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OLD ICELANDIC GNÁ

Gná senojoje islandų kalboje

ANNOTATION

In the article the Old Icelandic theonym Gná is analyzed from the point of view of se-
mantics, word formation, etymology, and semantic typology. Taking in account the partial 
results, the following hypothesis was formulated: the theonym Gná may reflect proto-Ger-
manic *gnō or *gnaihō, which seems to be a lost Germanic continuation of the Indo-Eu-
ropean appellative *dhĝhmeH2- “earthˮ or its derivative *dhĝhmeH2ikeH2- “belonging to the 
earthˮ. The theonyms designating the earth deities formed from the stem *dhĝhem- appear 
in nine Indo-European traditions. The analyzed Germanic theonym can represent the tenth 
tradition.
 KEYWORDS:  theonym, word formation, semantics, etymology.

ANOTACIJA

Šiame straipsnyje semantikos, žodžių darybos, etimologijos ir semantinės tipologijos 
požiūriu analizuojamas senosios islandų kalbos teonimas Gná. Atsižvelgiant į dalinius re-
zultatus, buvo iškelta hipotezė, kad teonimas Gná gali atspindėti germanų prokalbės *gnō, 
arba *gnaihō, kuris, tikėtina, yra prarastas indoeuropiečių apeliatyvo *dhĝhmeH2- ‘žemė’ ar 
jo vedinio *dhĝhmeH2ikeH2- ‘priklausantis žemei’ tęsinys germanų kalbose. Žemės dievybes 
pavadinantys teonimai, susiformavę iš kamieno *dhĝhem-, randami devyniose indoeuropie-
čių tradicijose. Straipsnyje analizuojamas germanų teonimas gali būti dešimtosios tradicijos 
atspindys. 
 ESMINIAI ŽODŽIAI:  teonimas, žodžių daryba, semantika, etimologija.
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1. DOCUMENTATION

Old Icelandic Gná designated ‘goddess from the group of Ásynja’. It appears 
in several Old Icelandic texts:

1.1. Gylfaginning 35. Frá ásynjum. 

Þá mælti Gangleri: ‘Hverjar eru ásynjurnar?’ Hárr segir: “Frigg er æðst. Hon á 
þann bæ, er Fensalir heita, ok er hann allvegligr. Önnur er Sága. Hon býr á Sökkva-
bekk, ok er þat mikill staðr. Þriðja er Eir. Hon er læknir beztr. Fjórða er Gefjun. Hon 
er mær, ok henni þjóna þær, er meyjar andast. Fimmta er Fulla. Hon er enn mær ok 
ferr laushár ok gullband um höfuð. Hon berr eski Friggjar ok gætir skóklæða hen-
nar ok veit launráð með henni. Freyja er tignust með Frigg. Hon giftist þeim manni, 
er Óðr heitir. Dóttir þeira er Hnoss. Hon er svá fögr, at af hennar nafni eru hnossir 
kallaðar, þat er fagrt er ok gersimligt. Óðr fór í braut langar leiðir, en Freyja grætr 
eftir, en tár hennar er gull rautt. Freyja á mörg nöfn, en sú er sök til þess, at hon 
gaf sér ýmis heiti, er hon fór með ókunnum þjóðum at leita Óðs. Hon heitir Mardöll 
ok Hörn, Gefn, Sýr. Freyja átti Brísingamen. Hon er ok kölluð Vanadís. Sjaunda 
Sjöfn, hon gætir mjök til at snúa hugum manna til ásta, kvinna ok karla, ok af hen-
nar nafni er elskhuginn kallaðr sjafni. Átta Lofn, hon er svá mild ok góð til áheita, 
at hon fær leyfi af Alföðr eða Frigg til manna samgangs, kvinna ok karla, þótt áðr 
sé bannat eða þvertekit þykki. Þat er af hennar nafni lof kallat ok svá þat, at hon er 
lofuð mjök af mönnum. Níunda Vár, hon hlýðir á eiða manna ok einkamál, er veita 
sín á milli konur ok karlar. Því heita þau mál várar. Hon hefnir ok þeim, er brigða. 
Tíunda Vör, hon er vitr ok spurul, svá at engi hlut má hana leyna. Þat er orðtak, at 
kona verði vör þess, er hon verðr vís. Ellifta Syn, hon gætir dura í höllinni ok lýkr 
fyrir þeim, er eigi skulu inn ganga, ok hon er sett til varnar á þingum fyrir þau mál, 
er hon vill ósanna. Því er þat orðtak, at syn sé fyrir sett, þá er maðr neitar. Tólfta 
Hlín, hon er sett til gæzlu yfir þeim mönnum, er Frigg vill forða við háska nökkurum. 
Þaðan af er þat orðtak, at sá, er forðast, hleinir. Þrettánda Snotra, hon er vitr ok lát-
prúð. Af hennar heiti er kallat snotr kona eða karlmaðr, sá er hóflátr er. Fjórtánda 
Gná, hana sendir Frigg í ýmsa heima at erendum sínum. Hon á þann hest, er renn 
loft ok lög ok heitir Hófvarpnir. Þat var eitt sinn, er hon reið, at vanir nökkurir sá 
reið hennar í loftinu. Þá mælti einn: 

‘Hvat þar flýgr, / hvat þar ferr / eða at lofti líðr?’
Hon svarar: 
‘Né ek flýg, / þó ek ferk / ok at lofti líðk / á Hófvarpni, / þeim er Hamskerpir / 

gat við Garðrofu.’ 
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Af Gnár nafni er svá kallat, at þat gnæfar, er hátt ferr. Sól ok Bil eru talðar með 
ásynjum, en sagt er fyrr frá eðli þeira. 

“Then said Gangleri: ‘Which are the Ásynjur?’ Hárr said: ‘Frigg is the fore-
most: she has that estate which is called Fensalir, and it is most glorious. The 
second is Sága: she dwells at Søkkvabekkr, and that is a great abode. The third 
is Fir: she is the best physician. The fourth is Gefjun: she is a virgin, and they 
that die maidens attend her. The fifth is Fulla: she also is a maid, and goes with 
loose tresses and a golden band about her head; she bears the ashen coffer of 
Frigg, and has charge over her footgear, and knows her secret counsel. Freyja is 
most gently born (together with Frigg): she is wedded to the man named Ódr. 
Their daughter is Hnoss: she is so fair, that those things which are fair and pre-
cious are called hnossir. Ódr went away on long journeys, and Freyja weeps for 
him, and her tears are red gold. Freyja has many names, and this is the cause 
thereof: that she gave herself sundry names, when she went out among un-
known peoples seeking Ódr: she is called Mardöll and Hörn, Gefn, Sýr. Freyja 
had the necklace Brísinga-men. She is also called Lady of the Vanir. The sev-
enth is Sjöfn: she is most diligent in turning the thoughts of men to love, both 
of women and of men; and from her name love-longing is called sjafni. The 
eighth is Lofn: she is so gracious and kindly to those that call upon her, that she 
wins Allfather’s or Frigg’s permission for the coming together of mankind in 
marriage, of women and of men, though it were forbidden before, or seem flat-
ly denied; from her name such permission is called ‘leave,’ and thus also she is 
much ‘loved’ of men. The ninth is Vár: she harkens to the oaths and compacts 
made between men and women; wherefore such covenants are called ‘vows.’ 
She also takes vengeance on those who perjure themselves. The tenth is Vör: 
she is wise and of searching spirit, so that none can conceal anything from her; 
it is a saying, that a woman becomes ‘ware’ of that of which she is informed. The 
eleventh is Syn: she keeps the door in the hall, and locks it before those who 
should not go in; she is also set at trials as a defence against such suits as she 
wishes to refute: thence is the expression, that syn is set forward, when a man 
denies. The twelfth is Hlín: she is established as keeper over those men whom 
Frigg desires to preserve from any danger; thence comes the saying, that he who 
escapes ‘leans.’ Snotra is thirteenth: she is prudent and of gentle bearing; from 
her name a woman or a man who is moderate is called snotr. The fourteenth is 
Gná: her Frigg sends into divers lands on her errands; she has that horse which 
runs over sky and sea and is called Hoof-Tosser. Once when she was riding, cer-
tain of the Vanir saw her course in the air; then one spake: What flieth there? | 
What fareth there, Or glideth in the air?
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She made answer: I fly not, |though I fare And in the air glide Hoof-Tosser, 
| him that Hamskerpir Gat with Gardrofa.

From Gná’s name that which soars high is said to gnæfa {“to projectˮ}. Sól 
and Bil are reckoned among the Ásynjur, but their nature has been told before.ˮ 

<http://www.sacred-texts.com/neu/pre/pre04.htm>

1.2. Skáldskaparmal 433.6

In the following passage there are summarized 28 Ásynja-names, including 
Gná:

Nú skal Ásynj[ur] / allar nefna: / Frigg ok Freyja / Fulla ok Snotra / Gerðr ok 
Gefjun / Gná Lofn Skaði / Jǫrð ok Iðunn / Ilmr Bil Njǫrun. / Hlin ok Nanna / 
Hnoss Rindr ok Sjǫfn / Sól ok Sága / Sigyn ok Vǫr. / Þá er Vár, ok Syn / verðr at 
nefna / en Þrúðr ok Rán / þeim næst talið.

<http://www.vsnrweb-publications.org.uk/Edda-2a.pdf>
<http://www.sacred-texts.com/neu/pre/pre05.htm>

1.3. Þjóđólfr ór Hvini, Ynglingatal 7 // 12–13

Kveðkat dul, / nema Dyggva hrør / 
Glitnis Gná / at gamni hefr, / 
þvít jódís / Ulfs ok Narfa / 
Konungmann / kjósa skyldi, /
ok allvald / Yngva þjóðar  
Loka mær / of leikinn hefr.

“I call it no secret, but {the Gná <goddess> of 
Glitnir <horse>} [= Hel] has the corpse of Dyggvi 
for [her] pleasure, for {the sister of the Wolf and 
of Narfi} [= Hel] had to choose the king. And 
{the maiden of Loki} [= Hel] has outplayed the 
sovereign {of the people of Yngvi} [= Svíar].ˮ 

<http://heimskringla.no/wiki/Ynglingatal>
Edith Marold (ed.). 2012. ‘Þjóðólfr ór Hvini, Ynglingatal 7’, in: Diana Whaley (ed.), 

Poetry from the Kings’ Sagas 1: From Mythical Times to c. 1035. Skaldic Poetry of the Scan-
dinavian Middle Ages 1. 

<http://skaldic.abdn.ac.uk/db.php?id=4402&if=default&table=verses&val=edition>
<https://notendur.hi.is/eybjorn/ugm/skindex/yt.html>
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2. SEMANTIC ANALYSIS

From Gylfaginning 35 it is known that ‘Frigg sends her in differents worlds’ 
(í ýmsa heima). In Ynglingatal 7 the perifrastic expression Glitnis Gná “Gná of 
horseˮ was used for the same personage as þvít jódís / Ulfs ok Narfa “sister of 
the Wolf and of Narfiˮ and Loka mær “Loki’s maidenˮ, i.e. Hel, the Underworld 
goddess (Goeres 2015, 40). And in Skáldskaparmal 433.6 Gná is named in the 
triad Gná Lofn Skaði, where the last theonym is probably connected with Got-
hic skadus “shadowˮ, Old English sceadu, Old Saxon skado, Old High German 
scato id., indicating the underworld affiliation of this goddess (cf. de Vries 1962, 
480). Gná is not identical with Skaði, but she mediates contact between the 
world (& sky) and underworld, represented by Skaði. The primary semantics of 
Gná could be related to the meaning “world.ˮ  

3. INTERNAL RECONSTRUCTION

With regard to the gen.sg. Gnár, the theonym Gná is the ō-stem (the length-
ening of the final vowel is regular in auslaut – see Noreen 1884, 42, §104), de-
rivable from Proto-Germanic *gnawō (cf. þrá “longing, yearningˮ < *þrawō), 

*gnahō (cf. rá “berth in a shipˮ < *rahō), or *gnaiwō (cf. tá “toeˮ < *taiwō(n)), 
*gnaihō (cf. rá-merki “Grenzlinieˮ < *raihō), or *gnēwō (cf. brá “eyelidˮ < 
*brēwō-) – see Noreen 1884, 117, §291; de Vries 1962, 618, 430, 578, 51; Kro-
onen 2013, 545, 402, 505, 403, 76. 

4. ETYMOLOGICAL ANALYSIS

With regard to the hypothesis about the primary semantics of Gná, which 
was probably connected with the meaning “worldˮ (§2), it is attractive to de-
rive it directly from *gnō < *ĝhnā- < *(dh)ĝhmeH2- as Vedic kṣm- f. “earthˮ [RV 
3.35.63] & jm- f. [RV 6.52.15]. Let us mention that the initial cluster *gm- is 
excluded in Proto-Germanic. Among the extended forms the variant *gnaihō, 
which is parallel to Greek γῠναικεῖος, Ionic γῠναικήιος, in compounds γῠναικο-, 
“belonging to woman, feminineˮ, implies the semantic structure ±“worldˮ =  
*“belonging to *gnōˮ, where *gnō could originally mean “earthˮ. The semantic 
relation between “worldˮ and “earthˮ is understandable, cf. Vedic bh- “earth, 
ground, soilˮ besides “world, space, universeˮ, originally “place of beingˮ (MW 
760-61). 
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5. INDO-EUROPEAN THEONYMS DERIVED 
FROM THE ROOT *dhĝhem- “earthˮ

Tradition Theonym Projection Comments
Vedic Dyāv́ākṣāḿā du. *di̯ēu̯eH1-dhĝhomeH1 “Heaven & Earthˮ

Avestan Zā,̊ acc. Ząm, 
gen. Zəmō

*dhĝhms̥/*dhĝhomm /̥*dhĝhmós “Earthˮ

Hittite Tēkan
Tagānzepa-

*dhéĝhm ̥
*dhĝṓm-sebho-

“Earthˮ
“Earth-selfˮ?

Greek Xθών
Χθονία (on De-
meter)

*dhĝhṓm < *dhĝhóm-s
*dhĝhóm-iH2

“Earthˮ
“belonging to the 
Earthˮ

Umbrian Hunte dat. *dhĝhómto-ei ̯
Middle 
Welsh

Dôn gen. *dhĝhóm-os *“{Mother} of the 
Earthˮ

Old Icelan-
dic

Gná *dhĝhmeH2- or
*dhĝhmeH2ikeH2-?

*“Earthˮ or
*“belonging to the 
Earthˮ

Lithuanian *Žemina *dhĝhemineH2- “belonging to the 
Earthˮ

Latvian Zemes mōte *dhĝhemii ̯eH2- “Earth ś motherˮ

Russian Maть-cыpa 
Зeмля

*dhĝhemi̯eH2- “Mother – damp 
Earthˮ

Tocharian B keṃ-ñäkte acc. *dhĝhóm-m ̥ “Earth-Goddessˮ

6. CONCLUSION

The Old Icelandic theonym Gná designated the goddess communicating 
with both sky & world and underworld. Its internal reconstruction leads to the 
Germanic protoform *gnō or *gnaihō, which can be interpreted as “worldˮ ~ 
“belonging to the earthˮ. In Indo-European perspective, they may be project-
ed into *dhĝhmeH2- “earthˮ or *dhĝhmeH2ikeH2- “belonging to the earthˮ. This 
solution identifies a hidden Germanic continuation of the Indo-European ap-
pellative *dhĝhem- “earthˮ, known only in the form of the Germanic deriva-
tive *guman- “manˮ < *dhĝhm̥-Hon- (Kroonen 2013, 195). In Indo-European 
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perspective the derivatives of *dhĝhem- form most frequently the theonyms con-
nected with “earthˮ. 
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Gná senojoje islandų kalboje

SANTRAUKA

Straipsnyje analizuojamas senovės islandų kalbos teonimas Gná per seman-
tinį, žodžių darybos, etimologijos ir semantinės tipologijos pjūvius. Deivė Gná 
priklauso Ásynja grupei, o pats teonimas aptinkamas keliuose senovės islandų 
tekstuose. Pirminė semantinė teonimo Gná analizė parodė, kad vardas sietinas 
su reikšme ‘pasaulis’, nes mitologijoje deivė palaikė ryšį tarp požemio kara-
lystės, žemės ir dangaus. Vidinės rekonstrukcijos metu paaiškėjo, kad teonimas 
Gná gali būti protogermaniškos kilmės ir kildinamas iš *gnawō, *gnahō, arba 
*gnaiwō, *gnaihō, arba *gnēwo. Remiantis pirmine semantine analize teonimas 
greičiausiai sietinas su žodžio ‘pasaulis’ reikšme. Todėl etimologiškai analizuo-
jant prieita prie išvados, kad teonimas galėtų būti tiesiogiai kildinamas iš *gnō 
< *ĝhnā- < *(dh)ĝhmeH2- kaip vedų kṣm- f. ‘žemė’. Teonimo vidinė rekonstruk-
cija paaiškintų, kad teonimas yra protogermaniška indoeuropietiško apeliatyvo 

*dhĝhmeH2- ‘žemė’ forma arba šio apeliatyvo vedinys *dhĝhmeH2ikeH2- ‘priklau-
santis žemei’. Teonimai, įvardijantys žemės dievybes, būdingi devynioms in-
doeuropiečių tradicijoms, o analizuojamas deivės Gná vardas gali atstovauti 
dešimtajai tradicijai.
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DVIEJŲ / TRIJŲ SAKININIŲ 
PRIEVEIKSMIŲ VIETA 
LIETUVIŲ KALBOS 
SAKINIUOSE

The Position of Two/Three Sentence  
Adverbs in Lithuanian Sentences 

ANOTACIJA

Šio straipsnio tyrimo objektas – sakininių prieveiksmių vartojimo sakinyje vieta. Re-
miantis rastais pavyzdžiais, straipsnyje nustatomi dviejų / trijų prieveiksmių išsidėstymo 
viename sakinyje modeliai. Bandoma išsiaiškinti, ar tikrai prieveiksmio vieta sakinyje yra 
visiškai laisva, ir du / trys prieveiksmiai gali būti pavartoti viename sakinyje bet kurioje 
to sakinio pozicijoje? Nustatoma, kur dažniausiai yra vartojami sakininiai prieveiksmiai. 
Straipsnyje daugiausia remiamasi pavyzdžiais iš Kauno VDU Kompiuterinės lingvistikos 
centro sudaryto Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno ir pavyzdžiais, rastais naudojant interne-
to paieškos sistemą Google.
 ESMINIAI ŽODŽIAI:  sakininiai prieveiksmiai, prieveiksmių išsidėstymo tvarka, sakinių 

su dviem prieveiksmiais modeliai.

ANNOTATION

The article focuses on the position of sentence adverbs in a sentence. Based on the ex-
amples found in the study, the article establishes the models of positioning two/three ad-
verbs in a single sentence. It is attempted to determine whether an adverb can indeed ap-
pear freely in a sentence and whether two or three adverbs can be used in any position of a 
single sentence. It was found in which position sentence adverbs are used most commonly. 
The article mostly refers to the examples taken from the Corpus of Contemporary Lithuanian 
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Language developed by the Centre of Computational Linguistics of Kaunas Vytautas Mag-
nus University and the examples found through the web search engine Google.
 KEYWORDS:  sentence adverbs, positioning of adverbs, models of sentences with 

two adverbs.

1. ĮVADAS

Iki šiol kalbininkai nesutaria, ar prieveiksmiai sakinio struktūroje yra adjunk-
tai (angl. adjuncts) ar specifikatoriai (angl. specifiers)1. Tradiciniu požiūriu prie-
veiksmiai yra adjunktai2, todėl jų vieta sakinyje yra laisva, pvz.:

a) The situation suddenly changed ‘Aplinkybės staiga pasikeitė’.
b) The situation changed suddenly ‘Aplinkybės pasikeitė staiga’.
c) Suddenly, the situation changed ‘Staiga pasikeitė aplinkybės’.

Prieveiksmius imta traktuoti kaip specifikatorius3 išleidus Guglielmo Cin-
queʼės knygą Adverbs and Functional Heads: A Cross-linguistic Perspective. Jis 
nustatė, kad sakininiai prieveiksmiai (angl. clausal, sentential advebs), kurie iš-
reiškia nuosaką, modalumą, laiką, veikslą, rūšį, sakinyje išsidėsto tam tikra nu-
statyta tvarka. Knygoje jis pateikė daugybę dviejų prieveiksmių tvarkos sakinyje 
pavyzdžių iš įvairių kalbų (žr. Cinque 1999). Jo nuomone, prieveiksmių tvarka 
visose kalbose yra griežtai apibrėžta: jeigu viename sakinyje vartojami bent du 
prieveiksmiai, tai jų eilės tvarka priklauso nuo universalios prieveiksmių hierar-
chijos (angl. the universal hierarchy of clausal functional projections)4, kurią lemia 
pačių sakinių struktūra ir prieveiksmių semantika5. G. Cinque’ės hierarchija 
taikyta įvairioms kalboms6, net lietuvių kalbos prieveiksmiams (žr. Čižik-Pro-
kaševa 2018). Veslava Čižik-Prokaševa nustatė, kad G. Cinque’ės prieveiksmių 
hierarchija nėra universali, lietuvių kalbos duomenys negali jos patvirtinti, ka-
dangi lietuvių kalboje tam tikrais atvejais vienus prieveiksmius sakinyje yra 

 1 Erikas Zymanas (2011‒2012: 13) nurodo keturias prieveiksmių aiškinimo hipotezes: Adjunction 
Hypothesis, Extended Projection Hypothesis, Multiple Specs Hypothesis ir AdvP-in-Spec Hypothesis. 
Apie jas plačiau žr. Čižik-Prokaševa 2018: 150.

 2 Plačiau apie adjunktų sąvoką žr.: Holvoet, Pajėdienė 2005: 96; Holvoet 2009: 76t.
 3 Plačiau apie specifikatorių sąvoką žr. Holvoet 2009: 86tt.
 4 Plačiau apie šią hierarchiją žr. Čižik-Prokaševa 2018: 151t.
 5 Trumpai apie panašias ir skirtingas nuomones žr. Čižik-Prokaševa 2018: 152t ir ten nurodytą 

literatūrą.
 6 Pvz., bandyta taikyti turkų (žr. Wilson, Saygin 2001), švedų (žr. Beijer 2002), hindi (žr. Bhatia 

2006), anglų (žr. Zyman 2011–2012) kalbos prieveiksmiams.
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linkstama vartoti prieš kitus, bet dažniausiai vis dėlto dviejų prieveiksmių tvar-
ka sakinyje vienas kito atžvilgiu yra laisva ir gali įvairuoti. Tai reiškia, kad lietu-
vių kalbos prieveiksmiai pagal semantiką nesudaro jokios hierarchijos, vadinasi, 
G. Cinque’ės prieveiksmių hierarchija negali būti naudojama kaip argumentas, 
patvirtinantis, jog prieveiksmiai sakinyje yra specifikatoriai7. Iškilo klausimas: 
jei lietuvių kalboje sakininių prieveiksmių tvarka tiesiogiai nepriklauso nuo jų 
semantikos, gal ji dažniausiai yra apibrėžta, o ne laisva, kaip buvo manoma iki 
šiol?

Šiame straipsnyje bus aprašyta lietuvių kalbos sakininių prieveiksmių išsidės-
tymo sakinyje tvarka ir bus nustatyti visi pasitaikę dviejų / trijų prieveiksmių 
vartojimo viename sakinyje modeliai. Surinktų sakinių pagrindu bus bandoma 
nustatyti, ar tikrai prieveiksmio vieta sakinyje yra visiškai laisva, ir du / trys 
prieveiksmiai gali būti pavartoti viename sakinyje bet kurioje to sakinio pozi-
cijoje; kur dažniausiai yra vartojami sakininiai prieveiksmiai; kuri padėtis gali 
būti laikoma neutralia, pamatine. Straipsnyje taikomi aprašomasis analitinis ir 
gretinamosios analizės metodai. Kiekybiškai apibendrinus tyrimo duomenis bus 
nustatyti prieveiksmių vartojimo sakinyje polinkiai. 

Šio straipsnio antrajame skyriuje trumpai pristatoma sakininio prieveiksmio 
(aplinkybės) samprata; trečiajame skyriuje trumpai aptariamos lietuvių kalbos 
prieveiksmiams priskiriamos vietos sakinyje; ketvirtajame skyriuje apžvelgiami 
rasti tarp surinktų sakinių dviejų / trijų prieveiksmių išsidėstymo sakinyje mo-
deliai; paskutiniame, penktajame, skyriuje viskas apibendrinama.

Straipsnyje daugiausia remiamasi pavyzdžiais iš Kauno VDU Kompiuterinės 
lingvistikos centro sudaryto Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (toliau – DLKT8) 
ir pavyzdžiais, rastais naudojant interneto paieškos sistemą Google (šiame darbe 
jie pateikiami su internetinio puslapio nuoroda9); keli pavyzdžiai yra iš antrojo 
Lietuvių kalbos gramatikos tomo (Ulvydas, red., 1971) ir keli – iš Lietuvių kal-
bos žodyno (elektroninis leidimas, toliau – LKŽe). Apžvelgta 1000 pavyzdžių10.

 7 Apie G. Cinque’ės hierarchijos trūkumus dar žr.: Bobaljik 1999; Wilson and Saygin 2001; Wenger 
2009.

 8 Prieiga internete: http://donelaitis.vdu.lt [žiūrėta 2014 m. pabaiga, 2015 m. pradžia, 2017 m.]. 
 9 Kai kurie pateikiami sakiniai yra perrašyti lietuviškomis raidėmis.
 10 Buvo surinkti įvairūs sakiniai: vientisiniai, sudėtiniai, nepilnieji. Pagrindinė sąlyga – du įvairios 

semantikos sakininiai prieveiksmiai tame pačiame sakinyje ar sakinio dėmenyje. Apžvelgiamų 
sakininių prieveiksmių sąrašas yra pateiktas straipsnio pabaigoje, 1 priede. Tas sąrašas remiasi 
G. Cinqueʼės prieveiksmių klasifikacija. Nustatant dažnumą skaičiuojami ir tų pačių prieveiksmių 
atskiri pavartojimo atvejai. Į aprašą neįtraukti sakiniai su dviem prieveiksmiais, kai vienas prie-
veiksmis modifikuoja kitą, pvz.: Kartais išvysdavo ją einančią greta ir tarsi atsitiktinai paslystančią, 
krentančią jam į glėbį. O gal visai neatsitiktinai? DLKT; Taip ir yra! Kažin ką prisiminė, o gal visai 
netyčia taip išėjo, gal tik toks po ranka pasitaikė DLKT. Taip pat neįtraukti ir sakiniai su įterpiniais, 
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2. SAKININIO PRIEVEIKSMIO (APLINKYBĖS) 
SAMPRATA

Lietuvių kalbos gramatikos darbuose prieveiksmis nagrinėjamas pagal seman-
tines ir gramatines reikšmes, aptariama jo daryba, laipsniavimas (žr.: Kruopas, 
red., 1957: 505tt; Stundžia, red., 1997: 189tt; Schleicher 1856: 218tt; Kuršaitis 
2013: 241t, 271t, 273t, 399tt, 422; Palionis, sud., 1957: 138tt; Otrębski 1956: 
282tt). Pirmą prieveiksmio apibrėžimą pateikė Jonas Jablonskis savo 1922 m. 
gramatikoje: „Prieveiksmis yra nekaitoma (nelinksniuojama ir neasmenuoja-
ma) kalbos dalis, kuri sakinyje eina aplinkybės žodžiu“ (Jablonskis 1997: 162). 
Išsamiausias prieveiksmio apibrėžimas pateiktas Lietuvių kalbos gramatikoje II: 
„Prieveiksmis yra nelinksniuojama ir neasmenuojama savarankiška kalbos dalis, 
reiškianti veiksmo, būsenos, ypatybės, o retkarčiais ir daikto kokybinį ar kieky-
binį požymį ir įvairias veiksmo ar būsenos pasireiškimo aplinkybes (vietą, laiką, 
priežastį, tikslą ir kt.)“ (Ulvydas, red., 1971: 425)11. Apytikriai prieveiksmius, 
susijusius su veiksmu, mes galime skirstyti į predikato prieveiksmius ir sakini-
nius prieveiksmius12. Palyginkite šiuos pavyzdžius:

a) Jis tikrai pasisveikino.
b) Jis gražiai pasisveikino.

Sakinyje (a) prieveiksmis tikrai modifikuoja visą sakinį jis pasisveikino, o sa-
kinyje (b) prieveiksmis modifikuoja sakinio predikatą – nurodo, kad veiksmas 
buvo atliktas tam tikru būdu.

Sakininis prieveiksmis (aplinkybė) – tai prieveiksmis (aplinkybė), modifi-
kuojantis ne predikaciją, o visą užbaigtą sakinį13, turintį savo modalumą, laiko 

nes laikomasi nuomonės, kad jie apibūdina kalbančiojo atliekamą kalbos aktą, o ne patį sakinį 
(plg.: „įterpinys – žodis, žodžių junginys ar sakinio dėmuo, reiškiantis kalbėtojo požiūrį į kalba-
mą dalyką ar su juo susijusias papildomas pastabas“ (Morkūnas, sud., 2008: 227); „gramatiškai 
nesusietus įterpinius nelabai tinka vadinti sakinio dalimis, nes jie nėra tikrieji gramatiniai sakinio 
nariai, o tik prasminiai, kito plano sakinio turinio papildymai“ (Labutis 1998: 348)).

 11 Trumpai tariant, prieveiksmis – tai kalbos dalis, atliekanti kurios nors iš aplinkybių (sakinio da-
lies) funkciją. O aplinkybių skyrimas remiasi jų semantika ir jų priklausymu konkrečiai kalbos 
daliai (žr.: Ulvydas, red., 1976: 479; Ambrazas, red., 1985: 561; Ambrazas, red., 1996: 487; Am-
brazas 1997: 489; Morkūnas, sud., 2008: 27). Vadinasi, aplinkybių skyrimo kriterijai nėra sintak-
siniai. Axelis Holvoetas mano, kad tikslingiausia būtų aplinkybių ir objektų kategorijas skirti pagal 
sintaksinį ryšį. Plačiau apie tai ir iškylančius trūkumus žr. Holvoet 2009: 81tt, 146tt.

 12 Plg. „iš tikrųjų nėra griežtos ribos tarp predikato ir sakinio aplinkybių, o aplinkybės išsidėsto tam 
tikroje skalėje“ (Holvoet, Pajėdienė 2005: 96).

 13 Plg.: „some adverbs refer to a whole statement and not just a part of it“ (https://en.ox-
forddictionaries.com/grammar/sentence-adverbs); „a sentential adverb is an adverb that 
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ir nuosakos požymius, ir sakiniui būdingas teisingumo sąlygas14 (žr.: Holvoet, 
Čižik-Prokaševa 2005: 66; Holvoet, Pajėdienė 2005: 99). Predikato aplinkybės 
„gali modifikuoti kalbos vienetus, kurie neturi savarankiško sakinio požymių 
(pvz., predikato aplinkybė meniškai gali modifikuoti laiko ir nuosakos požymių 
neturinčią struktūrą deklamuoti Maironio eilėraščius), o sakinio aplinkybės gali 
modifikuoti tik tokius vienetus, kurie turi savarankiško sakinio požymius (pvz., 
galbūt gali modifikuoti deklamavo Maironio eilėraščius, bet ne deklamuoti Mai-
ronio eilėraščius“ (Holvoet, Pajėdienė 2005: 115)). Sakinio aplinkybės „modifi-
kuoja pagrindinę sakinio predikaciją plačiąja prasme, t. y. jų įvedama papildoma 
predikacija specifikuoja visą pagrindinės predikacijos implikuojamą situaciją, 
įskaitant ir būtinuosius jos dalyvius (plg. Tėvas jau pavalgė), arba jos modifi-
kuoja pačią propoziciją apie tą situaciją, pavyzdžiui, vertina šią propoziciją tiki-
mybės požiūriu (plg. Galbūt tėvas jau pavalgė)“ (Holvoet, Mikulskas 2009: 8).

Užsienio literatūroje nurodomi tokie apribojimai, taikomi sakininiams 
prieveiksmiams15:

a) sakininiai prieveiksmiai negali būti vartojami klausiamuosiuose saki-
niuose, pvz., *Will John probably / certainly / evidently come? Plg. *Ar 
Jonas greičiausiai / tikriausiai / galbūt ateis?;

b) sakininiai prieveiksmiai negali būti vartojami sąlygos sakiniuose, pvz., *If 
the socialists probably / possibly / evidently / undoubtedly win the elec tions, 
the rich will worry about a luxury tax. Plg. *Jei socialistai greičiausiai / tik-
riausiai / galbūt laimės rinkimus, turtuoliai mokės prabangos mokestį;

c) sakininiai prieveiksmiai negali būti vartojami liepiamuosiuose sakiniuo-
se, pvz., *Probably / certainly / evidently go away! Plg. *Jonai, greičiau-
siai / tikriausiai / galbūt išeik!

d) jie negali būti paneigti ir nepatenka į neigimo aprėptį, pvz.: Probably / 
possibly / evidently / undoubtedly, the socialists won the elections ir *Im-
probably / impossibly / not evidently / doubtfully, the socialists won the 
elections. Plg.: Petras greičiausiai / tikriausiai / galbūt užmigs ir *Petras ne 
greičiausiai / ne tikriausiai / ne galbūt užmigs; The conservatives probably / 
possibly / evidently / undoubtedly didn’t win the elections ir *The conserva-
tives didn’t probably / possibly / evidently / undoubtedly  win the elections. 

modifies a whole sentence or clause“ (https://www.cambridge.org/grammarandbeyond/
grammar-practice-activities/2017/06/teaching-sentential-adverbs-and-adverbials).

 14 Plg. „modal (sentential) adverbs should be interpreted as predicates over the truth of the propo-
sition expressed by the respective sentence and that sentences with modal adverbs express two 
propositions“ (Bellert 1977: 345).

 15 Pažymėtina, kad kai kurie autoriai savo straipsnių, knygų pavadinimuose vartoja terminą senten-
tial adverbs, o pačiame tekste – terminą modal adverbs (pvz.: Bellert 1977; Cruschina 2010).
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Plg. Konservatoriai greičiausiai / tikriausiai / galbūt nelaimės ir *Konserva-
toriai ne greičiausiai / ne tikriausiai / ne galbūt laimės.

Plačiau žr.: Bellert 1977; Piñόn 2006; Cruschina 2010 ir ten nurodomą lite-
ratūrą. Tokie apribojimai tinka ne visiems šiame straipsnyje aptariamiems saki-
niniams prieveiksmiams16.

3. PRIEVEIKSMIŲ VIETA SAKINYJE

Kaip žinia, lietuvių kalbos žodžių tvarka pirmiausia priklauso nuo žodžių 
sintaksinių ryšių ir prasminių santykių sakinyje, taip pat ir nuo to, ar sakinys 
aktualiai skaidomas, ar ne, ar jame norima kažką pabrėžti, išryškinti. Lietuvių 
kalboje sakinio branduolį paprastai sudaro tarinys, veiksnys ir objektas, kar-
tais – aplinkybė. Lietuvių kalbos trinariuose modeliuose neutrali ir bendrinėje 
kalboje vyraujanti tvarka yra SVO, pvz., Vaikas skaito knygą, nors pragmatiniais 
sumetimais visi šio sakinio žodžiai gali užimti bet kurią sakinio vietą (taisyklin-
gi gali būti visi šeši šio sakinio variantai). Todėl teigiama, kad lietuvių kalbos 
žodžių tvarka yra laisva17, ji daugiausia priklauso nuo žodžių prasminių santykių 
sakinyje, nuo aktualiosios skaidos, konteksto, ją lemia situacija, noras išryškinti 
ir pabrėžti tam tikras sakinio dalis (daugiau žr.: Balkevičius 1963: 25t; Sirtautas, 
Grenda 1988: 194tt; Ambrazas, red., 1996: 645tt; Labutis 1998: 24t; Ambra-
zas 2006: 66tt). Lietuvių kalbos gramatikos ir Dabartinės lietuvių kalbos grama-
tikos skyriuose, skirtuose prieveiksmiams, nėra aptariama jų vieta sakinyje (žr.: 
Ulvydas, red., 1971: 425tt; Ambrazas, red., 1996: 410tt). Šiek tiek informa-
cijos galima rasti skyriuje apie žodžių junginio dėmenų tvarką. Veiksmažodi-
nių junginių skyriuje nurodoma, kad „prieveiksmių neutrali ir vyraujanti vie-
ta – prieš veiksmažodį (AdvV)“, kad „ji yra būdingiausia būdo prieveiksmiams 
ir atitinkamos reikšmės linksnių formoms bei prielinksninėms konstrukcijoms, 
taip pat vietos, laiko ir priežasties prieveiksmiams, neatitinkantiems vardažo-
džių formų“, tokie prieveiksmiai „eina po veiksmažodžio tik turėdami pagrin-
dinį reikšmės krūvį“ (Ambrazas, red., 1996: 653; dar žr. Ambrazas 2006: 75t). 
Apie kitų prieveiksmių vietą rašoma, kad ji labiau įvairuoja, o didesnį reikšmės 

 16 Primenu, kad apžvelgiamų sakininių prieveiksmių sąrašas yra pateiktas straipsnio pabaigoje, 
1 priede.

 17 Lietuvių kalboje skiriami tik keli gramatiškai apibrėžtos žodžių tvarkos atvejai, pvz.: prielinksnių 
vieta prieš daiktavardžių ar įvardžių linksnius, neiginio vieta prieš neigiamąjį žodį, klausiamųjų 
dalelyčių vieta sakinio pradžioje, pažymimojo sakinio šalutinio dėmens vieta po pažymimojo žo-
džio (žr.: Ambrazas, red., 1996: 646; Sirtautas, Grenda 1988: 196tt).
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krūvį turintys prieveiksmiai arba nukeliami po veiksmažodžio, arba atkeliami į 
sakinio pradžią (žr. Ambrazas, red., 1996: 653t). Būdvardinių junginių skyriu-
je nurodoma, kad „prieveiksmių įprastinė ir neutrali vieta – prieš būdvardžius 
(AdvAdj)“ (žr. Ambrazas, red., 1996: 656). Prieveiksminių junginių skyriu-
je nurodoma, kad „prieveiksmiai eina prieš tuos prieveiksmius, kurių reikšmę 
pažymi (Adv1Adv)“ (Ambrazas, red., 1996: 657). Dar galima rasti informaci-
jos, kad „tam tikrais atvejais (pvz., antraštėse) prieveiksmiai gali šlietis net prie 
daiktavardžių, plg.: Vilnius šiandieną; Mūsų kaimas vakar (rytoj)“ (Ambrazas, 
red., 1996: 410).

Šiose gramatikose užsimenama ir apie atvejus, kai sakinyje pavartojami du 
ar keli skirtingos reikšmės prieveiksmiai: neutraliais atvejais būdo prieveiksmiai 
eina tiesiog prieš veiksmažodį, o kiti prieveiksmiai – prieš būdo prieveiksmius. 
Pateikiami trys pavyzdžiai: Jis visada ramiai miega. Rugiai šiemet gražiai ža-
liuoja. Mes vakar tyčia ilgai laukėm18 (Ambrazas, red., 1996: 654). Taip pat nu-
rodoma, kad „pabrėžiami ar su kontekstu susieti būdo prieveiksmiai gali eiti ir 
sakinio pradžioje prieš kitus prieveiksmius: Šuoliais jis beveik niekada nebėg-
davo“ (Ambrazas, red., 1996: 654; Ambrazas 2006: 76).

Yra atvejų, kai prieveiksmių vieta negali būti pakeista, tai junginiai, kurių pa-
grindinis dėmuo yra nelyginamoji kokybinio prieveiksmio forma, o priklauso-
masis – kiekybinis laipsnio ir intensyvumo reikšmės prieveiksmis, jie rodo kie-
kybinius santykius (pvz.: visiškai kvailai, be galo maloniai, labai gerai); junginiai, 
sudaryti iš dviejų kiekybinių prieveiksmių (pvz.: labai daug, neįtikėtinai mažai); 
junginiai, kurių pagrindinis dėmuo yra aukštesniojo laipsnio prieveiksmis (pvz., 
dvigubai greičiau, pastebimai trumpiau); junginiai, sudaryti iš dviejų kokybinių 
prieveiksmių, rodantys pažymimuosius santykius (pvz.: tamsiai mėlynai, žaibiš-
kai greitai, pasakiškai gražiai) (plačiau žr. Valiulytė 1976: 271tt). Tokie atvejai 
neįtraukti į aprašą.

Iš to, kas pasakyta, akivaizdu, kad lietuvių kalboje prieveiksmis gali būti pa-
vartotas įvairiose pozicijose19, bet pagrindinė ir neutrali prieveiksmio pozicija 
yra prieš žodį, kurį jis modifikuoja. Kadangi lietuvių kalbos sintaksės ir gra-
matikos darbuose neskiriami sakininiai prieveiksmiai20, apie jų vietą sakiny-

 18 Pažymėtina, kad trečiajame pavyzdyje išvis nėra būdo prieveiksmio, pateikti du laiko ir vienas 
tikslo prieveiksmis.

 19 Specializuotų tyrimų, skirtų prieveiksmių vietai sakinyje aprašyti, neatlikta. Galima rasti tik vieną 
kitą darbą, skirtą prieveiksmių semantikai tirti, pvz.: Burov 2011; Judžentytė 2013; Butkevičiūtė 
2015.

 20 J. Jablonskis 1922 m. gramatikoje, kalbėdamas apie įprastines aplinkybes, vartoja samplaiką sa-
kinio aplinkybė (žr. Palionis, sud., 1957: 475). Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje pastebima, 
kad „aplinkybinės reikšmės žodžių formos ir konstrukcijos, sintaksiškai priklausomos nuo tarinio, 
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je informacijos nėra. Užsienio literatūroje nurodoma, kad „sentential adverbs 
are indeed granted a certain amount of distributional freedom with respect to 
their placement in the sentence“ (Cruschina 2010: 5); „the grammar of sen-
tential adverbials is flexible, because most of them can be placed at any of 
several points in the sentence without changing the meaning“ (https://www.
cambridge.org/grammarandbeyond/grammar-practice-activities/2017/06/
teaching-sentential-adverbs-and-adverbials).

Panagrinėkime tuos lietuvių kalbos atvejus, kai viename sakinyje vartojami 
du ar trys sakininiai prieveiksmiai.

4. SAKINIŲ SU DVIEM / TRIMIS  
PRIEVEIKSMIAIS MODELIAI

Kadangi lietuvių kalboje sakiniui sudaryti dažniausiai pakanka tik dviejų na-
rių – veiksnio ir tarinio, nustatant vartojamus lietuvių kalboje sakinių modelius 
su dviem / trimis prieveiksmiais, pirmiausia buvo atsižvelgiama į prieveiksmių 
vietas tarinio ir veiksnio atžvilgiu – pastarieji nariai laikomi pagrindiniais. Po to 
žiūrima, ar kokia kita sakinio dalis yra įsiterpusi tarp šių keturių pagrindinių na-
rių. Jeigu tarinys reikalauja dar vienos ar kelių sakinio dalių, bet jos vartojamos 
po šių keturių pagrindinių modelio narių ar prieš juos, tos sakinio dalys laiko-
mos išplėstiniais sakinio nariais ir neturi įtakos sakininių prieveiksmių vartoji-
mui. Tos sakinio dalys dažniausiai gali būti praleistos, ir sakinys nuo to prasmės 
atžvilgiu nenukenčia, todėl jos ir neįtraukiamos į modelį. Nustatyta, kad visus 
pasitaikiusius modelius galima suskirstyti į penkis tipus su potipiais. Pirmą tipą 
sudarytų keturi nariai: du prieveiksmiai, veiksnys ir tarinys; šio tipo potipį suda-
rytų trys prieveiksmiai, veiksnys ir tarinys. Antrą tipą sudarytų penki nariai: du 
prieveiksmiai, veiksnys, tarinys ir penktas narys, kuris įsiterpia tarp pagrindinių 
keturių narių; šio tipo potipį – trys prieveiksmiai, veiksnys, tarinys ir įsiterpęs 
narys. Trečią tipą sudarytų šeši nariai: veiksnys, tarinys, du prieveiksmiai ir du 
papildomi nariai, kurie įsiterpia tarp pagrindinių narių; šio tipo potipį – trys 
prieveiksmiai, veiksnys, tarinys ir du papildomi įsiterpę nariai. Ketvirtą tipą 
sudarytų beasmeniai sakiniai: du prieveiksmiai ir tarinys (jo potipį ‒ trys prie-
veiksmiai ir tarinys) bei du prieveiksmiai, įsiterpęs narys ir tarinys. Penktą tipą 
sudarytų tik du prieveiksmiai. Visi tipai aprašyti penkiuose skyriuose.

pagal savo reikšmę gali būti siejamos su visu sakiniu“ (Ambrazas, red., 1996: 626). Angliškai 
išleistoje Lietuvių kalbos gramatikoje išskiriama modalinių prieveiksmių grupė (Ambrazas, ed., 
1997: 377).



 Straipsniai / Articles 25

Dviejų / trijų sakininių prieveiksmių vieta  
lietuvių kalbos sakiniuose

4.1. Pirmas tipas

Kaip jau buvo minėta, pirmą tipą sudaro keturi pagrindiniai nariai – du prie-
veiksmiai ir veiksnys bei tarinys21. Iš šių keturių narių įmanoma sudaryti vie-
nuolika modelių: V-pr-pr-T22, V-pr-T-pr, V-T-pr-pr, pr-V-pr-T, pr-pr-V-T, 
pr-pr-T-V, pr-V-T-pr, T-V-pr-pr, T-pr-V-pr, T-pr-pr-V, pr-T-pr-V. Pavyz-
džių rasta tik su pirmais septyniais modeliais. O tokių sakinių, kuriuose tarinys 
būtų pavartotas prieš prieveiksmius ir veiksnį, nebuvo rasta. Pirmo tipo sakinių 
rasta 918 (iš 1000). Jie aptariami, atsižvelgiant į jų vartojimo dažnumą.

V-pr-pr-T
Dažniausiai lietuvių kalboje du prieveiksmiai vartojami po veiksnio ir prieš 

tarinį. Veiksnys gali būti išreikštas (žr. 1 sakinį) arba numanomas23 (žr. 2 sakinį):
1) Vargšas vaikas! Tu turbūt visai išalkai. DLKT
2) Supratau, kad niekada negalėsiu šitaip dainuoti, todėl iki šiol beveik ne-

dainuoju. DLKT
Tokių pavyzdžių buvo rasta 752 (iš 1000), jie sudaro 75,2 proc. visų aptaria-

mų pavyzdžių.

pr-pr-T-V
Daug rečiau lietuvių kalboje vartojamas modelis, kai du prieveiksmiai varto-

jami tiesiogiai prieš tarinį ir veiksnį, pvz.:
3) Mes esame paruošę jums kai kurių pasiūlymų pratęsti vaistinių profilio ne-

keitimo terminą bent kuriam nors laikui, o po to turbūt nusistovės rinkos 
dėsnis: jeigu viena užsidarys, tai atsidarys kita. DLKT

4) Žygio dalyviai nakvodavo tuose miesteliuose, kuriuose kadaise paprastai 
apsistodavo ir pašto žygūnai. (http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klai-
peda/miesto-pulsas/pasto-kelyje-nuotykiai-633510#.VKEBBzSUc5s)

 21 Tarp jų kartais būna įsiterpusių sakinio dalių palydovų ar kitų sakinio dalių, pvz.: pažyminys (žr. 
3, 4, 36, 37 sakinius), jungtukas (žr. 4, 5 sakinius), įterpinys (žr. 18 sakinį) arba įterptinis sakinys 
(žr. 34 sakinį). Tačiau jie nėra įtraukiami į modelį dėl savo antraeilio vaidmens sakinyje ir dėl to, 
kad jie neturi jokios įtakos prieveiksmių vietai sakinyje. 

 22 Straipsnyje vartojami tokie sutrumpinimai: pr – prieveiksmis, V – veiksnys, T – tarinys, T1 – 
sudėtinio ar suvestinio tarinio pirmasis narys, T2 – sudėtinio ar suvestinio tarinio antrasis narys, 
P – papildinys, Apl – aplinkybė. Nors pavyzdžiuose tiriamieji prieveiksmiai atlieka aplinkybės 
funkciją, visuose nagrinėjamuose modeliuose sakininiai prieveiksmiai žymimi santrumpa pr, o ne 
Apl – taip jie diferencijuojami nuo kitų sakinyje vartojamų aplinkybių.

 23 Taip būna dažniausiai tais atvejais, kai prieveiksmiai yra vartojami sudėtinio sakinio antrajame 
dėmenyje, o veiksnys nurodomas pirmajame sudėtinio sakinio dėmenyje.
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Tokių pavyzdžių buvo rasta 37, jie sudaro 3,7 proc. visų aptariamų pavyzdžių.

pr-pr-V-T
Beveik tiek pat, kiek ką tik aprašytas modelis, lietuvių kalboje vartojamas ir 

modelis, kai du prieveiksmiai vartojami tiesiogiai prieš veiksnį ir tarinį, pvz.:
5) Jameso manymu, yra atvirkščiai: iš pradžių žmogus turi veikti tartum šie 

principai egzistuotų, paskui galbūt jie ir pasitvirtins. DLKT
6) Po šalnų, kai jau paprastai derlius būna nuimtas, soduose ir laukuo-

se galima surinkti viską, ką randi ant žemės, ir už tai niekas nebaudžia. 
(http://www.delfi.lt/verslas/kaimas/nemokamas-budas-apsirupin-
ti-darzovemis-kurio-jus-greiciausiai-nezinojote.d?id=66348850)

Tokių pavyzdžių buvo rasta 36, jie sudaro 3,6 proc. visų aptariamų pavyzdžių.

V-pr-T-pr
Dar rečiau lietuvių kalboje vartojamas modelis, kai vienas prieveiksmis var-

tojamas prieš tarinį, o kitas – po jo, ir jie visi eina po veiksnio, pvz.:
7) Dažniausiai nesigilindami galvojame, kad vaikas blogai elgiasi tyčia, nes 

tiesiog „nenori“ būti geras. (http://www.psichoterapija-jums.lt/Straips-
niai-kaip_bendrauti_su_mazais_vaikais.htm)

8) Nors į Lietuvą jie visada atvyksta trumpam, tačiau visada randa lai-
ko apkabinti ir ištarti gerą žodį kiekvienam jų globojamam vaikui iš mūsų 
mokyklos. (http://www.spec.simnas.lm.lt/?paged=3)

Tokių pavyzdžių buvo rasta 13, jie sudaro 1,3 proc. visų aptariamų pavyzdžių.

V-T-pr-pr
Dar rečiau lietuvių kalboje vartojamas modelis, kai abu prieveiksmiai varto-

jami po veiksnio ir tarinio, pvz.:
9) Mažas vaikas nesielgia blogai tyčia – jis neturi pakankamai patirties ir 

nežino, kad mušamam skauda. (http://www.manosveikata.lt/lt/temos/
tevai-ir-vaikai/kai-siauteja-mazasis-tornadas)

10) Tokie talentai gimsta tik kartą ir dažniausiai netyčia. (http://kriu.lt/
faktai/vidas-ginevicius)

Tokių pavyzdžių buvo rasta 6, jie sudaro 0,6 proc. visų aptariamų pavyzdžių.

pr-V-pr-T
Visai retai lietuvių kalboje vartojamas modelis, kai vienas prieveiksmis var-

tojamas prieš veiksnį, kitas – po jo, o jie abu – prieš tarinį, pvz.:
11) Deja, dažniausiai mažylis vėl nuvedamas į vaikų kolektyvą jau kitą dieną, 

vos pagerėjus būklei. (http://www.delfi.lt/gyvenimas/namai_ir_seima/ 
kodel-vaikas-nuolat-serga.d?id=31314265)
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12) Netrukus jis trumpam stabtelėjo savo draugo namuose ir pranešė, kad 
pateko į avariją. (http://www.alietuvis.com/index.php/component/k2/
item/766-nuo-jav-teisesaugos-besislapstes-nusikaltelis-lenkas-sugra-
zintas-i-cikaga)

Tokių pavyzdžių buvo rasta 5, jie sudaro 0,5 proc. visų aptariamų pavyzdžių.

pr-V-T-pr
Dar vienas lietuvių kalboje vartojamas modelis, kai vienas prieveiksmis var-

tojamas prieš veiksnį ir prieš tarinį, o kitas – po jų, pvz.:
13) Žūklės niuansai. Ar visada karšiai elgiasi tipiškai? (http://www. 

15min.lt/naujiena/laisvalaikis/zukle/zukles-niuansai-ar-visada- 
karsiai-elgiasi-tipiskai-144-167051)

14) Turbū́t jiedu nedraugauja jau. LKŽe
Tokių pavyzdžių buvo rasta 2, jie sudaro 0,2 proc. visų aptariamų pavyzdžių.

Pirmam tipui priklausytų ir modeliai, kuriuos sudaro penki žodžiai, bet ke-
turi nariai – tai sakiniai, kurie turi suvestinį arba sudurtinį tarinį. Tokie bū-
tų modelio V-T1-pr-pr-T2, modelio pr-V-T1-pr-T2 ir modelio V-T1-pr-T2-pr 

sakiniai.

V-T1-pr-pr-T2

Tokio modelio sakiniuose du prieveiksmiai eina po veiksmažodžio formos ir 
prieš bendratį (žr. 15, 16 sakinius) arba prieš vardinę dalį (žr. 17, 18 sakinius). 
Taip yra todėl, kad prieveiksmiai „labiau“ modifikuoja bendratį arba vardinę 
tarinio dalį nei veiksmažodžio formą. Tokiuose sakiniuose veiksnys gali būti 
numanomas:

15) Pagavęs kamuolį ir nukritęs nuo motociklo, jis privalėjo skubiai vėl 
apžergti „plieninį žirgelį“. DLKT

16) Jeigu pas Tvaronienę pasiliks, gal bus labai geras kaimynas, bet ne toks, su 
kuriuo norėtum visada kartu būti. DLKT

17) Būtent dėl šių savybių jis buvo kažkada beveik išvogtas iš Karinių jū-
rų pajėgų vyriausiojo štabo žvalgybos valdybos, sėkmingai ir ramiai kopė 
karjeros laiptais KGB 1-ojoje vyriausiojoje valdyboje. DLKT

18) Minkštimas, priešingai, yra visada beveik toks pat – baltas, sultin-
gas ir gaivinantis. (http://.lt/ www.granini lt_lt/atrask-m-s-prekin- 
zenkla/273/)

Tokio modelio sakinių rasta 13. Vienas iš šių sakinių turėjo dar sudėtingesnį 
tarinį:

19) Panašumų yra dar daugiau: Darbo partijos lyderis Viktoras šiandien iš-
vykęs į komandiruotę Rusijoje, o „Rubikon“ partijos lyderį Artūrą tuomet 
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reikalai buvo prispyrę skubiai trumpam emigruoti į Varšuvą. (http://
racas.lt/kas-lietuvoje-siandien-zino-daugiausiai/)

pr-V-T1-pr- T2

Šio modelio sakinyje vienas prieveiksmis eina prieš veiksnį ir tarinio jungtį, 
o kitas – po jų ir prieš tarinio vardinę dalį. Buvo rastas tik 1 toks sakinys:

20) Neuromokslininkai nustatė, kad tiek žmonių, tiek gyvūnų atmintis atku-
ria informaciją po kelių valandų nuo jos įsisavinimo, nepaisant to, kad 
trumpam laikotarpiui ji buvo visai pamiršta. (http://www.del-
fi.lt/mokslas/mokslas/kodel-mes-labai-greitai-pamirstame-naujus- 
vardus.d?id=61221477)

V-T1-pr-T2-pr
Šiame modelyje veiksnys (numanomas) ir suvestinio tarinio veiksmažodinė 

forma eina pradžioje, po jų – vienas prieveiksmis, bendratis ir kitas prieveiks-
mis. Rastas tik 1 toks sakinys:

21) Žinau, kad nemoku tyčia daryti blogai ir visomis išgalėmis stengiuosi 
būti padoresnė už bet kokio įstatymo, atitinkančio Žmogiškos Sąžinės rei-
kalavimus, deklaruojamas vertes. (http://www.spauda.lt/plato/politika.
htm)

4.1.1. Šio tipo potipį sudaro modeliai iš trijų prieveiksmių ir veiksnio su tari-
niu. Kaip ir atveju su dviem prieveiksmiais, taip ir su trimis prieveiksmiais vy-
rauja modelis, kai prieveiksmiai vartojami prieš tarinį ir po veiksnio – V-pr-pr-
pr-T. Veiksnys gali būti išreikštas arba numanomas, tarinys gali reikalauti kitų 
būtinųjų, bet neįtraukiamų į modelį narių, einančių po jo:

22) Jis gal tyčia ilgiau matuodavo, liepdavo savo klientui čia pat pasėdėti, 
palaukti. DLKT

23) Šis rūpestis ‒ tėvo, kuris savo jauniausiąjį sūnų paskutinį kartą matė 
1914 m. ir po to daugiau niekada neregėjo: nors A. Einšteinas po ka-
ro daug kartų lankėsi Europoje, niekada nepanoro susitikti su Eduardu. 
DLKT

24) Iš tikrųjų nereikėtų piktnaudžiauti žmonių valia ir vis taip neapibrėžtai 
nieko nesakyti ir galvoti, kad gal kartais dar ištempsim 5 metus. DLKT

Tokių pavyzdžių buvo rasta 41, jie sudaro 4,1 proc. visų aptariamų pavyzdžių.

Daug rečiau vartojamas modelis pr-pr-pr-T-V, kai prieveiksmiai eina prieš 
tarinį, o veiksnys – po jų. Tokių pavyzdžių rasta tik keturi:

25) Nuėmus gipsą, paprastai dar ilgokai vargina tinimai. DLKT
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26) […] amerikiečių jaunuoliai pirmiausia parašo savo vardą ir pavardę, po to 
varijuoja lytis, rasė arba užsiėmimas, dar po to dažniausiai pažymima 
miestas, valstija ar „amerikietis“. DLKT

Rasti 2 modelio V-pr-pr-T-pr pavyzdžiai, kai du prieveiksmiai vartojami 
prieš tarinį, o vienas – po jo:

27) Būdama Lietuvoje tikrai dažnai jaučiuosi blogai todėl, kad man viskas 
gerai. (http://www.tavovaikas.lt/veidai/daugiavaike-emigrante-is-lietu- 
vos-daznai-jauciuosi-blogai-todel-kad-man-viskas-gerai.d?id= 
64845997)

28) Ne, pirmiausia ar pratęsiam, paskui jau tarsimės vėl. DLKT

Rasti 2 modelio pr-pr-pr-V-T pavyzdžiai, kai trys prieveiksmiai vartojami 
prieš veiksnį ir tarinį:

29) Trumpam viskas nutilo, paskui vėl akimirkai viskas nurims. DLKT
30) […] -ai, nepažįstamos smailiaakės merginos su nepažįstamais sportiškais 

vaikinais ‒ po tais lapais slapstėsi net apsikabinę, šitaip gal drąsiau; pas-
kui jau vėl visi susirinkę dundėdavome tais begaliniais bėgiais toliau... 
DLKT

Rastas tik 1 modelio V-pr-T-pr-pr pavyzdys, kai vienas prieveiksmis var-
tojamas prieš tarinį, o kiti du – po jo. Veiksnys šiame sakinyje numanomas, jis 
turėtų būti pavartotas sakinio pradžioje:

31) Jau rašiau kažkada trumpai apie kavos poveikį ir budrumą. (http://
nassaclinics.wordpress.com/tag/kofeinas/)

Prie šio potipio priskirtini dar du modeliai, kuriuos sudaro šeši žodžiai, pen-
ki nariai. Vieno sakinio modelis būtų V-pr-pr-T1-pr-T2 ‒ šiame sakinyje narių 
išsidėstymas toks: veiksnys, du prieveiksmiai, suvestinio tarinio veiksmažodinė 
forma, dar vienas prieveiksmis, bendratis (žr. 32 sakinį). Antro sakinio modelis 
būtų V-pr-T1-pr-pr-T2 – šiame sakinyje narių išsidėstymas toks: veiksnys (nu-
manomas), prieveiksmis, suvestinio tarinio veiksmažodinė forma, dar du prie-
veiksmiai, bendratis (žr. 33 sakinį):

32) Atlikėjas Andrius Pojavis netrukus vėl turės trumpam išsiskirti su 
Milane gyvenančia šeima, nes jo laukia ypatingas koncertas gimtajame mies-
te – Jurbarke. (http://www.atlikejai.com/ugni-perejes-eurovizininkas-a- 
pojavis-ruosiasi-gimtojo-miesto-isbandymams/)

33) Matas nebeateina, nors anąkart žadėjo ir vėl netrukus apsilankyti. 
(Ulvydas, red., 1971: 455)



VESLAVA ČIŽIK-PROKAŠEVA

30 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXX

4.2. Antras tipas

Kaip jau buvo minėta, antrą tipą sudaro penki pagrindiniai nariai: du prie-
veiksmiai, veiksnys, tarinys ir penktas narys, kuris įsiterpia tarp pagrindinių ke-
turių narių. Tuo penktu nariu gali būti papildinys arba aplinkybė. DLKT tokių 
pavyzdžių rasta nedaug – 57 sakiniai. 

V-pr-pr-P / Apl-T
Dažniausiai antro tipo sakinių tvarka yra tokia: veiksnys, du prieveiksmiai, 

papildinys (žr. 34, 35 sakinius) ar aplinkybė (žr. 36 sakinį) ir tarinys. Veiksnys 
dažniausiai yra praleidžiamas (žr. 35, 36 sakinius):

34) Senis, neva lenkdamasis pakelti nuo aslos pamestąjį raktą, tyčia ilgai 
jį kėlė ir klausėsi, ar nieko nėra už durų... (http://antologija.lt/text/
jurgis-savickis-noveles/39)

35) Tada, ją išgirdęs, aš tikrai labai nustebau ir, žinoma, įsidėmėjau, kur tu dir-
bi, tik paskui tyčia tave erzinau. DLKT

36) Jie visada buvo šalia mūsų. Greičiausiai jie mus ir sukūrė. O paskui tyčia 
mūsų genų koduose užblokavo gebėjimą juos pamatyti. DLKT

Buvo rasti 34 tokie sakiniai. Tai sudaro 3,4 proc. visų aptariamų pavyzdžių.

pr-pr-P / Apl-T-V
Daug mažiau pasitaikė tokios tvarkos modelio: du prieveiksmiai, papildinys 

(žr. 37, 38 sakinius) arba aplinkybė (žr. 39 sakinį), tarinys, veiksnys. Rasti 5 to-
kios tvarkos modelio sakiniai:

37) Mažasis Vytukas lyg negyvėlis, − po to dažnai visiems pasakodavo se-
nasis ūkvedys, − gulėjo ant grindų. DLKT

38) Netrukus trumpam mūsų mašininę kompaniją papildė policininkas. 
(http://itervitae.lt/tag/araratas/)

39) Tad gal greitai aikštėje pasirodys antrasis Gazajevas. DLKT

V-P-pr-pr-T / T1T2

Dar mažiau – tik trys atvejai – pasitaikė tokios tvarkos modelio: veiksnys, 
papildinys, du prieveiksmiai, tarinys (tarinys gali būti paprastas arba suvestinis):

40) Ir tas įstatymas jam paprastai visai netinka, nesgi ne dėl jo ir buvo 
kurtas. DLKT

41) Apie juos būtinai dar parašysime. DLKT
42) Todėl Vyriausybei, atsižvelgiant į tai, reikėtų mokesčių inspektorių padidin-

ti maždaug iki pusantro tūkstančio, bet šiais metais mes jų tikrai turbūt 
nesugebėsim nei surinkti, nei išmokyti. DLKT
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Kitų tvarkos modelių sakinių rasta dar mažiau – tik po vieną sakinį.
V-pr-P-pr-T: šiame modelyje papildinys yra įsiterpęs tarp dviejų prieveiks-

mių, veiksnys yra numanomas:
43) Laba diena, noriu paklausti, ar gali būti, kad man alergija: maždaug prieš 

savaitę atsirado spuogelių ant veido, iki šiol jų visai neturėjau. Man 
22 metai. (http://www.sveikaszmogus.lt/Alergines_ligos1)

V-T-P-pr-pr: šiame modelyje papildinys ir du prieveiksmiai pavartoti po 
veiksnio ir tarinio, kuris šiuo atveju yra sudurtinis, tik praleista tarinio jungtis:

44) Po mirties tikisi su sūnaus protekcija būti palaidota Rasose šalia motinos 
Patricijos, kuri, kaip jau visos žinančios, nusinuodijusi actu kadaise po 
to, kai paaiškėję, jog Feliksėlis, naudodamasis jos meilės paslaugomis, spė-
jęs suvedžioti ir nepilnametę Zosinėlę... DLKT

pr-pr-T-P-V: šiame modelyje du prieveiksmiai eina prieš tarinį, o papildi-
nys ir veiksnys – po tarinio:

45) Dabar gal trumpai pateiktų poziciją deputatas A. Januška. DLKT

pr-P-pr-T-V: šiame modelyje papildinys yra įsiterpęs tarp dviejų prieveiks-
mių, po jų eina tarinys ir veiksnys:

46) Iki šiol politikams visai nerūpėjo mirtingumo mažinimas Lietuvoje. 
(http://puteikis.blogspot.com/2014/01/iki-siol-politikams-visai-ne-
rupejo.html)

pr-pr-V-P-T: šiame modelyje du prieveiksmiai eina prieš veiksnį, o papildi-
nys ir tarinys – po veiksnio:

47) […] čia jas supirkdavo didmeninėmis partijomis arba net iš anksto dar ne-
atgabentas griebė pirkliai monopolistai, o po to paprastai Nyderlandų 
laivais šias prekes vežė arba į Amsterdamą […]. DLKT

pr-P-V-pr-T: šio modelio narių išsidėstymas toks: vienas prieveiksmis, pa-
pildinys, veiksnys, antras prieveiksmis, tarinys:

48) Pas mus ji ir nebeatėjo, Jakubovska. Turbūt tų siūlų kaimietė dar neat-
nešė. DLKT

Kaip buvo minėta 4.1 skyriuje, pirmam tipui priklausytų ir modelis, ku-
rį sudaro penki žodžiai, bet keturi nariai, – tai sakiniai, kurie turi suvestinį ar 
sudurtinį tarinį. Buvo rasti 4 panašaus tipo sakiniai: 2 sakiniai, kuriuose varto-
jamas suvestinis tarinys ir tarp jo formų įsiterpę papildinys ar aplinkybė ir du 
prieveiksmiai (modelis V-T1-P / Apl-pr-pr- T2, žr. 49, 50 sakinius); 1 sakinys, 
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kuriame vartojamas suvestinis tarinys ir tarp jo formų yra įterptas papildinys 
(modelis V-pr-pr-T1-P-T2, žr. 51 sakinį), ir 1 sakinys, kuriame tarp suvestinio 
tarinio formų įsiterpę du prieveiksmiai ir papildinys (modelis V-T1-pr-pr-P-T2, 
žr. 52 sakinį), tokie sakiniai priskirtini antram tipui:

49) Galvoja, kaip jį vėl susitikti. Klausti Siunėvę, ar jie nežada ten vėl netru-
kus važiuoti, nelabai išeina. DLKT

50) Jei neatsiras nepageidaujamų simptomų, galite tokį maisto produktą 
vėl įprastai valgyti. (http://www.mpe.lt/lt/FoodDetective/13_Food 
Detective)

51) Mokytojui pavyksta geriau pažinti vaikus. Penktadieniais, kai ateina tėvai, 
dažniausiai būtinai prašau jų dalyvauti pamokoje. Tai vaikams labai 
svarbu. DLKT

52) Su nuostabia pergale :), gaila nemačiau, reiks turbūt būtinai tas rungty-
nes atsisiųsti, kas sutinka su manim, tas ar ta spauskite patinka! (https://
www.facebook.com/15min/posts/200713199941359)

4.2.1. Šio tipo potipį sudaro modeliai iš trijų prieveiksmių, veiksnio, tarinio 
ir papildinio arba aplinkybės. Tokių sakinių buvo rasta tik 5.

V-pr-pr-P-pr-T: šio modelio nariai išsidėsto tokia tvarka: veiksnys, du prie-
veiksmiai, papildinys, dar vienas prieveiksmis ir tarinys. Rasti tik 2 tokio mo-
delio sakiniai:

53) Rodoma, kaip viena motina iš pradžių grubiai čiumpa vaiką, paskui ne-
trukus jį vėl pradeda glausti prie savęs. DLKT

54) Jie mutuoja ir įgyja monstro bruožų, jie laikosi įsikibę sąmonės, ir paskui 
jau jų niekad neatsikratysi. DLKT

V-pr-pr-pr-P-T: šio modelio nariai išsidėsto tokia tvarka: veiksnys, trys 
prieveiksmiai, papildinys ir tarinys. Pasitaikė tik 1 tokio modelio sakinys:

55) Ji gal jau niekada jo nepamatys ir nebegalės to išgyventi... DLKT

pr-pr-pr-V-P-T: šio modelio narių išsidėstymas toks: trys prieveiksmiai, 
veiksnys, papildinys ir tarinys. Pasitaikė tik 1 tokio modelio sakinys:

56) Ne, šitaip gal jau niekada niekas mūsų nebučiuos! DLKT

pr-pr-pr-Apl-(T)-V: šio modelio nariai išsidėsto tokia tvarka: trys prie-
veiksmiai, aplinkybė, numanomas tarinys ir veiksnys. Pasitaikė tik 1 tokio mo-
delio sakinys:

57) Bet gal jau seniai toje gatvėje vien liūdnų šmėklų buveinė. DLKT
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4.3. Trečias tipas

Kaip jau buvo minėta skyriaus pradžioje, trečią tipą sudaro šeši nariai: veiks-
nys, tarinys, du prieveiksmiai ir du papildomi nariai, kurie yra įsiterpę tarp pa-
grindinių narių, o potipį – trys prieveiksmiai su išvardytais anksčiau nariais. 
Tais papildomais nariais gali būti du papildiniai arba vienas papildinys ir viena 
aplinkybė. Buvo rasti tik 3 tokie sakiniai.

pr-P-P-V-T-pr
Vieno sakinio modelis būtų toks: vienas prieveiksmis, du papildiniai, veiks-

nys, tarinys, antras prieveiksmis:
58) Įprastai seneliams mergaitę jie palieka retai – tik tuomet, kai patys 

kur nors susiruošia kartu išeiti. (http://www.15min.lt/zmones/naujie-
na/lietuva/viesumoje-retai-matoma-karolina-liukaityte-su-mylimuo-
ju-arnu-jurskiu-atvyko-i-labdaros-rengini-3-461944)

V-pr-pr-Apl-P-T
Kito šio tipo sakinio modelis būtų toks: veiksnys (numanomas), du prie-

veiksmiai, aplinkybė, papildinys, tarinys:
59) Tikisi, gal kartais stipriai kainas nuleisime. DLKT

pr-V-pr-pr-P-Apl-T
Kitas sakinys priklausytų šio tipo potipiui. Jo modelis būtų toks: prieveiks-

mis, veiksnys, du prieveiksmiai, papildinys, aplinkybė ir tarinys:
60) – Ne, tai paskui jis jau kartais su manim lietuviškai kalbėjo. DLKT

Buvo rastas 1 sakinys, kurio modelis yra dar sudėtingesnis – jį sudaro 8 na-
riai. Kadangi tokio tipo sakinys buvo vienintelis, jis sąlyginai priskirtas prie šio 
tipo potipio. Jo modelis būtų toks: trys prieveiksmiai, papildinys, dvi aplinky-
bės, tarinys, veiksnys, t. y. pr-pr-pr-P-Apl-Apl-T-V:

61) Gal dar niekada mokslo į priekį taip greitai ir sėkmingai nebuvo stū-
męs priešiškumas. DLKT

4.4. Ketvirtas tipas

Ketvirtą tipą sudaro beasmeniai sakiniai. Jų modeliai sudaryti arba tik iš tri-
jų narių: du prieveiksmiai ir tarinys (potipį – trys prieveiksmiai ir tarinys), arba 
iš keturių narių: du prieveiksmiai, papildinys ir tarinys. Kadangi tokių sakinių 
rasta tik 8, jie sujungti į vieną beasmenių sakinių tipą.
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pr-pr-T
Vieną iš šių sakinių modelį sudaro tik trys nariai: du prieveiksmiai ir tarinys. 

Rastas tik 1 toks sakinys:
62) […] žodis nėra tik tuščias kevalas be branduolio, tik metafora, kuria ban-

doma prikelti iš nebūties tai, kas praradę gyvastį ir realybę, ko iš tikrųjų 
gal jau ir nėra. DLKT

pr-T1-pr-T2

Kitą sakinio modelį sudaro keturi žodžiai, bet trys nariai. Išsidėstymas toks: 
vienas prieveiksmis, suvestinio ar sudurtinio tarinio viena dalis, kitas prieveiks-
mis ir suvestinio ar sudurtinio tarinio kita dalis. Rasti 2 tokio modelio sakiniai:

63) Iki šiol nėra gerai suprasta, kaip nanometrinės dalelės sąveikauja su ki-
tomis medžiagomis, juolab su kūno audiniais. (http://rtn.elektronika.lt/
mi/0304/kiek.html)

64) Netrukus tenka trumpam sustoti. (http://www.vilkobroliai.lt/2013/ 
12/01/pasakoj imas-apie-ekspedic i ja-rusvavandene-pelky-
nu-ir-misku-upele-%E2%80%93-viesvile-2-dalis/)

pr-pr-P-T
Šį modelį sudaro du prieveiksmiai, papildinys ir tarinys. Rasti 2 tokio tipo 

sakiniai:
65) Ir jeigu skubame nupirkti naują disketę su žaidimais, kad tik nesuktų mums 

galvos, netrukus jau jų nepakaks. DLKT
66) Gali eiti, tik ne per toli, man greitai vėl tavęs prireiks. DLKT

pr-pr-pr-T
Šio tipo potipį sudaro sakiniai su trimis prieveiksmiais ir tariniu. Rasti 2 to-

kie sakiniai:
67) Gal šitai laikina, gal netrukus vėl prireiks valdžios struktūras aptarnau-

jančių intelektualų, tačiau aišku viena – santykiai su valdžia darysis vis 
komplikuotesni… DLKT

68) Guoskitės nebent tuo, kad, subankrutavus bendrovei, gal kartais dar liks 
turto. DLKT

pr-pr-T1-P-T2

Paskutinis šiam tipui priskiriamas modelis sudarytas iš dviejų prieveiksmių, 
suvestinio tarinio ir papildinio, įsiterpusio tarp tarinio veiksmažodinės dalies ir 
bendraties. Rastas tik 1 toks sakinys:

69) Bet gal jau nebeilgai liko man kentėti. DLKT
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4.5. Penktas tipas

Penktą tipą sudaro tik du nariai – du prieveiksmiai (modelis pr-pr). Jie var-
tojami kaip įspraudai24 ar nepilnieji sakiniai25. Tokie priduriamai pasakyti prie-
veiksminiai sakiniai priskirti atskiram tipui, nes negalima tiksliai numatyti, ko-
kia tvarka šie prieveiksmiai būtų pavartoti kartu su veiksniu ir tariniu. Pvz., 
sakinys Tai buvo tokia gyvensena. Keičiasi laikai ir šalys, tik ne visada greitai gali 
būti „atkurtas“ keliais būdais, pvz.:

a) Keičiasi laikai ir šalys, tik jie keičiasi ne visada greitai.
b) Keičiasi laikai ir šalys, tik ne visada jie keičiasi greitai.
c) Keičiasi laikai ir šalys, tik ne visada greitai jie keičiasi.
d) Keičiasi laikai ir šalys, tik keičiasi jie ne visada greitai.

Penkto tipo sakinių rasta 13:
70) Tikriausiai kiekvienas mūsų yra ką nors nužudęs, dažniausiai netyčia, 

tiesa? DLKT 
71) Pasitaikydavo mišrių santuokų, vyko migracija − vieni žmonės išvykdavo 

iš genties − kartais trumpam, kartais ilgam, kiti sugrįždavo. DLKT
72) Tačiau viskas ėmė keistis, jis nebejautė jokios gėdos, o paryčiais abu paži-

nojo vienas kitą taip puikiai, tarsi visada taip būtų darę ir visada kartu. 
DLKT

5. APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS

Išnagrinėjus 1000 sakinių su dviem / trimis sakininiais prieveiksmiais, buvo 
išskirti 43 vartojimo modeliai. Jie suskirstyti į penkis tipus. Pirmą tipą sudaro 
keturi nariai: du prieveiksmiai, veiksnys ir tarinys; šio tipo potipį sudaro trys 
prieveiksmiai, veiksnys ir tarinys. Antrą tipą sudaro penki nariai: du prieveiks-
miai, veiksnys, tarinys ir penktas narys, kuris įsiterpia tarp pagrindinių keturių 
narių; šio tipo potipį sudaro trys prieveiksmiai, veiksnys, tarinys ir įsiterpęs na-
rys. Trečią tipą sudaro šeši nariai: veiksnys, tarinys, du prieveiksmiai ir du pa-
pildomi nariai, kurie yra įsiterpę tarp pagrindinių narių; šio tipo potipį sudaro 
trys prieveiksmiai, veiksnys, tarinys ir du papildomi įsiterpę nariai. Ketvirtą tipą 
sudaro beasmeniai sakiniai: du prieveiksmiai ir tarinys (jo potipį ‒ trys prie-
veiksmiai ir tarinys) bei du prieveiksmiai, įsiterpęs narys ir tarinys. Penktą tipą 

 24 Plačiau apie įspraudus žr. Ambrazas, red., 1996: 645.
 25 Plačiau apie nepilnuosius sakinius žr.: Balkevičius 1963: 153tt; Labutis 1998: 138tt.
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sudaro tik du prieveiksmiai. Daugiausia yra pirmojo tipo sakinių – 918, daug 
mažiau antro tipo sakinių – 57, trečio tipo sakinių pasitaikė tik 4, ketvirto – tik 
8, o penkto tipo – tik 13 sakinių.

Nustatyta, kad prieveiksmiai gali būti pavartoti prieš tarinį, bet kartu su įsi-
terpusiu nariu (-iais) (15 modelių), prieveiksmiai gali būti pavartoti vienas pas-
kui kitą ir tiesiogiai prieš tarinį (10 modelių), jie gali būti pavartoti iš karto prieš 
ir po tarinio (4 modeliai), iš karto prieš ir po suvestinio ar sudurtinio tarinio 
pirmą narį (3 modeliai), tarp suvestinio ar sudurtinio tarinio dalių (3 modeliai), 
dar prieveiksmiai gali būti pavartoti tiesiogiai po tarinio (2 modeliai), tiesiogiai 
prieš veiksnį ir tarinį (2 modeliai), prieš ir po veiksnio su tariniu (1 modelis), 
prieš ir po veiksnio su sudurtinio / suvestinio tarinio pirmu nariu (1 modelis), 
prieš įsiterpusius narius, veiksnį su tariniu ir po veiksnio su tariniu (1 modelis) 
bei gali būti pavartoti patys vieni (1 modelis). Nebuvo nė vieno sakinio, kuria-
me tarinys būtų pavartotas prieš kitus pagrindinius narius.

Dažniausiai vartojami sakiniai, kurių modelis yra V-pr-pr-T: jie sudaro net 
75,2 proc. visų aptartų sakinių. Kitų modelių sakiniai vartojami daug rečiau. 
Net 22 modeliai buvo pavartoti tik po 1 kartą (žr. 1 lentelę).

34 modeliuose (iš 4226) prieveiksmiai yra pavartoti prieš tarinį, kas sudaro 
97,3 proc. visų aptartų sakinių. 6 modeliuose vienas prieveiksmis yra pavarto-
tas prieš tarinį, o antras – po jo. 2 modeliuose abu prieveiksmiai yra pavartoti 
po tarinio. Tai reiškia, kad tikimybė, jog sakininis prieveiksmis bus pavartotas 
sakinyje prieš tarinį, yra didesnė nei 97 proc.27

24 modeliuose du / trys prieveiksmiai eina greta tarinio, 8 modeliuose – vie-
nas prieveiksmis greta, o kitas atskirtas kitu modelio nariu (-iais), 11 modeliuo-
se du / trys prieveiksmiai atskirti nuo tarinio kitu modelio nariu (-iais). Tai ro-
do prieveiksmių „glaudesnį“ ryšį su tariniu.

Iš 43 modelių 27 modeliuose du / trys prieveiksmiai vartojami vienas gre-
ta kito, o 16 modeliuose tarp jų yra įsiterpęs vienas ar keli modelio nariai. Va-
dinasi, jei sakinyje vartojami du / trys prieveiksmiai, jie greičiausiai (tikimybė 
62,79 proc.) bus pavartoti vienas greta kito.

 26 Iš 42, o ne iš 43, nes penkto tipo modelį sudaro vien prieveiksmiai.
 27 Priminsiu, kad neutralia prieveiksmio pozicija laikoma prieveiksmio pozicija tarp predikato ir tie-

sioginio objekto (žr. Ambrazas 1997: 698).
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1 L E N t E L ė. Sakinių su dviem / trimis sakininiais prieveiksmiais vartojimo modeliai

TIPAS MODELIS PAVYZDŽIŲ 
SKAIČIUS

PROCENTINĖ 
IŠRAIŠKA

1 tipas V-pr-pr-T 752 75,2 %
pr-pr-T-V 37 3,7 %
pr-pr-V-T 36 3,6 %
V-pr-T-pr 13 1,3 %
V-T-pr-pr 6 0,6 %
pr-V-pr-T 5 0,5 %
pr-V-T-pr 2 0,2 %
V-T1-pr-pr-T2 13 1,3 %
pr-V-T1-pr- T2 1 0,1 %
V-T1-pr-T2-pr 1 0,1 %
V-pr-pr-pr-T 41 4,1 %
pr-pr-pr-T-V 4 0,4 %
V-pr-pr-T-pr 2 0,2 %
pr-pr-pr-V-T 2 0,2 %
V-pr-T-pr-pr 1 0,1 %
V-pr-pr-T1-pr-T2 1 0,1 %
V-pr-T1-pr-pr-T2 1 0,1 %

2 tipas V-pr-pr-P / Apl-T 34 3,4 %
pr-pr-P / Apl-T-V 5 0,5 %
V-P-pr-pr-T / T1T2 3 0,3 %
V-pr-P-pr-T 1 0,1 %
V-T-P-pr-pr 1 0,1 %
pr-pr-T-P-V 1 0,1 %
pr-P-pr-T-V 1 0,1 %
pr-pr-V-P-T 1 0,1 %
pr-P-V-pr-T 1 0,1 %
V-T1-P /Apl-pr-pr-T2 2 0,2 %
V-pr-pr-T1-P-T2 1 0,1 %
V-T1-pr-pr-P-T2 1 0,1 %
V-pr-pr-P-pr-T 2 0,2 %
V-pr-pr-pr-P-T 1 0,1 %
pr-pr-pr-V-P-T 1 0,1 %
pr-pr-pr-Apl-(T)-V 1 0,1 %
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TIPAS MODELIS PAVYZDŽIŲ 
SKAIČIUS

PROCENTINĖ 
IŠRAIŠKA

3 tipas pr-P-P-V-T-pr 1 0,1 %
V-pr-pr-Apl-P-T 1 0,1 %
pr-V-pr-pr-P-Apl-T 1 0,1 %
pr-pr-pr-P-Apl-Apl-
T-V

1 0,1 %

4 tipas pr-pr-T 1 0,1 %
pr-T1-pr-T2 2 0,1 %
pr-pr-P-T 2 0,2 %
pr-pr-pr-T 2 0,2 %
pr-pr-T1-P-T2 1 0,1 %

5 tipas pr-pr 13 1,3 %

Pragmatiniais sumetimais prieveiksmiai gali būti pavartoti įvairiose sakinio 
pozicijose. Kartais taip atsitinka, kai pats prieveiksmis gauna didesnį reikšmės 
krūvį ir yra perkeliamas iš įprastos pozicijos į kitą, kartais, kai didesnį reikšmės 
krūvį gauna sakinio veiksnys ar papildinys / aplinkybė. Tačiau, kaip parodė ty-
rimas, tai pavieniai atvejai. Jeigu žiūrėtume 1, 2 ir 3 tipo modelius (jie sudaro 
97,9 proc. visų aptartų sakinių), pamatytume, kad dažniausiai sakininiai prie-
veiksmiai vartojami po veiksnio ir prieš tarinį (tai sudaro 85,4 proc. visų aptartų 
sakinių). Ši pozicija turėtų būti laikoma neutralia ir pagrindine sakininių prie-
veiksmių pozicija. Vadinasi, sakininiai prieveiksmiai savo pozicija niekuo nesi-
skiria nuo predikato prieveiksmių.

Visa tai rodo, kad lietuvių kalbos žodžių tvarkos laisvumas yra tik sąlyginis, 
neabsoliutus28, o sakininių prieveiksmių vieta – gana fiksuota ir dažniausiai ne-
atsiejama nuo tarinio. 
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1 PRIEDAS 
Pr ieveik smių k la s i f i k ac ija 29

Moodevidential (netikrumo prieveiksmiai) angl. allegedly liet. greičiausiai, 
tikrai, tikriausiai

Modepistemic (tikimybės prieveiksmiai) angl. probably liet. turbūt
Tpast (būtojo laiko prieveiksmiai) angl. once liet. kartą, kadaise, 

kažkada, vakar
Tfuture (būsimojo laiko prieveiksmiai) angl. then liet. po to, paskui
Modirrealis (nerealumo prieveiksmiai) angl. perhaps liet. galbūt, gal
Modnecessity (būtinumo prieveiksmiai) angl. necessarily liet. būtinai
Modpossibility (galimybės prieveiksmiai) angl. possibly liet. galbūt, gal
Asphabitual (įprastumo prieveiksmiai) angl. usually liet. paprastai, 

dažniausiai
Asprepetetive (pasikartojimo prieveiksmiai) angl. again liet. vėl, dar
Aspfrequentative (dažnumo prieveiksmiai) angl. often liet. dažnai, neretai, 

kartais
Modvolitional (valios prieveiksmiai) angl. intentionally liet. tyčia, sąmoningai, 

specialiai
Aspcelerative (greitumo prieveiksmiai) angl. quickly liet. greitai, skubiai

Tanterior (pirmumo prieveiksmiai) angl. already liet. jau
Aspterminative (baigtumo prieveiksmiai) angl. no longer liet. (jau) nebe, 

daugiau ne
Aspcontinuative (tęstinumo prieveiksmiai) angl. still liet. iki šiol, vis dar
Aspperfect (absoliutumo prieveiksmiai) angl. always liet. visada, visuomet

Aspretrospective (retrospektyvos 
prieveiksmiai)

angl. just liet. ką tik

Aspproximative (artimumo prieveiksmiai) angl. soon liet. greitai, netrukus
Aspdurative (trukmės prieveiksmiai) angl. briefly liet. trumpai, 

trumpam, ilgai
Aspgeneric/progr. (būdingumo prieveiksmiai) angl. 

characteristically
liet. tipiškai, kaip 

paprastai
Aspprospective (numatomumo prieveiksmiai) angl. almost liet. beveik, vos ne

Aspsg.completive (pilnumo prieveiksmiai) angl. completely liet. visai, visiškai
Voice (kokybės prieveiksmiai) angl. well liet. gerai, blogai

 29 Lentelėje pateikiami straipsnyje tiriami prieveiksmiai ir autorės išversti G. Cinqueʼės vartojami 
terminai. Primenu, kad lietuvių kalbos sintaksėse ir gramatikose skiriami būdo prieveiksmiai ir 
aplinkybiniai prieveiksmiai (juos sudaro vietos, laiko, priežasties ir tikslo prieveiksmiai).
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The Position of Two/Three Sentence Adverbs 
in Lithuanian Sentences 

SUMMARY

By referring to the examples found in the study, the article establishes the models of 
positioning of two/three adverbs in a single sentence. It is attempted to determine whether 
an adverb can indeed appear freely in a sentence and whether two or three adverbs can be 
used in any position in a single sentence. It was found in which position sentence adverbs 
are used most commonly. The article mostly refers to the examples taken from the Corpus 
of Contemporary Lithuanian Language developed by the Centre of Computational Linguis-
tics of Kaunas Vytautas Magnus University and the examples found through the web search 
engine Google.

After analysing 1,000 sentences with two/three sentence adverbs, 43 models were distin-
guished. They were divided into five types. The first type has four members: two adverbs, 
the subject and the predicate; the subtype of this type includes three adverbs, the subject 
and the predicate. The second type consists of five members: two adverbs, the subject, the 
predicate and the fifth member, which intervenes between the four principal members; the 
subtype of this type consists of three adverbs, the subject, the predicate and an intervening 
member. The third type is comprised of six members: the subject, the predicate, two ad-
verbs and two additional members intervening between the principal members; the subtype 
of this type consists of three adverbs, the subject, the predicate and two additional inter-
vening members. The fourth type is comprised of impersonal sentences: two adverbs and 
the predicate (its subtype consists of three adverbs and the predicate) and two adverbs, an 
intervening member and the predicate. The fifth type is represented by two adverbs only. 
The sentences of the first type prevail; they account for 918 sentences. The sentences of the 
second type are significantly less common; there are 57 sentences of this type. There were 
barely 4 sentences of the third type, only 8 sentences of the fourth type, and only 13 sen-
tences of the fifth type.

Adverbs may precede the predicate but they can go together with the intervening mem-
ber(s) (15 models); one adverb may follow another and go immediately before the predicate 
(10 models); they can appear immediately before and after the predicate (4 models); im-
mediately before and after the first member of the complex or compound predicate (3 mo-
dels); between the components of the complex or compound predicate (3 models). Adverbs 
may also go immediately after the predicate (2 models); they can immediately precede the 
subject and the predicate (2 models); they may be used before and after the subject with 
the predicate (1 model); before and after the subject with the first member of the complex/
compound predicate (1 model); before the intervening members, the subject with the pre-
dicate and after the subject with the predicate (1 model); they can also be used on their own 
(1 model).
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Sentences of the model S-adv-adv-P prevail: they account for as many as 75.2 per cent 
of the sentences under discussion. The sentences of other models are much less common. 
As many as 22 models were used only once (see Table 1).

Adverbs precede the predicate in 34 models (out of 42), which account for 97.3 per cent 
of all the sentences concerned. One adverb precedes the predicate and another follows it 
in 6 models. Both adverbs go after the predicate in 2 models. It means that the probability 
that a sentence adverb will precede the predicate in a sentence is higher than 97 per cent. 

In 24 models two/three adverbs appear next to the predicate; in 8 models one adverb 
goes next to the predicate and another is separated by (an)other member(s) of the model; in 
11 models, two/three adverbs are separated from the predicate by (an)other member(s) of 
the model. It shows a “closer” relation between adverbs and the predicate. 

Out of 43 models, two or three adverbs go one after another in 27 models, whereas one 
or several members of the model intervene between them in 16 models. It means that if two 
or three adverbs are used in a sentence, they will most likely appear one after another (with 
the probability of 62.79 per cent). 

For pragmatic purposes adverbs may appear in various positions in a sentence. Some-
times it happens that the adverb itself is associated with a greater meaning; yet in other cases 
a greater meaning falls to the subject or the object/adverbial modifier in a sentence. Ho-
wever, as shown by the study, these are isolated cases only. If we take a look at the models 
of types 1, 2 and 3 (they account for 97.9 per cent of all the sentences under discussion), 
we will see that sentence adverbs are usually used after the subject and before the predicate 
(85.4 per cent of all the sentences in question). This position should be considered a neutral 
and principal position of sentence adverbs. It means that by their position sentence adverbs 
do not differ from predicate adverbs.    

The above data show that the freedom of word order in the Lithuanian language is only 
conditional, not absolute, and the position of sentence adverbs is rather fixed and is usually 
associated with the predicate. 

Įteikta 2018 m. gruodžio 20 d.
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VERNACULAR LITERATURE 
AS A WIDENING FIELD OF 
STUDY IN CONTEMPORARY 
DIALECTOLOGY 
(ON THE EXAMPLE OF 
PODHALE REGION IN POLAND) 

Liaudies literatūra kaip besiplečianti studijų 
sritis šiuolaikinėje dialektologijoje 
(Lenkijos Podhalės regiono pavyzdys)

ANNOTATION

Dialectal literature was one of the forms of saving the dialect. Despite its distinctive 
presence in Silesian, Kashubian and Podhalian dialects, both dialectal poetry and epic still 
remain outside dialectal interest. Focused on phonetics, phonology, syntax and lexis, in-
cluding pragmatic, cultural and social contexts, dialectal literature has not yet developed its 
own research tools capable of capturing the essence of this genre. The aim of this article is 
to indicate the need to extend the research field of modern dialectology to this phenome-
non related to the creation of stylistic diversity within the dialect. Dialectal literature is an 
evident proof of the creation of the artistic-literary variety contained in or found in the di-
alect. This process was most fully developed in Podhale for various reasons.
 KEYWORDS:  Polish dialectology, vernacular literature, identity, folklore, 

Podhale region.
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ANOTACIJA

Viena iš tarmės išsaugojimo formų – tarminė literatūra. Nepaisant šio reiškinio išskirti-
numo Silezijos, Kašubijos ir Podhalės regionų tarmėse, tiek tarminė poezija, tiek epas vis 
dar nesulaukė tarmių tyrėjų dėmesio. Nors daug dėmesio skiriama fonetikai, fonologijai, 
sintaksei ir leksikai, taip pat ir pragmatiniams, kultūriniams ir socialiniams kontekstams, 
dar nėra sukurta tyrimo įrankių, kuriais būtų galima užfiksuoti šio žanro esmę. Šio straips-
nio tikslas – pabrėžti poreikį išplėsti moderniosios dialektologijos tyrimų lauką taip, kad 
jis aprėptų stilistinės įvairovės kūrimo reiškinį tarmėje. Tarminė literatūra yra akivaizdus 
meninės-literatūrinės įvairovės kūrimo tarmėje įrodymas. Dėl įvairių priežasčių šis procesas 
labiausiai pasireiškė Podhalės regione.
 ESMINIAI ŽODŽIAI:  lenkų dialektologija, tarminė literatūra, tapatybė, tautosaka, 

Podhalės regionas.

Dialectology describes the lexical and grammatical differentiation of a lan-
guage. Traditionally, it was combined with the geographical dimension of this 
phenomenon, and a special focus was made on the speech of the inhabitants 
of a given village. Nowadays, the field of   interest of dialectology also includes 
urban areas with their rich sociological diversity (Britain 2010: 127–128). The 
combination of both aspects and directions can define the dialect as a particu-
lar form of a language which is peculiar to a specific region or social as well as 
cultural group.

At the turn between the 19th and the 20th centuries the first research standards 
of the so-called traditional dialectology were adopted. One of the basic assump-
tions was the conviction that each dialect is inseparable from a specific defined 
territory (Auer 2004: 149–150). The purpose of dialectology was therefore to 
establish the boundary lines between neighboring dialects, analyze the viabili-
ty of dialectal features in the speech of residents of a given territory (including 
its center and periphery) and, in view of the progressive changes related to the 
population’s migrations or the structural changes in the region’s economic base, 
identify the core dialectal features in the speech of the inhabitants of a given 
region (Szmrecsanyi 2014: 81). Traditional dialectology focused mainly on the 
linguistic characteristics that were then analyzed in terms of their primary and 
secondary features that distinguished a given dialect against the standard lan-
guage. The main research area of   dialectologists was the living speech of villa-
gers. The most reliable sources were old immobile rural men whose speech was 
considered the most credible in terms of the representation of certain dialectal 
features (Britain 2010: 129, Chambers and Reudgill 1998: 29), and the basic 
research method was a wide-ranging questionnaire-based survey of a dialect 
focusing on pronunciation or lexis (a survey-based dialectology). This resulted 
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in monumental studies, such as Alexander John Ellis’ The Existing Phonology 
of English Dialects Compared With That of West Saxon Speech (1889). Initiated 
in the 19th century, the interest in the phonetic and lexical resources of indi-
vidual dialects together with the possibility of the geographical identification 
of specific traits contributed to the creation of the atlas of dialects (atlas-based 
dialectology). This research tradition remains alive. It also has its representa-
tion in Polish dialectology (Reichan, Woźniak 2004). Its present continuation 
can be seen in large projects in the field of dialect-based lexicography for the 
individual regions of Poland, for example Podhale, Orawa, Lubelszczyzna and 
Śląsk (Wyderka 2000–2017; Kąś 2007; Kąś 2015–2018; Pelcowa 2013–2018). 
The material collected in atlases and dictionaries can be the basis for further re-
search from both synchronic and diachronic perspectives.

Contemporary dialectology is increasingly focused on the creation of dialect 
corpora, as “principled, possibly computerized, and broadly representative col-
lections of naturalistic spoken (and sometimes written) dialect material” (An-
derwald and Szmrecsanyi 2009: 1126). Corpus-based dialectology is not only 
a source of knowledge about individual dialects in a synchronic and diachronic 
approach, but it allows for the extensive study in both the disciplines of linguis-
tics and ethnography. An unquestionable advantage of corporal dialectology is 
the use of broad technological possibilities of the Internet, including the possi-
bility of continually expanding the data resources and the ease of sharing them 
(Karaś 2015: 83–84). The novelty of corpus-based dialectology is expanding 
to dialectal written texts. Traditional dialectology was mainly oriented to the 
spoken language, but it was skeptical about any written form. Meanwhile, as 
time passes, with the changes taking place in the countryside, the written form 
is playing an increasingly important role, which will be discussed in this article.

Among dialectal texts, a particular emphasis is attributed to artistic texts, 
or dialectal literature. While in Western European countries literature in their 
standard national language was preceded by texts created in dialects (Italy, 
France), Polish dialectal literature did not know a printed form until the 20th 
century in Poland. Dialectal literature existed only in those dialects that resis-
ted the intense unification and standardization of the Polish language after the 
Second World War.

In the frame of the traditional Polish dialectology, researchers embarked in-
to this area for a specific purpose, which dictated the entire research process. 
If the researchers were interested in analyzing the terminology describing how 
a certain tool was built or how people performed individual activities (in the 
area of farming or traditional customs), they focused on this aspect exclusively. 
The most desirable subject of study was a representative of the older generation 
remembering old times. The research therefore was primarily concerned with 
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gathering the examples of some remnants of the old language, which could no 
longer give a credible description due to changes in the modern state. In addi-
tion, the researcher was usually a stranger from the outside, from a distant land, 
a scientist usually from the city, who for unknown reasons badgered consis-
tently about some of the local language customs. Having collected the materials, 
he/she would leave towards an undisclosed location, and never return to share 
the results of his/her research with the locals in the village.1 In addition, local 
rural schools did not receive any support for activities related to the nurturing 
of the local dialect. Dialectologists studied dialects while educators fought to 
extinguish them at the same time. 

Such studies were carried out in Poland mainly in the 20th century. These 
were the times when the dialect was defined as village speech. At that time, 
people living in the countryside, especially the older ones, did not usually use 
a different language. Their language was the dialect of necessity, not choice. 
At that time, in general, the general opinion was that dialects did not inspire 
respect. They were considered an indicator of low education and social status, 
and sometimes “backwardness”. This kind of stigma determined by a person’s 
speech is not a rare phenomenon, nor is it limited only to the Polish speaking 
environment. Also, the school system struggled against the dialect, denoun-
cing the students for using it. The implementation of the national standards in 
language, without there being the ability to practice dialectal bilingualism, was 
one of the main goals of universal primary education. It was believed that the 
use of the dialect prevented young people from acquiring higher education and 
what goes with it, i.e. an improved quality of life. Under these conditions, rural 
youth eagerly abandoned this part of its heritage. Yet young people, who took 
over the family farm after completing their education, usually returned to using 
the dialect to some extent. On the other hand, those who moved to the cities 
laid it aside completely. 

This situation eventually changed radically. In Poland, the witness of dialec-
tal usages was connected with political transformation and subsequent econom-
ic changes. A traditional dialect describes the world in which the knowledge 
about both material and spiritual aspects of life was transmitted from gene-
ration to generation. Meanwhile, in recent years, the countryside has radical-
ly changed its economic structure. Small farms have become non-profitable. 
There is a major focus of consolidating pastoral areas into the hands of select 
farmers, and competition in the marketplace of producing agricultural products 

 1 An additional problem was the need to write phonetically thereby taking into account phonolog-
ical systems and the diversity of different dialects. A dialect in fact functioned only in the oral 
tradition, thus ruling out the possibility of the text being read by a non-specialist.
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has forced changes in technology. The former type of a traditional family farm 
has been superseded by upgraded agricultural companies producing food on a 
larger scale. This new standardization of reality also brought a new standard lan-
guage. Dialect was indispensably connected with another world and time based 
on other principles, and with another system of values. 

Yet another important cause weakening the position of the dialect in the 
countryside has been a fundamental change in broader social communication 
related to the reconfiguration of culture and, more specifically, with the tran-
sition from an analogical phase to a digital phase, related to changes (Hopfin-
ger 2009: 295–297). The wide dissemination of the Internet and social media 
accelerated the process of language standardization. Also, the globalization of 
culture gathered pace. Modern schooling no longer attempts to fight dialects, 
but also does not experience them amongst its students on a daily basis. Rural 
villages are losing their language and are also losing their identity. 

Fortunately, this phenomenon described above does not apply to all areas 
of Poland. There are regions that nonetheless retain their linguistic and cultu-
ral distinctiveness. This happened primarily in the areas where the local dialect 
and cultural specificity were assigned a very high social value. Such regions are 
mainly Silesia, Kaszuby, Kurpie, Spisz, Orawa, and Podhale. In each of these 
regions, there have been different paths utilized to build social conviction of 
the need to preserve regional identity, including regional speech. Each of these 
paths could be the subject of a separate article, but for the balance of this article, 
I will focus on the Podhale region that I know best and from where I come from. 

Podhale lies in southern Poland, at the foot of the Tatra Mountains, the high-
est Polish mountains of Alpine type, belonging to the Carpathian chain. Poor 
soil and difficult natural conditions contributed to the development of pasto-
ralism. The specific pastoral culture was formed under the strong influence of 
the Vlachs, who, together with their flocks moved from the Balkan Peninsula 
through the Carpathian arc to the west. They left traces not only in the general 
culture, but also in the speech of the Polish highlanders. 

For centuries, difficult to access, lost among the mountains and forests, 
Podhale was isolated from the rest of the country. Flowing from the north, 
came Polish settlers who received numerous privileges from the kings, cleared 
the forests, and founded settlements. For centuries, these inhabitants lived in 
natural isolation, creating an original culture, and preserving their archaic lan-
guage. It was only in the 19th century that the interested representatives of the 
intelligentsia came to this corner; they came to the Tatras for research purpo-
ses (geologists, geographers and naturalists), and later also because of the cli-
matic benefits to improve their health and leisure. The newcomers discovered 
exotic half-wild and half-pagan people who were very proud and independent, 
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because they never knew slavery or servitude. For this reason, at the turn of 
the century, the locals became the object of universal fascination and a kind of 
fashion. Similarly, within the culture of the Tatra highlanders, people noticed 
the national potential, which would help rebuild the Polish identity after de-
claring national independence. For this reason, national leaders wanted to sur-
round this culture with comprehensive care and attention. Under the influence 
of such interest by national leaders, the highlanders themselves appreciated the 
value of their own culture and decided to protect it, by first calling the High-
landers Association (1904) into existence and later the Polish Highlanders Alli-
ance. Amongst the newly established members of the Alliance there also was an 
increase in the awareness of the need for education. Many highlanders earned a 
university degree, and although they could not find work in Podhale, they sti-
mulated the development of its culture. 

The tourists visiting from afar were first introduced to the highlander folk-
lore mainly via mountain expeditions. According to the local custom of that 
time, an expedition into the mountains was accompanied by a company of nu-
merous highland guides, musicians and helpers – porters. Tours usually lasted 
several days. Evenings by the campfire for guests were filled with highlander 
tales, music, songs, and dances. Writers were mainly fascinated by highlander 
tales. The first texts introducing the Podhale dialect were published in 1889. 
The first was “Sabala’s fairy tale”,2 which was penned by author Henryk Sien-
kiewicz who was later awarded the Nobel Prize in Literature. 

At the beginning of the 20th century another famous Polish writer, Kazimierz 
Tetmajer, created a series of stories From the Rocky Podhale (1914), with most 
of the pieces written in the language of stylized Podhale dialect. While Sienk-
iewicz had no prior connections with Podhale, Tetmajer himself was born and 
spent the first 8 years of his life there. He knew the dialect and understood it, 
but it was not his native tongue, since he came from a noble family, and not 
from a highlander family. For this reason, neither “Sabala’s fairy tale” nor the 
stories from Tetmajer can be considered authentic dialectal texts. They are the 
only examples of stylizations or artistic improvisations of the dialect.

With the formation of an indigenous segment of educated highlanders who 
were very much involved in the movement of regional identity, they went on a 
crusade to form regional literary work. Native highlanders from Podhale star-
ted writing their own verses in their indigenous language or dialect. The first of 
them was Andrew Stopka, a native mountaineer from the village of Koscielisko 
at the foot of Zakopane, who transcribed many tales of Sabala – his neighbor. 

 2 Sabala is the nickname of the famous highland storyteller John Krzeptowski (1809–1894), who 
became an icon of the Podhale highlands.
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Stopka is also the author of an original dialectal text, which developed the 
theme of the knights sleeping in the Tatra Mountains. Both texts were written 
and published at the end of the 19th century. For today’s researchers of the high-
landers’ dialect,3 Stopka’s writings are a reliable source of knowledge about the 
form of the dialect of his time, even though they have undoubtedly a high artis-
tic flourish, and the dialect used in them presents a slightly different form than 
that used in everyday speech. A similar conclusion can be reached about the 
writings of another educated highlander from Zakopane – Wojciech Brzega – 
who published a volume of short stories written in the dialect entitled  Posiady. 
Stories from Podhale (1913) at the beginning of the 20th century. Being a native 
highlander, Brzega used his first language or dialect. Both for Stopka and Brze-
ga the dialect was their first, natural language, with the Polish standard language 
learned much later (and probably with difficulty) as a result of their school and 
university education. Their work laid the foundations for the Podhale regional 
writing, and the dialect from the Tatra was already living to see its own litera-
ture. Before the Second World War, three volumes of self-published poetry in 
the highlander dialect (Anthony Zachemski Gęśle z jawora in 1935, Stanislaw 
Nedza-Kubinec Na nowa perć in 1936 and Jan Mazur Z wysokik Tater wiaterny 
sum in 1937) showed up. Additional poems in the highlander dialect appeared 
in the press in both regional and national publications.  In 1937, the anthology 
entitled Poezja mlodego Podhala was compiled at the Jagiellonian University in 
Krakow. It concentrated on presenting the writings of young highlander authors, 
who wrote in the dialect. Both university graduates and self-taught highlanders, 
women and men, were among the authors; with the exception of one woman, 
they were all born in highlander families in Podhale, and the dialect was their 
first language. Only Anna Nowobielska did not originate from Podhale; how-
ever, she arrived there with her mother-teacher at the age of two years and spent 
her childhood among the highlander children, which shaped her speech and 
views of the world. During her entire life Nowobielska wrote poems in the dia-
lect (she died in 1992) and became a widely known highlander poet. 

Influenced by the newcomers from other regions of Poland, the Tatra literary 
movement launched in the in the 20th century progressed continuously radi-
ating influence into neighboring regions. Today, we can already talk about the 
five generations of native Tatra highlanders writing and publishing their poems 
and prose in the Podhale dialect. This literature disseminated widely amongst 
numerous highlander audiences. Due to the fact that the Tatra dialect as the 
dialect of the Polish language is not difficult to understand by an average Pole, 

 3 I mean first of all Joseph Kąś, author of the monumental work Illustrated Lexicon of Dialect and 
Culture of Podhale (published in seven different volumes since 2015).
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and its spelling4 refers to the Polish orthography, the literature of the dialect is a 
great source to get to know the mentality of Podhale Highlanders and the world 
in which they live.

Two main trends emerged at the early stage of the dialect development in 
Podhale literature. The first developed in close connection with the traditions 
of the local folklore, referring, from the perspective of prose, to a folk fairy 
tale called godka in Podhale, and to folk songs from the perspective of poetry. 
These references are both thematic and formal. The four-verse rhyme is typical 
of Podhale and has set the basic shape of the highlander poetry. Also, in the 
scope of the presented content, this trend is a continuation of traditional folk-
lore motifs and threads.

The second trend is set by artists inspired by the achievements of contem-
porary Polish prose and poetry, from which they mainly draw their inspirations. 
This particularly applies to poets with higher education who are aware of their 
poetic technique. Their work is aimed at broadening the dialect with the possi-
bility of expressing the content that they have not touched regularly on a daily 
basis. We also owe them for their interesting dialectal imagery, thanks to which 
it has become possible to capture the content that goes beyond the everyday 
experience of living in a highlander village.

Paradoxically, due to this creative work, dialectal poetry often remains be-
yond the interest of dialectology, which is mainly focused on the description of 
a defined stable system in which language is a direct reflection of reality. The 
dialectal output, and mainly the poetry of this non-folk trend, creates an area of   
dialect to which appropriate research tools should be created.

There are several reasons why dialectal writing, especially the poetry be-
yond the folkloric trend, is not regarded as a good source of knowledge by most 

 4 The spelling of the Podhale dialect is a different issue. According to the classical approach, the 
dialect is a living speech devoid of texts. This condition still applies to many other Polish dia-
lects. That is why, dialectologists have used phonetic records. This type of record, however, is 
hermetic, and the ability to use it is usually limited to a narrow environment of linguists. For the 
poet who writes in the highlander dialect, Polish has become the basis of transcription. Initially, 
some common signs were introduced, which were supposed to distinguish a different implemen-
tation of individual sounds, but with time, this was given up on the common understanding of 
the community. The orthography of the Podhale dialect is still neither stabilized nor universally 
defined. Each author writes as he/she thinks appropriate. Usually, however, this approach does 
not interfere with the identification of the dialect. The creation of a written variation of a given 
language is a long-term process. Meanwhile, the longest literary traditions which we have in the 
case of Podhale are only 120 years old. Perhaps, as a result of the further development of literature 
in this region, a uniform spelling will be created. To a large extent, this may come to pass due to 
the emerging work Illustrated Lexicon of Dialect and Culture of Podhale by Prof. Józef Kąś. Due to 
the author’s authority, the spelling or orthography used in it may become the norm over time.
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dialectologists. The most important of them is related to the author’s individual 
approach to language. Some dialectologists believe that the author’s poem may 
also give his/her own vision of the dialect. It can, for example, strengthen some 
of its features and weaken others. His/her dialect may have the character of the 
projection or an individual vision rooted in that individual’s experience of the 
past. In this dimension, the dialect can escape the image formed from the basis 
of the tools used thus far. However, if we treat the dialectal artistic creation as 
one of the forms of life in the dialect, its insightful analysis could provide a lot 
of valuable information about the individualization of dialectal expression or 
intra-stylized stylization. The dialect, like any language, has the right to create 
within its scope various kinds of varieties, some of which will give evidence to 
the general language system, while others about its internal stylistic derivations. 
Dialectal literature is one of them.

Another reason is the conviction that the dialectal literature of the nonfolk-
loric trend is a phenomenon essentially strange to the dialect – in a sense un-
natural. It is usually associated with the creation of the vision of the world that 
is not compatible with the traditional folklore recorded in the texts. It intro-
duces a different perspective of looking at reality, breaking down the existing 
stereotypes. It is a kind of implementation that escapes the previous rules of 
description. However, it is quite risky to ignore this form of linguistic activity 
just because it does not fit into the complete vision of the dialect as a whole. 
Nowadays, we observe a widespread departure from the dialect in the everyday 
speech of the village (also in Podhale). Yet, at the same time, dialectal literature 
is still developing. New volumes of poems are published; authors use Standard 
Polish daily, while remaining faithful to it in written poetry. Over time, litera-
ture can become an important, if not the only, area of   dialectal life. Therefore, 
today we should learn to take it seriously and learn from it about the role and 
place of the dialect in the modern world.
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Liaudies literatūra kaip besiplečianti studijų 
sritis šiuolaikinėje dialektologijoje 
(Lenkijos Podhalės regiono pavyzdys)

SANTRAUKA

Straipsnyje pabrėžiamas dialektologijos mokslo tyrimų objekto (tam tikrų kaimo vieto-
vių gyventojų kalbos studijų) pokytis, apimantis ir miestų teritorijas su joms būdinga so-
ciologine įvairove. Tai apibūdina dialektą kaip savotišką tam tikram regionui ar socialinei ir 
kultūrinei grupei būdingą kalbos formą. Be to, aptariama istorinės tradicinės dialektologijos, 
kurios pagrindinis tyrimo objektas buvo gyvoji kaimo gyventojų kalba (fonetiniai ir leksi-
niai atskirų dialektų resursai), raida; minimi pagrindiniai tyrimų metodai, tarkim, plačios 
apimties klausimynai, kuriuos naudojant buvo siekiama ištirti tam tikro dialekto fonetinius 
ir leksinius ypatumus; remiamasi esminiais darbais. Svarbiausias dėmesys skiriamas šiuo-
laikinei dialektologijai (korpuso / tekstynų dialektologijai), kurios tikslas – surinkti didelės 
apimties natūralios (gyvosios) šnekamosios (kartais rašytinės) kalbos medžiagą, leisiančią 
atlikti sinchroninius ir diachroninius atskirų dialektų tyrimus, praplečiant juos nuo vien 
tik šnekamosios kalbos studijų iki tarmiškai parašytų tekstų analizės. Tokį dialektologijos 
tyrimų apimtį (bent jau Lenkijoje) lėmė politiniai, ekonominiai ir kultūriniai pokyčiai, ki-
taip tariant, globalizacijos procesai visose žmogaus gyvenimo srityse. Tai susilpnino tarmių 
pozicijas kaimo vietovėse. Nors globalizacijos procesai vyksta visoje Lenkijoje, šalyje vis 
dar liko šiais procesais nepaveiktų vietovių, išsaugojusių savo kalbinį bei kultūrinį savitumą 
(ypač regionuose, kur vietinė tarmė ir kultūra įgijo ypatingą socialinę vertę), – tai Silezija, 
Kašubai, Kurpiai, Spišas, Orava ir Podhalė. Visi išvardyti regionai išsaugojo savo tapatumą, 
įskaitant tarmes.

Nors kiekvienas iš minėtų regionų yra unikalus ir vertas dėmesio, atliekant tyrimą bu-
vo pasirinktas Podhalės regionas (pasirinkimą lėmė asmeniniai motyvai). Straipsnyje apra-
šomos pasirinkto regiono geografinės sąlygos, lėmusios kultūros savitumą ir istorinę raidą; 
minimas šalies lyderių susidomėjimas regionu, dėl ko 1904 m. buvo įkurta Lenkijos kal-
niečių asociacija, taip pat turistų susidomėjimas regionu, jo gyventojais ir kultūra (ypač 
tautosaka). Atkreipiamas dėmesys į pirmuosius tekstus, parašytus Podhalės tarme, – tai 
Henriko Sinkievičiaus Sabolos pasaka (1889) ir Kazimiežo Tatmajerio istorijų serija Iš uo-
lingos Podhalės (1914). Taip pat minimi kiti Podhalės autoriai (vietiniai gyventojai), rašę šio 
regiono tarme, tarp kurių Andžejus Stopka, Vojciechas Brzega, Antonis Zachemskis ir kt. 
Aprašomos iš šių autorių kūrybos kilusios liaudies literatūros pagrindinės kryptys. Pirmoji 
kryptis – literatūriniai kūriniai, kuriuos parašyti įkvėpė Podhalės folkloro (pasakų ir dainų) 
motyvas; antroji kryptis – autorių kūriniai, kuriuos sukurti paskatino šiuolaikinė lenkų li-
teratūra. Tačiau tarminė poezija iki šiol neatkreipė dialektologų dėmesio. Išvardijamos prie-
žastys, dėl kurių kūriniai, parašyti tarmiškai, nesulaukia dialektologų dėmesio. Pagrindinė 
jų – autoriaus subjektyvus požiūris į kalbą. Konstatuojama, kad ilgainiui liaudies literatūra 
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taps labai svarbi tarmės gyvavimo paskata, todėl jau šiandien į ją atkreiptinas ypatingas dė-
mesys, nes per liaudies literatūrą atsiskleidžia tarmės vieta šiuolaikiniame pasaulyje.
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FONETIKOS IŠLYGINIMAS 
VYKSTANT KODŲ KAITAI

Phonetic Levelling in the Context  
of Code-switching 

ANOTACIJA

Šiame straipsnyje tiriamos paribio arealuose (Baltarusijoje, Varanãvo r. (br. Вороново)) 
vartojamų kalbų pagrindiniai fonetikos reiškiniai ir jų sąveika. Analizuojamas dominuojan-
čių vietinių kalbų atmainų – baltarusių, lenkų ir pasyviai vartojamos lietuvių – fonetikos 
supanašėjimas, nustatomi šio proceso dėsningumai. Nagrinėjamos natūralaus bendravimo 
situacijos vykstant kodų kaitai: kai kalbėtojai gerai moka ir vienu metu vartoja kelias kalbas, 
aktyviai kaitaliodami jas pokalbiuose. Siekiama atskleisti, kokią įtaką šių kalbų fonetikai 
turi kalbų konkuravimas. 

Tyrimas grindžiamas kalbų sąveikos tyrėjo, slavisto Valerijaus Čekmono teorija: iš vie-
nos kalbos į kitą pereinama vadovaujantis tam tikromis taisyklėmis, kurias galima aprašyti 
algoritmais. Taikant šį algoritmų metodą atskleidžiami fonetiniai dėsningumai ir įrodomas 
labai svarbus dabar jau pasyviai vartojamos lietuvių kalbos vaidmuo bei įtaka dabartinių 
slavų kalbų artikuliacijai. 

Tyrimas parodė, kad arealuose funkcionuojančių kalbų atmainų fonetikos reiškinių su-
panašėjimo priežastys daugiausia yra sociolingvistinės. Palyginus lenkų ir baltarusių šnektų 
fonetines ypatybes, paaiškėjo, jog abi šnektos turi iš esmės bendrą fonetiką. Lietuvių šnek-
toje vartojamus minkštuosius priebalsius informantai taip pat taria ir kalbėdami vietinėmis 
slavų šnektomis. Užfiksuota baltarusių ir lenkų šnektoms nebūdingų atvejų, kuomet inten-
syviai painiojami priebalsiai, tikėtina, kad tai – vienas iš lietuvių substrato požymių.
 ESMINIAI ŽODŽIAI:  lietuvių kalbos paribio arealai, vietinė lenkų šnekta, baltarusių 

šnekta poprostu, kodų kaita, fonetikos išlyginimas, kalbų sąveika.
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ANNOTATION

The present article addresses the principal phonetic phenomena of the languages used in 
borderland areas (Belarus, Voranava district (Вороново)) and their interaction. It analyses 
the phonetic convergence of the dominating local language varieties – Belarusian, Polish 
and passively used Lithuanian – and establishes the tendencies of this process. The situa-
tions of natural communication in the context of code-switching are analysed in the study: 
when the speakers are fluent and use several languages at the same time by actively switch-
ing between them in conversations. It is sought to reveal how the competition of languages 
affects the phonetics of these languages. 

The research is based on the theory proposed by Valerijus Čekmonas, the researcher of 
the interaction of languages and Slavicist: the speaker switches between languages according 
to certain rules which can be described by algorithms. Based on this method of algorithms, 
the study reveals the phonetic tendencies and proves a very important role and influence 
of the now passively used Lithuanian language on the articulation of contemporary Slavic 
languages.  

The research showed that the reasons of convergence of phonetic phenomena of the lan-
guage varieties functioning in the borderland areas are mainly sociolinguistic. After com-
paring the phonetic peculiarities of local Polish and Belarusian dialects, it turned out that 
the phonetics of both dialects is essentially the same. The informants pronounce the soft 
consonants used in the local Lithuanian dialect in the same way as they are pronounced 
when speaking local Slavic dialects. The cases which are not typical of Belarusian and Po-
lish dialects when consonants are intensively confused were recorded; it is likely a feature 
of the Lithuanian substratum.
 KEYWORDS:  Lithuanian borderland areas, local Polish dialect, Belarusian di-

alect poprostu, code-switching, phonetic levelling, interaction of 

languages.

1. ĮVADINĖS PASTABOS, TYRIMO OBJEKTAS

Iki XXI a. Lietuvoje dominavo lingvistinės geografijos tyrimai – buvo įprasta 
tirti tarmes kaip uždaras tam tikroje teritorijoje gyvuojančias vientisas ir sta-
tiškas sistemas, iš esmės neveikiamas gretimų tarmių, kitų kalbų ar jų atmainų, 
o „nukrypimus nuo sistemos“ – traktuoti kaip atsitiktinumus ir nuo jų atsiri-
boti. Buvo fiksuojamas geografinis kalbos ar tarmės paplitimas, tarminės kal-
bos ir bendrinės kalbos kanono skirtumai bei sudaromas skolinių sąrašas. Buvo 
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įrašomi tik tų pateikėjų pasakojimai, kurie atitiko tam tikrus kriterijus1: ieškota 
sėslaus, vyresnio amžiaus, sudariusio „vietinę santuoką“, mažai išsilavinusio ir 
nemokančio kitų kalbų žmogaus (geriausiai – vyro). Jeigu pateikėjas „nukryp-
davo“ nuo laukiamos tarminės normos, tie pavyzdžiai paprasčiausiai nebūdavo 
analizuojami, traktuojami kaip lapsus linguae. Kitų Lietuvoje ar už jos ribų gy-
venančių tautinių grupių asmenų nesiekta apklausti pagal, pavyzdžiui, Lietuvių 
kalbos atlaso medžiagos rinkimo programą (žr. LKA 1977: 10–12), o jų kalbų 
duomenys lituanistų apskritai nebūdavo nei renkami, nei siejami su lietuviškais. 
Buvo laikoma norma „nesikišti“ į kitų kalbų duomenis.

Pastaraisiais dešimtmečiais jau šiek tiek daugiau rašyta apie lietuvių, baltaru-
sių ir lenkų kalbų sąveiką, šių kalbų plitimo istoriją ir paplitimo teritorijas, apie 
šias kalbas vartojančių gyventojų tautinę savimonę bei etninę kilmę ir priklau-
somybę. 1997 m. sukurtas klausimynas Sociolingvistika. Lietuvių kalbos tarmių ir 
jų sąveikos tyrimo programa (Čekmonas, Grumadienė 1997). Nors ir buvo nau-
dotasi šia programa, medžiaga rinkta atskirai – tik lietuvių kalbos.

Tačiau ir šiuolaikiniai tyrėjai dažniausiai koncentruojasi tik į kurią nors vie-
ną kalbą – tebevyrauja nuostata „neperžengti kitos kalbos ribų“, nors jų tiriami 
žmonės tas dvi ar kelias kalbas vartoja nuolat. Sudaryti naujausi kalbų paplitimo 
Lietuvoje žemėlapiai patvirtina, kad Rytų ir Pietryčių Lietuvos dalyse yra kita-
kalbių (žr. Meiliūnaitė, Mikulėnienė 2014: 262–263 (XIV žemėlapis ir komen-
taras)), tačiau tie plotai nėra traktuojami kaip kalbų kontaktų zonos, priešingai 
nei Petro Gaučo darbuose apie vietinių gyventojų dvikalbystę ir daugiakalbystę 
XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje (Gaučas 2004: 54). Jo tyrimuose buvo nu-
statyta, kad lietuvių kalbos ploto pietrytinė riba tuo metu siekė Geranáinių, Ar-
mõniškių, Ródūnios, Asavõs, Pelesõs apylinkes Baltarusijoje. Kaip kito situacija 
vėliau, matyti iš knygoje Lietuvos Rytai (1993) pateiktų žemėlapių palyginimo: 
kalbų paplitimo situacija XX a. viduryje (autoriai A. Vidugiris ir P. Gaučas) 
akivaizdžiai skiriasi nuo tos, kuri susiklostė XX a. pabaigoje, gerokai susiau-
rėjus lietuvių kalbos plotui, o Vilniaus, Šalčininkų, Eišiškių apylinkėse ėmus 
dominuoti vietinių baltarusių ir lenkų kalbų atmainoms (žr. L. Grumadienės, 
P. Gaučo ir V. Čekmono sudarytą ir aprašytą kalbų paplitimo Rytų Lietuvoje 
žemėlapį (1993: 132–136)).

Iš visos pateiktos informacijos galima daryti išvadą, kad Rytų ir Pietryčių 
Lietuvos arealai (ypač pasienio su Baltarusija zonos), buvę ir tebesantys lietuviš-
ki mikroarealai Baltarusijoje, daugiau nei šimtą metų kalbų vartojimo atžvilgiu 
yra mišrūs – kalbama keliomis kalbomis, neretai – tuo pačiu metu, t. y. viename 

 1 Tradicinės dialektologijos pateikėjų atranka buvo vykdoma taikant vadinamąjį NORM’o kriterijų: 
geras informantas turi būti sėslus, senas (pagyvenęs) vyras (plačiau apie šias pateikėjų atrankos 
nuostatas žr. Aliūkaitė, Meiliūnaitė, Mikulėnienė 2014: 31–34).
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pokalbyje, keičiant kalbų atmainas. Taigi šiuose plotuose vyko ir tebevyksta ak-
tyvi kodų kaita (plačiau apie tai žr.: Grumadienė 1996: 190–197; 2001: 38–44; 
2005: 42–48; Грумадене 1990: 126–130; Tuomienė, Grumadienė 2004: 124–
133; Tuomienė 2006: 161–172; Urbanavičienė 2011: 95–114; Urnėžiūtė 1998: 
131–140 ir kt.). 

Vietiniai aptariamų teritorijų žmonės sugeba iš kartos į kartą perduoti savo 
patirtį – bent trys katos gali susikalbėti dviem, trimis ar net keturiomis kal-
bomis. Kaip subtiliai jie jaučia kalbų niuansus, rodo lietuvių ir baltarusių kal-
bomis dainuotų tekstų sugretinimas (žr. Čekmonas, Gudaitė, Šmitienė 1998: 
202–205): baltarusiškiems tekstams atrasti identiškus lietuviškus (arba atvirkš-
čiai) galima tik todėl, kad abi kalbos yra labai gerai suvokiamos. Be to, folkloro 
tyrimai rodo, kad kalbantieji baltarusiškai turi kur kas turtingesnę folklorinę 
tradiciją negu kalbantieji lenkiškai. Pastarųjų tautosaka naujesnė, ne valstiečių, 
nes susijusi su šlėktų folkloru. Kalboms kontaktuojant kalbantieji tiek baltaru-
siškai, tiek lenkiškai vertė ir adaptavo lietuvių liaudies dainas bei pasakas (žr. 
ten pat: 204). Tai labai svarbus faktas.

Todėl šiandien svarbu kaupti ne izoliuotus vienos kurios nors vietinių pari-
bio gyventojų mokamos kalbos faktus, o dokumentuotą duomenų visumą. Mat 
jaunesnioji Baltarusijoje esančių (ar buvusių) lietuviškų arealų gyventojų karta 
viešose vietose dažnai bendrauja vien tik rusų kalba, o lietuvių kalba dabar jau 
vartojama pasyviai, todėl gyvai sąveikos procese, galima sakyti, nedalyvauja. Vis 
dėlto baltiškas arealų pamatas, padaryta akivaizdi lietuvių kalbos įtaka (buvusiu 
aktyviuoju vartojimo laikotarpiu) yra atpažįstama – ją įmanoma nustatyti tam 
tikrais metodais.

Visapusiškų bendrų baltų ir slavų kalbų tyrimų pastaruoju metu beveik ne-
atliekama, nors tarmių tyrėjų įrodyta, kad slavų kalbų ar jų atmainų, kuriomis 
kalba tie patys dvikalbiai arba daugiakalbiai pateikėjai, tyrimai yra labai svarbūs 
tiriant pačios lietuvių kalbos tarmių raidą ir kaitą. Dar pačioje XX a. pabaigoje 
profesorius V. Čekmonas pateikė dvejopą – tipologinės rekonstrukcijos ir socio-
lingvistinę – baltų ir slavų kalbų sąveikos tyrimo metodologiją. Mokslininkas 
bene pirmasis kalbotyros istorijoje konkrečių kalbos reiškinių aiškinimus nuo-
sekliai ėmė grįsti ne tik diachroniniais, bet ir sinchroniniais duomenimis, taiky-
damas savo sukurtą diachroninių tyrimų programą (plačiau žr.: Чекман 1973: 
29–43; 1980: 206–226; Чекмонас 1982). V. Čekmonas pirmasis, remdamasis 
daugelį metų kryptingai kauptais faktais, suformulavo ir atskleidė kalbų kitimo 
mechanizmą baltų ir slavų sąveikos erdvėje. Nuosekliai išdėstė, kokiomis taisy-
klėmis vadovaujantis pereinama iš vienos kalbos į kitą, taip pat suformulavo ir 
ne kartą patikrino, kaip transformacijos taisyklėmis paaiškinti vietinių žmonių 
dvikalbystės ar trikalbystės procesus. 
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V. Čekmonas laikėsi nuostatos, kad tikra padėtis atsiskleidžia tik bendrau-
jant visomis tomis kalbomis, kuriomis šneka pateikėjas, nė vienai iš jų nerodant 
didesnio palankumo ir nė vienos niekaip neišskiriant. Mokslininko darbai ir 
idėjos baltų ir slavų kalbų kontaktų tema iš esmės nesulaukė tąsos. Bendramin-
čiams ir bendražygiams neretai tapdavo per sunku suvokti tyrimo tikslus dau-
giakalbiu režimu bei pateikti galimas tyrimų interpretacijas, kurios labai skyrėsi 
nuo įprastinių, kaip minėta, užduočių: fiksuoti geografinį kalbos ar tarmės pa-
plitimą, tarminės kalbos ir kiekvienos bendrinės kalbos skirtumus bei sudari-
nėti skolinių sąrašus.

2. TYRIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI, 
MEDŽIAGA IR METODIKA 

Pagrindinis šio tyrimo tikslas – atskleisti dominuojančių vietinių kalbų 
atmainų – baltarusių, lenkų ir pasyviai vartojamos lietuvių šnektos – fonetikos 
reiškinių supanašėjimo pobūdį, kai kalbėtojas gerai moka ir vienu metu vartoja 
kelias kalbas – įvairių pokalbių metu lengvai jas kaitalioja. Siekiama parodyti, 
kaip kalbų konkuravimas atsispindi šių kalbų fonetikoje.

Siekiant tikslo darbas buvo atliekamas keliais etapais, sprendžiant išsikeltus 
šiuos uždavinius:

• apibūdinti pagrindines funkcionuojančių baltarusių ir lenkų šnektų fone-
tikos (iš dalies akcentuacijos) bei fonologijos ypatybes;

• sugretinti dviejų kalbų fonetikos reiškinius ir parodyti, kaip viena kalba 
gali atsispindėti kitoje, kaip ir kodėl viena kalba palaipsniui virsta kita;

• nustatyti lietuvių šnektos įtakos rezultatus vietinių slavų šnektų 
artikuliacijoje. 

Tyrime remiamasi kalbine ir sociolingvistine medžiaga, surinkta ir įrašyta 
XXI a. pradžioje iš trijų lietuvių kalbos paribio arealų. Tiksliau, darbe analizuo-
jami kodų kaitos įrašai iš Baltarusijoje, Gardino srities Varanãvo (br. Вóроново) 
rajono šiaurės rytuose esančių (taip pat ir buvusių) lietuviškų salų: Varanãvo 
miestelio – rajono centro, Armõniškių (br. Германшкi) bažnytkaimio, Perei-
goni (br. Перeгáнцы) gyvenvietės – kolūkio apylinkės centro, Ramaškoni 
(br. Рaмашкáнцы) kaimo apylinkių2. Kita dalis šiame tyrime panaudotų kalbų 

 2 Paskutiniai daugiakalbiai pokalbiai čia įrašyti 2013 m. Saugomi autorės asmeninėje fonotekoje.
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kaitos įrašų iš Baltarusijoje esančių Ródūnios (br. Рáдунь), Asavõs (br. Асавá) 
ir Nočiõs (br. Нáча) apylinkių3. 

Šiame tyrime laikomasi požiūrio, kad dvikalbio ar trikalbio žmogaus kodo 
keitimas apibūdinamas kaip ištisinis perėjimas nuo vienos kalbos prie kitos, ki-
tos kalbos vienetų – žodžių junginių, frazių (paaiškinimų) – įterpimas. Ben-
draujant viena kalba keičia kitą, taigi kodų kaita vyksta įvairaus dydžio teksto 
atkarpose: nuo kelių sakinių iki kelių žodžių arba įterpiant pavienius kito ko-
do, t. y. kitos kalbos, žodžius. Viename pokalbyje dažniausiai kalbama dviem 
kalbomis: baltarusių ir lenkų, įterpiama lietuvių ir rusų kalbų vienetų. Kituose 
pokalbiuose paprastai vyrauja viena kalba – baltarusių, kitomis (lietuvių, lenkų, 
rusų) kalbomis įterpiami trumpi sakiniai, atskiri žodžiai, jų dalys.

Straipsnyje remiamasi V. Čekmono metodika, kurią pats autorius taikė tirda-
mas Kalesniñkų (Šačininkų r.) apylinkių vietinių kalbų fonetikos interferenciją 
(Чeкман 1973: 29–43). Mokslininko sukurto metodo esmė: iš pradžių nustato-
mas dinaminis modelis, kurį sudaro tipologiniu atžvilgiu galimi pradinių garsų 
pokyčiai, vadinamieji tipologiniai laukai, taip pat galimi tarpiniai diachroninių 
vyksmų etapai, vadinamieji tipologiniai medžiai. Nustačius tipologinius laukus 
ir medžius, gretinamos įvairios besikeičiančios fonetinės situacijos, sinchroni-
nės išvados lyginamos su žinomomis diachroninėmis interpretacijomis. 

Šiame tyrime aiškinamasi, kokiomis taisyklėmis vadovaujantis – t. y. tam 
tikrais algoritmais – galima pereiti iš vienos kalbos į kitą. Tiksliau, kaip reikia 
pasielgti su atitinkamais, pavyzdžiui, baltarusių kalbos garsais „verčiant“ žodį į 
lenkų kalbą ir atvirkščiai – lenkų kalbą „pritaikant“ baltarusių kalbai. Taikant 
V. Čekmono metodiką, sociolingvistiniai duomenys tampa esminiai: dabartinė 
ir buvusi aplinkos kalbinė situacija; kalbos prestižas; duomenys apie gimtąją pa-
teikėjo ir jo tėvų, šeimos, kaimo kalbas; mokyklos mokomoji kalba; bažnyčios ir 
bendravimo su svetimaisiais kalbos. Tada paaiškėja kalbų konkuravimo sąlygos, 
atsiskleidžia kalbos reiškinių variantų atsiradimo ir pasirinkimo mechanizmas.

3. FONETIKOS IŠLYGINIMAS  
VYKSTANT KODŲ KAITAI

Naujesni kalbiniai įrašai, sociolingvistinių apklausų duomenys ir pirmi-
nė surinktos medžiagos analizė aiškiai parodė, kad tiriamose Varanãvo rajo-
no teritorijose dominuoja ir tarpusavyje aktyviai konkuruoja dvi slavų kalbų 

 3 Paskutiniai pokalbiai čia įrašyti 2001–2003 m. Dalis jų saugoma Lietuvių kalbos instituto Tarmių 
archyve, kita dalis – asmeninėje autorės fonotekoje.
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atmainos – baltarusių ir lenkų. O dar XX a. viduryje ir antrojoje pusėje čia 
aktyviai kontaktavo trys kalbos – baltarusių, lenkų ir lietuvių (plg.: Čekmonas 
1988: 37–54; Sudnik 1972: 19–22; Tuomienė 2008: 46–80; 2010: 42–52; 2018: 
113–134). Ypač akivaizdūs šio kontaktavimo rezultatai yra juntami fonetikos 
lygmeniu. Todėl tyrime ir koncentruojamasi į išsamesnę vietinių baltarusių bei 
lenkų šnektų fonetikos, iš dalies į akcentuacijos ir fonologijos, analizę. Siekia-
ma parodyti šių dviejų vietinių slavų kalbų įsigalėjimo kalbinę prigimtį, raidą, 
sąveiką – aprašomi pagrindiniai tarties kaitos ir supanašėjimo aspektai, išryš-
kėjantys pereinant nuo vienos kalbos vartojimo prie kitos. Čia akivaizdūs vy-
riausiosios, vidurinės ir jaunesniosios kartų skirtumai vartojant dvi pagrindines 
slavų kalbų atmainas.

Visų Varanãvo rajono apylinkių mikroarealuose susiklosčiusią situaciją gali-
ma apibūdinti kaip labai panašią, nors kai kurie punktai vienas nuo kito nuto-
lę per 30 kilometrų. Ilgą laiką, maždaug iki XX a. vidurio, kalbinė padėtis čia 
buvusi keturnarė. Greta baltarusių, lenkų, rusų kalbų buvo aktyviai vartota dar 
ir lietuvių kalba. Vėliau lietuvių kalbos tradicija daugelyje kaimo vietovių pa-
laipsniui nutrūko, o nedidelėse lietuviškose salose ji dar anksčiau pasitraukė į 
pasyvųjį vartojimą. Pastaraisiais metais jau nepavyko rasti ir įrašyti jos atstovų 
Varanãvo apylinkėse Baltarusijoje. Rusų kalbą viešose vietose aktyviai vartoja 
jaunesnioji karta ir vaikai. Tačiau kaimuose, gyvenvietėse rusiškai kalbama retai, 
dažniausiai su vietine administracija, įvairiose įstaigose ar su svetimais žmonė-
mis. Kasdieniame gyvenime vietiniai vyresniosios ir vidurinės kartos žmonės 
tarpusavyje bendrauja baltarusiškai arba lenkiškai. Todėl šiame tyrime atsiribo-
jama nuo rusų kalbos duomenų.

Jau vien iš klausos galima spręsti, kokia stipri yra prigimtinės kalbos artiku-
liacijos bazė, nes ta pačia baze naudojamasi perkeliant ją į naująją kalbą ar net į 
dvi naujas kalbas – šiuo atveju į baltarusių ir lenkų. Įrašuose skamba vyresnio 
amžiaus vietinių, daugiausia kaimo gyventojų, kalba, tačiau yra įrašų iš mieste-
lių, didesnių gyvenviečių. Pabrėžtina, kad naujosios kalbos (ar net kalbų) tai-
syklių vyresnieji dažniausiai nė nežino ir neabejotinai niekur nėra jų mokęsi. 
Prestižiškesne naująja kalba paprastai būdavo imama kalbėti spontaniškai mėg-
džiojant autoritetingus žmones – ponus, kaimynus, kunigus. Siekiama išsiaiš-
kinti, kuo remdamiesi jie išmoko ne tik gana taisyklingai ištarti žodžius, bet ir 
derinti jų formas. Tinkamai kirčiuoti žodžius nežinant tos kalbos dėsnių ir tai-
syklių – kaimo gyventojui tikrai sudėtingas uždavinys. Vietiniai žmonės gebė-
jimą nuo vaikystės susikalbėti keliomis kalbomis priima kaip natūralų reiškinį 
(žr. Tuomienė 2018: 117–122). Jeigu šeimos ar giminės rate kalbama kuria nors 
viena kalba, tai gatvėje, viešose vietose išmokstama kalbėti dar bent dviem kal-
bomis. Ir tai nėra traktuojama kaip svetimų, užsienio, kalbų mokėjimas, o kaip 
būtinybė, kasdienė komunikavimo žodžiu priemonė.
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3.1. Pagrindiniai vietinės baltarusių šnektos poprostu 
fonetikos bruožai

3.1.1. Varanãvo apylinkių baltarusių šnektai poprostu būdingas kilnojamasis 
dinaminis kirčiavimas. Nekirčiuoti balsiai girdimi stipriau ar silpniau redukuoti. 
Šiai vietinei baltarusių šnektai būdingas balsių priešakėjimas, t. y. nekirčiuoti o 
ir e neskiriami, tariami kaip α – tarpinis tarp e ir a garsas (žr.: Czekman 1975: 
283–305; Чекмoнac 1989: 84–92; plg. Plygavka 2014: 231–234), pvz.: prapáu 
moi αtúх4 ‘pradingo mano gaidys’; rána z''αz''úka kukújα ‘anksti gegutė kukuo-
ja’; kúrыca tut s''αʒ''éla ‘višta čia sėdėjo (perėjo)’; αdá αdná αxóʒ''ic'' ‘nelai-
mė viena nevaikšto’; búʒ''α travú kαs''c'' ‘žolę šienaus’; susiétka αé αprasila 
‘kaimynė manęs neprašė’; рaаéu̯ i ααrnúuα ‘nubėgo (nuskrido) ir negrįžo’; 
tréba tak αс''éс'' ‘reikia taip (greitai) bėgti’; klkala c''αé ‘kviečiau tave’; αr 
kóšыk i birá ‘imk krepšį ir rink’. 

Gana dažnai čia nekirčiuotas atviras a tariamas neaiškiai: kαróva jαščé mαlα-
dáα ‘karvė dar jauna’; na sαné vαórka ‘pušyje voverė’; γαlavá částa bαlc'' ‘daž-
nai skauda galvą’; dåunó tы záтиžαт ‘seniai tu ištekėjusi’; záαc bstrα uc''ók 
‘kiškis greitai pabėgo’. Išimčių ir pavienių sporadinių pasakymų išgirstama 
nedaug. 

3.1.2. Tiriamoje baltarusių šnektoje nėra junginių γы, kы, хы, o tik i, i, 
i – tai bendras rytų slavų šnektų bruožas (žr. Чэкман 1969: 34), pvz.: iba tы 
zaαr ‘galbūt tu paimk’; tak itrы čalaék ‘toks gudrus žmogus’. 

3.1.3. Minkštieji s, z ir c, dz tariami ypač minkštai, stipriai palatalizuoti, su 
šnypštimo efektu (plg. Чекман 1969: 32). Tai būdinga daugeliui baltarusių šnek-
tų (žr. Чэкман 1970: 94–105), pvz.: ʒ''áс''αl mócna stúkae ‘genys stipriai kala’; 
čúju ʒ''éuka zakrыčála ‘girdžiu, mergina suriko’; u αné tóki ʒ''és''αc'' kurέ ‘tu-
riu tik dešimt vištų’; kup s''em kurčát' ‘nupirk septynis viščiukus’; nαščыtála 
vós''im rubé ‘suskaičiavau aštuonis rublius’; γéta tvó γus'' ‘čia tavo žąsis’; s''eu̯ 
jes''c'' ‘sėdau valgyt’; zára i vós''α ‘tuoj ir ruduo’; z''imá buʒ''α dåuγaja ‘žiema 
bus ilga’; z''αónу aγurók ‘žalias agurkas’; z''eu̯ véki kusók ‘suvalgė didelį gabalą’. 

3.1.4. Minkštieji lūpiniai priebalsiai tariami įprastai, kaip ir visose rytų slavų 
tarmėse, pvz.: dáu me αс'' rublé ‘davė man penkis rublius’; átы ras ‘penk-
tą kartą’; áпис'' kvétki ‘vysta gėlės’; tréba zаzáс'' rukavcы ‘reikia numegzti 

 4 Darbe vartojama supaprastinta transkripcija lotyniškais rašmenimis – užrašoma taip, kaip ištaria-
ma (plg.: Савiч 1991: 119–123; 1992: 45–67). Kirčiuojami dviskiemeniai ir daugiaskiemeniai žo-
džiai. Priebalsių minkštumas žymimas dvejaip: palataliniai priebalsiai žymini lankeliu virš raidės, 
o tariami labai minkštai – daugiausia c'', dz'' (pavyzdžiuose žymima ʒ''), s'', z'' – žymimi dviem 
apostrofo ženklais dešinėje raidės pusėje, viršuje (plg. Tuomienė 2008: 83).
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pirštines’; pasαlli ásа ‘pasūdėm mėsą’; arózа pad sámыm aknóm ‘beržas prie 
pat lango’. 

Po dusliųjų priebalsių v paprastai nepereina į f: tvo ‘tavo’; svo ‘savo’; kvas ‘gi-
ra’, o abipusis lūpinis v tariamas tik prieš balsius, pvz.: kαróva ‘karvė’; paxvalla 
‘pagyrė’; svαbóda ‘laisvė’; malαvátα ‘mažoka’; rαnaváta ‘ankstoka’; vózic'' ‘vežio-
ja’; vαdá ‘vanduo’; vénik ‘šluota’.

3.1.5. Viena iš būdingųjų šios baltarusių šnektos ypatybių – nevisiškai kie-
tųjų, neveliarizuotų š, č, ž vartojimas. Po jų ы supriešakėja, jis ištariamas pana-
šesnis į i, toks tarpinis garsas tarp ы ir i, pvz.: suiétka dobra š͘a ‘kaimynė gerai 
siuva’; adnój αška praž͘c'' ‘vienai sunku pragyvent’; a u u služ͘la ‘aš Vil-
niuje tarnavau’; pαlaž͘ s''éna pad straxú ‘padėk šieną po stogu’; αdái na kaá 
i skač͘ ‘sėsk ant arklio ir jok’. Ypatybė taip pat būdinga daugeliui šiaurės rytų 
baltarusių šnektų (žr. Чэкман 1970: 92–93). 

3.1.6. Tiriamai baltarusių šnektai iš esmės nebūdingas sprogstamasis priebal-
sis g, kuris ištariamas tik kai kuriuose žodžiuose, pvz.: gának ‘priemenė’; gus 
‘mėlynė’; gas ‘dujos’; grka ‘grikiai’; gúz''ik ‘saga’. Paprastai čia tariamas pu-
čiamasis (frikatyvinis) γ, pvz.: baγátы ‘turtingas’; daróga ‘kelias’; jáγada ‘uoga’; 
γaʒ''na ‘valanda’; γáʒ''ina ‘gyvatė’; γalavá ‘galva’; γatóvы ‘pasiruošęs’; γot ‘me-
tai’; γadaváu ‘auginau’; γrp ‘grybas’; zaγan ‘įvaryk, nuvaryk’ (plg.: Коницкая 
1994: 76–84; Савич 1990: 41–47). 

Išvardytos baltarusių šnektos poprostu ypatybės, kaip matyti, nėra toje ar ki-
toje vietovėje naujai susiformavę fonetikos reiškiniai. Aptartosios ypatybės bū-
dingos visoms arba daugeliui baltarusių šnektų. Kitaip tariant, tiek Varanãvo 
apylinkėms Baltarusijoje, tiek apylinkėms pietrytiniame Lietuvos paribyje – 
baltarusių šnekta šliejasi prie didžiojo baltarusių šnektų masyvo (plg. žemėla-
pius: Plygavka 2014: 229 (135 pav.) ir ЛГiГБГ 1969: карта № 13, № 14, № 15). 
Būtina pabrėžti tiriamų teritorijų vietinės baltarusių šnektos vientisumą, t. y. 
vyresniosios, vidurinės ir jaunesniosios kartų atstovų kalba tarpusavyje beveik 
niekuo nesiskiria. 

Visos šios baltarusių šnektos ypatybės, išskyrus pučiamojo (frikatyvinio) γ, a 
supriešakėjimo reiškinius ir u, būdingos ir vietinei lenkų šnektai. 

3.2. Esminės vietinės lenkų šnektos  
fonetikos ypatybės

Šiame skyriuje, aprašant bendruosius fonetikos bruožus, norima identifikuo-
ti vietinę lenkų šnektą, t. y. atsakyti į kelis esminius klausimus: ar šios šnektos 
garsų sandara sieja ją su kuriuo nors lenkų kalbos dialektu (gautas išvadas pa-
lyginus su H. Turskos pateiktomis idėjomis dėl Vilniaus lenkų kalbos kilmės 
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(žr. Turska 1995 [1939]: 89–97)); kurios ypatybės sieja šią šnektą su literatūrine 
lenkų kalba. Tokiu būdu siekiama parodyti, kurios ypatybės yra nutolusios nuo 
lenkų kalbos fonetikos „normų“ ir yra artimesnės baltarusiško bei lietuviško di-
alektų „normoms“.

3.2.1. Tiriamose Varanãvo apylinkėse vietiniai vyresniosios ir vidurinės kar-
tos atstovai5, kasdieniame gyvenime dažniau bendraujantys poprostu, tik tam 
tikrose situacijose kalbėdami lenkiškai, garsus e, o ištaria neaiškiai, dažnai gir-
dimas tarpinis arba neutralus garsas ə, turintis tiek o, tiek e, o kartais ir a atspal-
vių. Nekirčiuoti balsiai, ypač e ir o, apskritai ištariami trumpesni, pvz.: dóbžə ty 
povieʒ''əl6 ‘gerai tu pasakei’; pšečýtaj mnie s pəočóntku ‘perskaityk man iš pradžių’; 
sons''atka to napravdə máə ‘kaimynė tikrai turi’; ʒ''eci postavli pómnik ‘vaikai 
pastatė paminklą’; viem, žə nixt tégo ə zróə ‘žinau, kad niekas to nepadarys’; lə 
mam, týə dóic'' ‘kiek turiu, tiek užtenka’; cúrka jútro pšyéʒ''ə ‘dukra ryt atva-
žiuos’; šýpko óni роəc''éi ‘greitai jos nuskrido / nubėgo’; ja nic ot ciébie ə vézməe 
‘aš nieko iš tavęs nepaimsiu’; čýjə to ʒ''écko pláčə ‘kieno vaikas verkia’. 

3.2.2. Pastebėta, kad beveik visi kalbantys lenkiškai sangrąžos dalelytę się 
dažniausiai ištaria s''а (arba s''α), pvz.: ráno ty rozbú ʒ''il s''α ‘anksti tu atsibudai’; 
a téraz rozéʒ''əт s''а ‘o dabar išsiskirkim’; kédy rospočéla s''а vóna ‘kai prasidėjo 
karas’; čému ty tak роiila s''α ‘kodėl tu taip pasilenkei’; my tútai роbиdоvái s''а 
‘mes čia pasistatėm (įsikūrėm)’; ona pšy mne ostalá s''а ‘ji su manim pasiliko’; ja 
návet ogondnéla s''a ‘aš net apsižvalgiau’. 

Nuosekliai ištariamas galūninis o, neliteratūrinės lenkų kalbos ą po kietų-
jų priebalsių, pvz.: kto pokazýval da cébe drógo ‘kas (pa)rodė tau kelią’; z drúgo 
téraz žýje ‘su kita dabar gyvena’; co ie s tóbo stálo ‘kas su tavim atsitiko’; óni 
juš do ‘jie jau eina’; s''ano ózo i skladájo ‘šieną veža ir sukrauna’; juš ktúry raz 
pýtam, gʒ''e óni ádo ‘jau kelintą kartą klausiu, kur jie važiuoja’. 

Vidurinės ir jaunesniosios kartų atstovai nekirčiuotą o ištaria gana siaurą ir 
trumpą ọ. Vyresniosios kartos atstovai o taria atviriau, pvz.: dọbžégo člọéka tšéba 
pọšúkac'' ‘gero žmogaus reikia paieškoti’; gọspódaš pọéʒ''αl i fšýsko ‘šeimininkas 

 5 Atliekant tyrimą panaudoti įrašai, kur daugiausia keliomis kalbomis – pramaišiui poprostu ir len-
kiškai – kalba tie patys žmonės. Patys vyriausieji retkarčiais pereidavo prie lietuvių kalbos, o vi-
durinės ir jaunesniosios kartos atstovai (buvo kalbinami ir vaikai) – ir prie rusų kalbos. Kadangi 
kaimo vietovėse rusų kalba vartojama retai, todėl į šį tyrimą ji kaip lygiavertė kasdienio bendra-
vimo kalba neįtraukiama.

 6 Vietinės lenkų šnektos pavyzdžiai transkribuojami taip pat supaprastinta transkripcija, kurią nau-
doja ir slavistai, tiriantys Lietuvos lenkų kalbą (žr. Коницкая 2018: 694–720), – užrašoma taip, 
kaip ištariama. Kirčiuojami dviskiemeniai ir daugiaskiemeniai žodžiai. Dėl priebalsių minkštumo 
žymėjimo: palataliniai priebalsiai žymini lankeliu virš raidės, o tariami itin minkštai (V. Čekmo-
nas juos vadino superpalatalizuotais) – c'', dz'' (pavyzdžiuose žymima ʒ''), s'', z'' – ir žymimi dviem 
apostrofo ženklais dešinėje raidės pusėje, viršuje. 
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pasakė ir viskas’; týko jédna gọʒ''па pšéšla ‘tik viena valanda praėjo’; tšéba tátu 
pọmágac'' ‘reikia tėvui padėti’; ja sáma s kọеskuf ‘aš pati iš Kalesninkų’; óicec i 
brat ta xáta рọstai ‘tėvas ir brolis tą namą pastatė’; pọmyséi že epọzvóli ‘pa-
galvojo, kad neleis’; рọtrọšéčku pracùjémy ‘po truputį dirbame’. 

3.2.3. Tiek vyresniosios, tiek vidurinės kartų atstovų kalboje gana retai gir-
dimas u, lenkų kalboje atsiradęs vietoj ilgojo o, pvz.: za krútki ten čére ‘per 
trumpas tas kotas’; ktúry tut z vas ‘kuris čia iš jūsų’; juš pújda do dómu ‘jau eisiu 
namo’; čému tak рúzпо pšyjéxal ‘kodėl taip vėlai atvažiavai’; na s''údmy ras ‘iš 
septinto karto’; jáka skúra tvárda ‘kokia kieta oda’; néviem co mne тúviс'' ‘neži-
nau, ką man sakyti’. 

Tačiau čia dažniausiai tariama taip: bok (lenkų k. buk) ‘šonas’; dróška ‘take-
lis’; glóφka ‘galvelė’; оt ‘medus’; оs ‘nosis’; noš ir nuš ‘peilis’; óra ‘plunksna’; 
rok ‘metai’; rózga ‘rykštė’; vos ‘vežimas’; svo ‘savo’; tvo ‘tavo’ dažniau nei svu 
‘savo’; tvu ‘tavo’.

3.2.4. Vyresniosios kartos atstovai ch žodžių šaknyje dažniau ištaria minkštą, 
pvz.: to ba jútro zrobmy ‘tai turbūt rytoj padarysim’; vk nie táki try ‘vilkas 
ne toks gudrus’; xlópiec с''i spokóny ‘bernas tylus, ramus’; ja juš naprávde glúi 
‘aš jau tikrai kurčias’; v dómu ani jédne тúi ‘namuose nei vienos musės’; aos 
juš súi ‘miežiai jau sausi’. Vidurinės ir jaunesniosios kartos atstovai žodžių ša-
knyje taria kietą, ne šaknyje – įvairiai. 

3.2.5. Tiriamoje lenkų šnektoje nėra nosinių priebalsių: žodžio viduryje vie-
toj ę prieš lūpinius tariamas em, o en – prieš kitus priebalsius, pvz.: pódai vóda, 
vyséxla gémba ‘paduok vandens, išdžiūvo burna’; mam ес'' na táka práca ‘turiu 
noro tokiam darbui’; xeb iéi ‘duona minkšta’; zaplácil iеiénʒy ‘sumokėjo 
pinigus’; mam ес'' zlóty ‘turiu penkis zlotus’; tut énsty as ‘čia tankus miškas’; 
éпsо podrožálo ‘mėsa pabrango’; šúkam éпžа ‘ieškau vyro (sutuoktinio)’. 

Vyresnieji žodžio gale po kietųjų priebalsių vietoj lenkų kalbos garso ę taria 
a, pvz.: ja énda ‘aš būsiu (kažką darysiu)’; is'' juš púda ‘šiandien jau eisiu’ ir 
pan.; vienaskaitos galininkas: spotýkam с''ótka ‘pasitinku tetą’; pókaš ga ‘paro-
dyk špygą’; zlóvil тúха ‘sugavau musę’; bói nóga ‘skauda koją’.

Vidurinės ir jaunesniosios kartos informantai taria: nieiem, ʒ''e ja jútro béпdе 
‘nežinau, kur aš rytoj būsiu’; púde do ásu ‘eisiu į mišką’; ciénško óse ‘sunkiai 
nešu’; fšýstko óre ‘viską imu’; daiktavardžiuose: báха ir báхе ‘skardą’; nóga ir 
nóge ‘koją’ – taigi tiek е, tiek а pramaišiui pavartoja tas pats žmogus. Žodžių ga-
le, po minkštųjų priebalsių, visi informantai taria ę > е: е ‘vardą’; láе ‘laužo’; 
z''éе ‘žemę’.

3.2.6. Lenkų šnektos ą žodžių viduryje prieš lūpinius atitinkamai tariamas 
от, prieš kitus – оп, pvz.: výpad zomb ‘iškrito dantis’; ʒ''еónty ieonc ‘devintas 
mėnuo’; zóbač jáka gorónca ‘pažiūrėk, kokia karšta’; топš do mie vrúil s''a ‘vy-
ras pas mane sugrįžo’; jútro zeiʒ''e sóns''at ‘rytoj užeis kaimynas’. 
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Žodžių gale vietoj ą visuomet tariamas о, pvz.: pókaš me drógo ‘parodyk 
man kelią’; pódaj lýško ‘paduok šaukštą’; óro co xce ‘ima, ką nori’; jádo do Vla 
‘važiuoja į Vilnių’; eiem, co oni tam jéʒo ‘nežinau, ką jie ten valgo’; ózо i spe-
dáo ‘veža ir parduoda’. Prieš l – atitinkamai о arba е vietoj ą ir ę: vz''ol ‘paėmė 
(jis)’; vz''éla ‘paėmė (ji)’.

3.2.7. Absoliuti dauguma atstovų kalbėdami lenkiškai minkštuosius s, z ir 
c, dz taria itin minkštai, t. y. minkštieji liežuvio priešakiniai pučiamieji, žymi-
mi s'', z'' ir c'', dz'', tariami stipriai palatalizuoti, pvz.: pššed na padvórek los'' ‘į 
kiemą atėjo briedis’; próše s''ádас'' ‘prašom sėstis’; znaázla s''édǝт čy ós''ет jái-
kuf ‘radau septynis ar aštuonis kiaušinius’; tut jez''óro ne daéko ‘čia ežeras netoli 
(yra)’; tátu vóz''il méko ‘tėvas vežiojo pieną’; vékie tvóje ʒ''éci ‘dideli tavo vai-
kai’; poʒ''elli z''émie ‘išdalijo žemę’ ir pan. Iš klausos šie s'', z'' ir c'', dz'', lyginant 
su lenkų literatūrinės kalbos saikingai pučiamaisiais, ankštaisiais ś, ź ir ć, dź, ta-
riami stipriai palatalizuoti (stipriau šnypščiant).

3.2.8. Po š, ž, č vyresniosios kartos atstovai paprastai taria garsą, tarpinį tarp 
i ir ы, pvz.: tšba fšstko pšéž͘ыс'' ‘reikia viską išgyventi’; роlož͘͘l s''а spac'' ‘at-
siguliau miegot’; čy zobač͘la, jak tam ‘ar pažiūrėjai, kaip ten’; č͘tac'' po pósku 
nie úiem ‘skaityti lenkiškai nemoku’. Iš klausos priebalsiai dažniausia ištariami 
kieti. 

3.2.9. Minkštieji lūpiniai priebalsiai prieš priešakinės eilės balsius suliejami, 
paprastai tariama: kupla ála čápka ‘pirkau baltą kepurę’; c''emna gázda ‘tam-
si žvaigždė (perkeltinė reikšmė)’; z''mna ósna ‘šaltas pavasaris’; ánek z kátuf 
‘gėlių vainikas’; ónty menž ‘penktas vyras’; ziram óra ‘renku plunksnas’; óat 
pšygotovála ‘pagaminau pietus’. 

3.2.10. Lenkų šnektoje kietasis ir minkštasis l atitinka kietąjį ir minkštąjį л 
tiek baltarusių, tiek rusų kalbose. Tai ne Vidurio Europos l, būdingas literatū-
rinei lenkų kalbai.

3.2.11. Po dusliųjų priebalsių v tarimas skiriasi nuo f, pvz.: znaázla svo 
(svu) erp ‘radau savo pjautuvą’; gʒ''ie tvo (tvu) pracúje? ‘kur tavo (taviškis, 
vyras) dirba?’; ʒ''efčýna jak kátek ‘mergina kaip gėlė’. Vyresnieji ypač žodžio 
gale taria kiek kitokį, abipusį, lūpinį priebalsį, čia žymimą φ, pvz.: φš͘ýsti ‘visas, 
visiškas’; ego glóφka maútka ‘jo galvelė mažytė’; s''áda na láφka ‘sėskis ant suo-
liuko’; prénʒe φstávai ‘greičiau kelkis’; ládna tvója ʒ''еφč͘ýnа ‘graži tavo mergina’; 
zéʒ''em s''a φs''е i ievámy ‘visi susirenkam ir dainuojam’; tut zтиφ jákis''c'' ‘čia 
sąmokslas kažkoks’; zóstaφ jému budýnki ‘palik jam pastatus’.

3.2.12. Lenkų šnektoje prieš dantinius ir lūpinius priebalsius tariami minkš-
tieji liežuvio priešakiniai pučiamieji: jútro sróda ‘rytoj trečiadienis’; rédi syn 
‘vidurinis sūnus’; рúпо pšýšet ‘vėlai atėjai’; teraznéš͘y čas ‘dabartinis laikas’; ona 
týlko zaejála s''a ‘ji tik nusijuokė’.
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Pateiktasis trumpas Varanãvo, Armõniškių, Pereigoni, Ramaškoni ir Ró-
dūnios, Asavõs apylinkių vietinės lenkų šnektos pagrindinių fonetikos ypatybių 
(artikuliavimo) apibūdinimas leidžia daryti keletą preliminarių apibendrinimų. 
Akivaizdu, kad nagrinėjama vietinė lenkų šnekta nevienalytė – skiriasi vyres-
niosios ir vidurinės bei jaunesniosios kartų atstovų kalba. Pastarieji pagal keletą 
svarbiausių požymių „priartina“ savo lenkų kalbą prie literatūrinės (plg.: Karaś 
2007: 207–224; Rutkovska 2014: 223–226). Pastebima, kad vidurinės kartos 
žmonių, ypač gyvenančių miesteliuose, kalbai įtakos turi literatūrinė lenkų kal-
ba. Jaunesniųjų vaikų, kurie jos mokosi įvairiose mokyklose, lenkų kalba – dar 
artimesnė literatūrinei. Taigi, visi aptartieji duomenys rodo, kad vietinė lenkų 
šnekta – nevienalytė ir ne dėl jos vidinės savarankiškos raidos, o dėl nuolatos 
augančios literatūrinės lenkų kalbos įtakos vietinių žmonių kalbai: dėl galimy-
bės išvažiuoti mokytis ir dirbti į Lenkiją, televizijos, radijo, religinių apeigų len-
kų kalba parapijų bažnyčiose.

Atkreiptinas dėmesys į kelis esminius vietinės lenkų šnektos fonetikos prieš-
taravimus. Tiriamoje lenkų šnektoje stengiamasi kirčiuoti pagal lenkų kalbos 
kirčiavimo modelį – nuolat priešpaskutinį skiemenį. Girdimas stiprus dinami-
nis kirtis, o greta esantys balsiai – redukuojami. Kaip žinome, lenkų kalboje 
dėl pastovaus kirčio greta esančių balsių kokybė paprastai nepakinta (plg. Dejna 
1973: 143–144). Tačiau tiriamoje lenkų šnektoje pastebimas „kitoks“ nekirčiuo-
tų balsių tarimas – jie redukuojami, aiškiai pastebimas balsio a priešakėjimas. 
Priežasčių reikėtų ieškoti kitose tiriamose apylinkėse vartojamose kalbose.

Tačiau nė viena izoglosė nejungia šios lenkų šnektos su kuriuo nors lenkų 
dialektų masyvu Lenkijos teritorijoje (plg. naujus žemėlapius ir jų aprašus, pa-
teiktus interneto svetainėje http://www.dialektologia.uw.edu.pl/ (red. Halina 
Karaś)). Būdingosios vietinės lenkų šnektos ypatybės savarankiškai išsivystyti 
negalėjo, nes tai prieštarautų pagrindinėms daugelio lenkų šnektų raidos ten-
dencijoms ir žinomiems tipologijos dėsniams.

3.3. Lenkų ir baltarusių šnektų balsių ir priebalsių 
fonologinės struktūros 

Palyginkime abiejų aprašomųjų šnektų – vietinės lenkų ir vietinės balta-
rusių – balsinių ir priebalsinių fonemų struktūras (plg. Чекман 1973: 39–41). 
Tiek lenkų, tiek baltarusių šnektose funkcionuoja penkianarė balsių sistema. Fo-
netinė šių fonemų realizacija abiem atvejais – vienoda: 

i                u
e         o

a
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Vyresniosios kartos atstovai, kalbantys lenkiškai, nekirčiuotuose skiemenyse 
blogai skiria e ir o, tačiau kitų kartų kalboje jie nepainiojami. Baltarusių šnek-
toje nekirčiuotoje pozicijoje e ir o (iš dalies ir a) neskyrimas traktuojamas kaip 
norma. Taip pat būdingas a supriešakėjimas (vadinamasis akavimas).

1 L E N t E L ė. Lenkų šnektos priebalsinių fonemų sistema 

p –  t –  š k
v –  z –  č x

s – 
m –  l – 

n – 
r

2 L E N t E L ė. Baltarusių šnektos priebalsinių fonemų struktūra

p –  t –  š k – 
b –  d –  ž g – 
v –  z –  č x()
f –  s – 

l – 
m –  n – 

r

Pateiktos dvi priebalsių sistemos tarpusavyje skiriasi tik periferiniais sluoks-
niais: lenkų šnektoje turimos fonemos f –  dėl kietumo / minkštumo prieš-
priešinamos k – , g – ; dėl duslumo / skardumo – k – g, o baltarusių – x – γ. 
Palyginus lenkų ir baltarusių šnektų priebalsių fonetines ypatybes, galima teigti, 
kad jos yra tolygios, t. y. lenkų [], [], [], [] = baltarusių [], [], [], []; 
lenkų s'', z'', с'', dz'', kurios tolygios fonemoms [], [], [], [] = baltarusių [s''], 
[z''], [c''], [dz''], atliepiančios fonemas [], [], [], [], ir t. t. Todėl galima teigti, 
kad abi – lenkų ir baltarusių – šnektos turi iš esmės bendrą fonetiką.
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3.4. Kalbų kaitos mechanizmo rekonstrukcija: 
fonetikos lygmuo

Šiame skyriuje formuluojamos laipsniško perėjimo nuo vienos kalbos prie 
kitos taisyklės, t. y., remiantis fonetikos tyrimų duomenimis, bandoma rekons-
truoti galimų pradinių garsų pokyčių seką – algoritmą. 

3.4.1. Informantai, pereidami nuo baltarusių šnektos prie lenkų, stengiasi 
laikytis pastovaus kirčiavimo taisyklės – kirtį fiksuoja pirmame nuo galo skie-
menyje. Tačiau šių kalbėtojų vietinėje lenkų kalboje kirčio vieta daugeliu atve-
jų atitinka pirmapradę kirčio vietą, ypač daugiaskiemeniuose žodžiuose, – ji 
dažnai lieka nepastovi, „baltarusiška“, pvz.: raztlumáčyla jému ‘išaiškinau jam’; 
zirámy jágody ‘renkam uogas’; postávili piec ‘pastatėm krosnį’. Šis faktas aiš-
kiausiai įrodo tai, kad būtent vietiniai baltarusiakalbiai gyventojai perėmė lenkų 
kalbą kaip svetimą, negimtąją, kadangi pereinant nuo nepastovaus kirčiavimo 
prie pastovaus nesuklysti praktiškai neįmanoma. 

3.4.2. Garsų kaitos taisyklės, kai lenkų šnektoje γ keičiama į g, o baltarusių 
vietoj tariamo g – į γ, laikomasi nuosekliai, išimčių pasitaiko nedaug.

3.4.3. Kalbėdami lenkiškai, informantai akivaizdžiai bando atsisakyti balsio a 
priešakėjimo taisyklės, tačiau garsai e ir o vis dėlto neskiriami, dažnai tariamas 
tarpinis ǝ. Akivaizdu, kad taip atsitinka dėl menkesnių lenkų kalbos tarties ge-
bėjimų. O pereinant prie baltarusių šnektos, kur balsio a priešakėjimo taisyklė 
taikoma kaip norma, pasitaiko hipernormalizmų, pvz.: doéko ‘toli’; pojáʒ''em 
‘važiuosim’; zaxvaróval ‘susirgau’. 

3.4.4. Lenkų šnektoje, būtojo laiko veiksmažodžių formose,  keičiama į l, 
o  prieš priebalsius ir žodžio gale – į f. Šią taisyklę kalbėtojai nuosekliai taiko 
beveik be išimčių. Informantams nesukelia sunkumų perėjimas prie baltarusių 
kalbos – l būtojo laiko veiksmažodžių formose keičia į , o f prieš priebalsius 
ir žodžių gale – į . Pastebėta, kad vyresniosios kartos atstovams keisti  į f su-
dėtinga, todėl tai vyksta dviem etapais:  – φ – f. Šį reiškinį galima aiškinti tuo, 
kad, greičiausiai, vyriausiųjų informantų gimtojoje šnektoje nebuvo garso f.

3.4.5. Lenkų šnektoje kai kuriuose žodžiuose o keičiama į i, o baltarusių kai 
kuriuose žodžiuose i – į o. Formuluojant taisyklę, turimi omeny šie atvejai: 
baltr. бох – lenkų buk ‘Dievas’; baltr. dvor – lenkų dvur (podvúrek) ‘kiemas, 
dvaras’ ir pan. Šio perėjimo laikomasi nenuosekliai, pastebima svyravimų, ypač 
pereinant nuo baltarusių prie lenkų kalbos. Kai kurie žodžiai išlyginami (sude-
rinami) analogijos principu, pvz., glúfka > glófka, kadangi turima glóva ‘galva’. 
Kita vertus, u įsitvirtina ten, kur jis yra morfologiškai motyvuotas, pvz., daugis-
kaitos kilmininkas bаránиf ‘avinų’. Ir šiuo atveju matyti, kad čia atsispindi lenkų 
šnektos atstovams neįprastas tarties rezultatas (jiems nebūdingas).
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3.4.6. Pereinant nuo baltarusių prie lenkų kalbos i keičiama į хы, o kalbant 
baltarusiškai хы – į i. Svyravimų ir „klaidų“ ir šiuo atveju pastebėta pereinant 
nuo baltarusių prie lenkų kalbos, plg. vyresniųjų informantų žodžių ba ‘tur-
būt’; try ‘gudrus’; тúi ‘musės’ tarimą lenkiškai. Toks tarimas rodo, kad vy-
resnieji susiduria su naujų ir jiems neįprastų garsų tarimu. Kadangi vietinėje 
lenkų šnektoje nėra х –  priešpriešos ir i tariama vietoj хы, nekyla jokių ne-
aiškumų ar abejonių dėl žodžių reikšmės.

3.4.7. Kai kuriuose lenkiškuose žodžiuose r keičiama į š, ž. O perėjus prie 
baltarusių, kai kuriuose žodžiuose š, ž – į r. Šioje situacijoje turimi omeny bal-
tarusių trέba ‘reikia’; trы ‘trys’ ir lenkų tšéba, tš·ы atvejai. Taisyklės laikomasi 
gana nuosekliai. O baltarusių šnektoje kartais girdimas žodis tšéba ‘reikia’, grei-
čiausiai, tėra leksikos interferencijos padarinys.

3.5. Lietuvių šnektos raidos rezultatai vietinėse slavų 
šnektose

Tiriamose Varanãvo apylinkėse lietuvių šnektos atstovų grupelė yra mažiau-
sia – XXI a. įrašyti vos keli vyresniosios kartos žmonės, gerai kalbantys pietų 
aukštaičių patarmei priklausančia šnekta. Šiame tyrime nesiekiama apibūdinti 
visų šių dzūkų šnektos ypatybių, nes jos jau yra išsamiai aprašytos (žr.: Tuomienė 
2008: 45–47; 2010: 22–24). Čia, kaip minėta, norima parodyti akivaizdžią lie-
tuvių kalbos įtaką kitoms krašte vartojamoms – baltarusių ir lenkų – šnektoms. 

3.5.1. Būdingoji Varanãvo apylinkių lietuvių šnektos, kaip ir visos pietų 
aukštaičių patarmės, konsonantizmo ypatybė – dzūkavimas. Skiriamos dvi jo 
ypatybės (plačiau žr.: Zinkevičius 1966: 139, 145–146; LKA II 93–97; LKTCh 
2004: 79–80 ir kt.). Kaip žinoma, visi dzūkai pagal antrąją ypatybę priebalsius t, 
d prieš i, y, į, ie taria c, dz, č (< *ti) – , o junginius tv, dv – cv, dzv, pvz.: åu-
mas ‘audimas’; butælá.ici. ‘butelaitį’; bú· ‘būti’; е·i ‘devyni’; vi ‘dvi’; ‘gαi·s, 
gα.ọ ‘gaidys, gaidžio’; kã·inas ‘katinas’; kviee ‘kviečiai’; таåũ. (ir maåũ.) 
‘mačiau’; šá.ui· ‘šaudyti’ (plačiau žr.: Tuomienė 2008: 46; 2010: 22–23).

Visi tiriamų apylinkių vietiniai lietuviai, be abejonės, visuomet gerai susikal-
bėjo (arba puikiai suprato) poprostu ir vietine lenkų šnekta. Taigi jų vartojamose 
slavų šnektose nesunkiai girdimi tie patys itin minkšti , , , , kurie išsaugo-
mi beveik visais atvejais, t. y. kai tie patys informantai kalba tiek lenkiškai, tiek 
baltarusiškai, tiek lietuviškai, pvz.: 
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3 L E N t E L ė. Minkštųjų priebalsių s, z, c, dz tarimas lenkų, baltarusių ir lietuvių šnektose

Skaičiai lenkiškai Skaičiai baltarusiškai 
poprostu Skaičiai lietuviškai

pé ‘penki’
šé ‘šeši’
édem ‘septyni’
óem ‘aštuoni’
éve ‘devyni’
ée ‘dešimt’
dvunáe ‘dvylika’
edymnáe ‘septyniolika’
dvuésce ‘dvidešimt’
peéont ‘penkiasdešimt’

á ‘penki’
šέ ‘šeši’
ém ‘septyni’
óim ‘aštuoni’
éa ‘devyni’
éa ‘dešimt’
dvαnác(c)a ‘dvylika’
edыmnác(c)a 
‘septyniolika’
dvácca ‘dvidešimt’
piiát ‘penkiasdešimt’

pekc ‘penkti (metai)’
šašc ‘šešti’
ec·ni ‘septyni’
aštunc ‘aštunti’
ev·ni ‘devyni’
·šыm ‘dešimt’
·lika ‘dvylika’
epci.olika ‘septyniolika’
vešim ‘dvidešimt’
pekæz·šыm 
‘penkiasdešimt’

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad lenkų ir baltarusių šnektos, kaip jau minėta 
anksčiau, būtent s'', z'', с'', dz'' ir , , ,  tarimu ir skiriasi. Ši ypatybė gana stabi-
li. Kadangi lenkų kalba yra adstratinė7 ir lietuvių kalbos atžvilgiu, todėl, apskri-
tai tiriant viso Vilniaus krašto lenkų šnektas, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į 
minkštųjų priebalsių s, z ir c, dz ypatybes. Visiškai tikėtina, kad lenkų šnektose, 
tiesiogiai „iškilusiose“ lietuvių kalbos substrato pagrindu, aptiksime minkštuo-
sius , , , . O lenkų kalba, įsitvirtinusi baltarusių kalbos substrato pagrindu, 
išlaikys itin palatalizuotus s'', z'', с'', dz''. 

3.5.2. Kita į akis krentanti lietuvių šnektos ypatybė – fonemos [x] nebuvi-
mas. Baltarusių kalboje užfiksuoti atvejai, kuomet x buvo painiojama su k, pvz.: 
тáčaa (turėtų būti máčaxa) kaléra (xaléra) ‘cholera (liga)’; kba (xiba) ‘tur-
būt, negi’; ktrы (xtrы) ‘gudrus’; kmárы (xmárы) ‘debesys’; krén (xrén) ‘krienai’; 
kvaróba (xvaróba) ‘liga’; kvója (xvója) ‘pušis’; pakmúrna (paxmúrna) ‘apsiniau-
kę’; pančóki (pančóxi) ‘kojinės’; žak (žanx) ‘žentas’. Tikėtina, kad intensyvus 
x ir k painiojimas lenkų šnektoje – vienas iš lietuvių substrato požymių.

 7 Adstratas – (lot. ad – pas, prie + statum – patiesalas; čia – pagrindas, vok. Adstrat, angl., pranc. 
adstrat, isp. adstrato) lingv.: 1. ateivių ar kaimynų kalba, paveikusi čiabuvių kalbą ar jos tarmes, 
pvz., baltarusių kalbos įtaka Rytų Lietuvos šnektoms, vokiečių – latvių kalbai; 2. ilgą laiką varto-
jamos kelios kalbos toje pačioje teritorijoje (dvikalbystės reiškinys).
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4.  IŠVADOS 

1. Tiriamose Varanãvo rajono teritorijose Baltarusijoje dominuoja ir tarpusa-
vyje aktyviai konkuruoja dvi slavų kalbų atmainos – baltarusių ir lenkų. Pasy-
viai vartojamos lietuvių kalbos įtaka nesunkiai atpažįstama šiųdviejų slavų kal-
bų artikuliacijos bazėje. Pritaikius V. Čekmono metodiką, atskleidžiama, kad 
apylinkėse funkcionuojančių kalbų atmainų fonetikos reiškinių supanašėjimo 
priežastys daugiausia yra sociolingvistinės. 

2. Fonetikos duomenys rodo, kad vietinė lenkų šnekta – nevienalytė. Ne dėl 
jos vidinės savarankiškos raidos, o dėl nuolatos augančios literatūrinės (bendri-
nės) lenkų kalbos įtakos vietinių žmonių kalbai. Akivaizdžiai skiriasi vyresnio-
sios ir vidurinės bei jaunesniosios kartų atstovų kalba. Pastarieji pagal keletą 
svarbiausių požymių „priartina“ savo lenkų kalbą prie literatūrinės. Redukuoja-
mi nekirčiuoti balsiai, esantys greta kirčiuotų, nors lenkų kalboje dėl pastovaus 
kirčio greta esančių balsių kokybė paprastai nepakinta. 

3. Baltarusių šnektos poprostu ypatybės nėra toje ar kitoje vietovėje naujai 
susiformavę fonetikos reiškiniai. Pagal būdingąsias fonetikos ypatybes Varanãvo 
apylinkių baltarusių šnekta šliejasi prie didžiojo baltarusių dialektų masyvo. 
Šnekta iš esmės vientisa: vyresniosios, vidurinės ir jaunesniosios kartų atstovų 
kalba tarpusavyje beveik niekuo nesiskiria.

4. Baltarusių šnektos fonetikos ypatybės, išskyrus pučiamojo (frikatyvinio) γ, 
a supriešakėjimo reiškinius ir u, turimos ir vietinėje lenkų šnektoje. Tačiau nė 
viena izoglosė nejungia šios lenkų šnektos su kuriuo nors lenkų dialektų ma-
syvu Lenkijos teritorijoje. Būdingosios vietinės lenkų šnektos ypatybės sava-
rankiškai išsivystyti negalėjo, nes tai prieštarautų pagrindinėms daugelio lenkų 
šnektų raidos tendencijoms ir žinomiems tipologijos dėsniams. 

5. Baltarusių ir lenkų šnektų priebalsių sistemos tarpusavyje skiriasi tik peri-
feriniais sluoksniais: lenkų šnektoje turimos fonemos f –  dėl kietumo / minkš-
tumo priešpriešinamos k – , g – ; dėl duslumo /skardumo – k – g, o baltaru-
sių – x – γ. Dėl pagrindinės fonemų sudėties ir fonetinės garsų charakteristikos, 
atliepiančios šias fonemas, ir, palyginus lenkų ir baltarusių priebalsių fonetines 
ypatybes, galima teigti, kad jos yra tolygios – lenkų ir baltarusių šnektos turi iš 
esmės bendrą fonetiką.

6. Perėjimo nuo vienos kalbos prie kitos rekonstrukcija parodė: 
a)  pereidami nuo baltarusių šnektos prie lenkų, informantai ne visuomet 

laikosi pastovaus kirčiavimo taisyklės: jų vietinėje lenkų kalboje kirčio 
vieta daugeliu atvejų lieka nepastovi, „baltarusiška“. Šis faktas rodo, kad 
būtent vietiniai baltarusiakalbiai gyventojai perėmė lenkų kalbą kaip 
svetimą, negimtąją; 
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b)  kalbėdami lenkiškai, dėl menkesnių lenkų kalbos tarties gebėjimų infor-
mantai atsisako balsio a priešakėjimo taisyklės: garsai e ir o vis dėlto ne-
skiriami, dažnai tariamas tarpinis ǝ. Pereinant prie baltarusių šnektos, kur 
ši taisyklė taikoma kaip norma, pasitaiko hipernormalizmų; 

c)  kalbėtojai lenkų šnektoje, būtojo laiko veiksmažodžių formose,  nuo-
sekliai keičia į l, o  prieš priebalsius ir žodžio gale – į f. Informan-
tams nesukelia sunkumų perėjimas prie baltarusių kalbos – l būtojo laiko 
veiksmažodžių formose keičiamas į , o f prieš priebalsius ir žodžių ga-
le – į . Vyresniosios kartos atstovams keisti  į f yra sudėtinga, todėl tai 
vyksta dviem etapais:  – φ – f. Taip vyksta todėl, kad vyriausiųjų infor-
mantų gimtojoje šnektoje nebuvo garso f;

d)  lenkų šnektos kai kuriuose žodžiuose o keičiama į i, o baltarusių kai ku-
riuose žodžiuose i – į o. Ši kaita vyksta nenuosekliai, ypač pereinant 
nuo baltarusių prie lenkų kalbos. Kai kurie žodžiai išlyginami analogijos 
principu. Garsas u įsitvirtina ten, kur jis yra morfologiškai motyvuotas. 
Ir šiuo atveju matyti lenkų šnektos atstovams neįprastas tarties rezultatas;

e)  pereinant nuo baltarusių prie lenkų kalbos i keičiama į хы, o prie balta-
rusių хы – į i. Svyravimų ir „klaidų“ ir šiuo atveju pastebėta pereinant 
nuo baltarusių prie lenkų kalbos. Tai rodo, kad vyresnieji susiduria su 
naujų ir jiems neįprastų garsų tarimu.

7. Tiriamų apylinkių vietiniai lietuviai gerai mokėjo poprostu ir vietinę len-
kų šnektą. Jų vartojamose slavų šnektose girdimi tie patys itin minkšti , , , , 
kurie „išsaugomi“ beveik visais atvejais, t. y. kai tie patys informantai kalba tiek 
lenkiškai, tiek baltarusiškai, tiek lietuviškai.

8. Būdingoji lietuvių šnektos ypatybė – fonemos [x] nebuvimas. Baltaru-
sių ir lenkų šnektose užfiksuoti atvejai, kuomet x painiojama su k. Tikėtina, 
kad intensyvus x ir k painiojimas lenkų šnektoje – vienas iš lietuvių substrato 
požymių.
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Phonetic Levelling in the Context  
of Code-switching

SUMMARY

The article addresses the phonetic phenomena of the language varieties functioning in 
borderland areas and their interaction. Two varieties of Slavic languages – Belarusian and 
Polish – dominate and actively compete between themselves in the areas of the Voranava 
district in Belarus. The influence of the passively used Lithuanian language can be easily 
recognised in the articulation base of the two Slavic languages. The study investigates the 
situations of natural communication in the context of code-switching: when speakers are 
fluent and speak several languages at the same time and actively switch between the lan-
guages in conversations. By applying the methodology proposed by Valerijus Čekmonas, it 
is revealed that the reasons of convergence of the phonetic phenomena of the language va-
rieties functioning in the area are mainly sociolinguistic.    
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The peculiarities of the local Belarusian dialect poprostu are not the phonetic pheno-
mena newly formed in one or another location. By the characteristic phonetic features, the 
Belarusian local dialect of the Voranava district is close to the great majority of Belarusian 
dialects. This dialect is essentially undivided: the language of the older, middle and younger 
generation is basically the same.

The phonetic features of the local Belarusian dialect, with the exception of fricative γ, a 
fronting phenomena and u, also exist in the local Polish dialect. The consonant systems of 
these dialects differ in peripheral layers only: in the local Polish dialect, the phonemes f –  
contrast with k – , g –  due to hardness-softness; due to the voiced-voiceless opposition, 
they contrast with k – g and x – γ in the local Belarusian dialect. The principal composi-
tion of phonemes and the phonemic characteristics of sounds corresponding to these pho-
nemes as well as the comparison of Polish and Belarusian phonetic peculiarities lead to the 
conclusion that they are equivalent: the phonetics of local Polish and Belarusian dialects is 
essentially the same.

The reconstruction of the switching from one language to another showed that local 
Belarusian-speaking residents picked up the Polish language as foreign rather than native.

The study revealed that the phonetics of the local Polish dialect varies not due to its 
internal independent development but due to the influence of the Polish literary language. 
The difference between the language of the older, middle and younger generation is evident. 
By several major features the latter ones bring their Polish language closer to the literary 
language. Unstressed vowels which go next to stressed ones are reduced, though due to the 
stable stress in the Polish language, the quality of adjacent vowels usually does not change. 
However, not a single isogloss links this local Polish dialect with any range of Polish dialects 
on the territory of Poland. The characteristic features of the local Polish dialect could not 
develop on their own, because that would be contrary to the principal development tenden-
cies of most of the Polish dialects and the known laws of typology.   

The local Lithuanians from the areas in question were fluent in poprostu and the lo-
cal Polish dialect. The same soft , , , , which are “preserved” in nearly all cases, can be 
heard in the local Slavic dialects used by them, i.e. when the same informants speak Polish, 
Belarusian and Lithuanian. The characteristic feature of the local Lithuanian dialect is the 
absence of the phoneme [x]. There were cases recorded in local Belarusian and Polish di-
alects when x is confused with k. It is likely that the intensive confusion of x and k in the 
local Polish dialect is one of the features of the Lithuanian substratum. 

Įteikta 2019 m. vasario 25 d.

NIJOLĖ TUOMIENĖ
Lietuvių kalbos institutas
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KRETINGOS TARMĖS ŽODYNE 
(2011) ATSISKLEIDŽIANTYS 
ŽEMAITIŠKO EMOCINIO 
LAUKO KONTŪRAI

Outline of the Samogitian Emotional Field as 
Reflected by Kretinga Dialect Dictionary (2011)

ANOTACIJA

Straipsniu tęsiamas kasdieniškame kalbėjime ryškiausiai pastebimų žemaitiškos tapaty-
bės atspindžių tyrimas. Remiantis Juozo Aleksandravičiaus Kretingos tarmės žodynu (2011) 
kaip šaltiniu, puikiai perteikiančiu šiaurės žemaičių kretingiškių tarme kalbančių žmonių 
mentaliteto raišką, šiuo tyrimu siekiama atskleisti žemaičių etnine priklausomybe determi-
nuotų psichinių reiškinių savitumų (plg. Bliumas 1997) sąsajas su žemaitiško kalbėjimo(si) 
kasdienybėje modeliais. Kasdienybės diskurso atkarpų tyrimas leidžia pamatyti žemaičiams 
būdingo emocinio elgesio raiškos modelius ir suvokti, kaip tam tikro kalbinio elgesio ypa-
tybės gali paveikti ir formuoti kalbančiųjų emocinį elgesį. 
 ESMINIAI ŽODŽIAI:  žemaičiai, tapatybė, autentiškumas, dialogiškumas, emocijos. 

ANNOTATION

The article continues the study on the reflections of the Samogitian identity, which are 
most prominent in daily communication. Referring to Kretinga Dialect Dictionary (2011) 
by Juozas Aleksandravičius, which provides an excellent presentation of the expression of 
mentality of the speakers of the Northern Samogitian Dialect of Kretinga, the present study 
seeks to reveal the connections between the peculiar characteristics of ethnically deter-
mined psychic phenomena of Samogitians (cf. Bliumas 1997) and the models of Samogitian 
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Kretingos tarmės žodyne (2011) atsiskleidžiantys  
žemaitiško emocinio lauko kontūrai

daily speaking/communication. The research on the passages from daily discourse enables 
us to see the models of expression of the emotional conduct inherent in Samogitians and 
realise how the peculiarities of a certain linguistic conduct may affect and shape the emo-
tional conduct of speakers. 
 KEYWORDS:  Samogitians, identity, authenticity, dialogicity, emotions.

1. ĮVADAS 

Straipsniu tęsiamas kasdieniškame kalbėjime ryškiausiai pastebimų žemai-
tiškos tapatybės atspindžių tyrimas. Juozo Aleksandravičiaus Kretingos tarmės 
žodynas1 (toliau – KTŽ), fiksuojantis šiaurės žemaičių kretingiškių tarme2 kal-
bančiųjų mentaliteto realizacijas kasdienybės situacijose, leidžia pamatyti su 
etniškumu sietinų psichinių reiškinių savitumų (Bliumas 1997: 40, 48–49) ir 
žemaitiško kalbėjimo modelių ryšius. Metodinės nuostatos išsamiau aprašytos 
ankstesniame panašaus pobūdžio reiškinių sąsajas nagrinėjusiame tyrime (žr. 
Pajėdienė 2018), bet čia svarbu dar kartą paminėti KTŽ užfiksuotos kalbinės 
medžiagos autentišką dialogiškumą (p. 68–69). Būtent dėl šio išskirtinumo KTŽ 
iliustracijų visuma, kaip žemaitiško kalbėjimo specifiškumą atskleidžiančių teks-
to atkarpų sąvadas, yra pajėgi perteikti kALBANčIOjO3, atstovaujančio daugybės 
nuasmenintų individų patirtims ir pateiktims, paveikslą. Rūšiuojant vienokių ar 
kitokių kasdienybės situacijų išprovokuotus pasakymų modelius išryškėja tam 
tikro emocinio elgesio savybės, būdingos žemaitiškos kilmės asmenims vien to-
dėl, kad jie mąsto ir kalba žemaitiškai, t. y. tam tikru būdu. KTŽ medžiagos at-
ranką nulėmė semantikos, o kartais ir struktūros, savitumu išsiskiriantys ir (ar) 
dažniau pasikartojantys tam tikro struktūrinio tipo frazių modeliai, kurie buvo 
grupuojami pasitelkus minėtame etnopsichologiniame tyrime (Bliumas 1997) 
išryškėjusius su žemaitiškumu susijusius psichinės veiklos bruožus. 

Pirmojoje straipsnio dalyje pristatomas nurodytame etnopsichologiniame ty-
rime išryškėjusių žemaičiams būdingų psichinių reiškinių savitumas, o antrojo-
je dalyje dėmesys telkiamas į tam tikrus emocinės elgsenos modelius, atsklei-
džiančius ir su etniškumu susijusius pasakymus. 

 1 Juozas Aleksandravičius medžiagą šiam žodynui rinko ir kartoteką sudarinėjo nuo XX a. 5-ojo 
dešimtmečio vidurio iki 2004 metų (plg.: Mikulėnienė 2011: XII; Vaišnienė 2011: XX). 

 2 Tikrasis žemaičių kretingiškių tarmės plotas didesnis nei teritorija, kurios reprezentantų kalbėji-
mu remiamasi KTŽ (plg.: Aleksandravičius 2011: 5; Lubienė, Pakalniškienė 2015: 76). 

 3 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. 
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Straipsnyje žemaitiško kalbėjimo iliustracijų atkarpos pateikiamos stengian-
tis kuo tiksliau pakartoti KTŽ taikomą fonetinę transkripciją4 (apie ją daugiau 
žr.: Aleksandravičius 2011: 17–18; Vaišnienė 2011: XXIII–XXIX). 

2. SU ŽEMAITIŠKUMU SUSIJUSIŲ PSICHINIŲ 
REIŠKINIŲ SAVITUMAI

Prieš porą dešimtmečių atlikto aukštaičių ir žemaičių etnine priklausomybe 
determinuotų psichinių reiškinių savitumų tyrimo (žr. Bliumas 1997) išvados 
buvo užfiksuotos kaip išeities taškas išsamiems, ilgalaikiams etninės psicholo-
gijos tyrinėjimams (p. 49). Siekiant nustatyti, kuriuos etninei grupei būdinges-
nius psichinės veiklos ir emocinio elgesio raiškos bruožus galima sieti su gimto-
sios kalbos poveikiu, pastarąją vertinant ne vien kaip emocinio elgesio modelių 
atskleidimo būdą, bet ir kaip pasirinktajai etninei grupei būdingesnių psichinių 
reiškinių atsiradimo priežastį ir paskatą susidaryti tam tikro elgesio modelius, 
paranku remtis šio tyrimo metu išryškėjusiais žemaičių ir aukštaičių etniškumu 
pagrįstais psichinės veiklos bruožais kaip atskaitos koordinatėmis.

Atskaitos tašku pasirinktas etnopsichologinis tyrimas buvo pagrįstas dvinariu 
subetniniu – aukštaičių ir žemaičių – skirstymu5. Tiriamųjų etniškumas buvo 
susietas su trimis faktoriais: nuolatiniu asmens gyvenimu subetninei grupei pri-
skiriamoje teritorijoje, subjektyviu savęs priskyrimu žemaičiams arba aukštai-
čiams ir patarme. Tyrime dalyvavo 120 asmenų: 60 žemaičių grupės tiriamųjų 
buvo gimę Sedos miestelyje (Mažeikių r.), pagal patarmę – šiaurės žemaičiai; 
60 aukštaičių grupės tiriamųjų buvo Balninkų miestelio (Molėtų r.) gyvento-
jai, pagal patarmę – rytų aukštaičiai. Abiejų grupių sudėtis pagal lytį, amžių ir 
išsimokslinimą buvo labai panaši. Bendras tiriamųjų amžiaus vidurkis abiejose 
grupėse buvo maždaug 71 metai (plg. Bliumas 1997: 28–29). Šio etnopsicholo-
ginio tyrimo metu sėslūs tiriamieji aukštaičiai ir žemaičiai buvo apklausti pasi-
telkiant Hermanno Rorschacho rašalo dėmių metodiką6 (bei jos interpretavimui 

 4 Atkreiptinas dėmesys, kad tikriniai žodžiai iliustracijose rašomi mažąja raide ir žymimi žvaigždute 
(apie KTŽ transkripcijos taisymus žr. Vaišnienė 2011: XXIII). 

 5 Dvinario (žemaičiai / aukštaičiai) lietuvių kalbos užimamo ploto skirstymo pasirinkimo tyrime 
argumentus žr. Bliumas 1997: 28. Naujausi tyrimai (žr. Aliūkaitė et. al. 2017) rodo, kad subjekty-
viai konceptualizuojant tarmes tokia dvinarė tarmių klasifikacija yra viena iš dominuojančių (plg. 
Pakalniškienė 2018: 261). 

 6 Šveicarų psichologo Hermanno Rorschacho rašalo dėmių metodika (The Rorschach Inkblot Me-
thod) pirmą kartą aprašyta 1921 m. knygoje Psychodiagnostik (žr. Rorschach 1951), bet ypač 
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skirtą Johno Exnerio sistemą7) ir Makso Lüscherio spalvų testą8. Susi steminus 
ir apibendrinus tyrimo duomenis (p. 37–40) išryškėjo skirtingas tiriamiesiems 
būdingos psichinės elgsenos bruožų raiškos intensyvumas. Tai leido skirtingą 
dviejų grupių tiriamųjų pažinimo procesų, emocinių išgyvenimų ir asmeny-
bės ypatybių bei santykių su daiktine bei socialine aplinka pobūdį susieti su jų 
etniškumu (plg. Bliumas 40, 48–49). Iš emocinių išgyvenimų raiškos skirtumų 
paminėtina, kad žemaičių imties tiriamųjų nerimo išgyvenimai labiau siejosi su 
šios grupės tiriamiesiems labiau nei aukštaičiams būdingu intravertiškumu. Su 
asmenybės intraversijos–ekstratensijos linkmėmis buvo susieti ir kai kurie kiti 
tiriamųjų asmenybės ypatybių skirtumai: „[A]ukštaičiams labiau priskirti-
na ekstratensinė, žemaičiams – intraversinė asmenybės linkmė. [...] Žemaičiai 
buvo santūresni, labiau nepriklausomi, uždaresni, pasyvesni ir jautresni. Šios 
grupės tiriamieji reiškėsi kaip didesni optimistai, jiems buvo būdingas stipres-
nis Ego“ (p. 49). Rezultatai parodė ir didesnius žemaičių empatijos gebėjimus 
(p. 42, 49). Nurodytas tyrimas atskleidė intensyvesnę ir sėkmingesnę žemai-
čių grupės tiriamųjų intelek t inę veik lą  – „jie sėkmingiau naudojo patyri-
mo abstrahavimo ir integravimo gebėjimus. Senyvo amžiaus žemaičių mąsty-
mas buvo daugiau teorinio pobūdžio. Vaizduotės procesus tiriamieji žemaičiai 
taip pat naudojo aktyviau“ (p. 48–49). Sąveikoje su daik t ine i r  socia l i-
ne apl inka žemaičiams „buvo būdingi platesni gyvenimo užmojai, savo elgesį 
jie linkę planuoti iš anksto. Šių tiriamųjų santykiai su socialine aplinka nebu-
vo dažni ir įvairūs, o bendravimo įgūdžiai itin išlavinti“ (p. 49); žemaičiai la-
biau domėjosi kitais žmonėmis, socialiniai kontaktai jiems atrodė svarbesni, bet 
žemaičių grupės tiriamieji išsiskyrė intravertiškiems žmonėms būdingu ryškiu 
kritiškumu socialinės aplinkos atžvilgiu (p. 42, 49). 

Tokie atlikto tyrimo rezultatai subjektyviu požiūriu žemaičiams gali pasiro-
dyti esantys priimtini arba nepriimtini (priklauso nuo asmenybės tipo), būtent 
todėl jie gali būti ypač naudingi siekiant objektyviau įvertinti žemaitiškų tekstų 
sąvadų teikiamą medžiagą. Empirinių duomenų integravimas į daugiasluoksnę 
žinojimo lygmenų reprezentavimo visumą padeda juos teisingiau interpretuoti 

didelio populiarumo sulaukė XX amžiaus viduryje. Daugiau žr.: Bliumas 1997: 29–31; Myers 
2008: 739–740.

 7 Apie J. Exnerio sistemą (The Comprehensive System) žr. Bliumas 1997: 31–32.
 8 M. Lüscherio spalvų testo (The Lüscher Color Test) teorija, debiutavusi 1947 m., populiarumo su-

laukė kiek vėliau. Apie funkcinę psichologiją ir pagrindines spalvų reikšmes, spalvos ir pojūčio 
gylio (Depth of Feeling) atitikmenis žr. Lüscher 1971: 27–30, 33–37. Šio testo patikimumą galima 
įvertinti subjektyviai, pasitelkus internetinėse svetainėse pateiktas testo versijas (pvz., https://ka-
home.eu/cgi-bin/lschr.pl?data=45123067; https://onlinetestpad.com/en/test/987-the-luscher-
color-test ir pan.). Apie testą dar žr. Bliumas 1997: 32–35. 
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(plg. Coulson 2001: 33). Pasirinkus aptartame etnopsichologiniame tyrime iš-
ryškėjusias, su žemaitiškumu sietinas emocinės, intelektinės ir socialinės veik-
los ypatybes kaip tam tikras KTŽ teikiamos žemaitiško kalbėjimo medžiagos 
atrankos ir analizės dominantes galima pamatyti žemaičiams būdingų psichinių 
išgyvenimų sąsajas su tam tikros semantikos (o kartais net ir struktūros) kalbė-
jimo modeliais. Šiame straipsnyje bus aptariama, kaip KTŽ kalbančiojo pasi-
sakymuose atsiskleidžia žemaičiams būdingesnių psichikos reiškinių pirmosios 
grupės – emocinių išgyvenimų – realizacijos9, pristatant nurodytų emocinio 
elgesio reprezentavimo žemaitiškame kalbėjime atvejų semantinį savitumą, o 
esant dėsningiems pasikartojimams aptariant ir emocinės reprezentacijos funk-
ciją atliekančių frazių struktūrines ypatybes. Laikantis nuostatos, kad patirtis iš 
kartos į kartą perduodama remiantis išmokimu stebint bei perimamu (plg. Ga-
ge, Berliner 1994: 205tt), ir nustačius ryškiausiai emocijas perteikiančias kal-
bėjimo frazes galima tokius emocinio lauko raiškos kalboje modelius susieti su 
žemaitiškos tapatybės raiška. Tokių psichines veiklas dažniausiai perteikiančių 
kalbinių modelių raiškos analizė leidžia nustatyti savitesnio žemaitiško elgesio 
priežastis.  

3. EMOCINĖS RAIŠKOS ATSPINDŽIAI KTŽ 
KALBANČIOJO PASISAKYMUOSE 

Atsižvelgiant į tai, kad bet kuris lingvistinės reikšmės aspektas turi būti aiš-
kinamas ir identifikuojamas remiantis asmenų gebėjimais (plg. Weigand 2010: 
58), anksčiau aptarto etniškumu determinuotų psichinių reiškinių savitumų ty-
rimo metu išryškėję kai kurie žemaičiams būdingesni elgesio bruožai leidžia 
juos pasitelkti kaip dėmesio sutelkimo dominantes skaitant Juozo Aleksandravi-
čiaus Kretingos tarmės žodyną. Šis šiaurės žemaičių kretingiškių autentiško kal-
bėjimo atkarpas gausiai ir įvairiais aspektais reprezentuojantis sąvadas yra labai 
parankus šaltinis norint susieti minėto etnopsichologinio tyrimo metu išryš-
kėjusius žemaičių (kurie taip pat buvo šiaurės žemaičiai kretingiškiai) imties 
tiriamųjų grupei labiau būdingo elgesio bruožus su kasdienišku kalbėjimu ir 
nustatyti, kaip gimtoji kalba gali ne tik atspindėti, bet ir paveikti bei formuo-
ti kalbančiojo mąstymo būdą, emocinius išgyvenimus ir asmenybės ypatybes. 
KTŽ kalbančiojo emocinį lauką ir elgesį ryškiausiai reprezentuojančios (t. y. 
dažniausiai pasikartojančios ir (ar) savitesnės struktūros) kalbėjimo atkarpos bus 

 9 Kaip žemaičių intelektinė veikla ir vertybių sistema atsiskleidžia KTŽ kalbančiojo pasisakymuose, 
dėl šio žodyno teikiamos medžiagos gausumo bus aptarta kitose publikacijose. 
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aptariamos pagal nurodytame tyrime išryškėjusias žemaitiškos grupės tiriamųjų 
asmenybės bruožų dimensijas, vertinant būdingiausių emocinės raiškos aspektų 
pasireiškimą kasdieniškame žemaičių kalbėjime. 

3.1. Stiprus ego 

KTŽ kalbantysis savojo ego stiprumą parodo neleisdamas pažeisti asmens 
tapatumo raiškai bei savigarbai svarbiausių – vardo, asmeninio lauko ir / ar gy-
venamosios erdvės saugumo (ir deramo įvertinimo) – parametrų10. Stiprų ego 
turintis KTŽ kalbantysis kitam asmeniui neleidžia savęs įvardyti netinkamu 
būdu. Tokia nuostata gali būti apginama tiesiogiai – paliepimu ar tyčiojimosi 
ir erzinimo išprovokuotu fiziniu atoveiksmiu arba preliminariai – klausimu ar-
ba pastaba perspėjant kitą asmenį apie nepriimtino įvardijimo būdo įveikimo 
galimybes. Šias nuostatas pažeidžiantis asmuo gali sulaukti draudimų, morali-
zuojančių klausimų, pagąsdinimo ar fizinio atoveiksmio (atkreiptinas dėmesys į 
4 sakinį, parodantį, kad pasirinktoji asmens tapatumo parametrų / atributų ap-
gynimo taktika buvo sėkminga, nes aptariamasis subjektas šaipėsi tik iki laiko 
ribos sakiniu nurodyto veiksmo atlikimo), plg.:

1) tọ‿napràmaûok11 mnẹs vẹsúokês várdãs // 227
2) vọ‿kãp ẹšruodtọ tâu / ka‿tàv pràmauotọ // 227
3) jukis / jukis /ẹr‿ẹšdgs pukis // 326
4) ns mn vsãp pràmaûoj / pàkl sọ‿šaukštọ i‿kkta nagva // 227

KTŽ kalbantysis taip pat akylai saugo savo asmeninį lauką ir gina savo gyve-
namosios erdvės tinkamumą, neretai pabrėždamas ir paties pašnekovo nurodo-
mų trūkumų nepagrįstumą, plg.: 

5) narúuok12 mnẹs // 353 
6) naprzavûok13 mna trúobũos / t ẹ‿túoũos ntọri // 310

Stiprų ego parodo ir kalbančiojo prisipažinimai, atskleidžiantys tokius po-
mėgius ir elgsenos būdus, kurie tradicinėje kalbančiojo bendruomenėje nėra 
kotiruojami teigiamai, plg.: deramo standarto neatitinkantį kalbančiojo požiūrį 
į ankstyvą dienos pradžią, betikslį bastymąsi ar keliavimo faktiškumą deklaruo-
jančius teiginius (atkreiptinas dėmesys, kad juose neigiamos konotacijos tarinių 

 10 Apie KTŽ kalbančiojo pašnekovui pateikiamą savęs vaizdą dar žr. Pajėdienė 2018: 73–78. 
 11 prãmanioti – ‘pravardžiuoti, vadinti kitaip’ KTŽ 227
 12 rū́šioti, ~ioja, ~ioja (sl.) – ‘liesti’ KTŽ 353
 13 pliuzavoti, ~oja, ~ojė (hibr.) – ‘niekinti, peikti, koneveikti’ KTŽ 310
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parinktys derinamos su šiais veiksmažodžiais apibūdinamų veiksmų ar patyrimų 
intensyvumo laipsnio ar hiperbolizuotų parametrų parinktimis):

7) tûoks nksti kelẹmûos mộn nà‿pri‿šẹrdi // 154
8) mộn ddlê tnk dīglẹnetẹ14 // 76 
9) aš‿ès apsẹdãužẹs15 pọ‿vsa sveta // 71

10) àš ès išmauȓûojẹs16 vsa sveta // 230
Aišku, ryškiausiai KTŽ kalbančiojo ego stiprumas rodomas demonstruojant 

pasitikėjimą savimi ir didžiavimąsi savo pajėgumu. Tam dažniausiai pasirenka-
mos išskirtinai teigiamą savęs vertinimą ‘man tai yra lengva padaryti’ pertei-
kiančios ir paryškinančios konstrukcijos, realizuojamos kontrastyvines galimy-
bes turinčioje reikšmių amplitudėje nuo kàs mộn (mûms) tàs r / ter ‘ką man tai 
reiškia’ iki tàs mộn neka ner ‘tai man nieko nereiškia’. Pasitikėjimą paskatina ir 
sustiprina turimų įgūdžių bei patirties suvokimas (žr. 11 sakinį), kuris projek-
tuojant naują veiklą dažnai įvardijamas atliktinio laiko konstrukcijų parinktimis 
(žr. 12 sakinį) bei pabrėžiant ankstesnės patirties buvimą ir jos pritaikymo bū-
simajai veiklai galimybes, plg.:

11) t kpẹta mâlku par‿dina sọrešêm17 / kas‿tas‿ter mûms // 341
12) àš ès na‿tûous sọkapûojẹs / klebẹùs18 / drũkâuus / vọ‿tùs / lngvâ 

// 168
13) kàs‿tàs mộn r / tûoks gȓovks tk nusẹspjâutẹ // 117
14) lig‿pitu ẹ‿sọkrmpûoọ19 t‿krũva / tàs mộn neka ner // 183

Kalbėtojo ego atskleidžiamas ir vertinant kitų asmenų elgesį ar veiklas; tas 
vertinimas gali būti pateikiamas dvejopai – rodant narcisistinį savo pranašumą 
arba stengiantis pabrėžti didesnius kitų gebėjimus, plg.:

15) túoũos dệrbsẹnas20 kãp àni ka‿dệrb / àš napripažstọ // 77
16) pàvīdess jêm ‿kẹtùs véizộnt / ka‿tẽp gràžẽ mûok šûoktẹ // 288
17) vọji tok muokesena kabetẹ! // 241

Kalbančiojo ego stiprumą parodo ir savojo išmanymo akcentavimas, ir ne-
pritarimas pašnekovo nuomonei. Tam paprastai pasitelkiami žymėto modalumo 
predikatai, pavyzdžiui, imperatyvų su neiginiu pateiktys ar tariamąja nuosaka 
išreikštų, sąlyginių (nes neįvykdomų) ketinimų deklaravimas, plg.:

 14 dyglinė́ti, ~ė́ja, ~ė́jė – ‘vaikštinėti, slankinėti, landinėti’ KTŽ 76
 15 apsidaužti, apsidaũžo, apsidaũžė – ‘išsibastyti’ KTŽ 71
 16 išmaurióti, ~iója, ~iójė – ‘išvaikščioti (ppr. ko nors ieškant)’ KTŽ 230
 17 surė́žti, ~a, ~ė – ‘supjauti, sukirsti’ KTŽ 341 
 18 klėbnis, ~ė – 1. ‘glėbio storumo’ KTŽ 168
 19 sukrapoti – ‘negražiai, su iškartomis sukapoti’ KTŽ 183
 20 drbsena – ‘dirbimas, dirbimo būdas’ KTŽ 77



 Straipsniai / Articles 87

Kretingos tarmės žodyne (2011) atsiskleidžiantys  
žemaitiško emocinio lauko kontūrai

18) napīzavûok21 mnẹs / aš‿pàts vskû žẹnâu // 301
19) nasakk / ns  bjurs / tùjãu kerštâu // 157
20) ka‿mna kûojẹs nàbûtọ prikâltas / deûo tâu ‿dọnts // 74

Kalbančiojo ego išryškina ir prisipažinimai apie emocijų ir savijautos poky-
čius, patekus į kritines ar tam tikru išskirtinumu ar atmetimu pasižyminčias si-
tuacijas, plg.: 

21) tûoks pàjem pkis / ka‿pagtava bọvâu dộutẹ anâm sọ‿šâukštọ i‿kkta 
// 126

22) ni‿skãudi najọtâu š‿tã báimê // 127
23) ẹ‿pakâušis pranža š‿tã báimê // 271
24) bva sọjẹ tk rnktẹnẽ / mnẹs tn ẹ‿narẽkej // 344

3.2. Optimistinis požiūris 

Optimistinį nusiteikimą atskleidžia KTŽ kalbančiojo pasisakymų atkarpos, 
pabrėžiančios momentinių akimirkų džiugesį ir pasitenkinimą paprastais kas-
dienės aplinkos teikiamais įspūdžiais, kuriais dalijamasi su pašnekovu, plg.:

25) mộn vskas čè mlọ // 238
26) pasẹsedau ọn‿kresla ẹ‿sedọ kãp pũons // 185
27) kãp gràžẽ snigs čršk pọ‿kúojems / ka‿êt // 65
28) kãp gràžẽ nârsta plẹs // 252
29) veizek / kãp gràžẽ kt mrksa prisẹmêrksi // 245
30) veizek / kãp gràžẽ sâu vštas pọrnas22 pọ‿dãrža // 327
31) kûoks gràžs pàdârs ta‿kanârka // 267

KTŽ kalbančiojo optimistinį nusiteikimą rodo ir dažnas tiesioginio ar per-
keltinio alkanumo įvairiems pojūčiams, tarp jų ir norui gražiai atrodyti, akcen-
tavimas, plg.: 

32) mệrštọ mệrštọ kãp nûoȓọ vágtẹ // 240
33) pašelọsê23 nûoȓọ vágtẹ // 285
34) vi kãp nûoȓọ grībnẹs! // 116
35) kãp nûoȓọ rûgọu vagrklu / sâlstọ / sâlstọ24 // 355 
36) lèmẹnàds mộn bvẹs pabûk / ẹ‿mrdâms àš ànũo nuoreọ // 211
37) nusẹnérdnọ grži nêrtẹni ẹ‿pasẹstràjọ // 254

 21 pyzavóti, ~ója, ~ójė (hibr.) – ‘koneveikti, niekinti’ KTŽ 301
 22 purnti, ~na, ~no – ‘purenti, kapstyti’ KTŽ 327
 23 pašė̃lęs, ~usi – ‘nepasakomas, didžiulis’ KTŽ 285
 24 sálti, ~sta, sãlo – ‘labai norėti, geisti’ KTŽ 355
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KTŽ kalbančiojo ir jo artimos aplinkos (vartojamos įvardžių aš ir mes pa-
rinktys25) optimizmą rodo ir tam tikrų su linksmybėmis susijusių veiklų inten-
syvumo ir svarbos deklaravimas, plg.:

38) mûms pningã ni‿pọ‿kâm / b mès lnksmã gīvènâm // 256; 297
39) àš ọnt‿tuo šúokma bọvâu patrksi (‘linkusi’) // 58

Optimizmas pastebimas ir KTŽ kalbėtojo teiginiuose, išduodančiuose tikė-
jimą, kad įvykiai klostysis geresne linkme. Tokį požiūrį atskleidžia įvairūs, pa-
vyzdžiui, techninių smulkmenų įsigijimo teikiamos naudos ar kai kurių kritinė-
se situacijose atliktų veiksmų, apibūdinimai, plg.: 

40) dž̑ãugiemûos  / ka‿ọntj cẹlẹndrnẹs lệmpas / daug̯‿šviãu gīvêntẹ // 60 
41) knngas par‿kra bvûom ọžksẹ i‿žmẹ // 178

Kalbančiojo optimizmas pašnekovui gali būti perduodamas pasirenkant dve-
jopą taktiką: pozityvią arba negatyvesnę. Pasirinkus pirmąją pašnekovas apibū-
dinamas kaip pajėgus įveikti susidariusią kliūtį ar nemalonią situaciją, o jo pa-
sitikėjimas stiprinamas tiesioginiais nurodymais ir padrąsinimais, skatinančiais 
pašnekovą pasikeisti, plg.: 

42) ko‿čè baukštẹns / jọg‿tâu neks naatstẹks // 41 
43) ko‿t úrâ kāp‿ris / bûk kp‿vẹs / lnksmọs // 259
44) nasi26 / prigsi27 / vọ‿ka‿prigsi / kãp skst sksi // 121
45) ẽk drsê ẹ‿praẽsi // 79
46) mâuk28 tẹiâu / neka naveizek // 230
47) nabûk apãutẹs29 // 159 

Pasirinkęs antrąją – „šalto dušo“ – taktiką kalbantysis siekia parodyti, kad 
pašnekovo pasyvumas, nusivylimas ar ūpo nebuvimas yra akivaizdūs, ir pasitei-
rauti, ar tokiam nusiteikimui esama rimtesnių priežasčių (o gal ir / arba taip 
perspėti apie galimus būsimus padarinius). Todėl pašnekovą stengiamasi „pa-
žadinti“ tiesmukišku klausimu (žr. 48–51 sakinius) arba neigiant atsiradusios 
kliūties ar susidariusios situacijos rimtumą ir jų išskirtinumą (žr. 52–54 saki-
nius), arba tiesiog formuluojant imperatyvus, plg.: 

48) a‿tọ‿srg /kàs r / ka‿tûoks papežẹs30? // 294 
49) a‿srg / ka‿tẽp ès sọȓžẹs31? // 346

 25 Apie KTŽ kalbėtojo strategijas ir jų reikšmes daugiau žr. Pajėdienė 2018. 
 26 siùsti, siuñta, siùto – ‘niršti įtūžus, labai pykti’ KTŽ 362
 27 prigùsti, priguñda, prigùdo – ‘priprasti’ KTŽ 121
 28 máuti, ~na, móvė – 2. ‘skubiai eiti, važiuoti’ KTŽ 230
 29 apkiaũsti – ‘apsileisti, nevykusiam, netikusiam pasidaryti’ KTŽ 159
 30 papė̃žti – ‘sumenkti, pasilpti, pablykšti’ KTŽ 294
 31 suriùžti, suriū̃žta, ~o – ‘būti mieguistam, apsnūdusiam’ KTŽ 346
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50) bẹn‿apautâ / ka‿neka nabnûori? // 159 
51) a‿vês ẹr‿apseda tàv ka‿tẽp apdrnkâ32 // 480
52) kàs‿čè r / par‿tûoki gȓuọvka napáršûoksi // 117 
53) diel‿neku nàrẽk kȓũoktẹ // 72
54) nabûk kâuka / diel‿kũožna šúdneki tik‿zz ẹ‿zz // 177
55) naẹšsẹmslk neku! // 240

KTŽ kalbančiojo pasakymuose sunkumus linkstama vertinti kaip laikinas 
būsenas, kurios praeina, pvz.:

56) tukârt vsùs mms gộira33 bva apemọsi // 119 
Su tik tam tikrą laiką trunkančiais gyvenimo apribojimais siejamas vaikų au-

ginimas ir būsto statybos, plg.:
57) ka‿vákã pràks34 / ẹ‿mộn bûs èȓãu // 199
58) ka‿vákã pâugs / ẹ‿mès bški prakvàšêm35 // 201
59) par‿pûora trêta mtu ẹ‿bngsêm tas‿statbas // 314

Viltimi pagrįstas kalbančiojo optimizmas ryškus ir konkrečias situacijas api-
būdinančiuose, ir apibendrintą tam tikrų nepalankių gyvenimo situacijų san-
kaupos vertinimą pateikiančiuose pasakymuose, plg.: 

60) apsẹmàžns tùjãu žmúoũ / šlps // 231
61) àš tòȓò tûokẹ nuodejẹ36 / ka‿vskas šẽs i‿gra // 259

3.3. Didelis atkaklumas siekiant tikslo

KTŽ kalbančiojo atkaklumas matomas kaip asmens pastangos įveikti jam 
iškylančius psichinio ar fizinio lygmens sunkumus. Didesnių valios pastangų 
reikalaujantys veiksmai apibūdinami stengiantis išryškinti įdėtų pastangų ir pa-
siekto rezultato santykį, todėl tam dažniausiai pasitelkiami sudėtiniai nuolaidos 
sakiniai su ka ẹ ‘kad ir’, o atkaklumu pasiektam rezultatui įvardyti ir įdėtų pa-
stangų kiekiui pabrėžti pasitelkiami prieveiksmiai vis tiek, mažne ‘beveik’ arba 
pabrėžiamosios dalelytės funkciją atliekantis ir bei tarinių ar jų funkciją galin-
čių atlikti ištiktukų pakartojimai, arba tinkamų ir netinkamų įtikinėjimo būdų 
nuorodos, plg.: 

 32 apdrnkti, ~sta, ~o – ‘pasidaryti neaktyviam, tingiam, aptingti’ KTŽ 81
 33 gùira – ‘suglebimas, bejėgiškumas’ KTŽ 119
 34 prakùsti, prakuñta, prakùto – ‘suaugti, tapti savarankiškiems (apie vaikus), sustiprėti’ KTŽ 199
 35 prakvàšti, prakvãšta, prakvãšo – 2. ‘praturtėti, prakusti’ KTŽ 201
 36 nodiejà (sl.) – ‘viltis’ KTŽ 259
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62) ka‿ẹ‿klimbudâms37 / vẹstệik atējâu // 171
63) mžni nusprúogâu tū‿mãiša bàtẹmpdamà // 231–232
64) vẹstệik apsẹžànj / napadej ni‿guojệms38 // 107 
65) kūkva kūkva ẹr‿ikūkva lga 193
66) pašùmšt pašùmšt ẹr atšumbva // 285 
67) kộl39 ẹ‿kộl gâlva vãks / ka‿vesûo i‿muokkla // 194
68) rũ pjâutẹ vadna ẹ‿gerộujọ / ẹ‿prastộujọ40 // 317

KTŽ kalbėtojas siekdamas savo tikslų pasirenka įvairias kalbėjimo ir elgesio 
strategijas. Viena iš dažniausiai KTŽ užfiksuotų yra kolektyviniam mes skirtas 
raginimas, atspindintis būtinybę susitelkti ūkio darbuose reikiamai užduočiai 
atlikti iki galo ir vienu ypu, su maksimaliu intensyvumu ir pastangomis, plg.: 

69) njâus pabnkêm / ẹ‿bûs pàbẹngtà // 262
70) bẹn‿bnkêm t‿drva / bûs atlẹktûojẹ // 215
71) vệinọ pràdemọ41 vskû pabnkêm // 316 
72) pjáunâm / vrâ / ka‿pabngtọmêm // 301
73) dàbãr vs drbkêm kẹik‿gàlêm / vọ‿nedelẹs dina42 pasẹsiesêm // 254

Valingo asmeninio elgesio parinktį linkstama sieti su būtinybe, o privalėjimo 
raiškai mėgstama pasirinkti deontinį veiksmažodį turėti, plg.:

74) mrtẹnã àš tȓ šẹndina bngtẹ tū‿dârba // 240
KTŽ kalbančiojo atkaklumas pastebimas ne vien dirbant, bet ir siekiant ką 

nors gauti (dažniausiai tai susiję su kokiomis nors biurokratinėmis pinklėmis ir 
būtinybe gauti leidimą). Tokį požiūrį kalbantysis dažniausiai parodo savo paš-
nekovui skirtuose patarimuose (žr. 75–76 sakinius) arba dalydamasis asmenine 
patirtimi (žr. 77–79 sakinius), ketinimais, kurie gali būti išsakomi atvirai ir /ar 
pasirinkus neapibrėžtos referencijos įvardį tu43 (žr. 80–81 sakinius), plg.:

75) prašk graộujọ ẹ‿dộus // 114
76) papiràgnk44 t ànu / vọ‿ktêp nagâusi neka // 299 

 37 klimbúoti, ~úoja, ~ãvo – ‘sunkiai eiti, šlubuoti’ KTŽ 171
 38 gniojimas – ‘neleidimas, draudimas, atkalbinėjimas’ KTŽ 107
 39 kùlti (iškùlti, prikùlti) gálvą – ‘galvą sukti, kvaršinti’ KTŽ 194 
 40 prastúoju – ‘piktai, piktuoju’ KTŽ 317
 41 tuõ (venu) prãdėmu – ‘be perstojimo’ KTŽ 316 
 42 Čia junginys nedėlės diena – ‘sekmadienis’. Apie slavizmo nedėlės reikšmes junginiuose žr. Babic-

kienė 2005: 12.
 43 Apie neapibrėžtos reikšmės referenciją (plg. Haspelmath 2000: 11), kuri lietuvių kalbotyroje api-

būdinama kaip tu vartojimas apibendrinta (plg. Valeckienė 1965: 668) ar neutralizuota tu reikšme 
(plg. Rosinas 1996: 26) ar kaip gramatinės metaforos atvejis (plg. Judžentis 2012: 114); apie ne-
apibrėžtos referencijos tu žemaitiškame kalbėjime žr. Pajėdienė 2018: 86–87. 

 44 papirãginti / papirãgyti (hibr.) – ‘papirkti, pasigerinti’ KTŽ 299
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77) pprẹka45 dàvem màtẹninkộu ẹ‿gàvûom gersnẹ žmẹ // 277
78) nulédệs46 kèls nedelẹs apệnt nuējâu pri‿prmẹnnka // 210
79) vsuoũ pnku47 tọrejâu / pàkl atgavâu sva pnngus // 298
80) jê nàsọtks / rẽks paklèpeȓộutẹ48 // ka‿paklèpeȓộuji / ẹ‿gâuni / vọ‿jê nê / 

neka // 170
81) dešimtnẹ davê / ẹ‿praẽsi // 73

KTŽ kalbančiojo atkaklumas matomas ir ginčo situacijose, kurios gali būti 
sprendžiamos nurodant, ką pašnekovas privalo daryti (žr. 82 sakinį), arba sie-
kiant savąjį teisumą vienaip ar kitaip įrodyti (žr. 83–85 sakinius), plg.: 

82) tâu prgộl49 muoketẹ d s dáuãu // 119
83) n lažnkevûos / matsi / ka‿mna tisà // 208
84) lkevûos50 / matsi / ka‿mna tisà // 215
85) rẽks mộn tū‿lãikrašti pakavúotệis51 ẹ‿kštẹ brẹgadeȓộu ‿aks // 152

Savo atkaklumą KTŽ kalbantysis pabrėžia ir pasakodamas apie įgytą patirtį 
bei nuveiktus darbus, ir siekdamas tinkamo įvertinimo kalbamuoju momentu. 
Tam mėgstama pasitelkti pastangų kiekio ir spartumo nuorodas (plg. 86–87 sa-
kinius) ar išryškinti nusiteikimą viską atlikti vienu kartu (plg. tokio tipo kaip 
geriau padarai / atlieki iš karto ir viskas konstrukcijas 88–89 sakiniuose) ir gauti 
už atliktą darbą atlygį (žr. 90 sakinį), plg.:

86) rēkej papràkaitộutẹ / pàkl prasgīvenûom // 316
87) priš‿vkara ka‿plọstejem52 / ka‿plọstejem / nọrejem bngtẹ // 312
88) nàrẽk lúodintệis53 / gèȓãu padarâ ẹš‿kãrta / ẹ‿bngts kȓkis // 220 
89) àš ēọ tâu lúodintệis / gèȓãu àtlệikti vskû / ẹ‿vskas // 220
90) vện tk ọž‿ãộu aš‿tâu nadệrbọ // 22

KTŽ kalbėtojo diskursas rodo, kad atkaklumas gali būti siejamas ir su drąsa, 
kuri teigiamai konotuojamose situacijose paprastai įvardijama pasitelkus skolinį 
atvõžnus, -i, o neigiamai konotuojamose (t. y. nepasidavimą kitų įtakai pabrė-
žiančiose) situacijose laikoma užsispyrimu, nepaklusimu, neįsiklausymu į kito 

 45 pãprikas – ‘kyšis, papirkimas’ KTŽ 277
 46 nuléisti – 2. ‘praleisti laiko tarpą’ KTŽ 210
 47 pnklės – 2. ‘kliūtys’ KTŽ 298
 48 paklẽperuoti (hibr.) – ‘pasigerinti, dovaną, kyšį duoti’ KTŽ 170
 49 prigulė́ti, prgulia / prgula, ~ė̃jė – ‘priklausyti, tekti’ KTŽ 119
 50 lýgti, ~sta, ~o – 2. ‘eiti lažybų’ KTŽ 215
 51 pakavóti (hibr.) – ‘paslėpti’ KTŽ 152; pateiktame pavyzdyje sangrąžinis pakavoties vartojamas 

reikšme ‘pasilaikyti kaip įrodymą’.
 52 plustė́ti, plùsta, ~ė́jė – 2. ‘smarkiai dirbti’ KTŽ 312
 53 lódintis, ~inasi, ~inosi – ‘leistis, kad kritikuotų, klausinėtų, bartų’ KTŽ 220



JŪRATĖ PAJĖDIENĖ

92 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXX

nuomonę, nepasidavimu įtikinėjimams (plg. užsispyręs, atbulas / atbulai daran-
tis, nepersakomas), pvz.:

91) tas‿mûsa vãks nu‿pat‿mža bva atvũožnọs // 33
92) jẽb‿kr ànũo ẹ‿nanuvsi / ọžsẹsprẹs káp‿uožs // 132
93) ọžsẹsprẹs tas‿mûsa vãks / kũosi54 nakũosi / vẹstệik neka naẹšgâusi // 

202
94) ns napalêd55 / ẹ‿vskas / nûors žmùšk ànũ // 210 
95) tâu nagâl pársaktẹ/ t sva ẹ‿sva // 354 
96) napársaksi/ namslk/ àtbộls káp viežs // 354

Toks su atsparumu kito asmens (ar kitų asmenų) poveikiui siejamas atkaklu-
mas gali būti apibūdinamas ir stengiantis išryškinti (pavyzdžiui, besikartojančių 
tarinių nuorodomis) tų veikiančiųjų / veikusiųjų asmenų pralaimėjimą arba pa-
tarle, kad skiriant laiko ir pastangų viską vienaip ar kitaip galima įveikti, plg.: 

97) drsk drsk / pleš pleš / v pàsku ẹ‿dv pakjọ // 271
98) drûkts škep / ệlga nuvīûo // 82

3.4. Ryškus internalumas

Stiprus ego, optimistinis nusiteikimas, pasitikėjimas ir atkaklumas ne tik tar-
pusavyje susiję, bet ir nulemia ryškų asmens internalumą – suvokimą ir drąsą 
prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Internalumu pasižymintis asmuo su juo 
susijusių įvykių priežastimi yra linkęs laikyti savo paties elgesį, charakterį, ga-
bumus, gebėjimus ir vidinę kontrolę. KTŽ kalbėtojo diskurse galima rasti to-
kios nuostatos realizacijų atviro (kai patirtis ir įvertinimai adresatui perduodami 
tiesioginiais nurodymais ar raginimais kaip 99–100 sakiniuose) ar netiesioginio 
(kai asmenį apibūdinantys vertinimai pateikiami kaip pagiriantis ar supeikiantis 
pasakojimas kitiems – dažnai apkalbamam subjektui būnant tokių pasakojimų 
ar apibūdinimų liudininku kaip 101–102 sakiniuose) auklėjimo modelius per-
teikiančiuose pasakymuose. Juose asmens atsakomybė už poelgius susiejama su 
tam tikrais asmens raidos tarpsniais, todėl aptariamas subjektas ar tiesioginis 
adresatas laikomas pasiekusiu reikiamą brandos lygį tik tuomet, kai geba sava-
rankiškai priimti sprendimus ir (ar) realizuoti būtiniausius poreikius, plg.:

99) ržkis / kãp nûori / tẽp ẹ‿dark // 346
100) ržkis / pàts žẹnâ / nabmžọs ès // 346
101) je‿jè / ju ddls ddls / prũota jau‿tộr / ali‿šktẹ napràšûos // 317

 54 kvõsti, kvõta, kvõtė – ‘tardyti, klausinėti’ KTŽ 202
 55 nepaléisti – 2. ‘savo laikytis’ KTŽ 210
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102) lai‿ržtas / aš‿nanûoȓọ kštệis ‿anũo rēkalus // 347
Atsakomybė už savo elgesį padeda asmeniui būti valingam ir siekti užsibrėžtų 

tikslų. KTŽ kalbantysis tokias nuostatas sieja su charakterio tvirtumu, tai ver-
tindamas kaip įmanomą ar įvykusį sėkmingą susitarimą su savimi, plg.: 

103) jê žmogs ọžskẹiteji56 / kū‿nûors nusstatâ / tà nabgáudâ n‿kuoû ve-
ju // 161

104) àš tukârt ọžskẹitiejâu ẹ‿pasaâu / dáuãu ni‿lša // 161

3.5. Nepriklausomumas

KTŽ kalbančiojo diskurse ryšku, kad asmens nepriklausomumo samprata 
labiausiai siejama su stipriu ego, pagarba kitam asmeniui ir savigarba. Tokią ne-
priklausomumo sampratą stengiamasi formuoti vis pabrėžiant būtinybę nepa-
žeisti svetimos asmeninės erdvės (siaurąja ir plačiąja prasme) ribų. Ši nuostata 
ugdoma įvairiais draudimais, neleidžiančiais liesti nei kito asmens, nei svetimų 
daiktų, bei kartojimais ir priminimais, kad nedera likti skolingam, plg.: 

105) napaûok mộn pláukũ / ẽk šàln! // 285
106) nkumèt nakšnk57 na‿sva dâkta // 199
107) nakšnkẹt / vàkã / neka / kas‿na‿jûsa // 199 
108) rẽk stngtệis ẹš‿pàstarũoji58 skũola atdutệis // 284 
Realus nepriklausomumas KTŽ kalbančiajam pirmiausia siejasi su nuosava 

gyvenamąja erdve, plg.:
109) ka‿tr sva truoblẹ / nàrẽk s svetẹmãs kèreuotệis59 // 156 
110) sva btûo60 kũožnọs  pũons // 57
KTŽ kalbantysis pabrėžia, kad nuosavam būstui sukurti yra / buvo dedamos 

visos pastangos (žr. 111 sakinį), kad nuosavų namų, nesvarbu, kaip jie beatro-
dytų ir kaip būtų įvardijami, turėjimas leidžia pajusti gyvenimo realumą (plg. 
frazes ir gyvenu; ir gyvena), suteikia galimybę gerai jaustis61 ir didžiuotis savaran-
kiškumu (žr. 115–116 sakinius), plg.: 

111) ẹš‿pàstarājê stngiemûos passtattẹ kuokẹ‿nûors truoblẹ // 284

 56 užsikietė́ti – ‘užsispirti, laikytis savo’ KTŽ 161
 57 kùšinti, ~ina, ~ino – ‘liesti, imti’ KTŽ 199
 58 iš pãstarai (pãstarojo) – ‘iš paskutiniųjų, labai stengiantis’ KTŽ 284
 59 kèrežioties, ~iojas, ~iojės – ‘pyktis, erzintis’ KTŽ 156
 60 bùtas – ‘gyvenamasis namas, troba, pirkia’ KTŽ 57
 61 Apie palankų neturtingų, bet nuosavų namų vertinimą lietuviškoje namų koncepto sampratoje plg. 

Rutkovska 94, 93, 107. 
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112) passtaâu uoki‿tûoki bọtli62 ẹ‿gīven // 57 
113) nuskrieâu štã ẹš‿mûoli tûokẹ būdlẹ ẹ‿gven // 186
114) ànà tộr tûokẹ rkštlẹ63 ẹ‿gīvên // 465
115) če‿mna nmã // 262
116) nmi mnệi parvs64 gèȓãu // 280
Nuosavų namų kaip nepriklausomumo garanto nuostata ryški ir KTŽ kal-

bančiojo perspėjimuose ar prisipažinimuose apie sunkumus, atsirandančius pra-
radus galimybę gyventi atskirai ir savarankiškai, plg.: 

117) nọ‿nẽk pr‿anũ gīvêntẹ / vọ‿kũ ẹšgràjsi // 113
118) vsa gīvènma gīvenọs ọnt‿svẹs / nalngvọ kârštẹ pr‿vākũ // 147

3.6. Nerimas

Nuogąstavimai dėl atitikties vertybinės skalės reikalavimams nerimą ir / ar 
rūpestį išgyvenantį emocijos patyrėją grąžina į praeitį ir prisiminimus (plg. Helm 
2009: 23–27), pvz.:

119) sọsẹgraudẹnâu65 / ka‿tẽp baẹšj // 114
KTŽ kalbėtojas nerimą linkęs suvokti kaip širdies skausmą sukeliančią emo-

ciją, kurios atsiradimą sieja su neatliktomis užduotimis ir artimo asmens elgesiu 
ar likimu, plg.: 

120) vãrgâ rūpèsnê šẹrdlẹ sọplešs // 351
121) sọgla mộn šrds66 / ka‿tas‿vãks nabûtọ kọr‿nukldẹs // 107
122) mžọs vãks kvartũga drska / ddẹls šệrdi // 201
123) mộn gêl šrds del‿anũo // 103
Žemaičiams labai svarbūs kūno kalbos ir veido mimikos siunčiami signalai, 

todėl kalbėtojas kitą asmenį kankinantį nerimą lengvai atpažįsta iš elgesio ir kū-
no kalbos, plg.: 

124) ẹ‿nûosẹs nuknba š‿tũo sọsẹrúpẹnma // 178
125) ta‿mûsa sọsed bàsiedọnt gâlva nulédọss / àš sọpratâu / ka‿kas‿nûors 

atsẹtka // 210
Savo paties nerimastingumą KTŽ kalbėtojas linksta sieti su praeities įvykių 

keliamais prisiminimais, pvz.:

 62 butãlis – ‘prastas namas’ KTŽ 57
 63 ukštulė, ukštynė – ‘landynė, mažas, menkas kambarėlis’ KTŽ 465
 64 parvs – ‘užvis, labiausiai’ KTŽ 280
 65 susigraudnti – ‘susigraužti, susirūpinti’ KTŽ 114
 66 širds suglo – ‘apėmė nerimas’ KTŽ 107 
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126) ka‿prasẹdej nàgộndas67 / tẽp vinà p‿kẹtã ẹr‿j // 248 
Neigiami praeities patyrimai KTŽ kalbančiajam neleidžia būti tikram dėl sa-

vo būklės ir galimybių kalbamuoju metu ar tikėti ateities įvykių sėkmingumu, 
plg.:

127) dàbãr ès ne‿pakârts/ ne‿nulêsts // 210
128) pakọl‿kàs nekộu nàsêrgọ / bèt gà sọsrgtẹ // 254
129) àš tkrã atẽọ / nèbệnt kàs‿atsẹtktộm // 254
130) nažẹnâ / kũ rītuo‿dinà gâl pagẹidûotẹ // 346
131) sọ‿rītuo‿rtọ nažẹnâu kãp bûs // 346
Vis dėlto kartais KTŽ kalbėtojas nerimastingumo apimtą asmenį gali apibū-

dinti ir sarkastiškai (tai gali būti pateikta ir kaip autoironiškas  vertinimas), pvz.: 
132) jọsi i‿miestli / atsẹmnọsi / ka‿šieplis naọždarts // 237 
Laikantis sarkastiško požiūrio išeitimi iš nerimastingumą keliančios situaci-

jos gali būti pasiūlomas abejingumas, plg.:
133) gèȓãu nusẹspjâuk / vọ‿gȓáužẹmûos68 če‿neka nabipades // 116

3.7. Jautrumas 

KTŽ kalbančiojo jautrumą įvairiems trikdžiams rodo jo pastabos, įvardijan-
čios šalia esančio asmens judrumą ir (ar) triukšmą, kaip erzinančius, išblaškan-
čius dėmesį ar neleidžiančius miegoti. Priekaištaujantysis savo jautrumą sten-
giasi apginti klausimu arba pastaba, kurioje nurodomi erzinančio, trikdančio 
elgesio apibrėžtumo (pvz.: čia, tas, ta, tas tavo, tas mūsų, su tuo savo / su tais 
savo, toks, su tokiu ir pan.) ar neapibrėžtumo (plg. bet kokio trikdžio nuorodą 
142 sakinyje), veiksmo intensyvumo išryškinimo (pvz., pasitelkus junginius kas 
per ar kiek gãli), per ilgos trukmės (pvz., visos / kiauros dienos ar nakties) ar ne-
siliaujančios veiklos parametrai, o neretai įvardijamos ir susierzinimą sukėlusio 
valingo ar nevalingo elgesio ar veiklos pasekmės, tokios kaip emocijų kaita, dė-
mesio ir / ar atminties sutrikimai ir pan., plg.: 

134) ko‿čè pȓâusi69 pr‿ausũ! // 319 
135) ko‿t krnk70 vsa dina ba‿párstûoji? // 184 
136) tas‿tva nũognọs kọšejems71 mn i‿zlsti vèd // 199 

 67 nãganda – ‘didelė bėda, nelaimė, vargas, baimė, išgąstis’ KTŽ 248
 68 griáužimos – ‘kankinimasis, gailėjimasis’ KTŽ 116
 69 priáusėti, priáusa, ~ėjė – ‘kosėti’ KTŽ 319
 70 krañkti, ~a, ~ė – 2. ‘kosėti’ KTŽ 183–184
 71 kušė́jimas – ‘krutėjimas’ KTŽ 199
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137) sọ‿tọu‿sva ộrlẹnẹmọ72 ẹš‿prũota ẹšvsi // 219
138) ài / kà‿t s‿tãs sva kvaitolèvẹmâs nàbệngi // 200
139) namàtarộuk s‿rọnk mộn prš‿aks // 229
140) prarẹjâu73 s‿tãs vákãs / k‿čè pàsakuojâu // 346
141) ka‿t kš74 / àš ngaọ ọžmgtẹ // 199
142) bški kàs brkš / ẹr‿aš‿gvs! // 52
143) vãks kvekš / àš ju gvs // 201
144) vsa nkti áurmệiọ mẹigúojâu // 159
145) sọ‿tûoọ knrk gọledâms naẹšmẹigûosi / ba‿nẽrvu palksi // 176
146) tûoks biss ãulẹs kvīkệms / ẹr‿ãusis bj // 202
147) kàs‿pãr parpệms tuo‿màtûra / ẹr‿ãusis skd // 279
148) kệik ti macakletâ gâl pãrptẹ / ikīrej lig‿gva kâula // 280
149) nagrgždnk tũ‿vartu / tẽp ẽt par‿gâlva // 108
KTŽ kalbančiojo jautrumas matomas ir jo santykyje su jį supančiais asme-

nimis – jis pastebi ir aptarinėja kitų jautrumą bei emocingas reakcijas į tiesmu-
kišką savo paties kalbėjimą, kurį sieja su būtinybe išsakyti pastabas ar nuomonę, 
vertinamą kaip tiesa ar teisybė, plg.: 

150) kàs‿pãr lepnb ànũos / žũodi pasaâu / ẹr‿apskȓûok // 212
151) ànà ẹr‿ọžsdeg / ka‿pasaâu tisa // 137
Siekdamas pasitikėjimo KTŽ kalbantysis pabrėžia išsiugdytą savo pastabumą 

ir gebėjimą atpažinti kito asmens kūno kalbos tikrąsias reikšmes, plg.:
152) bẹn‿tọ‿malộuji / jọg‿nûosẹs kũmpst? // 196
153) *ž̑ûobak / jau‿tọ‿breži75 / matâu š‿aũ // 52
154) š‿aũ mattệis ka‿malộuji / ẹš‿mãiša la vsumèt šlênd // 227

3.8. Ryškus intravertiškumas76

Savo ar kitų polinkį užsisklęsti savyje KTŽ kalbantysis vertina kaip drąsos 
stoką. KTŽ teikiama diskurso atkarpų medžiaga rodo, kad nedrąsumo, baikš-
tumo, retkarčiais įvardijamo ir baime, ar gėdingumo raišką lemia susidūrimas 

 72 liùrlinimas – ‘nelabai tikęs griežimas’ KTŽ 219
 73 prarti – 2. ‘staiga pamiršti’ KTŽ 346
 74 kušė́ti, kùša, ~ė́jė – 1. ‘judėti, krutėti’ KTŽ 199
 75 brėžti, ~a, ~ė (hibr.) – 2. ‘meluoti’ KTŽ 52
 76 Remigijaus Bliumo tyrime remiamasi Hermanno Rorschacho pateiktu intraversijos, kaip proceso, 

pasižyminčio lanksčiomis asmens galimybėmis ir polinkiu užsisklęsti savyje atsižvelgiant į aplin-
kybes ir aplinkos sąlygas, suvokimu (plg. Bliumas 1997: 42–43). 
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su nežinomais dalykais – svetima erdve, nepažįstamais žmonėmis ir nežinomais 
tvarkos modeliais. KTŽ kalbantysis tokį elgesį dažniausiai atpažįsta vaikų elge-
syje, plg.: 

155) mûsa vákã nàdrês pr‿svetẹmũ // 81
156) palàbnk tū‿vãka / ns pàts nàdrês // 203
157) vèsk tū‿vãka / ns nàdrês ijẽtẹ // 81
158) ddlê gedngs tas‿vaiklis // 102
KTŽ kalbantieji nuosavą baikštumą ir nedrąsumą įvardija kaip savybę, truk-

dančią jiems bendrauti su kitais žmonėmis, plg.: 
159) nadrusọ bva lstẹ ‿aks // 79
160) àš nadrēsâu ànũo klâustẹ // 81
161) àš nàdrêsọ vinà ẽtẹ // 81 
Baikštumo ir susivaržymo įveika KTŽ kalbančiojo yra vertinama kaip sėk-

mės garantas, plg.:
162) drsêm žmũogộu vsr sẽnkas // 79
Atsiradus būtinumui spręsti kokias nors problemas ir bendrauti su svetimais 

žmonėmis, KTŽ kalbantysis stengiasi įveikti savo nedrąsumą vidiniais įtikinėji-
mais arba pasikviesdamas į pagalbą kitą asmenį, plg.: 

163) apsẹdrsnẹs77 ẹ‿nuējâu pr‿anũo skúolũos praštẹ // 79 
164) ka‿dvjâu nuẽsê / bûs drãu // 87
Mažai bendraujantį, vengiantį kalbėtis ir besistengiantį laikytis nuošaliau as-

menį KTŽ kalbėtojas linkęs apibūdinti neiginių konstrukcijomis – asmuo laiko-
mas nepastebimu ir (ar) neteikiančiu jokios informacijos, nepratariančiu žodžio 
ir pan., plg.: 

165) tuo‿vãka kãp jê ‿ner / ddlê tks vãks // 139
166) š‿tũo vãka nkumèt neka naẹškũosi / neka nasọžẹnûosi // 202
167) ns gâl cela dina ẹšọrksûotẹ78 kọr‿nûors ẹ‿žũodi napratãrtẹ // 166

3.9. Uždarumas 

KTŽ kalbančiojo frazės rodo, kad žemaičiams uždarumas labiausiai siejasi su 
privačios erdvės ir asmens privatumo apsauga. Visoje KTŽ teikiamoje medžia-
goje ryškiai pastebimas kalbančiojo polinkis ir (ar) pasirinkimas gyventi atokiai, 
vengti pašalinių žvilgsnių, į savo erdvę neįsileisti nepageidaujamų žmonių ar-
ba bent jau būti tikram dėl savo privatumo kontrolės. Vengiant netikėto ir / ar 

 77 apsidrsinti – ‘pradrįsti, imtis drąsos, ryžtis’ KTŽ 79
 78 iškiurksóti – ‘ištūnoti’ KTŽ 166
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slapto stebėtojo yra pasitelkiamos durys ir užraktai, langinės ir (ar) užuolaidos, 
susikuriamos kliūtys (pvz., užariamas kelias, gyvenama atokioje vietoje), atren-
kami žmonės, kuriems neleidžiama patekti į namus ir pan., plg.: 

168) kũ‿čè baknpûoji79 ọžsẹdrẹs / ka‿neks naijẽtọ // 178 
169) jau‿têmst / ọždarẹnek lọngẹnčẹs // 206
170) ọžsẹdesêm pirânkas80 / ẹ‿nabšvẹisộus nkti prọ‿lộngus // 299
171) rẽk i‿šẹkẹnnka kũobẹni81 idetẹ / ka‿galetọ ijjọs ọžskabntẹ // 179
172) tọ‿kli ọžãrọ / ka‿neks navaž̑ộutọ // 31 
173) mûms ddẹle lẹngvẹnb / ka‿nabvaž̑ộu par‿kima vsuoki pẹjũokâ // 

211
174) gīvènâm túoũo nùšaũo vitûo / neks nkumèt ẹ‿nàọžẽt // 263
175) tuoũ prisẹsprúogeu àš ẹr‿i‿trûoba nalêdọ // 320
KTŽ kalbančiojo uždarumas atsispindi ir bendravimo manierose: jis nėra 

linkęs atvirauti, ypač su įkyriais smalsuoliais, o vengimą atvirai kalbėtis su ki-
tais pagrindžia atsakomybe už savo paties likimą ir nenoru guostis ar sulaukti 
gailesčio, plg.:

176) mộn nàtnk / ka‿ddlê ọnstúojọsệs kamọntẹne // 142
177) snks mna gīvènệms / àl neks napades / kọu‿prides ẹ‿bedavuotệis 

// 74
KTŽ esama pasakymų, rodančių, kad norintieji pažeisti uždarumo nuostatas 

gali būti kontroliuojami, o turintieji polinkį šios nuostatos nesilaikyti apibūdi-
nami neigiamos konotacijos ir (ar) elgesio ryškumą / išskirtinumą apibūdinan-
čiais epitetais, plg.: 

178) vákũ nalêdọ ẽtẹ p kẹimùs // 312
179) mûsa vāks tkrọs patvâiskis / pàrẽt ẹš‿muokklâ ẹr‿štres82 // 287
Uždarumą gali lemti ir prasta savijauta. Su ja susijusį nenorą bendrauti KTŽ 

kalbėtojas įvardija kaip atpažįstamą iš kūno kalbos, plg.: 
180) pamuosẹkva s‿rọnk ẹ‿vel sọsrệit i‿kamūlâti // 242
181) àks panarna ẹ‿neka nabsk // 251
182) ànà gâlva panarnọss ẽt // 251
Kartais vengimas bendrauti būna siejamas / susijęs su tam tikromis paslap-

timis, pvz.:
183) tas‿vãks lèptẹlej vsa tisa // 212

 79 knỹpoti, ~oja, ~ojė – ‘dirbti kokį smulkų darbą įsitempus’; knỹburiuoti – ‘ką nors dirbinėti’ KTŽ 
178

 80 piránka / firánka (sl.) – ‘langų užuolaida’ KTŽ 96, 299
 81 kobinỹs – ‘kablys’ KTŽ 179
 82 ištrė̃sti, ištrẽsa, ~ė – ‘išbėgti’ KTŽ 454
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184) nikâm napàsakûok kū‿gẹrdejẹs // 257 
KTŽ esama ir diskurso pateikčių, parodančių, kad uždarumo nuostatos lai-

kymasis gali būti ir priverstinis, o pasitikėjimas ir noras išsipasakoti dažniausiai 
atsiranda bendraujant ir būnant kartu, plg.: 

185) nbtọȓọ pinâusu83 / del‿tũo ẹ‿knt nmi // 297 
186) ka‿šgeri / atsrộnd ẹ‿plèpess84 // 304
187) mès basiededamis i‿plpesi ijèjem // 304 

3.10. Pasyvumas 

KTŽ gausu frazių, kuriomis kalbantysis skatina kitų arba paaiškina savąjį pa-
syvumą, susitaikymą ir nuolankumą. Nuolankumo iš pašnekovo gali būti reika-
laujama ar pageidaujama tiesioginiais nurodymais, paaiškinimais ir patarimais, 
plg.: 

188) nagnčkis / jê gèrâ nažẹnâ // 107 
189) kok tâu bedà / ọn‿gâlvọ mita neks natša // 24
190) nabûk pr‿salds / nurs / nabûk pr‿karts / ẹšspjâus // 345
KTŽ kalbėtojas faktinę savo ar kitų būklę ir nepasitenkinimą stengiasi priim-

ti nuolankiai, pabrėždamas likimo lemtį arba bandydamas pasyvumą (ar tingu-
mą) susieti su santūriais savo norais ir filosofišku požiūriu, plg.: 

191) n neka napašksi85 žmọgs / tẽp ju bva žadeta86 // 495 
192) rẽk bûtẹ kntẹnâm87 sva lkẹm // 144 
193) mộn n‿kuoũ štâigu nàrẽk / kãp‿r / tẽp ẹ‿gèrã // 129
KTŽ kalbančiojo požiūris į ginčą dažnai parodo ir tikrąsias žemaitiško pasy-

vumo priežastis, kuriomis gali būti nenoras aiškintis su už save impulsyvesniu, 
labiau užsispyrusiu asmeniu ar paklusimas svetimai nuomonei, plg.: 

194) bẹjâu bártệis s‿anu / ka‿nagáuûo piérũos88 // 292
195) bẹjûok ànũ ẹr‿ọžkàbavûotẹ89 // 137
196) údk naúdjẹs / kãp i‿sệina // 463
197) tûoks jau‿ ànũo karàktûoȓọs / neka nabipadarsi // 146

 83 pináusai (sv.) – ‘finansai, pinigai’ KTŽ 297
 84 plepesỹs – ‘šnekučiavimasis, pašnekesys’ KTŽ 304
 85 negalėti pašikti – ‘negalėti padaryti’, plg. KTŽ 495
 86 žadė́ti, žãda, ~ė́jė – 2. ‘skirti, lemti’ KTŽ 495
 87 kañtenas, ~a (sl.) – ‘patenkintas’ KTŽ 144
 88 pėrà – ‘mušimas, lupimas’ KTŽ 292
 89 užkãbavoti, ~oja, ~ojė (hibr.) – ‘užkabinti’ KTŽ 137
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198) ns mònệi paplekšnûoj par‿pti ẹ‿lip nusẹlêstẹ // 304
KTŽ iliustracinė medžiaga rodo, kad pasyvūs ir nuolankūs asmenys nuolat 

sulaukia kalbančiojo pamokymų ir nurodymų, skatinančių aktyviau elgtis, ap-
ginti save ar aiškinančių, kokios gali būti nuolankumo pasekmės, plg.: 

199) mkis kûoki ọžsẹjiemma / draibstâs90 ba‿rẽkala / ẹ‿vskas // 79
200) ẽk mklê91 / vọ‿pavielộusi // 237 
201) a‿jau‿apdrnkâ92 / ka‿nàb‿tẽp bskọbi? // 81
202) nabûk rbis / dộuk i‿marmũzẹ / ka‿ẹ‿kta ski žẹnûotọ // 219
203) par‿ddli sva nulaidma pàtê ẹ‿ràgùs dv // 262
KTŽ kalbantysis kritiškai vertina nekasdienišką, išskirtiniu įprastinių darbų 

nebuvimu pasižymintį savo buvimą ne namuose: nedirbant praleistas ir apčiuo-
piamų naudingumo rezultatų nerodantis laikas vertinamas kaip pasyvi, betikslė 
veikla, į kurią buvo susigundyta įsitraukti. Toks vertinimas dažniausiai atsklei-
džiamas tam tikros struktūros sakiniais, kurių branduolį sudaro gana vaizdingu 
slinkties veiksmažodžiu su priešdėliu par- nusakomas tarinys su lokalizacijos 
laike ir (ar) erdvėje nuoroda, kartais greta pateikiant ir neįgyvendintą slampinė-
jimo tikslą ar tinkamos, bet praleistos veiklos apibūdinimą, plg.: 

204) páruokẹniejâu93 vsa dina pọ‿*pàlộnga // 162
205) vsa dina párkramẹniejâu94 pọ‿mesta // 183 
206) páruomẹniejâu95 psi dinũos / vọ‿naradâu ni‿vệina dũora grba // 163
207) párkuorẹniejâu96 vsa dina / nmi búûo kū‿nûors nuvẽikẹs // 181
KTŽ kalbantysis pasyvumu laiko ir savo paties ar kito asmens veiklas, nepa-

sižyminčias optimizmu ir spartumu, plg.:
208) ka‿ktãsis ẹ‿grẽtâ dệrb / àl natộr nužọngma97 // 263
209) senâm žmũogộu nàbe nẽ nužọngma /nẽ ọktas98 // 263 

 90 draibstties, drabstos, drabstės – ‘nerasti sau vietos; sėdinėti, gulinėti, klaidžioti ir pan.’ KT 79
 91 mklus, ~i – ‘vikrus’ KTŽ 237
 92 apdrnkti, ~sta, ~o – ‘pasidaryti neaktyviam, tingiam, aptingti’ KTŽ 81
 93 kiokinė́ti, ~ė́ja, ~ė́jė – ‘pamažu vaikštinėti, kiūtinėti’; párkiokinėti – ‘palengva vaikščioti kurį laiką’ 

KTŽ 162
 94 kraminė́ti, ~ė́ja, ~ė́jė – ‘pamažu vaikštinėti’; párkraminėti – ‘praleisti laiką kraminėjant’ KTŽ 183
 95 párkiominėti – ‘palengva pravaikštinėti kurį laiką’ KTŽ 163
 96 korinė́ti, ~ė́ja, ~ė́jė – ‘vaikštinėti lyg ko ieškant, valkiotis’; párkorinėti – ‘praleisti laiką nieko nevei-

kiant’ KTŽ 181
 97 nužangùmas – ‘spartumas’ KTŽ 263 
 98 ukatà (sl.) – ‘noras, ūpas’ KTŽ 464
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3.11. Adekvatūs tarpusavio santykiai

Adekvatūs, lygiavertiški santykiai KTŽ kalbančiajam susiję su savojo ego, at-
kaklumo ir nepriklausomumo suvaržymu, plg.: 

210) s‿žmuog gvènộnt rẽk ẹ‿nùlâidu // 262 
211) àš ni‿sọ‿vệinọ žmog nanûoȓọ prklītệis99 // 320
Todėl vertinant galimybes sutarti ir susitarti yra įprasta pabrėžti geranoriš-

kumo būtinybę (žr. 212–214 sakinius), o beatodairiškai įrodinėjančiuosius savo 
tiesą mėgstama apibūdinti kaip nenuovokius ir nesukalbamus (žr. 215–217 sa-
kinius), plg.:

212) jê nuores / ẹ‿sọgīvêns // 131
213) s‿pẹkt100 neka nalaimesi // 295 
214) s‿ger vsumèt gàl žmũogọ pripraštẹ // 104
215) jê nûori / rọkộukis kãp žmogs / vọ‿nakàbẹnekis // 137
216) ns n‿kuoũos nùvûokas natộr rọkudamûos s žmuog / tùjãu ižei-

dẹne / pršingàujẹs // 263 
217) s‿narav101 žmog ni‿pasrọkộusi dúorã / ni‿sọsẹtãrsi // 251
KTŽ iliustracijose ryškiai reprezentuojama ir nuostata, kad bendravimo sė-

kmei vien tik geranoriškumo, kad ir abipusio, taip pat nepakanka, – natūralus 
noras bendrauti įmanomas tik esant asmenybių susiderinimui tarpusavyje ir 
bendravimo temų bei interesų mainams, plg.:

218) vèdộm s‿*mar nkãp naộb sọpộtẹ102 klbà / vọ‿dàbãr s‿*ver ddlê 
spộl // 325

219) ọns i naẹlgus103 žmuogọs / sọ anọu nûorẹs būtẹ i būtẹ // 124
Gerų santykių sėkmę taip pat nulemia supratimas, kad kiekvienas turi būti 

atsakingas už save ir kad tarpininkavimas tam tikrose situacijose gali būti ir ne-
labai naudingas, pvz.: 

220) ka‿s‿pat sọlgâ104 / s‿an ẹ‿ruokộukis // 215 
KTŽ iliustracinė medžiaga rodo, jog žemaičiams geri tarpusavio santykiai 

yra pagrįsti galimybe lygiomis dalimis dalytis ne vien su malonumais susiju-
siais dalykais, bet ir užduotimis bei pareigomis. Tokį užduočių ir galimybių 
išsidalijimą fiksuoja ir žemaitiška leksika – lygiavertiškoms veiksmų atlikimo 

 99 prklytis, ~ijas, ~ijės (sl.) – ‘bartis, pyktis, kitiems trukdyti’ KTŽ 320
 100 pktas – ‘piktumas, pyktis’ KTŽ 295
 101 narãvas, ~à (sl.) – ‘užsispyręs, greit susierzinąs’ KTŽ 251
 102 supùlti, ~a, supúola – ‘sutapti, susiderinti’ KTŽ 325
 103 il̃gus, ~ – ‘nuobodus, ilgesingas, liūdnas’ KTŽ 124
 104 sulýgti – ‘suderėti, sutarti’ KTŽ 215
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galimybėms įvardyti žemaičiai pasitelkia šį aspektą išryškinančius prieveiksmius 
padaliuõ, paeliuo, padieniuõ, padienesiuõ, panakčiuõ, pakaitõms, pakaitaĩs ar ne-
asmenuojamąsias veiksmažodžių formas ir pan., plg.: 

221) saldâiu dv vẹsệms pàdau105 // 267
222) napộkẹt / vs paẽiộu gâusẹt pọ‿sáldâini // 268
223) rpọts mes‿sktâm pàdẹineu // 268
224) pànaku mès sũodna sérgiejêm // 275
225) drbsêm pàkaitũoms / núorêm bngtẹ // 270
226) mès ãulẹ sérgiejem pàkaitãs / ka‿tọrej parutệis // 270
227) tū‿pũngọli nèšem paskêisdamis // 325
Santykių adekvatumą taip pat nulemia ir duoto žodžio laikymasis, todėl KTŽ 

kalbantysis pabrėžia, kad pažadą reikia tesėti, nes meluojantis asmuo praranda 
pasitikėjimą, plg.:

228) nagdnk vãkộu šrdis / jê ngali / ta‿ẹ‿nažadek // 107
229) tûokẹs vīũonẹs tik šệrdi gệlda // 107
230) àš tvẹs nbtẹkọ / t vsumèt malộuji // 227
231) àš sọ‿makũorês naprasệdedọ // 225
KTŽ kalbėtojui lygiavertis bendravimas yra pagrįstas dėmesingumu ir būti-

nybe kalbantis žiūrėti pašnekovui į akis, plg.: 
232) rọkudamûos veizek tisê ‿aks / vọ‿nanairkis106 ‿šals // 249
233) rọkujẹntệis rẽk ‿aks veizetẹ / vọ‿na‿žvagtệis // 348

3.12. Empatijos raiška

KTŽ kalbančiojo empatiškumas ryškiausiai atsiskleidžia frazėse, apibūdinan-
čiose vaikams (žr. 234–243 sakinius) ir seniems žmonėms (žr. 243–244 saki-
nius) skirtino dėmesio bei pagarbaus elgesio poreikį ir (ar) jo trūkumą, plg.:

234) kệik t gàl tū‿vãka kalevûotẹ107 / kãp kûoki šni! // 141 
235) del‿kũo tū‿vãka tẽp kộnkẹnat? // 144
236) nakûok108 tẽp tū‿vāka / matâ / kûoks ju ẹšblẹs / ssrgs // 194
237) kp‿anà ẹ‿gedas natộr tẽp mūčtẹ tū‿sva vãka // 243
238) tū‿vãka àni ội̯ ẹ‿ội̯109 // 463 

 105 padaliuõ – ‘iš eilės, visiems po lygiai, dalimis’ KTŽ 267
 106 nairýties, naros, narės – ‘sukinėtis, dairytis iš paniūrų, padilbų’ KTŽ 249
 107 kaliavóti, ~ója, ~ójė (hibr.) – ‘barti, persekioti, tyčiotis’ KTŽ 141
 108 kul̃kioti, ~ioja, ~iojė – ‘nuolat barti, mušti’ KTŽ 194
 109 ùiti, ùja, ùjė – ‘barti, persekioti’ KTŽ 463
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239) ti vákã nabagútê knt pr‿anũ // 248
240) kàs bva par‿klkms110 tū‿vákũ / kãp gvuolâus klk ž‿niekùs // 171 
241) tas‿vãks mizrẹj vãrgst âuras dinàs / v ni‿vágtẹ kãp rẽkệnt nagâun 

// 241
242) ju tûoki tuo‿vãka plikma par‿namera / ẹ‿šrds skãud véizộnt // 306
243) vákã / načdīkẹtes ẹš‿sna žmúogãus // 64 
244) tûoki čdẹjẹmûos / vọ‿dàbâ ẹš‿sna žmúogãus / nabọvâu mtẹs // 64 
KTŽ kalbantysis atjautimą asmeniui, su kuriuo neadekvačiai ar nepagarbiai 

elgiamasi, išryškina deminutyvinėmis apkalbamo asmens nuorodomis, agresy-
vų subjekto (ar subjektų) poveikį rodančiais predikatais, atviru savo emocinio 
vertinimo įvardijimu, plg.: 

245) anâm nàbagộu vẹsûokẹs bedas nkrmt111 // 188
246) vs pộl ọnt‿vršọ / vọ‿ns žmuoglis namûok atsẹgûotẹ // 108 
247) ọnt‿*megali vs kãp šnis pộl // 324 
248) ta‿mergk  tok klaikšl / mộn gãilọ ànũos // 167
249) ta‿mergk tkrà klọikšl / gãilọ ànũos mộn // 175 
KTŽ kalbančiojo empatiniai gebėjimai išryškėja (o kartu tampa ir pavyzdžiu) 

demonstruojant pastabumą atviroms ar bandomoms nuslėpti artimųjų emoci-
nėms reakcijoms, pvz.: 

250) pàrẽt abdọ tevọ kȓũokdamọ // 21
251) ko‿t dúksâuji / a‿skãud kàs?// 83
252) a‿nažẹnâ / kũo ànà kȓũok isẹkãusọsi112 i‿pũodẹška? // 178
KTŽ kalbančiojo pasisakymuose ryškiai pabrėžiama, kad kiekviena gyva bū-

tybė yra verta pagarbos ir neturi būti nei erzinama, nei kankinama, plg.: 
253) nagdnk tâm šnệi šrdis / jē‿dộudi / dộuk tū‿kâula // 107
254) nàrẽk knkntẹ nkuoũ gvuolu // 144
255) namūčk / vs gvuolātê nûor gīvêntẹ // 110
Pastebėjęs šios nuostatos pažeidimus KTŽ kalbantysis nukentėjusį padarą 

stengiasi įvardyti deminutyvais, o skriaudikams randa įvairių negailestingumą 
išryškinančių apibūdinimų (pvz.: beširdis, bedušnikas, arkliaširdis ir pan.), plg.: 

256) kam‿sọtráiškê tū‿kẹrmẹnli / àš ni‿veizetẹ ngaọ // 451 
257) tẹi‿kemikàlâ  dug nùstũoli pridrẹ paukštèlêms // 155 
258) àni tkr badũšninkâ / ka‿ni‿sva vákũ nàgâilệs // 37
259) ès bašrdis / ka‿gàl vrls skrûostẹ // 41
260) a‿ni‿gãilesi ntọri / ka‿tẽp mũčẹji tū‿ârkli // 97

 110 klkymas – ‘klikdymas, virkdymas’ KTŽ 171
 111 ankrsti – 2. ‘tekti, užgriūti (bėdoms, nelaimėms)’ KTŽ 188
 112 įsikniaũsti, ~a, ~ė – 2. ‘įsikniaubti’ KTŽ 177–178



JŪRATĖ PAJĖDIENĖ

104 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXX

261) tọ‿esi‿arklašrdis113 / ka‿tẽp galejê dartẹ // 30
Atjaučiančio elgesio būtinybės nuostatą KTŽ kalbėtojas yra linkęs apibūdinti 

absoliučią gyvybės vertę pabrėžiančiais apibendrinimais, plg.: 
262) kuožnâm vabalèộu brộngi gvasta // 109
263) jọg‿kũožnọs gvs dâkts nûor gīvêntẹ // 182 
264) kũožnọs gvs pàdârs nûor gīvêntẹ // 267
265) dẹâusis dàlks žmũogộu r gvba // 109 

4. IŠVADOS

KTŽ iliustracinės medžiagos, atrinktos pagal etniškumu pagrįstų emoci-
jų dominantes, analizė parodė, kad visame KTŽ diskurse pastebima pozityvių 
emocijų – stipraus ego, pasitikėjimo, atkaklumo – raiška ir ugdymas dažniau 
atsiskleidžia gynybinėse situacijose, o ne didžiuojantis savimi. KTŽ kalbančiojo 
pasisakymuose ryškiai matomos pastangos savo aplinkoje nuo mažens ir nuolat 
ugdyti atkaklų, atsakingą už savo veiksmus ir veiklą asmenį. Nepriklausomu-
mas KTŽ kalbančiajam labiausiai susijęs su saugiu buvimu savo paties namuose. 
Savojo būsto sukūrimas vertinamas kaip nepriklausomumo ir saugumo garan-
tas, todėl jam sukurti tam tikru gyvenimo momentu skiriamos visos pastangos, 
o būseną, patiriamą įsikūrus, mėgstama apibūdinti kaip susijusią su tikrumu 
ir pasitenkinimu įvardijant ją teigiamą rezultatą pabrėžiančia fraze – ir gyvenu. 
Pozityviai vertinamas emocijas atsveria kiek negatyvesni (ar negatyviai vertin-
tini) emocinės raiškos aspektai – nerimas, jautrumas, intravertiškumas, uždaru-
mas, pasyvumas. Šių dviejų – pozityviosios ir negatyviosios emocinės raiškos 
– aspektų santykis lemia adekvačius kartu vienoje šeimoje ar bendruomenėje 
būnančių asmenų tarpusavio santykius ir empatijos raišką. KTŽ iliustracinės 
medžiagos analizė, besiremianti prielaida, kad šis žodynas kaip plataus semanti-
nio spektro kasdieniško kalbėjimo iliustracijų visuma yra pajėgus reprezentuoti 
kALBANčIOjO, perteikiančio daugybės nuasmenintų individų patirtis ir pasisaky-
mus, galimybių paveikslą, leidžia iš nurodytųjų dominančių sudėliotuose žemai-
tiško emocinio lauko kontūruose pamatyti ypač ryškias pastangas kurti stabilius 
tarpusavio santykius. Kuriant tokius santykius stiprus ego gali ir turi prasiveržti 
iš uždarumo kiauto, o nerimo valdomi nepriklausomumas, intravertiškumas ir 
pasyvumas leidžia suvokti, kad jautrumas nesibaigia vien ties nuosavo skaus-
mo suvokimo riba. Tai KTŽ kalbančiajam leidžia atkakliai siekti savo sumany-
mų įgyvendinimo jaučiant kitą asmenį ir kuriant su juo adekvačius santykius, 

 113 arkliašidis – ‘kietos širdies, negailestingas’ KTŽ 30
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dalijantis džiugesį keliančiais pastebėjimais ir stengiantis neįprastai atrodantį ar 
besielgiantį artimą asmenį „pažadinti“, perspėti ar apraminti. Taip pabrėžiamas 
emocinio stabilumo poreikis ir pačiam individui, ir su juo kartu gyvenantiems 
ar šalia esantiems asmenims. KTŽ gausu kalbančiojo frazių, kuriose trumpais 
paaiškinimais ar patarimais bandoma koreguoti kito asmens aktyvumo ar pasy-
vumo lygmenis. Tokie emocinio lauko parametrų kalboje tyrimo rezultatai pa-
remia šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės gyvybingumo (žr. Lubienė, Pakal-
niškienė 2014) idėją, nes svarbiausi žemaitiško emocinio išskirtinumo bruožai 
koreliuoja su etninei bendruomenei būtinomis išlikimo ypatybėmis. 

Kalboje atsispindinčių žemaitiško emocinio lauko kontūrų aprašas yra tik 
viena dėlionės pagal Etninės priklausomybės determinuotų psichinių reiškinių 
tyrime išryškėjusių žemaičiams būdingų psichikos ypatybių suvestinę (Bliumas 
1997) dalis. Kitos tyrime nurodytos žemaičių grupės tiriamiesiems būdingesnės 
intelektinės veiklos intensyvumo ir sėkmingumo bei sąveikos su daiktine ir so-
cialine aplinka ypatybių realizacijos kai kuriais aspektais ypač ryškiai atsispin-
di KTŽ medžiagoje ir leidžia žemaičiams suvokti kai kurių savo pasisakymų ir 
elgesio modelių prasmę. Bet šių psichinės veiklos realizacijų kalboje aptarimas 
yra jau kitos publikacijos tema. 
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Outline of the Samogitian Emotional Field as 
Reflected by Kretinga Dialect Dictionary (2011)

SUMMARY

The present article is a continuity of the study on the expression of the emotional field 
of the speakers of the Northern Samogitian Dialect of Kretinga. The selection and analysis 
of the illustrative material from Kretinga Dialect Dictionary (hereinafter – KDD) by Juozas 
Aleksandravičius based on the dominants of ethnically determined emotions (cf. Bliumas 
1997) revealed that the expression and development of positive emotions – strong ego, 
self-confidence and persistence – which are seen in the entirety of the discourse provided 
by the KDD more commonly manifest themselves in defensive situations rather than those 
when the speaker is proud of him/herself. The utterances of the KDD speaker clearly reveal 
the efforts made in one’s environment to develop a persistent person responsible for his/her 
actions and activities continuously and from the early days. In the view of the KDD spea-
ker, independence is mostly associated with safe existence in one’s home. The creation of 
one’s home is viewed as the guarantee of independence and security; hence, the maximum 
possible efforts can be made for that matter. Meanwhile, the state of mind which is expe-
rienced after the person has settled in his/her home is often described as that related with 
certainty and satisfaction by using the phrase highlighting the positive result – and I live. 
Positively evaluated emotions are counterbalanced by slightly more negative (or negatively 
evaluated) aspects of emotional expression – anxiety, sensitivity, introversion, reservedness, 
passiveness. The proportion between the two aspects – positive and negative emotional ex-
pression – determines adequate relationships of individuals co-existing in a single family or 
community and the expression of empathy. The analysis of the KDD illustrative material 
based on the assumption that, as an entirety of illustrations of daily speaking of a broad 
semantic spectrum, the dictionary in question is capable of representing the picture of the 
possibilities of the SpEAkER rendering the experiences and utterances of the multitude of 
depersonalized individuals, enables us to see very clear efforts of building stable interper-
sonal relationships within the outline of the Samogitian emotional field assembled out of 
the given dominants. When building such relationships, a strong ego may break through the 
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shell of reservedness, whereas anxiety-driven independence, introversion and passiveness 
bring the understanding that sensitivity does not end with the boundary of perception of 
one’s own pain. The above drives the KKD speaker to pursue his/her ambitions with per-
sistence by feeling another person, establishing adequate relationships with him/her and by 
sharing joyful observations and/or questions and trying to “wake up”, warn or calm down 
a close person who looks or behaves in an unusual way. This is how the need for emotio-
nal stability of the individual and the people who live or are next to him/her is highlighted. 
The KDD abounds in the speaker’s phrases which attempt to correct the levels of active-
ness–passiveness of another individual by brief clarifications or pieces of advice. The dis-
cussed findings of the study dealing with the parameters of the emotional field as reflected 
in the spoken language support the idea of viability of the Northern Samogitian Dialect of 
Kretinga (see Lubienė, Pakalniškienė 2014), because the principal traits of the Samogitian 
emotional distinctiveness correlate with the peculiarities of survival which are vital for the 
ethnic community.  

Įteikta 2019 m. vasario 18 d.
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FONETINĖS IR 
MORFOLOGINĖS ŽAGARĖS 
ŠNEKTOS YPATYBĖS  
(XX a. PABAIGA – XXI a. 
PRADŽIA)

Phonetic and Morphological Peculiarities 
of Žagarė Local Dialect (End of the 20th 
Century – Beginning of the 21st Century)

ANOTACIJA

Autorė tęsia vakarų aukštaičiams šiauliškiams priklausančių Joniškio šnektų tyrimą 
(aprašą). Straipsnyje aptariamos fonetinės ir morfologinės Žagarės šnektos, paskutinės iš 
aprašomųjų Joniškio šnektų, ypatybės, atspindėtos tarminiuose įrašuose, darytuose XX a. 
pabaigoje ir XXI a. pradžioje (nuo 1999 iki 2003 m.). Aprašomi pastebėti Žagarės šnektos 
fonetiniai ir morfologiniai reiškiniai, diskutuotini akcentuacijos polinkiai, pateikiamas žval-
gomasis leksikos savitumo aprašas.
 ESMINIAI ŽODŽIAI:  vakarų aukštaičiai šiauliškiai, Žagarės šnekta, Žagarės šnektos fo-

netinės ypatybės, Žagarės šnektos morfologinė raiška ir leksikos 
savitumas.

ANNOTATION

The author continues the study (description) of Joniškis local dialects which belong to 
the Western Aukštaitian Subdialect of Šiauliškiai. The article discusses the phonetic and 
morphological peculiarities of Žagarė local dialect, the last Joniškis local dialect under 
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analysis, which are reflected in the dialectal records made at the end of the 20th century and 
the beginning of the 21st century (from 1999 to 2003). The article describes the identified 
phonetic and morphological phenomena in Žagarė local dialect, the questionable tenden-
cies of accentuation and provides a pilot description of lexical peculiarities.

 KEYWORDS:  Western Aukštaitian Subdialect of Šiauliškiai, Žagarė local dia-

lect, phonetic peculiarities of Žagarė local dialect, morphological 

expression and lexical peculiarities of Žagarė local dialect. 

ĮVADAS

Autorė yra nustačiusi Žagarės šnektos ribas, bet kalbinių reiškinių nėra ap-
tarusi1. Apie artimos Žagarės šnektai – Skaistgirio šnektos – fonetinius ir mor-
fologinius reiškinius publikaciją yra paskelbusi kalbininkė Aušra Kaikarytė2. 
Pavienius fonetinius ir morfologinius Žagarės šnektos savitumus yra aptarę dia-
lektologai Aldona Jonaitytė, Aleksas Girdenis, Genovaitė Kačiuškienė, Juozas 
Pabrėža3. Remiantis tarmėtyrininkų darbuose išsakytomis mintimis ir autorės 
įžvalgomis, pastebėtomis klausantis įrašų, siekiama pateikti šiek tiek apiben-
drintą Žagarės šnektos vaizdą ir numatyti tolimesnio tiriamojo darbo gaires. 

Straipsnio medžiaga – Žagarės šnektos įrašai, saugomi Lietuvių kalbos ins-
tituto Tarmių archyve4. Tiriami tarminiai įrašai apima XX a. pabaigos ir XXI a. 
pradžios (1998–2003 m.) laikotarpį5. Apklausti vyriausiosios kartos responden-
tai, gimę nuo 1901 iki 1936 m. Įrašyta 16 kasečių tarminių įrašų, sudarančių 
apie 1440 val. teksto. Įrašai daryti nevienodą respondentų apklausos ir tarminės 

 1 Žr. Švambarytė 2018: 135–148.
 2 Žr. Kaikarytė 2015: 150–173.
 3 Autorė atsižvelgia į A. Kaikarytės ir kitų dialektologų darbuose išryškintus Žagarės šnektos savi-

tumus; derinasi prie paskelbtų straipsnių struktūros apie Joniškio ir Skaistgirio šnektas; cituoja (o 
ne perpasakoja) tyrėjų mintis, kad būtų galima arba pagrįsti, arba išsakyti savo abejones dėl moks-
liniuose darbuose išsakytų teiginių. Autorė specialiai nerinko pavyzdžių iš Žagarės šnektos tekstų 
teiginiams iliustruoti, o aptarė visus (ir nesisteminius) šnektos fonetinius, akcentuacinius, morfo-
loginius raiškos atvejus. 

 4 Tiriamoji medžiaga detaliau aprašyta autorės straipsnyje 2018 m.
 5 LKI TA saugoma ir vėlesnių metų įrašai, pavyzdžiui, daryti 2011–2013 m., bet jais straipsnio au-

torė nesiremia dėl vienos priežasties – respondentų amžiaus. Vyriausioji karta geriausiai atspindi 
tradicinę tarmę, o tokių respondentų tarminių įrašų daugiausia padaryta nurodytais metais.
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kalbos įrašymo patirtį turinčių moksleivių, studentų ir doktorantų6. Respon-
dentų kalbamąsias temas galima būtų suskirstyti į penkias grupes: 

a) Žagarės istorija ir jos interpretacija (legendos apie Žagarės vardo atsiradi-
mą; apie žiemgalius ir jų kunigaikščius; apie Naryškino dvarą ir jo miškų pri-
žiūrėtojus (eigulius);

b) pramonė ir pramonės įmonių veikla (apie Žagarėje veikusias pieninę, sagų 
fabriką; apie vykusią prekybą ir prekybinį kelią į Rygą; apie kontrabandą, kles-
tėjusią pasienyje; apie amatininkus, įsikūrusius Žagarėje ir pan.);

c) religija ir šventieji (apie įvairių religinių konfesijų žmonių sugyvenimą; 
apie Senosios ir Naujosios Žagarės bažnyčias; apie Barborą Umiastauskaitę); 

d) mokslas ir raštija (apie kalbas, raštiją ir knygas);
e) kasdieniai darbai (apie įvairius kasdienius darbus, pvz.: duonos kepimą, 

daržų priežiūrą, vaikų auklėjimą ir pan.; apie įvairias šventes, pvz.: vestuves, lai-
dotuves, atlaidus ir pan.).

Kodėl taip svarbu išryškinti temas? Tai daroma dėl to, kad kiekvienas kuria-
mas tekstas yra proto kūrinys, visa esme susijęs su gyvenimo patirtimi, vedančia 
į žmogų, į kūrybą7. Įrašinėtojo profesionalumas (gebėjimas nepertraukti klausi-
nėjant ir minimalus įsikišimas) leidžia atsiskleisti gyvenimo detalėms, kuriose 
išryškėja respondento asmenybė (vertybinės nuostatos, istorinė išgyvento laiko 
pajauta, vertinamieji kriterijai ir jų raida, kasdienio gyvenimo kūrybinė poeti-
ka). Perpasakodamas respondentas kuria (ne tik atkuria, bet ir perkuria, priku-
ria, sukuria). Tuomet iš pasąmonės sugrįžta kalbos raiškos (garsų ir formų) įvai-
rovė (žodžio vaizdas, atspindėtas mikrokontekste). Žagarės šnektos įrašai labai 
nevienodi: vienuose įrašytas ištisinis pasakojimas, kituose daug įvairių ir skir-
tingų įrašinėtojų klausimų, kuriais išbalansuojama rimtis ir respondentas nega-
li laisvai pasakoti (kurti teksto), o tik keliais sakiniais atsako į klausimą. Todėl 
straipsnio teiginiams pagrįsti yra pateikta nevienodai pavyzdžių (nuo vieno iki 
kelių pavienių žodžių ar žodžių sakiniuose). 

 6 1998 m. A. Kaikarytė apklausė vyrą (g. 1928 m.) ir moterį (g. 1928 m.), o lituanistinių studijų 
studentės S. Mickutė ir S. Raicevičiūtė – vyrą (g. 1930 m.) ir dvi moteris (g. 1914 ir 1936 m.). 
1999 m. įrašyti šešiolikos respondenčių (g. 1901, 1902, 1909, 1911, 1912, 1914, 1915, 1918, 1920, 
1921, 1923, 1926, 1927, 1928, 1929, 1934 m.) ir respondento (g. 1924 m.) tekstai, kurių įrašus 
padarė A. Laurikėtytė, B. Balutytė, R.  Vidmantaitė, J. Norkienė, S. Raicevičiūtė. 2003 m. Joniš-
kio „Aušros“ gimnazijos moksleiviai užrašė 1923 ir 1925 m. gimusių respondenčių ir respondento 
pasakojimus.

 7 Apie tai plačiau žr. Daujotytė 1998: 69, 269.
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Straipsnio tikslas – aprašyti pastebėtas Žagarės šnektos akcentuacines, fone-
tines, morfologines ir leksines ypatybes8. Tikslui įgyvendinti išsikelti šie užda-
viniai: a) šifruoti tarminius Žagarės ekspedicijos įrašus ir rinkti medžiagą; b) ap-
rašyti pastebėtas tarmines ypatybes ir lyginti (kur galima ir kiek galima) su kitų 
Joniškio šnektų (Skaistgirio, Joniškio) arba artimų tarmių (žemaičių, šiaurės 
panevėžiškių) ypatybėmis; c) pateikti kalbų kontaktų (latvių ir lietuvių) atspin-
džius Žagarės šnektoje (kiek pastebėta įrašuose). 

Straipsnyje taikomi aprašomasis ir lyginamasis metodai. Dėl kai kurių kalbi-
nių reiškinių išsakomi hipotetiniai teiginiai, skatinsiantys atlikti tolesnį jų raidos 
ir / ar kaitos tyrimą.

ŽAGARĖS ŠNEKTOS FONETIKA IR 
AKCENTUACIJA: TYRĖJŲ ŽVILGSNIS  
IR TEIGINIAI

Akcentuacija. Žagarės šnekta yra vaš paribyje, kur vyrauja visuotinis kirčio 
atitraukimas, anot A. Kaikarytės, „žagariečiai kirtį atitraukia ir iš trumpos, ir iš 
ilgos galūnės į bet kokio ilgumo skiemenį“ (Kaikarytė 2015: 150). Pastebimas 
polinkis atitraukti kirtį į pirmą skiemenį, pvz.: v.riškis (vyrškis);*žàgare (Ža-
gãrė), po.ks (pijõkas), ddesni (didesn), s.pi.ne (supỹnė), àdgal (atga), .tmin-
tis (atmints). Dėl kontaktų su latvių kalba kirčio atitraukimas turėtų būti dar 
ryškesnis, bet dialektologai J. Pabrėža ir A. Kaikarytė teigia, kad Žagarės šnekto-
je kirtis nėra taip dažnai atitraukiamas kaip Skaistgirio šnektoje, kur jis nušoka 
į skiemenį, kirčiuojamą atraminėse formose. Tarminių įrašų medžiaga leidžia 
daryti prielaidą, kad atskirų respondentų kalba šiek tiek skiriasi: Žagarės miesto 
gyventojų akcentuacijos sistema paremia kalbininkų išsakytą mintį, o aplinki-
niuose kaimuose (į Skaistgirio, Raistų, Juodeikių pusę) kirčio atitraukimas yra 
dar ryškesnis, pvz.: gerα / gèrα (Veršiai); i(ž)‿žm.. / i(ž)‿žmo.ũ· (Žg); vsùs 
/ visùs; gr.d. / gru.dũ· (Žvelgaičiai).

Minėtų kalbininkų teigimu, Žagarės šnektoje ypač dažnai kirtis atitraukia-
mas iš veiksmažodžių ir dalyvių, padalyvių, pusdalyvių formų galinio skiemens 
į priešdėlius (Pabrėža 1998a: 782; Kaikarytė 2015: 152). Tokią mintį paremia 
ir Žagarės šnektos pavyzdžiai, plg.: nèžina, ùštek, pàsiriŋ žàgar., vαd·toe 
pàskiȓti (Žg). Jei veiksmažodis turi du ar daugiau priešdėlių, pastebi A. Kaika-
rytė, kirčiuojamas arba priešdėlis, einantis prieš šaknį, arba tas žodžio skiemuo, 

 8 Dėl pernelyg didelės šio straipsnio apimties Žagarės šnektos morfosintaksinėms, sintaksinėms, 
frazeologinėms ir stabiliųjų junginių ypatybėms atskleisti autorės rengiamas atskiras straipsnis.
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kuris gauna kirtį asmenuojant. J. Pabrėžos nuomone, „kirtis prieš žodžio šaknį 
gali būti atsiradęs dėl analogijos su veiksmažodžiais, kurių priešdėliai turi dės-
ningą morfologinį kirtį, pvz.: nebpàkalba, nebpàmenu“ (Pabrėža 1998a: 782; 
Kaikarytė 2015: 153). Pastebėta, kad „tarminėje literatūroje [...] apie Skaist-
girį (taip pat Žagarę, Gaižaičius), kaip ir gretimame žemaičių plote, labiau pa-
brėžiamas pirmasis tvirtagalių dvigarsių dėmuo (LKT chr.: 63)“ (Kaikarytė 
2015: 156–157). Tą mintį paremia ir pavyzdžiai iš žagariškių tekstų, pvz.: pẽ.ns, 
pαr‿ta.‿gã.sra., pam.klαs9. 

Apie akcentuacijos sudėtingumą A. Kaikarytė yra rašiusi taip: „Ypač sumi-
šęs Skaistgirio šnektos kirčiavimas – jame susipynusios ir vadinamojo aukš-
taitiškojo, ir žemaitiškojo visuotinio kirčio atitraukimo ypatybės. Tvirtagalės 
priegaidės spūdis dvigarsiuose koncentruojamas nenuosekliai – ir ant pirmojo 
dėmens, kaip Žagarės šnektoje, ir ant antrojo dėmens, kaip Joniškio šnektoje“ 
(Kaikarytė 2015: 170–171). Tai rodytų ir pavyzdys iš Žagarės: nu‿tαi‿tén [šo-
kiuose] ka‿pri-edava / vsà *žàgarè bú·dava (Žg). Vis dėlto galima kelti hipotezę, 
kad dvigarsiuose tvirtagalės priegaidės spūdis pasiskirsto per abu dėmenis, pvz.: 
bã.sei, gã.sra, krã.ũje, nukũ.st, skã.bes, sv.e. (Veršiai, Žg). 

Taigi Žagarės šnekta kalbančiųjų respondentų akcentuaciją yra keblu aprašyti. 
Primintina, kad ją iki dabar tebeveikia ne tik kalbiniai kontaktai, bet ir du kal-
biniai standartai – latvių ir lietuvių radijas bei televizija.

Fonetika. Svarbiausios vaš fonetinės ypatybės, kurias išskiria dialektologai, 
yra sveikų mišriųjų dvibalsių an, am, en, em, nosinių balsių ą, ę išlaikymas ir l 
kietinimas prieš e, ė, ei, ę tipo balsius. Žagarės šnektos tekstuose šių ypatybių 
laikomasi: sαmd·dαa, tám sklèpè, jám, sαmd·, s.na, ižgadna ta·‿αnsá.mbli.; 
žegau., rαñd, vã·lαnda, isigαñda labα, i.vαȓ. gαd; tén, uždegdαa, šveñtes 
rúoždαa, rajòna ceñtrαs; sodi.b·łas (Žg, Veršiai, Žvelgaičiai, Žiuriai). Dialek-
tologai J. Pabrėža ir A. Kaikarytė yra pastebėję, kad apie Žagarę „gana dėsnin-
gai kietinamos junginių grupės lė, le, lę, lei nekirčiuotose galūnėse ar galūnėse, 
iš kurių atitrauktas kirtis, ypač žodžiuose ir formose, padarytose iš veiksma-
žodžio leisti“ (Pabrėža 1998a: 786; Kaikarytė 2015: 163). Kaip yra pastebėjusi 

 9 Tradiciškai nuo 1970 m. publikuotuose tarminiuose tekstuose iš Žagarės tvirtagališkai kirčiuoti-
nų dvibalsių ir dvigarsių skirtingais kirčio ženklais (riestiniu ar dešininiu) žymimas tik pirmasis 
dvigarsio ar dvibalsio dėmuo, plg.: lãika, nusigãndus (Lkt 1970: 149); vá.ika, ké.lmαi (Lktch 2004: 
68–69). Skaistgirio šnektos aprašo pavyzdžiuose vartojami abu kirčio ženklai; plg.: bã.isẹi, pl.nta, 
sẹpt.nta (Kaikarytė 2015: 151–152). Autorė, šifruodama tekstus, pastebėjo, kad pirmasis dvibalsių 
ir dvigarsių dėmuo yra ryškesnis, bet ir antrasis dėmuo turi kirtį. Todėl pavyzdžiuose tvirtagale 
priegaide kirčiuojamų dvibalsių ir dvigarsių dėmuo žymimas kaip pusilgis ir kirčiuojamas riesti-
niu kirčio ženklu. Antrasis dėmuo taip pat kirčiuojamas riestiniu, bet nežymimas pusilgumas. 



JANINA ŠVAMBARYTĖ-VALUŽIENĖ

114 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXX

A. Kaikarytė, Žagarės šnektoje kietinamas tik junginys le, tik jis, kaip ir skaist-
giriečių, žodžio viduryje nekietinamas (Kaikarytė 2010: 12; 2015: 164)10. 

Atrodo, kad kalbininkų teiginiai yra pernelyg kategoriški. Polinkis kietinti 
le grupės junginį galūnėse tikrai dažnesnis, plg.: daba meorã·cie nùšlave tuõs / 
ré.iške / vsà(s) sodi.b·łas (Žg); gatv·ła tòk śæũra / su‿αkles vaúodαva / pri-
puśt·dαva (Žg); d.rbau / kæłà(š) š·ȓæu / ká.rves m.lžau (Daukšiai); paú·dαva 
kelin·łas (Žiuriai); àš tòk mergelk·ła α bùva (Žg); palka α tei(p)‿pàt‿va nàšła 
(Žg); àtnešu dúonas riekẽ·ła. (Žg). Pavieniais atvejais l kietinamas ir žodžio šak-
nyje, plg.: palαistùvαi (Žg); αn‿tóke łαče .šłαŋke srúogas (Žg).

Tarmėtyrininkė A. Kaikarytė, aprašiusi Skaistgirio šnektą, yra paminėjusi ir 
keletą Žagarės šnektos ypatybių, kurios sietinos ir su Joniškio šnektos ypatybė-
mis (Kaikarytė 2010; 2015). Pirmiausia minėtina žemaitiškoji galūnių reduk-
cija: „Žagariečiai netaria pralietuviškų trumpųjų balsių tose linksnių ir asme-
nų galūnėse, kurios niekada nekirčiuojamos, išskyrus tuos atvejus, kai balsiui 
iškritus susidaro sunkiai ištariama priebalsių samplaika“ (Kaikarytė 2015: 150). 
Teiginį paremia įrašuose girdimi káims, brã·vors, vens, vé.s ir pan. Kalbininkės 
teigimu, „vietoj pralietuvių ilgųjų *-a, *-as, *-e, *-es žagariečiai nekirčiuotose 
galūnėse turi trumpuosius balsius [-a], [-as], [-e], [-es]“ (Kaikarytė 2015: 150).

Minėtų kalbininkų pastebėta, kad kirčiuoti pagrindiniu kirčiu balsiai a, e ne-
pailgėja, o tariami trumpi, plg. Žagarės šnektoje: vè, uždè, anà, bràstva, mà-
na. Trumpumas čia galėjo atsirasti dėl kalbų kontaktų, manoma, kad dėl latvių 
kalbos įtakos (Pabrėža 1998a: 783; Kaikarytė 2015: 157). 

Balsiai i, u pailginami iki pusilgių. J. Pabrėža yra pastebėjęs, kad Žagarės 
šnektoje tokios pozicijos i, u savo kokybe „daugiau primena rytiečių pusilgius, 
negu suvalkiečių trumpuosius“ (Pabrėža 1998a: 784; Kaikarytė 2015: 158). Tei-
ginys taip pat koreguotinas, nes minėtus balsius respondentai linkę dėsningai 
pailginti tik mišriuosiuose dvibalsiuose ir dvigarsiuose (pvz.: nebed.r, š.mta, 
bú.ŋkeri., iždú.rdαva). Kitais atvejais trumpųjų i, u tarimas įvairuoja: gali ir pa-
ilgėti (pvz.: net.ȓ; virš‿tr.zdešimt mẽ·tu.; paskut.neis), ir nepailgėti (plg.: m-
tus [sulaukusi trisdešimties metų]; pnigus; pri‿rùsu; mednes (medinės); mšks; 
palαistùvαi; palka [tapo]; apatnei aũkštαi; rùdeni.). 

Žagariškiai veiksmažodžio eiti šaknyse e keičia a, todėl sakoma ain. Tais atve-
jais, kai veiksmažodis vartojamas su priešdėliu nu-, su-, besibaigiančiu balsiu, 
įspraudžiamas v, pvz.: nuvenù (Žg); o‿dàbà ta‿màm(a) αn‿to‿dúonas kvepi-
ma nùven (Žiuria); dàba jau‿nuvẽ.nαm an(t)‿to‿sùtαrta lã.ka (Žiuria); i.‿gr·-
bas mamã·te nuvẽ.dαva (Žvelgaičiai); kαim·nαi sùven tén / gmines [į metines] 
suvaúoj (Žg); dàbà vens pas‿k.ta. nè / [seniau] suvedαva / pavakaró·j (Žg). 

 10 Apie junginio le kietinimą tarmėse plačiau žr.: Kardelis 2002: 107–114; 2002: 215–222; 2008: 
485–494.
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Su j dėsningai tariamas žodis ilgas, plg.: ta()‿jũ· [avių] v.lna rà .ga (Veršia); 
i‿ta‿ká.ȓtis .ga / prkiši nàgùs i‿sùpas (Žg). 

Į priebalsių samplaikas rz, lt įterpiamas a arba e, plg.: bú·dαva tókes karazŋ-
kas keturkαmùke / jà (Veršia); i.‿*r·ga. nuvauõs / tαi‿suknẽ·le. nup.kus / 
tαi‿pã·leta. (Žg), panašiai kaip užrašytas dar  Mato Slančiausko katanas SŽ ar 
kazalėkas KrŽ11. 

Žodyje geležis, šulinys ir jo vediniuose išmetamas balsis e arba i, plg.: priká.l -
dαva tóuz gé.u su‿sk.lm pri‿tu.‿mẽ·u. (Veršia); pαr‿ta.‿džùte. gẽ.žis ·e 
vinα gàlè / i‿ktα (Žg); d‿tõ· / ka‿js [alus] prad·z gẽ.že smird· (Veršia); 
šú.lnis αn‿to.‿kαpa b.va (Žg); su‿gelžu [samčiu] negã·lim [alaus maišyti] / jà 
(Veršia). Naujai atėjusiuose į šnektą žodžiuose balsiai gali būti visai netaria-
mi [gródαva vens kardijóns ir‿bú·gnas (Veršia); v· lé.rma / b·gdαvau i.‿ká.ima. 
(Žg)] arba keičiami kitu balsiu [gi.vaùku (Veršiai, Žg); ká.ršt(a.) ã·kmina. ·ded 
i‿t(a·)‿ã·lu. (Veršiai); bùva acirã·du(s) ski.lùte. tòki / tai‿vã.kαi / sã·ka / mèz-
dαv(a) akmiùka. i.‿ta.‿ski.lùte. / té(n) nužvaŋg·dαva kàs‿tαi (Veršia)]. Junginį 
va žagariškiai, panašiai kaip žemaičiai, taria kaip dvibalsį uo žodyje apvalus, plg. 
dilgin·le / tòki lã·pαi apuõlu.s (Žg).

Iš M. Slančiausko užrašytos tautosakos žinomas ir dabar tebetariamas dvigar-
sis in vietoj ilgojo balsio į žodyje knyga, plg. tktα‿jeu kn.ɳgas nusipȓ reik·e 
(Žg)12.

Šlekiavimas – ryškiausia ne tik Skaistgirio, bet ir artimos, Žagarės, šnektos 
ypatybė. Apie šlekiavimą Skaistgirio ir Žagarės apylinkėse yra rašę dialektolo-
gai A. Jonaitytė, Zigmas Zinkevičius, A. Girdenis, J. Pabrėža (Jonaitytė 1960: 
79–86; Zinkevičius 1966: 148; Girdenis, Pabrėža 1978 (= Girdenis 2000: 117–
120); 2002: 229–232; Pabrėža 1998: 25–27; 1998a: 781–787). Dėl šios ypatybės 
minėtų šnektų atstovai mokslinėje literatūroje vadinami šlekiais. Kelta minčių, 
kad aptariamas reiškinys galėjęs būti paplitęs didesniame plote, jo pėdsakų pa-
stebėta ir gretimame Rudiškių šnektos plote (Urnėžiūtė 1999: 21–23; Kaikarytė 
2015: 159).

Pirmoji, plačiau rašiusi apie šlekiavimą, kalbininkė A. Jonaitytė senuoju šle-
kiavimo variantu laikė priebalsių s ir š, z ir ž, c ir č, dz ir dž nedėsningą vartoji-
mą (Jonaitytė 1960: 79–86), kai vietoj š, ž, č, dž tariama s, z, c, dz ir išimtiniais 
atvejais vietoje s, z, c, dz tariama š, ž, č, dž. Disertacijoje Šakynos tarmė (1962) 
A. Jonaitytė yra pastebėjusi, „kad Gražáičių ir Domekių kaimuose vietoje ben-
drinės kalbos s, š, z, ž tariami tarpiniai s, š ir z, ž garsai, kurie yra artimesni š, ž 
negu s, z. Bet darydama išvadas kalbininkė liko prie nuomonės, kad senovinis 

 11 Žr.: SŽ 2014: 282; KrŽ (rankraštis).
 12 Žr. SŽ 2014: 305.
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šlekiavimo variantas yra tas, kur vietoje bendrinės kalbos š, ž, č, dž tariami s, z, 
c, dz“ (Kaikarytė 2015: 159).

Praėjus dešimtmečiui, po 1975 ir 1992 m. ekspedicijų į Žagarę bei jos apy-
linkes, A. Girdenis ir J. Pabrėža pradėjo tvirtai teigti, kad „keliuose Žagarės apy-
linkės kaimuose (Marty͊niškiai, Brùžas, Žvelgáičiai, Dilbinliai, Veršia, Žiùriai, 
Stungia, Daukšia) priebalsiai s:š, z:ž, č:c, dz:dž yra nemaišomi, o suliejami į 
vieną tarpinį garsą ś, ź, ć, “ (Girdenis, Pabrėža, 1978 (= Girdenis 2000: 117–
120); 2002: 229–232; Pabrėža 1998: 25–27; 1998a: 781–787). Dažniausiai, rašo 
A. Kaikarytė, „suliejami į tarpinį s, š garsai. Rečiau z, ž, c, č ir dz, dž, nes žodžių 
su šiais priebalsiais yra kur kas mažiau“ (Kaikarytė 2015: 159). A. Girdenio ir 
J. Pabrėžos jau 1978 m. konstatuota, kad šlekiavimas Žagarės apylinkėse gerokai 
apnykęs (Girdenis, Pabrėža, 1978 (= Girdenis 2000: 120); Kaikarytė 2015: 162). 
Kalbininkų teigimu, šlekiavimas nėra kildintinas iš žiemgalių kalbos. Kadangi 
nėra išlikusių žiemgalių rašto paminklų, sunku įrodyti, kad patys žiemgaliai ne-
skyrė sargiųjų (s tipo) nuo žvarbiųjų (š tipo) priebalsių. Be to, neįrodyta, kad lie-
tuvių kalba pati neturėjo tarmių, neskiriančių šių priebalsių (Girdenis, Pabrėža 
2000: 231; Garšva 2005: 225). Pastarieji kalbininkai yra užsiminę, kad šlekių tar-
piniai garsai gali būti labai archajiški – „galbūt išlaikyti net iš tų laikų, kai vietoj 
dabartinių š, ž tebebuvo vartojami guturaliniai priebalsiai“ (Girdenis, Pabrėža, 
1978 (= Girdenis 2000: 119); Kaikarytė 2015: 163). Liekamųjų šlekiavimo reiš-
kinių Žagarės šnektoje tebesama, plg.: aź g·euś śu‿viś.(m) / muśtẽ·lm (Žg); 
àćśkirαi pasak·śu (Žg); o‿dàbà vśkaś kap i‿ne‿śàva (Žg); añź d.rba pri‿śtat·-
baś (Žg); dàbà śã·ke / nebedúo(t) tu.‿ũ·lu. (Žg); taś‿maźàśiś gá. pe mẽ·tu. / 
gá. da.‿n· (Žg); kαp apśveeu / prad·eu śtat·tiś (Žg); kαi‿prad·e vśuś łá.i / 
ir‿àn. pałá.ide (Žg); gatv·ła tòk śæũra / su‿αkles vaúodαva / pripuśt·dαva 
(Žg); e / kur‿brαŋgèśne. αga. mók (Žg). Pasitaikė pavienių žodžių, kuriuo-
se žvarbusis š visai netariamas, plg.: vá.isina [vaišino] (Žg); ũ·ba [šliūbo] (Žg).

Fonetiniai žodžio kitimai neretai būna nulemti artimosios ar tolimosios asi-
miliacijos, plg.: rùšiškai (Veršiai); apśiplá.unu / iśiślúostau če‿ta·‿v.rtuve. (Žg); 
nu‿ir‿daæ / ȓǽ.udαvom śu‿śàkè / vsa. dena. ȓó·vm (Žg); šušá.ude nàmùs / 
ktùs nudẽ·gina (Žg); net.l pá.rks at·e šu‿šá.utuvαis i‿nuvã·re [žydelkaitę] (Žg); 
išišukúodαva tas‿v.lnas (Žg).

Pastebėta, kad vyresnieji Žagarės šnektos, kaip ir kitų tarmių, atstovai prie-
balsius ch, f, h taria k, p, g, plg.: edavom i.‿pẽ.mas (Daukšiai); tuos‿veȓšèùs 
pavã·sari. išvã·re i.‿ktàs pẽ.mas (Žg); kil.gramαiz bú·dαva tas‿mèdùs pabrčnas 
(Žg); [Barboros žagarietės kapą] išnekina kaškòki kuligànα (Žg); dàbà ·r pu-
dã·mentαi (Žg); pika plenèùs / pasidàȓæ pó.rmas / údαvau / uvaũ(š) šæuš-
tinùkus (Veršia)13.

 13 Apie panašius kitimus Skaistgirio šnektoje žr. Kaikarytė 2015: 164.
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1 DIAGRAMA. Žagarės šnektos fonetinių kitimų nuorodos

Žagariškiai ir priebalsius ar jų samplaikas linkę keisti, pvz.: vl taria b [màna 
dùkt / i‿*blàdas an·ks rà mẽ·tαis‿tik jeunẽ·nis (Žg)], o prie žvarbiųjų šž pri-
deda k [bαčei skàne išvit (Žg)].

Kaip ir kiti Joniškio šnektų atstovai, žagariškiai linkę numesti nekaitomų žo-
džių paskutinius priebalsius l, n, r, pvz.: mã (man), dã· (dar), v· (vėl), tẽ· (ten)14. 
Tačiau teigti, kad visi respondentai dėsningai numeta minėtus priebalsius, ne-
leidžia viena aplinkybė. Dėl nenuoseklaus pasakojimo (nuolatinio įrašinėtojų 
klausinėjimo ir pasakojimo pertraukinėjimo) respondentas negali atsipalaiduoti 
ir taikosi prie standartinės kalbos normų. 

A. Kaikarytės teigimu, žagariečiai „išlaiko sutrumpėjusių žodžių priebalsių 
minkštumą žodžio gale“ (Kaikarytė 2015: 164). Tai vyksta labai nedėsningai ir 
galėtume sakyti, kad tik pavienių respondentų kalboje. Atrodo, kad minkštini-
mas dažnesnis žodžio šaknyje ar viduryje, plg.: màmà bùva laim.ŋga / kad‿ànà 
pã.neše vaiká.ms ta·‿pùta. (Žiuria); [žydų] vsas ȓǽutuves bùva (Žg); nu‿ku‿če 
vs susiȓǽusim [kartu gyvensim] (Žg); .rà i‿tòki didùma ùvis / i‿tòki (Veršia); 
priȓæũs / arba‿naštẽ·le. užds an‿pè. / en [su malkom] (Žiuria); pakió-
ji kẽ·pala. / ka‿leηgv.snis / išidαvom (Daukšiai); išmó·kau i‿pjé.u / i‿vežmus 
ȓé.u (Žg); ȓǽ.utuve bùva *juodeuos pas‿*αrlá.ucka. (Žg); [rugius] su ȓǽ.un 
tòkes (Žg); gal·ei lαei vaúo i.‿*r·ga. (Žg).

Naujai į šnektą atėję žodžiai pritaikomi ir fonetiškai: griñdas iždaž·tas / 
i‿lènùms iškló·cs (Žg); tàdà dã· nebùva tò. pámperu. (Žg); mán basa st·gu. 

 14 Ten pat.
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matarãcije bùva (Žiuria). Yra pavienių žodžių, kuriuose t neverčiamas č. Pana-
šiai kaip žemaičiai, senuosiuose skoliniuose žagariškiai išlaiko priebalsį t, plg.: 

*kũ·tes laeũ švẽ·zdαva (Žiuriai); nekina bažn·tes [prie ruso] (Žiuriai). Pagrindi-
niai fonetiniai Žagarės šnektos kitimai nurodyti 1 diagramoje.

ŽAGARĖS ŠNEKTOS MORFOLOGIJA 
IR ŽODŽIŲ DARYBA: ĮŽVALGOS IR 
POLINKIAI

Aprašomosios Žagarės šnektos gramatikos kategorijos plačiau aptariamos pa-
gal savarankiškas kalbos dalis – vardažodžius ir veiksmažodžius. Tik iš dalies 
paminimos tarnybinės kalbos dalys, nes, autorės nuomone, prielinksnines kons-
trukcijas, dalelyčių vartojimą ir pan. dėl reikšminių ypatybių tikslingiau aprašyti 
numatomame straipsnyje apie žagariškių sintaksę.

Žagarės šnektos daiktavardis aptariamas morfologinių formų ir kategorijų 
bei darybos atžvilgiu. Tarminiuose įrašuose pastebimas kiek gausesnis -i ir -(i)u 
kamieno daiktavardžių vartojimas, pvz.: tik‿rùdenes [pjaudavo kiaulę] (Žvel-
gaičiai); i‿tàdà prad·(e) ẽ jeun.ms / mẽ·škeȓus usid·e ant‿pè (Žg); js e-
dαva pàlei paiẽu. (Žiuriai); kabnαm ku i.‿pal·us (Žvelgaičiai); ragαšæus 
jeu‿nèkæp niẽks (Žg). Pavienių tikrinių daiktavardžių taip pat vartojamos -(i)u 
kamieno formos, plg. *stàùs (Žg). Pastebėta, kad atskiri daiktavardžiai (kinė, 
sėmena, cukras) yra -ė ir -a kamieno formos, plg.: pαr‿ta.‿knes àpae [pabėgo] 
(Žiuriai); cùkra dẽ·dαm (Žvelgaičiai); idαva lã.ũkαn ta(s)‿s·menas (Žvelgaičiai).

Savita yra Žagarės šnektos daiktavardžių giminės kategorija. Antai religinių 
švenčių pavadinimai, kiek pastebėta, yra vyriškosios giminės, pvz.: Šeštnis, Sek-
mnis, Devintnis. Pavienės vietovardžių formos taip pat vartojamos vyriškąja 
gimine, ypač vietų, esančių toliau nuo Lietuvos (Amerikas, Argentinas), pvz.: 

*amèrike ižbùva dẽ·ši(m) mẽ·tu. (Žg); bró·le s.nùs par·es iš‿*αrgentna bùva (Žg). 
Dar iki dabar tebevartojama moteriškosios giminės forma Joniškė, nes priesagos 
-iškė vedinių Joniškio krašte itin daug, plg.: vena. s·ki. tα‿*jó·nišk èsù gul·us 
[ligoninėj] (Žg); iš‿to.s‿*jóniškes pαrsik·lm (Žg); už‿*jó·nišks té.n da·‿dev·ni 
kilòmetrαi (Žg); išvav i.‿*jóniške. pri‿dàktar (Žg)15. Kaip vieno responden-
to pasakojime taikomasi prie bendrinės kalbos vietovardžio formos, rodo saki-
niai, plg.: i‿nu-·e i.‿ta.‿*jó·niški. (Žg); nu-edαvom iki‿*jó·nišks / nuo‿*jó·niš-
ks / i.‿*metene. / i‿αpliñkui (Žg)16. Tarminės ir kitos vardyno formos, pvz.: čè 

 15  Žr. Bartkutė 2008: 36; 48; 90; 128; 158; 159; 171, 224.
 16  Apie vardyno formų Joniškis ir Joniškė svyravimą žr. Jšpt, 2001: 37.
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mũ·su. *švẽ·dlauke [oficialiai – Švedlaukis] (Žg); iš‿*pakrúojeus [oficialiai – Pa-
kruojis] rajòn(a) atk·le čè (Žg); *ró·ei bùva / *miknã·čei / daæ *riklã·čei bùva 
[Miknaičiai, R(e)iklaičiai] (Žg); daæ pαz‿d·de. *gražã·uos pri‿vαk. bùva 
dù mètù [oficialiai – Gražaičiai] (Žg). Ir vardo forma Ignas vartojama moterišką-
ja gimine: ·neše mùmis taz‿*bròu(s) su‿tuo‿*gne i.‿lóva. (Žg).

Kaip yra pastebėta Joniškio šnektų tyrėjų, giminės svyravimai dar ryškesni 
vartojant bendrinius daiktavardžius. Jie pagrečiui pasakomi ir vyriškąja, ir mo-
teriškąja gimine: alyva ir alyvas, saldainis ir saldainė (Jšpt, 2001: 37). Žagarės 
šnektoje dar ryškesnė bendrinių daiktavardžių moteriškosios ir vyriškosios gi-
minės opozicija. Tarkim, daiktavardžiai brogė, parkė, gubė, gryba, suknė, paku-
lės yra moteriškosios giminės, pvz.: kas‿mẽ·ta. papúoždαva najo sùknm (Žg); 
lgdαva tu.‿àtliek. / bró·ges‿tos (Žg); i‿su‿ta‿bró·ge [...] i‿túoz g·vuus pen·dαva 
(Žg); če‿pá.rkj suvaúodαva iš‿*jó·nike mã·šinos / kek čè žm. bùva (Žg); 
net.l pá.ȓks at·e šu‿šá.utuvαis i‿nuvã·re [žydelkaitę] (Žg); i.‿gr·bas mamã·-
te nuvẽ.dava (Žvelgaičiai); pùkùs tòù(s) sùrišαm / sustã·tom i.‿gùbès (Žg); 
pã·kuls (Žg). Daiktavardžiai knopkis, cukras, pagalvis, pamiškis yra vyriškosios 
giminės, pvz.: paspá.udei tó·ki. knòpki. / jegu par‿švlpi. en / pràded j(š) šv / 
tαi‿en gã·rs laũka / tαi‿tàdà jeu‿gá paléi vsùs ràtùs / ka‿js [dampis] pra-
d·tu. sù ta.‿mašna. kùæma. (Veršia); nóri làbα stpras [alaus] / gàl cùkra 
i.mαiš·(d)‿dar (Daukšiai); aliẽu. d·d / ka‿bú·tu. js [sausainis] trupèsnis / cùkra. 
gàli d·‿va (Veršia); sèæ kil.grαms cùkra bùva lcs (Žg); àle pagá.lve nedúo-
dαva (Žg); m.m té.n pàmiškis / regdαva parẽ. (Žg). Kaip respondentas renka-
si daiktavardžio giminę, galima pastebėti sakiniuose, kuriuose daiktavardis yra 
neseniai atėjęs, t. y. naujažodis, plg. daiktavardžio karjeras giminės svyravimą 
vieno žmogaus pasakojime: té.n kαrjèras kã·se / tαi‿čè pasistã·tm (Žvelgaičiai); 
kαrjèrus kαip‿škase / mùm jeu‿niẽks nebepriklaũsa / nebe-atmó·k (Žvelgaičiai). 
Vis dėlto žagariškiai respondentai naujažodžius linkę vartoti moteriškosios gimi-
nės (pvz., mopeda), plg. tie‿v.kα tur·dαva tòkes mopèdas17 (Žg).

A. Kaikarytė, tyrusi Joniškio šnektas, yra pastebėjusi daiktavardžių linksnia-
vimo polinkį paprastėti18. Šie procesai būdingi ir Žagarės šnektai: „Tendencija 
pereiti nuo trijų linksniavimo tipų prie dviejų susijusi su daugumai fleksinių 
kalbų būdingu polinkiu diferencijuoti fleksines klases pagal gimines“ (Kaika-
rytė 2010: 118). Perėjimas būdingas daiktavardžio daugiskaitos formoms, pvz.: 

 17 Jei žodis turi šalutinį kirtį, dvibalsio abu dėmenys kirčiuojami vidurine priegaide.
 18 A. Kaikarytė, palyginusi Joniškio šnektos fleksinių formų paradigmas, pastebėjo, kad „Joniškio 

šnektoje yra 1) daugiau negu bendrinėje kalboje sinkretizuotų linksnių formų; 2) mažesnis grama-
tinių morfemų alomorfų skaičius; 3) daugiau neikoniškų formų negu bendrinėje kalboje; 4) ryški 
tendencija nuo trijų (vyriškojo, moteriškojo ir mišriojo) linksniavimo tipų pereiti į du (vyriškąjį ir 
moteriškąjį) linksniavimo tipus“ (Kaikarytė 2010: 118).
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su‿p.mαinom tai‿tur·dαva bú· kètur žmõ·ni.s ant‿mašna (Veršia); o‿aštúo-
ni žmõ·ni.z dúodαva i.‿mašna. iš‿napuss (Veršia); dù s.nα (Žg); jæu‿ tas‿* 
nar·škins senẽ·li.‿ta· gebe / i‿s·nα / i‿žetα / vs bevek palka egule (Žg); 
tαi‿nèždαvαi i.‿dá.rba. tàšès tòkè(ž) žmon.m / vá.lgi·dαva [obuolius] (Žg); tuoz‿ 
belá.ius vó·kečei bùva žmon.m [atidavę] / ka‿diptu. (Žg); mašiniẽris pasã·ke 
žmon.m suvè á.rus / tiẽ ǽ.un / k(a)‿ae bù(s) sukù vè [dampį] su‿vá.n -
deu (Veršia); vá.ndene prip·le žmon.m nusipraũ / nusišlúosi. (Veršia); su‿ 
su-á.ugusei(ž) žmòni d.rbau (Žiuria); ka‿jeu‿pitα / pavá.lgi.dαvau (Žvelgai-
čiai); pitα daugǽ.use ȓùbà bú·dαva (Žvelgaičiai).

Žagarės šnektoje, kaip ir kitose lietuvių kalbos tarmėse, svyruoja ir daik-
tavardžių skaičius. Pavyzdžiui, minėtinas daugiskaitinės formos daiktavardžio 
šienai vartojimas, būdingas ir pietų žemaičiams, reikšmėmis ‘šienavimas’ arba 
‘nupjauta žolė’, plg.: vsas pàkrašt.s pagαl‿*t·reli. té.n bùva šinα (Žg); [kolko-
ze] tu.‿šin. nebùva / tos‿ká.ȓves pùse mẽ·tu. bú·dαva uštrùkuses (Žg); gi.vẽ·nimz 
bùva grs eguæ / nebló·gz / gal·e i‿g·vuus lαik· / i‿šiẽnus pǽ.u kek nóri 
té.n (Žg). Respondentai vartojo vienaskaitinę daiktavardžio formą vestuvė, plg.: 
dv savá.ite(š) švẽ·zdαva vest.ve. (Veršia); àš tik‿sàva vestùvei [dariau alų] (Ver-
šia). Vienaskaitinės daiktavardžių formos kartais pasirenkamos apibendrinimui 
nusakyti, plg.: drabùži. tαi‿reike p.ȓ / o‿m·ksta pàcs pasidar·dαvαi (Žiuria); 
kitó·niška. tá.uka. gàl d· / tktα ne‿gi.vulni. tá.uka. (Veršia). Respondentų pa-
sakojimuose pramaišiui ir itin stilistiškai motyvuotai vartojamos ir vienaskaiti-
nės, ir daugiskaitinės formos. Vienais atvejais galima įžvelgti apibendrinamąją 
reikšmę ir priešpriešą su kitu, įvardijamąją reikšmę turinčiu, žodžiu, plg. má.l-
ka / ti‿ æu‿ne‿má.lka / žã·bαi (Žiuria). Kitais atvejais įvardijamieji žodžiai, ga-
lima būtų manyti, derinami vienas prie kito, plg. a‿ùvis takα / margarnαi / 
tàs‿jeu nebe‿iž‿g·vule (Veršiai). Pagaliau ir daugiskaitinėmis formomis respon-
dentai gali nusakyti apibendrinimą, plg.: venos móteriškoz gi.vẽnom / nebùva àl. 
dã·roma (Veršia); v·rαi dv·dαva linùs / tαi‿tuõs išvri.dαva tuose‿šã.muose 
(Žvelgaičiai). 

Įrašuose pastebėtas įnagininko linksnio trumpinimas ir paradigminių santy-
kių išlyginimas, plg. jà / su‿sv.če [šuliniai būdavo] (Žg).

Žagarės šnektos priesaginių daiktavardžių vedinių dažniausiai daromasi su 
priesagomis -atis, -ėjas, -elis, -ietis, -tojas. Priesagos -atis (greičiausiai trum-
pinys iš -aitis) vediniais (tikriniais žodžiais) nusakomi vietų pavadinimai (vie-
tovardžiai), plg.: *gražã·uos n· parduotùves (Veršia); *ró·ei bùva / *miknã·-
čei / daæ *riklã·čei bùva [oficialiai – Miknaičiai, R(e)iklaičiai] (Žg); daæ 
pαz‿d·de. *gražã·uos pri‿vαk. bùva dù mètù [oficialiai – Gražaičiai] (Žg). 
Tos pačios -atis vediniai (bendriniai žodžiai) įvardija asmenį pagal giminystę, 
pvz.: mamã·te vẽ.bdαva tiem‿ú·kiniŋkαm (Žvelgaičiai); mamã·te čè su‿sèsè gi.vẽ·-
na (Žg); tαi‿da.‿mamã·te m·nesi. gi.vẽ·na (Žg); mamã·te pali.d·e (Žvelgaičiai). 
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Galima įžvelgti minėtų priesaginių vedinių mažybinę-maloninę reikšmę, ku-
ri perteikiama gausiais vediniais su kitomis priesagomis, tokiomis kaip: -elis, 
-ičkas, -(i)ukas, -utis. Priesaginio daiktavardžio reikšmė išryškėja iš mikrokon-
teksto – sakinio. Priesagą -elis respondentai pasirenka emociškai paveikesniam 
vaizdui ar nemalonius prisiminimus keliančiam objektui nusakyti, plg.: sæu-
bẽ·lei / kap sukù bùva (Žiuria); tàdà pã.davm ta·‿laužẽ·li. [tėvų sodybą] (Žg). 
Įvardijimui pagal amžių, brandą vartojamas priesagos -ičkas vedinys, pvz.: tòkez 
grã·že(ž) ži.delkčkas / su‿kàs.m / kαi‿letùveś / jà (Žg). Gausiausia įrašuose ma-
loninių daiktavardžių su priesaga -(i)ukas vedinių, pvz.: js [kombainas] pa gá.un 
tuos‿vsùz gr.ùkus (Veršia); pα(r)‿radiùke. gird·eu (Žg); pùkùs tòù(s) 
sùrišam / sustã·tom i.‿gùbès (Žg); buùke, šakùkes, tarùku., karùke, meùku. 
(Veršiai); i‿nege ta‿źαiźùke / i‿neg.e (Žg); leŋkmuose iskasm duoùke. (Žg); 
su‿mašiùku sumá.ldava tuos‿óbuous (Žg); palka sèses vαgz dveũ. meùku. 
(Žg); seùks (Veršia); mokiùke iš‿mok·klas (Žg). Mažybiniu -ukas daiktavar-
džio vediniu žagariškiai kreipiasi ir į asmenį, plg. nù / tùkαi / kàn. bαkščei · 
skànesn / a‿mαos / a‿jũ·su? (Žg). 

Vardažodinę ypatybę žyminčios priesagos -ienė daiktavardžiais nusakomi val-
gių (sriubų) pavadinimai, pvz., sèæ bú·dαva p.ri.ti.(s) stipȓǽ.usis / pitα igi / 
vakarene / bαtà ȓùbà / krúopas / a‿kleckene / a‿bulbene (Žg).

Priesaginiai veiksmažodinės ypatybės turėtojus įvardijantys daiktavardžiai su 
priesaga -ėjas, nusakantys asmens veiklą, pomėgius ir pan., turi galūnę /-s/ ir 
/-as/, plg.: tas‿pirkis visem sk.l. palka / de i‿*vokete / ir‿ižd·e (Žiuria); 
v·ru. uv·i() ú·dαva kòstimus (Žg); mg·is tóks paplep· (Žg); dã· pri‿*lietu-
võ·s / *stȓùliz bùva ved·is / ži.dẽ·lis (Veršia). 

Daiktavardžių vediniais iš vietovardžio su priesaga -ietis žagariškiai, kaip ir 
kitos Joniškio šnektos, įvardija asmenis pagal jų kilimo ar gyvenamąją vietą, 
plg.: αdαva mũ·su. žagariẽei i.‿*lã·tvie. (Žg); bùva kẽ·les žagariẽtes (Žg). Daž-
niausiai tokiais daiktavardžiais nusakoma neapibrėžta vieta, plg.: pαrsik·æu čè / 
i.‿žagariẽus (Veršiai); nè / àš i.‿*lã·tvie n·eu / àš po‿žagariẽus (Žg); mán tètà 
bùva *up·uose / gruzdiẽu. parã·pio (Žg); tàdà išeu i.‿tuos‿joniškiẽus [dirb-
ti] (Žg).

Žagarės šnektoje priesagos -(t)oj- vediniai, įvardijantys asmenis pagal pro-
fesiją, kur kas dažniau vartojami su galūnėmis /-is/ arba /-as/19, pvz.: s.nùz 
g·di.tojis (Žg); mó·ki.tojis atvaú.odαva (Žiuriai); bùva tòks *kuprẽ·viuz g·-
di.tojis (Žg); ir‿paz‿g·di.toji. bú·dαva t‿pàt (Žg); pri‿*smetó·na sùsirgα / a‿tu‿ 
tαr ná.u tojis / a‿netαrná.utojis / a‿tù niẽka netur·ei /vistek tù tur·ei sumok· 

 19 A. Kaikarytės pastebėjimu, „priesagos -(t)oj- vediniai Joniškio šnektoje, tikėtina, ir Žagarės, turi 
trejopą galūnę – /-as/, /-s/ ir /-s/“ (Kaikarytė 2010: 43).
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paz‿g·di.toji. nuv·e.s (Žg). Matyt, yra vartota ir galūnė -us, bet tokių pavyzdžių 
įrašuose tik vienas – praš·k mó·ki.tojeus / le palé.i i.‿ú.ogas (Žg). 

Įrašuose aptiktas ir kažkada buvusios darios (M. Slančiausko bei jo pagalbi-
ninkų pasakojamojoje tautosakoje dažniau vartotos) vardažodinės ypatybės tu-
rėtojo priesagos -uitis vedinys [tóks vαikũ.tis nebló·ks (Žg)]. 

Kaip respondentai savitai pasirenka priesaginį daiktavardį, atspindi daikta-
vardis gyvulys, kuris žagariečių vartojamas ir kaip gyvuolys [nùdvse kogz‿g. -
vuol.s / nemèzdαva i.‿duõbe. (Žg)], ir kaip gyvalys [g·valem nepasak·si/ tùr 
prik. [buroklapių, nors ir lyja] (Daukšiai); iš‿ú·kiniŋku. àtme vsùz g·vaùs 
(Žiuriai); su‿g.vales m·gau (Žg)].

Daiktavardėti linkę pavieniai priesaginiai būdvardžiai ar įvardžiuotinės jų 
formos. Iš priesaginių, ypatybę nusakančiųjų, minėtini sudaiktavardėję mar-
giniukai ir vyriškas, pvz.: tòki mαrgiùkαi bú·dαva [sijonai] (Žg); ká.ȓvei re 
tur i‿v·riška. namũõse / o‿mẽ·s netur·jom (Žiuria). Sudaiktavardėja įvardžiuo-
tinės būdvardžių ar įvardžių formos, pvz.: svαȓǽ.use / ka‿jeunesiem dá.rba n· 
(Žg); vs didei ·om tαrná.u (Žvelgaičiai); tètè kαip‿nùmire / tαi‿màmà mažã·-
ses išmó·ke / tos‿mã·žoses tr·s (Žg); i.‿*r·ga. nuvauõs / tαi‿suknẽ·le. nup.kus / 
tαi‿pã·leta. / tαi‿kó·jines nup.kus / rẽg dió·om (Žg). 

Žagarės šnektoje dūriniai sudaryti be jungiamojo balsio iš daiktavardžių 
[nu‿bú·dαva t.ki ku.l·nαi ddel / ne‿ró·žes / eršk·čei / eršk·trožei / krú·mαi 
(Žg); kur‿i.‿lèdj.ri. palé.ide žmõ·nis / tαi‿té.n tkrα bùva bαsù (Žg)] arba iš 
daiktavardžio ir veiksmažodžio [nu‿dàbà tos‿ká.rtmets / aš‿nenó·ȓu toũ· (Žvel-
gaičiai); daæ sαmd·dαva l.ñšluoti. [kas linus išminkština, paruošia] (Žvel-
gaičiai); pas‿toz‿gaspadne(s) sẽ·seri. / tαi‿tẽ· gr·n skũ.lupei (Žg)]. Žodžiuose, 
kur susidaro sunkiai ištariamų priebalsių samplaika, dažniausiai įterpiamas jun-
giamasis balsis a, pvz.: jegu ã·vi.s .rà tubnes / tó·es juodbunes / juodgaves / 
ta()‿jũ· v.lna rà .lga / o‿tõs ka(i)‿.rà .škav.nes / tai‿trupav.nes (Veršia). 

Būdvardžiai Žagarės šnektoje dažniau vartojami priesaginiai nei priešdėliniai. 
Priesaginiu -ingas, -a iš būdvardžio baisus išryškinama stiprinamoji, pabrėžia-
moji reikšmė ir siekiama vaizdo efektingumo, plg. bαis.ŋgi sklpα iš‿mó·le // 
u‿višùz bùva med.nis // nu‿i‿pàdege (Žg).

Pastebėta priesagos -inis, -ė vedinių iš pamatiniu žodžiu einančių daiktavar-
džių ar veiksmažodžių, nusakančių daikto išskirtinumą, vartojimas: bùva v-
nei / vαndennei malũ·nαi (Žg); bùva i.‿v·iu. [malūnų] kαip‿ku (Žvelgaičiai); 
tòùs kaòšùs tαis·dαva lietùs (Žg); u‿višùz [pastato] bùva med.nis (Žg); apa-
tnei aũkštαi bùva mú·ra (Žg). Panašumo ir būdingos ypatybės reikšmėmis var-
tojami būdvardžių -iškas vediniai iš daiktavardžių milžinas ir senovė, pvz.: bùva 
m.žiniški tvá.rtαi akmennei (Žg); ižgadna senó·viška. t(a.)‿ansá.mli. (Žg).

Ir daiktavardžių, ir būdvardžių mažybinės-maloninės formos sudaromos su 
priesaga -utis, pvz.: mati (Veršiai); upl.tis (Žvelgaičiai). 
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Žagarės šnektoje, kaip ir rytų aukštaičių šnektose, vartojami priešdėlio po- /
pa- vediniai, žymintys ypatybės kiekį, pvz.: pàšvαrs vαdu (Žg); vs pó·jeuni / 
pàjeuni (Žg).

Pastebėta, kad Žagarės šnektos įrašuose vartojami kokybiniai būdvardžiai su 
galūne -us, pvz.: d.rbom / liksmu.s / smã·gu.s (Daukšiai); suku.(s) *smetó·na 
lαkα bùva / nebùva legvu.s (Žg); nebùva legvu / sèsè pa.va i.‿kal·.ma. 
(Žg).

Būdvardžių dūriniai, kaip ir daiktavardžių dūriniai, sudaromi be jungiamojo 
balsio, pvz., bú·dαva tòks mli.nmã.gis muls (Žg).

Ypatybės kiekio skirtumams išryškinti Žagarės šnektoje vartojamas būdvar-
džių aukščiausiasis laipsnis, turintis galūnę -is, pvz.: sveikǽ.usi(ž) žm.gùs èsù 
(Daukšiai); sèæ bú·dαva p.sri.ti.(s) tipȓǽ.usis / pitα igi / vakarene / bαtà 
ȓùbà / krúopas / a‿kleckene / a‿bulbene (Žg); té.n v· bã·uz diǽ.usis (Žg); 
jǽ.utiz diǽ.usiz bùva (Žg); vαks tó·(s) suŋkǽ.usis vin. rαk. (Žg). Aukščiau-
siasis laipsnis gali būti įvardžio pats ir įvardžiuotinės būdvardžio formos jun-
ginys, plg.: pàcs taz‿bαisùsis lαks ·e / kàdà ž·du(š) šá.ude (Žg); màktiηga pàt 
mažó·ji ·rà (Žg); tαi‿tà [sesuo] rà pàt mažó·ji (Žiuriai).

Žagarės šnektoje plačiai vartojamos įvardžiuotinės būdvardžio formos. Vie-
nomis jų respondentai siekia ką išskirti pagal ypatybę, pvz.: bró·lis karúomen 
bùva / tαi‿bùva taz‿did·siz dã.bini.ks (Žg); i‿mã· bùva blogàsis kã·nis i‿suɳkà-
siz dá.rbz bùva (Žg); ta‿megà dió·ji bã.ge dev·nes (Žg); mũ·su. dió·ji šveñte 
va‿*p.trα / *jó·nαi (Žg); jeu‿tie‿mažiẽi bro.kαi / tαi‿tiẽ pabαgdαva kẽ·tures 
tas‿klàsès (Žvelgaičiai); vs tiẽ‿jeu jeuniẽje / pà-(a)ugle / jeu‿pasẽ·ne. (Žiuria). 
Kitais atvejais įvardžiuotinės būdvardžių formos vartojamos nurodant rūšį, am-
žių, pvz.: o‿kt tur·dαva / nèžina / a‿bá.ltoje glúone / a‿raudó·naje glúone 
šakùte. tó·ke. nusijó·vi. / ir‿edαva tep vá.ikodαmi và (Veršia); seleùkes .rà 
smú.oses / staoses (Veršiai); nèžina ku palka màna vi.reśó·śeś / sèsu / 
pùsesere (Žg); da‿vαkùs mažúous reik·dαva priu.r· (Žg).

Respondentai linkę derinti būdvardį prie daiktavardžio, todėl būdvardžio 
linksnio galūnė gali būti nesisteminė, plg. pùsesere / tαi‿anà α iž‿ddeoś śem.z 
bùva (Žg). Kartais, jei pasakodamas respondentas daro pauzę, derinimo gali ir 
nebūti, plg. bùva brαgu.z ¦ dúona‿ta (Žg).

Kiekiniai sudurtiniai skaitvardžiai Žagarės šnektoje sudaromi su sandu -leka, 
plg.: aštuoó·leka [tūkstančių davė] / uštème (Žg); já.unz da.‿bùva / seti.ó·le-
ka mẽ·tu. (Žg). Diskurse pastebimas kiekinio skaitvardžio derinimas su daikta-
vardžio linksnio galūne [má.n dã·ve peùs ltùs (Žg); tαrná.udαva čè šèùs m·-
neus (Žg)] arba tokio derinimo, manytina dėl bendrinės kalbos įtakos, nėra 
[tr(š) šitùz gá.unu / nu‿kàs tàs ·rà (Žiuria)].

Kelintinių skaitvardžių įvardžiuotinės formos nėra dažnos, bet jos neretai 
atliepia sakinyje daiktavardį, t. y. žymi subjektą [o‿tret·sis / jeu‿jé.m gẽ·łaži·s / 
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surak.ntas rαkas (Žg)], arba atlieka atributinę funkciją, t. y. pavaduoja būd-
vardį [p.rma.e ta.‿operã·cie. / ta·‿dẽ·e / sã·ka / bl.gα / gret užmga (Žg)]. 

Žagariškiai tebevartoja dviskaitą. Įrašuose pastebėta skaitvardžių dviskaitos 
akuzatyvo forma, plg. [pencijos] gá.unu dù šitù sept·nezd.šim (Žg). Dažniau-
sios dviskaitos galininko formos su daugiskaitiniais daiktavardžiais metai, mėne-
siai arba vienaskaitinėmis formomis litas, karas, pvz.: i.kabna jeu‿šita. / dev·-
nezdẽ·šim(d) dù mètù (Žg); tètè bùva daũk senènis už‿màm. / pαr‿dvdešim(d) 
dù mètù (Žg); daæ dù mètù tαm‿pàče kαimẽ·li. pri‿vã.ku. bùva (Žg); tαi‿dù 
m·neu mokna (Žg); jeu‿àž dù kàrù pá.rgi.venau (Žg); dúodu dù ltù pαr‿m·nesi. 
kã.ta. (Žg). 

Šnektos įrašuose aptinkamas atskirų įvardžių (ypač parodomojo tas, ta) dve-
jopas vartojimas: vienais atvejais minėtas įvardis atlieka savo funkciją, kitais 
atvejais jis vartojamas kaip artikelis (artroidas), plg. i‿tep ta‿ži.dé.lka ižgé.lbe 
ta.‿gi.v·be. (Žg)20.

Žagarės šnektoje vartojama įvardžių samplaikų. Pavyzdžiui, turėjimui, nuo-
savybei išreikšti sakoma dviejų įvardžių (asmeninio savybinio savas ir pabrėžia-
mojo pats) junginys, plg. mã·s tur·om kèlès ká.ȓve(s) sàva pàtis (Veršia). Vietoj 
parodomojo tas, ta respondentas pavartojo daiktavardžio ir parodomojo įvar-
džio pats su stiprinamąja dalelyte jau samplaiką, plg. o‿i.‿vduri. stó· tas‿mašns 
pàcs‿jau (Veršia)21.

Žagarės šnektos tekstuose pastebėta parodomojo įvardžio anas, -a įvardžiuo-
tinė forma: anàsis / tàz beȓùks (Žg).

Joniškio šnektų, kurioms priklauso ir Žagarės šnekta, veiksmažodžiai yra kito 
kamieno ir asmenavimo paradigmos, plg.: jiẽ s· / ir‿àš acis·dau šàlè (Žg); tà(s) 
s·‿sa.u isipl·te.s (Žg); kàtr. sekmã·dieni. nó·ræm [šokių] / giæm / ka‿ gró· 
(Žg); nèva / nèva / nesigi ka‿vó·ktu. [čigonai] (Žg); kαp jũ·s nesig·et nè-
graže kαb·? (Žg); kiẽk àš nor·eu / tiẽk àš re [karves dobilienoje] (Veršia); 
àš agina / vαga / dàbà palkset / išvaúoset / gαla màmàs palka / acisàæ 
kavaleȓeus (Žg).

Kartais respondentams pasakojant prasprūsta gana netikėtos veiksmažodžių 
formos išsigąsti, išsiganda, išsigando arba budėti, budėja, budėjo, pvz.: mojevnes 
žolẽ·les nuo‿žgašče bùva / nu‿va‿kad‿isigañdi / nu‿va‿tep / kad‿už‿nùgar.s / 
sudúok pαr‿nùgara. / isga.st (Žg); apré.ŋgi / dèd i.‿grã·ba. / i‿bud·i (Žg).

Žagariškiai, kaip ir kaimynai žemaičiai, sangrąžos dalelytę nukelia į žodžio 
galą, pvz.: tù neklaus·kis (Žg); vis‿tek nemã·tos / ku añz d.ga [apie vyną] (Žg); 
àš‿tαi neké.igdαvaus (Daukšiai); mùtis nemùšoms / o‿ten‿žoẽ·li. pasisak· / vs 

 20 Apie artroidą plačiau žr. Rosinas 1988: 59–67.
 21 Įvardžių samplaikos – stabilieji žodžių junginiai – numatomi plačiau aptarti rengiamame sintaksės 

skyriuje.



 Straipsniai / Articles 125

Fonetinės ir morfologinės Žagarės šnektos ypatybės  
(XX a. pabaiga – XXI a. pradžia)

pasisã·ka (Žg); re(g) gi.vé. / niẽkur ned·sies (Žg). Kartais pavartojamos dvi 
sangrąžos dalelytes – po priešdėlio prieš šaknį ir žodžio gale, pvz.: apsvedas / 
i‿tek jiẽ vαkst / kol‿jiẽ pràdèd gi.vé. (Žg); ktà kαim·ne śã·ka / tù nesikśkiś 
(Žg); nesigies nei‿to. pl.šk. / niẽka (Žg); p. śenã·tvj nebesimõ·kas / jà 
(Žg). 

Žagarės šnektoje dar pavartojamos senosios atematinio asmenavimo formos, 
pvz.: màmà paliẽkt‿jau ta·‿duon·te. sukrαmt·ta. su‿sakarnù (Žiuria); nã·ti. ne-
miẽgtu (Žg); užmiẽgti / tàdà pas.si žm.gùs / ir‿àš tàdà užmiẽgtu (Žg); atró·da / 
k(a)‿añc miẽkt / i‿gànà (Žg); [linus] paæũ jeu‿juõs kú.lst / nukú.lst su‿tò.(m) 
mednm / nù‿jæu šukú.oj (Žg). 

Būtojo dažninio laiko 3 asmens forma turi baigmenį -ai: ušplik·dαvαi su‿vá.-
deu / d·dαvαi v·nu. / išplàgdαvαi gèrα (Žg); sak·dαvαi (Žvelgaičiai); švàre 
làbα šlúodαvαi tαn‿pẽ·u. (Žvelgaičiai); p.rma edαvαi i.‿mok·kla. ir‿kùniŋgα 
(Žg); tαi‿nèždαvαi i.‿dá.rba. tàšès tòkè(ž) žmon.m / vá.gi·dαva [obuolius] (Žg); 
tg išedαvαi i.‿laũka. (Žg); paredαvαi nàmi / vá.gi. tá.u niẽks neduõs (Žg); ái / 
kαb gràže šó·gdαvαi! (Žg)22.

Išlaikytos ir senosios veiksmažodžio būsimojo laiko daugiskaitos trečiojo 
asmens formos, aptinkamos kone visose lietuvių kalbos tarmėse, plg.: kà‿jau 
pràšα / ta atvaúome (Veršiai); nu‿i‿dàbà jæu‿d.rme ã·lu. (Veršia); js [žydas] 
usirã·ša an‿pó·pere / j(ž) žna / ka‿mã·s atidúome tuos‿pnigus / kek i.kainúo / 
jà (Žg); paská.di.te kem. / i‿susimá.te gree / nereks pagal‿nùmeri. els 
lá.u tàdà (Veršia); α‿jũ·s vsadà tòki bũ·śte / kad‿jũ·s nenat ni‿i‿bažn·če.? (Žg); 
nuveme iki‿gã·la / i‿eme àdga pαr‿žõ·le. (Žg); nu‿i‿dàbà mẽ·s‿jeu vs vaúome 
(Žg); o‿ta.‿mé.ile. / v.kα / ràte / i.‿tu.‿š.m. pri-aug.n te / i.‿ tu.‿v·ru. / 
i‿àcib.s / kαi‿žàl bαčei (Žg).

Žagarės šnektoje geidžiamąją nuosaką reiškia esamojo laiko trečiasis asmuo 
ir dalelytė lai (rečiau lei), pvz., la iñ ne-užd.rba tiẽk / par‿pùsmeti. jau‿jiñ pràk-
tika(š) šiẽk tiẽk i.ge (Veršia)23.

Įrašuose iš Žagarės šnektos pastebimas veiksmažodžio bendraties trumpini-
mas, ypatybė būdinga ir kitoms lietuvių kalbos tarmėms, o bendraties kamien-
galis dažnesnis su -yti nei -inti, pvz., jà / àvs aug·dαvom / lnus aug·dαva / au-
g·dαva kv·nus (Veršia).

Tranzityvusis priesaginis -uoti vedinys iš mėšlas žymi aktyvaus veiksmo nu-
lemtą priežastinį veiksmažodį, plg. reik·e m·šla. vè mšlúot αnt‿lak. (Žg).

 22 Apie jas plačiau žr. Grinaveckienė 1962: 147–169.
 23 Išsamiau apie šį reiškinį bus rašoma sintaksės skyriuje (straipsnis rengiamas).
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Savaiminis priesagos -telėti intranzityvusis veiksmažodis atitinka priešdėli-
nį paaugau, paūgėjau, pvz., dauæũ á.ukteleu / jeu‿prad·eu ant‿mašna. d.ȓ 
(Žiuria).

Priešdėliniais veiksmažodžių vediniais Žagarės šnektoje itin subtiliai nusa-
komas patikslintas veiksmažodžiu reiškiamo veiksmo pobūdis. Priešdėliniu ap- 
vediniu žymimas veiksmo kartotinumas, plg. kta. pá.rtie gàl v· apsã·li / v· 
nutẽ·ki (Veršiai). Vedinys su at- vartojamas to paties veiksmo atkartojimui (po 
kurio laiko) nusakyti ir sudaro pa- / at- santykinę dermę, plg. jiẽ vs po‿vena. 
atrã·ša / o‿má.n visiẽm atraš· (Žg). Priešdėlinis at- vedinys sudarytų reikšmi-
nę dermę su už- vediniu, plg. kαrjèrus kαip‿škase / mùm jeu‿niẽks nebepriklaũ-
sa / nebe-atmó·k (Žvelgaičiai). Priešdėlinis įdomautis įgyja reikšmę ‘domėtis’, 
pvz., kàs i.domã·vos / tαi‿tàs ir‿šeñdie mó·k ta·‿dá.rba. d.r / kã· màmà d.rb-
dαva / o‿kàtràs ne-i.domã·vos / o‿gá jám lã.ka nebùva / js ir‿šeñdien nežna / 
kã· ta‿màmà d.rba / kap jiñ kẽ·pe / àš tóks vαgz bùva / ka‿àš i.domàvas / kã· 
tùkαi tùȓ / kαp jiẽ (Veršia). Priešdėlinis iš- sakinyje nuo‿r·t(a) αŋčé.use(i) 
ške tàv (Žg) atitinka pa- vedinio reikšmę. Priešdėliniai veiksmažodiniai vedi-
niai išryškina kalbančiojo akcentuojamų veiksmažodžių reikšminius niuansus. 
Kontaminacijos pavyzdys galėtų būti toks: jiñ nevepus / ir‿ne-á.udus [nėra ver-
pusi ir nėra audusi] (Veršia).

Žagarės šnektoje itin dažni priešdėlio nu- vediniai. Kartais tokie priešdėliniai 
vediniai atitinka priešdėlinio su- vedinio reikšmę, plg. nùdege / pup· / užl·gi-
na v.ska. / ižgadna senó·viška. ta.‿αnsá.mli. (Žg); šv.lpi. paspá.ude / nùšvipe / 
ka‿jau‿dá.rbz bakcs (Veršia); tas‿jǽ.utiz bùva tek nušá.udi.cs / bet‿nenušá.ucs 
(Žg); p.rtis nebùva nudẽ·gi.ta mũ·su. (Žg); šušá.ude nàmùs / ktùs nudẽ·gina (Žg); 
tie‿ltα jeu‿dàbà làbα nuprast·e [menka prekinė vertė] (Žg). Nu- vediniai gali 
atliepti pri- vedinių reikšmę, plg. [karvę] pardaũk nurše.z bùvα / par‿tó·li (Ver-
šiai). Jie gali pavaduoti pa- vedinius, plg.: dã· žàdù i.‿*æùs nuraš· [laišką] 
(Žg); kek àž dàbà nusklausa / àš pasipktinus èsù (Žg). Kartais tokie vediniai 
atstoja kelių priešdėlinių vedinių reikšmę, pvz.: ap(i)-, iš-, pa-, su-, plg.: nupã·-
sakoje / kó·kes pã·sekmez gã bú·ti (Žiuriai); ké.ls kαi‿edαva / tẽ· ȓ.ve nùkast 
(Žg). Nu- vediniai gali atitikti per- vedinių reikšmę, plg. i‿ta.‿bùta. nurã·še [vai-
kams] (Žg). Sakinyje dàbà nusm.rdi. dú·mαis / gẽ·ȓ (Žg) nu- vedinys vartojamas 
su- ar per- vedinių reikšmėmis. 

Kaip subtiliai parenkamas priešdėlinis vedinys, rodytų ir sakinys su dviem 
nu- vediniais, kurių pirmasis atitiktų per- vedinį, o kitas būtų vartojamas tik rąja 
nu- reikšme, plg. tòk gràž bùva kumeùke / nušó·ve vsàs kẽ·tures kó·jes vαšei / 
o‿g.và / màmà da.‿prã·ša to.‿karẽe / nušá.ukit / kã· añs ká.ŋkinaz dàbà (Žg). 
Priešdėlinis nu- vartojamas veiksmo intensyvumui nusakyti: u‿višuz bùva med. -
nis // nu‿i‿pàdege // nùdege (Žg); kta. pá.rtie gàl v· apsã·li / v· nutẽ·ki 
(Veršiai). Minėti priešdėliniai vediniai gali atitikti su- arba pa- vedinių reikšmes, 
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plg.: nùle [obuolių sūrį] (Žg); tαb dã.lei nudã·ra [nugludina suformuotą duo-
nos kepalą] (Žg). Sangrąžinė veiksmažodžio su priešdėliu nu- forma reiškiamas 
veiksmo intensyvumas: [sūnus] teg bùva nusis.ge.s / i‿ta‿dã·ktare bùva kašku 
išvavus (Žg); òbuo [vynas] / ka‿nugi.vé.n / kαi‿g.ñtαrs (Žg). Nu- veiksma-
žodiniais vediniais nusakoma veiksmo trukmė: àš v nukeñu [kurį laiką patyli] 
(Žg) arba [vagys] televzoȓu. spαlvó·ta. šneše / dá.iktus nur.ñka (Žg). Priešdė-
liniai nu- vediniai vartojami vietoj kitų priešdėlinių (iš-, pa-, per-, pri-, su- ir 
pan.) veiksmažodžių (žr. 2 diagramą).

2 DIAGRAMA. Priešdėlinių nu- veiksmažodžio vedinių atitikmenys

Priešdėlinis pa- vedinys Žagarės šnektoje atitiktų veiksmažodinių iš- vedinių 
reikšmę, plg.: sušlã·pinαm / ir‿pã·tempæm an(t)‿pevos [audeklą] (Daukšiai); àš / 
kad‿i‿v·riškis / dúona. išmó·kčeu kè / dã· pakèčeu (Veršia).

Plačiai respondentų vartojamas par- kaip veiksmažodžio priešdėlis gali 
atliepti at- ir iš- priešdėlinių vedinių reikšmes, plg.: p.rma. lá.iška. kat‿nùrae / 
tαi‿pá.runte pinigũ. (Žg); śu‿v·ru parśiśk·re (Žg).

Priešdėlinius pri- veiksmažodinius vedinius žagariškiai vartoja mažybine 
reikšme vietoj už-, plg. biškẽ·li priplik·dαva tu.‿m.ltu. (Veršia). Sangrąžinės 
priešdėlio pri- veiksmažodžių vedinių reikšmės veiksmo baigmei nusakyti ati-
tiktų priešdėlinių nu-, pa-, su-, už- veiksmažodžių reikšmes, pvz.: risimiša 
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[pavardės] (Žg); aš‿risisteb·eu a (Veršia); bαñda. gàe / risil·ga ká.rves 
m. / i‿ká.rves m.lždαvau (Žvelgaičiai). Intensyvesnį veiksmą atspindi vedinys 
prisukti reikšme ‘prisemti’: kùbilus vã.ñdene risùgdαvom i(š)‿šú.ne (Žg). Per-
keltinę reikšmę įgyja prikinkyti – ‘paskirti dirbti’: d.æ rikike ri‿veȓšẽ·u. 
(Žg).

Vartojami ir su- priešdėlio vediniai, pvz., sangrąžinis subjekto atliekamas 
veiksmas susiubagauti reikšme ‘prisirinkti, susirinkti’: susi-ubagã·va tu.‿pniŋg. 
dẽ·šim tú·kstαnu. (Daukšiai).

Priešdėliniu už- vediniu atliepiama pa- vedinio reikšmė, plg.: i‿tas‿vã.ks 
uskũ.ñde tαi‿mó·tinαi / ka‿màn vã·gin (Žg); uitã·ćus i‿nàmùs / paskutne. 
sveikã·ta. d·us i‿da.‿mán rek iše iš‿nàm. (Žg). Sakinyje negá. uskũ·tis [mais-
tu] (Žg) už- vedinys atliepia ‘nusiskųsti’ reikšmę. Kitu atveju už- vedinys atlie-
pia iš- arba sinonimiško prižiūrėti žodžio reikšmę, plg. reik·e tas‿màmàs / ta·‿gi. -
vẽnima. [sodybą] užlαik· (Žiuria).

Žagarės šnektoje gausu dalyvinių formų. Veikiamosios rūšies esamojo laiko 
dalyviais nusakoma reikiamybės raiška, plg.: vskas pẽ.kams / àš jau‿nèbegaù 
išmαit.n (Žiuria); nu‿kαp jiẽ tùȓ? / v ká.ȓves mé.žemas / tel·če / r·s pašαi 
(Žiuria); tàs vsas pã·grinds ta‿bú.lve nèperkαma .rà (Žiuria). Kitais atvejais 
esamojo laiko dalyviu nusakomas galėjimas atlikti veiksmą, plg.: bùva mašns 
pǽ.unαms (Žg); kèle tiẽ ne-išvaú.ojemi (Žg); *lituv.s lαke bú·dαva mũ.la / 
kòke‿tik nor·e / bú·dαva i‿·drabùu. skαbæma / ir‿burnõ.z bùva (Žg). Būtojo 
laiko dalyviais nusakomi sudėtiniai neveikiamosios rūšies laikai su būtojo karti-
nio laiko neveikiamuoju dalyviu, pvz.: i‿nelé.ide lá.idot αn‿to.‿kαùka / ku tõ· 
gmin bùva lá.idota (Žg); duõbez bùva / kur‿dú.rpes škasta (Žg); màna mam·te 
· k·pus [duoną] / αmžinã·tilis (Veršia).

Atributinės reikšmės esamojo laiko dalyvis derinamas su daiktavardžiu pana-
šiai kaip būdvardis, plg. ne-išvé.ŋgæmui kã·rui rẽ. bú·ti (Žg).

Prieveiksmio funkciją Žagarės šnektoje dažnai atlieka sustabarėję (suprie-
veiksmėję) daiktavardžių linksniai, dažniausiai vietininkas, pvz.: p.vava 
nàmi (Žg); pαvež nàmi / n.kuli [linų galveles] (Daukšiai); gàæ àvs / pit. 
paredαvau nàmi (Žg); vaúoju nàmi iš‿tu.‿*miknã·u. išlé.idus piẽna. (Žg); kek 
tu.‿beȓùku. m.m bú·dαva nàmi (Žg); palke. nàmi / tiẽ‿eu pasidã·ra jeunã.-
seis / p.les (Žg).

Suprieveiksmėja ir kitų daiktavardžių (pvz., kaimynai) vietininkas, plg.: čè / 
kαim·nuose tòk gã· nesutup·ta bški. [mergina yra] (Žg); nelàbα t.l / kαim·-
nuose tie‿t.vα (Žg); tẽ· / kαim·nuos / tαrnã·va gràž megà (Žg); kαim·nuośe 
tòke ži.dẽ·lei gi.vẽ·na (Žg). Neapibrėžtos vietos reikšme vartojami žodžių joniš-
kiečiai, žagariečiai vietininkai, plg.: té.n / joniškiẽ·uoz / dã·ve eũle. (Žg); va‿ža-
gariẽuos / *žagã·rj gmusi (Žg). Suprieveiksmėjusiu vietininku nusakomas ir 
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laikas, plg. nuo‿r·ta autòbusas en / i‿pituosè / jegu pituosè n· / tαi‿lik‿*pã·ne-
vẹe [tegali atvažiuoti] (Žg). 

Žagarės šnektoje pabrėžiamąja reikšme vartojami būdiniai, sudaryti su prie-
saga -tinai, pvz.: kà(s) sá.u gαlvó·tinαi gi.vé.n / tàz gi.vé.n (Žg); dàbà nèštinα 
nš / o‿àš nesiléiu nèšαmà (Žg); o‿ta‿màmà ušp·le p.ltinα / šá.ukšta. pas·me 
cùkraus / ušp·le pltinα / ir‿stó· [alus] (Žg).

Iš Žagarės šnektos įrašų matyti, kad pastebėti morfologijos ir žodžių darybos 
polinkiai atspindi ir savitą, ir lietuvių kalbos tarmėms būdingų kalbinių ypaty-
bių atlieptį.

ŽAGARĖS ŠNEKTOS LEKSIKA: 
ŽVALGOMASIS PJŪVIS

Geriausiai tarmių, patarmių, šnektų ir pašnekčių leksiką atspindi tarminiai 
žodynai, bet kol Joniškio šnektų žodynas tebėra rankraštinis, tiksliau, parengtas 
pirminis kompiuterinis variantas, galima padaryti žvalgomąjį eksperimentą. Au-
torė sumanė iš Žagarės šnektos įrašų pasirinkti įvairesnės leksikos, atliepiančios 
savarankiškas kalbos dalis, ir palyginti, kaip ji atspindėta didžiajame Lietuvių 
kalbos žodyne, iš kurio bendrinė kalba semiasi žodžių, kuriame gausu pavyzdžių 
iš tarmių, suprantama, turėtų būti pavyzdžių iš Žagarės (Žg) arba Skaistgirio 
(Sk), Joniškio (Jnš). Žagarės šnektos įrašų pasirinktus žodžius galima vertinti 
publikavimo žodyne (vartojamumo bk), reikšmės naujumo, kalbų kontaktų ir 
kalbos vartotojo kūrybiškumo kriterijais. Pasirinkti apžvelgti per 80 žodžių, iš 
kurių 74 yra savarankiškos ir 10 – nesavarankiškų kalbos dalių.

Iš Žagarės šnektos įrašų pasirinkti aptarti 32 daiktavardžiai. Lyginta, ar šie 
daiktavardžiai ir jų reikšmės atspindėtos Lietuvių kalbos žodyne iliustraciniais 
sakiniais ar nuorodomis. Minėtame leidinyje nurodoma, kad Joniškio šnekto-
se vartojami ciocė ‘teta’ (pvz. iš Jnš, Žg), dariniai ‘dažai’ (pvz. iš Jnš), gangis 
‘girnų įrengimas’ (pvz. iš Jnš, Žg), manta ‘turtas’ (pvz. iš Jnš), obelys ‘obuolys’ 
(pvz. iš Jnš, Žg), patinginys ‘kas nedarbštus’ (nuoroda Žg), podė ‘krikštamotė’ 
(pvz. iš Sk ir nuoroda Jnš), ratinis ‘verpimo ratelis’ (nuoroda Jnš, Žg), skraistas 
‘prijuostė’ (pvz. iš Jnš ir nuoroda Žg). Taigi Žagarės šnektos ir Joniškio šnektų 
daiktavardžių atspindys LKŽ sudarytų 29,03 %. Yra daiktavardžių, pateikiamų 
LKŽ be nuorodos apie tai, kad jie vartojami Žagarės šnektoje ar bent apie Jo-
niškį, pvz.: čirškynė ‘medinis barškalas, kleketas’; kalėda ‘kunigui ar bažnyčios 
tarnams, apie Kalėdas apsilankantiems, duodama duoklė’; kirpšas ‘kas trumpai 
nukirptais plaukais’ (LKŽ pateikiamas žodis kirpšė, bet žinant, kaip svyruoja 
giminė Žagarės šnektoje, galima juos gretinti); lupatas ‘sudėvėti, suplyšę dra-
bužiai’; mergė ‘samdinė’; prosmiltis ‘priesmėlis, lengva žemė’; sėdyba ‘sodyba’; 



JANINA ŠVAMBARYTĖ-VALUŽIENĖ

130 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXX

sodžius ‘kaimas’; sueiga ‘giminių susiėjimas’. Apskaičiavus procentus, matyti, 
kad 37,5 % daiktavardžių nenurodyti kaip vartojami Žagarės šnektoje (ir kitose 
Joniškio šnektose). 

Visai kitomis reikšmėmis vartojami trys daiktavardžiai: kabė ‘plaukų segtukas’ 
(LKŽ artimesnė būtų tik ‘sagties’ reikšmė); pūslys ‘nedidelė mergaitė’ (LKŽ yra 
tik ‘mažas riebus kūdikis’ reikšme, bet čia kalbama apie vaikščiojančią mergai-
tę); taškas ‘vieta, kur perpardavinėjamas alkoholis’; trandis ‘sutrūkusios ir plei-
skanotos kojos’ (LKŽ artimiausia reikšmė – ‘kojos pado, kulno ar piršto tvin-
kinys’). Kitomis reikšmėmis Žagarės šnektoje vartojami 12,9 % daiktavardžių.

LKŽ visai nėra penkių Žagarės šnektoje vartojamų daiktavardžių, pvz.: au-
kotinis ‘aukojimas, labdara’; drobnės ‘vėjaraupiai’; grižas ‘kas susuktas, grįžtė’; 
liespienis ‘pienas be grietinės, liesas pienas’. Vienas žodis – lingacija ‘darželio 
gėlė’ – leistų suvokti respondento kūrybiškumą: išvardijęs darželyje augančius 
augalus, baigia sakinį tarsi apibendrinamuoju žodžiu, nusakydamas ir kitas lin-
guojančias gėles. Dar du žodžiai – palaidnieks ‘pasileidėlis’ ir palietis ‘sulatvėjęs 
lietuvis’ – liudytų baltų tautų ir kalbų kontaktus. Pastarųjų daiktavardžių taip 
pat nėra LKŽ. Taigi 22,58 % daiktavardžių nėra patekę į LKŽ. Vadinasi, apie 
35,5 % žodžių ar jų reikšmių savitumas galėtų papildyti lietuvių kalbos atsargas, 
kalbos fondą. 

Atskirai reikėtų paminėti daiktavardžius, kurie, keičiantis gyvenimui ir nyks-
tant atskiriems įrankiams (ar buvusiai technikai), yra pasitraukę iš aktyviosios 
vartosenos, bet respondentų prisimenami. Iš jų minėtini aznyčia ‘vieta, kur dai-
ginamas ar džiovinamas salyklas’ [azn·če bú·dαva tep / an‿pirtiẽs lùbu. padar·ta 
nu‿tòki d·že (Daukšiai)]; branktas ‘skersinis viržiams užkabinti, kinkant arklį’ 
[màtα / bùva dvèi brañktαi / stelvógαi / ka juõ(š) šaũ (Veršia)]; dampis ‘kulia-
moji mašina’ [tas‿pẽ·uz bú·dαva dã.pis / jà (Veršia)]; drangės ‘vežimukas su 
mediniais ratais?’ [nupjó·ve nuo‿mẽ·e‿va rpkàs tó·kes kẽ·tures / i‿padã·re tó·kez 
drαŋùkes (Žiuria)]; grėbtis ‘stambesnis šiaudagalys?’ ir pelas ‘smulkus šiau-
dagalys, akuotas’ [šũdus reke ati / pèlùs reke ati / gr·us reke ati / 
màtα / visó·u. tu.‿dαb. bú·dαva (Veršia)]; mašinkūlis ‘kūlimo laikas, kūlė’ 
[par‿mašῃkuus [eidavo į talkas] (Veršia)]; naginės ‘iš vieno minkštesnio odos 
gabalo suraukta avalynė su apivarais’ [sá.u nã·gines pàt pasidar·dαvau (Dauk-
šiai); žiẽma. tei(p)‿pà su‿nagin·lm dv·dαvau (Daukšiai)]; tučkas ‘čiulptukas, 
žindukas’ [tùka. iž‿duon·tes padar·dαva / i.d·dαva i.‿drobni. lupat·li. / jegu 

*ul·te vẽ.ks / tai‿tàdà tù dúok ta.‿tukẽ·li. // padar·ta. iž‿duon·tes ir‿sakarna 
(Žiuria)]; žvangučiai ‘diržas su skambaliukais, segamas arkliui po kaklu’ ir pa-
šorkos ‘kinkomasis diržas?’ [ale pakiŋk·ti / žvaῃgùčei bú·dαva / júodas tó·kes 
pašó·rkaz bú·dαva (Veršia); á.rli. ku uškiῇka / júodas / šikšnnes / pašó·rkaz 
bú·dαva / i‿pri‿tũ· pašó·rku. kab·dαva tó·u(ž) žvαŋgùùs maùus bá.ltus (Ver-
šia)]. Vieni žodžiai, kaip mašinkūlis (LKŽ mašinkūlė), nurodyti esant apie Žg, 
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kiti – tučkas ir žvangučiai (LKŽ žvanguliai) – žinomi iš tautosakos (M. Slan-
čiausko) ar M. Katiliškio raštų (grožinių kūrinių). Prie daugumos žodžių nėra 
nuorodos apie vartojimą apie Žagarę ar Skaistgirį, Joniškį. Iš 11 pateiktų žo-
džių tik prie 3 LKŽ nurodyta, kad jie vartojami Joniškio šnektose, o prie 8 to-
kių pažymų nėra arba nėra net tokio žodžio LKŽ (drangės, grėbtis, pašorkos) (žr. 
1 lentelę).

Į akis kritę Žagarės šnektos įrašuose vartojami būdvardžiai ar būdvardišką 
reikšmę įgyjantys įvardžiai, kurių susidarė 12, respondentų labai taikliai pasi-
rinkti ir įtaigiai apibūdina daiktą ar reiškinį, arba sudaro stabilųjį žodžių junginį. 
Vieni jų, kaip aukštynelkas ‘gulintis ant nugaros’ ir vijinis ‘liktarnos rūšis’, nė-
ra patekę į LKŽ, o kiti, kaip katras ‘kiekvienas’ ir švakas ‘silpnas’, yra LKŽ su 
pateiktais pavyzdžiais iš Žg. Daugiausia tų būdvardžių, prie kurių nenurodyta, 
kad jie vartojami Žagarės šnektoje (ar Joniškio šnektose), yra: didysis karas ‘pir-
masis pasaulinis karas’; grynas ‘tuščias’; maktingas ‘šaunus’; mažas ‘mažažemis’; 
šarpus ‘darbštus’; vienišas žodis ‘keiksmas, kalba su keiksmažodžiais’. Visai kita 
reikšme vartojami būdvardžiai gyvas ‘rūgstantis, rūgstąs’; jaukus ‘ramus ir šil-
tas’. Taigi 61,5 % būdvardžių Žagarės šnektoje vartojami savitai (žr. 2 lentelę). 

Pasirinkti aptarti 30 veiksmažodžių (ir prieveiksmių). Visi 19 veiksmažodžių 
yra LKŽ bazėje. Tik vieni jų vartojami kitomis (nei LKŽ) reikšmėmis, pvz.: 
bliauti ‘atsikalbinėti’ ir ‘garsiai šaukiant kviesti’; išbraižyti ‘išskutinėti peiliuku 
(margučius)’; išsiblaivėti ‘nukristi putoms’; kvarksėti ‘šnekėti’; minkyti ‘ritmiš-
kai kelti kojas’; nusitverti ‘kartu gyventi’; spardytis ‘gerai gyventi’; stoksoti ‘būti 
nereikalingam, stovėti’; susitverti ‘gimti’; važiuoti ‘būti pašautam į krosnį’. Kitų 
veiksmažodžių reikšmės sutampa su LKŽ išskirtomis reikšmėmis, bet nuorodos, 
kad jie vartojami Žagarės šnektoje ar apie Joniškį, nėra paminėta, pvz.: išvartoti 
‘išleisti už vyro’; nudilęs ‘nebeprisimenamas’; nuūžti ‘skubiai nueiti’; praprusęs 
‘pasimokęs’; parsikviesti ‘parsivadinti gyventi, įkalbėti sugrįžti’; suderėti ‘sulyg-
ti, sutarti dėl ko’; sušiauštas ‘nelygaus paviršiaus’; šaukti ‘vadinti’. Kiek kitoks 
11 prieveiksmių vaizdas – į LKŽ nepateko formos atgaliau ‘atgal’ ir prietariš-
kai ‘tikint burtais’. Visai kitomis reikšmėmis vartojami juodai ‘labai, patikliai’ ir 
laisvai ‘neapgaubtai stiklu, neįstiklintai’. LKŽ nėra nurodyta, kad prieveiksmiai 
plačiai ‘išsiskirsčius po pasaulį ar Lietuvą’ ir ‘turtingiau, prabangiau’; laisvai ‘ne-
apgaubtai (stiklu)’; prastai ‘silpnai’; tikybiškai ‘religiškai’ ir skaudžiai ‘šiurkščiai’ 
yra vartojami ir Žagarės šnektoje. Tik prie ropa ‘ropomis’ ir valioj ‘atdarai, ati-
darytos’ LKŽ yra pavyzdžių iš Joniškio, bet ne iš Žagarės. Nors, kaip susidaro 
įspūdis, veiksmažodis (iš dalies ir prieveiksmis) gerai atspindėtas LKŽ, bet kai 
kurios jų reikšmės yra būdingos tik žagariškiams (žr. 3 lentelę). 

Žagarės šnektos įrašuose akis patraukė 10 nesavarankiškų kalbos dalių. Iš-
tiktukais ir dalelytėmis respondentai siekė santūraus pasakojimo spalvingu-
mo. LKŽ nėra nurodyta, kad ekspresyviosios kalbos dalys, tokios kaip: ar ‘taip 



JANINA ŠVAMBARYTĖ-VALUŽIENĖ

132 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXX

pat’; musėnt ‘turbūt, gal’; musint ‘gal’; pliumpt ‘kritimui į vandenį nusakyti’; 
pur ‘burzgimui imituoti’, vartojamos ir Žagarės šnektoje. Kitos, pvz.: gan ‘daug, 
pakankamai’; nėmaž ‘visai’; makt ‘kyšt’, nurodytos kaip žagariškių vartojamos. 
Tik džing ‘skleidžiamam garsui imituoti’ LKŽ nėra, o artimos reikšmės žodžiai 
džingt ir džingu vartojami kitomis reikšmėmis (žr. 4 lentelę).

Pasižvalgymas po Žagarės šnektos leksiką dar labiau sustiprina mintį, kad 
tarmių, šnektų, šnektų grupių žodynai yra neišmatuojamas ir neišsemiamas lie-
tuvių kalbos gyvasties lobynas. 

ŽAGARĖS ŠNEKTA XX A. PABAIGOJE: 
APIBENDRINAMOSIOS MINTYS 

Aptarti Žagarės šnektos įrašų, darytų 1998–2003 m., akcentuacijos ir tarmi-
niai gramatiniai polinkiai vestų prie tiriamųjų XXI a. darbų, stebint šnektos kai-
tos polinkius. Akcentuacijos požiūriu Žagarės šnektoje vyrauja visuotinis kir-
čio atitraukimas. Kalbininkų pastebėtos mišriųjų dvigarsių kirčiavimo ypatybės 
vertos detalesnio tyrimo ir korekcijos, atsižvelgiant į pateikėjo tautinę priklau-
somybę ir kalbinę savivoką. Kisti turėtų tam tikros fonetinės ypatybės, iš kurių 
minėtina balsių a, e, i, u ir priebalsių ch, f, h tarimas; pridėtinių j, v vartojimas; 
įdomu pasekti šlekiavimo ir priebalsių minkštinimo / kietinimo raidą.

Žagarės šnektos morfologinės ypatybės – skirtingi vardažodžių kamienai, 
skaičiaus ir giminės svyravimai, dviskaitos vartojimas, vardažodžio formų (įvar-
džiuotinių, laipsnio, sangrąžos) savitas (ar skolintas iš artimų šnektų) sudarymas, 
veiksmažodžio kamienų ir formų vartojimo ypatybės – taip pat turėtų pasiduoti 
kalbinei raidai.

Tarminiai įrašai leidžia susidaryti vaizdą, kaip Žagarės šnektoje sudaromi žo-
džiai. Respondentai dažniausiai vartojo priesaginius, priešdėlinius vedinius ir 
dūrinius. Pastebėta, kad priesaginiai daiktavardžiai sudaromi su priesagomis 
-atis, -ėjas, -elis, -ietis, -tojas, -uitis. O būdvardžiams dažnesnės priesagos -ingas, 
-inis, -utis. Žagarės šnektoje vyrauja priešdėlinė veiksmažodžių daryba, iš kurių 
minėtini priešdėliai ap-, nu-, pa-, par-, pri- ir kt. Dūrinius žagariškiai dažniau-
siai vartoja be jungiamojo balsio.

Žagarės šnektos leksikos pjūvio apžvalga leidžia susidaryti vaizdą apie šnek-
toje savitai vartojamą leksiką. Respondentų subtiliai parenkamas žodis ar jo for-
ma pasakojamiems vaizdiniams ar reiškiniams apibūdinti atspindi prigimtinės 
kalbos lankstumą ir tinkamumą dabarties mintims išreikšti. Kalbinė aplinka 
(šiuo atveju – Žagarės šnektos įrašai) rodo, kaip respondentas formuoja ir per-
teikia kalba savo kūrybinius sumanymus.
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LKG I – Lietuvių kalbos gramatika, t. 1. Fonetika ir morfologija
LKG II – Lietuvių kalbos gramatika, t. 2. Morfologija
Lkt – Lietuvių kalbos tarmės
Lktch – Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija
Sk – Skaistgirys
Sln – Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamosios tautosakos rinki-

nių leksika. Žodynas 
vaš – vakarų aukštaičiai šiauliškiai
Žg – Žagarė 

PRIEDAI

1 LENTELĖ. Žagarės šnektos daiktavardžiai

Žodis Reikšmė Iliustracija
Yra / nėra LKŽ ir 
LKŽ(e). Reikšmė

abrė duonos 
rūšis?

ã·bre vadnos tòk dúona (Žg) 1. Didelė gelda duonai 
maišyti.
Nuoroda Žg. Sakiniai 
tik iš Jnš.

aukotinis labdara daæ padar·dαva tóki aukó·tini. / 
ka‿be‿bliet [būdavo šokiai] (Ver-
šia); tiẽ / kur‿su-aukó·e pnig / 
tai‿tiẽ vs bú·dαva muzikañtαm / jà 
(Veršia)

LKŽ nėra.

ciocė teta šaũkm *juliã·na / òce / ta‿màna 
pó·de (Žg) 

Ciocė 1. Teta.
Pavyzdžių iš Žg ar Jnš 
nėra.

čirškynė medinis 
barškalas, 
kleketas

o‿*vel·kαs ka‿bú·dαva màna á.ugume 
/ tαi‿žnα pasidrbdαva tòkèš č.rki-
nes mednès / nu‿ir‿trrrr po‿kiẽma. / 
kad‿edαvom toš‿č.rškines (Žg)

1. Medinis barškalas, 
kleketas, klekučiai.
Pavyzdžių iš Žg ar Jnš 
nėra.

dariniai dažai i.‿dã·rius i.d·dαvom [kiaušinius] / 
dàrine / skαtos / kur‿ũ·luz dã·ža (Žg)

1. Dažai.
Pavyzdys iš Jnš.

drobnės vėjaraupiai sus.gom drònm / vã·raupαis / 
kαp jàs vadna (Žg)

LKŽ nėra.

gangis girnų įren-
gimas

kètur gαgei má.ldαva gi.vulǽ.m (Ver-
šia)

2. Vienerių girnų 
įrengimas.
Pavyzdys iš Jnš ir Žg.
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Žodis Reikšmė Iliustracija
Yra / nėra LKŽ ir 
LKŽ(e). Reikšmė

grižas kas susuk-
tas

[linų] re padar·d gr.žα (Žg) LKŽ nėra.

kabė segtukai 
plaukams

plá.uku(s) sup·ne / su‿kã·bm sùsege 
(Žg)

Tokios reikšmės nėra, 
yra sagties reikšmė.

kalėda duoklė 
bažnyčiai

ta.‿kal·da. gal·e pαr‿paklúones 
atvè (Žg)

3. Kunigui ar bažny-
čios tarnams, apie Ka-
lėdas apsilankantiems, 
duodama duoklė.
Pavyzdžių iš Žg nėra.

kirpšas kas nedai-
liai apkirp-
tas, trum-
paplaukis 

tò. kipšu. nèmaæ / kαi‿màna 
dùkt. [trumpai kirpti plaukai] (Žg)

Kas su trumpai nu-
kirptais plaukais, bet 
žodis kirpšė.
Reikšmė nefiksuota 
apie Žg.

liespienis liesas pie-
nas, pienas 
be grieti-
nės

js negá. tòke piẽna / liẽpiene [gerti] 
(Žg)

LKŽ nėra.

lingacija darželio 
gėlė

bùva nastùrkas / sereñti.s / dauæũ 
liŋgã·cies tó·kes  (Žg)

LKŽ nėra.

lupatas skuduras [tėvas] αñ(s) sup.gdαva sènùs lùpatus 
/ ó·das (Žvelgaičiai)

1. Ppr. Pl. sudėvėti, 
suplyšę drabužiai.
Pavyzdžių iš Žg nėra. 

manta turtas šveže žmó·nis / àtme má.ntas / 
i.‿ kolkòzus tas‿má.nta(s) sùveže / jà 
(Žg) 

1. Manta – turtas.
Nurodytas tik Jnš.

mergė samdinė àš pαr‿mege. màžα tã.navau (Žvel-
gaičiai)

2. Psn. ūkininko, buo-
žės samdoma mergina 
darbininkė, samdinė, 
tarnaitė.  
Nenurodyta, kad var-
tojamas Žg.

obelys obuolys ž·dαi pigdαva i(ž)‿žmò só·dnus / 
tαrgá.udαvo(s) su‿òbeles / su‿vsaku 
(Žg)

1. Obelies vaisius.
Pavyzdžiai iš Jnš ir Žg.

palaidnieks pasileidėlis àns n· kòks pàlαidnieks / a‿kã· (Žg) LKŽ nėra.
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Fonetinės ir morfologinės Žagarės šnektos ypatybės  
(XX a. pabaiga – XXI a. pradžia)

Žodis Reikšmė Iliustracija
Yra / nėra LKŽ ir 
LKŽ(e). Reikšmė

palietis sulatvėjęs 
lietuvis 
(ppr. likęs 
gyventi 
Latvijoje)

jé tas‿v·rz bùva paliẽtis / lietùvis / 
bet‿*làtvij· tαrnã·va / jz bùva iš‿t.v. 
ižb·gis / bet‿*làtvij· tαrnã·va / i‿pri-
sirã·še / palka pαr‿*làtvijes piliẽti. (Žg)

LKŽ nėra.

patinginys 
ar -is

nedarbštus o‿kt tαi‿bùva pàtiŋgine / tαi‿pràstα 
gi.vẽ·na / pas‿tòùs àš nedαvau (Žg)

Tingokas, apytingis 
žmogus.
Nuoroda Žg.

podė krikšta-
motė

pas‿pó·de / sàka / bùva (Žg); 
šaũkm *juliã·na / òce / ta‿màna 
pó·de (Žg) 

1. Krikštamotė.
Nuoroda Jnš, o pavyz-
dys iš Sk.

prosmiltis lengva 
žemė

té.n gèrà žẽ·me / prõ·smiltis / nergeȓ 
niẽks (Žg)

Smiltinga žemė, pries-
mėlis.
Nėra pvz. iš Žg ar Jnš.

pūslys maža mer-
gaitė

i‿pasitá.ikau àš / toks‿pũ·lis i.e (Žg) 3. Mažas riebus kū-
dikis.
Pavyzdžių iš Žg ar 
Jnš nėra. Nesutampa 
reikšmės.

ratinis verpimo 
ratelis 

mamã·te vẽ.bdava tiem‿ú·kiniŋkαm 
su‿tuo‿ràtiu kαib‿bú·dαva (Žvelgai-
čiai)

Ratelis, naminis ver-
pimo prietaisas.
1 ratinis. Nuoroda Žg, 
Jnš.

sėdyba sodyba sd·bo. ká.ȓves .rà (Žiuriai) 1. Žemė apie namus su 
visais trobesiais
Pavyzdžių iš Žg ar Jnš 
nėra.

skraistas sterblė prip·le skrαsta. sαldã.u. / tik‿nèvek 
(Žg); daũg làbα rã·dom rišut / prisi-
d·om i‿skrαstùs / i‿tαbàs (Žg)

1. Skraitas prijuostės, 
sijono ar marškinių 
priešakinė dalis, suim-
ta kam įdėti, sterblė.
Nuoroda Žg, o pavyz-
dys iš Jnš.

sodnas sodas mũ·su. só·dnaz bùva (Žg) 1. Sodas, žemės plotas, 
kuriame auga vaisme-
džiai ir vaiskrūmiai; 
patys tame plote au-
gantys vaismedžiai ir 
vaiskrūmiai.
Yra nuoroda Sk.
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Žodis Reikšmė Iliustracija
Yra / nėra LKŽ ir 
LKŽ(e). Reikšmė

sodžius kaimas edαva kudαm pαr‿vsa. só·u. (Žg) 1. Sodžius, kaimas.
Pavyzdžių nei iš Žg, 
nei iš Jnš nėra.

sueiga susiėjimas *pètrα / sù-eiga tu.‿gmi bú·dαva 
(Žg)

1. Suėjimas, susibūri-
mas, sambūris
Pavyzdžių iš Žg ar Jnš 
nėra.

taškas bet kokia 
vieta, kur 
galima 
nusipirkti 
svaigiųjų 
gėrimų

dàbà tie‿tàškα / en tie‿žmõ·ni.s / gẽ·ȓ 
(Daukšiai)

Žodis yra, bet varto-
jamas kitomis reikš-
mėmis.

trandis skaudulys kó·jos apá.ugdαva tòo trαdi / ne-
begàl pa-e (Žg)

6. Kojos pado, kulno 
ar piršto tvinkinys.
Pavyzdžių iš Žg ar Jnš 
nėra. 

varnuogė mėlynė edavom i‿vá.rnuou. nuo‿*žolnes 
(Daukšiai)

5. Mėlynė.
Pavyzdžių iš Žg ar Jnš 
nėra.

2 LENTELĖ. Žagarės šnektos būdvardžiai

Žodis Reikšmė Iliustracija
Yra / nėra LKŽ(e).
Reikšmė

aukštynel-
kas, -a

gulintis 
ant nuga-
ros

vã.ka. pagudom aukšt·nelka. / 
i‿vaúojem (Žvelgaičiai)

LKŽ nėra.

didysis 
[karas]

Pirmasis 
pasauli-
nis karas 
1914–1918

gi.vẽ·na tòks nuo‿dee kã·ra dã·ktαrs 
/ *bé.rtulis (Žg)

1. Svarbusis, žymusis.
Pavyzdžio iš Žg nėra.

gyvas, -a rūgstantis, 
rūgstąs

dèd miẽles / ir‿js [alus] pràded 
gi.vé. / jau‿g·s añs ·r (Daukšiai)

Iš dalies tiktų 1. Tu-
rintis gyvybę, bet 
nėra nurodyta perkel-
tinė reikšmė.

grynas, -a tuščias dàbà niẽka nèb· / gr·n / gr·n 
l.kα (Žvelgaičiai)

10. Tuščias.
Pavyzdžio iš Žg nėra.
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Fonetinės ir morfologinės Žagarės šnektos ypatybės  
(XX a. pabaiga – XXI a. pradžia)

Žodis Reikšmė Iliustracija
Yra / nėra LKŽ(e).
Reikšmė

katras kiekvie-
nas

o‿tep‿tai kàtra. pavã·sari. tv.na 
*daũgαva (Žg)

2. Kiekvienas.
Pavyzdžiai iš Žg ir 
iš Sln.

jaukus, -i ramus ir 
šiltas

vã·sara. / vàkarα jek.s / atedαva 
žmò. daug·bes (Žvelgaičiai)

3. Malonus, meilus. 
Už brūkšnio pateikti 
pavyzdžiai rodytų 
perkeltinę reikšmę. 
Nėra pavyzdžių iš 
gyvosios kalbos, tik 
iš Daukanto raštų.

maktingas, 
-a

šaunus màktiηga pàt mažó·ji ·rà (Žg); v·rs 
màna bùva tok(s)‿stαbùs / màktiηgs 
/ á.ukšts (Žg)

2. Turintis visus rei-
kalingus ypatumus, 
tinkamas, šaunus, 
darbštus.
Pavyzdžių iš Žg nėra.

mažas, -a turintis 
mažai 
žemės, 
mažaže-
mis

kàtràs mã·žaz bùva / ká.ȓve. / á.rli. 
lã.ke [mažažemis] (Žvelgaičiai)

Iš dalies tiktų 6. 
Nežymios padėties 
visuomenėje, prastas, 
neturtingas. 
Pavyzdžių iš Žg nėra.

šarpus, -i darbštus tètè bùva šαpus / m.m reke d.r 
nažem (Žvelgaičiai)

1 šarpus 1. Darbštus, 
guvus, gyvas, mitrus.
Pavyzdžių iš Žg ar 
Jnš nėra.

švakas, -a silpnas [sesuo] α švàkà · (Žg) 1. Turintis mažai fizi-
nės jėgos ar sveikatos. 
Yra 2 pvz. iš Žg, bet 
su prieveiksmiais 
švakiau ir švakyn.

vienišas, -a 
[žodis]

paauglių 
keiksmai 
ir kalba 
su keiks-
mažo-
džiais

isitrá.uke cigarètès / blèd blèd / veniši 
tòki žõ·ei (Žvelgaičiai)

2 vienišas 1. // neį-
einantis į daugianarę 
sistemą.
Pavyzdžių iš gyvo-
sios kalbos nėra, iš 
raštų yra.

vijinis liktarnos 
rūšis

tòkes liktá.rnaz bú·dαva / vines (Žg) LKŽ nėra.
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3 LENTELĖ. Žagarės šnektos veiksmažodžiai ir jų formos (dalyviai, prieveiksmiai)

Žodis Reikšmė Iliustracija
Yra / nėra LKŽ(e).
Reikšmė

atgaliau atgal jiñ gr·ža tàd(à) àdgaæ (Žiuria) LKŽ nėra.
bliauti atsikalbi-

nėti

garsiai 
šaukiant 
kviesti

mašiniẽris pasã·ke žmon.m suvè 
á.rus / tiẽ ǽ.un / k(a)‿ae 
bù(s) sukù vè [dampį] su‿vá.ndeu 
(Veršia)

giù / ka‿ǽ.un bαisǽ.usei / kazé.  i-
ka / kazé.ika [šeimininke, šeiminin-
ke] (Žg)

Žodis LKŽ yra, bet 
nėra pavyzdžių iš Žg 
ar Jnš tokiomis reikš-
mėmis. 

eiti tęstis, 
trukti

ž·dai sup.gdαva liẽsuz g·vuus / 
jé.uus / ká.ȓves / visó·us / rùdeni. / 
kó. tà(s) sezó·ns / nù ¦ maždaũg ¦ 
apie‿trs m·neus edαva ta(s)‿sè-
zons / té.n iž‿búlu. / iž‿grú·du. 
dar·dαva / (Žg)

4. Slinkti (apie laiką).
Pavyzdžių iš Žg nėra.

išbraižyti išskutinė-
ti peiliu-
ku (mar-
gučius)

kcs mok·dαva [kiaušinius] ižbrá.iži. 
(Žg)

Iš dalies tiktų 3. Iš-
piešti, išbrėžti.
Pavyzdžių iš Žg nėra.

išsiblaivėti nukristi 
putoms

isiblαiv· tos‿pùtas / neb·ra jũ· [apie 
alaus darymą] (Veršia)

Žodis yra kitomis 
reikšmėmis.

išvartoti išleisti už 
vyro

dùkt bùva išvαrtó·ta / nu‿tαi‿tiem‿ 
s.  n.m žẽ·me (Žg); išvαrtó·dαva / 
apžé.  n di.dαva / o‿s.n.m ta.‿žẽ·me 
palgdαva / jà (Žg)

Išleisti už vyro.
Pavyzdys iš Sk.

juodai atsidavu-
siai

àš tkinti / bet‿ka‿teip‿judα / tαi‿α 
nè (Žiuriai)

Žodis yra, bet nėra 
tokios reikšmės. 

kvarksėti šnekėti nẽ·kin màn / i‿àš kvá.ȓu i‿kvá.ȓ -
u (Žg)

Iš dalies tiktų 3. Prk. 
murmėti, bambėti; 
piktai, stačiai kalbėti. 
Pavyzdžio iš Žg nėra.

laisvai neap-
gaubtai 
(stiklu)

iš‿prà.s jn bùva pašαrvó·ta 
teip‿lαsvα / o‿pàsku stilnem 
gràbè [apie Barborą Umiastauskaitę]
(Žg)

Žodis yra, bet kito-
mis reikšmėmis.
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Fonetinės ir morfologinės Žagarės šnektos ypatybės  
(XX a. pabaiga – XXI a. pradžia)

Žodis Reikšmė Iliustracija
Yra / nėra LKŽ(e).
Reikšmė

minkyti ritmiškai 
kelti ko-
jas

àš teb gràže á.ušče / kó·jes m.ɳki.  če 
(Žiuria)

Iš dalies tiktų 1. Prk. 
mindyti. 
Pavyzdžių iš Žg ar 
Jnš nėra.

nudilęs, 
-usi

nebeprisi-
menamas

o‿*kùpiškis tαi‿è / dabà nudle.s ·r 
[nebeprisimena] (Žg) 

2. Pranykti, pradingti, 
prapulti. Yra nuoroda 
prk.
Pavyzdžių iš Žg nėra.

nusitverti kartu gy-
venti

čè‿jeu nebe‿pirmó·i / kta. mó·teriška. 
tùȓù nusiv·re.s / jà (Veršia)

Iš dalies tiktų 
2. Tverti. 2. Kibtis, 
kabintis, norint išsi-
laikyti ar sulaikyti.
Pavyzdžių iš Žg ar 
Jnš nėra.

nuūžti skubiai 
nueiti

mã·s / vsà k·bra nù-u.žæm (Žg) 8. Greitai kur nuvyk-
ti, nubėgti.
Pavyzdžių iš Žg ar 
Jnš nėra.

plačiai išsiskirs-
čius po 
pasaulį ir 
Lietuvą

turtin-
giau

màna v.ka gi.vé.n plàče (Žiuriai)

plàče žm.n.s gi.vé.n (Žiuriai)

Iš dalies tiktų 2. Į 
visas puses nusitęsęs. 

9. Nesaikingas, iš-
laidus. 
Pavyzdžių iš Žg ar 
Jnš nėra.

praprusęs, 
-usi

pasimo-
kęs

ku praprùse. / tai‿dã· kaip‿nó·rs ve-
čes (Žiuria)

1. Praprusti. 1. Iš-
prusti, prasilavinti.
Pavyzdžių iš Žg nėra.

prastai silpnai kta. kαta. làbα pràstα bú·n / skaũd 
vsu (Žg)

6. Silpnas, nestiprus.
Pavyzdžių iš Žg nėra.

prietariškai tikint 
burtais

priẽtariškai nè / nè / nebú·dαva [bur-
tais netikėjo] (Žiuria)

LKŽ nėra.
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Žodis Reikšmė Iliustracija
Yra / nėra LKŽ(e).
Reikšmė

parsikviesti įkalbėti 
sugrįžti,
parsi-
vadinti 
gyventi

jiñ tur·e namẽ·li. / mùm parskviete 
(Veršia)

Paprašyti, pavadinti, 
pašaukti ką kur at-
vykti, dalyvauti. 
Nėra pavyzdžių iš 
gyvosios kalbos, tik 
iš raštų.

ropa ropomis an par‿daža. ró·pa / kai‿re rav· 
(Veršia)

3. Ropa, ropomis, ke-
turpėsčias.
Yra du pavyzdžiai iš 
Jnš.

skaudžiai šiurkščiai màns tvẽ·lis n·ra n‿subãr·e.(s) 
skaũei / nei‿mùše.s (Daukšiai)

4. Šiurkštus,
įžeidžiantis, užgaulus.
Pavyzdžių iš Žg nėra.

spardytis praban-
giai gy-
venti

kó jz d.rba / àž dã spá.ræus (Žiu-
ria) 

Žodis LKŽ yra, bet 
ne tokia reikšme.

stoksoti būti 
nereika-
lingam, 
stovėti

d.rba tas‿malú·ns iki‿dvdešimt 
šèšt. mẽ·tu. // mã·le té.n su‿v·ju // 
o‿pàæ stoksó·e;(Žg)

Artimiausia žodžio 
stūksoti reikšmė 1. 
Būti, stovėti iškilu-
siam iš aplinkos. Tik 
čia ne tokia reikšmė. 
Žodis stoksoti LKŽ 
yra, bet pavyzdžiai 
tik iš raštų.

sulygti suderėti nu‿bet‿neigα tas‿k.rs / sul·ga tã.-
ka. (Žg); kã‿ jæu sul·gdαva / tã· tur·-
dαva dúo tam‿z·nui [jaunikiui] (Žg)

1. Sulygti. 1. Suderėti.
Pavyzdžių iš Žg ar 
Jnš nėra.

susitverti gimti vαkα susitv·re / užá.uga lik‿sept.u. 
mẽ·tu. / i‿va·vom laũka [iš Latvi-
jos] (Veršia)

Iš dalies tiktų 10. 
Padaryti, kad būtų, 
egzistuotų.
Pavyzdžių iš Žg ar 
Jnš nėra.

sušiauštas, 
-a 

nelygaus 
paviršiaus

tõ· pùs. *vetà / lèd. sùæšta (Ver-
šia)

1. // padaryti nelygų, 
neglotną, pašiurusį. 
Pavyzdžių iš Žg nėra.

šaukti vadinti kαp kàs nor·e / kαp ká.m patka / 
tẽ.p šã.ũke (Žg) 

16. Vadinti (vardu, 
pavadinimu, pravar-
de). Pavyzdžių iš Žg 
ar Jnš nėra.
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Fonetinės ir morfologinės Žagarės šnektos ypatybės  
(XX a. pabaiga – XXI a. pradžia)

Žodis Reikšmė Iliustracija
Yra / nėra LKŽ(e).
Reikšmė

tikybiškai religiškai bùvom tik·biškαi á.ukljαmi (Žiuria) Būdingas tikybai, re-
ligiškas. Pavyzdžių iš 
Žg ar Jnš nėra.

valioj pravirai, 
atidary-
tos

šeinù / vsoz dùri.s vã·o (Žg) Apie ką atvertą, atvi-
rą, atdarą (ppr. apie 
duris, langus, vartus). 
Pavyzdys iš Jnš, o iš 
Žg nėra.

važiuoti būti pa-
šautam į 
duonkepę 
krosnį

vaúo i.‿pẽ·u. / pé.mpe. iškèbdα-
vom / kuõdu(s) sutαis·dαvom vαkα 
(Žg)

Iš dalies tiktų 21. 
Slinkti, slysti.
Pavyzdžių iš Žg ar 
Jnš nėra

viršuj sudeda-
masis 
perfici-
entyvo 
dėmuo

šùnis užlé.izdαva višu (Žiuria) LKŽ yra žodis viršuje.

4 LENTELĖ. Žagarės šnektos nesavarankiškos kalbos dalys

Žodis Reikšmė Iliustracija
Yra / nėra LKŽ(e).
Reikšmė

ar taip pat *daũgαva a bαsei skeñda (Žg); sme-
tó·ninei ltαi ti‿a bùva veȓt.ŋgi (Žg); 
senẽ·lis a vsko bùva mã·tẹs (Žg)

3. Ar taip pat, irgi, ir.
Pavyzdžių iš Žg ar 
Jnš nėra.

dui bėgimui 
nusakyti

àž gretα d. pro‿dùrs (Žg) Skubiam veiksmui, 
ppr. bėgimui, nusa-
kyti. 
Pavyzdžių iš Žg ar 
Jnš nėra.

džing skeidžia-
mam 
garsui 
imituoti

dž.ñg / dž.ñg / dž.ñg / dž.ñg / 
ka‿b·k tie‿αle (Veršia)

LKŽ nėra. 
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Žodis Reikšmė Iliustracija
Yra / nėra LKŽ(e).
Reikšmė

gan daug, pa-
kankamai

venu m.mentu gañ bùva / p.ȓmi-
ningz bùva nev·ẽ·de.s / agrònoms ne-
vẽ·des / penininks (Žg)

1. Pakanka, užtenka 
pakankamai, užtek-
tinai.
LKŽ yra žodis gana, 
bet pavyzdžių iš Žg 
nėra.

makt kyšt at·e vens / mã· su‿revó·veȓu i.‿  
gé.r le. (Žg)

1. Staigiam veiksmui 
žymėti c) kyšt, durst.
Pavyzdys iš Žg.

musėnt turbūt, 
gal

mùs·nt jeu‿dàbà bùs ta‿tkrà *lituvà 
(Žg)

Įterptinis žodis.
Pavyzdžių iš Žg ar 
Jnš nėra.

musint gal mùsint toz‿gegužns tó·os ir‿.rà 
(Žg)

Įterptinis žodis.
Pavyzdžių iš Žg ar 
Jnš nėra.

nėmaž visai màmà nmàž nemok·e / lã.krašti. 
paskαit·dαva (Žvelgaičiai)

Nė kiek, visai.
Pavyzdys iš Žg.

pliumpt kritimui 
į vandenį 
nusakyti

su‿visaz drabuùkαis pù [į Švė-
tę] kαi‿sike / ir‿·krent (Žg)

Kritimui į vandenį 
reikšti.
Pavyzdžių iš Žg ar 
Jnš nėra.

pur burzgimui 
imituoti

iš‿tó·la ižgisim / ka‿pu pu pu / 
mó·ki.tojes kaškòks tur·e mọtòcikla. 
(Žg)

3. Burzgimui žymėti. 
Pavyzdžių iš Žg ar 
Jnš nėra.

Phonetic and Morphological Peculiarities 
of Žagarė Local Dialect (End of the 20th 
Century – Beginning of the 21st Century)

SUMMARY

In this article the author presents the continued research on Žagarė local dialect. This 
time the article is dedicated to the accentual, phonetic, morphological phenomena found in 
Žagarė local dialect and its peculiar lexical characteristics. According to the author, the ac-
centual tendencies and dialectal grammatical phenomena apparent in the records of Žagarė 
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Fonetinės ir morfologinės Žagarės šnektos ypatybės  
(XX a. pabaiga – XXI a. pradžia)

local dialect made between 1998 and 2003 lead to the works of the 21st century – the study 
on the change of the dialect. 

Dialectologists attribute Žagarė local dialect to the area of universal stress retraction. 
The peculiarities of accentuation of mixed diphthongs observed by linguists Juozas Pabrėža 
and Aušra Kaikarytė deserve a more detailed study and correction with regard to the in-
formant’s national belonging and linguistic identity. Certain phonetic peculiarities, such as 
the pronunciation of vowels a, e, i, u and consonants ch, f, h, the use of additive j, v, the so 
called phenomenon of šlekiavimas and the softening/ hardening of consonants, reflect the 
dialect’s phonetic system. They can still be found in the dialectal records of the late 20th 
century. 

The morphological peculiarities of Žagarė local dialect, such as stem alteration in no-
minal words, number and gender variations, use of the dual number, peculiar (or borrowed 
from close local dialects) formation of nominal word forms (pronominal, degree, reflexive), 
as well as the peculiarities of the usage of verb stems and forms are still viable and satisfy 
the respondents’ needs for linguistic expression.

Dialectal records enable us to understand how words are formed in Žagarė local dialect. 
The respondents mainly used suffixal and prefixal derivatives and compounds. Noun de-
rivatives were formed with suffixes -atis, -ėjas, -elis, -ietis, -tojas, -uitis, whereas -ingas, -inis, 
-utis were more common adjectival suffixes. Prefixal verb formation with prefixes ap-, nu-, 
pa-, par-, pri- took the lead. The speakers of Žagarė local dialect used to form compounds 
without a connecting vowel. 

The review of the lexical cross-section of Žagarė local dialect provides us with an insight 
into the peculiar lexis used in the dialect. The word or its form subtly selected by the re-
spondents to describe images or phenomena shows the flexibility of the mother tongue and 
its suitability to express thoughts under contemporary conditions.  

Įteikta 2019 m. gegužės 17 d.

JANINA ŠVAMBARYTĖ-VALUŽIENĖ
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vilešio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
janina.valuziene@gmail.com
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LEKSIKA: SKOLINIAI IŠ 
GERMANŲ KALBŲ

Religious, mythological vocabulary: loanwords 
from Germanic languages

ANOTACIJA

Straipsnyje nagrinėjama religijos ir mitologijos teminių grupių germanų kalbų kilmės 
leksika semantikos ir kilmės aspektais. Skoliniai suskirstyti į septynis pogrupius: bažnyčios 
pastatų ir jų dalių, administracijos, aplinkos; bažnyčios vidaus įrangos, vietų joje; apeigų 
reikmenų, bažnyčios daiktų; švenčių, apeigų; bažnytinės veiklos, knygų, muzikos instru-
mentų; asmenų pavadinimai; mitologinė leksika, antgamtinių būtybių pavadinimai. Nu-
statytas germanizmo pamatinis žodis, iš kurio jis kilo, nurodoma skolinio pirminė kilmė. 
Duodama kitų kalbų atitikmenų. Šalia pateikiamas leksemų fiksavimas raštijoje nuo XVI a. 
ir vartojimas gyvojoje kalboje, tarmėse. Aptariama skolinių chronologija. Išaiškinta, kad 
lietuvių olà vartojamas ne tik reikšme ‘žvėrelių ar paukščių urvas, landa’, kaip pateikiama 
LKŽe, bet Bretkūno Biblijoje jis užfiksuotas dar reikšme ‘patalpa (laidoti), kripta’. Apibū-
dinami iš germanizmų sudaryti dariniai.
 ESMINIAI ŽODŽIAI:  religinė, mitologinė leksika, skoliniai, germanizmai, semantika, 

Prūsijos žodynai, raštija, tarmės.

ANNOTATION

The article addresses the religious and mythological vocabulary of Germanic origin from 
the perspective of semantics and origin. Loanwords are divided into seven sub-groups:church 
buildings and their parts, administration, environment; church interior, places inside it; ob-
jects used in rituals, church items; festivals, rituals; church activities, books, musical instru-
ments; names of persons; mythological vocabulary, names of supernatural beings. The base 
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word of the Germanism from which it derived is established; the primary origin of the loan-
word is identified. Equivalents in other languages are presented. The recording of lexemes in 
the written language dating from the 16th century and their usage in the spoken language and 
dialects are also provided. The chronology of loanwords is discussed. It was found that Lithu-
anian olà is not only used in the meaning of ‘a cave, burrow of animals or birds’ as defined in 
the Dictionary of the Lithuanian Language but also as ‘a chamber (for burial), crypt’ accord-
ing to Bretkūnas’ Bible. The formations deriving from Germanisms are described as well. 
 KEYWORDS:  religious, mythological vocabulary, loanwords, Germanisms, se-

mantics, dictionaries of Prussia, written language, dialects.

1. ĮVADAS

Dauguma lietuvių kalbos skolinių iš germanų kalbų, daugiausia vokiečių kal-
bos, yra materialiosios kultūros žodžiai. Tačiau turima ir nematerialiosios kul-
tūros germanų kilmės ar atėjusių iš germanų kalbų žodžių, nors ir jie dažnai 
įvardija materialius daiktus. Religijos ir mitologijos teminės grupės skoliniai už-
fiksuoti jau pirmuosiuose XVI a. raštuose, daugiau Prūsijos. Medžiaga straips-
niui rinkta iš lietuvių kalbos senųjų raštų, vėlesnių darbų, Prūsijos lietuvių–vo-
kiečių ir vokiečių–lietuvių kalbų žodynų, taip pat iš gyvosios kalbos, tarminių 
tekstų, šnektų ir tarmių žodynų bei dabartinės bendrinės kalbos. Jame panau-
dota Lietuvių kalbos žodyno I–XX t. (LKŽ, LKŽe) ir kitų darbų medžiaga (žr. 
literatūros ir šaltinių sąrašą). Straipsnio tikslas – pateikti ir panagrinėti germanų 
kalbų kilmės religinę, mitologinę leksiką semantikos, kilmės, chronologijos as-
pektais, paaiškinti skolinio pirminę kilmę; nurodyti leksemų fiksavimą raštijoje 
ir vartojimą gyvojoje kalboje, tarmėse; pateikti iš religinės leksikos germanizmų 
sudarytų darinių. Darbe pateikiami germanų kalbų, daugiausia vokiečių kalbos, 
kilmės žodžiai, tiesiogiai patekę į lietuvių kalbą; germanų kalbų kilmės žodžiai, 
galėję patekti į lietuvių kalbą iš kitų kalbų tarpininkių, daugiausia slavų kalbų; 
ne germanų kalbų pirminės kilmės žodžiai, bet pasiskolinti iš germanų kalbų.

Naujesniuose religinės leksikos, religijos terminų tyrinėjimuose užfiksuota 
nedaug germanizmų. Algis Rubinas daktaro disertacijos Lietuvių kalbos religi-
nė leksika ir jos istorija (2002) skyriuje Lietuvių kalbos germanizmai pateikė tik 
tris germanizmus: kùnigas ‘dvasininkas, klebonas’, pdė ‘krikštamotė’, agenda 
‘maldų knyga, ritualas’. Skyriuje Lietuvių kalbos slavizmai randami dar keli sko-
liniai, autoriaus manymu, atėję per vokiečių kalbą: kardinolius, abtas (aptas) 
‘vyrų katalikų vienuolyno viršininkas’, kapucyneris ‘pranciškonų ordino vie-
nuolis’, keceris ‘eretikas, atskalūnas’. 2012 m. Aušros Rimkutės daktaro diser-
tacijoje 1883–1916 metų katekizmų religijos terminai yra taip pat nedaug vo-
kietybių: kunigas, gizelis ‘mokinys’, podė, pl. podžiai ‘krikšto tėvai’, katgismas 
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‘katekizmas’, vediniai: kunigystė, kunigaikštystė. Šio straipsnio autorė raštuose, 
žodynuose, tarmėse rado daugiau religinės leksikos žodžių, kilusių iš germanų 
kalbų, daugiausia vokiečių kalbos, ar patekusių į lietuvių kalbą iš germanų kal-
bų, kurie čia bus apžvelgiami. Straipsnyje taikomi diachroniniai ir sinchroniniai 
tyrimo metodai: lyginamasis istorinis, gretinamasis, fonetinis ir kiti, remiamasi 
etimologiniais žodynais, naujausiais kalbotyros darbais.

2. GERMANŲ KILMĖS RELIGINĖS,  
MITOLOGINĖS LEKSIKOS SEMANTIKA, 
KILMĖ, PAPLITIMAS IR VARTOJIMAS

Raštijoje nuo XVI a. (daugiausia Prūsijos, Mažosios Lietuvos) ir tarmėse 
užfiksuota germanų kilmės ar pasiskolinta iš germanų kalbų religinės teminės 
grupės leksika suskirstyta į šešis pogrupius, septintajame pateikta mitologinė 
leksika. Daugiausia šios teminės grupės germanizmų rasta XVII–XX a. Prū-
sijoje leistuose vokiečių–lietuvių ir lietuvių–vokiečių kalbų žodynuose: Lexi-
con Lithuanicum, Clavis Germanico–Lithvana, buvusio Karaliaučiaus archyvo 
rankraštiniame (vadinamame A. Krauzės) žodyne, Jokūbo Brodovskio Lexicon 
Germanico–Lithvanicvm et Lithvanico–Germanicvm, Pilypo Ruigio Littauisch–
Deutsches und Deutsch–Littauisches Lexicon, Christiano Gottliebo Mielckės Lit-
tauisch–deutsches und Deutsch–littauisches Wörter-Buch, G. H. F. Nesselmanno 
Wörterbuch der Littauischen Sprache, Friedricho Kuršaičio Littauisch–deutsches 
Wörterbuch ir Deutsch–littauisches Wörterbuch, Aleksandro Kuršaičio Lietuviš-
kai-vokiškame žodyne. Germanizmai nagrinėjami abėcėline tvarka. Šalia sko-
linio nurodomi duomenų laukai: gramatinės pažymos, reikšmės, fiksavimas 
šaltiniuose, paplitimas tarmėse, kilmė; pateikiami germanų kilmės pamatiniai 
žodžiai, iš kurių skoliniai yra kilę, aiškinama pirminė žodžio kilmė, duodama 
kitų Europos kalbų atitikmenų; pateikiamos kitų tyrėjų etimologijos.

1) bažnyčios pastatų ir jų dalių, administracijos, aplinkos pavadinimai, pvz.:
aptja sf. ‘katalikų vienuolynas su jam priklausančiomis valdomis’ Lex 3a, 

C I 43 (orig. Aptye), Q 13, K I 32, Alm 27; abtja N 2 (abtije), Alm 23 < v.v.a. 
abbeteie (eppetige); abbetīe; plg. v.v. ebedîe, Pr.v. Abtey (Lex 3a), n.v.a. Abtei f. 
‘abatija, vienuolynas’; s.v.a. abbateia iš bažn.lot. abbātia (Kluge 2002: 11; Lexer 
I 1; PaulW 11).

domskirchė sf. ‘katedros bažnyčia’ S.Dauk < n.v.a. Domkirche ‘t. p.’.
dreskamara sf. ‘zakristija’ B 361, 1033 (orig. Dreʒkamara), MŽ II 135, 

398, N 155; drskamarė sf. (1) K, Prel 56 (drskamare), Alm 45, KŽ, Skr; 
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dryskamarė sf. LC 1885, 12 < Pr.v. Drêskammer ‘zakristija, kurioje saugomas 
bažnyčios turtas, pinigai, vertingi įrankiai’ (Fr I 150, Ziesemer II 107), v.v.a. 
trëse-kamere f. (dresekamer, dryskamer), s.s. tresocamara (Lexer II 1505; Grimm 
XXII 163); plg. Baltijos vok. Drähskammer ‘t. p.’, v.ž. drēskammer ‘zakristija’ 
(Sehwers 1953: 28, 326); vok. Dresekammer, tresekammer f., trisekammer ‘baž-
nyčios iždinė, lobynas; archyvas; zakristija (nuo XV a. pab.)’, s.v.a. tresecamere, 
dresecamere, v.v.ž. tresekamere f., v.nl. trescamere; dūrinys iš tresso < lot.–rom. 
thesaurum ir lot.–rom. camara, camera (Grimm XXII 163; MndW IV 611-612).

gemýnė sf. (1) ‘apylinkė; bažn. parapija’ N 249, [K], KŽ, gemynė Alm 53, 
gemyna sf. LC 1878, 42; gimýna sf. (1) ‘valsčius; parapija’ K, Alm 54, KŽ < 
Pr.v. gemne ‘bendruomenė; parapija’ (Alm (PrW)) dialektizmo; plg. v.v.ž. ge-
meine, gemene f., n. ‘bendras turtas; bendruomenės susirinkimas; (kaimo, pa-
rapijos ir kt.) bendruomenė’ (MndW II 53), v.v.a. ge-meinde f. ‘bendrumas; 
bendruomenė’, s.v.a. gimeinida, n.v.a. Gemeinde f. ‘bendruomenė; bažn. parapi-
ja’, → vok. adj. gemein ‘bendras’ (Kluge 2002: 343; Lexer I 839); l. gmina ‘ben-
druomenė’ iš vok. gemein, Gemein(d)e (Brückner 1974: 146).

kapelė sf. ‘maža bažnytėlė, koplytėlė’ B 795 < v.v.a. kappëlle, kapëlle, kappel 
f. ‘maža bažnyčia, Dievo namai’, n.v.a. Kapelle f. ‘koplyčia, koplytėlė’; vok. iš 
v.lot. capella ‘koplyčia’; plg. n.nl. kapel (Lexer I 1514; Kluge 2002: 468).

kikapis (hibr.) sm. (1) ‘kapai prie kirkės; šventorius’ R I 54, R II 223, 
MŽ II 298, N 200, K, KŽ, Alm 66, kirkkapis KŽ; dūrinys iš germ. kirkė ir liet. 
kapas; plg. n.v.a. Kirchhof m. ‘kapai, kapinės’.

krkė sf. (1) ‘protestantų bažnyčia’ NdŽ, BM 177 (Bažnyčios yra trys: baž-
nyčia katalikų, žydų šulė ir latvių kirkė), Š, KŽ, KrtnŽ, FrnW, Srj, kikė (2) ZŠŽ 
(Nm); kirchė Š, krka sf. (1) ‘protestantų bažnyčia’ M. Valanč, M, rš, KŽ, ZtŽ < 
v.v.ž. kerke f. ‘bažnyčia’ (MndW II 449; Lasch 1914: 51), v.v.a. kirche f. ‘(krikš-
čionių) bažnyčia, pastatas; žydų šventykla; tikinčiųjų draugija’, n.v.a. Kirche f. 
‘bažnyčia’; plg. n.norv. kirke, n.šv. kyrka, s.fryz. kerke, s.s. kirika, n.nl. kerk; vok. 
iš vulg. gr. *kyrik  (Lexer I 1580; Kluge 2002: 489).

klosteris sm. ‘vienuolynas’ B 313; klostorius (klostorus) Lex 21a (orig. 
Kloʃtorus), 54a (Kloʃtorus), C I 1079 (Klóʃtorus) < Pr.v. Kloʃter (Lex 21a), v.v.a. 
klôster n., n.v.a. Kloster n. ‘vienuolynas’; plg. v.v.ž. klōster-, v.nl. clooster, n.nl. 
klooster, s.v.a. klōstar; vok. pasiskolino iš ankstyv. romanų *clōstrum ‘užsida-
ręs’, lot. claustrum ‘užraktas, uždarymas; pilis’ (Kluge 2002: 499; Lexer I 1631).

kodryna sf. ‘bažnyčios bokšto vėliava’ C I 649, N 203, [K]; plg. Pr.v. Kodder 
‘skuduras, skarmalai; blogi, suplyšę drabužiai’ (Fr I 399), Koder ‘skuduras, skar-
malai, skiautė’ (Grimm XI 1569).

kõras (kòras) sm. 1. ‘bokštas, varpinė’ NT Mt 21,33, B 190, R I 65 (Kôras), 
R II 180, MŽ I 127, N 205 (Kóras), K (ir kúras), KlvD 115, J, V.Kudir, dem. 
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koratis N 205. 2. ‘bažnyčios prieangis’ R II 91 (Kóras), MŽ II 120; kuõras1 sm. 
1. ‘bokštas, varpinė’ SD 7, SD3 8, R I 71 (orig. Kůras), N 205, K, J, Vaižg, FrnW, 
V.Krėv, rš, Pnm, Čk, Klt, dem. kuorelis NS 1157, kuoratis RD 35. 2. ‘bažnyčios 
bokšto vėliava’ Lex 34 (orig. Kûras), C I 628 (Kůras), Q 173, B 444 (Kůras); 
< Pr.v. kor, kur, kûr ‘choras; paaukštinta vieta bažnyčioje chorui, viškos’ (Alm 
(PrW)), kūər (Natau 1937: 18), v.v.a. kôr, kur m. ‘bažnyčios choras, giedotojai 
chore; katedros kapitelis; perk. dangaus skliautas; vieta danguje kaip Dievo bu-
veinė; angelų sfera’ (Lexer I 1678; Grimm XI 1792), v.v.ž. kôr (Lasch 1914: 95), 
n.v.a. Chor m. ‘grupė giedotojų; krikščionių bažnyčiose giedotojų vieta prieš 
altorių; pakyla, scena (protestantų bažnyčiose)’; plg. n.nl. koor; s.v.a. chōr iš lot. 
chorus ‘šokis su dainomis, ratelis; būrys, pulkas, daugybė’, o šis iš gr. chorós 
‘vieta šokiui; grupė šokėjų; kulto giesmė ar kulto šokis Dievybėms’ (Kluge 2002: 
171; LLŽ); v.v.ž. kur(e) ‘sargybinis, žvalgas (bokšte)’, kuren ‘sekant žiūrėti (me-
džiotojų terminas)’ (MndW II 602). Plg. dar 2) kūras.

kunzistórija sf. (1) ‘centrinė vadovaujanti bažnytinė valdymo įstaiga’ K I 
703, Alm 76 < n.v.a. Konsistorium n. ‘t. p.’ dialektizmo; plg. lot. consistorium 
‘pasitarimo, susirinkimo vieta’.

olà sf.‘urvas, patalpa (laidoti), kripta’ žr. prie 3.
tumas2 sm. (2) ‘bokštas, varpinė; gyvenvietė (apie piliakalnį)’ BB 1 Moz 

11,4, BB 2 Kar 9,17, BB Teis 9,46, BB 1 Mak 4,60 (acc. pl. Thurmus), BB 2 Krn 
26,9, BB 2 Mak 13,5, BB Jdt 1,3, BB Ez 26,4, BB Jer 51,58, BB GG 4,4, BB 
Bar 6,17, BB Luk 14,28, BB Ezd 3,1, Lex 87a, RB Ps 48,13, C II 583, Q 523, 
H I 135, H II 211, K, K II 228, Mit V 151, J, Kel, Dor (Klp, orig. tórms), NdŽ, 
ALL 54, 35 (NTK), Alm 144, KŽ, Smln, Ser; stunis sm. (2) ‘varpinė’ K I 555, 
KŽ < Pr.v. Turm ‘miesto kalėjimas; bokštas’ (Fr II 416), Thurm (Lex 87a), trm 
‘bokštas, kalėjimas’ (Alm 144), Ryt. Pr.v. torǝm (Mitzka 1919: 126), v.v. turm, 
torm, v.v.a. turn, turm, sturm; vok. Turm, Thurm ‘bokštas, varpinė; įtvirtinimas; 
kalėjimas’ iš turrem, o šis iš s.pranc. *torn; pastarasis iš lot. turris f. ‘bokštas, pi-

 1 W. Smoczyńskis kuõras laiko neaiškiu žodžiu (Smoczyński 2007: 326). Kuõras reikšmę ‘dešim-
ties pėdų guba, rikė’ LKA I 186, žemėl. 109, Trgn, Slk, Lb, Ign, Švnč, Dglš, Lkm, Klt, dem. pl. 
kuorliai Pls galbūt reikėtų sieti su vok. kar ‘indas, dubuo; javų matas; aukštas (namo); viena ant 
kitos sudėtos dėžės; pašiūrė, stoginė; sunešta šieno ar šiaudų krūva’; plg. s.s. kar, v.v.a. kar, n.v.a. 
Kar n., dan. kar, šv. kar (Grimm XI 202); v.v.ž. kar, kare n. ‘indas, krepšys’ (MndW II 428), se-
nas keliaujantis žodis (Kluge 2002: 470). J. Brodovskio žodyne užfiksuotas iš Biblijos vok. Cor 
(menʃura) ‘(javų) matas’ išverstas liet. Korras (B 315).

 2 Pilies ir miesto bokštų apatiniai aukštai buvo naudojami kalėjimams. Todėl šis žodis vartojamas 
dar reikšme ‘kalėjimas’ BB ApD 5,20, BB Jon 3,24, VlnE 43,5 (loc. pl. turmůʃu), VlnE 202,19, 
VlnE 205,25, ŽCh 71, Lex 87a, R II 162, 351, MŽ II 214, 470, N 110, K, S.Dauk, M, J I 149, L, 
JD 201, KlvD 144 (Vlkš), BsO 397, BsMt II 166 (Dkš), Sln, Alm 144, LTR (Zp), LTs V 583, KŽ 
(A 1883, 226), DrskŽ, ZŠŽ, Als, Žg, Ūd, Vl.
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lis, aukštas pastatas’; plg. n.šv. torn, n.isl. turn (Grimm XXI 466; Lexer II 1582; 
Kluge 1957: 798; 2002: 936); v.v.ž. torn, s.s. turn ‘bokštas; kalėjimas’ (MndW IV 
580); la. tuõrnis (Tuhrnis, Turrnis) ‘bokštas’ iš v.v.ž. torn, torne, turn ‘t. p.’ (Seh-
wers 1953: 146, 324); (v.l.) n.l. turma ‘bokštas (naudojamas kalėjimo reikmėms); 
kalėjimas; pančiai, našta; toks žaidimas’ < v.v.a. turm ‘bokštas’; s.brus. myрма 
‘kalėjimas’, n.brus. (dial.) myрмá ‘t. p.’ (Brückner 1974: 585; LKPŽ 656).

2) bažnyčios vidaus įrangos, vietų joje pavadinimai, pvz.:
gángos sf. pl. (1) ‘bažnyčioje vieta prie vargonų; viškos’ C II 752, K, K I 369, 

K II 102, Alm 52, FrnW, KŽ; gángai sm. pl. NmŽ < Pr.v. Gang ‘laiptai’ (R II 
157), n.v.a. Gang m. ‘ėjimas, eisena; ėjimo vieta, praėjimas, koridorius; kelias, 
viškos (bažnyčioje), pakyla’; plg. v.v.a. ganc m. ‘ėjimas; kelias’, s.v.a. gang, s.s. 
gang, s.ang. gang, s.skand. gangr m., ganga f., s.fryz. gang, gong, gung, šv. dial. 
ganga, n.nl. gang (Kluge 2002: 329; Lexer I 734; Grimm IV 1219).

kras sm. (1), kuras 1. ‘pakyla, paaukštinta vieta bažnyčioje chorui, kur 
yra vargonai, viškos’ Lex 20a (orig. Kuras), C I 428, B 302, 311 (kuras), K 197 
(kúras), K II 102; pl. krai (2) Vdk, Žgč, Nmk, Kltn; kùras, kuras ‘(vargonų) 
choras’ Lex 21a, C I 428, Q 110, B 312, Alm 76, ‘būrys, pulkas (angelų)’ C I 
428, ‘laiptai’ C I 428; kõras sm. 1. ‘paaukštinta vieta bažnyčioje chorui, viškos’ 
B 311, I.Simon, Prk. 2. ‘choras, grupė giedotojų’ B 311, NdŽ; kòras (2) LzŽ, 
kóras (1) Alm 70. 3. ‘balsas, tonas (tik Biblijoje)’ Bb1 Ps 120,1, B 698 (orig. 
Dangaus Kóras); kuõras (4) ‘choras; būrys, pulkas (apaštalų, angelų)’ DK 30 
(orig. nom. pl. kůrái), 37, 148, DP 38, 543, R I 71 (orig. Kras), VoK 11, KrtnŽ 
(kûors), ŠVŽŽ (kûors Vin, Kra, Meds, Žbr); < Pr.v. kor, kur, kûr ‘paaukštinta 
vieta bažnyčioje chorui, viškos; choras’ (Alm (PrW)), v.v.a. kôr m. ‘bažnyčios 
choras; giedotojų būrys; vieta maldos namuose, kurioje būna giedantys dvasiš-
kiai’ (Lexer I 1678), n.v.a. Chor m. ‘dainininkai, giedotojai, dainavimas, giedo-
jimas; ratas, būrys, pulkas; krikščionių bažnyčioje giedotojų vieta prieš altorių, 
protestantų bažnyčiose pakyla, viškos, kur giedama ir muzikuojama’; plg. s.v.a. 
chōr ‘dvasininkų choras bažnyčioje’, n.nl. koor; lot. chorus; gr. χopóϛ; iš reikš-
mės ‘giedotojas’ krikščionių bažnyčioje kilo reikšmė ‘giedotojų vieta prieš alto-
rių’, iš čia ‘vieta bažnyčioje, skirta dvasininkams’ (Kluge 1957: 117; 2002: 171), 
v.v.ž. kôr (Lasch 1914: 95); la. kuõris iš vok. (Sehwers 1953: 61); l. chór ‘choras; 
galerija’ iš gr., lot. choros, chorus (Brückner 1974: 182). Plg. 1) koras.

3) apeigų reikmenų, bažnyčios daiktų pavadinimai, pvz.:
ablótas sm. ‘kalėdaitis, plonas paplotėlis, iškeptas iš miltų ir vandens’ Q 372 

(orig. Ablots), R II 210, MŽ II 368, N 2, 30, [K], K II 98, Alm 23 < Pr.v. Ablatt 
‘t. p.’ (Fr I 8; Alm 23); plg. Oblat (C II 161), v.v.a. oblâte, oblât f., n. ‘komunijos 
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paplotėlis, ostija’, n.nl. oblaat, n.v.a. Oblate f., v.lot. oblata (hostia) (Lexer II 138; 
Kluge 2002: 661). Plg. dar oblotas.

bikierelis sm. dem. ‘kaušelis, taurelė’ SD 116, SD3 134 < s.s. bikeri, s.v.ž. 
bikeri; plg. v.ang. biker, v.v.a. becher m. ‘taurė; kaip matas’, Ryt. Pr.v. bēkǝř ‘tau-
rė’, n.v.a. Becher m., n.nl. beker; vok. iš v.lot. bicarium n. ‘indas vynui, vande-
niui, taurė’ (Kluge 2002: 99; Lexer I 137; Mitzka 1919: 122); la. biķeris iš s.v.ž. 
bikeri (Sehwers 1953: 12, 326); l. becher (bekier), dem. becherek. Urbutis liet. 
dem. bikerėlis iš *bikeris kartu su la. biķeris laiko tiesioginiu germanizmu (Ur-
butis 2009: 418). ALEW liet. bikierelis kildinamas iš l. becherek, kuris per vok. 
pasiskolintas iš lot. (ALEW I 113).

isopas sm. bot. ‘vaistinis juozapas, yzopas (Hysopus officinalis), jo sultys; 
yzopo šakelės bažnyčioje naudojamos kaip šlakstyklė’ Mž 358,5, BB 2 Moz 
12,22, BB 3 Moz 14,4, BB 4 Moz 19,18, VlnE 210,12 (orig. instr. sing. Iʃopu), 
R II 217, rš, P, TA 417 (Issopas), BzF 118; hysopas Mž 538,19 (instr. sing. hyʃo-
pu); yzopas (Mž 66,12 (instr. sing. Iʒapu), Vln1 175, Lex 52a, C I 416, 1023, 
C II 249, 1025, RB Ps 51,8, B 272 (pl. iʃopai), 735, 760 (Ÿʒopas), 989, R I 51, 
R II 217, MŽ I 101, MŽ II 288, NT PvŽ 9,19, NT Jn 13,29, K (ýzopas), NdŽ, 
P, TA 417 (Yzopas), BzF 118, Alm 57, LBŽ; zopas (1) NdŽ < Pr.v. Iʃop ‘vais-
tinis juozapas’ (Lex 52a; C I 1023), Yʃop (C II 1025), v.v.ž. isop (MndW II 393), 
v.v.a. isôpe, isôp m. ‘vaistinis juozapas’ (Lexer I 1459), n.v.a. Ysop, Hysop m. (f.), 
Isop ‘mažas krūmas su labai kvepiančiais lapais ir violetiniais žiedais (Hyssopus 
officinalis L)’; plg. ags. ysope f., s.v.a. hyssop m., vėlyv. s.v.a. – ankstyv. n.v.a. 
yzopus f.; lot. hyssōpus f., hyssōpum n. (Grimm XXX 2575).

kelichas sm. ‘(liturginė) taurė’ BB Ps 23,5, BB Ez 23,31, BP I 366, BzB 294 
< v.v.a. kelich, kelch m. ‘taurė’; plg. s.v.a. kelih, s.s. kelik, n.v.a. Kelch m. ‘tau-
rė’; vok. iš lot. calix ‘taurė’ (Lexer I 1539; Kluge 2002: 483), v.v.ž. kelk, kellik 
m. ‘taurė’ (MndW II 440); (s.l., v.l.) n.l. kielich ‘indas, naudojamas apeigoms 
krikščionių bažnyčioje; taurė ir kt.’ < v.v.a. kelch, s.v.a. kelih, n.v.a. Kelch ‘t. p.’, 
iš lot. calix ‘taurė, dubuo’; s.brus. келuкъ (кuлuхъ) ‘(aukojimo) taurė; simboli-
nis likimo įvardijimas’, n.brus. кéлuхъ, кéлiх ‘didelė, aukšta taurė’ (LKPŽ 372). 
Plg. dar kylikas.

kylkas sm. (2) (kilikas, kylỹkas (2) K, KŽ) ‘(liturginė) taurė’ Mž 143 (orig. 
Kilikas), 380, 534 (kilikas), BP I 62, Vln 33,10, Vln 35, Vln 65,23, Vln¹ 36, 
VlnE 164,23, VlnE 172, VlnE 190,2 (Kilikas), Lex 53a (kilikas), C I 1050, Q 293 
(kilikas), B 341, 566, 655, 776, H 55, R I 72, MŽ I 139, N 199, K, K II 223, 
Alm 66 (kylikas), Rg, Kč (klikas (1)); kilichas sm. RB 116, kylichas Alm 66; 
< v.v. kilich m. ‘taurė’; plg. v.v.a. kelch, kelich m. (Lexer I 1539), s.s. kẹlik, s.v.a. 
kẹlich (Kluge 1957: 362); v.v.ž. kellik m. ‘gėrimo indas, taurė’ (MndW II 440), 
n.v.a. Kelch m. ‘taurė’; vok. iš lot. calix ‘taurė’; įvedus krikščionybę, pirmiausia 
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vartojamas tik reikšme ‘religinių apeigų taurė’ (Grimm XI 504); la. ķelliks ‘indas’ 
iš v.ž. kellik ‘indas gerti, taurė’ (Sehwers 1953: 63). Plg. dar kelichas.

klingbidelis sm. ‘maišelis pinigams bažnyčioje rinkti’ B 802, 1032 < Pr.v.ž. 
Klingbüdel ‘piniginė, maišelis su skambučiu ant lazdos rinkti išmaldai pamaldų 
metu’ (Fr I 378); vietoje vok. ü jau Prūsijos vokiečių tarmėje buvo tariamas gar-
sas i (žr. Čepienė 2006: 211); plg. n.v.a. Klingelbeutel m. ‘krepšis su varpeliu ant 
ilgos lazdos, naudojamas pamaldų metu aukoms rinkti’.

kozoliai sm. pl. ‘kunigo apeiginis drabužis, kamža’ Q 110 < Pr.v. Kâsel ‘pa-
maldų apdaras, choro marškiniai; platus apsiaustas, patogus švarkas, senas, mie-
las drabužis; ilgas sijonas iš tankios drobės su gobtuvu’ (Fr I 343); plg. l. koszula 
‘marškiniai; abitas, vienuolių drabužis; bažn. arnotas, viršutinis kunigo apdaras, 
dėvimas per mišias’ iš lot. casula ‘paltas su gobtuvu’.

mras (myras) sm. ‘kvapūs sakai, esantys kai kurių Afrikos ir Arabijos me-
džių žievėje, vartojami smilkalams’ Mž 195, BB 1 Moz 37,25, BB SalK 7,17, 
BB GG 5,1 (orig. acc. sing. mÿrrha), BB Sir 24,1, BB Est 2,2, BB Ps 45,9 (my-
ras), RB Ps 45,9, B 235 (pl. Myrrai), BsMt I 29; mirė sf. R I 88 (mirrė), MŽ I 
170, N 403, K, Alm 87 (mirrė), FrnW; plg. Pr.v. Mîre, Myrrhen (C II 96), My-
rrhe (Lex 63), v.v.ž. mirre ‘(karčioji) mira’ (MndW III 95), v.v.a. mirre, mirr m. 
‘mira’ iš arabų mirren (Lexer I 2158), s.v.a. mirra, myrra, s.s. myrra, ags. myrre, 
n.nl. mirre, n.šv. myrra, n.v.a. Myrrhe f. ‘mira (sakai)’; vok. iš lot. murra, my-
rrha, o šis iš gr. mýrrha f., mýrra; semitų kilmės žodis; arabų murra sietina su 
šaknimi marru ‘būti karčiam’; į germanų kalbas pateko per Bibliją (Kluge 1957: 
497; 2002: 641); l. mira. E. Fraenkelis, remdamasis P. Skardžiumi, liet. mirà lai-
ko skoliniu iš lenkų kalbos (FrnW).

oblótas sm. (1) ‘komunijos paplotėlis’ C II 161, B 727 (orig. Oblot’s), B 956 
(oblotas), N 30, [K], Alm 93 < Pr.v. Oblat ‘t. p.’ (C II 161), v.v.a. oblâte, oblât 
f., n. (oflôte) ‘komunijos paplotėlis; kepinio rūšis’; plg. n.v.a. Oblate f. ‘plonas 
iš miltų ir vandens iškeptas paplotis; bažn. komunijos paplotėlis’, s.v.a. oblāta, 
ovelāta, n.nl. oblaat, n.šv. oblat; vok. iš v.lot. oblata (hostia) ‘t. p.’ (Lexer II 138; 
Kluge 2002: 661). Plg. dar ablotas.

skrỹnė sf. (2), skryn (4) 1. ‘katalikų bažnyčioje puošni spintelė altoriaus 
viduryje ostijai laikyti’ BB 2 Mak 2,5, BB 2 Krn 31,11. 2. ‘aukų dėžė, kasa’ BB 
Luk 21,2, VlnE 199, Lex 43a (orig. Diewa ʃkrine), H 181, B 596, K I 93, 678, 
TP 1881, 9, LC 1878, 21, dem. skrynelė I. 3. ‘laivas (apie biblinio Nojaus įrengtą 
laivą)’ BB 1 Moz 6,14, B 117 ◊ suderėjimo skrynė bažn. ‘sandoros skrynia’ BB 
Teis 20,27, BB Joz 4,18, C I 1142 (orig. Skryne Suderejimô), B 302, 833, R I 134, 
MŽ I 246, dem. skrynelė liudijimo (orig. Skrinele Liudimo) ‘sandoros skrynia’ 
BB 2 Moz 26,33); < v.v.ž. schrîn ‘skrynia, dėžė; karstas’ (MndW IV 138); v.v.a. 
schrîn m., n. ‘skrynia, dėžė drabužiams, pinigams, brangenybėms, relikvijoms; 
karstas’ (Lexer II 799), v.nl. scrīne; plg. s.v.a. scrīn(i), s.ang. scrīn, s.fryz. skrīn, 
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ags. scrīn ‘dėžė, lagaminas, narvas, dėžutė vertingiems daiktams, brangenybėms, 
relikvijoms’, ang. shrine ‘dėžė; altorius; šventovė’, n.šv. skrin, n.v.a. Schrein m. 
‘puošni dėžė kulto daiktams, relikvijoms saugoti; karstas; skrynia; spinta’; vok. 
iš lot. scrīnium ‘apvalus indas kam nors laikyti’ (Kluge 1957: 679-680; 2002: 
826; Grimm XV 1725); la. skrne, skrīnis ‘dėžė, skrynia (drabužiams, miltams); 
spinta’ iš v.v.ž. schrīn ‘spinta; skrynia; dėžė; stalčius’ (Sehwers 1953: 106; Karu-
lis II 206) ar v.ol. schrijn, schrine ‘dėžė, skrynia; stalčius’ (Karulis II 206); (s.l., 
v.l.) n.l. skrzynia ‘užvožiama dėžė; skrynia ir kt.’ < s.ček. škřně ‘spinta; dėžė’, 
iš v.v.a. schrîn, s.v.a. scrîni, skrîni ‘dėžė; spinta’, iš lot. scrnium ‘apvalaina dėžė 
saugoti knygoms, dokumentams’; s.brus. скрыня, скрuня ‘dėžė; stačiakampio 
formos talpykla; slėptuvė; karstas’; n.brus. (dial.) скрыня ‘didelė dėžė; skiau-
rė (dėžė su skylutėmis gyvoms žuvims laikyti); dėžė miltams, grūdams laikyti; 
ėdžios’; s.rus. скрынa ‘kaustyta dėžė, skrynia; dėžė su dangčiu’, n.rus. скрыня 
‘dėžė, užvožiama dėželė’ (LKPŽ 581-582). P. Skardžius lietuvių skrynià, skrnė 
laiko skoliniais iš brus. скрыня ar l. skrzynia (Skardžius 1931: 199), o W. Smo-
czyńskis kildina iš brus. skrýnja (Smoczyński 2007: 567). Šio darbo autorė ma-
no, kad lietuvių skrynė kartu su latvių skrne galėtų būti pasiskolinti iš vidurinės 
vokiečių žemaičių tarmės schrīn ‘dėžė, skrynia, spinta, stalčius’. Dėl priebalsių 
junginio sk žr. Čepienė 2006: 291-292.

tapelis sm. ‘maišelis su skambučiu aukoms bažnyčioje rinkti’ Q 478, N 89, 
[K], BzF 189 (orig. tåpel’), BS 146, Alm 141, FrnW, KŽ; plg. Pr.v. tofel ‘plokštė’ 
(Alm (PrW)), n.v.a. Tafel f. ‘lenta; plytelė; plokštė’. Plg. dar tobelis.

tõbelis sm. (1) 1. ‘maišelis su skambučiu aukoms bažnyčioje rinkti (Klingsäc-
kel)’ N 107 (Klp), Fr II 403, K, Alm 142, KŽ, Klp. 2. (pa)tobelis ‘bažnyčios tar-
nas, kuris kaip vertėjas stovėjo po lenta’ FrnW → patobelis < Pr.v. Potabel ‘anks-
čiau [Prūsų] Lietuvoje bažnyčios tarnas, padedantis vokiečių bažnyčios tarnams. 
Jų tarnyba – skambinti varpais, parūpinti vyno ir komunijos paplotėlių, tvarkyti 
bažnyčią ir jos įrankius ir kt.’ (Fr II 172); plg. patobelis ‘bažnyčios patarnautojas, 
kuris stovėjo už lentos, vok. Tafel, kaip vertėjas’ (R I 162, MŽ I 296, Alm 97), 
Pr.v. tôfel ‘lentelė, plokštė’ (Alm 142), n.v.a. Tafel, Elzaso dial. tôfel ‘(pakabin-
ta) plokštė, lenta, mušama išgauti garsui, duoti ženklą, naudojama bažnyčiose, 
vienuolynuose vietoje skambinimo’ (Grimm XXI 13), Pr.v. Tobolize f. ‘kišenė, 
krepšelis’ (Fr II 403); l. toboła ‘(kelioninis) krepšys, kuprinė, maišelis’ (Brückner 
1974: 572), tobół. Plg. dar tapelis.

4) švenčių, apeigų pavadinimai, pvz.:
bėrės sf. pl. ‘laidotuvių vaišės, šermenys’ BzF 99, LTR, KŽ < Pr.v. Behre 

‘puota dailidėms’ (Ziesemer I 530); plg. v.v.ž. bȫre ‘neštuvai’; bore (MndW I 
392); s.fryz. bere, s.ang. bǣr, n.v.a. Bahre f. ‘neštuvai’ → germ. *ber-a- ‘nešti’ 
(Kluge 2002: 83); la. bres ‘(laidotuvių) neštuvai’ iš v.v.ž. (Sehwers 1953: 11).
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igės sf. pl. (2), lgės (1) 1. ‘Visų Šventųjų šventė (lapkričio 1 d.)’ nuo XVII a. 
Mažosios Lietuvos žodynuose (Lex 5, orig. Ilges), C I 66, Q 21, B 66, R I 48, 
MŽ I 96, N 25, [K]), kituose darbuose (JD 210, Mit I 239, Alm 56, FrnW, BŽ 
507, KŽ (A 1885, 307)), On. 2. ‘Vėlinės, Vėlių diena (lapkričio 2 d.)’ S.Dauk; 
< v.v.ž. hilgen ‘šventieji’ (Sehwers 1953: 41), v.v.ž. hilligen, de hilgen ‘šventie-
ji’ (Alm 56); plg. v.v.ž. adj. hillich ‘šventas (asmenys ir daiktai)’, de hilge geist 
‘Šventoji Dvasia’ (MndW II 266-267), n.v.a. heiligen ‘šventieji’, Pr.v. Allerhei-
lig[en] fest ‘ilgės, Visų Šventųjų šventė’ (Lex 5); la. iļǥes, iļǥi ‘Visi Šventieji’ iš 
v.v.ž. (Sehwers 1953: 41).

ilgikrstis sm. (2) ‘Kūčios (?)’ K I 6843, KŽ, pl. ‘Kūčių dovanos’ KŽ; dū-
rinys iš v.v.ž. hilgen ‘šventieji’ ir liet. Krstus, plg. n.v.a. der heilige Christabend.

kirvelis sm. ‘parapijinė šventė (minint bažnyčios pašventinimą); mugė (ry-
šium su parapijine švente)’ KŽ; plg. Pr.v. Kirms, Kirmes, trumpiniai iš vok. Kir-
chmesse, tarm. ‘bažnytinės šventės puota’, Kirmas ‘mugė’ (Fr I 356), frankų 
kerwa (Grimm XI 835), n.v.a. Kirmes f., v.v.a. kirch-mësse f. (kirmess, kirmes) 
‘pamaldos, skirtos bažnyčios pašventinimui; mugė’, n.nl. kermis, n.ang. (dial.) 
kermis, n.pranc. kermesse; vok. Kirmes tikriausiai iš nepaliudyto *Kirchweihmes-
se (Lexer I 1585; Kluge 2002: 490).

likts sf. ‘Grabnyčių šventė; pamaldos, į kurias tikintieji eina su žvakėmis 
(vasario 2 d.)’ K (Kt), Alm 80, KŽ; liktis sm. N 365 (Tlž), [K] < Pr.v. licht ‘žva-
kė’ (Alm (PrW)), n.v.a. Licht n. ‘šviesa; žiburys; žvakė; Dievas ir Kristus’; plg. 
v.v.a. adj., s. lieht, v.v. liecht; lîcht n. ‘šviesa; švytėjimas, žibėjimas; žvakė’; v.v.ž. 
licht, lecht n. ‘šviesa’; → vok. adj. licht ‘šviesus, skaistus’, verb. leuchten ‘švytėti, 
žibėti, šviesti, spindėti, žybsėti’ (Lexer I 1906; MndW II 684; Kluge 2002: 574).

liktmušės sf. pl. ‘tokia krikščionių šventė (vasario 2 d.)’ B 466 (orig. Likt-
muʃes); lknešos sf. pl. (1) ‘Grabnyčių šventė; pamaldos, į kurias tikintieji eina 
su žvakėmis’ K, LsB 199, Alm 79; lktnešos sm. pl. (1) K, KŽ, Alm 79 < Pr.v. 
liχtmes ‘t. p.’ (Alm (PrW)), dėl liaudies etimologijos priderinta prie liet. likts 
nešti (Alm 80); plg. n.v.a. Lichtmesse, Lichtmeß f. ‘Marijos apvalymo šventė (va-
sario 2 d.), taip pavadinta dėl tą dieną šventinamų žvakių’ (PaulW 375), v.v.a. 
lieht-mësse f. ‘t. p.’ (Lexer I 1909); germ. liktis ir liet. nešti.

5) bažnytinės veiklos, knygų, muzikos instrumentų ir kt. pavadinimai, pvz.:
agenda sf. ‘maldų knyga, ritualas’ DP 456,7, ageñdos sf. pl. (2) K I 43, Alm 

23; plg. n.v.a. Agende ‘t. p.’, n.nl. agenda, lot. agenda (Kluge 2002: 20).
almusina sf. ‘išmalda, dovana’ Lex 5 (orig. almuʃina), Q 22 (Almuʃina); ala-

musýna sf. (1) C I 73 (Allamuʃina), N 4, [K], Alm 25 < v.v. almûse, Pr.v. 
Almoßen ‘t. p.’ (Q 22), n.v.a. Almosen ‘išmalda’; plg. v.v.a. almuosen, s.v.a. 

 3 LKŽe neteisingai pateikiamas 648 puslapis.
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alamuosan, s.s. alamosna, n.nl. almoes; vok. iš bažn. lot. elēmosyna f., o šis iš gr. 
eleēmosýnē f. ‘gailestis, užuojauta’, vėliau ir ‘išmalda’ (Lexer I 40; Kluge 2002: 
33); l. elemozina. Plg. dar almūzas.

almū̃zas sm. ‘išmalda, dovana’ C I 73 (orig. Almuʃai), N 4, [K], Alm 25 < 
Pr.v. almus n. ‘t. p.’ (Alm (PrW)), v.v. almûse (Lexer I 40); plg. n.nl. almoes, 
n.šv. allmosa, s.skand. ǫlmusa (Kluge 2002: 33). Plg. dar almusina.

býbelės sf. pl. (1) ‘Biblija, Šventasis Raštas’ KlvD 364, K, Alm 31; býbe-
lis sm. (1) LLICh 158 (orig. gen. sing. Bibelio), N 329 (Rg), NmŽ < Pr.v. bībəl 
‘Šventasis Raštas’ (Ziesemer I 593); plg. v.v.a. bībel f. ‘knyga, Biblija’, n.v.a. Bi-
bel, bažn.lot. biblia ‘šventos knygos’ (Lexer I 263; Kluge 2002: 119).

bybeliškas adj. ‘būdingas Biblijai’ N 329, K, Alm 31, adv. býbeliškai K → 
bybelis; plg. n.v.a. biblisch.

býbelšprukis sm. ‘Šventojo Rašto žodis’ K I 238, Alm 31 < n.v.a. Bi-
belspruch m. ‘t. p.’.

býbelštundė sf. ‘laikas, skirtas Biblijos skaitymui’ NmŽ < n.v.a. Bibelstun-
de f. ‘t. p.’.

decmonas sm. ‘bažnytpinigiai, dešimtinė’ B 341, Prel 54 (dcmonas), Alm 
43; plg. Pr.v. Decem ‘dešimtinė, mokestis dvasininkui’ (Fr I 135), n.v.a. Kir-
chendezem ‘t. p.’; v.lot. decimanus ‘exactor decimarum’ (Prellwitz 1891: 54). Plg. 
dar tecmonas.

fimeliuoti verb. ‘šventinti, konfirmuoti’ K I 439, Alm 50 < n.v.a. firmeln 
‘t. p.’; plg. lot. (con)firmāre ‘sustiprinti’ (Kluge 2002: 295).

gnóda sf. (1) ‘malonė’ N 266, K, Alm 55 < Pr.v. gnd ‘t. p.’ (Alm (PrW)); 
plg. n.v.a. Gnade f. ‘malonė, gailestingumas’, v.v.a. ge-nâde, gnâde ‘ramybė; lai-
mė, palaima; Dievo pagalba ir gailestis’ (Lexer I 850).

katgsmas sm. ‘katekizmas, trumpas krikščionių tikybos išdėstymas klausy-
mų ir atsakymų forma’ C I 222, 425 (orig. Katgʃmas), B 85, 178, 300, R II 91, 
MŽ 119, K.Donel (katgizmas), katagismas Q 110, kategismas C I 425, katgsmos 
pl. Lex 21, K I 679, K, Prel 61, Alm 64; katsmos sf. pl. Prel 61 (katismos), Alm 
64 < Pr.v. katxisem, katism, katismen, pl. Katissem (Fr I 345; Alm (PrW)); plg. 
n.v.a. Katechismus ‘katekizmas’ iš lot. catēchismus ‘pamokymas tikėjime’, iš gr. 
katēchēsis ‘pamokymas’.

kėrbas sm. (2), kerubas ‘cherubinas, aukščiausiojo rango angelas’ C I 428 
(orig. Kėrubas), B 311 (kerub’s), R II 91 (Krubas), MŽ II 120 (Krubas), N 197 
(Kerubas), K (kėrũbas), Alm 65 (kėrũbas) < Pr.v. Cherub (C I 426), n.v.a. Che-
rub bažn. ‘cherubinas’; plg. hebr. kerub (pl. kerubim) ‘t. p.’; [v.l.] n.l. cherub 
‘aukščiausiojo lygmens angelas ir kt.’ iš lot. Cherub, pl. Cherūbim, Cherubin ‘Se-
najame Testamente minimų angelų rangas’, iš gr. χερoύβ ‘cherubinas, sparnuo-
ta būtybė, sklandanti virš skrynios, kurioje saugomos 10-ties Dievo įsakymų 
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akmens plokštės, duotos Mozei; angelas, vadeliojantis Dievo dangiškąjį veži-
maitį’, iš s.hebr. pl. kǝrūbīm (LKPŽ 708).

kirkrots sm. ‘bažnyčios taryba, kolegija’ K I 687, kirkróts Alm 67 < n.v.a. 
Kirchenrat m. ‘t. p.’ dialektizmo.

klebonpenigai (hibr.) sm. pl. bažn. ‘dešimtoji pelno ar pajamų dalis, kurią 
tikintieji turėdavo duoti bažnyčiai, klebonui; dešimtinė’ Lex 23, Q 119; kle-
bónpiningai C I 453 (orig. Lutter-Klebón-Patóbel-Pinningai), B 34; dūriniai iš 
sl. klebonas ir germ. penigai, piningai.

liuterė sf. ‘liuteronų bažnyčiai tikinčiųjų mokama dešimtinė’ B 794 (orig. pl. 
Lutteres), N 376 (Tlž, Lùttere); liùteris sm. N 376 (Rg, orig. Lùtteris), liùteriai 
pl. (1) K, Prel 55, Alm 82; → liuterpiningai ‘dešimtinė, bažnytpinigiai, mokami 
liuteronų bažnyčiose’; plg. n.v.a. Luther ‘Liuteris (asmenvardis)’.

Luter–Klebon–Patobel penigai (Luter [penigai], Klebon [penigai]) sm. pl. 
‘dešimtinė, bažnytpinigiai, mokami liuteronų bažnyčiose’ Lex 23; dūriniai iš 
germ. liuteris ir penigai; iš sl. klebonas ir germ. penigai; iš germ. patobelis ir penigai.

põdženklis (hibr.) sm. (1) ‘krikšto tėvų puošnūs užantspauduoti lapeliai su 
linkėjimais, į kuriuos įdedama dovana ar pinigai krikštavaikiui’ K II 105 (orig. 
põd-ženklis); dūrinys iš germ. podis ir liet. ženklas; plg. n.v.a. Patenbrief, Paten-
zettel ‘t. p.’ (Grimm XIII 1502).

psalteras sm. Lex 69, C II 245, Q 398, H (orig. Pʃaltėras), N 317, Alm 106, 
KŽ 1. ‘psalmės, psalmynas’ BB Ps tit. l. 2. ‘styginis muzikos instrumentas’ BB 
1 Kar 10,12, BB 2 Sam 6,5, BB 1 Krn 14,8, BB Ps 71,22, BB Dan 3,5, BB Iz 
5,12, BB Am 5,23, BB Ezd 12,27, BB 1 Sam 10 (Pʃaltieras), RB 71,22, B 987, 
‘smuikas’ R II 283, MŽ II 378; psaltrius (2) K, K II 116, KŽ; psalterius H 108, 
N 317 (Psalterus) 1. ‘psalmynas’ Mž 481 (gen. sing. iʃch Psalteraus), 495 (iʃch 
Psalteraus), psaltirius (2) NdŽ. 2. ‘styginis muzikos instrumentas’ BB Ps 33,2 
(ant Pʃalteriaus), BB Ps 57,9, BB Am 6,5, RB Ps 33,2; 57,9, ‘smuikas’ R II 283, 
MŽ II 378; < Pr.v. Psalter ‘Psalter’ (Q 398; C II 245), v.v.a. psalter m. ‘psal-
mių knyga’, n.v.a. Psalter m. ‘psalmių knyga; citra, viduramžių muzikos ins-
trumentas’; vok. iš bažn.lot. psaltērium n. ‘į citrą panašus styginis instrumentas; 
prk. Dovydo psalmės’, o šis iš gr. psaltrion n. ‘styginis instrumentas’; plg. n.nl. 
psalter (Lexer II 304; Kluge 2002, 727); l. psałterz.

predikauti, -auja, -avo intr. ‘sakyti pamokslą, viešai išbarti’ C I 221, B 985, 
N 314, [K], Alm 104, KŽ, (spredekóti KŽ, spredikáuti Alm 118 → spredika) < 
Pr.v. predigen ‘daug kalbėti’ (Alm (PrW)), v.v.a. bredigen, predigen, n.v.a. pre-
digen ‘sakyti pamokslą; prk. skelbti, propaguoti’; vok. iš lot. prædicare ‘viešai 
skelbti’; plg. n.nl. prediken (Lexer I 345); v.v.ž. prediken ‘t. p.’ (Sehwers 1953: 
95), predeken ‘sakyti pamokslą’ (MndW III 372).

sprė́dika sf. (1) ‘kalba, pamokslas’ BzF 175 (TP 1881, 22), KŽ, Prk, spre-
dika Alm 118, FrnW, spredeka KŽ, sprė́dikis sm. (1) ‘kalba, pamokslas’ TŽ II 
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186 (Jnšk), LC 1880,27, sprdikis sm. (1) NdŽ, APh VI 200, FrnW, Lnkv, Ms, 
Mžk, NmŽ, spredikas sm. Alm 118 < v.v.ž. predike ‘pamokslas’; plg. pietų vok. 
Predig, v.v.a. bredige, predige f., s.v.a. prediga, n.v.a. Predigt f. ‘bažn. pamokslas; 
prk. pamokymas’; vok. iš v.lot. predica ‘viešas pranešimas, pamokslas’ (Kluge 
2002: 719; Lexer I 345); la. sprediķis ‘pamokslas’ iš vok. (Sehwers 1953: 117).

šprùkknygės (hibr.) sf. pl. (1) ‘pamokymų, sentencijų rinkinys, katekiz-
mas’ K II 199, NmŽ, šprùknygės ‘maldų knygos’ NmŽ; dūrinys iš germ. šprukas 
ir sl. knygos pl., plg. n.v.a. Spruchbuch n. ‘t. p.’.

tẽcmonas sm. (1) ‘bažnytpinigiai, dešimtinė’ N 93 (Lbgv), [K], Prel 54, Alm 
141, KŽ; plg. Pr.v. Decem ‘dešimtinė, mokestis dvasininkui’ (Fr I 135), tętsen, 
tatsen ‘t. p.’ (Alm (PrW)); lot. decem ‘dešimt’. Plg. dar decmonas.

6) asmenų pavadinimai, pvz.:
áptas sm. ‘vyrų katalikų vienuolyno viršininkas’ Lex 3a, Q 13 (orig. apts), 

[K 19], aptas Alm 27; abtas Alm 23 < Pr.v. Abt (Lex 3a), n.v.a. Abt m. ‘aba-
tas, vienuolyno viršininkas’; plg. v.v.a. abbet, abt, apt, s.v.a. abbat, v.nl. apt, abt, 
n.nl. abt; vok. iš bažn. lot. abbās < gr. abbã iš aram. abbā ‘tėvas’ (Kluge 2002: 
11; Lexer I 1); v.v.ž. abbet, abt (MndW I 1).

áptienė sf. ‘katalikų vienuolyno viršininkė’ Q 13, B 39 (orig. aptene), K I 33, 
aptienė Alm 27, abtienė sf. N 2 (abtẽne), Alm 23; vedinys iš germ. aptas, abtas.

bapstas sm. ‘popiežius’ [K], Alm 29, babstas N 317 < n.v.a. Bapst m. ‘t. p.’, 
plg. v.v.a. bbst, bapst, s.v.a. bābes, n.v.a. Papst; vok. pasiskolino iš vėlyv. lot. 
pāpes (taip pat s.pranc. papes); b vietoje p dažnas ankstyvuose vok. skoliniuose 
(Grimm XIII 1448; Kluge 2002: 679; Lexer I 107).

býbelnešis (hibr.) sm. (1) ‘Biblijos platintojas, išnešinėtojas’ LC 1882, 48; 
dūrinys iš germ. bybelė, bybelis ir liet. nešti.

bdelis sm. (1) ‘velnias’ Trg, Pgr, Erž; bedelis Grk, Skr, Krš, Rs, Trg < 
v.v.ž. böd(d)el, v.ž. bödel ‘teismo tarnautojas, budelis’; plg. n.v.a. Büttel, šv. bö-
del, s.pranc. bedel, s.s. budil (Kluge 1957: 115), v.v.ž. bêdel ‘elgetavimas, praši-
nėjimas’ (Alm 31), bedeler ‘elgeta’ (MndW I 169).

dómpropstas sm. ‘katedros vyresnysis kunigas’ K I 302 < n.v.a. Dompropst 
‘t. p.’.

franciskõnas sm. ‘elgetaujančių katalikų vienuolių ordino narys’ K I 461, 
franciskonas Alm 51; plg. vok. Franziskaner ‘t. p.’, l. franciszkani pl. (Brückner 
1974: 127).

iškunigis sm. (1) ‘buvęs kunigas; ekskunigas’ NdŽ, LzP; darinys iš germ. 
kunigas ir liet. praefikso -iš.

kañteris sm. (1) ‘tam tikras protestantų bažnyčios pareigūnas, vargoninin-
kas’ Lex 21, C I 421, B 307, Q 108, N 178, K, Alm 62 < Pr.v. kanter ‘t. p.’ 
(Riemann III 76; Alm (PrW), Canter (Lex 21), plg. n.v.a. Kanter; Kantor m. 
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‘kantorius, bažnytinio choro dirigentas; giedotojas’; n.nl. cantor; vok. iš lot. can-
tor ‘giedotojas’ (Kluge 2002: 487).

kapucýneris sm. ‘katalikų vienuolių ordino, pranciškonų šakos narys; pa-
vadinta dėl jų labai smailių kepurių, gobtuvų’ Alm 63, kaputsýneris, kapcýneris 
K I 677 < n.v.a. Kapuziner m. bažn. ‘kapucinas’; plg. it. cappuccini, lot. capuci-
nus ‘vienuolis kapucinas, pranciškonų vienuolis’.

katilkas, -ė smob. (2) ‘katalikas, kas išpažįsta katalikybę’ R I 56, R II 91, 
MŽ I 110, MŽ II 119, LLICh (Žodynėlis), K, Prel 26, Alm 64 < Pr.v. katelik 
‘t. p.’ (Alm (PrW)); plg. n.v.a. Katholik m. ‘katalikas’; l. katolik, lot. Christianus 
catholicus, pl. catholici.

kèceris sm. ‘eretikas, atskalūnas’ Alm 64, kètseris K I 683 < n.v.a. Ketzer 
m. ‘t. p.’; plg. v.v.a. ketzer, kätzer, kötzer ‘kuris yra neteisingo tikėjimo’; pagal 
katarų (gr. katharós ‘švarus, doras, skaistus, nekaltas’) manichėjų sektą, v.lot. 
Cathari; vok. iš v.lot. catarus, gr.–lot. catharus (Kluge 2002: 485; Lexer I 1563).

kirkeversteris sm. ‘bažnyčios viršininkas’ Alm 66, kirkeverštėris K I 687 < 
n.v.a. Kirchenvorsteher m. ‘t. p.’ dialektizmo.

kirkpoderis sm. ‘bažnyčios tarnas, vargonininkas, zakristijonas’ B 795; kir-
poderis Q 297 (orig. Kirr=Poderis); krkevoderis sm. ‘bažnyčios tarnas’ K I 687, 
kirkevoderis Alm 66 < Pr.v.ž. Körchevader (a=å) ‘bažnyčios viršininkas, bažny-
čios kolegijos arba parapijos tarybos narys’ (Fr I 363-364); plg. n.v.a. Kirchenvater.

kleknėrienė sf. ‘varpininko žmona’ K I 555, KŽ → klekneris.
klekneris sm. (1) ‘varpininkas’ B 591, R II 180, 223, MŽ II 238, 298, Prk, 

klèkneris Sch 188–189, Prk; kleknorius B 831 (Kleknorus); klẽknėrė sm. (1) 
‘varpininkas’ K, K I 83, Prel 61, KŽ, klẽknerė Alm 67 < Ryt. Pr.v. kleknǝř, klę-
kner ‘varpininkas’ (Mitzka 1919: 124, Alm (PrW)); plg. v.v.a. glockenære ‘varpi-
ninkas’ (Lexer I 1037), n.v.a. Glöckner ‘t. p.’, s.air. cloc(c) ‘varpelis’, n.nl. klok, 
n.šv. klocka (Kluge 2002: 362).

kocerus sm. ‘atskalūnas, eretikas’ KlM1 13, Lex 53a (orig. kocer[us]), C I 
1054 (Kócerus), Q 295, B 434, 779, N 203; kocerius Mž 338 (acc. pl. Kocerius), 
DP 535 (kacerius), [K kocėrius], KŽ (kocėrius); kõcierius sm. (1) bažn. ‘klaida-
tikis, atskalūnas, eretikas’ DP 119, 541 (kacierius), MŽ II 296 (Kócierus), PG, 
K I 683 < v.v. katzer m. ‘kuris yra neteisingo tikėjimo, eretikas’ dialektizmo su 
o, nes Prūsijos ordino kalboje vietoje v.v.a. ilgojo atviro â dažnai buvo ilgasis 
atviras ô; vok. iš v.lot. catarus, gr.–lot. catharus (Lexer I 1563; Ziesemer 1924: 
114); plg. Pr.v. Ketʒer (C I 1054), v.v.a. ketzer (nuo XIII a.), kätzer, kötzer, n.v.a. 
Ketzer (Lexer I 1563; Kluge 2002: 485); (s.l., v.l.) n.l. kacerz ‘eretikas, atskalū-
nas; eržilas’< s.ček. kacieř, n.ček. kacř, kacéř ‘eretikas’, iš v.v. [N.Č. – v.v. tai-
syta iš v.v.ž., nes v.v.ž. yra ketter] katzer, v.v.a. ketzer, n.v.a. Ketzer ‘t. p.’, iš v.lot. 
catharus naujų sektų narių įvardijimas; neomanichėjininkų sektos narys’ < gr. 
(LKPŽ 339), l. kacerz iš ček. kacierz < vok. Katzer, Ketzer (Brückner 1974: 211).
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kunegbuvis (hibr.) sm. ‘buvęs kunigas ar klierikas’ Pron, Užv, kunigbuvis 
BŽ 477; dūriniai iš germ. kunegas, kunigas ir liet. būti.

kungas sm. 1. ‘dvasininkas (ppr. katalikų)’ DK¹ 30, DK¹ 32, AK 9,17, AK 
66,19 (orig. pl. Kungay), KŽ. 2. ‘ponas, viešpats’ S.Dauk; plg. v.v. kunic, kunig, 
kong ‘karalius; valdovas’, s.v.a. chunig (Lexer I 1774), n.šiaur.germ. kung, n.šv. 
kung (Kluge 1957: 391; 2002: 520); la. kungs ‘ponas’ iš s.v.a. kunig (Sehwers 
1953: 61). Plg. dar kunigas.

kunigáikštis (1) ‘vyresnysis, vadovas, valdovas, kunigas, šventikas’ BB 
1 Moz 23,6, BB 1 Moz 36,15, VlnE 22,2 (orig. Kunigaigʃchtis), VlnE 69,21 (Ku-
nigaikʃchtis), DP 3,6, DP 163, DP 167,44 (acc. pl. kunigáigszczius), DP 217,17, 
467, 571, SD1 67, SD3 27, 137, SP I 47, B 500, S.Dauk (kunegaikštis), R II 389, 
MŽ II 523 → kunigas.

kunigáitis sm. (1) ‘jaunas kunigas, vikaras; klierikas’ Šts, Mrc; vedinys iš 
kunigas.

kùnigas sm. (3b), FrnW, kunegas 1. ‘ponas, viešpats; vadas’ Mž 396 (orig. 
Kunigs), 505, C I 908, B 53, 107, 681, 500, 511, 682, KlG 24, R I 70 (Kunngs), 
MŽ I 135 (Kunig’s), K, A 1884, 307, 308, A 1885, 37, K. Būg, rš, KŽ, kùne-
gas S.Dauk, dem. kunigelis B 379, kunigėlis B 499. 2. ‘dvasininkas (ppr. ka-
talikų, protestantų)’ Mž 30, 127, 505, BP I 153, BP II 210, 278, DP 17,27; 
75,44; 141,13, MT (Blotno prakalba) 7, MT 38,12, MP 40, 78, VP 26 (kunegas), 
Ch¹Mr 1,44, AK 97, PK 160, Vln¹150, Vln 50,12, Vln 58,9 (Kunigs), VlnE 7,4, 
VlnE 51,20 (wirauʃeʃiskunigas), VlnE 199,1 (pl. kunigai), ZEE 204,2 (pl. kuni-
gai), RB tit. l. 4, 12, SD3 96, 116, SD 84, Lex 67, 68a, SP 69, SG I 35, Q 275 
(Dwaronu Kunnigs), 383, 396 (Kunnigs), H 54, B 85, 210 (kunig’s), 311, 313, 
441, 543, 681, 721, 860, 873, 971, PVG 60 (1712 m.), PVG 93 (1728 m.), PVG 
604 (1831 m.), R I 70, MŽ I 135, LLICh 216 (pl. Kunnigai), 255, K, M.Valanč, 
VP 26 (kunegas), K.Donel, S.Dauk, Rp 69, BzBk 110 (kunegas), Prel 44, NG 
42, Drg 52, J, JV 1038, FrnW, Alm 75, Sim, GK 1939, 103, NžR, KŽ, ŠVŽŽ 
(gen. sing. kọnẹga, Šark, Šakal, Vin, Dauk, kọnẹks Lu), ZŠŽ (Grš, Br, Šk), KzRŽ, 
ZtŽ, DvŽ, LzŽ, Mrj, Šk, Srj, Ram, Vrnv, Gmb, Klp (kùnigs), Krš (kùnegas), 
Akm (knẹgas), šiaurės panevėžiškiai (kú.ọgs), Dv, Plv, Ss, Šll, Pn, Pln, Zp, 
Klt, dem. kuniglis KŽ, DvŽ, kuniglis KzRŽ; skolinys iš v.v. kunig ‘karalius, 
valdovas’; plg. v.v.a. künic (Lexer I 1774); s.v.a. kuni(n)g, v.v.ž. kunig, kuning 
‘karalius, valdovas, viešpats’, s.s. kuning (vėliau kunig), n.nl. koning, n.v.a. Kö-
nig ‘karalius, valdovas’; suom. kuningas, est. kunningas (Kluge 1957: 391; 2002: 
519-520; Grimm XI 1691); v.v.ž. konink, konnink ‘karalius’ (MndW II 524); pr. 
konagis ‘kunigaikštis, karalius’ taip pat germanizmas (Mažiulis II 242-243 (E 
405)). Plg. dar kungas, kuningas, iškunigis, naujakunigis, pakunigis, puskunigis, 
senkunigis, velniakunigis, vištkunigis.



 Straipsniai / Articles 161

Religinė, mitologinė leksika: skoliniai iš germanų kalbų

kùnigė sf. (1) 1. ‘moteris dvasininkė, vaidilutė’ S.Dauk, Pt, kùningė rš, ‘vie-
nuolyno, šventyklos vyresnioji, viršininkė’ SD3 138, N 210, A 1884, 63, KŽ. 2. 
‘kunigo (pastoriaus) žmona’ [K (Kt)], KŽ, I.Simon; → kunigas, kuningas. Plg. 
dar kuningė.

kuniglis sm. (2) ‘vikaras’ NG 60, Sln, Skp, kunigẽlis ŠVŽŽ (Šts); vedinys 
iš kunigas.

kunigenė sf. (1) Brž, kùnigienė (1) K; OsG 18 ‘kunigo (pastoriaus) pati’ R I 
71 (orig. Kunngn), K, LC 1881, 17, Alm 76, KŽ → kunigas.

kunigijà sf. (2) col. ‘kunigai, jų visuma’ M, J, sp, FrnW, V.Kudir, KŽ, Prn, 
Bs, Blv, kunigija Alm 75, kuningijà A 1884, 381, kuningja KŽ, Gmž; vediniai iš 
kunigas, kuningas.

kunignas sm. (2) ‘pastorius’ Prk; vedinys iš kunigas.
kùnigininkas, -ė smob. (1) ‘kunigo mokinys, rengiamas įžegnojimui’ A 

1885, 372, BsV 164, KŽ (orig. kuniginiñkas), Klp, Prk → kunigas.
kunignis, -ė smob. (2) ‘kas kunigo pažiūrų, kunigų šalininkas’ rš, Žem, 

ZŠŽ (Grš); vedinys iš kunigas.
kùnigiškas sm. (1) ‘kunigas’ Slv; vedinys iš kunigas.
kunigškis, -ė smob. (2) 1. ‘dvasininkas (ppr. katalikų)’ Ch 2 Moz 30,30, 

Grv. 2. ‘kunigo mokinys, rengiamas įžegnojimui’ KŽ, Šlu, Prk, kuningškis N 
210, K, KŽ; vediniai iš kunigas, kuningas.

kunigiùkas sm. (2) ‘klierikas’ Jrb; dem. vedinys iš kunigas.
kunigùžis sm. (2) ‘protestantų ar liuteronų kunigas’ Alm 76, KŽ, ZŠŽ (Lkč, 

Žvr, Šk, Nm), Vdžg, Alk, Dkš, Gs, ‘liuteronų kunigas’ KrtnŽ; vedinys iš kunigas.
kùningas sm. (3b) FrnW 1. ‘ponas, viešpats; vadas’ B 99, N 210. 2. ‘dva-

sininkas (ppr. katalikų), klebonas’ C II 204 (orig. Kúnnɨgas), 237 (Kúnningas), 
647 (Kunnings), 1121, Q 75 (Kunnings), 179, R I 70 (Kunnɨgs), R II 58, 208 
(Kunningas), 276, 282, H II 186, PVG 193 (1748 m.), 362 (1793 m.), MŽ II 23, 
78, 277, JV 615, Sln, BzF 52, N 210, K, KŽ (A 1883, 42), Prel 44, Šlv, dem. 
kuningėlis N 210, kuningytis N 210, kuningužis N 210; < v.v. kuninc, kuning ‘ka-
ralius, valdovas’ (Lexer I 1774); plg. s.v.a. kuni(n)g, v.v.ž. kunig ‘karalius, valdo-
vas, viešpats’, s.s. kuning, n.nl. koning; suom. kuningas (Kluge 1957: 391; 2002: 
519–520), v.v.ž. konink, konnink ‘karalius’ (MndW II 524); pr. konagis ‘kuni-
gaikštis, karalius’ iš v.v.a. (ar v.v.) künic ‘karalius’, v.v. kunic (kunig) ‘karalius’ 
(Mažiulis II 242–243 (E 405)). Plg. dar kunigas.

kùningė sf. (1) 1. ‘moteris dvasininkė, vaidilutė’ rš. 2. ‘katalikų vienuolyno 
vyriausioji, viršininkė’ N 210, KŽ; → kuningas. Plg. dar kunigė.

kuningenė R I 71 (orig. Kunnɨgn), N 210 → kuningas.
kuningystis sm. ‘kardinolas, katalikų dvasininkas’ Q 109 (orig. Kunningys-

tis, Popeƶaus Kraʃʃes) → kuningas.
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manstas sm. ‘menonitas, priklausantis protestantų sektai’ K II 54, Alm 
84, KŽ < Pr.v. Manist ‘t. p.’. Menonitai gyveno Prūsijoje, daugiausia Verde-
ryje (Werder), Žemumoje (Niederungen) (Fr II 48); plg. v.v.ž. menniste ‘t. p.’ 
(MndW III 71), n.v.a. Mennonist, pagal pastorių Menno Simons (1496–1561, 
Nyderlandai).

mukara sm. pl. (3b) ‘senieji vokiečiai, kurie paprastai meldžiasi namie’ ZŠŽ 
(Lkš), mùchariai sm. pl. (1) ZŠŽ (Ssr); mukeris ‘šventeiva’ I.Simon, mùkuris 
(1) ‘t. p.’ prš, Yl < n.v.a. Mucker m. ‘veidmainis, šventeiva, J. F. Budde pietistų 
pasekėjų XVIII a. pravardė’; plg. v.v.a. mûcheler  m. ‘Meuchler, sicarius’ (Kluge 
2002: 634–635; Lexer I 2191).

nacarėnas, -ė smob. ‘nazarietis’ Alm 90; plg. vok. Nazarener ‘priklausantis 
judėjų krikščionių sektai (pirmaisiais mūsų eros amžiais)’, lot. Nazareus iš gr. 
Nazarēnos ‘Nazarietis, Jėzaus Kristaus prievardis’.

naujakunigis (hibr.) sm. ‘neseniai įšvęstas kunigas’ Blv; dūrinys iš germ. 
kunigas ir liet. naujas.

pãkunigis sm. (1) ‘protestantų kunigo padėjėjas pasaulietis’ Šts; darinys iš 
germ. kunigas ir liet. praef. pa-.

patóbelis sm. (1) ‘bažnyčios tarnas, varpininkas, zakristijonas’ Lex 43, Q 
227, 297, C I 785, 1063, B 308, 591, 795, 831, R I 162, MŽ I 296, LLICh 
(Žodynėlis), N 107, [K], K I 555, KŽ, Alm 97, FrnW, Prk, ‘bažnyčios patar-
nautojas, kuris stovėjo už lentos, vok. Tafel, kaip vertėjas’ R I 162, MŽ I 296, 
Alm 97 < Pr.v. Potabel ‘anksčiau [Prūsų] Lietuvoje bažnyčios tarnas, padedan-
tis vokiečių bažnyčios tarnams. Jų tarnyba – skambinti varpais, parūpinti vyno 
ir komunijos paplotėlių, tvarkyti bažnyčią ir jos įrankius, nešti maišelį aukoms 
rinkti (Klingsäckel), stebėti nestropius lankytojus, nepaklusniems uždėti gele-
žinius antkaklius (Halseisen), patarnauti pamokslininkams, kai jie išvyksta pas 
ligonius ar ruošiasi krikštyti; jie taip pat turėjo būti renkant dešimtinę; jų parei-
ga – prižiūrėti pastatus ir padėti pamokslininkams žemės darbuose’ (Fr II 172). 
ALEW rašoma, kad vok. Potabel (Patabel) galėtų būti pasiskolintas iš liet. pató-
belis (ALEW II 741-742).

piligrmas, -ė smob. (2) ‘keliaujantis maldininkas, keliautojas į šventąsias 
vietas’ TrpŽ, Š, DŽ pilgrmas, -ė brš, pilgrmas KŽ < Pr.v. Pilgrim, n.v.a. Pilgrim 
‘keliaujantis maldininkas’ (Prel 40), s.v.a. piligrīm; plg. v.v.a. bilgerīm, pilgerīn, 
s.fryz. pilegrīm, v.ang. pilgrim; vok. iš v.lot. pelegrinus ‘svetimšalis, keliautojas’ 
(Kluge 2002: 703), v.v.ž. pelegrim(e) ‘t. p.’ (MndW III 315); it. pellegrino iš lot.

põdė sf. (2) ‘krikšto motina’ C II 192, KŽ, Alm 103 (Aukštaitijoje), Pt, 
FrnW, ZŠŽ, KzRŽ, Šl, Jnš, Žml, Vl, Erž, Jrb, Sk; põdė scom. (2) ‘krikštavai-
kis’ N 294, K, M.Valanč, S.Dauk, BM 400 (Slnt), LMD (Šts), KŽ, Alm 103 
(Žemaitijoje), NmŽ, FrnW, BM 400, Slnt, LMD (Šts), KrtnŽ (puodė), ŠVŽŽ 
(puodė Bks, Meds, Lyk), Dr, Kv, Plt, Vkš, Sd, Trk, Ms, Nt, Trk, ‘krikštaduktė’ 
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B 967 < Pr.v. pôde, pôt ‘krikštatėvis, krikštavaikis’ (Alm (PrW)); plg. v.v.ž. pade 
m. ‘krikšto tėvas, krikšto motina, kūmas, kūma’ (MndW III 291), n.v.a. Pate m. 
‘krikštatėvis; krikštasūnis’; f. ‘krikštamotė; krikštaduktė’, lot. pater ‘dvasiškas tė-
vas, krikštatėvis’ (Kluge 2002: 685).

precenteris sm. ‘parapinės protestantų bažnyčios vaikų mokytojas’ PVG 
413 (1794 m.) < Pr.v. prezenter ‘t. p.’ (Alm 105 (PrW)); plg. lot. praecentor ‘dai-
navedys, solistas, dirigentas’.

pùskunigis (hibr.) sm. (1) 1. ‘liuteronų sakytojas, pamokslininkas, kunigo 
pareigas atliekantis žmogus’ Grdm, Vn. 2. ‘klierikas, turintis diakono šventimus’ 
NdŽ; dūrinys iš germ. kunigas ir liet. pus-.

rabýneris sm. ‘rabinas, judėjų dvasininkas’ K II 118, Alm 109 < n.v.a. Ra-
bbiner ‘t. p.’; plg. hebr. rabbi ‘mano mokytojas’; v.v.a. Râbînîs ‘Araber’ (Lexer 
II 330).

sénkunigis (hibr.) sm. (1) ‘senas, senoviško mąstymo kunigas’ Vaižg; dūri-
nys iš germ. kunigas ir liet. senas.

velniakunigis (hibr.) sm. ‘kas blogais kėslais persirengęs į kunigus’ BsV 
291, S I 165; dūrinys iš germ. kunigas ir liet. velnias.

vštkunigis (hibr.) sm. pl. (1) ‘kas nebaigęs kunigystės mokslų’ Nj, Skr; dū-
rinys iš germ. kunigas ir liet. višta.

7) mitologinė leksika, antgamtinių būtybių pavadinimai, pvz.:
baziliškas (basiliškas, baziliškus) sm. ‘pasakų baidyklė, slibinas’ WP 98a,8, 

SD 8, SD3 9 (orig. baʒyliʃʒkas), Bb Iz 11,8, B 189 (Baʃiliʃʒkas), baziliškus Lex 
236 (Baʒiliʃʒkus), C I 236, Prel 51 (bazylìszkas); plg. v.v.a. basiliske m., basilisk 
(Lexer I 133), n.v.a. Basilisk mit. ‘baziliskas, slibinas’, Pr.v. Baʃiliʃʒke (C I 236); 
n.nl. basilisk, n.ang. basilisk; vok. pasiskolintas iš lot. basiliscus, o šis iš gr. ba-
silískos ‘mažas karalius’ (Kluge 2002: 94); l. bazyliszek. ALEW liet. baziliškas 
kildinamas iš lenkų kalbos (ALEW I 100).

grãlis sm. ‘paslaptingas ir stebuklingas indas (dubuo, taurė), akmuo (vidur-
amžių vokiečių padavimuose, kūryboje)’ TrpŽ, KŽ, NSŽ; ‘legendinė taurė, iš 
kurios gėręs Jėzus Kristus per paskutinę vakarienę’ TrpŽ, NSŽ 144 < vok. Gral 
m. ‘šventenybė (akmuo, taurė ar kt.)’; plg. v.v.a. grâl m. ‘šv. gralis, Kristaus va-
karienės dubuo’, s.pranc. graal ‘t. p.’, v.lot. gradalis (Kluge 2002: 367; Grimm 
VIII 1737; Lexer I 1066).

kãbalas sm. (1), ppr. pl. ‘ateities spėjimas kortomis ir kitokiais būdais’ Vad, 
Lp, Kt, kabõlai pl. ZtŽ; plg. Pr.v. kabâl ‘nemalonumai’ (Alm (PrW)), Caba-
le f. ‘slaptos intrigos, pinklės’ (K I 673), n.v.a. Kabale f. ‘klasta, klastingumas; 
pinklės’; n.ang. cabal, n.šv. kabal, n.norv. kabale; vok. iš pranc. cabale ‘kaba-
la, judėjų, žydų slaptas mokslas’, o šis iš hebr. qabbālā(h) ‘perdavimas; tradicija’ 
(Kluge 2002: 457); hebr. gabbala ‘(slapta) tradicija’, s.žyd. kabbālāh ‘būrimas 
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iš skaičių, magija, intriga’ (Vasmer II 1986, 149); (v.l.), n.l. kabała, pl. kabały 
‘judėjų filosofinis apokrifinis traktatas; būrimas kortomis; būrimas iš ženklų, 
skaičių; burtų mokomoji knyga; sąmokslas, intriga; rūpesčiai, sunkumai’< l. jid. 
qabole ‘paslaptingasis judėjų mokymas’, v.lot. cabbala ‘Kabala (išmintis, per-
duodama rabinų)’, iš v.hebr. qábbālāh ‘gavimas, priėmimas; tradicijų perda-
vimas iš kartos į kartą; paprotinis įstatymas; po Mozės rašyti veikalai; kabala, 
paslaptingoji išmintis’; n.brus. кaбалá ‘rūpesčiai; galvosūkis; apgaulė, niekai’, 
n.brus. dial. кaбалы pl. ‘būrimo kortos’ (LKPŽ 337), l. kabała ‘intriga, slaptas 
mokslas’ < vok. ir it. cabala, o šis iš hebr. kabbalah (Brückner 1974: 211).

špkas sm. (1, 3) ‘vaiduoklis, šmėkla, pamėklė’ K II 200, Cp, NdŽ, BzF 
185 (Prk), Alm 134, FrnW, KŽ, ZŠŽ (Grš, Šk, Ssr, Snt), NmŽ, Šn, Vlkv, Nm, 
Gs, Mrj, Tlž; špūkis, -ė smob. ‘kas naktį vaikščioja, naktibalda, vaiduoklis’ J, 
BzF 185 (orig. szpúks); špókas (1) ‘vaiduoklis, šmėkla’ ZŠŽ (Snt) < n.v.a. Spuk 
(Spuch) m. ‘šmėkla, vaiduoklis, pamėklė’, kuris perimtas iš v.v.ž. spōk, spūk, n. 
‘vaiduoklis, šmėkla, niekinga būtybė’; plg. v.nl. spoke, s.ang. pūca mit. ‘gno-
mas, barzdukas, kaukas, aitvaras, namų dvasia’. Kilmė neaiški (Kluge 2002: 
871; MndW IV 335).

pracauberoti, -oja, -ojo verb. ‘užburti, užkerėti’ BzF 205 < n.v.a. verzau-
bern ‘t. p.’.

Valhalà sf. ‘senovės skandinavų mitologijoje – dievo Odino rūmai, mūšyje 
kritusių karių buveinė’ TrpŽ; dėl kilmės plg. vok. Walhall(a) < s.skand. Valhǫll 
‘nužudytojų rūmai’; šiaurės germanų mitologijoje taip vadinama salė, vok. Halle, 
į kurią ateina kritusieji kovose (Kluge 2002: 970).

valkrijos sf. pl. (1) ‘senovės skandinavų mitologijoje – karingos merginos 
deivės, kurios padėdavo karžygiams mūšiuose, nuvesdavo žuvusių karių vė-
les į Valhalą ir ten per puotas jiems patarnaudavo’ TrpŽ, NSŽ 454; plg. n.v.a. 
Walküre f. < s.skand. valkyrja ‘pasirenkanti mirusius’, n.šv. valkyria, n.ang. Val-
kyrie, n.nl. walkure (Kluge 2002: 970).

Valpùrgijos naktis ‘senovės germanų pagoniška pavasario pradžios šventė 
naktį iš balandžio 30 d. į gegužės 1 d.; pagal vokiečių prietarus tą naktį ant Bro-
keno kalno piktosios dvasios ir raganos keldavusios puotą, orgijas; puota, or-
gija’ TrpŽ, Valpurgija KŽ, NSŽ; plg. vok. Walpurgisnacht ‘Hexensabbat’; Wal-
purg(is) yra germanų šventoji, kilusi iš Anglijos, vokiškai Walt-purc; gegužės 
1-osios naktį joja raganos ant Blocksbergo kalno – ryšys tarp raganų ir šven-
tosios yra motyvuotas tik data’; n.nl. Walpurgisnacht, n.ang. Walpurgis Night 
(Kluge 2002: 971); lot. Valpurgis.
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3. DĖL ŽODŽIO OLA REIKŠMIŲ IR KILMĖS

Bretkūno Biblijoje užfiksuotas žodis ola4 sf. ‘urvas, landa, patalpa, kripta’ 
(BB 1 Moz 23,9 ‘ola laidoti’, BB 1 Kar 18,4, BB 1 Kar 19,9, BB 1 Kar 19,13, 
BB Ps 142,1, olė BB 1 Kar 18,4, ala BB 1 Sam 24,4, BB 1 Sam 24,11, uola BB 
1 Sam 24,4). Olos, kaip paslaptingi vartai į požeminį pasaulį, yra daugelio kul-
tų, mitų ir padavimų objektas. Jos buvo laikomos dievų gimimo vietomis, at-
siskyrėlių buveinėmis. Kretos ir Mikėnų tikėjime buvo daug šventų olų (NSŽ 
294-296). Ola vartojamas ne tik reikšme ‘žvėrelių ar paukščių urvas, landa’, kaip 
pateikiama LKŽe, bet ir ‘patalpa, kripta, vieta pasislėpti; prieglobstis’. Kriptos 
buvo ankstyvųjų krikščionių kulto ir laidojimo patalpos katakombose, požemi-
nėse kapinėse. Iš Biblijos sužinome, kad olos buvo su durimis (1 Kar 19,13), 
didelės (paslėpė oloje čia 50 ir ten 50 prarakų (1 Kar 18,4)). Jose buvo laidoja-
ma – Antano Rubšio Šventojo Rašto (ŠvR, 1 Moz 23,19) vertime rašoma: Tada 
Abraomas palaidojo savo žmoną Machpelos lauko oloje, priešais Mamrę {tai yra 
Hebroną}, Kanaano krašte. Laukas ir ola perėjo iš hetitų į Abraomo nuosavybę kaip 
kapavietė.

Bretkūnas ir jo išverstos Biblijos korektoriai turbūt abejojo, ar išverstų lie-
tuviškų žodžių reikšmė tiksliai atitinka originalo žodį, todėl dažnai prirašomas 
ola, atitinkantis n.v.a. Höhle f. (Hohl n.), vidurio vokiečių Hohle f. ‘ola, įdu-
ba; didelė tuščiavidurė patalpa žemėje’ (Grimm X 1714, 1715, PaulW 299); 
plg. vidurinės vokiečių žemaičių tarmės hol n. ‘ola, įduba, tuščiavidurė patalpa; 
prieglobstis, slėptuvė’, XV a. Liubeko (Lübeck) miesto vienuolio dominikono 
Hermanno Kornero kronikoje, vokiečių žemaičių kalba parašytuose raštuose 
užfiksuotą verb. holen ‘sich in eine Höhle, Versteck begeben (leistis, iškeliauti, 
eiti į olą, slėptuvę)’ (MndW II 285, 288). Lietuvių ola sietinas ir su v.v.a. hol5 
n., m. ‘ola, duobė, kiaurymė, įduba’, v.v.a. hüle f. (hol) ‘ola, prieglobstis, lindy-
nė (Schlupfwinkel)’, [hule BB 1 Moz 19,30], v.v.a. verb. hëln ‘laikyti paslapty-
je, paslėpti’ (Lexer I 1324, 1381, 1242). Plg. dar giminišką s.skand. hǫll (n.v.a. 
Halle f. ‘prieangis, priestatas iš kolonų’), kurio pagrindinė reikšmė yra ‘uždeng-
tas, paslėptas’; (gotų hallu-s ‘uola, statinys iš akmenų, salė uolose’); → germ. 
*hel- ‘slėpti, paslėpti’. Iš v.v.a. verb. hëlen, hëln ‘laikyti paslaptyje, slėpti, paslėp-
ti, slapstyti’ (n.v.a. hehlen) kilo v.v.a. helle sf. mit. ‘paslėptas, slaptas požeminis 
mirusiųjų pasaulis, pragaras; siaura patalpa tarp krosnies ir sienos’, v.v.a. halle f. 

 4 Ola užfiksuotas dar VlnE 101,11, DP 488, MP 284, SD3 76, 85, 155, 281, 291, SD 66, 238, 246, 
Q 235, B 860, R I 167 (orig. ůla), MŽ I 306 (ůla), A.Baran, J, JD 853, Jrk 25, FrnW, ZŠŽ (Grš, 
Šk, Br), KzRŽ, Ds, Dkš, Km, Sg, Skp, Rš, dem. olùkė ZŠŽ (Lkš); turimi ir hola ‘duobė, urvas’ SP 
I 42,6; 42,11; 255,2, BzF 116, FrnW I 516, hala SD1 44, BzF 116.

 5 Plg. dar s.v.a., v.nl., s.fryz. hol, ang. hole ‘ola, urvas’ (Kluge 1957: 313).
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‘medinis bokštas, medinės kolonos, trobelė; vieta ruošti ir saugoti druskai’; plg. 
dar got. halja ‘požeminis mirusiųjų pasaulis’ (Lexer I 1232, 1149; Kluge 1957: 
283; Grimm X 229). W. Smoczyńskis lietuvių ola laiko neaiškios kilmės žo-
džiu (Smoczyński 2007: 432). Latvių ala ‘ola, urvas, landa’ J. Sehwers kildina iš 
v.v.ž. hol ‘ola, skylė, įduba’ (Sehwers 1953: 1).

Taigi lietuvių ola ‘urvas, dauba, patalpa, kripta; prieglobstis’, užfiksuotas 
XVI a. Bretkūno Biblijoje, galėtų būti kildinamas ne tik iš vidurinės vokie-
čių žemaičių tarmės hol n. ‘ola, urvas, tuščia patalpa; prieglobstis’, kaip rašė 
E. Fraen kelis, bet ir iš vidurio vokiečių Hohle f. ‘ola, įduba; didelė tuščiavidurė 
patalpa žemėje’; plg. vidurinės vokiečių aukštaičių tarmės hüle (hule, hol) f. ‘ur-
vas, duobė, prieglobstis’. Plg. dar Valhala (prie 2, 7).

Antano Rubšio verstame Šventajame Rašte randame skolinį šeolas sm. ‘miru-
siųjų buveinė, pragaras’ ŠvR (Moz 37,35; GG 8,6; Job 24,19), kilusį tikriausiai 
iš hebr. še’ol, kuris turbūt sietinas su n.v.a. Hölle f. ‘požeminis mirusiųjų pa-
saulis, pragaras’, got. halja, s.v.a. hella ‘mirties deivė Hel, jos gyvenamoji vieta’ 
(Grimm X 1747); plg. la. ele ‘pragaras’ iš v.v.ž. helle (Sehwers 1953: 331–332). 
Ankstesniuose senuosiuose lietuvių raštuose, turimais duomenimis, žodis šeolas 
neaptinkamas. XVI a. Bretkūno Biblijoje vok. Hölle f. ‘pragaras’ išverstas skoli-
niu iš lenkų kalbos peklà6.

4. DARINIAI

Iš religinės leksikos germanizmų sudaromi nauji žodžiai: vediniai, denomi-
natyvai, dūriniai. Ypač dažnai prie germanizmo šaknies pridedamos lietuviškos 
priesagos -ienė, -ystė, -iškas, -auti. Turima ir sudurtinių žodžių, hibridų, kurių 
vienas dėmuo yra germanizmas, o kitas – lietuviškas žodis. Daug darinių suda-
ryta su senuoju germanizmu kunigas.

Vediniai, pvz.: áptienė, abtienė sf. ‘katalikų vienuolyno viršininkė’ → aptas, 
abtas; kunigenė, kùnigienė, kuningenė sf. (1) ‘kunigo (pastoriaus) pati’. Ypač 
daug vedinų sudaryta iš skolinių kunigas, kuningas: kùnigė, kùningė sf. (1) 1. 
‘moteris dvasininkė, vaidilutė; vienuolyno, šventyklos vyresnioji, viršininkė’. 
2. ‘kunigo (pastoriaus) žmona’; → kunigas, kuningas; kunigáitis sm. (1) ‘jau-
nas kunigas, vikaras; klierikas’; kunigystà sf. (2) ‘viešpatystė’ BP II 117, WP 
27,13, DP 226, MT 30,31, ‘kunigo pareigos, kunigavimas’ WP 27,13, DP 465, 
MT 18, Alm 76, FrnW, KŽ, KrtnŽ; kunigstė sf. (2) ‘viešpatystė’ BB Joz 18,7, 
WP 152,19, DP 542, SP 204, B 684, R I 71, MŽ I 136, PG, ‘kunigo pareigos, 

 6 LKŽe nepateikiamas žodžio peklà šaltinis iš Bretkūno Biblijos.
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kunigavimas’ BB 1 Sam 2,28, DK 94, AK 93, DP 75, MT 18, Ch¹ 312, PK 13, 
SD3 96, SD 84, SG I 51, Lex 68a, Q 396, B 721, 810, 986, H 54, R I 71 (orig. 
Kunngystė), MŽ I 136, A 1885, 35, K, M.Valanč, M, FrnW, J.Bil, J.Šimk, KŽ, 
ŠVŽŽ (Dauk), kuningstė (2) ‘kunigo pareigos, kunigavimas’ Lex 68a, C II 237, 
Q 396, H 54, R I 71 (Kunngystė), R II 282, N 210, A 1885, 78, ‘viešpatystė’ R 
I 71, N 210; kecerỹstė sf. ‘erezija; paklydimas (tikėjime)’ Alm 64; bybeliškas 
adj. ‘būdingas Biblijai’ N 329, K, Alm 31, adv. býbeliškai K; → Bybelis; plg. 
n.v.a. biblisch; kètseriškas adj. ‘būdingas keceriui’ K I 683, adv. ketseriškai K I 
683; kùnigiškas, -a adj. (1), -à (3⁴b) ‘būdingas dvasininkui (ppr. katalikų)’ BB 
2 Moz 19,6, DK 147, DP 27, 76, 547, SD3 96, SD 84, B 986, K, BsMt II 238, 
M.Valanč, J.Jabl, KŽ, Ggr; kùningiškas, -a R II 282, N 210, A 1885, 81, adv. 
kùnigiškai ‘kaip kunigas’ K, ZŠŽ (Nm); kunignis, -ė adj. (2) ‘dvasininkų (ppr. 
katalikų)’ J.Jabl, KŽ, Šts.

Denominatyvai: kunigáuti, -áuja (-áuna), -ãvo intr., kunigáut ZŠŽ 1. ‘bū-
ti kunigu, dvasininku’ Mž 421, BB Luk 1,8, S.Dauk, BzB 297, FrnW, P.Cvir, 
J.Jabl, J.Balt, Alm 75, KŽ, DŽ, ŠVŽŽ (Žbr). 2. ‘viešpatauti’ Mž 421, MT 250, 
rš; denominatyvas iš kunigas; podžiáuti, -iáuja, -iãvo intr. ‘būti podžium ar po-
de, kūmauti’ rš, ZŠŽ (Jnk), apipodžiáuti tr. ‘pabūti podžiais, kūmais’ ZŠŽ (Jnk), 
denominatyvas iš podžius; spredikauti verb. intr. ‘sakyti pamokslą’ Alm 118, 
spredekóti KŽ, denominatyvai iš sprėdika; pilgrinauti, -auja, -avo verb. intr. 
‘keliauti į šventąsias vietas’ BB Iz 23,7, Prel 43 → pilgrimas; plg. v.v.ž. pelegrine 
‘piligrimas’ (Prel 43).

Dūriniai: býbelnešis (hibr.) sm. (1) ‘Biblijos platintojas, išnešinėtojas’ LC 
1882, 48, dūrinys iš germ. bybelė, bybelis ir liet. nešti; iškunigis sm. ‘buvęs ku-
nigas, ekskunigas’ NdŽ, LzP, darinys iš germ. kunigas ir liet. praef. -iš; kika-
pis (hibr.) sm. (1) ‘kapai prie kirkės; šventorius’ R I 54, R II 223, MŽ II 298, 
N 200, K, KŽ, Alm 66, kirkkapis KŽ, dūrinys iš germ. kirkė ir liet. kapas; plg. 
n.v.a. Kirchhof m. ‘kapai, kapinės’; kunegbuvis (dial.) sm. ‘buvęs kunigas ar 
klierikas’ Pron, Užv; kunigbuvis BŽ 477, dūriniai iš germ. kunegas, kunigas ir 
liet. būti; Luter–Klebon–Patobel penigai (Luter [penigai], Klebon [penigai]) sm. 
pl. ‘dešimtinė, bažnytpinigiai, mokami liuteronų bažnyčiose’ Lex 23; dūriniai iš 
germ. liuteris ir penigai; iš sl. klebonas ir germ. penigai; iš germ. patobelis ir peni-
gai; põdženklis (hibr.) sm. (1) ‘krikšto tėvų puošnūs užantspauduoti lapeliai su 
linkėjimais, į kuriuos įdedama dovana ar pinigai krikštavaikiui’ K II 105 (orig. 
põd-ženklis); dūrinys iš germ. podis ir liet. ženklas; plg. n.v.a. Patenbrief, Paten-
zettel ‘t. p.’ (Grimm XIII 1502); šprùkknygės sf. pl. (1) ‘pamokymų, sentencijų 
rinkinys, katekizmas’ K II 199, NmŽ, šprùknygės ‘maldų knygos’ NmŽ, dūrinys 
iš germ. šprukas ir liet. knygos pl.; plg. n.v.a. Spruchbuch n. ‘t. p.’.
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5. CHRONOLOGINĖS PASTABOS

Nedaug religijos srities žodžių užfiksuota pirmuosiuose XVI a. senuosiuose 
raštuose, kiek daugiau jų rasta Bretkūno Biblijoje, pvz.: kunigas (kunegas, kun-
gas); turmas ‘bokštas, varpinė’; psalteras (psaltrius, psaltieras) ‘psalmynas; sty-
ginis muzikos instrumentas’; mras (mirras, myras) ‘kvapūs sakai’; isopas (yzo-
pas, izapas) ‘vaistinis juozapas (Hyssopus officinalis); yzopo šakelės bažnyčioje 
kaip šlakstyklė’; skrynė ‘katalikų bažnyčioje puošni spintelė altoriaus viduryje 
ostijai laikyti; aukų dėžė, kasa; laivas (apie biblinio Nojaus įrengtą laivą)’.

Nuo XVII a. skolinių daugėja, ypač Prūsijos vokiečių–lietuvių ir lietuvių–
vokiečių kalbų žodynuose, pvz.: ablótas ‘kalėdaitis’; almzas ‘išmalda, dova-
na’; igės sf. pl. (2), lgės (1) ‘Visų Šventųjų šventė (lapkričio 1 d.)’; kañteris 
‘tam tikras protestantų bažnyčios pareigūnas, vargonininkas’; katgismas ‘kate-
kizmas, trumpas krikščionių tikybos išdėstymas klausymų ir atsakymų forma’; 
kėrbas (kerubas) bažn. ‘aukščiausiojo rango angelas’; plg. vok. Cherub, Pr.v. 
Cherub (C I 426), hebr. kerub (pl. kerubin) ‘t. p.’; asirų k’rub ‘milžiniškas paukš-
tis su liūto letenomis ir žmogaus galva, grifas’ (Kluge 1957: 268); kirpoderis 
‘bažnyčios tarnas, vargonininkas, zakristijonas’, kirkpoderis; klebonpenigai sm. 
pl. bažn. ‘dešimtoji pelno ar pajamų dalis, kurią tikintieji turėdavo duoti bažny-
čiai, klebonui; dešimtinė’; dūrinys iš sl. klebonas ir germ. penigai; klebónpinin-
gai (orig. Lutter-Klebón-Patóbel-Pinningai); gángos sf. pl. (1) ‘bažnyčioje vieta 
prie vargonų; viškos’< vok. Gang ‘t. p.’; predikauti, -auja, -avo intr. ‘sakyti pa-
mokslą, viešai išbarti’; tapelis ‘maišelis aukoms bažnyčioje rinkti’< Pr.v. tofel 
‘plokštė’, plg. Elzaso dial. tôfel ‘(pakabinta) plokštė, lenta, mušama išgauti garsui, 
duoti ženklą, naudojama bažnyčiose, vienuolynuose vietoje skambinimo’, n.v.a. 
Tafel (Grimm XXI 13).

XVIII a. randama naujų skolinių, nemažai jų pateikiama Jokūbo Brodovskio 
žodyne, pvz.: dreskamara sf. ‘zakristija’, drskamarė, dryskamarė LC 1885, 12; 
kapelė ‘maža bažnytėlė, koplytėlė’; klekneris ‘varpininkas’; klingbidelis ‘maiše-
lis pinigams bažnyčioje rinkti’; klosteris ‘vienuolynas’; precenteris ‘parapinės 
protestantų bažnyčios vaikų mokytojas’ PVG 413 (1794 m.); hibr. kirkapis ‘ka-
pai prie kirkės, šventorius’.

Nuo XIX a. užfiksuota naujų skolinių G. H. F Nesselmanno ir ypač F. Kur-
šaičio žodynuose, pvz.: bybelis sm., býbelės sf. pl. ‘Biblija’; býbelšprukis ‘Šven-
tojo Rašto žodis’; verb. fimeliuoti ‘šventinti, konfirmuoti’; franciskõnas ‘elge-
taujančių katalikų vienuolių ordino narys’; gnóda ‘malonė’; jergutãliau interj. 
‘Dievulėliau, Dievuli’; kapucýneris (kaputsýneris) ‘katalikų vienuolių ordino, 
pranciškonų ordino šakos narys, pavadinta pagal jų ypač smailius gobtuvus’; 
likts sf. (4, 2) ‘Grabnyčių šventė; pamaldos, į kurias tikintieji eina su žvakė-
mis (vasario 2 d.)’; liturgja ‘viešųjų pamaldų, ypač mišių, tvarka krikščionių 
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bažnyčiose’< vok. Liturgie ‘t. p.’, plg. n.nl. liturgie, bažn.lot. liturgia, gr. lei-
tourga (Kluge 2002: 578); própstas ‘klebonas’; rabýneris ‘rabinas’; sprė́dika sf. 
(1) ‘kalba, pamokslas’, spredika Alm 118, FrnW, spredeka KŽ, spredikas sm.; 
šprukknygės pl. ‘pamokymų, sentencijų rinkinys, katekizmas’; tõbelis ‘maišelis 
aukoms bažnyčioje rinkti’. A. Bezzenbergerio darbuose pirmiausia pateikti žo-
džiai: bėrės sf. pl. ‘laidotuvių vaišės, šermenys’ BzF 99; plg. Pr.v. Behre ‘puota 
dailidėms’ (Ziesemer I 530), v.v.ž. bȫre ‘neštuvai’ (Sehwers 1953: 11), s.fryz. 
bere ‘neštuvai’, n.v.a. Bahre f., vėlesnė reikšmė ‘neštuvai mirusiam nešti’ (Klu-
ge 2002: 83), v.v.ž. boringe f. ‘pakėlimas, paėmimas; auka (Hebung, Einnahme)’ 
(MndW I 397, VI 80); la. bēres ‘neštuvai numirusiam nešti’ iš v.v.ž. bȫre ar rytų 
fryzų bēre ‘neštuvai’ (Karulis I 121); pracauberoti ‘užburti, užkerėti’ BzF 205 
(Dargùžiai), Prel 58 (pracauberots).

Daug šios teminės grupės skolinių užfiksuota Aleksandro Kuršaičio ketu-
rių tomų lietuvių–vokiečių kalbų žodyne, išleistame 1968-1973 m. (grãlis sm. 
‘paslaptingas ir stebuklingas indas (dubuo, taurė), akmuo (viduramžių vokiečių 
padavimuose, kūryboje); legendinė taurė, iš kurios gėręs Jėzus Kristus per pa-
skutinę vakarienę’; ilgikrstis sm. (2) ‘Kūčios (?), pl. Kūčių dovanos’; dūrinys iš 
v.v.ž. hilgen ‘šventieji’ ir liet. Kristus, plg. vok. der heilige Christabend; kirvelis 
‘parapijinė šventė (minint bažnyčios pašventinimą); mugė (ryšium su parapijine 
švente)’; nacarėnas, -ė smob. ‘nazarietis’ Alm 90.

6. IŠVADOS

Prūsijos raštijoje, žodynuose užfiksuota nemažai religinės leksikos skolinių iš 
germanų kalbų, nes Mažąją Lietuvą krikštijo vokiečiai, jie ilgai valdė šį kraštą. 
Kadangi vienuolių ordinai dalyvavo tame procese, todėl lietuvių kalboje yra vo-
kiečių kilmės vienuolynų ir vienuolių pavadinimų: aptja ‘katalikų vienuolynas’, 
klosteris ‘vienuolynas’, kapucýneris ‘katalikų vienuolių ordino, pranciškonų or-
dino narys, pavadinta pagal jų ypač smailius gobtuvus’, franciskõnas ‘elgetau-
jančių katalikų vienuolių ordino narys’, kitų dvasininkų pavadinimų; pastatų; 
bažnyčios apeigų reikmenų; švenčių ir kitų pavadinimų.

Pagal kilmę religinė ir mitologinė skolintinė leksika yra: 1) skoliniai iš ger-
manų kalbų, daugiausia vokiečių kalbos; 2) graikų (pvz., psalteras), lotynų 
(pvz., skrynė), hebrajų (pvz., kėrbas ‘aukščiausiojo rango angelas’ iš hebr. kerub 
(pl. kerubim), aramėjų (aptas ‘vienuolyno viršininkas’), senosios prancūzų (pvz., 
gralis) ir kitų kalbų žodžiai, patekę į lietuvių kalbą iš germanų kalbų.

Pirmieji germanų kilmės religinės leksikos žodžiai, užfiksuoti XVI–XVII a. 
lietuvių raštijoje, kilo daugiausia iš vidurio vokiečių, vidurinės vokiečių aukš-
taičių tarmės. Mitologinės leksikos yra nedaug, dauguma jos užrašyta tik XIX a.
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Kai kurie religinės leksikos skoliniai yra bendri lietuvių ir latvių kalbose. Jie 
turi atitikmenų kitose Europos kalbose.

Lietuvių žodžio olà reikšmė yra ne tik ‘žvėrelių ar paukščių urvas, landa’, 
kaip pateikiama LKŽe, bet XVI a. Bretkūno Biblijoje jis užrašytas ir reikšme 
‘patalpa (laidoti), kripta; prieglobstis’, kuriuo išverstas vokiečių kalbos Höhle f. 
(vidurio vokiečių dial. Hohle), Hohl n. Lietuvių žodis olà sietinas su v.v.ž. hol 
n. ‘urvas, ola; prieglobstis’, v.v.a. hüle (hule, hol) f. ‘urvas, duobė, prieglobstis’, 
n.v.a. Hohl n. ‘urvas, guolis, įduba, įdubusi tuščia patalpa’, germanų *hel- ‘pa-
slėpti’, v.v.a. verb. hëlen, hëln ‘laikyti paslaptyje, slėpti, paslėpti’, v.v.ž. helen, 
s.v.a. helan, s.s. helan.

Dauguma religinės leksikos germanizmų pateikiama tik lietuvių senuosiuo-
se raštuose, Prūsijoje leistuose žodynuose. Kai kurie religinės leksikos skoliniai 
vartojami paprastai tik gyvojoje kalboje, tarmėse, pvz.: bdelis ‘velnias’ Trg, Pgr, 
Erž (biedelis Grk, Skr, Krš, Rs, Trg); bybelštundė ‘laikas, skirtas Biblijos skaity-
mui’ NmŽ; hibr. jegumano interj. ‘Dieve mano’ Šts, dūrinys iš germ. jergau ir 
liet. įvardžio mano, plg. jergutalis; kañtaras ‘giedotojas’ ZŠŽ (Šakių apyl.), plg. 
kanteris (nuo XVII a.); mukara (3b) ‘senieji vokiečiai, kurie paprastai meldžia-
si namie’ ZŠŽ (Lkš), muchariai ZŠŽ (Ssr), mùkuris prš, Yl, mùkeris ‘šventei-
va’ Prk; podina sm. pl. (3b) ‘krikšto tėvai, podis ir podė’ Šl, Mšk, põdinai (1) 
Vkš, Žml, põdinas sm. (1, 3b) ‘krikštatėvis, podis’ FrnW, Žg, Mšk, Šl, Jnš, Lg, 
Žml, Pš, Lnkv, Ps, dem. podinùkas, -ė smob. (2) ‘krikšto vaikas’ Gs, ZŠŽ (Ša-
kių apyl.), vedinys iš podinas; šprùkai pl. ‘maldos’ NmŽ. Plačiausiai gyvojoje 
kalboje paplitę žodžiai: kùnigas (kùnegas), põdė ‘krikšto motina; krikštavaikis’, 
põdis ‘krikšto tėvas, krikštamotė’, põdžius ‘krikšto tėvas, podis’, põdžiai sm. pl. 
‘krikšto tėvai, podis ir podė’, põdinas ‘krikštatėvis’, interj. jegutalis ‘Dievulėliau, 
Dievulėli’, sprdikis ‘kalba, pamokslas’, bdelis (bíedelis) ‘velnias’.

SANTRUMPOS

acc. – accusativus, galininkas
ags. – anglosaksų
ang. – anglų
ankstyv. – ankstyvoji
aram. – aramiejų
bažn.lot. – bažnytinė lotynų
brus. – baltarusių
ček. – čekų
dan. – danų
dem. – deminutyvas

dial. – dialektas
est. – estų
fryz. – fryzų
gen. – genitivus, kilmininkas
germ. – germanų
got. – gotų
gr. – graikų
hebr. – hebrajų
hibr. – hibridas
instr. – instrumentalis, įnagininkas



 Straipsniai / Articles 171

Religinė, mitologinė leksika: skoliniai iš germanų kalbų

isl. – islandų
it. –italų
l. – lenkų
la. – latvių
liet. – lietuvių
loc. – locativus, vietininkas
lot. – lotynų
lot.–rom. – lotynų–romanų
n.ang. – naujoji anglų
n.brus. – naujoji baltarusių
n.ček. – naujoji čekų
nl. – nyderlandų
n.l. – naujoji lenkų
nom. – nominativus, vardininkas
norv. – norvegų
n.pranc. – naujoji prancūzų
n.rus. – naujoji rusų
n.šiaur.germ. – naujoji šiaurės 

germanų
n.šv. – naujoji švedų
n.v.a. – naujoji vokiečių aukštaičių
ol. – olandų
orig. – originale
pl. – pluralis, daugiskaita
plg. – palyginkime
pr. – prūsų
Pr. – Prūsijos
praef. – praefixum, priešdėlis
pranc. – prancūzų
Pr.v. – Prūsijos vokiečių
ryt. – rytų
rom. – romanų
rus. – rusų

s.air. – senoji airių
s.brus. – senoji baltarusių
s.ček. – senoji čekų
s.fryz. – senoji fryzų
s.hebr. – senoji hebrajų
sing. – singularis, vienaskaita
sk. – skirsnis
s.l. – senoji lenkų
s.pranc. – senoji prancūzų
s.rus. – senoji rusų
s.s. – senoji saksų
s.skand. – senoji skandinavų
suom. – suomių
s.v.a. – senoji vokiečių aukštaičių
s.žyd. – senoji žydų
šv. – švedų
tit. l. – titulinis lapas
t. p. – taip pat
v.a. – vokiečių aukštaičių
v.ang. – vidurinė anglų
v.hebr. – vidurinė hebrajų
v.l. – vidurinė lenkų
v.lot. – vidurinė lotynų
v.nl. – vidurinė nyderlandų
vok. – vokiečių
v.ol. – vidurinė olandų
vulg. – vulgarizmas
v.v. – vidurio vokiečių
v.v.a. – vidurinė vokiečių aukštaičių
v.v.ž. – vidurinė vokiečių žemaičių
v.ž. – vokiečių žemaičių
žyd. – žydų
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Religious, mythological vocabulary: loanwords 
from Germanic languages

SUMMARY

The loanwords of religious and mythological vocabulary were already recorded in the 
first Lithuanian texts of the 16th century, in particular those of Prussia, Lithuania Minor. 
The article addresses the religious and mythological vocabulary of Germanic origin or that 
which came into Lithuanian from Germanic languages from the perspective of semantics 
and origin. The base word of the Germanism from which it derived is determined; the 
primary origin of the loanword is identified. The recording of lexemes in the written lan-
guage dating from the 16th century and their usage in the spoken language and dialects 
are also presented. The chronology of loanwords is discussed. The loanwords of religious 
and mytho logical vocabulary are divided into seven subgroups: church buildings and their 
parts, administration, environment; church interior, places inside it; objects used in rituals, 
church items; festivals, rituals; church activities, books, musical instruments; names of per-
sons; mythological vocabulary, names of supernatural beings. It was found that Lithuanian 
olà is not only used in the meaning of ‘a cave, burrow of animals or birds’ as defined in the 
Dictionary of the Lithuanian Language but also as ‘a chamber (for burial), crypt, shelter’ 
according to Bretkūnas’ Bible. The formations deriving from Germanisms are described as 
well. 
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JONIŠKIEČIŲ VYRŲ ASMEN-
VARDŽIŲ DARYBOS TENDEN-
CIJOS SENIAUSIOJE LIETUVOJE 
1599–1621 M. JONIŠKIO KRIKŠ-
TO METRIKŲ KNYGOJE 

Tendencies of Formation of Joniškis Male 
Personal Names in Lithuania’s Oldest Joniškis 
Baptism Record Book of 1599–1621

ANOTACIJA 

Vieni vertingiausių XVI–XVIII a. Lietuvos miestiečių istorinės antroponimijos doku-
mentų yra miestų aktų knygos, inventoriai, bažnytinės (krikšto, jungtuvių, mirties) regis-
tracijos knygos ir kt. to meto istorijos šaltiniai. Ypač dėmesį patraukė chronologiniu aspek-
tu unikali, kaip dabar žinoma, seniausia Lietuvoje, Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų 
knyga. Šiame straipsnyje darybos aspektu analizuojami 168 joniškiečių vyrų asmenvardžiai 
(antrieji dvinarių užrašymų nariai), surinkti iš šios knygos.
 ESMINIAI ŽODŽIAI:  Joniškis, joniškietis, krikšto metrikų knyga, istorinė antroponimika, 

istorinis asmenvardis, daryba.

ANNOTATION 

City registry books, inventories, church record books (for baptism, marriage, death re-
cords) and other historical sources are among the most valuable 16th–18th century docu-
ments of the historical anthroponymy of Lithuanian townspeople. A chronologically unique 
Joniškis baptism record book of 1599–1621, which is currently the oldest known book of 
this type in Lithuania, is especially noteworthy. The article addresses 168 male personal 
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names from Joniškis (second components of binary naming) collected from this book from 
the perspective of word-formation. 
 KEYWORDS:  Joniškis, Joniškis resident, baptism record book, historical anthro-

ponymy, historical anthroponym, word-formation.

ĮVADAS 

Senosios Joniškio parapijos gyventojų istoriniai antroponimai jau pradėti tir-
ti. Pirmiausia buvo publikuota dalis lietuviškų asmenvardžių formų iš seniausios 
Lietuvoje, 1599–1621 m. Joniškio parapijos krikšto metrikų knygos (Garliaus-
kas 1998: 152–153). Kiek vėliau aptarti negausūs joniškiečių vyrų užrašymai su 
lietuviškais prievardžiais, surinkti iš šio bažnytinio šaltinio (Ragauskaitė 1999: 
155). Išanalizavus to paties laikotarpio 186 joniškiečių asmenvardžius, buvo nu-
statyta, jog tarp rekonstruotų lietuviškų nekrikštavardinės kilmės antroponi-
mų dažniausi yra pravardiniai, o tarp atkurtų krikštavardinės kilmės asmenvar-
džių – daugiausia kilusių iš įvairių krikščioniškų vardų lyčių (Ragauskaitė 2004: 
16–17). Vėlesnėse publikacijose buvo aptartas lietuviškų priesagų funkcionavi-
mas XVI a. pabaigos – XVII a. pradžios joniškiečių (moterų) antroponimuo-
se (Garliauskas 2004: 21–22; Ragauskaitė 2005: 66–67). Išsamiai išanalizavus 
122 asmenvardžius, paaiškėjo, jog 32 (tai sudaro 26 %) užrašyti su lietuviškomis 
priesagomis -aičia, -yčia, -ienė, -(i)ūčia, o likusieji – su slaviškomis priesagomis 
-ova, -ovna. 3 asmenvardžiai (2,46 %), turintys lenkiškas -sk- tipo priesagas, 
priskirti prie galūnės -a vedinių. Atkurtos 32 joniškiečių moterų antroponimų 
formos buvo palygintos su dabartinėmis lietuvių pavardėmis. Net 28 (87,5 % 
visų rekonstruotų) atkurtos lytys žinomos šių dienų vardyne (Ragauskaitė 2015: 
74; 2016: 64–65). Išnagrinėjus 1599–1621 m. Joniškio parapijos krikšto metri-
kų knygoje suregistruotus kaimų gyventojų (vyrų) dvinarius užrašymus, buvo 
nustatyta, jog dalis jų antrųjų antroponimų yra lietuviškos kilmės (Ragauskaitė 
2019: 25–26; 2019a: 57; 2019b: 81–82). Pastebėjus Joniškio parapijos (vyrų ir 
moterų) įvardijimo, jų tikrinių vardų darybos, kilmės ir kt. savitumus, miesto 
istorinės antroponimijos tyrimas atrodo aktualus ir tęstinas. 

Šio straipsnio tikslas – aptarti 1599–1621 m. joniškiečių vyrų užrašymo si-
tuaciją ir išsamiai išanalizuoti jų 168 asmenvardžius (antruosius dvinarių įvardi-
jimų narius) darybos požiūriu.

Šio straipsnio uždaviniai: 1) išnagrinėti dvinarių užrašymų pirmuosius narius 
(vardus); 2) išskirti produktyviausias antrųjų antroponimų priesagas; 3) rekons-
truoti asmenvardžių formas su lietuviškais darybos formantais ir palyginti jas su 
dabartinėmis lietuvių pavardėmis; 4) nustatyti, kiek ir kokių joniškiečių antro-
ponimų nebefunkcionuoja šių dienų vardyne. 
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Joniškiečių vyrų asmenvardžių darybos tendencijos seniausioje 
Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje

Klasifikuojant ir vertinant Joniškio gyventojų istorinės antroponimijos duo-
menis, bus taikomi šie pagrindiniai metodai: aprašomasis, lyginamasis ir iš da-
lies statistinis1. Reikės išskirti dažniausią įvardijimo modelį, nustatyti dariausias 
asmenvardžių priesagas, apibūdinti patronimų ir nepatroniminės kilmės antro-
ponimų grupių kiekybinį santykį. 

Medžiaga straipsniui surinkta iš senosios 1599–1621 m. Joniškio krikšto me-
trikų knygos. Ji atsirado praėjus trims dešimtmečiams po Tridento bažnytinio 
susirinkimo, įvykusio 1563 m. lapkričio 11 d. Šiame susirinkime ir buvo nu-
spręsta katalikiškuose kraštuose įvesti krikšto ir santuokos registracijos knygas 
(Garliauskas 2010: 4; 2016: 17). Rankraštinio šaltinio originali antraštė „Li-
ber Baptisatoru[m]2 ‖ Ecc[lesi]æ Parochialis Jani=‖scensis ab Anno 1599. – ‖ 
usq[ue] ad An[n]um ‖ 1621. –“. Priešlapyje užrašytas dar vienas pavadinimas 
„CATA: ‖ LOGVS. ‖ BAPTISATO: ‖ RVM. EC: ‖ CLESIÆ. ‖ IANİ: ‖ SCEN: 
‖ SİS“. Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonu nuo 
1594 iki 1621 m. buvo Benediktas Sviechovskis. Būtent jo iniciatyva 1599 m. 
pradėtas rašyti šis bažnytinis šaltinis (LKD 79). Rankraštinę knygą lotynų ir len-
kų kalbomis rašė keli asmenys. Krikšto įrašų formulės palaipsniui keitėsi (Gar-
liauskas 1998: 139; 2004: 21–22; 2012: 72; Žilys 2012: 126–127; Ragauskaitė 
2015: 56). Iš šio istorijos dokumento buvo išrašyti 168 dvinariai vyrų įvardiji-
mai. Toliau bus aptarti Joniškio gyventojų užrašymo ypatumai.

1. JONIŠKIEČIŲ ĮVARDIJIMO SITUACIJA

1.1. Svarbu tiksliai apibrėžti, kurie bažnytiniame šaltinyje užrašyti antropo-
nimai priskirtini Joniškio gyventojams. Miestiečių luomo asmenvardžių svar-
biausi identifikavimo kriterijai jau buvo aptarti (Ragauskaitė 1999: 146; 2000: 
94; 2001: 124; 2002: 32–34; 2003: 82; 2004: 8–9; 2005: 18–23; 2006: 81–82; 
2009: 227–228; 2014a: 9–10; 2015: 59–61). XVI a. pabaigos – XVII a. pra-
džios joniškiečius atskirti padėjo įvairios nuorodos: lo. de Ciuitate ‘iš miesto’, 
lo. de Ciuitate Ianiszek, E ciuitate Janiszki ‘iš Joniškio miestoʼ, lo. de Janiszki ‘iš 
Joniškioʼ, le. Janiszki ‘Joniškisʼ, le. Z miasta ‘iš miestoʼ ir kt., pvz.: 1599 Mar-
tini Baltkusʒkaićia de Janisʒki gen. sg. JNŠ 1v3; 1617 Parenteṡ Petruṡ Budrajtis 
[…] de ciuitate Ianisʒki JNŠ 195v; 1618 Par[entes] Iakub Cełkuytis […] de Ciui-
tate Ianißek JNŠ 221v; 1603 E ciuitate Janiszki […] Pat[rini] Gasparus Czepaẏtis 

 1 Apie šių metodų taikymą, tiriant istorinę antroponimiją, dar žr. Ragauskaitė 2005: 31.
 2 Rankraštyje užfiksuotos abreviatūros pildytos. Prierašas nurodytas laužtiniuose skliaustuose. Per-

teikiant asmenvardžius, stengiamasi išsaugoti originalias, istorijos dokumente fiksuotas lytis. 
 3 Visi straipsnyje pateikti asmenvardžiai yra metrikuoti. Prie kiekvieno jų nurodyti metai, kuriais 

antroponimas buvo užfiksuotas, istorijos šaltinio santrumpa ir lapo numeris.
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JNŠ 39; 1618 Pat[rini] Balcer Cʒobotarʒ de Ciuitate Ianißek JNŠ 220v; 1602 Ja-
niszki […] Gregorius Daugwiłaitis JNŠ 35; 1617 Patr[ini] Vrbanos Giednawaytis 
de C[iui]tate Janisʒek JNŠ 200v; 1599 Stanislaus Jonaitis […] omnes de Janisʒkie 
JNŠ 1; 1609 Ƶ miasta […] R[odzice] Jerʒÿ Kuialis JNŠ 113; 1620 Ƶ miasta […] 
Kum Piotr Mißutaitis JNŠ 242; 1618 Pat[rini] Ierʒẏ Noćajtis de Ciuitate Ianißek 
JNŠ 220; 1617 Pat[rini] Cʒapos Petrajtis de Ciuitate Ianißek JNŠ 208; 1617 Pater 
Jan Skatilis de Ciuita[te] Janisʒek JNŠ 200v; 1599 Jokuba {sk}ure4 […] omnes de 
Janisʒkie gen. sg JNŠ 1; 1618 Pat[rini] Bartoß Sʒwiec […] Ciuitate Ianißek JNŠ 
217v; 1620 Ku[m] Grʒegorʒ Worpnik […] Ƶ miaſta JNŠ 250v; 1617 Pat[rini] Mi-
kołaj Zejmi{c} de C[iui]tate Ianiszek JNŠ 200. 

Nurodomos gatvės (Dvaro, Šiaulių, Upytės, Vokiečių, Žagarės ir kt.) (dar žr. 
Ragauskaitė 2015: 59), kuriose gyveno joniškiečiai (krikštijamų kūdikių tėvai, 
krikšto tėvai), pvz.: 1619 Kum Woẏciech Bałtruśkaitis […] ʒ miaſta Ʒagorskieÿ 
Vlici JNŠ 232v; 1621 K[um] ʒ miaſta Vlici dwornei iacub Cubilus JNŠ 262; 1621 Ƶ 
Miaſta Vlici Vpickiei R[odzic] Adam Grigaitis JNŠ 265v; 1621 K[um] ʒ miaſta 
Vlici ßawelskiei Woiciech Iurgaitis JNŠ 267; 1621 Ʒ Miasta Vlici Niemieckiei […] 
K[um] Mikołai Kiepietuitis JNŠ 267v; 1621 Ƶ Miaſta Vlici ßawelskiei R[odzic] 
Ian Kował JNŠ 268; 1616 Ƶ Miasta Ʒ ulicy Ʒagorskiej Paweł Macaitis JNŠ 192; 
1616 Ʒ ulicẏ Niemieckiej Ʒ miasta jendrʒej Maʒutaitis JNŠ 192v; 1621 K[um] An-
ton Powiłaitis […] ʒ ulici ßawelskiei JNŠ 263; 1621 Tomaß Radwiluitis ʒ miaſta 
Vlici dwornei JNŠ 266; 1620 K[um] Piotrʒ Stanułaitis z Vlicÿ vpickieÿ z Ianißek 
JNŠ 256; 1621 K[um] ʒ miaſta Vlici Vpickiei Iacub ßukuitis JNŠ 265; 1621 K[um] 
ʒ miasta Vlici sʒawelskiei Grig Trumpaitis JNŠ 268; 1619 Kum Grig Walentinaitis 
Ƶ miaſta Vlicÿ Vpickiej JNŠ 235v.

1.2. Pirmieji dvinario įvardijimo modelio nariai dažniausiai yra tradiciniai 
krikščioniški vardai, pvz.: 1621 Adam JNŠ 265v – plg. db. v. Adõmas (LVKŽ 
61); 1600 Ambrosius JNŠ 10v; 1621 Ambroʒei JNŠ 264v – plg. db. v. Ambra-
ziẽjus (LVKŽ 73); 1599 Andream JNŠ 1v; 1621 Iendrei JNŠ 264v; 1616 jendrʒej 
JNŠ 192v – plg. db. v. Andriẽjus (LVKŽ 74); 1604 Annusa gen. sg. JNŠ 48; 
1617 Ian JNŠ 206; 1617 Ianos JNŠ 199; 1602 Ioannes JNŠ 34v; 1617 Jan JNŠ 
200v; 1599 Joannes JNŠ 1v; 1600 Joannis JNŠ 8v – plg. db. v. Jõnas (LVKŽ 208); 
1621 Anton JNŠ 263 – plg. db. v. Antãnas (LVKŽ 76); 1602 Auguſtinus JNŠ 36v – 
plg. db. v. Augustnas (LVKŽ 85); 1620 Baltromieÿ JNŠ 255v; 1599 Bałtromieius 
JNŠ 3v; 1616 Bałtromiej JNŠ 191v; 1600 Bartholomæus JNŠ 8v; 1618 Bartło-
miey JNŠ 214, 214v; 1599 Bartłomieius JNŠ 2v – plg. db. v. Baltramiẽjus (LVKŽ 
89); 1621 Casper JNŠ 270; 1617 Casproṡ JNŠ 198v; 1619 Kasper JNŠ 224 – plg. 
db. v. Kãsparas (LVKŽ 222); 1601 Florian[us] JNŠ 24v – plg. db. v. Florijõnas 
(LVKŽ 158–159); 1600 Georgÿ JNŠ 16; 1600 Georgius JNŠ 13v; 1602 Gregorius 
JNŠ 35; 1620 Grʒegorʒ JNŠ 255v; 1621 Ierʒi JNŠ 262v; 1620 Ierʒy JNŠ 248v; 

 4 Keli šaltinio fragmentai (sulieti rašalu ir pan.) pažymėti riestiniuose skliaustuose. 
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1618 Ierʒẏ JNŠ 220; 1617 Iurgis JNŠ 196; 1609 Jerʒÿ JNŠ 113 – plg. db. v. Jùrgis 
(LVKŽ 215); 1621 Iacub JNŠ 265; 1618 Iakub JNŠ 221v; 1621 Iocob JNŠ 267v; 
1600 Jacobi gen. sg. JNŠ 10, 13v; 1599 Jokuba gen. sg. JNŠ 1 – plg. db. v. Jok-
bas (LVKŽ 207); 1599 Lucæ gen. sg. JNŠ 1v – plg. db. v. Lùkas (LVKŽ 255); 
1617 Lukaß JNŠ 208v – plg. db. v. Lukõšius (LVKŽ 255); 1621 Marcin JNŠ 
263; 1599 Martini gen. sg. JNŠ 1v; 1617 Martins JNŠ 205; 1617 Martinuṡ JNŠ 
204v – plg. db. v. Martỹnas (LVKŽ 264–265); 1620 Marek JNŠ 242 – plg. db. 
v. Mõrkus (LVKŽ 279); 1599 Mathieium JNŠ 2v; 1599 Matthiæ gen. sg. JNŠ 2; 
1599 Motieiaus gen. sg. JNŠ 4 – plg. db. v. Motiẽjus (LVKŽ 279–280); 1621 Mi-
kołai JNŠ 267v; 1618 Mikołay JNŠ 215; 1618 Mikołaẏ JNŠ 221; 1619 Mikołaÿ 
JNŠ 233; 1617 Mikołaj JNŠ 199v; 1600 Nicolai JNŠ 10; 1601 Nicolaus JNŠ 25 – 
plg. db. v. Mikalõjus (LVKŽ 270); 1601 Paulus JNŠ 22v – plg. db. v. Paũlius 
(LVKŽ 298); 1606 Pawel JNŠ 86v; 1617 Paweł JNŠ 207v; 1617 Pawlos JNŠ 202; 
1599 Powiłs JNŠ 4 – plg. db. v. Póvilas (LVKŽ 4); 1599 Petri gen. sg. JNŠ 1v; 
1617 Petros JNŠ 197v; 1601 Petrus JNŠ 22v; 1617 Petruṡ JNŠ 195v; 1617 Piotr 
JNŠ 205v; 1620 Piotrʒ JNŠ 257v – plg. db. v. Pẽtras (LVKŽ 299); 1602 Se-
baſtianus JNŠ 33v; 1617 Sebestian JNŠ 197v – plg. db. v. Sebastijõnas (LVKŽ 
325); 1621 Simon JNŠ 268; 1600 Simonis JNŠ 10v – plg. db. v. Smonas (LVKŽ 
329); 1599 Stanislaus JNŠ 1; 1600 Stanisla[u]s JNŠ 9; 1620 Stanislaw JNŠ 242; 
1617 Stanisław JNŠ 204; 1617 Staniſław JNŠ 206 – plg. db. v. Stanslovas (LVKŽ 
335); 1600 Sthephanus JNŠ 10 – plg. db. v. Stẽponas (LVKŽ 336); 1621 Tomaß 
JNŠ 266 – plg. db. v. Tamõšius (LVKŽ 341); 1617 Vrbanos JNŠ 200v – plg. 
db. v. Ùrbonas (LVKŽ 200v); 1601 Valentini JNŠ 20; 1599 Valentinum JNŠ 4; 
1600 Valentinus JNŠ 8 – plg. db. v. Valentnas (LVKŽ 363); 1620 Wensław JNŠ 
254v – plg. db. v. Vãclovas (LVKŽ 355); 1621 Woiciech JNŠ 267; 1619 Woẏciech 
JNŠ 232v – plg. db. v. Vaitiẽkus (LVKŽ 361). 

Pastebėti keli kanoninių krikšto vardų trumpiniai, pvz.: 1601 Genis JNŠ 
19v – plg. db. v. Gènis (LVKŽ 174) < Eugènijus (LVKŽ 153); 1619 Grig JNŠ 
235v; 1617 Gryg JNŠ 207; 1617 Grygas JNŠ 204; 1617 Grygus JNŠ 201v – plg. 
db. v. Grgas (LVKŽ 188) < Grigãlius (LVKŽ 188); 1599 Stasus JNŠ 2 – plg. 
db. v. Stãsius (LVKŽ 335) < Stanslovas (LVKŽ 335); 1621 Walenti JNŠ 268; 
1618 Walenty JNŠ 214 – plg. db. v. Vãlentas, Valeñtas (LVKŽ 363). 

Pasitaikė pavienės deminutyvinių vardų formos, atsiradusios iš krikščioniškų 
vardų trumpinių, pvz.: 1599 Baniulis JNŠ 4v – plg. db. v. Bãnis, Banỹs (LVKŽ 
95) < Benedktas (LVKŽ 95); 1601 Matulis JNŠ 28v – plg. db. v. Mãtas (LVKŽ 
265) < Motiẽjus (LVKŽ 279–280); 1617 Mikutis JNŠ 195v – plg. db. v. Mkas 
(LVKŽ 270) < Mikalõjus (LVKŽ 270); 1602 Valulis JNŠ 38v – plg. db. v. Valỹs 
(LVKŽ 364) < Valentnas (LVKŽ 363). 

Antrieji vyrų dvinarių užrašymų nariai – tai asmenvardžiai su priesagomis ir 
be priesagų, kurie toliau analizuojami darybos požiūriu.



ALMA RAGAUSKAITĖ

182 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXX

2. JONIŠKIEČIŲ VYRŲ ANTROPONIMŲ  
DARYBOS YPATYBĖS 

2.1. 1599–1621 m. joniškiečių asmenvardžiai suskirstyti į dvi grupes: 1) an-
troponimai su lietuviškomis -aitis, -ėnas, -(i)onis, -(i)ūnas, -uitis5 ir slaviškomis 
-evič, -ovič patroniminėmis priesagomis, su priesaga -iškis, su deminutyvinėmis 
priesagomis -elis, -ulis, -utis bei su lenkiškomis -sk- tipo priesagomis ir 2) an-
troponimai be šių priesagų. Taip pavardės darybos požiūriu suklasifikuotos Vi-
talijos Maciejauskienės studijoje Kriaunų parapijos XVII–XVIII asmenvardžiai 
(Maciejauskienė 1993: 40). Tokiai klasifikacijai įtakos turėjo istorinių antro-
ponimų darybos specifika. Teigiama, kad iki darybiškai neskaidžios struktūros 
įmanoma skaidyti tik istorinius asmenvardžius, bet ne istorines pavardes. Ana-
logiškai buvo analizuoti XVII a. pradžios Šv. Jono bažnyčios santuokų ir krikš-
to metrikų knygose užfiksuoti vilniečių antroponimai (išskirti galūnių, priesa-
gų vediniai, dūriniai) (Zinkevičius 1977: 235–242). Pagal šiuos principus buvo 
išnagrinėta XVI a. Kauno miestiečių asmenvardžių daryba (Ragauskaitė 2005: 
98–101). Panašiai antroponimus darybos požiūriu vertino Daiva Sinkevičiū-
tė (2006: 241–242; 2006a: 342–348; 2009: 348–350; 2016: 224–241; 2018: 
119–129; 2018a: 303–325). Lietuvių pavardžių formavimosi proceso tyrimai 
liudija, kad visos pavardės susidarė iš įvairių asmenvardžių – patronimų, pra-
vardinės kilmės, lietuvių senųjų dvikamienių, vienkamienių antroponimų bei 
kt. (Maciejauskienė 1997: 102). Šitaip pavardės išsaugo ir šių asmenvardžių tu-
rėtas darybos savybes. Taigi pavardes reikėtų vadinti pirminėmis ir jų nevertin-
ti kaip vedinių. Pavardžių sandaroje turimos priesagos yra paveldėtos iš antro-
ponimų, todėl nevadintinos darybos afiksais (Žemienė 1999: 225–226; 2002: 
12–14; 2017: 167–168; Maciejauskienė 2001: 167–187; Bartkutė 2004: 118; 
Ragauskaitė 2005: 98–101; 2018: 106). 

Analizuojami XVI a. pabaigos – XVII a. pradžios Joniškio gyventojų asmen-
vardžiai (antrieji dvinario įvardijimo modelio nariai) yra atkuriami iš patroni-
mų ir nepatroniminės kilmės antroponimų. Rekonstruotos jų lytys pažymimos 
žvaigždute ir pateikiamos abėcėlės tvarka. Po to surašomi antroponimai (pagal 
jų formų abėcėlę), kuriais remiantis buvo atkurta asmenvardžio forma. Nesu-
radus tikslių atitikmenų šių dienų vardyne, pateikiami keli atitinkamos šaknies 
antroponimai. Apslavintuose asmenvardžiuose dažnai rašomos slaviškos tėva-
vardinės priesagos -evič, -ovič, bet manoma, jog lietuviai gyvojoje kalboje galėjo 

 5 Ankstesni XVII a. asmenvardžių tyrimai beveik nėra paliudiję šios priesagos vartosenos. Priesaga 
-uitis yra „vadintina patronimine priesaga. Tai daryti, be kita ko, leidžia ir Gruzdžių asmenvardžių 
paliudytas jos dažnumas XVII a.“ (Maciejauskienė 2010: 820).
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vartoti lietuviškas patronimines priesagas (-aitis, -ėnas, -onis, -ūnas) (Macie-
jauskienė 1994: 25–30; Ragauskaitė 1999: 148–149; 2018a: 59). 

2.2. 1599–1621 m. Joniškio parapijos krikšto registracijos knygoje funkcio-
navo 168 Joniškio gyventojų (vyrų) asmenvardžiai. Iš jų 140 (83 %) buvo pri-
skirta prie minėtos pirmosios grupės. Ši grupė kur kas didesnė. Antroponimai 
su priesagomis pateikiami pagal priesagų produktyvumą: 

-aitis (rašymas įvairuoja: -aitis, -aytis, -aÿtis, -ajtis, -oytis) – 72 asmenvardžiai 
(42,85 % visų joniškiečių antroponimų), pvz.: *Bakšūnait is : 1618 Bokßunay-
tis JNŠ 216. Dėl bakš- plg. db. pvd. Bakšà, Bakšáitis, Bakšis, Bakšỹs, Bakšaũskas, 
Bakšẽvičius (LPŽ I 163); *Baltruškait is : 1619 Bałtruśkaitis JNŠ 232v. Dėl 
baltrušk- plg. db. pvd. Baltruškà, Baltruškẽvičius (LPŽ I 181); *Baltuškait is : 
1599 Balt{ku}sʒkaićia gen. sg. JNŠ 1v – 1617 Bołtußkaytis JNŠ 205. Dėl bal-
tušk- plg. db. pvd. Baltuškà, Baltuškẽvičius, Baltuškónis (LPŽ I 182); *Berno-
tai t is : 1618 Bern{u}taytis JNŠ 215v. Dėl bernot- plg. db. pvd. Benotas, Berno-
tãvičius, Bernotnas, Bernotónis (LPŽ I 240); *Budrait is : 1618 Budraytis JNŠ 
215; 1617 Budrajtis JNŠ 195v. Plg. db. pvd. Budráitis (LPŽ 329); *Builai t is : 
1600 Buiłaitis JNŠ 9. Dėl buil- plg. db. pvd. Bulis, Builỹs (LPŽ I 335); *Čepai-
t is : 1600 Cʒepaitis JNŠ 13v; 1603 Czepaẏtis JNŠ 39. Plg. db. pvd. Čepáitis (LPŽ 
I 410); *Daugv i lai t is : 1602 Daugwiłaitis JNŠ 35. Plg. db. Daugviláitis (LPŽ I 
470); *Dešrūnait is : 1618 Deßrunay[tis] JNŠ 215. Dėl dešr- plg. db. pvd. Deš-
rà, Dešráitis, Dešrỹs, Dẽšrius (LPŽ I 487); *Grigait is : 1621 Grigaitis JNŠ 265v, 
266v. Plg. db. pvd. Grigáitis (LPŽ I 710); *Gudait is : 1620 Gudaitis JNŠ 254v. 
Plg. db. pvd. Gudáitis (LPŽ I 735); *Jonait is : 1620 ianaitis JNŠ 242; 1620 Io-
naitis JNŠ 248v; 1618 Ionaytis JNŠ 211v, 215v; 1599 Jonaitis JNŠ 1, 3v, 4v – 
1600 Jonaitis JNŠ 8v – 1601 Jonaitis JNŠ 19v, 22v – 1617 Jonaitis JNŠ 197v. Plg. 
db. pvd. Jonáitis (LPŽ I 841); *Jonkūnait is : 1620 Iankunaitis JNŠ 255v. Dėl 
jonkūn- plg. db. pvd. Jonknas (LPŽ I 843); *Jonulai t is : 1602 Janułaitis JNŠ 
38v. Plg. db. pvd. Jonulaitis (LPŽ I 844); *Jurgait is : 1621 Iurgaitis JNŠ 267. 
Plg. db. pvd. Jùrgaitis, Jugaitis, Jurgáitis, Jurgaitis (LPŽ I 866); *Kr ikštonait is : 
1601 Krixtanaytis JNŠ 20. Plg. db. pvd. Krikštonáitis (LPŽ I 1076); *Kvederai-
t is : 1620 Quederaitis JNŠ 254v. Plg. db. pvd. Kvederáitis (LPŽ I 1147); *Lat-
vait is : 1620 Łatwaÿtis JNŠ 254v. Plg. db. pvd. Latváitis (LPŽ II 29); *Macai-
t is : 1616 Macaitis JNŠ 192. Plg. db. pvd. Macáitis (LPŽ II 121); *Martynait is : 
1601 Martinaytis JNŠ 20. Plg. db. pvd. Martynáitis (LPŽ II 167); *Matulai t is : 
1599 Matułaitis JNŠ 2; 1599 Mothułaitis JNŠ 4. Plg. db. pvd. Matuláitis (LPŽ II 
183); *Mažutait is : 1616 Maʒutaitis JNŠ 192v. Dėl mažut- plg. db. pvd. Ma-
žuta, Mažutãvičius, Mažùtis (LPŽ II 193); *Memei šai t is : 1600 Memeißaicia 
gen. sg. JNŠ 10. Dėl mem- plg. db. pvd. Memis, Memỹs (LPŽ II 208); *Mi-
šutai t is : 1620 Mißutaitis JNŠ 242. Dėl mišut- plg. db. pvd. Mišùtis (LPŽ II 
258); *Nocait is : 1618 Noćajtis JNŠ 220. Dėl noc- plg. db. pvd. Nocỹs, Nõcius 
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(LPŽ II 331); *Nosutait is : 1620 Noßutaÿtis JNŠ 257v. Dėl nos- plg. db. pvd. 
Nosckas, Nòselis, Nosvičius, Noss (LPŽ II 336, 337); *Pacait is : 1600 Pacai-
tis JNŠ 10. Plg. db. pvd. Pacáitis (LPŽ II 359); *Petrai t is : 1620 Petraitis JNŠ 
252v – 1621 Petraitis JNŠ 270; 1617 Petrajtis JNŠ 202, 208; 1618 Pietraytis JNŠ 
209v – 1619 Pietraytis JNŠ 224. Plg. db. pvd. Petráitis (LPŽ II 437); *Petru-
šait is : 1618 Pietrußaytis JNŠ 210. Plg. db. pvd. Petrušáitis (LPŽ II 444); *Po-
v i lai t is : 1621 Powiłaitis JNŠ 260v, 263, 264v. Plg. db. pvd. Póvilaitis, Povilái-
tis (LPŽ II 496); *Radv ilai t is : 1617 Radwiłaytis JNŠ 204. Dėl radvil- plg. db. 
pvd. Radvilà, Rãdvila, Radvlas, Rãdvilas, Radvilãvičius (LPŽ II 554); *Rapšai-
t is : 1599 Rapszaicia gen. sg. JNŠ 4. Dėl rapš- plg. db. pvd. Rapšỹs (LPŽ II 574); 
*Rimgai lai t is : 1617 Rymgałaitis JNŠ 197v. Dėl rimgail- plg. db. pvd. Rimgáila 
(LPŽ II 609); *Staniulai t is : 1600 Staniułaitis JNŠ 8 – 1602 Staniułaitis JNŠ 
38v – 1621 Staniułaitis JNŠ 265v. Plg. db. pvd. Staniuláitis (LPŽ II 802); *Stra-
sait is : 1600 Strasaitis JNŠ 10v. Dėl stras- plg. db. pvd. Strasẽvičius (LPŽ II 
830); *Šliupait is : 1620 Szlupaitis JNŠ 250v. Dėl šliup- plg. db. pvd. Šliùpas 
(LPŽ II 957); *Trumpait is : 1621 Trumpaitis JNŠ 268. Plg. db. pvd. Trumpái-
tis (LPŽ II 1073); *Valent inait is : 1619 Walentinaitis JNŠ 235v. Dėl valentin- 
plg. db. pvd. Valentnas, Valentinãvičius (LPŽ II 1150).

-uitis (rašoma: -uitis, -uytis, -uẏtis, -ujtis) – 25 antroponimai (14,60 %), pvz.: 
*Byvainui t i s : 1617 Biwoẏnuẏtis JNŠ 206. Dėl byvain- plg. db. pvd. Bývainis, 
Byvanis (LPŽ I 269); *Buškui t i s : 1617 Busʒkuytis JNŠ 201v. Dėl bušk- plg. 
db. pvd. Buškà, Buškáuskas, Buškẽvičius, Bùškus (LPŽ I 363); *Celkui t i s : 
1618 Cełkuytis JNŠ 221v. Dėl celk- plg. db. pvd. Celkà, Celkãvičius, Celkỹs, 
Celkõnas, Celkòvskas (LPŽ I 377); *Daguit is : 1618 Doguytis JNŠ 214. Dėl 
dag- plg. db. pvd. Dãgis, Dagỹs (LPŽ I 444); *Gabr ui t i s : 1601 Gabruitis JNŠ 
25. Dėl gabr- plg. db. pvd. Gabráitis (LPŽ I 601); *Jonului t i s : 1620 Ianułui-
tis JNŠ 248v. Dėl jonul- plg. db. pvd. Jonulaitis (LPŽ I 844); *Kar pui t i s : 
1616 karpuitis JNŠ 189. Dėl karp- plg. db. pvd. Karpáitis (LPŽ I 931); *Kezui-
t is : 1602 Kezuitis JNŠ 36v. Dėl kez- plg. db. pvd. Kezis, Kezys, Kezinas (LPŽ 
I 982); *Kragui t i s : 1599 Kraguitis JNŠ 2v – 1602 Kraguitis JNŠ 35. Dėl krag- 
plg. db. pvd. Krãgas (LPŽ I 1062); *Kurapkui t i s  1602 Kurapkuitis JNŠ 33v. 
Dėl kurapk- plg. db. pvd. Kurapkáitis (LPŽ I 1131); *Lasui t i s : 1621 Lasuitis 
JNŠ 267v. Dėl las- plg. db. pvd. Lasáuskas, Lasãvičius, Lasis, Lasỹs (LPŽ II 
25); *Latv ui t i s : 1617 Łatwujtis JNŠ 196. Dėl latv- plg. db. pvd. Latváitis (LPŽ 
II 29); *Mekuit is : 1617 Mekuytis JNŠ 197v. Dėl mek- plg. db. pvd. Mẽkas, 
Mẽkelis (LPŽ II 203); *Petelu i t i s : 1620 Petałuitis JNŠ 259. Dėl petel- plg. db. 
pvd. Petelis (LPŽ II 434); *Pūkui t is : 1617 Pukuytis JNŠ 208v. Dėl pūk- plg. 
db. pvd. Pūkaitis (LPŽ II 527); *Radv i lu i t i s : 1621 Radwiluitis JNŠ 266. Dėl 
radvil- plg. db. pvd. Radvilà, Rãdvila, Radvlas, Rãdvilas, Radvilãvičius (LPŽ 
II 554); *Rugui t is : 1617 Ruguẏtis JNŠ 204v. Dėl rug- plg. db. pvd. Rugáitis 
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(LPŽ II 633); *Sl iekui t i s : 1617 slekuytis JNŠ 201v. Dėl sliek- plg. db. pvd. 
Sliẽkas (LPŽ II 763); *Šukui t is : 1621 ßukuitis JNŠ 265; 1617 Sʒukujtis JNŠ 
206v. Dėl šuk- plg. db. pvd. Šukáitis (LPŽ II 986); *Trasui t i s : 1621 Traſuitis 
JNŠ 262v. Dėl tras- plg. db. pvd. Trasaitis (LPŽ II 1062).   

-ūnas (rašoma: -(i)un, -(i)unas, -(i)uns, -uṅ, -nȯs, -noṡ) – 15 asmenvardžių 
(8,92 %), pvz.: *Bar tkūnas : 1599 Bartkuns JNŠ 4. Plg. db. pvd. Bartknas (LPŽ 
I 204); *Berčiūnas : 1606 berciunas JNŠ 86v. Plg. db. pvd. Berčinas (LPŽ I 
235); *Ginkūnas : 1601 Ginkuns JNŠ 28v. Dėl gink- plg. db. pvd. Giñkus (LPŽ 
I 671); *Gumbiūnas : 1619 Gumbiun JNŠ 233. Dėl gumb- plg. db. pvd. Gu-
belis, Gubinas, Gubis (LPŽ I 742); *Jonkūnas : 1621 Iankun JNŠ 263. Plg. 
db. pvd. Jonknas (LPŽ I 843); *Lauk iūnas : 1621 Łaukiun JNŠ 268. Dėl lauk- 
plg. db. Laũkis, Laukỹs (LPŽ II 32); *Mikalojūnas : 1619 Mikałoiuns JNŠ 232. 
Plg. db. pvd. Mikalojnas (LPŽ II 227); *Norkūnas : 1617 Norknȯs JNŠ 204. 
Plg. db. pvd. Norknas (LPŽ II 334); *Pociūnas : 1600 Pocuns JNŠ 10. Plg. db. 
pvd. Pocinas (LPŽ II 483); *Raščiūnas : 1619 Rascun JNŠ 233. Dėl rašč- plg. 
db. pvd. Raščỹs, Rãščius (LPŽ II 578); *Rimkūnas : 1618 Rymkuṅ JNŠ 222. 
Plg. db. pvd. Rimknas (LPŽ II 610); *Stanknas : 1617 Stankunas JNŠ 197v. 
Plg. db. pvd. Stanknas (LPŽ II 804); *Tamošiūnas : 1600 Thomośiuns JNŠ 
10v. Plg. db. pvd. Tamošinas (LPŽ II 1016); *Vaitkūnas : 1621 watkun JNŠ 
269v. Plg. db. pvd. Vaitknas (LPŽ II 1141); *Venckūnas : 1617 wencknoṡ 
JNŠ 198v. Plg. db. pvd. Vencknas (LPŽ II 1187).

-evič (rašoma -(i)ewicʒ) – 7 asmenvardžiai (4,16 %), pvz.: 1617 Ianußewicʒ 
JNŠ 205v, 1617 Mikołaiewicʒ JNŠ 204v, 1621 Paulukiewicʒ JNŠ 264, 1618 Pru-
niewicʒ JNŠ 215, 1618 Ƶemeyciewicʒ JNŠ 221.

-ovič (rašoma: -(i)owicʒ, -(i)owicƶ) – 7 antroponimai (4,16 %), pvz.: 1618 Bu-
niowicʒ JNŠ 215v, 1621 Cʒapowicʒ JNŠ 264v, 1620 Marc{ib}iowicƶ JNŠ 247v, 
1618 marcinowicʒ JNŠ 216, 1617 Mikciowicʒ JNŠ 196, 1618 Narbutowicʒ JNŠ 
221v, 1617 piotrowicʒ JNŠ 200. 

-ėnas (rašoma -(i)en) – 1 asmenvardis (0,59 %), pvz.: *Šinkėnas : 1599 Sʒin-
kiena gen. sg. JNŠ 1v. Dėl šink- plg. db. pvd. Šinka, Šinkas, Šinkáuskas, Šinko-
nis (LPŽ II 934).

-onis (rašoma -on) – 1 antroponimas (0,59 %), pvz.: *Sidaugonis : 1600 Si-
daugonia gen. sg. JNŠ 10v. Dėl sidaug- plg. db. pvd. Sdauga (LPŽ II 709).  

Lietuvių istorinių antroponimų tyrimai paliudijo, jog lietuviškų patronimi-
nių priesagų -aitis, -ėnas, -onis, -ūnas vediniai turi apibrėžtus vartosenos area-
lus (Salys 1933: 1269; Maciejauskienė 1977: 161–163; 1991: 242; Ragauskaitė 
2014: 330). Tai patvirtina anksčiau atlikto XVII a. tyrimo išvadas, kad „di-
džiausia priesagos -aitis vedinių koncentracija pastebima Žemaitijoje bei Vakarų 
Aukštaitijoje, nors su ja sudarytų asmenvardžių užrašyta ir įvairiose kitose Lie-
tuvos vietose“ (Maciejauskienė 1991: 242).
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Bent 4 šios grupės asmenvardžiai turi deminutyvines priesagas. Teigiama, 
kad „deminutyvai kartais būdavo vartojami ir kaip tėvavardžiai“ (Zinkevičius 
1977: 238). Taigi šios priesagos gali turėti ir patroniminę reikšmę (Maciejauskie-
nė 1991: 227; 1993: 43; Ragauskaitė 2005: 100–101). Jie pateikiami pagal ve-
dinių dažnumą: 

-(i)ulis (rašoma -(i)ulis) – 2 antroponimai (1,19 %), pvz.: *Aidul is : 1600 Ai-
dulis JNŠ 13v. Plg. db. pvd. Aidùlis (LPŽ I 69); *Geniul is : 1600 Geniulis JNŠ 
14. Dėl gen- plg. db. pvd. Geniónis, Gẽnis, Genỹs, Geninas, Gènius (LPŽ I 652).  

-utis (rašoma -utis) – 2 asmenvardžiai (1,19 %), pvz.: *Mikut is : 1620 Mi-
kutis JNŠ 255v. Plg. db. pvd. Mikùtis (LPŽ II 236); *Pramut is : 1599 Pramutis 
JNŠ 1v. Tokios kilmės pavardė dabar nefunkcionuoja.

-elis (rašoma -(i)elis) – 1 asmenvardis (0,59 %): *Žiogel is : 1616 Ʒiogielis 
JNŠ 191v. Plg. db. pvd. Žiógelis, Žiogẽlis, Žiogelis (LPŽ II 1337). 

Surasti 4 (2,38 %) asmenvardžiai su priesaga -iškis (rašoma: -isk, -iskis, -iszk, 
-isʒkis), pvz.: *Juk išk is : 1600 Jukiszkia gen. sg. JNŠ 16. Dėl juk- plg. db. pvd. 
Jukãvičius, Jùkelis, Juknas, Jukevičius (LPŽ I 852); *Magerk išk is : 1620 Ma-
gierkiskis JNŠ 242. Tokios kilmės pavardė dabar nefunkcionuoja; *Mik išk is : 
1617 Mikisʒkis JNŠ 197v. Dėl mik- plg. db. pvd. Mkas, Mikỹs (LPŽ II 228, 
229); *Pūk išk is : 1621 Pukisk JNŠ 268. Dėl pūk- plg. db. pvd. Pūkỹs (LPŽ II 
528). Ši priesaga galėjo atlikti ir patroniminę funkciją, jei jos vedinys yra iš kito 
antroponimo (Zinkevičius 1977: 241; Maciejauskienė 1991: 228). Pagal pirmiau 
aptartus principus pirmiausia buvo rekonstruoti 92 skirtingi joniškiečių asmen-
vardžiai su lietuviškomis priesagomis iš šaltinyje paliudytų 123 antroponimų. 

Suskaičiuoti 3 (1,78 %) asmenvardžiai, turintys -sk- tipo priesagas. Tai: 
1620 Krupskÿ JNŠ 253v, 1600 Sotkowski JNŠ 16, 1617 Wierʒbickj JNŠ 200. Ma-
noma, kad -sk- tipo priesaga kai kada pakeisdavo tėvavardinę priesagą -ovič. 
Dalis šios darybos antroponimų galėjo būti skolinti, o kiti vietoje pasidaryti iš 
vietovardžių ar kaip kitaip atsiradę (Zinkevičius 1977: 57, 63).  

2.3. Kita šaltinyje užrašytų antroponimų grupė yra nepatroniminės kilmės. 
Jų suskaičiuota tik 28 (17 %). Šios grupės antroponimais eina sudurtiniai žo-
džiai, galūnių vediniai. Buvo atkurta 15 šios grupės tikrinių vardų formų iš šal-
tinyje užfiksuotų 17 asmenvardžių, turinčių lietuviškų darybos formantų. Tai: 
*Balč ius : 1601 Balcius JNŠ 22v. Plg. db. pvd. Bačius (LPŽ I 170); *Čebato-
r ius : 1617 Cʒobotar{o}ṡ JNŠ 199. Plg. db. pvd. Čebatõrius (LPŽ I 403); *Di-
čkus : 1600 Dickuſ JNŠ 8v; 1604 Diczkaus gen. sg. JNŠ 48. Plg. db. pvd. Dčkus 
(LPŽ I 490); *Eigirdas :1617 Eygierd JNŠ 201v. Plg. db. pvd. Egirdas (LPŽ I 
565); *Gulbė : 1617 Gulbe JNŠ 204. Plg. db. pvd. Gubė (LPŽ I 740); *Kr iau-
č ius : 1599 Kraućius JNŠ 1v. Dėl kriauč- plg. db. pvd. Kriaučẽlis, Kriaučiãvičius, 
Kriaučiónis, Kriaučiùkas, Kriaučinas (LPŽ I 1073); *Kubi l ius : 1621 Cubilus 
JNŠ 262; 1620 Kubilus JNŠ 255v. Plg. db. pvd. Kublius (LPŽ I 1097–1098); 
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*Milv ydis : 1617 Mielwidʒis JNŠ 207. Dėl milvyd- plg. db. pvd. Mlvydas, Mi-
vydas, Milvydas (LPŽ II 246); *Skurka : 1600 Skurka JNŠ 10. Plg. db. pvd. 
Skùrka (LPŽ II 756); *Šapnagis : 1599 Sʒapnagis JNŠ 2. Plg. db. pvd. Šàpna-
gis, Šapnagis (LPŽ II 887); *Tumas : 1602 Tumas JNŠ 34v. Plg. db. pvd. Tù-
mas (LPŽ II 1081); *Zavalka : 1617 Ƶauałka JNŠ 195v. Dėl zavalk- plg. db. 
pvd. Zavaláitis, Zavaliáuskas, Zãvalis (LPŽ II 1278) ir kt. 

2.4. Aptarus XVI a. pabaigos – XVII a. pradžios Joniškio gyventojų asmen-
vardžius darybos aspektu, jų atkurtos formos dar buvo palygintos su dabartinė-
mis lietuvių pavardėmis. Paaiškėjo, kad 43 (40 %) funkcionuoja ir šiomis die-
nomis. Dalis, t. y. 51 (48 % visų rekonstruotų) antroponimas, turi tos pačios 
kilmės, tik skirtingos darybos pavardžių atitikmenis. Kiti 13 (12 %) atkurtų as-
menvardžių nepaliudyti dabartiniame lietuvių vardyne: *Dovilkaitis (JNŠ 2v), 
*Gednavaitis (JNŠ 200v), *Gnupeluitis (JNŠ 263), *Kepetuitis (JNŠ 267v), *Ma-
gerkiškis (JNŠ 242), *Paginaitis (JNŠ 25), *Pramutis (JNŠ 1v), *Skiurbaitis (JNŠ 
266), *Sliuduitis (JNŠ 254v), *Sliuna (JNŠ 22v), *Vilnakis (JNŠ 270v), *Zaltra 
(JNŠ 268), *Žaudaitis (JNŠ 206).    

3. IŠVADOS

1. Iš 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygos buvo atrinkti joniškie-
čių vyrų 168 dvinariai įvardijimai. Jų pirmieji nariai – tai krikščioniški vardai. 
Vartotos įvairios jų formos (ilgosios tradicinės, trumpiniai ir jų deminutyviniai 
vediniai). 

2. Išnagrinėti 168 asmenvardžiai (antrieji dvinario įvardijimo modelio na-
riai) suklasifikuoti į dvi grupes: 1) antroponimai su lietuviškomis -aitis, -ėnas, 
-(i)onis, -(i)ūnas, -uitis ir slaviškomis -evič, -ovič patroniminėmis priesagomis, su 
priesaga -iškis, su deminutyvinėmis priesagomis -elis, -ulis, -utis bei su lenkiš-
komis -sk- tipo priesagomis ir 2) antroponimai be šių priesagų.

3. Pirmoji grupė yra gerokai didesnė. Ją sudaro 140 (83 % visų antrųjų as-
menvardžių) antroponimų. Tarp jų dažniausi patroniminių priesagų -aitis (72, 
t. y. 42,85 %) ir -uitis (25, t. y. 14,60 %) vediniai. Antrojoje grupėje 28 (17 %) 
asmenvardžiai.

4. Sugretinus 107 rekonstruotų asmenvardžių formas su dabartinėmis lie-
tuvių pavardėmis, pastebėta, kad 43 (40 %) funkcionuoja ir šiandien. Didesnė 
dalis, t. y. 51 (48 % visų atkurtų), turi tos pačios kilmės, tik skirtingos darybos 
dabartinių pavardžių atitikmenis. Likusiųjų 13 (12 %) nėra šių dienų vardyne.
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PRIEDAI

1 PAV. 1599 m. fragmentas iš 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygos (3 l.)
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2 PAV. 1600 m. fragmentas iš 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygos (6 l.)
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3 PAV. 1618 m. fragmentas iš 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygos (220v l.) 
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Tendencies of Formation of Joniškis Male 
Personal Names in Lithuania’s Oldest Joniškis 
Baptism Record Book of 1599–1621

SUMMARY

The article addresses 168 personal names of Joniškis male residents (second compo-
nents of the binary naming model) collected from the Joniškis baptism record book of 
1599–1621 from the perspective of word-formation. Christian names are used as the first 
components of this type of naming. Their various forms are recorded in the source (long 
canonical, abbreviations and diminutive names). A total of 168 second anthroponyms se-
lected for the analysis were divided into two groups: 1) personal names with the Lithuani-
an -aitis, -ėnas, -(i)onis, -(i)ūnas, -uitis and Slavic -evič, -ovič patronymic suffixes, the suf-
fix -iškis, the diminutive suffixes -elis, -(i)ulis, -utis and the Polish -sk- type suffixes and 
2) personal names without these suffixes. The first group is far larger. It includes 140 (83 % 
of all the second anthroponyms) personal names. They are dominated by anthroponyms 
with patronymic suffixes -aitis (72, i.e. 42.85 %) and -uitis (25, i.e. 14.60 %). The second 
group is comprised of 28 (17 %) personal names. After comparing 107 forms of reconstruct-
ed anthroponyms with contemporary Lithuanian surnames, it was observed that 43 (40 %) 
of them are still known today. A greater part, i.e. 51 (48 % of all the reconstructed forms), 
have the equivalents of the same origin but different word-formation among present-day 
surnames. The remaining 13 (12 %) are no longer found among contemporary surnames.
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MORPHOLOGISCHE UND 
SEMANTISCHE ANALYSE 
DER GEWÄSSERNAMEN DES 
WESTLICHEN SÜDAUKŠTAITEN 
(TEIL 2)

Morfologinė ir semantinė vakarinių pietų 
aukštaičių vandenvardžių analizė (2 dalis)

ANNOTATION

Der Artikel schließt inhaltlich und strukturell an den ersten Teil an und behandelt 
die im ersten Teil nicht untersuchten Gewässernamen (Seenamen und Fließgewässerna-
men) im Landkreis/Rayon (lit. rajónas) Alytus auf dem Gebiet der Gemeinde (lit. seniūni-
ja) Simnas (Si) und im Landkreis Lazdijai auf dem Gebiet der Gemeinden Kapčiamiestis 
(Ka), Kučiūnai (Ku), Noragelis (No) und Šventežeris (Šv). Seenamen und Fließgewässer-
namen werden dabei getrennt untersucht, um mögliche Unterschiede in den Bildeweisen 
beider Arten von Namen herausarbeiten zu können. Insgesamt werden 120 Namenformen 
(75 Seenamen, 45 Fließgewässernamen) untersucht. Die Endauswertung der 423 Namen 
beider Teile ergibt, dass zwar die Hierarchie der verschiedenen Bildeweisen fast identisch 
ist, aber bei Seenamen die Suffixableitungen einen etwa eineinhalb mal so großen Anteil 
wie bei den Fließgewässernamen darstellen, während umgekehrt bei Fließgewässernamen 
der Anteil von Endungsableitungen und Konversionen jeweils mehr als eineinhalb mal so 
groß ist wie bei den Seenamen. 
 SCHLÜSSELWÖRTER:  litauische Seenamen, litauische Fließgewässernamen, Morpholo-

gie der Hydronyme, baltische Hydronyme
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ANNOTATION

The article is contentwise and structurally the continuation of the first paper dealing 
with the hydronyms of Western South Aukštaitija (Dzūkija). It contains the analyses of 
120 hydronyms (75 lake-names and 45 river-names) for the bodies of water in the county 
(Lith. rajónas) Alytus (municipality [Lith. seniūnija] Simnas [Si]) and in the county Lazdi-
jai (municipalities Kapčiamiestis [Ka], Kučiūnai [Ku], Noragelis [No] and Šventežeris [Šv]). 
Lake-names and river-names are analyzed separately in order to find possible differences in 
their structures. The final analysis of the total of 423 names shows that, on the one hand, 
the hierarchies of the structural types are very similar, but there are also significant differ-
ences. In lake-names suffixal derivatives have a share, which is about 50 % bigger than in 
river-names, whereas, on the other hand, in river-names desinential derivatives and con-
versions each have a share, which is more than 50 % bigger compared to their numbers in 
lake-names.
 KEYWORDS:  Lithuanian lake-names, Lithuanian river-names, morphology of 

hydronyms, Baltic hydronyms

1. EINLEITUNG

In dem von Grasilda Blažienė und Laimutis Bilkis herausgegebenen Sam-
melband Litauische Orts-, Flur- und Gewässernamen im europäischen Kontext 
wurden die verschiedensten Arten von Toponymen im weiteren Sinne in der 
Region westliches Südaukštaiten (Dzuken/Dzūkija) behandelt. Im Rahmen die-
ser Beiträge wurde auch die Gewässernamen behandelt (Bichlmeier 2019a). Je-
doch konnte dies nur zum Teil geschehen, da eine vollständige Behandlung in 
der dortigen Art und Weise jenen Beitrag etwa um ein Drittel verlängert und so 
den Rahmen des Sammelbandes gesprengt hätte. Auch den anderen Beiträge-
rInnen des Sammelbandes war eine vollständige Behandlung der Vertreter der 
jeweiligen Namenart nicht durchweg möglich.

Das Untersuchungsgebiet von Bichlmeier 2019a umfasst im Landkreis/Ra-
yon (lit. rajonas) Alytus die Gemeinden (lit. seniūnija) Alytus (Al), Krokialaukis 
(Kr) und Miroslavas (Mrs), im Landkreis Lazdijai die Gemeinden Lazdijai (Lz), 
Seirijai (Se), Šeštokiai (Še), Šlavantai (Šl), Teizai (Te) und Veisiejai (Ve) und im 
Landkreis Druskininkai die Gemeinde Leipalingis (Lp). In Bichlmeier 2019a 
nicht behandelt wurden die Gewässernamen der Gemeinde Simnas im Rayon 
Alytus und die der Gemeinden Kapčiamiestis, Kučiūnai, Noragelis und Šven-
težeris im Rayon Lazdijai.

Diese in jenem Beitrag fehlenden Gewässernamenbelege sollen nun im Fol-
genden in paralleler Weise behandelt werden. Es handelt sich dabei um 120 Na-
menformen (75 Seenamen [SeeNN], 45 Fließgewässernamen [FließgewNN]). 
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Von diesen wurde ein Teil (etwa ein Drittel) bereits im Rahmen der Auswertung 
der 332 Namenbelege (182 See[teil]NN, 150 FließgewNN) in Bichlmeier 2019a 
behandelt. Es verbleiben mithin etwa 80 neue Namenformen.

Artikel bereits behandelter Namen werden im Folgenden mit den notwendi-
gen Ergänzungen und ggf. Verbesserungen wiederholt; noch nicht behandelte 
Namen werden im Stil jenes Beitrages dargestellt. Konsequent wird weiterhin 
eine getrennte Behandlung von FließgewNN und SeeNN vorgenommen. Be-
reits in Bichlmeier 2019a konnten deutliche Unterschiede in der Frequenz der 
verschiedenen Bildetypen für die beiden Namenklassen aufgezeigt werden. Es 
erfolgt am Ende dieses Abschnitts wieder eine tabellarische Auswertung der be-
handelten Namen.

Um die Erstellung der Gesamtzusammenfassung zu erleichtern, werden im 
Folgenden auch mehrfach Bildemuster bei beiden Namenarten angeführt, die 
im vorliegenden Korpus bei keinem Namen vorliegen. Da das Gesamtkorpus 
hier mit 120 Namenformen nur etwas über  ein Drittel des Korpus in Bichlmei-
er 2019a ausmacht, war nicht zu erwarten, dass sich Belege für alle der insge-
samt über 60 differenzierten Bildearten würden finden lassen.

Den Abschluss dieses Beitrages bildet eine tabellarische Gesamtauswertung 
der Namenbelege aus Bichlmeier 2019a und dem vorliegenden Beitrag.

1.1. Untersuchungsgebiet und Datenbasis

Das Untersuchungsgebiet liegt im Dreiländereck Litauen-Weißrussland/Be-
larus-Polen. Dialektal wie ethnographisch gehört es zum westlichen südaukš-
taitischen (lit. vakarinių pietų aukštaičių) bzw. westdzūkischen (lit. vakarinių 
dzūkų) Areal. Es umfasst im Landkreis (Rayon; lit. rajonas) Alytus die Gemein-
de (lit. seniūnija) Simnas (Si), im Landkreis Lazdijai die Gemeinden Kapčiamie-
stis (Ka), Kučiūnai (Ku), Noragelis (No) und Šventežeris (Šv). Die Gewässerna-
men der übrigen Gemeinden wurden in Bichlmeier 2019a behandelt. 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in einer ausgeprägten Kontaktzone 
zwischen der ostbaltischen Sprache Litauisch, der westslawischen Sprache Pol-
nisch und der ostslawischen Sprache Weißrussisch. Dies spiegelt sich in ge-
wissem Maße auch in den GewNN wider, in denen vereinzelt slawische Basen 
und slawische Suffixe bzw. aus einer slawischen Sprache übernommene Namen 
begegnen. Zudem liegt das Untersuchungsgebiet auf nach allgemeiner Ansicht 
vormals jatwingischem (und damit sprachlich westbaltischem) Territorium, was 
mehrmals in der lautlichen Gestalt von Namen reflektiert sein dürfte, wenn die-
se statt standardlit. š, ž die Laute s, z aufweisen.
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Die Daten der im Rahmen des Projekts ausgewerteten Geoinformationellen 
Ortsnamendatenbank Litauens (http://lkiis.lki. lt/ lietuvos- vietovardziu- geoin-
formacine-duomenu-baze)1 kann man grosso modo als synchron auffassen, das 
älteste Material für den hier untersuchten Teil Südwestlitauens beruht auf Er-
hebungen der 1930er Jahre.

Das Gesamtkorpus dieser Untersuchung umfasst 120 GewNN für gut 100 Ge-
wässer; für einige Gewässer wurden neben dem offiziellen Namen auch ein, in 
Ausnahmefällen auch einmal zwei oder drei nichtoffizielle, umgangssprachliche 
Namen aufgezeichnet. 

2. DIE GEWÄSSERNAMEN DES WESTLICHEN 
SÜDAUKŠTAITEN 

2.1. Bildearten

Die GewNN lassen sich hinsichtlich ihrer morphologischen Bildung in ver-
schiedene Unterklassen einteilen: 

Es gibt grundsätzlich derivierte, komponierte und zusammengefügte/ syn-
tagmatische Gewässernamen.

Bei den derivierten Namen ist zwischen zwei Gruppen zu unterscheiden, 
den deappellativischen und den deonymischen.

Bei den deonymischen Bildungen handelt es sich in den seltensten Fällen um 
suffixlose (Quasi)Konversionen eines anderen Namens in einen Gewässerna-
men, in der Regel erfolgt die Bildung mittels Suffigierung, wobei die Abhängig-
keit der Benennung der Ableitung vom Grundwort gewöhnlich entweder durch 
ein possessivisches oder ein diminutivisches Suffix zum Ausdruck kommt.

Bei den derivierten deappellativischen Namen ist oft nicht zu entscheiden, 
ob der Derivationsvorgang (in der Regel eine Suffigierung) bereits auf der voro-
nymischen appellativischen Stufe oder erst im Rahmen des Onymisierungs-
prozesses erfolgte. Dies ist etwa besonders der Fall, wenn mit gängigen Di-
minutivsuffixen abgeleitete Wörter sowohl appellativisch als auch onymisch 
verwendet werden (können). Wenn die Suffigierung bereits auf der Stufe des 
Appellativums erfolgte, hat bei der Onymisierung nur mehr der Übergang des 
Worts von der Klasse der Appellativa in die der Onyme stattgefunden. Dieselbe 

 1 Auf einen Verweis auf die Herkunft von Daten aus dieser Datenbank wird im Weiteren verzichtet; 
diese Herkunft ist vorauszusetzen.
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Situation ergibt sich auch in den Fällen, in denen Appellativa ohne erkenntliche 
zusätzliche Suffixe onymisiert werden.

Mithin dürfte sich für die litauischen GewNN dieselbe Situation ergeben, 
wie sie auch für die (freilich insgesamt eher fern stehende) Klasse der mit Suffi-
xen abgeleiteten slawischen FamNN festgestellt wurde (vgl. Bichlmeier 2019b): 
Es gibt wohl im Litauischen kein Suffix, das als echtes onymisches Suffix, also 
als Suffix, das ausschließlich zur Bildung von Namen (jedweder Art) verwendet 
wird, bezeichnet werden könnte; es gibt allenfalls diverse Suffixe, die bevorzugt 
bei der Bildung von Namen Verwendung finden.

Eine Besonderheit der litauischen Wort- und Namenbildung stellen die so-
genannten ‚Endungsableitungen‘ dar. Bei diesen handelt es sich synchron um 
einen Suffixtausch; aus diachroner Perspektive handelt es sich hingegen meist 
um eine Suffigierung mit einem j-haltigen Suffix. Eine der ältesten Funktionen 
dieser Suffixe, die sich auch schon für das Urindogermanische nachweisen lässt 
und etwa auch in den archaischen Schichten slawischer Ortsnamen (ONN) gut 
bezeugt ist, ist die Ableitung von Zugehörigkeitsbildungen: eine j-Ableitung 
vom Appellativum oder Onym XY bedeutet also ‚zu/dem XY gehörig‘.

Komponierte Namen können nach den im Kompositum zusammengefüg-
ten Bestandteilen klassifiziert werden; dabei ist das Hinterglied in der Regel ein 
Substantiv (meist mit der Bedeutung ‚See‘ wie lit. ẽžeras, Dimin. ežerlis oder 
‚Teich‘ wie lit. prū̃das etc.), das Vorderglied kann ein Substantiv, Adjektiv oder 
selten auch ein Verbalstamm sein. Normalerweise findet im Zuge der Kompo-
sition dann auch noch eine Veränderung des Suffixes des Hinterglieds/ Grund-
worts statt.

Zusammengefügte/ syntagmatische SeeNN lassen sich in zwei Hauptgruppen 
einteilen: die aus kongruierendem Adjektiv + Substantiv und die aus regiertem 
Substantiv im Genitiv + Substantiv. Letztere Gruppe kann nach der semanti-
schen Zugehörigkeit des abhängigen Genitivs in Untergruppen eingeteilt wer-
den; der Genitiv kann ein PN, ein ON (im weiteren Sinne) oder ein anderes 
Substantiv sein.

In der Darstellung werden im Weiteren bei den einzelnen Namen jeweils 
immer auch der Landkreis bzw. die Gemeinde, in dem bzw. der der Name be-
zeugt ist, und der sogenannte (im Rahmen der ausgewerteten Datenbank ver-
gebene) Geocode des Namens angegeben, um sicherzustellen, dass in zwei oder 
mehr Landkreisen bzw. Gemeinden gleichzeitig liegende (und damit in der 
nach Landkreisen und Gemeinden gegliederten Datenbank folglich zwei- der 
mehrfach angeführten) Gewässer samt ihren Namen nicht mehrfach angeführt 
bzw. gezählt werden. Umgekehrt bietet der Geocode die Gewähr, dass verschie-
dene gleichnamige Gewässer als solche erkannt werden.
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2.2. Seenamen

Der Begriff Seename wird in dieser Untersuchung im weiteren Sinne ver-
standen. Es werden hier alle im Untersuchungsgebiet angetroffenen Benennun-
gen stehender Gewässer, die nicht als Sümpfe, Moore etc. klassifiziert worden 
sind, untersucht. Es wird hinsichtlich der Gewässer selbst nicht unterschie-
den, ob es sich um natürliche oder künstliche handelt, da diese Unterscheidung 
aufgrund der Daten der der Untersuchung zugrundeliegenden o.g. Datenbank 
nicht möglich ist. Davon unberührt bleibt die einer genaueren Untersuchung 
harrende Annahme, dass sich möglicherweise durchaus Unterschiede in der 
Frequenz der einzelnen Bildeweisen zwischen den Namen für natürliche und 
solche für künstliche Seen finden lassen.

2.2.1. Derivierte Seenamen
Wie oben 2.1. schon ausgeführt, ist eine Unterscheidung zwischen bereits 

vor der Onymisierung erfolgter und erst im Rahmen der Onymisierung erfolg-
ter Suffigierung oft nicht möglich. Diese Unterscheidung wird deshalb im Fol-
genden nicht vorgenommen. Die Namen werden sortiert nach den an der De-
rivation beteiligten Suffixen dargestellt; innerhalb der jeweiligen Gruppe wird 
eine Unterteilung nach semantischen Kriterien vorgenommen. Dasselbe gilt für 
die Fälle, in denen der GewN ohne zusätzliches erkennbares Suffix aus einem 
Appellativum entstanden ist, also letztlich nur eine Art Konversion Appellati-
vum > Onym vorliegt.

Potentielle vor-/urbaltische Bildungen werden nicht gesondert behandelt, 
sondern im Rahmen ihrer jeweiligen morphologischen Strukturklasse.

2.2.1.1. Ableitungen ohne (zusätzliches) Suffix (Konversionen)
Bei den Ableitungen ohne (zusätzliches) Suffix (Konversionen) lassen sich 

vier Typen unterscheiden: 
a) ‚Einfache‘ Konversionen, bei denen ein appellativisches Substantiv in ein 

onymisches Substantiv überführt wird, 
b) ‚doppelte‘ Konversionen, bei denen neben der Konversion Appellativum 

> Onym auch noch eine Konversion Adjektiv > Substantiv stattfindet, 
c) ‚Pseudokonversionen‘, die wie einfache Konversionen aussehen, aber 

Rückbildungen o. ä. sind, 
d) ‚onymische Konversionen‘, Überführung eines Namens aus der einen in 

eine andere Namenklasse.
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2.2.1.1.1. ‚Einfache‘ Konversionen
Balañdis m. (2) Ku (40169): aus lit. balañdis m. ‚Taube (Columba)‘.2
Gálstas m. (1) Ku, Lz, Ve (43067): Etymologie letztlich unklar; der Name 

beruht vielleicht auf einer st-Erweiterung entweder zu der Wurzel in lit. 
gãlas m. ‚Ende, Rand‘ oder mit zusätzlichem Ablaut zu der in lit. gelm 
f. ‚Tiefe, tiefe Stelle‘, lett. dzel̂me f. ‚dass.‘.3 Dass es sich bei dem st-halti-
gen Suffix um ein Überbleibsel des im Urindogermanischen zur Bildung 
von Superlativen verwendeten Suffixkonglomerats uridg. *-is-th2o- han-
delt, ist theoretisch möglich, wenngleich unwahrscheinlich. Sollte dies 
trotzdem der Fall sein, müsste man mit einer sehr archaischen Bildung 
rechnen, da dieses Suffixkonglomerat in den baltischen Sprachen sonst 
nicht bewahrt ist. Anzusetzen wäre eine Bildung vorurbalt. *g()ol-st-h2o- 
‚tiefst‘ oder ‚peripherst, dem Ende am nächsten‘. Der Akzent müsste aber 
dann noch erklärt werden.

Gáustas m. (1) Ku, Lz, Ve (43067): dialektale Variante mit velarisiertem -l- 
des SeeNs Gálstas (s. o.).4

Lnamarka f. (1) Ka (40253): aus lit. lnamarka, linamarkà f. ‚Flachsröste, 
Stelle, wo der Flachs eingeweicht wird‘.5 Der Name ist auffällig, da aus-
gehend vom zugrundeliegenden Appellativum wohl eher mit der Ent-
wicklung zu einem Flurnamen oder Wiesennamen (so auch belegt, vgl. 
Mickienė 2019) als zu einem SeeN zu rechnen ist.

Pastovỹs m. (3b) Ka (42941): aus lit. pastovỹs (3b) m. ‚Stehplatz, Stellplatz, 
Unterstand für Kühe an heißen Tagen‘; es wird erwogen, dass das Wort 
auch einmal stehendes Wasser bezeichnet haben könnte. Daneben hat 
der See den nichtoffiziellen SeeN Pastovlis (2) m. Ka (42941) (s. u. 
2.2.1.3.10.2.).6 Auch bei diesem Namen ist die Verwendung als SeeN 
auffällig und eher die Verwendung als Flurname zu erwarten.

 2 Vgl. LitEW 31; Savukynas 1961: 219; Savukynas/Vanagas/Vitkaukas/Vosylvytė/Ermanytė 1963: 
12; Vanagas 1970: 31; nicht in Vanagas 1981a; Vanagas 1981b: 39, 77; ALEW 88; LVŽ 1: 322f.

 3 Vgl. LitEW 130, 151; Savukynas/Vanagas/Vitkaukas/Vosylvytė/Ermanytė 1963: 42, 44; Savuky-
nas 1966a: 187; Vanagas 1981a: 105; Vanagas 1981b: 68; LEV 253; ALEW 284–286, 309, 324; 
LVŽ 3: 61.

 4 Vgl. Savukynas/Vanagas/Vitkaukas/Vosylvytė/Ermanytė 1963: 42, 44; Savukynas 1966a: 187; 
nicht in Vanagas 1970; Vanagas 1981a: 105; LVŽ 3: 61.

 5 Vgl. LitEW 373, 440; Savukynas/Vanagas/Vitkaukas/Vosylvytė/Ermanytė 1963: 93; Vanagas 
1970: 41; Vanagas 1981a: 192; Vanagas 1981b: 22; ALEW 589, 617f.

 6 Vgl. LitEW 915f.; Savukynas/Vanagas/Vitkaukas/Vosylvytė/Ermanytė 1963: 119; Vanagas 1970: 
41; Vanagas 1981a: 248; Vanagas 1981b: 37; ALEW 981f.
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Ragõžė f. (2) Ku (40168): aus lit. ragožė ‚Typha latifolia‘ (daneben auch lit. 
ragažis m., ragažė f., ragožis m., alle entlehnt aus wruss. rahóz ‚dass.‘).7 
Neben dem offiziellen Namen hat der See auch den Namen ist Ragõžis 
m. (s. u.).

Ragõžis m. (2) Ku (40168): aus lit. ragožis m. ‚Typha latifolia‘ (daneben 
auch lit. ragažis m., ragažė f., ragožė f., alle entlehnt aus wruss. rahóz m. 
‚dass.‘).8 Der offizielle Name des Sees ist Ragõžė f. (s. o.).

2.2.1.1.2. ‚Doppelte‘ Konversionen
Bedùgnis m. (2) Ka (40254, 42932), Ku (40174): zu lit. bedùgnis, -ė ‚sehr tief, 

bodenlos‘.9
Dubióji f. (?) Šv (134835), Te (127585, 127893): aus der bestimmten Form 

des Adjektivs lit. dubùs ‚tief‘.10

Giliojà f. (1) Si (42717, 131237): aus der dialektalen bestimmten Form des 
Adjektivs lit. gilùs ‚tief‘.11 Im Falle von Giliojà Si (42717) nichtoffizieller 
Name für Gilióji (s. u.).

Gilióji f. (1) Si (42717): aus der dialektalen bestimmten Form des Adjektivs 
lit. gilùs ‚tief‘.12 Offizieller Name für Giliojà (s. o.).

Ìlgis m. (1) Ka (40247), Ve (43046): zu lit. lgas ‚lang‘.13 Zum gleichlauten-
den FlN Ìlgis m. (1) Se (35930) s. Bichlmeier 2019a: 2.2.1.2.1.

Veisiẽjis m. (2) Ka, Ku, Ve (43069): wohl umgebaute Form zu jatwing./su-
dau. *Veisija zu einem Adj. *veisija- ‚Sumpf‘, zu urbalt. *veisā f. ‚Sumpf‘, 

 7 Vgl. eLKŽ s.v. ragožė; Savukynas/Vanagas/Vitkaukas/Vosylvytė/Ermanytė 1963: 131; Vanagas 
1970: 191; Vanagas 1981a: 271; Vanagas 1981b: 93.

 8 Vgl. eLKŽ s.v. ragožis; Savukynas/Vanagas/Vitkaukas/Vosylvytė/Ermanytė 1963: 131; Vanagas 
1970: 191; Vanagas 1981a: 271; Vanagas 1981b: 93.

 9 Vgl. LitEW 38, 108; Savukynas 1961: 221; Savukynas/Vanagas/Vitkaukas/Vosylvytė/Ermanytė 
1963: 16; Vanagas 1970: 44; Vanagas 1981a: 60f.; ALEW 101, 238; LVŽ 1: 414. – Vgl. auch den 
SeeN Bedùgnė f. (2) Al (42731) in Bichlmeier 2019a: 2.2.1.1.1.

 10 Vgl. Savukynas 1962: 196; Savukynas/Vanagas/Vitkaukas/Vosylvytė/Ermanytė 1963: 33; Vana-
gas 1970: 51, 108; Vanagas 1981a: 93; Vanagas 1981b: 67; LVŽ 2: 354f.

 11 Vgl. LitEW 151; nicht in Savukynas/Vanagas/Vitkaukas/Vosylvytė/Ermanytė 1963; nicht in Sa-
vukynas 1966a; nicht in Vanagas 1970; nicht in Vanagas 1981a; ALEW 324; LVŽ 3: 169ff., bes. 
169 (nur Form Giliója).

 12 Vgl. LitEW 151; Savukynas/Vanagas/Vitkaukas/Vosylvytė/Ermanytė 1963: 48; Savukynas 
1966a: 189; Vanagas 1970: 51, 96, 145; Vanagas 1981a: 115; Vanagas 1981b: 109; ALEW 324; 
LVŽ 3: 169ff., bes. 169.

 13 Vgl. LitEW 183f.; Savukynas/Vanagas/Vitkaukas/Vosylvytė/Ermanytė 1963: 56; Vanagas 1970: 
64; Vanagas 1981a: 129; Vanagas 1981b: 108; ALEW 392f.
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das wiederum zu einer Wz. urbalt./uridg. *ei̯s- ‚fließen‘ zu stellen sein 
dürfte.14

2.2.1.1.3. Pseudokonversionen
Solche Ableitungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.1.4. ‚Onymische‘ Konversionen
Gadeikà f. (2) Šv (42799): identisch mit dem PN Gadéika.15 Die bisweilen 

erwogene Herleitung des Namens aus dem Urbaltischen erscheint dem-
gegenüber sehr bemüht.

2.2.1.2. ‚Endungsableitungen‘
Bei den sogenannten ‚Endungsableitungen‘ handelt es sich synchron gese-

hen um Ableitungen mittels Suffixtausch. Grundwörter können dabei Appella-
tiva (Adjektive, Substantive) und Onyme (meist Ortsnamen, Hofnamen) sein.

Hierher können auch die vergleichsweise seltenen Ableitungen gezählt wer-
den, die direkt von einer Wurzel erfolgen und keine (nominalen) Bildungen mit 
der Wurzel in derselben Ablautsufe neben sich haben.

Einen Sonderfall der Endungsableitung stellen Bildungen dar, die unter 
gleichzeitigem Antritt einer Präposition bzw. eines Präfixes gebildet werden. In 
der litauischen Sprachwissenschaft werden solche Bildungen meist als Präfigie-
rungen oder Präfixableitungen bezeichnet. Letztlich ist es aber wohl sinnvol-
ler, sie als Zirkumfigierungen zu bezeichnen. Sie entsprechen strukturell genau 
dem zur Bildung von Kollektiva dienenden Typus nhd. Berg m. → Gebirge n. 
(urgerm. *ƀerǥ-a- → *ǥa-ƀerǥ-i̯a-) sowie strukturell und etymologisch genau 
dem slawischen Typ zur Bildung von Gebiets- bzw. Örtlichkeitsbezeichnungen 
serb.-kroat. Dunav m. ‚Donau‘ → Podunavlje n. ‚Gebiet an/ entlang der Donau‘, 
tschech. břeh m. ‚Ufer‘ → po-břež- n. ‚Ufergebiet‘, ná-břež- n. ‚Lände, Ufer-
promenade‘ (< urslaw. *berg-a- : *pa-/nā-berg-i̯a).

2.2.1.2.1. Deappellativische ‚Endungsableitungen‘
Ánčia f. (1) Ka, Ve (43028): Der Name ist sonst auch als FlN bezeugt: Juo-

dóji/ Baltóji Ánčia (s. u. 2.3.3.1.). Wahrscheinlich handelt es sich hier um 

 14 Vgl. LitEW 1214; Savukynas/Vanagas/Vitkaukas/Vosylvytė/Ermanytė 1963: 189; Savuky-
nas 1966b: 170; Vanagas 1970: 143, 167; Vanagas 1981a: 369; ALEW 1208 (*ei̯s- ‚sprießen 
gedeihen‘).

 15 Vgl. Savukynas/Vanagas/Vitkaukas/Vosylvytė/Ermanytė 1963: 41; Savukynas 1966a: 185, 186; 
Vanagas 1970: 107, 108, 134; Vanagas 1981a: 102; Vanagas 1981b: 32; Zinkevičius 2008: 281; 
LVŽ 3: 7.
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einen auf einem Tiernamen beruhenden GewNN; Grundlage ist dann lit. 
ántis ‚Ente‘.16 Von diesem Appellativum ist der Name mit dem Zugehö-
rigkeitsbildungen ableitenden Formans urbalt. *i̯a/ā- abgeleitet: urbalt. 
*ánt-i̯ā-. – Nicht zuletzt aufgrund des Akzents weniger wahrscheinlich ist 
eine Verbindung mit lit. añtis ‚Busen, Brust, Brusttasche‘, lett. õts, õte 
‚Abflussrinne; Höhlung; Röhre in der Mauer, im Ofen‘.17

Ángė f. (1) Si (42698): zu lit. angs f. (4) ‚Schlange, Otter (Vipera berus)‘.18 
Nichtoffizieller Name des Ángininkų ẽžeras (s. u. 2.2.3.2.1.). Daneben 
gibt es für den See den Namen Angỹs m. (s. u.).

Angỹs m. (4) Si (42698): zu lit. angs f. (4) ‚Schlange, Otter (Vipera berus)‘.19 
Nichtoffizieller Name des Ángininkų ẽžeras (s. u. 2.2.3.2.1.). Daneben 
gibt es für den See den Namen Ángė f. (s. o.).

Dum̃blis m. (2) Ka (42940), Ka (42945), Lz (40151): zu lit. dum̃blas m. 
‚Schlamm, Moor auf dem Grund eines Teichs‘.20 Im Falle von Ka (42940) 
und Lz (40151) Variante zu Dumblỹs (s. u.), im Falle von Ka (42940) gibt 
es auch die nichtoffizielle Variante Dumblẽlis (s. u. 2.2.1.3.7.1.2.). Im 
Falle von Ka (42945) offizielle Variante zu Dumblinis (ežeras). 

Dumblỹs m. (4) Ka (42940), Lz (40151): zu lit. dum̃blas m. ‚Schlamm, Moor 
auf dem Grund eines Teichs‘.21 Variante zu Dum̃blis (s. o.).

Niẽdis m. (2) Ka (43070): möglicherweise archaische Bildung auf der Grund-
lage der Wz. uridg. *nei̯d- ‚fließen‘, vgl. ai. nédati ‚strömt, fließt‘.22 An-
zusetzen ist vielleicht eine Vorform urbalt. *nei̯d-i̯a-/*nai̯d-i̯a-, falls der 

 16 Vgl. Savukynas 1960: 295; Būga 1961: 450f.; Otrębski 1962b: 265f.; Savukynas/ Vanagas/ Vit-
kaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 6; Vanagas 1970: 59; Toporov 1973: 38; Vanagas 1981a: 42; 
Vanagas 1981b: 77, 118; Pupkis 2002: 21; LVŽ 1: 122f. – Zum Grundwort: LitEW 11f.; SEJL 17f.; 
ALEW 45.

 17 Vgl. LitEW 12; LEV 94f.; SEJL 18; ALEW 44f.
 18 Vgl. LitEW 10; nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963; nicht in Sa-

vukynas 1960; nicht in Vanagas 1970; Vanagas 1981a: 42 (Ãngė lt. Būga apud Vanagas s.v. Angin-
as); ALEW 40f.; LVŽ 1: 98f.

 19 Vgl. LitEW 10; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 6; nicht in Savukynas 
1960; nicht in Vanagas 1970; Vanagas 1981a: 42; Vanagas 1981b: 77; ALEW 40f.; LVŽ 1: 98f.

 20 Vgl. LitEW 108; Savukynas 1962: 197; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 
1963: 35; Vanagas 1970: 11, 65, 148; Vanagas 1981a: 96; Vanagas 1981b: 65; ALEW 243; LVŽ 2: 
386–388.

 21 Vgl. LitEW 108; Savukynas 1962: 197; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 
1963: 35; Vanagas 1970: 11, 148; Vanagas 1981a: 96; Vanagas 1981b: 65; ALEW 243; LVŽ 2: 
386–388.

 22 Nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963; vgl. Vanagas 1970: 69; Vana-
gas 1981a: 230; Vanagas 1981b: 86; EWAia 2: 55; LIV² 449.
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Name nicht eine Endungsableitung von der offiziellen Namenform Nie-
dùs m. (s. u.) oder vom FlN Niedà f. (4) Ka (37154) ist.

Niedùs m. (2) Ka (43070): möglicherweise archaische Bildung auf der Grund-
lage der Wz. uridg. *nei̯d- ‚fließen‘, vgl. ai. nédati ‚strömt, fließt‘.23 An-
zusetzen ist vielleicht eine Vorform urbalt. *nei̯d-u-/*nai̯d-u-. Daneben 
existiert die nicht offizielle Namenform Niẽdis m. (s. o.). Vgl. auch den 
FlN Niedà f. (4) Ka (37154)

Samãnius m. (2) Ka (42923): zu lit. sãmana, samanà f. ‚Moos‘.24

Zapsỹs m. (4) Ku, Ve (40167): wohl Jatwingismus und vielleicht mit lit. 
zapsė́ti ‚tröpfeln‘ zu verbinden.25 

2.2.1.2.2. Deonymische ‚Endungsableitungen‘
Atesỹs m. (3b) Al, Mrs, Si (42705): Der SeeN lit. Atesỹs (3b) kann auf eine 

Vorform urbalt. *at-es-ii̯a- zurückgeführt werden. Der Name steht nach 
verbreiteter Ansicht in weiteren europäischen Zusammenhängen und 
wird gewöhnlich mit dem antiken Namen der Etsch zusammengestellt 
bzw. mit deren antik überlieferter Form At(h)esis gleichgesetzt.26 – Die 
GewNN können zur Wurzel uridg. *h2et(h2)- ‚gehen, wandern‘27 gestellt 
werden. Es handelt sich dann bei den GewNN um Weiterbildungen vom 
s-Stamm uridg. *h2et(h2)-es- ‚Gehen, Wandern, Wanderung‘. – Proble-
matisch bleibt aber die Semantik: Für einen See ist die Benennung als 
‚Wanderer‘ (→ ‚Fließender‘ [→ ‚Fluss‘]) untypisch. Die traditionell in 
onomastischer Literatur seit Hans Krahe und Wolfgang P. Schmid an-
geführte Gleichung lit. Atesỹs : At(h)esis/Etsch könnte eine Scheinglei-
chung sein bzw. es könnte sich einfach um unabhängige Parallelbildun-
gen handeln (zumal weder die sprachliche Zuordnung der Vorform des 
FlNs Etsch noch die Stammbildung [i-Stamm, i̯o-Stamm?] alles andere 
als klar ist). Vielmehr erscheint eine innerlitauische Bildung dieses Na-
mens wahrscheinlicher: Neben dem SeeN Atesỹs gibt es auch den FlN 

 23 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 110; Vanagas 1970: 69; Vanagas 
1981a: 230; Vanagas 1981b: 86; EWAia 2: 55; LIV² 449.

 24 Vgl. LitEW 761; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 142; Vanagas 1970: 
69, 220; Vanagas 1981a: 289; Vanagas 1981b: 93.

 25 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 201; nicht in Vanagas 1970; vgl. 
Vanagas 1981a: 292f.; Vanagas 1981b: 73, 135.

 26 Vgl. Savukynas 1960: 298; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 9; Schmid 
1971: 41f. mit Anm. 20; Schmid 1972: 7; Vanagas 1970: 137; Vanagas 1981a: 50; Vanagas 1981b: 
74, 96, 131; Kühebacher 1995: 65f.; Pupkis 2002: 29; LVŽ 1: 201.

 27 Vgl. LIV² 273; IEW 69.
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Ates f. (3b) Si (34967; s. u. 2.3.1.3.13.) < urbalt. *at-es-ii̯ā-, da bei ei-
nem FlN die Ableitung von einer ‚Bewegungswurzel‘ unbedenklich ist, 
dürfte der SeeN wohl eine innerlitauische ‚Endungsableitung‘ vom FlN 
sein. – Weiteres zur Etymologie s. u. beim FlN Ates (2.3.1.3.13.). – 
Daneben hat der See den nichtoffiziellen Namen Atesniñkų ẽžeras m. Si 
(s. u. 2.2.3.2.1.).

Daunóris m. (1) Šv (42825): vom PN Daũnoris, Daũnoras, Daunõrius.28

2.2.1.2.3. Zirkumfigierungen
Prapùntas m. (1) Šl, Šv (43017): mit Präfix pra- gebildet zu lit. pùsti, puñta 

‚anschwellen, sich aufblähen, dick werden‘, puntùs ‚blähend‘.29

2.2.1.2.4. Deradikale Bildungen
Diese Ableitungen erfolgen nicht ausgehend von einem bereits bestehen-

den Appellativum oder Onym, sondern sind Bildungen direkt von der Wur-
zel. Möglicherweise ist aber ein entsprechendes Appellativum/Onym auch nur 
nicht belegt. Diese Unschärfe kann nicht beseitigt werden.

Dusià f. (2) Se, Si, Šl, Te (43042): Der SeeN Dusià30 ist wohl zu lit. dùsti 
‚ersticken, nach Luft schnappen, dürsten, verlangen‘31 oder zu dùsas ‚ein 
Sumpfvogel; Atemnot, Asthma, Dunst, Seufzer, Apoplexie‘32 zu stellen. 
Möglicherweise handelt es sich um einen See mit Wasser mit geringem 
Sauerstoffgehalt und deshalb geringem Fischbestand? Eine weitere An-
knüpfungsmöglichkeit ergibt sich möglicherweise an den FlN Daũsi-
nas,33 der zu von derselben Wurzel abgeleitetem lit. dausà, daũsios ‚Para-
dies, Tropen‘, dausngas ‚tropisch‘ gestellt werden kann.

 28 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 28; Vanagas 1970: 48; Vanagas 
1981a: 82; Vanagas 1981b: 32; Zinkevičius 2008: 82, 122, 199.

 29 Vgl. LitEW 668, 677f.; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 127; Vanagas 
1970: 223; Vanagas 1981a: 265; ALEW 831f.

 30 Vgl. Savukynas 1962: 198; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 37; Vana-
gas 1970: 28, 29, 155, 183; Vanagas 1981a: 98 [s. v. Dusà]; Vanagas 1981b: 101; Pupkis 2002: 94; 
LVŽ 2: 415.

 31 Vgl. LKŽ 2: 922f.; LitEW 115f.; SEJL 137; ALEW 250f.
 32 Vgl. LitEW 115.
 33 Vgl. Savukynas 1962: 193; Vanagas 1970: 155; Vanagas 1981a: 82; Vanagas 1981b: 101; LVŽ 2: 

165.
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2.2.1.3. Suffixableitungen
Suffixableitungen werden durch Antritt eines weiteren Suffixes an eine Wur-

zel bzw. einen Stamm gebildet. Die Abgrenzung zu Konversionen von erwei-
terten Stämmen (z. B. Diminutiven) kann im Einzelfall schwierig sein.

2.2.1.3.1. Ableitungen mit dem Suffix lit. -aitė sind im Untersuchungsgebiet 
bei SeeNN nicht bezeugt.

2.2.1.3.2. Ableitungen mit dem Suffix lit. -aitis34

Das Suffix lit -aitis leitet Zugehörigkeitsbildungen, darunter auch Patronyme 
von (Ruf-)Namen ab. Ableitungen von Adjektiven modifizieren das Adjektiv.

2.2.1.3.2.1. Deadjektivische Bildungen sind bei SeeNN im Untersuchungs-
gebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.2.2. Desubstantivische Ableitungen sind bei SeeNN im Untersu-
chungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.2.3. Deonymische Ableitungen
Seliovináitis m. (1) Ku (40194): Ableitung vom SeeN Seliovnis m. (2) Ku 

(40192)35 (s. u. 2.2.1.3.24.).

2.2.1.3.3. Ableitungen mit dem Suffix lit. -alis36 sind bei SeeNN im Unter-
suchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.4. Ableitungen mit dem Suffix lit. -avas sind bei SeeNN im Unter-
suchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.5. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ėkė sind im Untersuchungsgebiet 
bei SeeNN nicht bezeugt.

2.2.1.3.6. Ableitungen mit dem Suffix lit. -elė
Das Suffix lit. -elė leitet Diminutiva und Zugehörigkeitsbildungen ab.37

 34 Vgl. Skardžius 1943/1996: 358–360; Vanagas 1970: 161; Vanagas 1981b: 47, 96.
 35 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 143; Vanagas 1970: 76; Vanagas 

1981a: 304.
 36 Vgl. Skardžius 1943/1996: 174f.; Vanagas 1970: 85–90; Vanagas 1981b: 47, 96.
 37 Vgl. Skardžius 1943/1996: 175–177; Vanagas 1970: 113–124; Vanagas 1981b: 47, 96.
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2.2.1.3.6.1. Desubstantivische Bildungen
Duobelė f. (?) Ka (40210): zu lit. duob f. ‚Höhlung, Vertiefung‘.38 Da das 

Diminutivum lit. duobẽlė f. bereits im Altlitauischen appellativisch be-
legt ist, kann es sich bei dem SeeN im Prinzip auch um eine ‚einfache 
Konversion‘ (im Sinne von 2.2.1.1.1.) des Appellativums in ein Onym 
handeln.

2.2.1.3.6.2. Deverbale Bildungen bzw. Bildungen von einer Wurzel sind bei 
SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.7. Ableitungen mit dem Suffix lit. -elis
Das Suffix lit. -elis leitet Diminutiva und Zugehörigkeitsbildungen ab.39

2.2.1.3.7.1. Deappellativische Bildungen
2.2.1.3.7.1.1. Deadjektivische Bildungen
Deadjektivische Bildungen sind meist Benennungen nach Eigenschaften des 

Wassers bzw. des Sees.
Ylẽlis m. (2) Si (42694): zu nicht bezeugtem lit. *ýlas, das genau lett. īls 

‚dunkel, schwarz, schwärzlich‘ entspricht, bzw. zu vom lett. Wort vor-
ausgesetztem urbalt. *īla-.40 Vgl. auch u. 2.3.1.3.15.1 den FlN Ylyčià f. 
(4) Si (39287).

Plaskẽlis m. (2) Ka (40198): zu dem slawischen Lehnwort lit. plãskis ‚flach‘.41

2.2.1.3.7.1.2. Desubstantivische Bildungen
Bliūdẽlis m. (2) Ka (135165), Ka (122237), Ku (40189), Ve (130225): zum 

slaw. Lehnwort lit. bliū̃das m ‚Schüssel‘.42 Im Falle von Ka (122237) hat 
der See auch den nicht offiziellen Namen Ežerlis m. s. u. 2.2.1.3.10.1.)

 38 Vgl. LitEW 108; Savukynas 1962: 197; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 
1963: 36; Vanagas 1970: 118 (Duobẽlė); Vanagas 1981a: 97; Vanagas 1981b: 68; LVŽ 2: 397ff., bes. 
399; ALEW 245.

 39 Vgl. Skardžius 1943/1996: 175–178; Vanagas 1970: 113–124; Vanagas 1981b: 96.
 40 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 56; Vanagas 1970: 114, 117; 

Vanagas 1981a: 129; Vanagas 1981b: 68; LEV 341.
 41 Vgl. eLKŽ s.v. plãskis²; nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963; nicht 

in Vanagas 1970; nicht in Vanagas 1981a.
 42 Vgl. LitEW 50; Savukynas 1961: 224; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 

20; Vanagas 1970: 67, 116, 148; Vanagas 1981a: 68; Vanagas 1981b: 64, 125; ALEW 124; LVŽ 1: 
517f.
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Bonẽlis m. (2) Ku (40173): zu lit. bonià, bónia f. ‚große geflochtene Flasche, 
Ofen zum Teerkochen oder Kalkbrennen‘.43

Dubẽlis m. (2) Ka (40197), Se (120813): zu lit. dùbė f. ‚Grube, Vertiefung, 
Eintiefung‘.44

Dumblẽlis m. (2) Ka (42940), Ve (42939): zu lit. dum̃blas m. ‚Schlamm, Moor 
auf dem Grund eines Teichs‘.45 Im Falle von Ka (42940) nichtoffizielle 
Variante des SeeNs Dum̃blis (s. o. 2.2.1.2.1.).

Markẽlis m. (2) Ku (40185): aus lit. markà f. ‚Flachsröste, Stelle, wo der 
Flachs eingeweicht wird‘.46

Šūrẽlis m. (2) Ka (40255): In diesem Falle scheint die dialektale Form zum 
offiziellen Namen geworden zu sein. Die standardisierte Form wä-
re *Šiūrẽlis. Der Name gehört zu lit. šiùrti, šiū̃ra, šiùro ‚sich sträuben, 
schaudern, zittern‘, šiùris m. ‚Feuerwisch‘, šiùrė f. ‚Scheuer; Schaftheu, 
Schachtelhalm‘.47 Eine Ableitung vom vorgenannten Pflanzennamen er-
scheint am wahrscheinlichsten.

2.2.1.3.7.1.3. Deverbale Bildungen bzw. Bildungen von einer Wurzel sind 
bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.7.2. Deonymische Bildungen:
Zapsẽlis (2) m. Ku (40166): Ableitung vom SeeN Zapsỹs m. (4) Ku, Ve 

(40167) (s. o. 2.2.1.2.1.).48

2.2.1.3.8. Ableitungen mit dem Suffix lit. -elỹs
Das Suffix lit. -elỹs leitet Diminutiva und Zugehörigkeitsbildungen ab.49 Sol-

che Ableitungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

 43 Vgl. LitEW 52; nicht in Savukynas 1961; nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Er-
manytė 1963; nicht in Vanagas 1970; nicht in Vanagas 1981a; ALEW 127; LVŽ 1: 537.

 44 Vgl. LitEW 108f.; Savukynas 1962: 196; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 
1963: 33; Vanagas 1970: 118; Vanagas 1981a: 93; Vanagas 1981b: 67; ALEW 237; LVŽ 2: 346ff.

 45 Vgl. LitEW 108; Savukynas 1962: 197; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 
1963: 35; Vanagas 1970: 114; Vanagas 1981a: 96; Vanagas 1981b: 65; ALEW 243; LVŽ 2: 386–388.

 46 Vgl. LitEW 440; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 98; Vanagas 1970: 
118, 146, 167; Vanagas 1981a: 205; ALEW 617f.

 47 Vgl. LitEW 995; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 168; Vanagas 1970: 
121, 207; Vanagas 1981a: 332, 336; Vanagas 1981b: 88; ALEW 1038f.

 48 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 201; Vanagas 1970: 115; Vanagas 
1981a: 392f.

 49 Vgl. Skardžius 1943/1996: 175–178; Vanagas 1970: 113–124.
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2.2.1.3.9. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ėlė sind bei SeeNN im Untersu-
chungsgebiet nicht belegt.

2.2.1.3.10. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ėlis
Das Suffix lit. -ėlis leitet Diminutiva und Zugehörigkeitsbildungen ab.50

2.2.1.3.10.1. Deappellativische Ableitungen
Ežerlis m. (2) Ka (40261), Ka (42935), Ka (122237), Ku (132391), Lp, Lz, 

Se (93756, 121499, 125251), Te (42759): diminutivische Ableitung von 
lit. ẽžeras m. ‚See‘.51 Der Name ist im Falle von Te (42759) auch eine 
andere Benennung des Bakši ẽžeras (s. Bichlmeier 2019a: § 2.1.3.2.1.). 
Im Falle von Ka (122237) liegt ein inoffizieller Name für Bliūdẽlis m. vor 
(s. o. 2.2.1.3.7.1.2.).

2.2.1.3.10.2. Deonymische Ableitungen
Pastovlis (2) m. Ka (42941): Ableitung vom SeeN Pastovỹs m. (3b) Ka 

(42941) (s. o. 2.2.1.1.1.) und nichtoffizieller Name desselben Sees.52

2.2.1.3.11. Ableitungen mit dem Suffix -ena
Ableitungen mit dem Suffix -ena sind Konkreta oder Abstrakta.53 Solche 

Ableitungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.12. Ableitungen mit dem Suffix -ėnis
Ableitungen mit dem Suffix -ėnis sind gewöhnlich denominale Bildungen.54 

Solche Ableitungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.13. Ableitungen mit dem Suffix -es sind im Untersuchungsgebiet 
bei SeeNN nicht bezeugt.

2.2.1.3.14. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ica sind bei SeeNN im Untersu-
chungsgebiet nicht belegt.

 50 Vgl. Skardžius 1943/1996: 178–181; Vanagas 1970: 124–130.
 51 Vgl. LitEW 125; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 40; Savukynas 

1966a: 184f.; Vanagas 1970: 128; Vanagas 1981a: 101; ALEW 271; LVŽ 2: 498ff.
 52 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 119; Vanagas 1970: 126; Vanagas 

1981a: 248.
 53 Vgl. Skardžius 1943/1996: 228–232; Vanagas 1970: 131f.
 54 Vgl. Skardžius 1943/1996: 238f.; Vanagas 1970: 134.
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2.2.1.3.15. Ableitungen mit dem Suffix lit. -yčia sind bei SeeNN im Unter-
suchungsgebiet nicht belegt.

2.2.1.3.16. Ableitungen mit dem Suffix lit. -(i)ekas
Das Suffix -(i)ekas bildet gewöhnlich Konkreta.55 Solche Ableitungen sind 

bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.17. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ietis
Das Suffix -ietis bildet gewöhnlich Einwohnernamen bzw. Nomina agentis.56 

Solche Ableitungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.18. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ija
Das Suffix -ija bildet gewöhnlich Abstrakta, Kollektiva, Länder/ Gebietsna-

men u. ä.57

Obelijà (2) No, Mrs, Se (43012): zu lit. obels m., obel f. ‚Apfelbaum‘.58

2.2.1.3.19. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ijis
Das Suffix -ijis bildet nur sehr wenige Ableitungen, meist Toponyme.59 Sol-

che Ableitungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.20. Ableitungen mit dem Suffix -ylis
Das Suffix -ylis bildet Substantive und war wenig produktiv.60 Solche Ablei-

tungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.21. Ableitungen mit dem Suffix -yna
Ableitungen mit dem Suffix -yna sind denominal und bringen in der Regel 

zum Ausdruck, dass das von dem als Ableitungsbasis dienenden Wort Bezeich-
nete in größerer Menge vorhanden ist.61 Solche Ableitungen sind bei SeeNN im 
Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

 55 Vgl. Skardžius 1943/1996: 125f.; Vanagas 1970: 144.
 56 Vgl. Skardžius 1943/1996: 360f.; Vanagas 1970: 144f.
 57 Vgl. Skardžius 1943/1996: 80–83; Vanagas 1970: 145–148.
 58 Vgl. LitEW 515; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 111; Vanagas 1970: 

146; Vanagas 1981a: 233f.; Vanagas 1981b: 92; ALEW 719f.
 59 Vgl. Skardžius 1943/1996: 80; Vanagas 1970: 148.
 60 Vgl. Skardžius 1943/1996: 183; nicht in Vanagas 1970.
 61 Vgl. Skardžius 1943/1996: 268–270; Vanagas 1970: 166.
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2.2.1.3.22. Ableitungen mit dem Suffix -ýnas
Ableitungen mit dem Suffix -ýnas sind denominal und bringen in der Regel 

zum Ausdruck, dass das von dem als Ableitungsbasis dienenden Wort Bezeich-
nete in größerer Menge vorhanden ist.62 Solche Ableitungen sind bei SeeNN im 
Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.23. Ableitungen mit dem Suffix -inė
Das Suffix -inė bildet gewöhnlich desubstantivische Ableitungen, meist 

Stoffadjektive und Zugehörigkeitsbildungen, substantivische Bildungen sind oft 
Ortsangaben.63 Zu -inė gehört als maskuline Form  -inis (s. u.).

Kemsnė f. (2) Šv (134837): zu lit. kémsas m. ‚moosbewachsener Hügel‘.64

Mešknė f. (2) Šv (42795): zu lit. meškà m. ‚Bär‘.65

2.2.1.3.24. Ableitungen mit dem Suffix -inis
Das Suffix -inis bildet gewöhnlich desubstantivische Ableitungen, meist 

Stoffadjektive und Zugehörigkeitsbildungen.66 Zu -inis gehört als feminie Form 
-inė (s. o. 2.2.1.3.23.).

Dumblinis67 m. (?) Ka (42945): Ableitung von lit. dum̃blas m. ‚Schlamm, 
Moor auf dem Grund eines Teichs‘.68

Gudnis m. (2) Ka (42947): wohl aus dem Ethnonym lit. gùdas m. ‚Weißrus-
se‘ (selten auch ‚Pole, Russe‘).69

Kraknis m. (2) Ka (40233): aus lit. krãkė f. ‚Schwarzspecht; Karausche (Ca-
rassius carassius)‘.70

 62 Vgl. Skardžius 1943/1996: 266–268; Vanagas 1970: 166f.; Vanagas 1981b: 96.
 63 Vgl. Skardžius 1943/1996: 263–266; Vanagas 1970: 156–164; Vanagas 1981b: 47, 96.
 64 Vgl. LitEW 239; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 72; Vanagas 1970: 

159; Vanagas 1981a: 152; Vanagas 1981b: 69.
 65 Vgl. LitEW 443; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 102; Vanagas 1970: 

158; Vanagas 1981a: 212; Vanagas 1981b: 80; ALEW 641.
 66 Vgl. Skardžius 1943/1996: 245ff.; Vanagas 1970: 156–164; Vanagas 1981b: 47.
 67 Der Name ist in der Datenbank unakzentuiert.
 68 Vgl. LitEW 108; nicht in Savukynas 1962; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 

1963: 35 (Dumblnis, Dum̃blinis); Vanagas 1970: 54, 160; Vanagas 1981a: 96; Vanagas 1981b: 65; 
ALEW 243; LVŽ 2: 386–388, bes. 387.

 69 Vgl. LitEW 174; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 54; Savukynas 
1966a: 193; Vanagas 1970: 163; Vanagas 1981a: 125; Vanagas 1981b: 115; LVŽ 3: 331–337, bes. 
331; zu weiteren etymologischen Vorschlägen s. 334f.

 70 Vgl. LitEW 287; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 77; Vanagas 1970: 
103, 131, 152, 158; Vanagas 1981a: 163; Vanagas 1981b: 79.
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Seliovnis m. (2) Ku (40192): aus lit. sẽliova, sẽliava f. ‚Fisch aus der Fami-
lie der Lachsartigen (Coregonus albula)‘. Dazu gehört als Ableitung der 
SeeN Seliovináitis m. (1) Ku (40194; s. o. 2.2.1.3.2.3.).71

Vadnis m. (2) Ka (40258): zu lit. vãdė f. ‚austrocknender Fluss, von Wasser 
überschwemmter Ort‘, vadà f. ‚Lichtung‘.72

2.2.1.3.25. Ableitungen mit dem Suffix lit. -(i)nyčia
Das Suffix lit. -(i)nýčia ist entweder aus poln. nica bzw. wruss. nyca entlehnt 

oder es ist ererbt und setzt dann urbalt. *-inīti̯a/ā- fort. Es bildet meist Örtlich-
keitsbezeichnungen und Kollektiva.73 Solche Ableitungen sind bei SeeNN im 
Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.26. Ableitungen mit dem Suffix -iškė
Das Suffix -iškė f. bildet gewöhnlich desubstantivische Ableitungen, meist 

Zugehörigkeitsbildungen u. ä.,74 bisweilen aber auch deadjektivische. Bei den 
desubstantivischen kann zwischen deappellativischen und deonymischen un-
terschieden werden. Die maskuline Form dazu lautet -iškis (s. u. 2.2.1.3.27.).

2.2.1.3.26.1. Desubstantivische Bildungen von Appellativen
Bedañtiškė f. (1) Šv (133997): von lit. bedañtis ‚zahnlos‘ – wohl metaphorisch 

in Bezug auf ein harmonische geformtes Ufer o. ä.75

2.2.1.3.26.2. Desubstantivische Bildungen von Onymen sind bei SeeNN im 
Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.27. Ableitungen mit dem Suffix -iškis
Das Suffix -iškis bildet gewöhnlich desubstantivische Ableitungen, meist 

Zugehörigkeitsbildungen u. recte,76 bisweilen aber auch deadjektivische. Bei 

 71 Vgl. LitEW 774; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 143; Vanagas 1970: 
158; Vanagas 1981a: 295; Vanagas 1981b: 81.

 72 Vgl. eLKŽ s.vv. vadà², vãdė¹; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 182; 
Vanagas 1970: 107, 129, 161; Vanagas 1981a: 357.

 73 Vgl. Skardžius 1943/1996: 357f.; Vanagas 1970: 142f.; Vanagas 1981b: 96.
 74 Skardžius 1943/1996: 150–158; Vanagas 1970: 172–178; Vanagas 1981b: 47.
 75 Vgl. LitEW 38, 82; nicht in Savukynas 1961; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Erma-

nytė 1963: 16; Vanagas 1970: 176; Vanagas 1981a: 60; Vanagas 1981b: 54; ALEW 101, 174f.; LVŽ 
1: 412.

 76 Skardžius 1943/1996: 150–158; Vanagas 1970: 172–178; Vanagas 1981b: 47.
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den desubstantivischen kann zwischen deappellativischen und deonymischen 
unterschieden werden. Die weibliche Form dazu lautet -iškė (s. o. 2.2.1.3.26.).

2.2.1.3.27.1. Desubstantivische Bildungen von Appellativen sind bei SeeNN 
im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.27.2. Desubstantivische Bildungen von Onymen
Kãviškis m. (1) Ka (43037): wohl zum PN lit. Kálvis m. oder einem ON Kál-

viai oder zum Appellativum lit. kálvis m. ‚Schmied‘, kálvė f. ‚Schmiede‘ 
mit dialektalem Schwund von velarem l vor v.77

2.2.1.3.27.3. Deadjektivische Bildungen sind bei SeeNN im Untersuchungs-
gebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.28. Ableitungen mit dem Suffix -ytė sind bei SeeNN im Untersu-
chungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.29. Ableitungen mit dem Suffix -ka sind bei SeeNN im Untersu-
chungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.30. Ableitungen mit dem Suffix -lys sind bei SeeNN im Untersu-
chungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.31. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ntas
Das Suffix bildet wenige substantivische Ableitungen, darunter häufiger 

onymische als appellativische.78

Žùvintas m. (3b) Si (42635): zu lit. žùvis f. ‚Fisch‘.79 Daneben hat der See den 
nichtoffiziellen Namen Žuvint ẽžeras (s. u. 2.2.3.2.1.).

2.2.1.3.32. Ableitungen mit dem Suffix lit. -oris80

Die Stellung der nachfolgenden Bildung ist hinsichtlich der Suffixgestalt un-
klar. Solche Ableitungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

 77 Vgl. LitEW 211f.; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 71; Vanagas 1970: 
177; Vanagas 1981a: 150; ALEW 443f.; Zinkevičius 2008: 543, 618.

 78 Vgl. Skardžius 1943/1996: 374; Vanagas 1970: 93.
 79 Vgl. LitEW 1323; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 207; Skardžius 

1973: 39, 43, 47; Vanagas 1970: 93, 155; Vanagas 1981a: 406; Vanagas 1981b: 83; ALEW 1331f.
 80 Nicht bei Skardžius 1943/1996; dort nur 307 das Lehnsuffix lit. -orius; Vanagas 1970: 189.
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2.2.1.3.33. Ableitungen mit dem Suffix lit. -orius
Ableitungen mit dem aus gemeinslaw. *-arjь entlehnten Suffix lit. -orius 

sind meist Nomina agentis.81 Die Stellung der nachfolgenden Bildung ist hin-
sichtlich der Suffixgestalt unklar. Solche Ableitungen sind bei SeeNN im Un-
tersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.34. Ableitungen mit dem Suffix -otis
Das seltene Suffix lit. -otis dient v. a zur Bildung von desubstantivischen 

und deverbalen Substantiven.82

Dabótis m. (1) Ku (40183): vielleicht zu lit. dobà f., dobas m., dobė f. ‚Gru-
be (mit Dach), um Flachs zu trocknen, Grube‘ bzw. daburỹs m. ‚Kreisel, 
Wasserstrudel‘.83

2.2.1.3.35. Ableitungen mit dem Suffix -tė
Solche Ableitungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.36. Ableitungen mit dem Suffix -uišis
Das sehr seltene Suffix lit. -uišis dient v. a zur Bildung von Diminutiva bzw. 

Pejorativa und Onymen.84

Solche Ableitungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.37. Ableitungen mit dem Suffix -uitis
Das sehr seltene Suffix lit. -uitis ist eine v.a. ostaukštaitische Variante des 

Suffixes -uotas und dient wie dieses v. a zur Bildung von desubstantivischen 
und deadjektivischen Adjektiven.85

Gilùitis m. (1) Si (43044): zu lit. gilùs ‚tief‘.86

 81 Vgl. Skardžius 1943/1996: 307; Vanagas 1970: 189.
 82 Vgl. Skardžius 1943/1996: 351f.; Vanagas 1970: 190f.
 83 Vgl. LKŽ 2: 599; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 26 (Dabõtis); Sa-

vukynas 1966a: 192 (Dabõtis); Vanagas 1970: 190; Vanagas 1981a: 78; Vanagas 1981b: 67; LVŽ 2: 
90.

 84 Vgl. Skardžius 1943/1996: 319; Vanagas 1970: 193.
 85 Vgl. Skardžius 1943/1996: 349; Vanagas 1970: 51, 193.
 86 Vgl. LitEW 151; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 48; Savukynas 

1966a: 189; Vanagas 1970: 51; Vanagas 1981a: 115; Vanagas 1981b: 109; ALEW 324; LVŽ 3: 
176–178, bes. 176.
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2.2.1.3.38. Ableitungen mit dem Suffix -ukas
Das Suffix lit. -ukas dient v. a zur Bildung von Diminutiva und Hypokoristika.87

Die Diminutiva können dabei grundsätzlich deappellativisch oder deony-
misch sein.

2.2.1.3.38.1. Deappellativische Bildungen
Dėliùkas m. (2) Si (132433): Ableitung von der Tierbezeichnung lit. dėl f. 

‚Blutegel (Hirudo medicinalis)‘.88

2.2.1.3.38.2. Deonymische Bildungen
Sperniùkas m. (2) Si (133685): Ableitung vom FlN Spernià f. (4) Si (38103)89 

(s. u. 2.3.1.3.45.).

2.2.1.3.39. Ableitungen mit dem Suffix -ulis
Das Suffix lit. -ulis dient v. a zur Bildung von Nomina agentis, seltener auch 

von Diminutiva.90 Solche Ableitungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet 
nicht bezeugt.

2.2.1.3.40. Ableitungen mit dem Suffix -uonis
Das Suffix lit. -uonis dient v. a zur Bildung von Nomina agentis.91 Solche 

Ableitungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.41. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ūtas
Das seltene Suffix lit. -ūtas bildet Konkreta.92

Mekšrū́tas m. (1) Ka (40249): zu lit. mẽkšras m. ‚karpfenartiger Fisch, Plötze 
(Leuciscus rutilus)‘.93

2.2.1.3.42. Ableitungen mit dem Suffix -utė sind bei SeeN im Untersu-
chungsgebiet nicht bezeugt.

 87 Vgl. Skardžius 1943/1996: 136–139; Vanagas 1970: 193–197; Vanagas 1981b: 47, 96.
 88 Vgl. LitEW 87; Savukynas 1962: 194; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 

29; Vanagas 1970: 193, 195; Vanagas 1981a: 84; Vanagas 1981b: 78; ALEW 191; LVŽ 2: 198f.
 89 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 153; Vanagas 1970: 194; Vanagas 

1981a: 311.
 90 Vgl. Skardžius 1943/1996: 186–188; Vanagas 1970: 200.
 91 Vgl. Skardžius 1943/1996: 284f.; Vanagas 1970: 205.
 92 Vgl. Skardžius 1943/1996: 364; Vanagas 1970: 211.
 93 Vgl. LitEW 425; Skardžius 1943/1996: 364; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 

1963: 100; Vanagas 1970: 211; Vanagas 1981a: 209; Vanagas 1981b: 80; ALEW 631.
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2.2.1.3.43. Ableitungen mit dem Suffix -utis
Das Suffix lit. -utis dient v. a zur Bildung von Nomina agentis, seltener 

von Diminutiva.94 Die Diminutiva können dabei grundsätzlich deappellativisch 
oder deonymisch sein.

Senkùtis m. (2) Šv (42805): entweder abgeleitet vom PN lit. Senkà, Señkus 
oder zu lit. sèkti, señka ‚weniger werden (vom Wasser)‘.95

2.3.1.3.44. Ableitungen mit dem slawischen Suffix -ika sind im Untersu-
chungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.1.3.45. Nicht klar kategorisierbare suffixale Ableitungen 
Akunuõčias m. (2) Ka (40265): Die Bildung des SeeNs bleibt letztlich so-

wohl hinsichtlich der Wurzel als auch hinsichtlich des Suffixes unklar. 
Das Suffix ist kaum zu greifen.96 Die Wurzel hat offenbar im Litauischen 
bzw. im Baltischen keine Anschlussmöglichkeiten. Vielleicht liegt eine 
frühe und nur dialektale Entlehnung von aruss. okъno ‚Fenster‘ zugrun-
de? Oder eine bereits im Altrussischen erfolgte Ableitung *okъnatъjь 
‚mit einem Fenster versehen, fensterartig‘, die in einer Verwendung in 
übertragener Bedeutung als SeeN genutzt wurde?

2.2.2. Komponierte Seenamen
Komponierte SeeNN lassen sich hinsichtlich ihrer morphologischen Struk-

tur in mehrere Typen unterteilen. Am häufigsten sind dabei solche aus Subs-
tantiv + Substantiv mit zusätzlicher Stammklassenänderung. Diese lassen sich 
weiter unterteilen, in solche aus Appellativum + Appellativum und solche aus 
Onym + Appellativum. 

2.2.2.1. Appellativum + Appellativum
2.2.2.1.1. Substantiv + Substantiv
Buzežeris m. (1) Ku (40175): aus lit. buizà ‚dünnflüssiger Brei, Mehlbrei, 

matschiger Sumpf‘ und ẽžeras ‚See‘.97

 94 Vgl. Skardžius 1943/1996: 362f.; Vanagas 1970: 209–211; Vanagas 1981b: 96.
 95 Vgl. LitEW 772f.; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 144; Vanagas 1970: 

48; Vanagas 1981a: 295f.; ALEW 899f.
 96 Vgl. Skardžius 1943/1996: 353f.; nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 

1963; Otrębski 1965: 265; nicht in LVŽ 1?
 97 Vgl. LitEW 63, 125; nicht in Savukynas 1961; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Erma-

nytė 1963: 23; Vanagas 1970: 238; Vanagas 1981a: 73; Vanagas 1981b: 67; ALEW 271.
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2.2.2.1.2. Adjektiv + Substantiv
Báltabalė f. (1) Šv (42792): aus lit. báltas ‚weiß, glänzend‘ und lit. balà f. 

‚Sumpf‘.98

Šventaduõnis m. (2) Ka (42930): aus lit. šveñtas ‚heilig‘ und duõna f. ‚Brot‘.99

2.2.2.1.3. Adjektiv + Adjektiv
Solche Ableitungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.2.1.4. Verb + Substantiv
Solche Ableitungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.2.2.1.5. Onym + Appellativum
Cijū̃namiškis m. (1) Ku (132343): Erster Bestandteil ist wahrscheinlich ein 

PN lit. *Cijūnas, man vgl. den FamN Cijūnáitis etc. das Hinterglied be-
ruht auf lit. mškas m. ‚Wald‘.100

2.2.3. Zusammengefügte/syntagmatische Seenamen
2.2.3.1. Kongruierende Namen aus Adjektiv + Substantiv
Báltas Kaũknoris m. Ka (40205): aus lit. báltas ‚weiß‘ + ein Substantiv lit. 

kaũknoris m., das im Vorderglied entweder aus lit. kaũkas m. ‚Kobold‘ 
oder kaũkti ‚rufen, kreischen‘ und im Hinterglied aus einem Nomen 
agentis zu lit. narnti ‚untertauchen, versenken‘ oder zu lit. norė́ti ‚wol-
len‘ besteht.101 

Júodas Kaũknoris m. Ka (40217): aus lit. júodas ‚schwarz‘ + Substantiv lit. 
kaũknoris m. (s. o. Báltas Kaũknoris).102

2.2.3.2. Rektionale Seenamen 

 98 Vgl. LitEW 30f., 32; nicht in Savukynas 1961; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Erma-
nytė 1963: 13; Vanagas 1970: 251, 252, 254; Vanagas 1981a: 56; ALEW 87, 89f.; LVŽ 1: 338.

 99 Vgl. LitEW 111, 1041f.; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 169; Vanagas 
1970: 252, 256; Vanagas 1981a: 337; Vanagas 1981b: 111; ALEW 245f., 1060–1062.

 100 Vgl. LitEW 460f.; nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963; nicht in 
Vanagas 1970; nicht in Vanagas 1981a; Vanagas 1985: 391; ALEW 663.

 101 Vgl. LitEW 230, 495, 507; nicht in Savukynas 1961; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/
Ermanytė 1963: 71; Vanagas 1970: 275 (im Register S. 298 Druckfehler Kaũknosis); Vanagas 
1981a: 56, 150; Vanagas 1981b: 118; ALEW 467, 697, 709–711; nicht in LVŽ 1?.

 102 Vgl. LitEW 197; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 71; Vanagas 1970: 
275; Vanagas 1981a: 150; Vanagas 1981b: 118; ALEW 419f.
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2.2.3.2.1. Rektionale Seenamen mit onymischem Erstglied
Akmẽnių ẽžeras m. Ku, Lz (43055): aus dem ON Akmenia (2) und lit. ẽžeras 

m. ‚See‘.103 Bei diesem ON handelt es sich um die kollektive Pluralform 
des FamNs Akmẽnis.104 Ableitungsgrundlage ist lit. akmuõ (3b) ‚Stein‘.105

Ángininkų ẽžeras m. Si (42698): aus dem ON Ángininai und lit. ẽžeras m. 
‚See‘.106 Daneben hat der See den nicht offiziellen Namen Ángė f. (1) 
(s. o. 2.2.1.2.1.).

Arãdninkų ẽžeras m. Ku (40179): aus dem ON Arãdninkai und lit. ẽžeras m. 
‚See‘.107 

Atesniñkų ẽžeras m. Si (42705): aus dem ON Atesniñkai und lit. ẽžeras m. 
‚See‘.108 Daneben hat der See den offiziellen Namen Atesỹs m. (3b) Al, 
Mrs, Si (s. o. 2.2.1.2.2.).

Babr ẽžeras m. Šv (43065): aus dem ON Babra und lit. ẽžeras m. ‚See‘.109

Černiùkiškės ẽžeras m. Si (133683): aus dem ON Černiùkiškė und lit. ẽžeras 
m. ‚See‘.110

Sim̃no ẽžeras m. Si (42693): aus dem ON Sim̃nas m. (der selbst auf einem 
ursprünglichen SeeN *Sim̃nas beruhen dürfte, der wiederum als jatwin-
gisch einzustufen ist, wenn er etymologisch mit lit. šimšà f. ‚feuchte Wie-
se, Sumpf‘ zu verbinden sein sollte) und lit. ẽžeras m. ‚See‘.111

Šveñtežerio ẽžeras m. Šv (42786): aus dem ON Šveñtežeris m. (der selbst auf 
einem SeeN beruht) und lit. ẽžeras m. ‚See‘.112

 103 Vgl. LitEW 125; Savukynas 1960: 293; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 
1963: 3; Vanagas 1970: 260; Vanagas 1981a: 37; Pupkis 2002: 14; ALEW 271; LVŽ 1: 44.

 104 Vgl. Vanagas 1985: 72.
 105 Vgl. LitEW 5; SEJL 7f.; ALEW 28f.; IEW 19; NIL 287; LVŽ 1: 37ff.
 106 Vgl. LitEW 125; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 6; Vanagas 1970: 

260; Vanagas 1981a: 42; ALEW 271; LVŽ 1: 99. 
 107 Vgl. LitEW 125; nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963; nicht in 

Vanagas 1970; nicht in Vanagas 1981a; ALEW 271; LVŽ 1: 169. 
 108 Vgl. LitEW 125; nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963; Vanagas 

1970: 260; Vanagas 1981a: 42; ALEW 271; LVŽ 1: 99. 
 109 Vgl. LitEW 125; Savukynas 1961: 219; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 

1963: 11; Vanagas 1981a: 55; ALEW 271; LVŽ 1: 288.
 110 Vgl. LitEW 125; Savukynas 1962: 191; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 

1963: 25; Vanagas 1970: 261; Vanagas 1981a: 77; ALEW 271; LVŽ 2: 54.

 111 Vgl. eLKŽ s.vv. šimšà, šim̃šė; LitEW 125; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 
1963: 146; Vanagas 1970: 265; Vanagas 1981a: 299; ALEW 271.

 112 Vgl. LitEW 125; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 169; Vanagas 1970: 
265; Vanagas 1981a: 337f.; ALEW 271.
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Žuvint ẽžeras m. Si (42635): wohl zu einem sonst nicht bezeugten ON *Žu-
vinta.113 Daneben hat der See den offiziellen Namen Žùvintas m. (3b) 
(s. o. 2.2.1.3.31.).

2.2.3.2.2. Rektionale Seenamen mit appellativischem Erstglied
Kùnigo valkà f. Ka (133985): aus lit. kùnigas m. ‚Priester, Geistlicher‘ und 

valká f. ‚Lache, Pfütze, mit Regenwasser gefüllte Vertiefung auf einer 
Wiese, einem Weg‘.114

2.2.3.2.3. Lehnnamen?
Da das Untersuchungsgebiet im Dreiländereck Litauen-Polen-Weißrussland 

liegt, ist es grundsätzlich möglich, dass vereinzelt Namen aus einer slawischen 
Sprache ins Litauische übernommen worden sind.

Mūčélninkas m. (1) Ku (40177): wohl zu wruss. mačýlnja f. ‚Stelle, wo 
(Flachs) eingeweicht wird‘, mačýc’ ‚feucht, nass machen‘. Die Substituti-
on lit. ū für wruss. a erscheint ungewöhnlich, wird aber wohl allgemein 
akzeptiert. Vorgeschlagen sei, ob nicht eine Ableitung wruss. *mačýl’nik 
‚Arbeiter, der (Flachs) einweicht‘ (wruss. -nik zur Bildung von Nomina 
agentis) oder verdeutlichtes *mačýl’nik ‚Stelle, wo (Flachs) eingeweicht 
wird‘ (wruss. -nik zur Bildung von Nomina loci) durch Suffixersatz mit 
lit. ninkas lithuanisiert wurde.115

2.3. Flussnamen

Für die FlNN gilt im Prinzip dieselbe Einteilung wie für die SeeNN, die 
Darstellung erfolgt analog zu diesen, die Nummerierung der Unterabschnitte 
läuft weitestgehend parallel.

2.3.1. Derivierte Flussnamen
Wie bei den SeeNN werden bei den derivierten FlNN Konversionen (also 

‚Null‘-Ableitungen), Endungsableitungen und Suffixableitungen unterschieden.

2.3.1.1. Konversionen
Zu den Typen von Konversionen s. o. 2.2.1.1.

 113 Vgl. Skardžius 1973: 39, 43, 47; Vanagas 1970: 93, 155; Vanagas 1981a: 406.
 114 Vgl. LitEW 310, 1191; nicht in Vanagas 1970; nicht in Vanagas 1981a; ALEW 538f., 1180.
 115 Vgl. Vanagas 1970: 169 (Mūčélnykas Ve); Vanagas 1981a: 200, 220; Vanagas 1981b: 117.



 Straipsniai / Articles 221

Morphologische und semantische Analyse  
der Gewässernamen des westlichen Südaukštaiten (Teil 2)

2.3.1.1.1. ‚Einfache‘ Konversionen
Brãdas m. (4) Ka (35210): aus lit. brãdas (4) m. ‚große Pfütze, feuchter Weg, 

nasse Stelle‘.116 Nichtoffizieller Name für Bradẽlis m. (2) Ka (35210; s. u. 
2.3.1.3.7.1.2). 

Brastà f. (4) Ka (35214): Der FlN Brastà beruht auf dem Appellativum lit. 
brastà (4) ‚Furt, feuchter, sumpfiger Weg, feuchte Wiese‘.117 Die Bezeich-
nung beruht somit entweder auf einem Flurnamen oder ist nach einer 
charakteristischen Furt o. ä. benannt. Das Appellativum ist eine Bildung 
zum Verb lit. bsti, bradýti ‚waten‘,118 geht also auf urbalt. *brad- + *-tō- 
zurück,119 ursprüngliche Bedeutung dürfte mithin ‚Waten, durchwatbare 
Stelle (in einem Gewässer)‘ o. ä. gewesen sein.120

Salõtė f. (2) Ka (37853): aus lit. salõtė f. (2) ‚kleine Insel im Sumpf, seichte 
Stelle im Fluss‘.121

Ùpė f. (2) Lz (125431), Si (35062): zu lit. ùpė f. ‚Fluss‘.122 Im Falle von Si 
(35062) ist der Name eine nicht offizielle Benennung der Bambenà (s. u. 
2.3.1.3.11.).

2.3.1.1.2. ‚Doppelte‘ Konversionen
Kreivóji f. (?) Si (133287): pronominalisierte Form zu lit. krevas ‚schief, 

krumm, gebogen‘.123

Nẽmunas m. (3b) Al, Ka, Lp, No (37080): nach verbreiteter Ansicht beruht 
der FlN Nẽmunas auf einem Adj. urbalt. *nemuna- ‚gebogen‘. Dieses 
wiederum gilt als eine Ableitung mit dem Suffix urbalt. *-na- (< uridg. 
*-nó-) von dem u-stämmigen Substantiv urbalt. *nemu- ‚Biegung‘ zur 
Wurzel uridg. *nem- ‚(sich) biegen‘. Diese Wurzel wird nun gewöhnlich 
mit der Bedeutung ‚sich neigen‘ angesetzt, was diese Etymologie etwas 

 116 Vgl. LitEW 58; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 21; Vanagas 1970: 34, 
99, 108, 136, 216; Vanagas 1981a: 69; ALEW 128; LVŽ 1: 542f.

 117 Vgl. LKŽ 1: 1005; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 21; Vanagas 1970: 
34; Vanagas 1981a: 69; LVŽ 1: 547ff.

 118 Vgl. LitEW 58; SEJL 68f., 73f.; ALEW 128, 135f.; LIV² 91.
 119 Vgl. Skardžius 1943/1996: 325.
 120 Vgl. auch den FlN Brastvà f. (4) Lz (35219, 124685) in Bichlmeier 2019a: § 2.2.1.1.1.
 121 Vgl. LitEW 758; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 141; Vanagas 1970: 

144, 190; nicht in Vanagas 1981a; Vanagas 1981b: 61; ALEW 887f.
 122 Vgl. LitEW 1169; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 178; Vanagas 1970: 

38, 87; Vanagas 1981a: 354f.; ALEW 1155f.
 123 Vgl. LitEW 292; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 78; Vanagas 1970: 

51; Vanagas 1981a: 164; Vanagas 1981b: 57; ALEW 522.
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weniger glatt erscheinen lässt. Sie bleibt aber wohl weiterhin möglich. 
Im Litauischen sind daneben noch davon vielleicht nicht zu trennende 
Etyma wie lit. dial. nẽmuogė f. ‚Heidelbeere‘ und nemùnė f. ‚in sumpfigen 
Gegenden wachsender Pilz‘ bezeugt. Die in der Literatur angestellten 
Überlegungen, um die Pflanzenbezeichnungen und den FlN unter einer 
Etymologie zusammenfassen zu können, sind recht gezwungen und ge-
hen ungefähr so: 
‚Biegung‘ → ‚Biegung habend‘ = ‚uneben seiend‘ → ‚höhere/tiefere 

Stellen habend‘ → 
a) ‚höhere Stellen habend‘ → ‚trocken seiend‘ → ‚trockenen Bo-

den habend‘ → ‚Wald‘ → ‚Kiefernwald‘ (nẽm-uogė ‚Wald-Beere‘ > 
‚Heidelbeere‘);

b) ‚tiefere Stellen habend‘ → ‚feucht seiend‘ → ‚Sumpf‘ (nemùnė 
‚Sumpfpilz‘). 
Dabei wird auch lat. nemus n. ‚(heiliger) Hain (,wo den Göttern ih-

re Opfer zugeteilt werden)‘ in die Diskussion mit eingebracht. Dieses ist 
aber kein u-Stamm, sondern ein s-Stamm (Gen. nemoris); neben dem 
im Baltischen fortgesetzten uridg. *nem-u- steht also im Lateinischen 
(und Indoranischen etc.) fortgesetztes uridg. *nem-e/os-.124 Ob dieses 
Wort mit ai. námas- n. ‚Verehrung‘, aav. nəmah- n. ‚dass.‘ identisch ist, 
hängt letztlich davon ab, ob für das Urindogermanische zwei Wurzeln 
*nem-¹ ‚zuteilen‘ und *nem-² ‚sich beugen‘ (so LIV² 453f.) anzusetzen 
sind oder nur eine Wurzel uridg. *nem- ‚distribute‘ (so EDLIL 405). In 
letzterem Fall kann es freilich notwendig sein, eine neue Herleitung für 
Nẽmunas zu entwerfen, da dann eine Etymologie ‚der Gebogene, der mit 
Windungen‘ kaum mehr statthaft ist. Möglicherweise muss man dann 
auch hier gleich eine Entwicklung vergleichbar der im Lateinischen an-
nehmen, wo aus ‚Ort, wo (den Göttern) zugeteilt wird‘ ein Wort für 
‚Wald‘ entsteht. Falls das stimmt, könnte urbalt. *nemu-na- auch ‚der mit 
Wald versehene‘ bedeutet haben, worauf dann eben auch lit. dial. nemúo-
gė und nemùnė deuten würden. Eine eindeutige Entscheidung ist vorläu-
fig nicht möglich.

Rùdė f. (2) Al, Kr (37767), Si (37770), Si (133681): zu lit. rùdas ‚dunkelgelb, 
fuchsrot, braunrot‘.125

 124 Vgl. LitEW 492f.; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 109; Vanagas 1970: 
28, 29, 180, 202; Vanagas 1981a: 227; Vanagas 1981b: 106, 131; PKEŽ 3: 174–178; LIV² 453f.; 
PKEŽ² 630–633.

 125 Vgl. LitEW 745; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 137; Vanagas 1970: 
62, 98, 112, 146, 154, 177; Vanagas 1981a: 281f.; Vanagas 1981b: 99; ALEW 875f.
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2.3.1.1.3. Pseudokonversionen sind im Untersuchungsgebiet bei FlNN nicht 
belegt.

2.3.1.1.4. ‚Onymische‘ Konversionen
Igarà f. (4) Ka (35925): zum PN Ìgaris m.126

2.3.1.2. ‚Endungsableitungen‘
2.3.1.2.1. Deappellativische ‚Endungsableitungen‘
Glúosnė f. Si (35785): aus lit. glúosnis m. ‚Weide (Salix)‘.127

Marà f. (4) Ka (36857): wohl eher Endungsableitung zu lit. mãrės, mãrios 
f. Pl. ‚Haff, Meer‘ als vorlitauische Bildung.128 Das Gewässer hat auch den 
nichtoffiziellen Namen Marikà f. (2) (s. u. 2.3.1.3.44.).

Niedà f. (4) Ka (37154): möglicherweise archaische Bildung auf der Grund-
lage der Wz. uridg. *nei̯d- ‚fließen‘, vgl. ai. nedati ‚strömt über, fließt‘.129 Anzu-
setzen ist vielleicht eine Vorform urbalt. *nei̯d-ō-/*nai̯d-ō-. 

Zapsà f. (2) Ka, Ku (39300): wohl Jatwingismus und vielleicht mit lit. zapsė́ti 
‚tröpfeln‘ zu verbinden.130 Andere Namenform von Zãpsė (s. u.). 

Zãpsė f. (2) Ka, Ku (39300): wohl Jatwingismus und vielleicht mit lit. zapsė́ti 
‚tröpfeln‘ zu verbinden.131 Andere Namenform von Zapsà (s. o.). 

2.3.1.2.2. Deonymische ‚Endungsableitungen‘
Nemajū́nė f. (?) Lz, Šv (37117): wohl zum ON Nemajū́nai m. Pl.132 Künstli-

che standardsprachliche Form für Nemajùnka (s. u. 2.3.1.3.29.).

 126 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 55; Vanagas 1970: 94; Vanagas 
1981a: 128; Vanagas 1981b: 32; nicht in Zinkevičius 2008.

 127 Vgl. LitEW 158; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 50; Vanagas 1970: 
63; Vanagas 1981a: 118; Vanagas 1981b: 91; ALEW 346; LVŽ 3: 228.

 128 Vgl. LitEW 403f.; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 98; Vanagas 1970: 
192; Vanagas 1981a: 204; Vanagas 1981b: 70; ALEW 617.

 129 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 110; Vanagas 1970: 199; Vanagas 
1981a: 230; Vanagas 1981b: 86; EWAia 2: 55; LIV² 449.

 130 Vgl. eLKŽ s.v. zapsė́ti; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 201; Savuky-
nas 1966b: 170; nicht in Vanagas 1970; vgl. Vanagas 1981a: 392f.; Vanagas 1981b: 73.

 131 Vgl. eLKŽ s.v. zapsė́ti; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 201; Savuky-
nas 1966b: 170; nicht in Vanagas 1970; vgl. Vanagas 1981a: 392f.; Vanagas 1981b: 73, 135.

 132 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 108; nicht in Vanagas 1970; 
Vanagas 1981a: 226.
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2.3.1.2.3. Zirkumfigierungen
Nevedis m. (1) Ka (40259): Traditionell wird der Name zu lit. atsivėdė́ti, iš-

sivėdė́ti ‚aufglänzen‘, also letztlich wohl ‚der nicht aufblitzende, der nicht 
glänzende‘.133

2.3.1.2.4. Deradikale Bildungen sind im Untersuchungsgebiet bei FlNN 
nicht belegt.

2.3.1.3. Suffixableitungen
2.3.1.3.1. Ableitungen mit dem Suffix lit. -aitė
Das Suffix lit. -aitė leitet Zugehörigkeitsbildungen, darunter auch Patronyme 

von (Ruf-)Namen ab. Ableitungen von Adjektiven modifizieren das Adjektiv.134 
Solche Ableitungen sind bei FlNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.2. Ableitungen mit dem Suffix lit. -aitis sind im Untersuchungsgebiet 
bei FlNN nicht bezeugt.

2.3.1.3.3. Ableitungen mit dem Suffix lit. -alis sind im Untersuchungsgebiet 
bei FlNN nicht bezeugt.

2.3.1.3.4. Ableitungen mit dem Suffix lit. -avas sind im Untersuchungsge-
biet bei FlNN nicht bezeugt.

2.3.1.3.5. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ėkė
Das Suffix lit. -ėkė leitet Substantive ab.135

Peršė́kė f. (1) Al, Kr, Mrs, Si (37409): wohl zu lit. pra-peršà f. ‚nicht zugefro-
rene Stelle in einem sonst zugefrorenen Fluss‘, pró-perša f. ‚dass‘.136

2.3.1.3.6. Ableitungen mit dem Suffix lit. -elė
Das Suffix lit. -elė leitet Diminutiva und Zugehörigkeitsbildungen ab.137

 133 Vgl. eLKŽ s.vv. atsivėdė́ti, išsivėdė́ti; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 
110; Vanagas 1970: 218; Vanagas 1981a: 230; Vanagas 1981b: 111.

 134 Vgl. Skardžius 1943/1996: 358–360; Vanagas 1970: 75f.; Vanagas 1981b: 96.
 135 Vgl. Skardžius 1943/1996: 127; Vanagas 1970: 112.
 136 Vgl. LitEW 578; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 123; Vanagas 1970: 

99, 112, 121, 132, 187; nicht in Vanagas 1981a; Vanagas 1981b: 70.
 137 Vgl. Skardžius 1943/1996: 175–177; Vanagas 1970: 113–124; Vanagas 1981b: 96.
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2.3.1.3.6.1. Desubstantivische Bildungen sind bei FlNN im Untersuchungs-
gebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.6.2. Deverbale Bildungen bzw. Bildungen von einer Wurzel sind bei 
FlNN im Untersuchungsgebiet nicht belegt.

2.3.1.3.6.3. Deadjektivische Bildungen sind bei FlNN im Untersuchungsge-
biet nicht bezeugt.

2.3.1.3.6.4. Deonymische Bildungen
Spernẽlė f. (2) Si (38103): Ableitung vom FlN Spernià f. (4) Si (38103; s. u. 

2.3.1.3.45.), zu dem der Name eine nichtoffizielle Variante darstellt.138

2.3.1.3.7. Ableitungen mit dem Suffix lit. -elis
Das Suffix lit. -elis leitet Diminutiva und Zugehörigkeitsbildungen ab.139

2.3.1.3.7.1. Deappellativische Bildungen
2.3.1.3.7.1.1. Deadjektivische Bildungen
Solche Bildungen sind bei FlNN im Untersuchungsgebiet nicht belegt.

2.3.1.3.7.1.2. Desubstantivische Bildungen
Bradẽlis m. (2) Ka (35210): aus lit. brãdas (4) m. ‚große Pfütze, feuchter Weg, 

nasse Stelle‘.140 Daneben hat das Fließgewässer den nichtoffiziellen Na-
men Brãdas m. (4) Ka (35210; s. o. 2.3.1.1.1.). 

2.3.1.3.7.1.3. Deverbale Bildungen bzw. Bildungen von einer Wurzel sind 
bei FlNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.7.2. Deonymische Ableitungen sind im Untersuchungsgebiet bei 
FlNN nicht belegt.

2.3.1.3.8. Ableitungen mit dem Suffix lit. -elỹs sind im Untersuchungsgebiet 
bei FlNN nicht belegt.

 138 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 153; Vanagas 1970: 117; Vanagas 
1981a: 311; Vanagas 1981b: 71.

 139 Vgl. Skardžius 1943/1996: 175–178; Vanagas 1970: 113–124; Vanagas 1981b: 96.
 140 Vgl. LitEW 58; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 21; Vanagas 1970: 

108, 136; Vanagas 1981a: 69; ALEW 128.
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2.3.1.3.9. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ėlė
Das Suffix lit. -ėlė leitet Diminutiva und Zugehörigkeitsbildungen ab.141 Sol-

che Ableitungen sind bei FlNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.10. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ėlis
Das Suffix lit. -ėlis leitet Diminutiva und Zugehörigkeitsbildungen ab.142 

Solche Ableitungen sind bei FlNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.11. Ableitungen mit dem Suffix -ena
Bambenà f. (3b) Si (35062): Der Name ist abgeleitet von lit. bam̃bti ‚her-

anwachsen, dick werden‘, bam̃ba f. ‚Kugel, Ball, Schlägel‘ oder bambė́ti 
‚murren, brummen‘.143 Neben dieser offiziellen Benennung hat der Fluss 
noch den nichtoffiziellen Namen Ùpė f. (2) Si (35062; s. o. 2.3.1.1.1.).

2.3.1.3.12. Ableitungen mit dem Suffix -ėnis
Solche Bildungen sind im Untersuchungsgebiet bei FlNN nicht bezeugt.
2.3.1.3.13. Ableitungen mit dem Suffix -es
Ates f. (3b) Si (34967): Der FlN lit. Ates kann auf eine Vorform urbalt. *at-

es-ii̯ā- zurückgeführt werden. Der Name steht nach verbreiteter Ansicht 
in weiteren europäischen Zusammenhängen und wird gewöhnlich (mehr 
noch als für Ates gilt dies aber für den SeeN Atesỹs! [s. o. 2.2.1.2.2.]) 
mit dem antiken Namen der Etsch zusammengestellt bzw. mit deren an-
tik überlieferter Form At(h)esis gleichgesetzt.144 – Weiter angeschlossen 
wird gewöhnlich thrak. (*)at(u)- ‚Wasserströmung‘,145 wobei es sich bei 
der Beleglage des Thrakischen hierbei um kaum mehr als eine Vermu-
tung hinichtlich der Bedeutung des trakischen Worts handeln dürfte. – 
Die GewNN können zur Wurzel uridg. *h2et(h2)- ‚gehen, wandern‘146 
gestellt werden. Eine Verbindung mit der theoretisch ebenfalls in Fra-
ge kommenden, aber nur im Anatolischen fortgesetzten Wurzel uridg. 

 141 Vgl. Skardžius 1943/1996: 180f.; Vanagas 1970: 124–130; Vanagas 1981b: 47.
 142 Vgl. Skardžius 1943/1996: 180; Vanagas 1970: 124–130.
 143 Vgl. LitEW 33f.; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 14; Vanagas 1970: 

131, 219; Vanagas 1981a: 57f.; Vanagas 1981b: 54.
 144 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 9; Vanagas 1970: 137, 205; 

Schmid 1971: 41f. mit Anm. 20; Schmid 1972: 7; Vanagas 1981a: 50; Vanagas 1981b: 74; Kühe-
bacher 1995: 65f.; Pupkis 2002: 29; LVŽ 1: 201, 204.

 145 Vgl. Duridanov 1969: 90.
 146 Vgl. LIV² 273; IEW 69.
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*h2et- ‚ein Loch machen‘147 ist auch aus semantischen Erwägungen zu-
nächst unwahrscheinlich(er). Es handelt sich dann bei den GewNN um 
Weiterbildungen vom s-Stamm uridg. *h2et(h2)-es- ‚Gehen, Wandern, 
Wanderung‘. Zusammen mit thrak. (*)at(u)- und lat. annus ‚Jahr‘ < ur-
idg. *h2et(h2)-no- wird hier der Teil einer Gruppe von Derivaten mit dem 
Caland-Wackernagelschen Suffixsystem sichtbar.148 – Auszuschließen ist 
die in älterer Literatur (Schmid 1971: 41, Anm. 20, Schmid 1972: 7 und 
im Gefolge davon Vanagas 1981a: 50 und LVŽ 1: 201 [in beiden Fällen 
mit Übernahme des Tippfehlers „av. aəu-“ ‚Bach‘ aus Schmid 1971 für 
korrektes jav. aδu- ‚Bach, Kanal‘ [zur Etymologie von Letzterem vgl. 
Bichlmeier 2014b]) angesetzte Verbindung mit jav. aδu- ‚Bach, Kanal‘ 
? (und nicht erwähntem apers. adu-), da es den für eine solche Ver-
knüpfung notwenigen und auch in Anschlag gebrachten „d/t-Wechsel“ 
nie gegeben haben dürfte. – Es erscheint eine innerlitauische Bildung 
dieses Namens durchaus wahrscheinlich: Neben dem FlN Ates < ur-
balt. *at-es-ii̯ā- gibt es auch den SeeN Atesỹs (s. o. 2.2.1.2.2.), wobei der 
SeeN wohl eine innerlitauische ‚Endungsableitung‘ vom FlN darstellt, 
da aufgrund der o.a. Etymologie wohl nur die Bildung eines Flussna-
mens primär gewesen sein kann. Einen See würde man wohl kaum als 
den ‚Wandernden, Fließenden‘ bezeichnen, es sei denn, er besäße tat-
sächlich eine auffällige Strömung (zwischen Zu- und Abfluss). – In Li-
tauen finden sich offenbar keine anderen GewNN mit dem Suffix -esė, 
nur wenige zeigen das Suffix -esys. Letztere weisen keinerlei außerlitau-
ische bzw. außerbaltische Bezüge auf und sind aufgrund der zugrunde-
liegenden Ableitungsgrundlagen klar innerbaltische Bildungen, wie etwa 
lit. Eglesỹs (zu lit. ẽglė ‚Fichte‘), Žalesỹs (zu lit. žãlias ‚grün‘) etc.149 – Li-
tauische GewNN mit dem suffixalen Element -es- sind v. a. in Ostli-
tauen verbreitet.150 – Die ebenfalls erwogene Herleitung des SeeNs von 
lit. ats ‚Scholle, Steinbutt; Rhombus maximus‘ (als Variante von õtas m. 
‚dass.‘)151 scheitert an der fehlenden dialektalen Verbreitung des Fisch-
namens abenso wie noch mehr daran, dass der Steinbutt ein Meerfisch 
ist. – Oder sollte die Form des Fisches ausschlaggebend gewesen sein?

 147 Vgl. LIV² 274.
 148 Vgl. dazu Bichlmeier 2014a mit weiterer Literatur.
 149 Vgl. Vanagas 1970: 137f.; Vanagas 1981a: 99, 397; Vanagas 1981b: 91.
 150 Vgl. Skardžius 1943/1996: 311–313; Vanagas 1970: 136–138.
 151 Vgl. LitEW 21, 518.
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2.3.1.3.14. Ableitungen mit dem Suffix -ica sind bei FlNN im Untersu-
chungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.15. Ableitungen mit dem Suffix lit. -yčia
Das Suffix lit. -yčia leitet in der Regel Konkreta ab.152 Die Bildungen können 

selten auch deonymisch sein.

2.3.1.3.15.1 Deappellativische Bildungen
Kiaũlyčia f. (1) und Kiaulyčià (3b) Si, Še (36305): zu lit. kiaũlė f. ‚Schwein‘.153

Ylyčià f. (4) Si (39287): zu nicht bezeugtem lit. *ýlas, das genau lett. īls ‚dun-
kel, schwarz, schwärzlich‘ entspricht, bzw. zu vom lett. Wort vorausge-
setztem urbalt. *īla-.154 Vgl. auch o. 2.2.1.3.7.1.1. den SeeN Ylẽlis m. (2) 
Si (42694).

2.3.1.3.15.2 Deonymische Bildungen
Atesýčia f. (1) Si (34967): Ableitung vom FlN Ates f. (3b) Si (34967) und 

zugleich anderer Name für diesen.155

Gluosnyčià f. (4) Si (35785): Ableitung vom FlN Glúosnė f. (1) Si (35785) 
und zugleich anderer Name für diesen.156

Simnyčià f. (2) Si (37951): Ableitung vom SeeN Sim̃no ẽžeras m. Si (42693) 
bzw. dem diesem wohl letztlich zugrunde liegenden ursprünglichen 
SeeN *Sim̃nas (s. o. 2.2.3.2.1.).157

2.3.1.3.16. Ableitungen mit dem Suffix lit. -(i)ekas sind bei FlNN im Unter-
suchungsgebiet nicht belegt.

2.3.1.3.17. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ietis sind im Untersuchungsge-
biet bei FlNN nicht bezeugt.

 152 Vgl. Skardžius 1943/1996: 357; Vanagas 1970: 141f.
 153 Vgl. LitEW 249; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 73; Vanagas 1970: 

131, 142; Vanagas 1981a: 155; Vanagas 1981b: 79; ALEW 485.
 154 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 57; Vanagas 1970: 114, 117; 

Vanagas 1981a: 129; Vanagas 1981b: 68; LEV 341.
 155 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 9; Vanagas 1970: 141; nicht in 

Vanagas 1981a; Vanagas 1981b: 96; LVŽ 1: 204.
 156 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 50; Vanagas 1970: 142; Vanagas 

1981a: 119; LVŽ 3: 228.
 157 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 146; Vanagas 1970: 141; Vanagas 

1981a: 299.
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2.3.1.3.18. Ableitungen mit dem Suffix -ija sind bei FlNN im Untersu-
chungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.19. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ijis sind im Untersuchungsgebiet 
bei FlNN nicht bezeugt.

2.3.1.3.20. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ylis sind im Untersuchungsge-
biet bei FlNN nicht bezeugt.

2.3.1.3.21. Ableitungen mit dem Suffix lit. -yna sind im Untersuchungsge-
biet bei FlNN nicht bezeugt.

2.3.1.3.22. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ýnas
Ableitungen mit dem Suffix -ýnas sind denominal und bringen in der Regel 

zum Ausdruck, dass das von dem als Ableitungsbasis dienenden Wort Bezeich-
nete in größerer Menge vorhanden ist.158 Solche Ableitungen sind bei FlNN im 
Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.23. Ableitungen mit dem Suffix lit. -inė
Das Suffix -inė bildet gewöhnlich desubstantivische Ableitungen, meist 

Stoffadjektive und Zugehörigkeitsbildungen, substantivische Bildungen sind 
oft Ortsangaben.159 Zu -inė gehört als maskuline Form -inis (s. u. 2.3.1.3.24.).

Dóvinė f. (1) Šv (35433): ein innerlitauischer oder innerbaltischer Anschluss 
erscheint nicht möglich; es könnte eine sehr archaische Bildung bzw. ei-
ne sekundäre Ableitung zu einer sehr archaischen Bildung vorliegen. Der 
Name wird gewöhnlich zu einer Wurzel uridg. *dhe- ‚laufen eilen‘, ai. 
dhavati, jünger durchweg dhāvati ‚eilt, läuft, strömt‘, gr. θοός ‚Fluss(lauf)‘ 
gestellt.160 Allerdings bleibt dabei der Vokalismus problematisch: Lit. 
Dóvinė setzt urbalt *dā- voraus, das nicht direkt ausgehend von uridg. 
*dhe- (→uridg. *dhō- > urbalt. *dō- > lit. **duov-) entstanden sein 
kann. Zusatzannahmen sind hier nötig (ggf. urbalt. *ō > ā im Neben-
ton?). Eine Bildung zu der sekundär zu lit. dúoti ‚geben‘ entstandenen 
Form dóvana f. ‚Geschenk, Gabe‘161 scheidet aus semantischen Gründen 

 158 Vgl. Skardžius 1943/1996: 266–268; Vanagas 1970: 166f.; Vanagas 1981b: 96.
 159 Vgl. Skardžius 1943/1996: 263–266; Vanagas 1970: 156–164; Vanagas 1981b: 47, 96.
 160 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 31; Vanagas 1970: 162; Vanagas 

1981a: 89; Vanagas 1981b: 84; LIV² 147f.; EWAia 1: 789f.; GEW 1: 668f.; EDG 544f. 
 161 Vgl. LitEW 112; ALEW 218f.
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aus. – Da bereits bei der traditionellen Herleitung damit gerechnet wur-
de, dass der Name nicht mit baltischem Material zu verbinden ist, sei-
en hier zwei weitere Vorschläge unterbreitet, die ebenfalls unabhängig 
von baltischem Matrial argumentieren, dafür aber lautlich unproblema-
tisch sind: Vorliegen könnte 1) eine Ableitung von der Wurzel uridg. 
*deh2(i̯)- ‚teilen‘: uridg./vorurbalt. *déh2-o- ‚geteilt, mit Teilung verse-
hen, Teilung‘, vielleicht auch > uridg./vorurbalt. *deh2-ó- ‚teilend, Tei-
ler‘ (> urbalt. *dāa- > lit. *dóva-), womit der Fluss vielleicht in seiner 
Funktion als eine Art Grenze bezeichnet wurde; oder (deutlich weni-
ger wahrscheinlich) 2) eine Ableitung von der Wurzel uridg. *deh2- ‚in 
Brand geraten‘: uridg./vorurbalt. *deh2-o- ‚brennend‘ (> urbalt. *dāa- 
> lit. *dóva-) entweder metonymisch in der Bedeutung ‚glänzend‘ oder 
als Übertragung eines Flurnamens auf eine Fließgewässer oder man fasst 
Dóvinė als deonymische als Ableitung von einem Flurnamen lit. *dova- 
auf. Hingewiesen sei hier auch noch auf lit. dõvyti ‚plagen, quälen, be-
lästigen‘, lit. dõvytis ‚ausgelassen sein, herumtollen, sich balgen‘, wobei 
es sich wahrscheinlich um ein slaw. Lehnwort handelt (vgl. russ. davt’ 
‚drücken, drängen, pressen, zerquetschen, würgen‘), aber eine Herkunft 
aus uridg./vorurbalt. *deh2- wohl trotz des ‚falschen‘ Akzents nicht 
völlig ausgeschlossen werden kann‘.162

Lydẽkinė f. (1) No, Se (36796): zu lit. lydekà f. ‚Hecht (Esox lucius)‘.163

Siūklnė f. (2) Si (131533): zu lit. siū̃klis, siūklỹs ‚Schachtelhalm (Equisetum)‘.164

2.3.1.3.24. Ableitungen mit dem Suffix lit. -inis
Das Suffix -inis bildet gewöhnlich desubstantivische Ableitungen, meist 

Stoffadjektive und Zugehörigkeitsbildungen.165 Zu -inis gehört als feminie Form 
-inė (s. o. 2.3.1.3.23.). Ableitungen mit diesem Suffix sind bei FlNN im Unter-
suchungsgebiet nicht belegt.

2.3.1.3.25. Ableitungen mit dem Suffix -(i)nyčia
Das Suffix lit. -(i)nýčia ist entweder aus poln. nica bzw. wruss. -nyca ent-

lehnt oder es ist ererbt und setzt dann urbalt. *-inīti̯a/ā- fort. Es bildet meist 

 162 Vgl. LitEW 100.
 163 Vgl. LitEW 364; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 91; Vanagas 1970: 

158; Vanagas 1981a: 188; Vanagas 1981b: 80; ALEW 577.
 164 Vgl. eLKŽ s.v. siū̃klis; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 146; Vanagas 

1970: 157; Vanagas 1981a: 299.
 165 Vgl. Skardžius 1943/1996: 245ff.; Vanagas 1970: 156–164.
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Örtlichkeitsbezeichnungen bzw. Kollektiva.166 Solche Ableitungen sind bei 
FlNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.26. Ableitungen mit dem Suffix lit. -iškė sind bei FlNN im Untersu-
chungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.27. Ableitungen mit dem Suffix -iškis sind im Untersuchungsgebiet 
bei FlNN nicht bezeugt.

2.3.1.3.28. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ytė
Das Suffix lit. -ytė bildet Diminutiva und Patronyme.167 Solche Ableitungen 

sind bei FlNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.29. Ableitungen mit dem Suffix lit. -ka
Das Suffix lit. -ka ist bildet Konkreta und Nomina agentis und ist im moder-

nen Litauischen weitgehend unproduktiv.168

Nemajùnka f. (1) Lz, Šv (37117): wohl zum ON Nemajū́nai m. Pl.169 Dane-
ben existiert die künstliche standardsprachliche Form Nemajū́nė (s. o. 
2.3.1.2.2.).

Spernénka f. (1) Si (38103): Ableitung vom FlN Spernià f. (4) Si (38103; 
s. u. 2.3.1.3.45.), zu dem der Name eine nichtoffizielle Variante dar-
stellt.170 Möglicherweise erfolgte die Ableitung über eine nicht belegte 
Zwischenstufe *Spernenė/is.

2.3.1.3.30. Ableitungen mit dem Suffix lit. -lys
Das Suffix lit. -lys bildet in erster Linie Nomina agentis.171 Solche Ableitun-

gen sind bei FlNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.31. Ableitungen mit dem Suffix -ntas

 166 Vgl. Skardžius 1943/1996: 357f.; Vanagas 1970: 142f.; Vanagas 1981b: 96.
 167 Vgl. Skardžius 1943/1996: 355f.; Vanagas 1970: 179f.; Vanagas 1981b: 96.
 168 Vgl. Skardžius 1943/1996: 121–123; Vanagas 1970: 180–182; Vanagas 1981b: 47f.
 169 Nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963; vgl. Vanagas 1970: 181; 

Vanagas 1981a: 226; Vanagas 1981b: 47.
 170 Nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963; nicht in Vanagas 1970; nicht 

in Vanagas 1981a.
 171 Vgl. Skardžius 1943/1996: 166–168; Vanagas 1970: 182f.
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2.3.1.3.31.1. Ableitungen mit dem Suffix -antas
Das Suffix bildet wenige substantivische Ableitungen, häufiger liegen ony-

mische als appellativische Bildungen vor.172 Für das Untersuchungsgebiet sind 
solche FlNN nicht bezeugt, sonst begegnen sie in Litauen durchaus (ebenso wie 
Bergnamen, SeeNN).

2.3.1.3.31.2. Ableitungen mit dem Suffix lit. -entas
Das Suffix bildet wenige substantivische Ableitungen, häufiger liegen ony-

mische als appellativische Bildungen vor.173 Solche Ableitungen sind bei FlNN 
im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.32. Ableitungen mit dem Suffix -oris sind im Untersuchungsgebiet 
bei FlNN nicht belegt.

2.3.1.3.33. Ableitungen mit dem Suffix -orius sind im Untersuchungsgebiet 
bei FlNN nicht belegt.

2.3.1.3.34. Ableitungen mit dem Suffix -otis sind im Untersuchungsgebiet 
bei FlNN nicht belegt.

2.3.1.3.35. Ableitungen mit dem Suffix lit. -tė
Das Suffix lit. -tė leitet meist Konkreta, seltener Abstrakta ab.174 Solche Ab-

leitungen sind bei FlNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.36. Ableitungen mit dem Suffix -uišis sind im Untersuchungsgebiet 
bei FlNN nicht belegt.

2.3.1.3.37. Ableitungen mit dem Suffix -uitis sind im Untersuchungsgebiet 
bei FlNN nicht belegt.

2.3.1.3.38. Ableitungen mit dem Suffix -ukas sind im Untersuchungsgebiet 
bei FlNN nicht belegt.

2.3.1.3.39. Ableitungen mit dem Suffix -ulis sind im Untersuchungsgebiet 
bei FlNN nicht belegt.

 172 Vgl. Skardžius 1943/1996: 374; Vanagas 1970: 93.
 173 Vgl. Skardžius 1943/1996: 374f.; Vanagas 1970: 135.
 174 Vgl. Skardžius 1943/1996: 38f.; nicht in Vanagas 1970.
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2.3.1.3.40. Ableitungen mit dem Suffix -uonis sind im Untersuchungsgebiet 
bei FlNN nicht belegt.

2.3.1.3.41. Ableitungen mit dem Suffix lit. -utas
Das Suffix lit. -utas leitet Diminutiva ab.175 Solche Ableitungen sind bei 

FlNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.42. Ableitungen mit dem Suffix lit. -utė
Das Suffix lit. -utė leitet Diminutiva ab.176 Solche Ableitungen sind bei FlNN 

im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.1.3.43. Ableitungen mit dem Suffix -utis sind im Untersuchungsgebiet 
bei FlNN nicht belegt.

2.3.1.3.44. Ableitungen mit dem slawischen Suffix -ika
Marikà f. (2) Ka (36857): deonymische (und slawisierende) Ableitung vom 

GewNN lit. Marà177 (s.o. 2.3.1.2.1.).

2.3.1.3.45. Nicht klar kategorisierbare suffixale Ableitungen 
Zwei FlNN lassen keine eindeutige Kategorisierung in die o. g. Gruppen zu, 

weshalb sie gesondert aufgeführt werden.
Alnà f. (4) Ku, Ve (34884): Andernorts gibt es noch die GewNN lit. Alñas, 

Al̃nė.178 – Es existieren zwei grundsätzlich verschiedene etymologische 
Vorschläge: Der erste verbindet die GewNN mit der Tierbezeichnung lit. 
élnias, álnis ‚Hirsch‘,179 was aber angesichts des Akzents ein eher frag-
würdiger Vorschlag bleiben muss; die andere rechnet mit einer Bildung 
von einer ‚Gewässerwurzel‘ lit. *al- bzw. uridg. (in veralteter Schrei-
bung) *el-/ *ol- ‚fließen‘.180 Eine Wurzel mit dieser Bedeutung kann frei-
lich für das Urindogermanische nicht angesetzt werden, da es schlicht 
keinen einzigen Fortsetzer einer Wurzel der Struktur (in heute üblicher 
Schreibung) uridg. *Hel(H)- in einer indogermanischen Einzelsprache 

 175 Vgl. Skardžius 1943/1996: 361–363; Vanagas 1970: 209.
 176 Vgl. Skardžius 1943/1996: 364; Vanagas 1970: 209f.
 177 Nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963; nicht in Vanagas 1970; nicht 

in Vanagas 1981a.
 178 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 5; Savukynas 1966b: 167f.; 

Vanagas 1981a: 40; Vanagas 1981b: 84; Pupkis 2002: 18; LVŽ 1: 76.
 179 Vgl. Gerullis 1922: 9; Jonikas 1950/51: 16; Otrębski 1959: 25; Savukynas 1960: 294; Vanagas 

1970: 31 [zu Álnis], 62 [zu Al̃nė]; Vanagas 1981b: 77 [Álnis].
 180 Vgl. Krahe 1964: 36; Savukynas 1966b: 168; Kuzavinis 1966; Skardžius 1973: 12f.
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gibt, der diese Bedeutung notwendig erfordern würde.181 In Frage kom-
men hingegen die Wurzeln uridg. *h2elh2- ‚ziellos gehen‘182 in der e- oder 
der o-Stufe und *h1elh2- ‚wohin treiben (trans.)‘183 in der o-Stufe. Im 
Falle des Ansatzes einer o-Stufe *h1/2olh2-no/eh2- ist der Schwund des 
mittleren Laryngals nach der de Saussureschen Regel und damit die Ent-
stehung der zirkumflektierten Wurzelform in Alnà (4), Akk. Al̃ną laut-
gesetzlich. Welche der beiden Wurzeln dem GewN zugrunde liegt, kann 
nicht sicher entschieden werden, uridg. *h2elh2- ‚ziellos gehen‘ erscheint 
als Grundlage wahrscheinlicher, zumal Flüsse in flacheren Gebieten zur 
Ausbildung von Mäandern neigen. Letztlich können aber Ableitungen 
von den Wurzeln uridg. *h1el- ‚rotbraun‘ oder *Hel- ‚bitter‘ nicht defini-
tiv ausgeschlossen bleiben.

Spernià f. (4) Si (38103) ist hinsichtlich seiner Bildung nicht eindeutig ge-
klärt. Semantisch am überzeugendsten erscheint eine Erklärung als 
Ableitung von der auch apr. sparyus ‚Wiese, Weide‘ (auch im ON apr. 
Sparroth) zugrundeliegenden Wurzel. In diesem Falle länge wohl eine 
Jatwingismus vor. Nicht auszuschließen ist auch eine Verbindung mit 
lit. spė́rus, spėrùs ‚schnell gehend, rasch fliegend, eilend, rasch‘. Nichtof-
fizielle Namenformen für den Fluss sind Spernẽlė f. (2) Si (38103; s. o. 
2.3.1.3.6.4.) und Spernénka f. (1) Si (38103; s. o. 2.3.1.3.29.), die zu-
gleich auch Ableitungen vom FlN Spernià sind.184

2.3.2. Komponierte Flussnamen
Komponierte FlNN lassen sich hinsichtlich ihrer morphologischen Struktur 

in mehrere Typen unterteilen. 
Am häufigsten sind dabei solche aus Substantiv + Substantiv mit zusätzli-

cher Stammklassenänderung. Diese lassen sich weiter unterteilen, in solche aus 
Appellativum + Appellativum und solche aus Onym + Appellativum. 

2.3.2.1. Appellativum + Appellativum
2.3.2.1.1. Substantiv + Substantiv

 181 Zu den inhaltlich abwegigen Einlassungen Udolphs (2011) vgl. Bichlmeier 2013.
 182 Vgl. LIV² 264; IEW 27f.
 183 Vgl. LIV² 235; IEW 306f.
 184 Vgl. LitEW 865; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 153; nicht in Vana-

gas 1970; Vanagas 1981a: 311; Vanagas 1981b: 71, 135; PKEŽ 4: 142; PKEŽ² 873.
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Pečiagrinda185 f. (?) Šv (37415): Das Erstglied ist entweder der PN lit. Pẽčis 
m. oder das slawische Lehnwort lit. pẽčius m. ‚Ofen‘, das Hinterglied ge-
hört zu lit. grinds f. ‚Pflaster, Estrich‘, grindà f. ‚Steinpflaster, Streu‘.186

2.3.2.1.2. Adjektiv + Substantiv
Senãupis m. (1) Si (133679): aus lit. sẽnas ‚alt‘ und lit. ùpė f. ‚Fluss‘.187

2.3.2.1.3. Adjektiv + Adjektiv
Solche Bildungen sind bei FlNN im Untersuchungsgebiet nicht belegt.

2.3.2.1.4. Verb + Substantiv
Zùrzaupė f. (1) Si (133303): entweder aus lit. zur̃zti ‚summen, surren, brum-

men, knarren, wimmern‘ oder dem PN Zùrza und lit. ùpė f. ‚Fluss‘.188 
Anderer Name für Zùrzaupis (s. u.).

Zùrzaupis m. (1) Si (133303): entweder aus lit. zur̃zti ‚summen, sur-
ren, brummen, knarren, wimmern‘ oder dem PN Zùrza und lit. ùpė f. 
‚Fluss‘.189Anderer Name für Zùrzaupė (s. o.).

Zùrzupė f. (1) Si, Te (39310): entweder aus lit. zur̃zti ‚summen, surren, brum-
men, knarren, wimmern‘ oder dem PN Zùrza und lit. ùpė f. ‚Fluss‘.190

2.3.2.1.5. Onym + Appellativum
Solche Ableitungen sind bei FlNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.3. Zusammengefügte/syntagmatische Flussnamen
2.3.3.1. Kongruierende Namen aus Adjektiv + Substantiv
Baltóji Ánčia f. (1) Ka, Lp, Ve (35048): Der erste Teil des Namens ist die 

pronominalisierte Form des Adjektivs lit. báltas ‚weiß‘,191 der zweite Teil 

 185 Der Name ist in der Datenbank unakzentuiert.
 186 Vgl. LitEW 170f.; nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963; nicht in 

Vanagas 1970; nicht in Vanagas 1981a; ALEW 367f.; Zinkevičius 2008: 416. 
 187 Vgl. LitEW 775, 1169; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 144; Vanagas 

1970: 248, 252; Vanagas 1981a: 296 (s.v. Senùtė); Vanagas 1981b: 71; ALEW 901f., 1155f.
 188 Vgl. LitEW 1169, 1280f.; nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963; 

Vanagas 1970: 240; Vanagas 1981a: 395; ALEW 1155f.; Zinkevičius 2008: 582.
 189 Vgl. LitEW 1169, 1280f.; nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963; 

nicht in Vanagas 1970; nicht in Vanagas 1981a; ALEW 1155f.; Zinkevičius 2008: 582.
 190 Vgl. LitEW 1169, 1280f.; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 201; Vana-

gas 1970: 240; Vanagas 1981a: 395; ALEW 1155f.; Zinkevičius 2008: 582.
 191 Vgl. LitEW 32; ALEW 89f.
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des Namens ist sonst auch als SeeN bezeugt: Ánčia (s. o. 2.2.1.2.1.)192 
Wahrscheinlich handelt es sich hier um einen auf einem Tiernamen be-
ruhenden GewN; Grundlage ist dann lit. ántis ‚Ente‘.193 Von diesem Ap-
pellativum ist der Name mit dem Zugehörigkeitsbildungen ableitenden 
Formans urbalt. *-i̯a/ā- abgeleitet: urbalt. *ánt-i̯ā-. – Nicht zuletzt auf-
grund des Akzents weniger wahrscheinlich ist eine Verbindung mit lit. 
añtis ‚Busen, Brust, Brusttasche‘, lett. õts, õte ‚Abflussrinne; Höhlung; 
Röhre in der Mauer, im Ofen‘.194

Juodóji Ánčia f. (1) Ka (36027): Der erste Teil des Namens ist die prono-
minalisierte Form des Adjektivs lit. júodas ‚schwarz‘,195 der zweite Teil 
des Namens ist sonst auch als SeeN bezeugt: Ánčia (s. o. 2.2.1.2.1.)196 
Wahrscheinlich handelt es sich hier um einen auf einem Tiernamen be-
ruhenden GewN; Grundlage ist dann lit. ántis ‚Ente‘.197 Von diesem Ap-
pellativum ist der Name mit dem Zugehörigkeitsbildungen ableitenden 
Formans urbalt. *-i̯a/ā- abgeleitet: urbalt. *ánt-i̯ā-. – Nicht zuletzt auf-
grund des Akzents weniger wahrscheinlich ist eine Verbindung mit lit. 
añtis ‚Busen, Brust, Brusttasche‘, lett. õts, õte ‚Abflussrinne; Höhlung; 
Röhre in der Mauer, im Ofen‘.198

2.3.3.2. Rektionale Flussnamen 
2.3.3.2.1. Rektionale Flussnamen mit onymischem Erstglied
2.3.3.2.1.1. Rektionale Flussnamen mit einem Anthroponym als onymi-

schem Erstglied sind bei FlNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

 192 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 6; Vanagas 1970: 275; Vanagas 
1981a: 42.

 193 Vgl. Savukynas 1960: 295; Būga 1961: 450f.; Otrębski 1962b: 265f.; Vanagas 1970: 59; Toporov 
1973: 38; Vanagas 1981a: 42; Vanagas 1981b: 77, 118, 119; Pupkis 2002: 21; LVŽ 1: 91. – Zum 
Grundwort: LitEW 11f.; SEJL 17f.; ALEW 45.

 194 Vgl. LitEW 12; LEV 94f.; SEJL 18; ALEW 44f.
 195 Vgl. LitEW 197; ALEW 419f.
 196 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 6; Vanagas 1970: 275; Vanagas 

1981a: 42.
 197 Vgl. Savukynas 1960: 295; Būga 1961: 450f.; Otrębski 1962b: 265f.; Vanagas 1970: 59; Toporov 

1973: 38; Vanagas 1981a: 42; Vanagas 1981b: 77, 118, 119; Pupkis 2002: 21; LVŽ 1: 91. – Zum 
Grundwort: LitEW 11f.; SEJL 17f.; ALEW 45.

 198 Vgl. LitEW 12; LEV 94f.; SEJL 18; ALEW 44f.
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2.3.3.2.1.2. Rektionale Flussnamen mit einem Toponym als onymischem 
Erstglied

Bagdononi upẽlis m. Šl, Šv (35026): Erster Bestandteil ist der ON Bagdonó-
nys m. Pl., zweiter Bestandteil das Diminutivum upẽlis m. zu lit. ùpė f. 
‚Fluss‘.199

Rūdinių revas200 m. Si (132461): Erster Bestandteil ist der WiesenN Rūdinės 
f. Pl., zweiter Bestandteil lit. rẽvas m. ‚Graben‘.201

Srguškės upẽlis m. Ka (37952): Erster Bestandteil ist der ON Srguškė m., 
zweiter Bestandteil das Diminutivum lit. upẽlis m. zu lit. ùpė f. ‚Fluss‘.202

Šaltinabalės revas203 m. Si (132897): Erster Bestandteil ist das sonst nicht 
belegte Toponym *Šaltinabalės f., zweiter Bestandteil lit. rẽvas m. 
‚Graben‘.204

2.3.3.2.2. Rektionale Flussnamen mit appellativischem Erstglied sind bei 
FlNN im Untersuchungsgebiet nicht bezeugt.

2.3.3.2.3. Lehnnamen? 
Da das Untersuchungsgebiet im Dreiländereck Litauen-Polen-Weißrussland 

liegt, ist es grundsätzlich möglich, dass vereinzelt Namen aus einer slawischen 
Sprache ins Litauische übernommen worden sind.

Nodavélta f. (1) Si (37161): wohl sekundär slawisierte bzw. umstrukturierte 
Form zu einer Bildung lit. *Nodelaitė, die zu wruss. nadzél m. ‚ein Flä-
chenmaß, Landfläche‘ zu stellen ist. Möglicherweise handelt es sich um 
eine onymische Konversion eines Wiesennamens.205

 199 Vgl. LitEW 1169; Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 12, 144; Vanagas 
1970: 260; Vanagas 1981a: 55; ALEW 1155f.

 200 Der Name ist in der Datenbank unakzentuiert.
 201 Vgl. LitEW 709; nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963; nicht in 

Vanagas 1970; nicht in Vanagas 1981a.
 202 Vgl. LitEW 1169; nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963; nicht in 

Vanagas 1970; nicht in Vanagas 1981a; ALEW 1155f.
 203 Der Name ist in der Datenbank unakzentuiert.
 204 Vgl. LitEW 709; nicht in Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963; nicht in 

Vanagas 1970; nicht in Vanagas 1981a.
 205 Vgl. Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/Ermanytė 1963: 110; nicht in Vanagas 1970; vgl. 

Vanagas 1981a: 231; Vanagas 1981b: 28.
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3. AUSWERTUNG

3.1. Zur Erweiterung des Korpus

Die Untersuchung der GewNN des westlichen Südaukštaiten auf der Ba-
sis der Geoinformationellen Ortsnamendatenbank Litauens (http://lkiis.lki. lt/ 
lietuvos- vietovardziu- geoinformacine-duomenu-baze) hat in jedem Falle die 
Kenntnisse um die dort vorhandenen Namen und deren systematische Zusam-
menhänge deutlich erweitert. In erster Linie deshalb, weil nun ein größeres, 
d. h. wohl vollständigeres Korpus ausgewertet werden konnte. Gegenüber den 
beiden abgeschlossenen, die Hydronymie ganz Litauens auswertenden Stan-
dardwerken Vanagas 1970 und Vanagas 1981a konnten im vorliegenden Bei-
trag mehr Namen besprochen werden, als es dort der Fall war. Gleiches gilt für 
Savukynas/ Vanagas/ Vitkaukas/ Vosylvytė/ Ermanytė 1963, in dem 18 der 120  
in diesem Beitrag behandelten Namen nicht erfasst sind (das sind 15 %). Von 
den in diesem Beitrag behandelten 120 GewNN finden sich 22 nicht in Vana-
gas 1970. 13 dieser Namen finden sich zudem nicht in Vanagas 1981a. Insge-
samt 17 der 120 Namen sind nicht in Vanagas 1981a aufgenommen, es gibt also 
9 Namen in Vanagas 1970, die nicht in Vanagas 1981a vorkommen:

insges. nicht 
in Vanagas 

1970

davon 
ausschl. 
nicht in 

Vanagas 1970

weder in 
Vanagas 

1970 noch in 
Vanagas 1981a

insges. 
nicht in 
Vanagas 

1981a

ausschl. 
nicht in 
Vanagas 

1981a

absolut 22 9 13 17 4
anteilig 18,33 % 7,5 % 10,83 % 14,17 % 3,33 %

Es ergibt sich so das zunächst erstaunliche Bild, dass 18,33 % des Korpus im 
Untersuchungsgebiet nicht in Vanagas 1970 und 14,17 % nicht in Vanagas 1981a 
erfasst worden zu sein scheinen. Ein Blick auf die Belege zeigt aber schnell, was 
die Gründe sein könnten: Einerseits handelt es sich in einer gewissen Zahl der 
Fälle um Namen, die einen Graben o. ä. bezeichnen und eines der litauischen 
Wörter für ‚Graben‘ enthalten, also lit. rãvas, rẽvas, grãbė, gr(i)ovà, griõvis u. a. 
Möglicherweise spielte hier der zwitterige Status von Gräben eine Rolle, die ja 
nicht notwendigerweise der Wasserführung dienen müssen, sodass ihre Benen-
nungen eine Stellung im Übergangsbereich von Gewässer- und Flurnamen ein-
nehmen. Ein Ausschluss dieser Namengattung mit dem Ziel, ein nur eindeutige 
Gewässerbezeichnungen enthaltendes Korpus zur Bearbeitung zu schaffen, ist 
durchaus zu rechtfertigen – ebenso freilich auch deren Aufnahme, da Gräben 
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potentiell wasserführend sind. Andererseits stellen unter diesen Namen solche 
aus ON + ‚Fluss‘ (lit. ùpė, upẽlis etc.) einen großen Anteil: Diese sind aufgrund 
ihrer durchsichtigen Struktur sprachwissenschaftlich gesehen ‚langweilig‘ und 
vielleicht einfach deshalb nicht vollständig erfasst worden. Zudem lag bei den 
beiden o. g. Arbeiten der Schwerpunkt eindeutig auf den standardsprachlichen 
Namenformen, weshalb nichtstandardsprachliche Namen(formen) oft nicht be-
rücksichtigt wurden.

3.2. Gegenüberstellende Zusammenfassung der Bil-
deweisen der See- und Fließgewässernamen des 
Untersuchungsgebiets

In der nachfolgenden Tabelle werden sämtliche oben vorgestellten GewNN 
erfasst. Die Nennung erfolgt gemäß der oben erfolgten Einordnung. Alternati-
ve Erklärungen können nicht berücksichtigt werden.

Die bei einzelnen Bildungen oben vorgenommene Einteilung in deony-
mische und deappellativische Bildungen bzw. bei letzteren auch noch die in 
desubstantivische, deadjektivische, deverbale, deradikale konnte in der Tabelle 
ebenfalls der Übersichtlichkeit halber nicht beibehalten werden.

Neben der absoluten Zahl der Belege wird auch jeweils noch der prozentu-
elle Anteil (aus Platzgründen gerundet auf zwei Stellen nach dem Komma) an 
der jeweiligen Gesamtzahl der See- bzw. FließgewNN angegeben, um die Ver-
gleichbarkeit der jeweiligen Anteile einfacher gewährleisten zu können.

Typ Untertyp
Anzahl
(Anteil)

Seenamen Anzahl
(Anteil)

Fließgewässerna-
men

Konver-
sion 

einfache 
Konversion

7
(9,33 %)

2.2.1.1.1.
Balañdis, 
Gálstas, Gáustas, 
Lnamarka, 
Pastovỹs, 
Ragõžė, Ragõžis

4
(8,89 %)

2.3.1.1.1.
Brãdas, Brastà, 
Salõtė, Ùpė

‚Doppelte‘ 
Konversion

6
(8,0 %)

2.2.1.1.2.
Bedùgnis, Du-
bióji, Giliojà, 
Giljóji, Ìlgis, Vei-
siẽjis

3
(6,67 %)

2.3.1.1.2.
Kreivóji, Nẽmunas, 
Rùdė

Pseudo-
konversion

0 2.2.1.1.3.
–

0 2.3.1.1.3.
–
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Typ Untertyp
Anzahl
(Anteil)

Seenamen Anzahl
(Anteil)

Fließgewässerna-
men

‚Onymi-
sche‘ Kon-
version

1
(1,33 %)

2.2.1.1.4.
Gadeikà

1
(2,22 %)

2.3.1.1.4.
Igarà

gesamt: 14
(18,67 %)

8
(17,78 %)

‚En-
dungs-
ablei-
tungen‘ 
(EA)

Deappel-
lativische 
EA

9
(12,0 %)

2.2.1.2.1.
Ánčia, Ángė, 
Angỹs, Dum̃blis, 
Dumblỹs, Niẽdis, 
Niedùs, Samã-
nius, Zapsỹs 

5
(11,11 %)

2.3.1.2.1.
Glúosnė, Marà, 
Niedà, Zapsà, 
Zãpsė

Deonymi-
sche EA

2
(2,67 %)

2.2.1.2.2.
Atesỹs, Daunóris

1
(2,22 %)

2.3.1.2.2.
Nemajūńė

Zirkumfi-
gierungen

1
(1,33 %)

2.2.1.2.3.
Prapùntas 

1
(2,22 %)

2.3.1.2.3.
Nevedis

Deradikale 
Bildungen

1
(1,33 %)

2.2.1.2.4.
Dusià

0 2.3.1.2.4.
–

gesamt: 13
(17,33 %)

7
(15,56 %)

Suf-
fixablei-
tungen

mit lit. 
-aitė

0 2.2.1.3.1.
–

0 2.3.1.3.1.
–

mit lit. 
-aitis

1
(1,33 %)

2.2.1.3.2.
Seliovináitis

0 2.3.1.3.2.
–

mit lit. 
-alis

0 2.2.1.3.3.
–

0 2.3.1.3.3.
–

mit lit. 
-avas

0 2.2.1.3.4.
–

0 2.3.1.3.4.
–

mit lit. -ėkė 0 2.2.1.3.5.
–

1
(2,22 %)

2.3.1.3.5.
Peršėḱė

mit lit. -elė 1
(1,33 %)

2.2.1.3.6.
Duobelė

1
(2,22 %)

2.3.1.3.6.
Spernẽlė

mit lit. -elis 9
(12,0 %)

2.2.1.3.7.
Bliūdẽlis, Bonẽlis 
Dubẽlis, Dum-
blẽlis, Ylẽlis, 
Markẽlis, Plas-
kẽlis, Šūrẽlis, 
Zapsẽlis

1
(2,22 %)

2.3.1.3.7.
Bradẽlis
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Typ Untertyp
Anzahl
(Anteil)

Seenamen Anzahl
(Anteil)

Fließgewässerna-
men

mit lit. 
-elỹs

0 2.2.1.3.8.
–

0 2.3.1.3.8.
–

mit lit. -ėlė 0 2.2.1.3.9.
–

0 2.3.1.3.9.
–

mit lit. -ėlis 2
(2,67 %)

2.2.1.3.10.
Ežerlis, 
Pastovlis

0 2.3.1.3.10.
–

mit lit. 
-ena

0 2.2.1.3.11. 
–

1
(2,22 %)

2.3.1.3.11.
Bambenà

mit lit. 
-ėnis

0 2.2.1.3.12.
–

0 2.3.1.3.12.
–

mit lit. -esė 0 2.2.1.3.13.
–

1
(2,22 %)

2.3.1.3.13.
Ates

mit lit. -ica 0 2.2.1.3.14.
–

0 2.3.1.3.14.
–

mit. lit. 
-yčia

0 2.2.1.3.15.
–

5
(11,11 %)

2.3.1.3.15.
Atesýčia, Kiaũlyčia, 
Gluosnyčià, Ylyčià, 
Simnyčià

mit lit.  
-(i)ekas

0 2.2.1.3.16.
–

0 2.3.1.3.16.
–

mit lit. 
-ietis

0 2.2.1.3.17.
–

0 2.3.1.3.17.
–

mit lit. -ija 1
(1,33 %)

2.2.1.3.18.
Obelijà

0 2.3.1.3.18.
–

mit lit. -ijis 0 2.2.1.3.19.
–

0 2.3.1.3.19.
–

mit lit. 
-ylis

0 2.2.1.3.20.
–

0 2.3.1.3.20.
–

mit lit. 
-yna

0 2.2.1.3.21.
–

0 2.3.1.3.21.
–

mit lit. 
-ýnas

0 2.2.1.3.22.
–

0 2.3.1.3.22.
–

mit lit. -inė 2
(2,67 %)

2.2.1.3.23.
Kemsnė, 
Mešknė

3
(6,67 %)

2.3.1.3.23.
Dóvinė, Lydẽkinė, 
Siūklnė
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Typ Untertyp
Anzahl
(Anteil)

Seenamen Anzahl
(Anteil)

Fließgewässerna-
men

mit lit. 
-inis

5
(6,67 %)

2.2.1.3.24.
Dumblnis, 
Gudnis, 
Kraknis, 
Seliovnis, 
Vadnis

0 2.3.1.3.24.
–

mit lit. 
-(i)nyčia

0 2.2.1.3.25.
–

0 2.3.1.3.25.
–

mit lit. 
-iškė

1
(1,33 %)

2.2.1.3.26.
Bedañtiškė

0 2.3.1.3.26.
–

mit lit. 
-iškis

1
(1,33 %)

2.2.1.3.27.
Kãviškis

0 2.3.1.3.27.
–

mit lit. 
-ytė

0 2.2.1.3.28.
–

0 2.3.1.3.28.
–

mit lit. 
-ka

0 2.2.1.3.29.
–

2
(4,44 %)

2.3.1.3.29.
Nemajùnka, 
Spernénka

mit lit. 
-lys

0 2.2.1.3.30.
–

0 2.3.1.3.30.
–

mit lit. 
-ntas

1
(1,33 %)

2.2.1.3.31.
Žùvintas

0 2.3.1.3.31.
–

mit lit. 
-oris

0 2.2.1.3.32.
–

0 2.3.1.3.32.
–

mit lit. 
-orius

0 2.2.1.3.33.
–

0 2.3.1.3.33.
–

mit lit. 
-otis

1
(1,33 %)

2.2.1.3.34.
Dabótis

0 2.3.1.3.34.
–

mit lit. 
-tė

0 2.2.1.3.35.
–

0 2.3.1.3.35.
–

mit lit. 
-uišis

0 2.2.1.3.36.
–

0 2.3.1.3.36.
–

mit lit.
-uitis

1
(1,33 %)

2.2.1.3.37.
Gilùitis

0 2.3.1.3.37.
–

mit lit. 
-ukas

2
(2,67 %)

2.2.1.3.38.
Dėliùkas, Sper-
niùkas

0 2.3.1.3.38.
–

mit lit. 
-ulis

0 2.2.1.3.39.
–

0 2.3.1.3.39.
–
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Typ Untertyp
Anzahl
(Anteil)

Seenamen Anzahl
(Anteil)

Fließgewässerna-
men

mit lit. 
-uonis

0 2.2.1.3.40.
–

0 2.3.1.3.40.
–

mit lit. 
-ūtas

1
(1,33 %)

2.2.1.3.41.
Mekšrūt́as

0 2.3.1.3.41.
–

mit lit. 
-utė

0 2.2.1.3.42.
–

0 2.3.1.3.42.
–

mit lit. 
-utis

1
(1,33 %)

2.2.1.3.43.
Senkùtis

0 2.3.1.3.43.
–

mit slaw. 
-ika

0 2.2.1.3.44.
–

1
(2,22 %)

2.3.1.3.44.
Marikà

nicht klar 
kategori-
sierbar

1
(1,33 %)

2.2.1.3.45.
Akunuõčias

2
(4,44 %)

2.3.1.3.45.
Alnà, Spernià

gesamt: 31
(41,33 %)

18
(40,0 %)

Kompo-
sita

Appellati-
vum + Ap-
pellativum

1
(1,33 %)

2.2.2.1.1.
Substantiv + 
Substantiv
Buzežeris

1
(2,22 %)

2.3.2.1.1.
Substantiv + 
Substantiv
Pečiagrinda

2
(2,67 %)

2.2.2.1.2.
Adjektiv + Sub-
stantiv
Báltabalė, Šven-
taduõnis

1
(2,22 %)

2.3.2.1.2.
Adjektiv + Subs-
tantiv
Senãupis

0 2.2.2.1.3.
Adjektiv + Ad-
jektiv
–

0 2.3.2.1.3.
Adjektiv + Ad-
jektiv
–

0 2.2.2.1.4.
Verb + Subs-
tantiv
–

3
(6,67 %)

2.3.2.1.4.
Verb + Substantiv
Zùrzaupė, Zùrzau-
pis, Zùrzupis

Onym + 
Appellati-
vum

1
(1,33 %)

2.2.2.1.5.
Cijūñamiškis

0 2.3.2.1.5.
–

gesamt: 4
(5,33 %)

5
(11,11 %)
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Typ Untertyp
Anzahl
(Anteil)

Seenamen Anzahl
(Anteil)

Fließgewässerna-
men

syn-
tagma-
tische 
Namen

Kongruie-
rende Na-
men

2
(2,67 %)

2.2.3.1.
Báltas Kaũknoris, 
Júodas 
Kaũknoris

2
(4,44 %)

2.3.3.1.
Baltóji Ánčia, Juo-
dóji Ánčia

Rektionale 
Namen 
mit ony-
mischem 
Erstglied

9
(12,0 %)

2.2.3.2.1.
Akmẽnių ẽžeras, 
Ángininkų ẽžeras, 
Arãdninkų ẽžeras, 
Atesniñkų ẽžeras, 
Babr ẽžeras, 
Černiùkiškės 
ẽžeras, Sim̃no 
ẽžeras, 
Šveñtežerio 
ẽžeras, Žuvint 
ẽžeras

4
(8,89 %)

2.3.3.2.1.
Bagdononi upẽlis, 
Rūdinių revas, 
Srguškės upẽlis, 
Šaltinabalės revas

Rektionale 
Namen mit 
appellati-
vischem 
Erstglied

1
(1,33 %)

2.2.3.2.2.
Kùnigo valkà

0 2.3.3.2.2.
–

gesamt: 12
(16,0 %)

6
(13,33 %)

Lehnna-
men?

1
(1,33 %)

2.2.3.2.3.
Mūčélninkas

1
(2,22 %)

2.3.3.2.3.
Nodavélta

Gesamt: 75 45

Aufgrund der teils sehr geringen Belegzahlen für manche Erscheinungen 
sind über weite Strecken keine sicheren Aussagen möglich. Recht eindeutig 
sind jedoch für das Untersuchungsgebiet folgende Erscheinungen: 

Beide Namentypen weisen einen gleich großen Anteil an Konversionen von 
knapp 18,67 % bzw. 17,78 % des Gesamtkorpus auf.

Die ‚Endungsableitungen‘ sind unter den SeeNN mit 17,33 % geringfügig 
stärker vertreten als bei den FlNN mit 15,56 %, wobei in beiden Fällen die de-
appellativischen Bildungen jeweils gut 2/3 ausmachen.

Auch die Suffixableitungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet nur ge-
ringfügig häufiger als bei den FließgewNN (41,33 % : 40,0 %), und es werden 
um die Hälfte mehr verschiedene Suffixe verwendet als bei den FließgewNN 
(15 : 10). Insgesamt sind in der Untersuchung 24 verschiedene Suffixe bei der 
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Bildung von GewNN nachweisbar (3 davon mit unklarem Status). 12 Suffixe 
sind nur bei den SeeNN bezeugt, 6 Suffixe nur bei den FließgewNN, 3 Suffixe 
bei beiden Namenarten.

Komponierte Namen sind bei den FließgewNN gut doppelt so häufig wie bei 
den SeeNN (11,11 % : 5,33 %).

Bei den syntagmatischen Namen weichen die beiden Namenarten kaum 
voneinander ab.

Erstellt man eine Häufigkeitshierarchie für beide Namenarten, so ergibt sich 
für die SeeNN:

Suffixableitungen (41,33 %) 
 > Konversionen (18,67 %)
  > Endungsableitungen (17,33 %)
   > syntagmatische Namen (16,0 %)
    > Komposita (5,33 %)
und für die FließgewNN:
Suffixableitungen (40,0 %) 
 > Konversionen (17,78 %)
  > Endungsableitungen (15,56 %)
   > syntagmatische Namen (13,33 %)
    > Komposita (11,11 %)
Für SeeNN und FließgewNN sind in dem hier vorgestellten Teil des Un-

tersuchungsgebiets die Suffixableitungen die häufigste Bildeweise, während 
Konversionen, Endungsableitungen und syntagmatische Namen beinahe gleich 
häufig sind. Lediglich die Komposita fallen in beiden Namenarten demgegen-
über ab.

Fasst man die traditionell in der litauischen Sprachwissenschaft als eigene 
Kategorie begriffenen Endungsableitungen indes als Sonderfall der Suffixablei-
tungen (was sie aus sprachgeschichtlicher Perspektive zweifelsohne sind), ergibt 
sich folgendes Bild für die SeeNN:

Suffixableitungen incl. Endungsableitungen (58,66 %) 
 > Konversionen (18,67 %)
  > syntagmatische Namen (16,0 %)
   > Komposita (5,33 %)
und für die FließgewNN:
Suffixableitungen incl. Endungsableitungen (57,78 %) 
 > Konversionen (17,78 %)
  > syntagmatische Namen (13,33 %)
   > Komposita (11,11 %)
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Die Hierarchien sind recht gleichartig, wenngleich natürlich die prozentua-
len Anteile durchaus verschieden sein können. Hauptunterschied sind die An-
teile der Komposita.

Fasst man schließlich noch die Konversionen letztlich als im Rahmen der 
Onymisierung erfolgte Null-Ableitungen auf, ergibt sich folgendes Ergebnis für 
die SeeNN: 

Suffixableitungen incl. Endungsableitungen und Konversionen (77,33 %) 
 > syntagmatische Namen (16,00 %)
  > Komposita (5,33 %)
und für die FließgewNN:
Suffixableitungen incl. Endungsableitungen und Konversionen (75,56 %) 
 > syntagmatische Namen (13,33 %)
  > Komposita (11,11 %)
Die Hierarchien sind dann noch gleichartiger, nur die Anteile noch un-

terschiedlich hoch. Größter Unterschied ist der etwa doppelt so große Anteil 
an Komposita (11,11 %) bei den FließgewNN gegenüber dem bei den SeeNN 
(5,33 %).

3.3. Gegenüberstellende Zusammenfassung der Bil-
deweisen der See- und Fließgewässernamen des 
gesamten westlichen Südaukštaiten

Da eine Auszählung des gesamten litauischen Gewässernamenschatzes bis-
lang in dieser Weise nicht erfolgt ist, kann hier keine Aussage darüber gemacht 
werden, in wieweit die im Untersuchungsgebiet angetroffenen Verhältnisse 
‚normal‘ sind oder aber vom litauischen Durchschnitt abweichen.

In der nachfolgenden Tabelle werden sämtliche SeeNN und Fließgewäs-
serNN des westlichen Südaukštaiten einander gegenübergestellt, es werden also 
die Daten aus Bichlmeier 2019a und dem vorliegenden Beitrag zusammenge-
fasst. Da aufgrund der geografischen Verteilung manche Namen in beiden Ar-
tikeln zu nennen waren, handelt es sich bei den Zahlen der nachfolgenden Zu-
sammenfassung nicht einfach um die Summe der Belegzahlen der Namen aus 
beiden Beiträgen, sondern um eine etwas geringere Anzahl.

Das Gesamtkorpus beträgt 422 (332 vs. 120) Namen, 240 (182 vs. 75) See-
namen und 183 (150 vs. 45) Fließgewässernamen:
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Typ Unter-
typ

Anzahl
(Anteil)

Seenamen Anzahl
(Anteil)

Fließgewässerna-
men

Kon-
version

einfache 
Konver-
sion

24
(10,00 %)

Aks, Apýdemė, 
Arielýnas, Avris, 
Azãgis, Balañdis, 
Bedùgnė, Dublià, 
Gálstas, Gáustas, 
Į v́odas, Klónis, 
Krãštas, Lnamarka, 
Lapū ̃kas, Pastovỹs, 
Ragõžė, Ragõžis, 
Pẽlekas, Skùistas, 
Strtos, Teirùs, 
Trikójis, Vilk̃as

27
(19,57 %)

Brãdas, Beñdrė, 
Brastà, Brastvà, 
Dvšakis, Grãbė, 
Grovà, Gulb̃ė, 
Kirmýnas, Kraušius, 
Kriaušiùs, Rava, 
Salõtė, Sántaika, 
Skar̃džiai, Spar̃tas, 
Stelérnia, Stira, Strta, 
Sutra, Upẽlis, Ùpė, 
Upsnis, Varputỹs, 
Vlkė, Vilkinýčia, 
Vodà

‚Doppel-
te‘ Kon-
version

12
(5,00 %)

Balt̃ajis, Bedùgnis, 
Dubióji, Dùlgas, 
Giliojà, Giljóji, 
Glujis, Ìlgis, 
Skáistis, Skuñdis, 
Spar̃tas, Veisiẽjis

4
(2,19 %)

Išilgnis, Kreivóji, 
Nẽmunas, Rùdė

Pseudo-
konver-
sion

1
(0,42 %)

Šaulỹs 0 –

‚Ony-
mische‘ 
Konver-
sion

6
(2,50%)

Antòkolis, 
Aukštãkalnis, 
Daildė, Gadeikà, 
Vidùgašlis, Zuokas

1
(0,55 %)

Gailiūńiškė

gesamt: 43
(17,92 %)

32
(17,49 %)

En-
dungs-
ablei-
tungen

Deap-
pellati-
vische 
‚En-
dungs-
ablei-
tungen‘

16
(7,50 %)

Ánčia, Ángė, Angỹs, 
Dum̃blis, Dumblỹs, 
Kavalỹs, Krùglis, 
Lapū ̃kis, Niẽdis, 
Niedùs, Sãknas, 
Saknius, Samãnis, 
Samãnius, Tabãlis, 
Zapsỹs 

25
(13,66 %)

Avrė, Blsa, Degùtė, 
Glúosnė, Gum̃brė, 
Ìlgis, Marà, Niedà, 
Ručiõjus, Saknà, 
Seirà, Sidãbris, 
Sùtrė, Trùmpė, Ùidė, 
Ùpis, Vardžiùs, 
Vlka, Zapsà, Zãpsė, 
Zebriùs, Žebriùs, 
Zem̃brė, Žem̃brė, 
Žilvià
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Typ Unter-
typ

Anzahl
(Anteil)

Seenamen Anzahl
(Anteil)

Fließgewässerna-
men

Deony-
mische 
‚En-
dungs-
ablei-
tungen‘

3
(1,25 %)

Atesỹs, Daunóris, 
Liškiavis

4
(2,19 %)

Igarà, Mikasà, Ne-
majūńė, Senkonė 

Zir-
kumfi-
gierun-
gen

2
(0,83 %)

Pamelnyčỹs, 
Prapùntas 

4
(2,19 %)

Nevedis, Paežerlė, 
Pãgeležnyčė, 
Pakrokšl

Dera-
dikale 
Bildun-
gen

4
(1,67 %)

Dusià, Pluvijà, 
Skirziùs, Straũzdis

0 –

gesamt: 25
(10,42 %)

33
(18,03 %)

Suf-
fixab-
leitun-
gen

mit lit. 
-aitė

0 – 1
(0,55 %)

Dumbláitė

mit lit. 
-aitis

6
(2,50%)

Juodáitis, Selio-
vináitis, Sidabrinái-
tis, Skirzáitis, 
Varnėnáitis, Vilkái-
tis

0 –

mit lit. 
-alis

1
(0,42 %)

Drapãlis 0 –

mit lit. 
-avas

2
(0,83 %)

Mõrkavas, Sãgavas 0 –

mit lit. 
-ėkė

0 – 1
(0,55 %)

Perškė

mit lit. 
-elė

3
(1,25 %)

Duobelė, Dubẽlė, 
Dusẽlė

4
(2,19 %)

Dulgẽlė, Rynẽlė, Ru-
dẽlė, Spernẽlė
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Typ Unter-
typ

Anzahl
(Anteil)

Seenamen Anzahl
(Anteil)

Fließgewässerna-
men

mit lit. 
-elis

23
(9,58 %)

Aklẽlis, Bliūdẽlis, 
Bonẽlis, Dubẽlis, 
Dumblẽlis, Ylẽlis, 
Ilgẽlis, Juodẽlis, 
Kiepẽlis, Krugẽlis, 
Liubẽlis, Liūnẽlis, 
Lukštẽlis, Lu(o)bẽlis, 
Markẽlis, Mašnẽlis, 
Maušẽlis, Mažẽlis, 
Plaskẽlis, Prūdẽlis, 
Šūrẽlis, Varẽlis, 
Zapsẽlis

3
(1,64 %)

Bradẽlis, Krokšlẽlis, 
Varẽlis 

mit lit.  
-elỹs

1
(0,42 %)

Metelỹs 0 –

mit lit. 
-ėlė

0 – 1
(0,55 %)

Dubenlė

mit lit. 
-ėlis

7
(2,92%)

Drapallis, 
Ešerinlis, Ežerlis, 
Ežerynlis, 
Pastovlis, 
Šlavantlis, 
Taballis 

1
(0,55 %)

Malūnlis

mit lit. 
-ena

0 – 1
(0,55%)

Bambenà

mit lit.  
-enis

1
(0,42 %)

Luksnẽnis 0 –

mit lit. 
-ėnis

1
(0,42 %)

Luksnnis 0 –

mit lit.  
-esė

0 – 1
(1,09 %)

Ates

mit lit.  
-esỹs

1
(0,42 %)

Atesỹs? 0 –

mit lit. 
-ica

0 – 1
(0,55 %)

Metẽlica

mit. lit. 
-yčia

0 – 5
(2,73 %)

Atesýčia, Kiaũ lyčia, 
Gluosnyčià, Ylyčià, 
Simnyčià

mit lit. 
-(i)ekas

1
(0,42 %)

Gáiliekas 0 –
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Typ Unter-
typ

Anzahl
(Anteil)

Seenamen Anzahl
(Anteil)

Fließgewässerna-
men

mit lit. 
-ietis

1
(0,42 %)

Rmietis 0 –

mit lit. 
-ija

1
(0,42 %)

Obelijà 2
(1,09 %)

Kirmijà, Uosijà

mit lit. 
-ijis

3
(1,25 %)

Pãlazdijis, Seirjis, 
Vernjis

0 –

mit lit. 
-ylis

1
(0,42 %)

Zervýlis 0 –

mit lit. 
-yna

2
(0,83 %)

Ežerýnos, Zervỹna 0 –

mit lit. 
-ýnas

3
(1,25 %)

Ežerýnas, Snai-
gýnas, Zervýnas

1
(0,55 %)

Snaigýnas

mit lit. 
-inė

4
(1,67 %)

Kemsnė, Mekšrnė, 
Mešknė, Pálšinė

6
(3,28 %)

Balnė, Dóvinė, Ger-
vinė, Kárvinė, Ly-
dẽkinė, Siūklnė

mit lit. 
-inis

14
(5,83 %)

Dėlnis, Dielnis, 
Dumblinis, Gervnis, 
Gudnis, Kraknis, 
Pálšinis, Purvnis, 
Salnis, Seliovnis, 
Vadnis, Vidutnis, 
Vilkinia, Vilkinỹs

0 –

mit lit. 
-(i)nyčia

1
(0,42 %)

Anglinyčia 2
(1,09 %)

Avernyčia, Bils̃inyčia

mit lit. 
-iškė

3
(1,25 %)

Bedañtiškė, 
Melešiškė, 
Melešiškės

3
(1,64 %)

Baliūńiškės, Dau-
knškė, Manẽliškė

mit lit. 
-iškis

4
(1,67 %)

Juodškis, Kãviškis, 
Õnči(u)škis, Pur-
vškis, 

0 –

mit lit. 
-ytė

0 – 1
(0,55 %)

Metelýtė

mit lit.  
-ka

0 – 6
(3,28 %)

Dubénka, Nemajùnka, 
Saltonkà, Smenči-
onkà, Spernénka, 
Zizélka

mit lit.  
-lys

0 – 2
(1,09 %)

Kriokšlỹs, Krokšlỹs
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Typ Unter-
typ

Anzahl
(Anteil)

Seenamen Anzahl
(Anteil)

Fließgewässerna-
men

mit lit.  
-ntas

3
(1,25 %)

Šlavañtas, 
Térmentas, Žùvintas

1
(0,55 %)

Térmentas

mit lit.  
-oris

1
(0,42 %)

Naudõris 0 –

mit lit. 
-orius

1
(0,42 %)

Naudõrius 0 –

mit lit. 
-otis

1
(0,42 %)

Dabótis 0 –

mit lit. 
-tė

0 – 1
(0,55 %)

Lakštė

mit 
-uišis

1
(0,42 %)

Gilùišis 0 –

mit lit.
-uitis

1
(0,42 %)

Gilùitis 0 –

mit lit. 
-ukas

7
(2,92 %)

Dėliùkas, Dėlinùkas, 
Gervinùkas, 
Maušiùkas, 
Pirčiùkas, Šauliùkas, 
Sperniùkas

0 –

mit lit. 
-ulis

1
(0,42 %)

Naujùlis 0 –

mit lit. 
-uonis

1
(0,42 %)

Veliuõnis 0 –

mit lit. 
-ūtas

1
(0,42 %)

Mekšrūt́as 0 –

mit lit. 
-utis

2
(0,83 %)

Menkùtis, Senkùtis 0 –

mit slaw. 
-ika

0 – 1
(0,55 %)

Marikà

nicht 
klar ka-
tegori-
sierbar

1
(0,42 %)

Akunuõčias 2
(1,09 %)

Alnà, Spernià

gesamt: 105
(43,75 %)

48
(26,23 %)



HARALD BICHLMEIER

252 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXX

Typ Unter-
typ

Anzahl
(Anteil)

Seenamen Anzahl
(Anteil)

Fließgewässerna-
men

Kom-
posita

Appella-
tivum + 
Appella-
tivum

11
(4,58 %)

Substantiv + Sub-
stantiv
Buzežeris, 
Ežerėbalė, 
Ežerliabalė, 
Galãdusis, 
Galadusỹs, 
Gėdavardỹs, 
Giedavardỹs, 
Gùdežeris, 
Pelialapūkas, 
Šiknežeris, 
Vilk̃ežeris

11
(6,01 %)

Substantiv + Subs-
tantiv
Beržaviẽtis, 
Pečiagrinda, 
Perceležià, Rūd̃upė, 
Snaigupẽlė, Vasupis, 
Varnalšupis, 
Vilkupis, Vilkotakis, 
Vnkšnupis, Žrgupė

4
(1,67 %)

Adjektiv + Subs-
tantiv
Báltabalė, 
Júodažeris, 
Júodežeris, 
Šventaduõnis

6
(3,28 %)

Adjektiv + Subs-
tantiv
Giliagrabė, Dùlpis, 
Glrevis, Rašupis, 
Senãupis, Šventupė

1
(0,42 %)

Adjektiv + Ad-
jektiv
Lapõčiažalis

0 Adjektiv + Adjektiv
–

2
(0,83 %)

Verb + Substantiv
Skinežeris, Tulupis

7
(3,83 %)

Verb + Substantiv
Kvrabalis, Šliaũžupis, 
Ùrkupis, Zùrzaupė, 
Zùrzaupis, Zùrzupė, 
Zùrzupis

Onym + 
Appella-
tivum

2
(0,83 %)

Cijūñamiškis, Dap-
kẽvičiabalė

3
(1,64 %)

Alỹtupis, Račkupỹs, 
Stasiūṕė 

gesamt: 20
(8,33 %)

27
(14,75 %)

syn-
tagma-
tische 
Namen

Kongru-
ierende 
Namen

5
(2,08 %)

Báltajis Bils̃as, 
Báltas Kaũknoris, 
Gilùlis nendrýnas, 
Júodajis Bils̃as, Júo-
das Kaũknoris

3
(1,64 %)

Baltóji Ánčia, Juodóji 
Ánčia, Smalnis 
Pẽčius
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Typ Unter-
typ

Anzahl
(Anteil)

Seenamen Anzahl
(Anteil)

Fließgewässerna-
men

Rekti-
onale 
Namen 
mit 
onymi-
schem 
Erst-
glied

38
(15,83 %)

Aki ežerlis, 
Akmẽnių ẽžeras, 
Ángininkų ẽžeras, 
Ãniškio ẽžeras, 
Antòkolio ẽžeras, 
Arãdninkų ẽžeras, 
Atesniñkų ẽžeras, 
Aukštãkalnių ẽžeras, 
Babr ẽžeras, 
Bakši ẽžeras, 
Černiùkiškės ẽžeras, 
Daildės ežerlis, 
Gudẽlių ẽžeras, 
Jonkškės ẽžeras, 
Kanauk ẽžeras, 
Léipalingio ẽžeras, 
Likišklių ẽžeras, 
Luksnėńų ẽžeras, 
Norūńų ežerlis/
ẽžeras, Pãlazdijų 
ẽžeras, Pãserninkų 
ẽžeras, Radžiūńų 
ẽžeras, Ročki 
ežerlis, Roli 
ẽžeras, Sabalškių 
ežerlis, Sim̃no 
ẽžeras, Smaliniñkų 
ẽžeras, Šveñtežerio 
ẽžeras, Tãlokių 
ẽžeras, Teiziniñkų 
ẽžeras, Teiz ẽžeras, 
Tolkūńų ẽžeras, 
Ū̃dininkų ẽžeras, 
Ūdrjos ẽžeras, 
Užùbalių ežerlis, 
Verstamin ẽžeras, 
Žagãrių ežerlis, 
Žuvint ẽžeras 

30
(16,39 %)

Bagdononi 
upẽlis, Dubẽlio 
ùpė, Galinãraiščio 
ravẽlis, Gardin 
rãvas, Gáusto 
rãvas, Geštariškių 
upẽlis, Gedavardžio 
upẽlis, Giráitės upẽlis, 
Gõjaus upẽlis, Grgo 
rãvas, Gudniškių 
ùpė, Juralẽvičiaus 
rãvas, Jurčiūńų 
rãvas, Kampnės 
upẽlis, Lankõs 
rãvas, Maišym 
upẽlis, Márgio 
rãvas, Masláučiškių 
upẽlis, Mõrkavo 
upẽlis, Pãbilsio 
upẽlis, Paũkščiarevio 
upẽlis, Rūdinių 
revas, Sãgavo 
upẽlis, Stráigių 
upẽlis, Šiñkaus upẽlis, 
Srguškės upẽlis, 
Šaltinabalės revas, 
Šveñto Jõno upẽlis, 
Tarpúoežerės upẽlis, 
Vernjo upẽlis 
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Typ Unter-
typ

Anzahl
(Anteil)

Seenamen Anzahl
(Anteil)

Fließgewässerna-
men

Rekti-
onale 
Namen 
mit ap-
pellati-
vischem 
Erst-
glied

2
(0,83 %)

Kùnigo valkà, Ravo 
duobė

9
(4,92 %)

Gluosnių griovis, 
Kreisõs upẽlis, 
Krõkšlio upẽlis, 
Lazdynų griovis, 
Lepos ùpė, Liūńo 
rãvas, Mùrgų upẽlis, 
Vato Gõjus, Vúodos 
ùpė

gesamt: 45
(18,75 %)

42
(22,95 %)

Lehn-
namen?

2
(0,83 %)

Bezdankà, 
Mūčélnin-

kas

1
(0,55 %)

Nodavélta 2
(0,83 %)

Ge-
samt:

240 (darunter 4 See-
teilNN)

183

Beide Namentypen weisen einen gleich großen Anteil an Konversionen von 
knapp 18 % des Gesamtkorpus auf, bei den FließgewNN ist der prozentuale 
Anteil der einfachen Konversionen jedoch um mehr als die Hälfte höher als bei 
den SeeNN, umgekehrt sind bei SeeNN die ‚doppelten‘ Konversionen mehr als 
doppelt so häufig wie bei den FließgewNN.

‚Endungsableitungen‘ sind unter den FließgewNN mit 18,03 % anteilig fast 
doppelt so stark vertreten wie bei den SeeNN mit nur 10,42 %, wobei in beiden 
Fällen die deappellativischen Bildungen die Mehrheit (ca. 2/3 bei SeeNN, ca. 
3/4 bei FließgewNN) stellen.

Suffixableitungen sind bei SeeNN im Untersuchungsgebiet anteilig um et-
wa die Hälfte häufiger als bei den FließgewNN (43,75 % : 26,23 %), und es 
werden etwa um die Hälfte mehr verschiedene Suffixe verwendet als bei den 
FließgewNN (34 : 23). Insgesamt sind im Untersuchungsgebiet im Rahmen der 
Suffixableitungen synchron 48 verschiedene Suffixe bei der Bildung von Gew-
NN nachweisbar: 25 Suffixe sind nur bei den SeeNN bezeugt, 14 Suffixe nur 
bei den FließgewNN, 9 Suffixe begegnen bei beiden Namenarten. Da es sich 
bei den einzelnen Bildungen meist um sehr niedrigfrequente Erscheinungen 
handelt, ist deren Verhältnis in der Regel nicht als sonderlich aussagekräftig 
anzusehen. 

Folgende Verhältnisse sind aber so auffällig, dass sie vielleicht auch für Li-
tauen allgemein Aussagekraft besitzen:
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Suffix Seenamen mit dem Suffix Fließgewässernamen mit 
dem Suffix

-aitis 6 0
-elis 23 3
-ėlis 7 1
-inis 14 0
-ka 0 6

-ukas 7 0

Zwei suffixal gebildeter Namen erscheinen als SeeN (Snaigýnas m. [1] Ve 
[38087], Varẽlis m. (2) Lp [42873]) und als FließgewN (Snaigýnas m. [1] Mrs 
[42899], Varẽlis m. (2) Kr [38600]).

Komponierte Namen sind wiederum bei den FließgewNN anteilig fast dop-
pelt so häufig wie bei den SeeNN (8,33 % : 14,75 %).

Bei den syntagmatischen Namen weichen die beiden Namenarten nur bei 
den rektionalen mit appellativischem Erstglied deutlich voneinander ab: zwei 
SeeNN (0,83 %) stehen 9 FließgewNN gegenüber (4,92 %). Insgesamt sind syn-
tagmatische Namen bei FließgewNN aber um etwa ein Viertel häufiger als bei 
SeeNN (22,95 % : 18,75 %).

Erstellt man eine Häufigkeitshierarchie für beide Namenarten, so ergibt sich 
für die SeeNN:

Suffixableitungen (43,75 %) 
 > syntagmatische Namen (18,75 %)
  > Konversionen (17,92 %) 
   > Endungsableitungen (10,42 %)
    > Komposita (8,33 %)

und für die FließgewNN:

Suffixableitungen (26,23 %) 
 > syntagmatische Namen (22,95 %)
  > Endungsableitungen (18,03 %)
   > Konversionen (17,49 %) 
    > Komposita (14,75 %)

Für SeeNN sind mithin also Suffixableitungen klar die häufigste Bildewei-
se, während für FließgewNN Suffixableitungen nur wenig häufiger sind als  
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syntagmatische Namen. Insgesamt zeigen die FließgewNN eine gleichmäßige-
re Verteilung der Namen auf die Bildearten als die SeeNN. Bei den Fließge-
wNN liegt der Anteil von Endungsableitungen und Komposita jeweils um gut 
2/3 höher als bei den SeeNN.

Fasst man die traditionell in der litauischen Sprachwissenschaft als eigene 
Kategorie begriffenen Endungsableitungen indes als Sonderfall der Suffixab-
leitungen auf (was sie aus sprachgeschichtlicher Perspektive zweifelsohne sind), 
ergibt sich folgendes Bild für die SeeNN:

Suffixableitungen inkl. Endungsableitungen (54,17 %) 
 > syntagmatische Namen (18,75 %)
  > Konversionen (17,92 %)
   > Komposita (8,33 %)

und für die FließgewNN:

Suffixableitungen inkl. Endungsableitungen (44,26 %) 
 > syntagmatische Namen (22,95 %)
  > Konversionen (18,67 %)
   > Komposita (14,75 %)

Die Hierarchien sind dann schon gleichartig, wenngleich natürlich die pro-
zentualen Anteile durchaus verschieden sein können.

Fasst man schließlich noch die Konversionen letztlich als im Rahmen der 
Onymisierung erfolgte Null-Ableitungen auf, ergibt sich folgendes Ergebnis für 
die SeeNN: 

Suffixableitungen inkl. Endungsableitungen und Konversionen (72,09 %) 
 > syntagmatische Namen (18,75 %)
  > Komposita (8,33 %)

und für die FließgewNN:

Suffixableitungen inkl. Endungsableitungen und Konversionen (62,91 %) 
 > syntagmatische Namen (22,95 %)
  > Komposita (14,75 %)

SeeNN zeigen also eine deutlich höheren Anteil an derivationellen Bildun-
gen (Suffixableitungen inkl. Endungsableitungen und Konversionen), während 
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bei den FließgewNN der Anteil der Komposita deutlicher ausgeprägt ist, er ist 
etwa eindreiviertelmal so groß wie bei den SeeNN.

Da eine Auszählung des gesamten litauischen Gewässernamenschatzes bis-
lang in dieser Weise nicht erfolgt ist (also mit Aufteilung in SeeNN vs. Fließ-
gewNN), kann vorläufig keine Aussage darüber gemacht werden, in wieweit 
die im Untersuchungsgebiet angetroffenen Verhältnisse ‚normal‘ sind oder aber 
vom litauischen Durchschnitt abweichen.

3.4. Ausblick

Ein Forschungsdesiderat bleibt sowohl für das Untersuchungsgebiet als auch 
für ganz Litauen die Erstellung eines historischen Gewässernamenbuchs (wie 
natürlich auch eines historischen Ortsnamenbuchs). 
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ABKÜRZUNGEN
Adj. – Adjektiv
Al – Alytaus seniūnija
dial. – dialektal
Dimin. – Diminutiv
f. – feminin
FamN(N) – Familienname(n)
FließgewN(N) – Fließgewässername(n)
germ. – germanisch
GewN – Gewässername
Ka – Kapčiamiestis (Rayon Lazdijai)
No – Noragelis (Rayon Lazdijai) 
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Kr – Krokialaukis (Rayon Alytus)
Ku – Kučiūnai (Rayon Lazdijai)
Lp – Leipalingi (Rayon Druskininkai)
Lz – Lazdijai (Rayon Lazdijai)
m. – maskulin
Mrs – Miroslavas (Rayon Alytus)
ON(N) – Ortsname(n)
poln. – polnisch
Pl. – Plural
PN(N) – Personenname(n)
russ. – russisch
Se – Seirijai (Rayon Lazdijai)
Si – Simnas (Rayon Alytus)
slaw. – slawisch
Še – Šeštokiai (Rayon Lazdijai) 
Šl – Šlavantai (Rayon Lazdijai)
Šv – Šventežeris (Rayon Lazdijai)
Te – Teizai (Rayon Lazdijai)
Ve – Veisiejai (Rayon Lazdijai)
ukr. – ukrainisch
wruss. – weißrussisch

Morfologinė ir semantinė vakarinių pietų 
aukštaičių vandenvardžių analizė (2 dalis)

SANTRAUKA 

Šis straipsnis savo turiniu ir struktūra siejasi su autoriaus jau aptartais vakarinių pie-
tų aukštaičių vandenvardžiais. 2019 m. bus išleistas kolektyvinis rinkinys, skirtas kalba-
mojo regiono onimijai. Pateiktame straipsnyje nagrinėjami dar autoriaus netyrinėti Aly-
taus rajono Simno seniūnijos ir Lazdijų savivaldybės Kapčiamiesčio, Kučiūnų, Noragėlių 
ir Šventežerio seniūnijų vandenvardžiai (ežerų vardai ir upėvardžiai). Pastarieji vandenvar-
džiai aptariami atskirai, siekiant atskleisti jų darybos skirtumus. Iš viso morfologiniu ir se-
mantiniu aspektais aptariama 120 vardų (75 ežerų vardai ir 45 upėvardžiai). Atlikus išsamią 
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jau kolektyviniame rinkinyje aptartų 303 vandenvardžių ir šiame straipsnyje pateiktų dar 
120 vandenvardžių (iš viso 423 vandenvardžių) analizę, paaiškėjo, kad skirtingų darybos 
būdų hierarchija yra beveik identiška. Tačiau pabrėžtina, kad ežerų vardų priesaginiai ve-
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Juozas Pabrėža
ŽEMAIČIŲ KALBA IR RAŠYBA
MOKSLO MONOGRAFIJA 

Šiauliai: Šiaulių universiteto bibliotekos Leidybos skyrius 
(Bibliotheca actorum humanitaricorum universitatis Saulensis,  
knyga Nr. 17), 2017, 336 p.  
ISBN 978-609-8179-10-1, ISSN 1822-7278

2017 metų pabaigoje pasirodžiusi Juozo Pabrėžos monografija Žemai-
čių kalba ir rašyba (toliau – ŽKR) yra svarbi ne vien tik dialek-

tologams, bet ir kiekvienam žemaitiškumu susidomėjusiam asmeniui, nes ši 
knyga kaip žemaitiškumo raiškos ir atpažinimo galimybių sąvadas atskleidžia 
svarbiausius, įdomiausius ir labiausiai ištirtus ar priešingai – tyrimų stokojan-
čius šio reiškinio komponentus ir jų išskirtinumą. 

ŽKR gali sudominti ir yra skirta dviem skirtingo tipo adresatams. Pirmojo ti-
po adresatas yra emociškai neutralus skaitytojas, kuris domisi lituanistika ir dia-
lektologija: žemaičių kalbinė sistema aprašoma atskaitos tašku laikant lietuvių 
bendrinę kalbą (tai atsispindi ir dviejų kalbinių sistemų skirtumus pabrėžiančio-
se dėstymo formuluotėse, ir iliustruojančiuose pavyzdžiuose, kurie beveik visa-
da1 būna su formos ar reikšmės bendrinėje kalboje atitikmeniu). Bet ŽKR turi ir 
kitą – emociškai jautrų – adresatą. Ši knyga labai svarbi ir kiekvienam žemaičiui 
ar žemaitiškų šaknų turinčiam asmeniui, nes joje pateikta žemaitiška abėcėlė 
(p. 167), taikomosios rašybos nuostatai (p. 168–194) ir fonetinės transkripcijos 
paaiškinimai (p. 37–40) leidžia įgyti elementaraus raštingumo pagrindus. ŽKR 

 1 Išskyrus keletą visiškai sutampančių su bendrine kalba atvejų, plg., pavyzdžiui, pietinių žemaičių 
kirčiavimo laukùs, rasà pateiktį p. 74. 
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esantys žemaitiškos kultūros tyrimų (p. 17–36) ir žemaičių kalbos (p. 41–113) 
aprašai, žemaitišką kalbėjimą pagal skirtingas patarmes reprezentuojantys tekstai 
(p. 114–144) ir Žemaičių rašybos pavyzdžiais pavadintas žemaitiškos literatūri-
nės kūrybos rinkinys (p. 195–300) bei įvairiems žemaitiškumo raiškos aspek-
tams skirtos literatūros nuorodos (p. 301–309) suteikia šios knygos skaitytojui 
galimybę visapusiškai susipažinti su žemaitiškumo raiška ir savitumu. 

2017 m. spalio 19–20 d. Lietuvių kalbos institute vyko penktoji Alekso Gir-
denio (1936–2011) atminimo konferencija „Kalbų ir tarmių transformacijos“. 
Juozas Pabrėža šioje konferencijoje kalbėjo apie žemaitiško rašto ištakas ir tradi-
cijas, savo pasakojimu apimdamas laikotarpį nuo pirmosios lietuviškos knygos 
(1547 m.) ir Martyno Mažvydo žemaitiškumo iki dabartinių laikų ir su Atgimi-
mu kartu atėjusio žemaitiškumo sąjūdžio bei 1998 m. Alekso Girdenio ir Juozo 
Pabrėžos paskelbtos Žemaičių rašybos2. Tąkart Pranešėjas prasitarė, kad jau ir 
pats esąs parengęs knygą apie žemaičių kalbą ir rašybą. Bet ne vien šio pasakymo 
ar viso pranešimo turinys buvo svarbus – didžiausią įspūdį klausytojams paliko 
pats pateikimo būdas. Pranešimą pradėjęs bendrine lietuvių kalba ties kažkuriuo 
teiginį iliustruojančiu žemaitišku pavyzdžiu pakeisto kalbos kodo Juozas Pa-
brėža nebesugrąžino. Panaši „žemaitiško užkalbėjimo“ metodika yra pritaikyta ir 
recenzuojamoje knygoje: dėstomosios dalys ŽKR pateikiamos lietuviškai, o po 
jų įdedami žemaitiški tekstai, iliustruojantys dvi skirtingas žemaitiško kalbėjimo 
reprezentavimo rašte sistemas – tiksliąją ir apytikslę (pirmoji tinka tiek mokan-
čiam, tiek nemokančiam kalbėti žemaitiškai – tai vadinamoji supaprastintoji fo-
netinė transkripcija, „pagrįsta tiksliu garsų užrašymu pagal jų ištarimą“ (p. 37); 
antroji rašto sistema – taikomoji rašyba, su kuria supažindinamas ŽKR skaity-
tojas, yra skirta kasdienei ir / ar literatūrinei žemaičių kalbai fiksuoti; vizualiai 
pastaroji sistema atrodo gerokai paprastesnė, bet būtent ji iš skaitančiojo reika-
lauja žemaitiško kalbėjimo įgūdžių, o iš pradedančio ją taikyti praktiškai – ir 
nemenko žemaičių kalbos dėsningumų, kurie ŽKR pagrįsti lyginimu su bendri-
nės kalbos garsyno sistema, išmanymo). Knygos užvertime pateiktas žemaitiškas 
ŽKR autoriaus prisistatymas: Eso Skouda žemės žmuogos. [...] Pabrieža Jūzaps.

Aptariamą monografiją sudaro Pratarmė, Įvadas, dvi dėstymo dalys Žemai-
čių kalba ir Žemaičių rašyba (abi turinčios šias skirtingas raiškos – kalbėjimo ir 
rašymo – sistemas reprezentuojančių tekstų pavyzdžių), literatūros sąrašas, pa-
vardžių rodyklė ir santrauka The Samogitian Language and Writing. Vertinant 
knygą struktūros požiūriu kiek užkliūva tik skyrelio Transkripcija patalpinimas 
ne Žemaičių kalbos dalyje, o Įvade, kuris, jei ne šis transkripcijos pagrindams iš-
dėstyti skirtas intarpas, galėtų būti apibūdintas kaip žemaičių kilmės ir savimo-
nės tyrimų apžvalga, kurioje aptariamas vardas Žemaičiai (p. 17–19), kultūrinis 

 2 Dar plg. Urbanavičienė, Jaroslavienė 2018: 144. 
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žemaičių judėjimas (p. 20–25) ir 1988 m. lapkričio 27 d. įkurtos Žemaičių kultū-
ros draugijos veikla (p. 26–30) bei žemaičių tapatumo klausimai (p. 31–36). Įva-
de pristatydamas žodžio žemaičiai kilmės interpretacijas, ŽKR autorius pabrėžia 
dvi daugiskaitinės šio vardo formos reikšmes: „Žemaičiai (didžiąja raide) reiškia 
kraštą, o žemaičiai (mažąja raide) – gyventojus“ (p. 17). Juozo Pabrėžos teigi-
mu, krašto įvardijimas daugiskaitine lytimi Žemaičiai yra gerokai senesnis už 
vietovardį Žemaitija (pastarasis „pradėjęs plisti po spaudos atgavimo“ (p. 19)). 
Skyriuje Žemaičių tapatumas (p. 31–36) nurodomos dvi nuostatos dėl žemaičių 
kilmės: archeologai Pranas Kulikauskas, Adolfas Tautavičius, Albinas Kuncevi-
čius, Adomas Butrimas, Vladas Žulkus, atlikę tyrimus, siūlo žemaičių kaip ats-
kiros baltų genties (ar atskiro etninio vieneto) egzistavimo sampratą, o istorikai 
Alvydas Nikžentaitis, Edvardas Gudavičius, kalbininkai Giedrius Subačius, Zi-
gmas Zinkevičius, etnologas Petras Kalnius – kaip subetnoso, subtautybės, po-
tautės ar etninės grupės vertinimą (p. 31). Žemaitišką tapatybę ir jos savitumą 
Juozas Pabrėža apibūdina pasiremdamas kalbininkų Reginos Kliukienės, Rasos 
Kviklytės, Kazimiero Župerkos, Silvijos Papaurėlytės, etnologų Auksuolės Če-
paitienės, Vaidoto Pakalniškio, Petro Kalniaus, Stasio Gutauto, etnopsichologo 
Remigijaus Bliumo, etnomuzikologės Loretos Sungailienės tyrimais ir ypač iš-
ryškindamas, kad „pats svarbiausias ir išskirtiniausias žemaičių tradicinės kul-
tūros elementas, ryškiausiai apibūdinantis, identifikuojantis ir reprezentuojantis 
žemaitišką tapatumą, yra žemaičių kalba“ (p. 36). 

Skyrius Žemaičių kalba pradedamas statuso – kalba vs. tarmė – klausimu. Kal-
bos statusą patvirtinančiais argumentais nurodomi ryškūs žemaičių kalbos skir-
tumai nuo bendrinės kalbos ir kitų tarmių, pabrėžiant, kad „žemaičių kalba turi 
visus svarbiausius kiekvienos kalbos lygmenis, parametrus ar sudedamąsias dalis: 
fonetiką, morfologiją, sintaksę ir leksiką“ (p. 47). Autorius akcentuoja asmeni-
nį įsitikinimą, kad jis pats „tvirtai laikosi nuostatos, kad yra žemaičių kalba, 
turinti t r is  r yšk ias tarmes (šiaurės žemaičiai dounininkai, pietų žemaičiai 
dūnininkai, vakarų žemaičiai donininkai), šiaurės žemaičių telšiškių ir kretingiš-
kių, pietų žemaičių varniškių ir raseiniškių patarmes bei daugybę smulkesnių 
šnektų ir  šnektel ių“ (p. 48). Taip žemaičių kalbinės sistemos visuminis vaiz-
das ŽKR ir pateikiamas – aptariant žemaičių kalbai (o kartu ir jos tarmėms, šnek-
toms) būdingiausias garsų, prozodijos, morfologijos, sintaksės ir leksikos ypaty-
bes3. Šioje recenzijoje žemaitiškų tarmių visumai įvardyti taip pat pasitelkiama 

 3 Įprasta, kad tarmės aprašomos pirmiausia nurodant bendriausias ypatybes, o paskui susitelkiama 
ties viena konkrečia tarme ar patarme. Pvz., Zigmo Zinkevičiaus Dialektologijoje iš pradžių patei-
kiami ryškiausi žemaičių ir aukštaičių skirtumai (Zinkevičius 1994: 85–105), o tuomet aptariami 
ir pietų žemaičiams (raseiniškiams ir varniškiams), šiaurės žemaičiams (telšiškiams ir kretingiš-
kiams), vakarų žemaičiams būdingos fonetikos ir prozodijos ypatybės (ten pat, 106–123).
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žemaičių kalbos sąvoka, todėl dėmesys bus kreipiamas ir į tai, ar žemaitiško kal-
bėjimo variantų visumos kaip vienos kalbos, o ne tarmės statusui suvokti ŽKR 
tinka automatiškai priimti ir taikyti dialektologiniams aprašams įprastus terminus. 

Kaip jau buvo minėta, žemaičių kalba ŽKR aprašoma remiantis bendrine 
kalba4. Tokia atskaitos sistema yra įprasta lietuvių dialektologinių aprašų tra-
dicijoje ir daugeliu atvejų tokia taktika visiškai netrukdo ir šioje monografijoje 
(ŽKR kaip mokslo monografijos statusas rodo, kad pagrindiniu adresatu yra 
numatytas bendrinę lietuvių kalbą mokantis ir apie jos struktūrą nusimanantis 
asmuo). Pavyzdžiui, žemaitiškų tarmių ir patarmių garsų ypatybės aptaria-
mos nurodant bendrinės lietuvių kalbos garsų uo, ie, o, ė, ai, ei, u, i5, am, an, em, 
en, ą, ę, ų, į atitikmenis, apibūdinant minkštųjų č, ž ir kai kurių kitų priebalsių 
tarimo ypatumus bei galūnių redukciją. Žemaičių kalbos apraše gausu iliustra-
cijų, nurodančių ir dėsningumus, ir išimtis. Pavyzdžiui, kalbant apie dvibalsių 
ie, uo žemaitiškus atitikmenis (p. 49–52) aptariamas ir „nepaklusimas“ keitimo 
dėsningumams, ir šių garsų išlaikymas skoliniuose, tokiuose kaip mests, svets; 
nurodomos ne vien tik priesagos -ien variacijos (pavyzdžiui, ištekėjusių mote-
rų pavardėse, plg. Butkenẹ, ir valgių pavadinimuose, plg. bulb͘nẹ, lap͘nẹ), bet 
ir atvejai, kai „vietoj uo, ie visi žemaičiai turi ilguosius u͘, i͘ arba trumpuosius 
u, i balsius, pvz., Jũ͘zaps / Jũ͘zọps ‘Juozapas’, [...] kùmèt ‘kuomet, kada’, ktu-
mèt ‘kitada’, kàžẹkumèt ‘kažin kada’, tùmèt ‘tada’, vsumèt ‘visuomet, visada’, 
tùjãu ‘tuojau’, l͘tòs ‘lietus’ [...]“ (p. 51), paminint ir aptariamų uo, ie raišką kai 
kuriuose žodžiuose „priešingu santykiu“ (pvz.: puks ‘pūkas’, višn ‘vyšnia’) 
ar dėsningumo nepaisančiu atitikmeniu (plg.: „[g]alimi ir visai netikėti ọu, ẹi, 
pvz.: jọukộutẹ ‘juokauti’, [...] švistẹ ‘šveisti’.“ (p. 52)). ŽKR būdingas paprastas 
aprašymas pagirtinas ir, akivaizdu, kad jo yra specialiai siekiama6. Vis dėlto vie-
nu kitu atveju skaitytojui pristatomas ypač supaprastintas paaiškinimas leidžia 
suabejoti tokios taktikos prasmingumu. Plg., pavyzdžiui, bendrinės kalbos uo, 
ie atitikmenų pietų žemaičių tarmėje apibūdinimo pradžią ir visą pastraipą, lei-
džiančią spėti, kad pats Autorius supaprastintajam variantui nėra linkęs (o kaip 
mokslininkas ir neturėtų) pritarti, plg.:

Pietų žemaičiai [...] vietoj uo, ie taria garsus, panašius į ilguosius u͘, i͘, 
pvz.: dû͘na ‘duona’, [...] sv͘sts ‘sviestas’ [...]. Tiesa, kai kurie kalbinin-
kai (A. Girdenis, J. Bukantis, D. Atkočaitytė, „Lietuvių kalbos tarmių 

 4 Tiesa, kartais žemaičių kalbos ypatybės ŽKR lyginamos ir su aukštaičiams būdingomis, pvz., 
p. 75–76.

 5 Nemažai dėmesio skiriant ir u, i regresyvinės asimiliacijos, kuria šiaurės žemaičių telšiškių patarmė 
skiriasi nuo šiaurės žemaičių kretingiškių, atvejams aptarti (plg. p. 57–62). 

 6 Pratarmėje esanti nuoroda leidžia tai laikyti vienu iš knygos tikslų, t. y. „kiek įmanoma paprasčiau, 
suprantamiau ir prieinamiau aprašyti žemaičių kalbą, jos išskirtinumą“ (p. 11).
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chrestomatijos“ sudarytojai7) teigia, kad čia yra ne ilgieji balsiai (monof-
tongai) u͘, i͘, o artimi dvibalsiams junginiai (diftongoidai) u͘, i͘, pvz.: dû͘na 
‘duona’, [...] sv͘sts ‘sviestas’ [...]. Mat įvairiais tyrimais, eksperimentais 
įrodyta, kad bendrinės kalbos ie, uo ir y, ū atitikmenys pietų žemaičių tar-
mėje nėra visai tapatūs garsai, nes skiriasi tokios formos, kaip r͘ts ‘rietas’ 
ir r͘ts ‘rytas’, l͘tẹ ‘lieti’ ir l͘tẹ ‘lyti’ [...]. (p. 50)8

Žemaitiškų garsų savitumą ŽKR stengiamasi aprašyti atkreipiant į tai ne tik 
žemaitiškai nemokančių skaitytojų (plg., pavyzdžiui, šiaurės žemaičių turimų 
ou, ėi nepriimtinumą bendrinei lietuvių kalbai, turinčiai ou tik skoliniuose klou-
nas, šou (p. 49–50)), bet ir pačių žemaičių, siekiančių taisyklingai tarti bendri-
nės kalbos žodžius, dėmesį, plg.: 

[...] dauguma žemaičių (išskyrus vakarinę dalį) ilgų įtemptų balsių o, ė vi-
sai neturi. O išmokti tarti tokius garsus, kurių nėra gimtosios kalbos sis-
temoje, nepaprastai sunku. Dėl to ne vienas žemaitis, net visai neblogai 
išmokęs bendrinę kalbą, dažniausiai savo tikrąją kilmę išsiduoda dvibal-
sindamas o, ė balsius. (p. 53–54)

Tokios skirtingas fonetines sistemas gretinančios nuorodos yra įprastos lietu-
vių kalbos dialektologiniams aprašams9, bet pagirtina, kad ŽKR tai daroma pa-
teikiant kur kas daugiau pavyzdžių (plg. tarptautiniuose žodžiuose, skoliniuose 
ar tikriniuose varduose lauktinų naujesnių priebalsių f, ch, h pakeitimo sistemai 
įprastiniais atitikmenimis p, k, g (tokius kaip Àdûlpis ‘Adolfas’ [...], kuligâns 
‘chuliganas’ [...], gmnọs ‘himnas’ [...]) ar visiško jų anuliavimo (plg. aktârs / 
ektârs ‘hektaras’ [...]), priebalsių j (prieš ie, e, i) ar v (prieš uo) pridėjimo ir įter-
pimo (plg. jed ‘ėda’ [...], vúobộls ‘obuolys’, vobele ‘obelis’ [...]) ar išnykimo, 
minkštinimo ir pan. atvejus (žr. p. 70–71). 

Skyriuje Prozodijos ypatybės aptariamos žemaičiams būdingos kirčiavimo 
ypatybės (p. 74–84) ir apibūdinamos jų turimos – laužt inė, tęst inė – bei 
tam tikras pastarosios variantas – v idur inė – pr iegaidės (p. 85–86), pami-
nint ir tai, kad tam tikrose Žemaitijos vietose „yra skiriamos atitrauktinio kirčio 
priegaidės“ (p. 86), o intonacijos veiksniai gali nulemti ir tam tikrus priegaidžių 
pakitimus (p. 87). Čia taip pat nurodoma, kaip žemaičių kirčiavimo ir priegai-
džių savitumo išmanymas gali praversti mokant(is) bendrinės kalbos kirčiavimo 
(p. 83–84). Tiesa, dialektologija nesidomėjusiam skaitytojui, o ypač žemaičiui, 
pradėjus skaityti ŽKR Kirčiavimą (p. 74–78), tenka būti kantriam, nes čia re-
miantis k irč io at i t rauk imo dėsningumo teorija kaip savaime suprantamu 

 7 Žr. Bacevičiūtė ir kt., sud., 2004. 
 8 Apie šiuos diftongoidus dar plg. Zinkevičius 1994: 105. 
 9 Apie tarmės įtaką ir žemaičiams iškylančius tarimo sunkumus kalbant bendrine lietuvių kalba žr. 

Zinkevičius 1966: 20–21; 1994: 126–131; Grinaveckis 1973: 31–35.
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dalyku apibūdinamos nuo bendrinės kalbos besiskiriančios žemaičių kalbos 
(tiksliau, tam tikrose atskirų tarmių teritorijose tam tikrais būdais pasireiškian-
čios) kirčiavimo ypatybės. Be jokio teorinio paaiškinimo ir nuorodų pradėtas 
vartoti kirčio atitraukimo terminas atrodo spendžiantis spąstus ŽKR siūlomai 
žemaičių kalbos sampratai, nes, nesant jokio pradinio teorinio supažindinimo ir 
nuorodų į akcentologams įprasto diskurso sąlygiškumą10, žemaičiams, mąstan-
tiems savo gimtosios kalbos supratimo rėmuose, gali būti sunku suprasti, kuo 
remiantis jiems natūralus kirčiavimo būdas vadinamas sąlyginiu, arba visuotiniu, 
kirčio atitraukimu (žr. toliau pateiktos citatos 4 punktą). Plg. kiek sutrumpintą 
skyrelio Kirčiavimas pradžią: 

Pagal kirčiavimą žemaičiai gali būti skirstomi į keturis plotus: 
1.  Pati pietinė žemaičių dalis (Šilùtė, Vainùtas, Pãgramantis, Tauragė̃, Skau-

dvlė, Er̃žvilkas) visa kirčiavimo sistema labai panaši į bendrinę kalbą, 
t. y. kirtis išlaikomas visais atvejais ir neatitraukiamas, pvz.: pu͘gà ‘pūgà’, 
gi͘và ‘gyvà’, laukùs ‘laukùs’ [...], žalt͘s ‘žaltỹs’, ragũ͘ ‘rag’, mažũos ‘mažõs’. 
Visi kiti žemaičiai turi vienokį ar kitokį kirčio atitraukimą nuo galūnės į 
žodžio pradžią. Skiriami du kirčio atitraukimo tipai: sąlyginis ir visuoti-
nis. Nelygu skiemens, į kurį atitraukiama, kiekybė, sąlyginis kirčio ati-
traukimas skirstomas į du laipsnius. 

2.  Labai nedideliame pietų žemaičių plotelyje, apie Raséinius, Vidùklę, Ne-
makščiùs, Lduvėnus, turimas antrojo laipsnio kirčio atitraukimas: kirtis 
atitraukiamas nuo trumpos galūnės į priešpaskutinį ilgą skiemenį, pvz.: 
pũ͘gà ‘pūgà’, g͘và ‘gyvà’, lãũkùs ‘laukùs’ [...], bet [...] žalt͘s ‘žaltỹs’, ragũ͘ 
‘rag’, mažũos ‘mažõs’. 

3.  Einant į šiaurę jau kiek didesniame pietų žemaičių plote, apie Pãkražantį, 
Kražiùs, Kel̃mę, Kiaunoriùs, Šáukėnus, Kùrtuvėnus, kirtis atitraukiamas 
pagal pirmojo laipsnio sąlyginį (arba intensyvesnį sąlyginį) kirčio atitrau-
kimą, t. y. nuo trumpos galūnės į priešpaskutinį bet kokio ilgumo (ilgą ar 
trumpą) skiemenį, pvz.: g͘và ‘gyvà’, d͘nà ‘dienà’, lãũkùs ‘laukùs’ [...], bet 
[...] žalt͘s ‘žaltỹs’, ragũ͘ ‘rag’, mažũos ‘mažõs’. 

4. Dauguma žemaičių (visi šiaurės, didžioji dalis vakarų ir pietų žemai-
čių varniškių) turi visuotinį (intensyviausią) kirčio atitraukimą: kirtis 

 10 Plg. Vytauto Rinkevičiaus pateiktą šio termino sąlygiškumo apibūdinimą ne vien epitetu vadina-
masis, bet ir aptariant bendrinės kalbos tapsmą kirčiavimo sistemų lyginimo atskaitos tašku: „Iš 
sisteminių kirčio vietos nesutapimų tarp tarmių visų pirma minėtinas šiaurės ir šiaurės vakarų Lie-
tuvos tarmėms būdingas vad. kirčio atitraukimas iš galinių žodžio skiemenų, kurie kitose tarmėse 
paprastai būna kirčiuoti. [...] Bendrinė lietuvių kalba, susiformavusi palyginti archajiškos vakarų 
aukštaičių tarmės, kurioje gerai skiriamos priegaidės ir nėra kirčio atitraukimo, pagrindu, yra pa-
togus atskaitos taškas kirčiavimo istorijos tyrimams“ (Rinkevičius 2015: 24; 25).
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atitraukiamas nuo trumpos ir ilgos tvirtagalės galūnės į bet kokio ilgumo 
pirmą skiemenį, pvz.: g͘và ‘gyvà’, bãiss ‘baisùs’, [...] šàkà ‘šakà’, [...] žlt͘s 
‘žaltỹs’, [...] tkrã ‘tikra’, tevũ ‘tėv’, [...] jukã͘s ‘juokas’ [...]. (p. 74–75)

Tiesa, vėliau nurodęs, kad tokie atvejai nėra patys dažniausi11 (nes „[n]uo 
tvirtapradžių galūnių žemaičiai kirčio neatitraukia, pvz.: karkl͘ns ‘karklnas’, 
šabakšt͘ns ‘šabakštnas’, [...] pẹrmâm ‘pirmám’, kẹtâm ‘kitám’, [...] arklêms ‘ar-
kliáms’, šimtâms ‘šimtáms’ [...]“ (p. 75)), ŽKR autorius žemaitišką kirčio ati-
traukimą aptaria kaip reiškinį, susijusį su vadinamuoju kirčio nukėlimu (p. 77) 
ir šalutinių kirčių susidarymu12 (p. 76–78), ir kaip procesą, kėlusį diskusijas 
dėl atsiradimo židinio ir datavimo (p. 83–84), pabrėždamas, kad kirčio atitrau-
kimas nėra „visiškai reguliarus, dėsningas, jokių išimčių nepažįstantis reiški-
nys“ (p. 78), ir ypač išsamiai supažindindamas su kirčio atitraukimo dinamika 
(p. 78–83). Greičiausiai Juozo Pabrėžos mokslinio susidomėjimo ašimi kurį lai-
ką buvę vadinamieji kirčio atitraukimo teorijos nepaklusimo atvejai13 ir nulėmė 
šios teorijos kaip savaime suprantamo dalyko pateikimą recenzuojamoje knygo-
je, nes kirčio atitraukimo sąvokos tinkamumas ŽKR nėra nei kvestionuojamas, 
nei pagrindžiamas. ŽKR esama ir vietų, kur k irč io at i t rauk imo  kaip reiški-
nio apibūdinimai iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti tartum vienas kitam ir prieš-
taraujantys (plg. teiginius: „Ilgą laiką buvo manoma, kad kirčio atitraukimas yra 
visiškai reguliarus, dėsningas, jokių išimčių nepripažįstantis reiškinys. Tačiau, 
ištyrus gausią empirinę medžiagą (per 61 000 pavyzdžių) ir apdorojus rezultatus 
statistiškai [...], paaiškėjo, kad žemaičių kirčio atitraukimas yra ne statiškas, o 
dinamiškas reiškinys“ (p. 78) ir „[m]okant ar mokantis kirčiavimo, galima rem-
tis net kirčio atitraukimu, nes jis yra preciziškas, griežtas ir dėsningas“ (p. 88). 
Tokio prieštaravimo iliuziją panaikintų papildoma pastaba apie kalbėjimo situa-
cijų pobūdį antruoju atveju, liečiančiu paskirų žodžių kirčiavimą, nes pirmuoju 
atveju p. 78–82 kalbama apie rišlų tekstą14). 

 11 Plg.: „[T]virtapradžių galūnių žemaičiai turi daugiau negu bendrinė kalba ar kitos tarmės [...]. 
Taigi žemaičių kalboje, skirtingai nuo aukštaičių tarmių ar bendrinės kalbos, cirkumfleksas, o ne 
akūtas yra žymėtasis opozicijos narys“ (p. 75).

 12 Taip vadinami atvejai, kai „po pagrindinio kirčio atsiranda naujas šalutinis kirtis, kurio bendri-
nėje kalboje iš viso nėra (pvz., žũodê͘ ‘žodžiai’)“ (p. 77). Plg. išskirtiniu kirčių gausumu pasižy-
minčių žodžių kirčiavimo atvejus: „Pasitaiko žodžių net su keturiais ar penkiais kirčiais, pvz.: [...] 
mòzkntùs ‘muzikántus’, dárbnŋkùs ‘darbininkùs’, [...] nàbàprgrd ‘nebeprigird’ [...]“ (p. 78). 

 13 Plg., pavyzdžiui, Pabrėža 1986. 
 14 Plg.: „Žemaičių rišliame tekste pasitaiko ne taip jau mažai žodžių, iš kurių galūnių kirtis pagal 

veikiančius atitraukimo dėsnius vis dėlto kartais nėra atitraukiamas, pvz.: [...] mọžks ‘mužikas’, 
stuogã͘ ‘stogai’, prastã͘ ‘prastai’...“ (p. 78)



JŪRATĖ PAJĖDIENĖ

274 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXX

Skyriuje Morfologijos ypatybės (p. 89–101) aptariamos ryškiau morfologiškai 
(o ne fonetiškai) nuo bendrinės kalbos ar kitų tarmių besiskiriančios žodžių for-
mos. Jos ŽKR aprašomos žvelgiant į skirtingoms kalbos dalims – daiktavardžiui, 
būdvardžiui, įvardžiui, veiksmažodžiui, skaitvardžiui, prieveiksmiui – būdin-
giausius skirtumus bei aptariant žodžių darybos (p. 100–101) ir dviskaitos savi-
tumą (nes žemaičiai turi išlaikytą ne vien įvardžių, pvz.: vẽ͘do, vẽ͘d(v)ẹ, j.dọ, j. -
d(v)ẹ, an.do, anẹd(v)ẹ (p. 98), bet ir veiksmažodžių, daiktavardžių, būdvardžių 
ir net dalyvių dviskaitą (žr. p. 99)). 

Aptariant sintaksės bruožus ŽKR pabrėžiamas žemaičių gebėjimas savitai 
nusakyti veiksmo situaciją, laiką ir veikslą. Žemaičių (ypač šiaurinių) veikslo 
sistema apibūdinama kaip trinarė, turinti ne vien tik eigos ir įvykio, bet ir tar-
pinį veikslą (p. 103), kuris „sudaromas dažniausiai prie nepriešdėlinio veiksma-
žodžio pridedant nublukusios reikšmės prieveiksmius, pastiprinamuosius žode-
lius žẽmėn, laũk, šaliñ, lgiai, kieta, gatava, kiáurai, viršuõ, ar̃tie, viẽtoje ir pan.“ 
(p. 102), plg.: pàt in i‿bažn͘čẹ i‿ vã͘kùs vd áurâ͘ ‘pati eini į bažnyčią ir vaikus 
vedi būtiniausiai’ (Židkai); [...] kàs‿tâu stuoves vitûo be‿dârba ‘kas tau išbus be 
darbo’ (Mósėdis); pagivên i‿lèk, nestûou̯ vitûo ‘pagyvena ir lekia – neiškenčia 
ilgai’ (Lažuva) (p. 103). Šiame skyriuje pabrėžiama žemaičių kalbėjimui bū-
dinga labai stipri vientisinių ir atliktinių laikų vartojimo priešprieša (p. 103–
104) ir atpasakojamąja nuosaka vadinamos evidencialumo raiškos15 įprastumas 
(p. 103) bei tik žemaičiams būdingi saviti prielinksninių konstrukcijų deriniai 
(p. 104–106) ir žodžių tvarkos išskirtinumo (apimančio bendrinei kalbai neį-
prastą derinį, kai pirma sakoma asmens pavardė, o po jos – vardas, pvz., vêizọ, 
Kaubr͘s Kazmers baatẽ͘tọs ‘žiūriu – Kaubrys Kazimieras beateinąs’ (Alsė́džiai)) 
atvejai (p. 106). Leksikos ypatybių skyriuje (p. 107–113) apibūdinamos geriau-
siai linkusios išsilaikyti reikšminės žodžių grupės. Žemaitiškos leksikos savitu-
mas parodomas pateikiant pluoštą žodžių, suskirstytų į kelias temines grupes. 
Šie žodžių sąrašai (p. 107–111) žemaičiui skaitytojui leis pasitikrinti realųjį že-
maitiškos leksikos išmanymą, nors, greičiausiai, jais siekiama sudominti ne vien 
skaitytoją žemaitį, nes čia žemaitiška leksika yra pateikta ne tarmine transkrip-
cija, bet, kaip įprasta žodynuose, transponuota į bendrinę kalbą16 (plg., pavyz-
džiui, žmogaus kūno dalių – šlañkai ‘kaulai’, kùštinas ‘kojos kaulelis’, šliežis 
‘tarpupirštis’, pópūtė ‘sutrinta pūslė, nuospauda’ (p. 107–108) – ar augmeni-
jos – brándė ‘žalia žirnių ar pupų ankštis’, tatárška ‘balinis ajeras’, žąsnskulas 
‘švendras’, pliõris ‘alyva’ (p. 108) – įvardijimus). Čia taip pat aptariami ir kitoms 

 15 Evidencinių formų turimos tam tikros formalios ypatybės ir funkciniai savitumai, pasak Axelio 
Holvoeto, apsunkina jų įtraukimą į nuosakos ir modalumo sistemas; apie evidencialumą kaip „pa-
razitinę kategoriją“ daugiau žr. Holvoet 2004: 107tt. 

 16 Apie transponavimą žr. Pabrėža, Marcišauskaitė, Leskauskaitė 2013: 17. 
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tarmėms būdingi žodžiai, kuriuos žemaičiai vartoja kitokia reikšme, pvz.: žỹ-
giai – žem. ‘namų ruošos darbai, gyvulių liuoba’, kálnai – žem. ‘maldos su gies-
mėmis’ (p. 111). Skyriuje Leksikos ypatybės kalbama ir apie skolinių vaidmenį 
bei jų kiekį – ypač įsidėmėtina tai, kad žemaičiai turi mažiau skolinių nei kitos 
lietuvių tarmės (p. 112–113).

Antrąją recenzuojamos monografijos dalį Žemaičių rašyba sudaro 7 skyreliai: 
Trumpa žemaitiško rašto istorija, Žemaičių abėcėlė, Balsiai, Priebalsiai, Dvibalsiai, 
Dvigarsiai, Kai kurie morfologijos, sintaksės, leksikos dalykai ir Žemaičių rašy-
bos pavyzdžiai. Aptariant žemaitiško rašto istoriją (p. 147–166) pirmiausia nu-
rodomi žemaitybių vartojimo atvejai Martyno Mažvydo katekizme (1547 m.), 
Wolfenbüttelio postilėje (1574 m.), Saliamono M. Slavočinskio verstame gies-
myne (1646 m.), pristatomi žemaitiškas rankraštinis tekstas (ankstyviausias da-
tavimas 1636 m.)17 bei svarbiausias ir ryškiausias XVIII a. žemaičių kalbos pa-
minklas – 1759 m. išspausdintas teologo šv. Bonaventūros knygos vertimas 
iš lenkų kalbos – ZIWATAS PONA YR DIEWA MUSU JEZUSA CHRISTU-
SA18. Vėliau dėmesys sutelkiamas į žemaitiško rašto vystymuisi labai svarbų 
laikotarpį – XIX a. ir, daugiausia remiantis Giedriaus Subačiaus tyrimais, pri-
statomi iškiliausių XIX a. žemaičių kultūros veikėjų Jurgio Pabrėžos, Simono 
Daukanto, Motiejaus Valančiaus žemaitiškai rašomajai kalbai skirti, ja rašyti ar 
žemaitybių turėję darbai (p. 149–151) bei 1855 m. Juozo Čiuldos lenkų kalba 
parašyta gramatika Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisy-
kles, „apibendrinusi žemaičių rašomosios kalbos tradiciją, apgalvotai norminu-
si, vienodinusi žemaičių raštijos nenuoseklumus“19 (p. 151–152). ŽKR pabrė-
žiama, kad XIX–XX a. sandūroje pietinės vakarų aukštaičių tarmės pagrindu 
susiformavus bendrinei lietuvių kalbai žemaitiško rašto poreikis išliko: to meto 
žemaitiškoje spaudoje – savaitraščiuose Žemaičių prietelius (1925–1940 m.) ir 
Žemaičių žemė (1940–1944 m.) – buvo diskutuojama ir raginama rašyti žemai-
tiškai (plg. Jono Jablonskio teiginį: „Bendram tautos kalbinės kultūros labui 
būtų naudinga lygiagrečiai literatūrinio rašto žemaičiams turėti savąjį“ (p. 156)), 
siūlomi įvairūs (J. Tautvydas, B. Jurgutis) sunormintos žemaičių rašybos vari-
antai (p. 155–156), skelbiama žemaitiškai parašytų pasakojimų, patarlių, priežo-
džių, dainų ir eilėraščių (minėtuose leidiniuose ir 1938 m. išleistoje antologijoje 
Žemaičiai žemaitiškai užrašytą savo kūrybą skelbė Stasys Anglickis, Pranas Ge-
nys, Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė ir kiti autoriai (p. 156–158)). Su Atgimimu 
plūstelėjusi nauja žemaičių kultūrinio sąjūdžio banga paskatino sutelkti jėgas 

 17 Žr. Zinkevičius 1974. 
 18 Daugiau žr.: Girdenis, Skirmantas, par., 1998; Girdenis, Girdenienė 1997.
 19 Subačius 1993: 5. 
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žemaičių rašybos nuostatoms parengti ir kūrybinei žemaičių saviraiškai plėtoti: 
1991 m. pasirodė Juozo Pabrėžos parengti Žemaičių rašybos patarimai, Danutės 
Mukienės iniciatyva pradėtas leisti žemaitiškas laikraštis A mon sakaa?, kurį 
nuo 1993 m. pakeitė žurnalas Žemaičių žemė. Išaugusios norinčiųjų ir galinčiųjų 
žemaitiškai rašyti gretos skatino tikslinti ir tobulinti žemaitiškos rašybos pagrin-
dus, todėl 1998 m. Aleksas Girdenis ir Juozas Pabrėža išleido naują papildytą ir 
pataisytą knygelę Žemaičių rašyba20, kuri 2002 m. buvo perspausdinta Žemaičių 
žemės žurnale ir taip tapo lengviau pasiekiama didesniam skaitytojų ratui21. 

Kituose penkiuose ŽKR rašybos dalies skyreliuose dėmesys sutelkiamas į 
žemaitiškos taikomosios rašybos dėsnius. Pateikus žemaitišką abėcėlę nurodo-
ma, kad žemaičių kalbos balsių rašybos principai labai artimi fonetiniams („Ra-
šyti reikia taip, kaip tariama ten, iš kur kilęs autorius“ (p. 169)), o priebalsiai 
rašomi kaip ir bendrinėje kalboje – morfologiškai (p. 168). Supažindinus su 
dėsningais trumpųjų balsių i, ė, e, a, o, u rašybos atvejais, pvz.: lits ‘litas’ [...], 
vėsė ‘visi’, [...] medos ‘medus’, [...] taks ‘takas’, rodė ‘rudi’, [...] šius ‘šiuos’ [...] 
(p. 169–170), ŽKR nurodomi tie, kuriuos reikia atskirai aptarti, pvz., kai dėl 
kirčio tam tikrose pozicijose pailgėję (vad. padėtinio ilgumo) balsiai žymimi 
trumposiomis raidėmis („plg.: „vāka ‘vaiką’ („tikrasis“ ilgasis balsis); taka ‘ta-
ką’ (dėl kirčio pailgėjęs balsis a)“ (p. 170)). Trumpųjų balsių rašymas galūnė-
se aptariamas išskiriant 13 atvejų (p. 170–173), kurie gali nugąsdinti norintįjį 
susipažinti su rašybos taisyklėmis. Čia dera nuraminti žemaitį skaitytoją, kad iš 
tikrųjų šie paaiškinimai yra pertekliniai, skirti žemaitiškai nekalbančiam (ar ne-
bekalbančiam22). Juose aptariami žemaičių fonetinės sistemos ir bendrinės lie-
tuvių kalbos skirtumai, nurodoma, kokiais atvejais žemaičiai balsius galūnėse 
numeta (plg. „1. Jeigu galūnė trumpa ir niekada negali turėti kirčio, balsis visai 
išmetamas. Tokiu atveju ir rašome be galūnės balsių, pvz.: neš ‘neša’, ved ‘veda’, 
[...], top ‘tupi’, [...] plėks ‘plikas’ [...]“ (p. 170–171)), palieka (žr. 2.; 3. atvejų 
aprašus), ilguosius keičia trumpaisiais (žr. 4.) ir pan. Šiuose 13-oje punktų api-
būdinti žemaitiškų galūnių dėsningi atitikimai ir / ar jų variantiškumas skirtin-
gose tarmėse (plg. 12.) pasitarnaus kaip fonetinės įvairovės žemaičių tarmėse 
pamokos. Vienas iš šių punktų gali būti apibūdintas kaip mėginimas susigrąžinti 
istoriškai susiformavusią tradiciją, raginant pažeisti deklaruotąjį (žr. p. 168; 169) 
fonetinį principą, plg.:

 20 Žr. Girdenis, Pabrėža 1998. 
 21 Kiek vėliau šio leidinio versija tapo prieinama ir internete, žr.: http://www.samogit.lt/ZZ_2013_1/

ZZ_2013_1_p8_14.pdf ir http://www.samogit.lt/ZZ_2013_2/ZZ_2013_2_geras_16-21.pdf. 
 22 Plg., pavyzdžiui, 10-o atvejo aprašą: „Trumpasis -u (ne -o!) nuosekliai vartojamas vyriškosios gi-

minės daiktavardžių, būdvardžių ir įvardžių daugiskaitos galininko galūnėje, pvz.: tievus ‘tėvus’, 
[...] plėkus ‘plikus’, anus ‘juos’, kėtus ‘kitus’ [...]“ (p. 173).
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13.  Atskirai reikėtų atkreipti dėmesį į moteriškosios giminės įnagininko ga-
lūnę. Dabar vis labiau įsigali naujesnės formos su -a, pvz.: ronka ‘ranka’, 
luova ‘lova’, stuora ‘stora’, kėta ‘kita’. Tačiau senieji šiaurės žemaičiai šiose 
formose taria balsį -o. Tai ypatybė, paveldėta iš labai žilos senovės, todėl 
ir rašomojoje žemaičių kalboje turi būti išsaugota. Taigi rašykime: so pa-
gelbo, kalbo, šako, balto, vėso ‘su pagalba, kalba, šaka, balta, visa’, so vėino 
ronko ‘su viena ranka’, žėlo galvo ‘žila galva’, balto kakto ‘balta kakta’, so 
to gero muotrėško ‘su ta gera moterimi’ ir pan. (p. 173)

Supažindinant su skirtingose šnektose esančia prielinksnių, priešdėlių ir žo-
džių kamienų tarimo (taigi ir rašymo) įvairove (pavyzdžiui, bendrinės kalbos 
jungtuką ir vienose žemaičių šnektose atitinka suvienbalsėjęs atitikmuo, taria-
mas ir rašomas kaip trumpasis i , o kitose – kaip trumpasis ė) (žr. p. 173–176) 
nurodoma nuosekliai laikytis fonetinio principo – „[r]ašant tiesiog reikia laiky-
tis savo gimtosios šnekos“ (p. 175).

Toliau ŽRK apibūdinama žemaičių ilgųjų balsių rašyba. Visų balsių ilgumas 
žymimas brūkšneliu23, plg.: , , ē, ā, ō, ū. Žodžio kamiene ir galūnėse esan-
tys ilgieji balsiai taip ir rašomi, pvz.: vrs ‘viras’, [...] sprsk ‘spręsk’, [...] svēks 
‘sveikas’ [...], gerā ‘gerai’ [...], drōsos ‘drąsus’ [...], skūstė ‘skųsti’ (p. 176–177). 
Tikrinti žemaitiškų ā, ē rašybą patariama remiantis reikiamais bendrinės kalbos 
atitikmenimis, plg.: 

Pirmiausia reikia įsidėmėti, kad rašmenimis ā, ē būtina žymėti tuos garsus, 
kurie tariami vietoj bendrinės kalbos dvibalsių ai, ei. Jei juos žymėtume 
kaip ir trumpuosius, tai toks parašymas ne tik nerodytų tikrojo tarimo, bet 
ir pagausintų tekste vienodai rašomų skirtingų žodžio formų. O tai labai 
apsunkintų teksto skaitymą. (p. 177)

Čia taip pat perspėjama, kad ne visada bendrinės kalbos ai, ei atitinkantys a, 
e (ŽKR vartojama formuluotė „iš dvibalsių ai, ei į balsius a, e pavirtę“ (p. 178)) 
garsai tariami ilgai, plg. dvejopas kāp ir kap ‘kaip’ galimybes sakinyje kāp to čė 
jiedi kap mažos vāks ‘kaip tu čia valgai kaip mažas vaikas’ (p. 178), todėl pri-
menama, kad trumpai tariami a, e (nors ir atitinka bendrinės kalbos ai, ei) taip 
ir rašomi. Čia supažindinama ir su kitais žemaičių ilgųjų balsių susidarymo 
atvejais (pavyzdžiui, ilguoju ē neiginyje, plg. nē, aš tėkrā navažiouso [...] ‘ne, aš 
tikrai nevažiuosiu [...]’ (p. 178–179). ŽKR teigiama, kad „[i]lgasis ē gali susida-
ryti ir sutraukus du trumpuosius balsius“ (p. 179). Vis dėlto žiūrint į pateiktus 
pavyzdžius šiuo teiginiu sunku patikėti. Jie atrodo užrašyti su klaida, nes neati-
tinka ŽKR deklaruotojo fonetinio principo, plg.: aš tėkrā nēso (<neeso) tėn bovės 
‘aš tikrai nesu ten buvęs’, nēso ni matės, ni girdiejės ‘nesu nė matęs, nė girdėjęs’ 

 23 Žemaičių rašybai nereikalingos nosinės balsės ą, ę, į, ų. Apie tai, kokie žemaičių kalbos balsiai ati-
tinka bendrinės lietuvių kalbos nosines balses, žr. p. 180–181. 
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(p. 179). Todėl formos neso ‘nesu’, kaip atsiradusios iš ne ir esu paaiškinimas, 
taip pat yra perteklinis24. Be to, neso ‘nesu’ rašyti su ilguoju ē netinka ir dėl jo 
buvimo žodyje nēso ‘neisiu’, plg.: aš tėkrā neso tėn bovės ‘aš tikrai nesu ten bu-
vęs’ ir aš tėkrā tėn nēso ‘aš tikrai ten neisiu’. Esama ir daugiau pavyzdžių, rodan-
čių, kad balsių rašybos taisyklės ŽKR pagrįstos ne vien fonetiniu principu, plg.: 
„[j]eigu tariame ir rašome ilgąją balsę žodžiuose vrs ‘vyras’, vra ‘vyro’, tai taip 
pat rašytina ir žodžiuose vroks ‘vyrukas’, vrelis / vrielis ‘vyrelis’, nors balsis ir 
būtų ištariamas trumpai“ (p. 180); panašiai aiškinama žodžių grūdalē ‘grūdukai’ 
(nes grūds ‘grūdas’), gržins ‘grežinys’ (nes gržtė ‘gręžti’) ir kt. rašyba (p. 180). 
Beje, priebalsių rašybos principų apraše yra nurodyta, kad morfologinis princi-
pas kartais taikomas ir balsiams (plg.: „Svarbu įsidėmėti, kad priebalsiams daž-
niau negu balsiams taikytinas morfologinis principas“ (p. 182)). 

Žemaičių priebalsių rašybai pasitelkiama 20 raidžių: b, c, č, d, f, g, h, j, k, l, 
m, n, p, r, s, š, t, v, z, ž. Morfologinis principas reikalauja tas pačias žodžio da-
lis rašyti vienodai neatsižvelgiant į jų tarimo skirtumus, todėl rašte nežymi-
mas priebalsių supanašėjimas (asimiliacija), pvz., rašoma darbs ‘darbas’, dėrbsio 
‘dirbsiu’ (nors dažniausiai tariama darps, dėrpsio) ir pan. (p. 182). Morfologinio 
principo siūloma laikytis ir visiškos asimiliacijos atveju, plg.: „Kai susidūrus 
dviem panašiems priebalsiams tariamas tik vienas, rašte, išlaikant morfologinį 
principą, žymėtini abu priebalsiai, pvz.: ėšspruoga ‘išsprogo’, [...] ožžielė ‘už-
žėlė’ [...]“ (p. 182). Priebalsius č, dž ar t, d rašybai pasirenka teksto adresantas 
(plg.: „Rašyti reikia taip, kaip tariame ten, iš kur kilęs autorius“ (p. 184)). Ry-
tinėje Žemaitijos dalyje t, d būna išlaikomi tik prieš e tipo balsius, pvz.: žemaitē 
‘žemaičiai’, žuodē ‘žodžiai’, bet sakoma žemaičiu ‘žemaičių’, žuodžiu ‘žodžių’, o 
šiaurės vakarų žemaičių šnektose t, d išlaikomas visuose linksniuose, plg.: žuo-
dius ‘žodžius’, žuodēs ‘žodžiais’, žemaitiu ‘žemaičių’, žemaitems ‘žemaičiams’ ir 
pan. (žr. 183–184). Įdomus yra bendrinės kalbos f, ch, h žemaitiškų atitikme-
nų tarimo ir rašybos atvejų aptarimas. Gausūs pavyzdžiai žemaičiui skaitytojui 
leidžia pasitikrinti ir parodo, kad realioje kalboje ne vien asmenvardžiai, bet ir 
daugelis tarptautinių žodžių natūraliai ištariami, todėl gali būti ir užrašomi su 
savaisiais p, k, g, pvz.: šuoperis ‘šoferis’, arkitekts ‘architektas’, bogalteris ‘buhal-
teris’ ir pan. Įsidėmėtina ir tai, kad šie svetimieji priebalsiai noriai ryškinami 

 24 Čia pravartu kaip pavyzdį pasitelkti fonologinį principą, taikomą bendrinėje kalboje, kurios ra-
šyba pagal vyraujantį raidžių vartojimo principą „yra morfonologinė (arba morfologinė), bet joje 
yra ir fonologinės bei istorinės (tradicinės) rašybos elementų. [...] Fonologinio principo laikoma-
si tada, kai jis neprieštarauja morfonologiniam (t. y. kai nėra neutralizacijos) arba kai giminiškų 
žodžių darybos ryšys būna nutrūkęs, nebejaučiamas (rašoma áukštas, dáiktas, nes nebesiejama su 
áuga, dáigas). Be to, fonologiškai rašoma ir tada, kai garsų kaita remiasi nebegyvomis tradicinėmis 
taisyklėmis (pvz.: vèšiu, o ne *vèžsiu, brsti, o ne *brdti [...].“ Girdenis in Ambrazas, red., 2006: 
20. 
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jaustukuose: fui, fi, cha cha, hop hop, aha, oho (p. 184) bei kalbant apie moks-
linius, meninius dalykus (plg.: harmuonėjė ‘harmonija’, Fausts ‘Faustas’, chuo-
ralā ‘choralai’, filosofėjė / filuosuofėjė ‘filosofija’ ir pan.) (plg. 185). Priebalsių 
minkštumui žymėti žemaičių rašyboje reikalingas apostrofo ženklas, pvz.: velʼnʼs 
arba velʼs ‘velnias’ (p. 185–186). Rašant žemaitiškus dvibalsius ir dvigarsius (žr. 
p. 187–189) galima pasikliauti klausa, plg. šiaurės žemaičių žodžių su ou, ėi ra-
šymą, pavyzdžiui, žodžiuose papoulė ‘papuolė’, rodou ‘ruduo’, snėigs ‘sniegas’, 
pėimou ‘piemuo’ (p. 187). Skyrelyje Kai kurie morfologijos, sintaksės, leksikos 
dalykai vertingos tradicinių žemaitiškų pavardžių sudarymo variantiškumą (plg. 
skirtingose Žemaitijos vietose sutinkamas mergaičių / merginų pavardes, pvz: 
Botkalė arba Botkatė ‘Butkutė’, Raudalė arba Raudātė ‘Raudytė’, Šakalė ‘Šaky-
tė’, Vaškėkė ‘Vaškytė’, Šikšniki ‘Šikšniūtė’; paauglių berniukų pavardes su -ūtis, 
-uitis: Butkūtis arba Butkuitis ‘Butkus’) ar vardų rašybos dalykus aptariančios 
pastabos (žr. p. 192–193). 

Tokie būtų ryškiausi dėmesio sutelkimo taškai, pažindinantys ŽKR skaityto-
ją su žemaičių kalbos ir rašybos pagrindais. Viena kita pastabėlė25 buvo išsakyta 
tikintis, kad rengiant naują ir / ar leidžiant kitokio formato knygą26 tai padės 
rasti daugiau argumentų pagrindinei recenzuojamos knygos idėjai, kad žemai-
čių kalbinė sistema kaip visuma gali būti vertinama, kaip turinti ne tarmės, bet 
kalbos statusą. Tikėtina, kad Autorius tuo tikslu pasitelks neutralių vertintojų 
nuomones27 ir suras naujų savo argumentų28. 

ŽKR turimas dvejopas adresatas (skyriaus Žemaičių kalba adresatu ryškiau 
matomas bendrinės kalbos, o skyriaus Žemaičių rašyba – žemaičių kalbos var-
totojas) dvejopai struktūruoja ir kalbamųjų dalykų pristatymus. Autoriaus san-
tykis su adresatu pirmoje ir antroje knygos dalyse skiriasi – kalbėjimo sistema 

 25 Čia paminėtinos ir kelios pastebėtos korektūros klaidelės: p. 63 sọndã͘lê͘, p. 82 kâimus, p. 103 ‘o 
karštybė bus [...]’ -> ‘o karštybė būdavo [...]; p. 148 (žr. Subačius 1998, 489) -> (žr. Subačius 
1998); p. 221 veizu: žmonės atsėstuoji kāp tik tas vaikezos -> veizu: už monės atsėstuoji kāp tik tas 
vaikezos; p. 302 Čiulda Juozas, 1993: trumpi [...] -> Čiulda Juozas, 1993: Trumpi [...]; p. 304 Kliu-
kinė –> Kliukienė. 

 26 Tam tiktų ne vien šiuo metu jau ir lietuviams įprasti skaitomos elektroninės knygos variantai (pa-
teikti kompaktiniame diske ar prieinami internete), plg. Klicner 2017, bet galbūt ir įgarsinta knyga 
(ar knygos dalys). 

 27 Plg. Zigmo Zinkevičiaus darbuose esančias nuorodas apie žemaičių (ir ne vien jų) bilingvizmą, 
nurodančias, kad tokių tarmių plote „mokyklą baigę vaikai ir mokiniai praktiškai yra „dvikalbiai“: 

„Su tarmės atstovais ir namie kalba tarmiškai, su bendrinės kalbos ir kitų tarmių atstovais kalba 
arba bent stengiasi kalbėti bendrine kalba, kuri, be to, dar vartojama reiškiant mintis raštu“ (Zin-
kevičius 2006: 34). 

 28 Vienas iš tokių ŽKR nenurodytų argumentų buvo pateiktas ir pristatant knygą LMA Vrublevskių 
bibliotekoje, žr. Pabrėža 2018-03-30. 
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ŽKR aptariama neutraliai, o rašybos nuostatoms aiškinti pasirenkamas emociš-
kai labiau paveikus inkliuzyvinis mes (apimantis ir autorių, ir teksto skaitytoją)29 
(plg. tokio mes atvejus: tad nepasiduokime (p. 175); dažniausiai trumpai taria-
me, vadinasi, taip ir turime rašyti (p. 178); be šių naujųjų priebalsių neapsieisime 
(p. 185) ir pan.). Skaitydamas ŽKR tas emociškai paveikus ir paveiktas adresa-
tas labiausiai ir laimės, nes tai knyga, teikianti skirtingo lygmens skaitymo ma-
lonumus: Juozo Pabrėžos mokslinis tekstas informatyvus, argumentuotas, pa-
prastas ir aiškus, pavyzdžiai išsamūs ir įdomūs. Skyriuje Žemaičių kalba pateikti 
skirtingas žemaičių tarmes ir patarmes reprezentuojantys transkribuoti tekstai30 
ne vien tik įdomūs, bet ir parodantys žemaitiškų tarmių skirtybes ir panašumus 
(ir paliečiantys įvairiausias temas – kasdienybės ir švenčių, ligų ir gydymosi, že-
maitiško sąmoningumo ir pan.). Skyriuje Žemaičių rašyba  esantys žemaitiškos 
literatūrinės kūrybos pavyzdžiai atskleidžia žemaičių kalbos gilumą ir tinkamu-
mą meninei kūrybai. Tikėtina, kad šis vienoje knygoje pateiktas žemaičių kal-
bos įvairių realizacijų ir galimybių sąvadas paskatins žemaitį skaitytoją atkreip-
ti dėmesį į savąją kalbą ne vien žemaičiams įprasčiausiais būdais – tylėjimu ir 
kalbėjimu, bet galbūt ir rašymu. Nes perfrazuojant Čiurliuonienės-Kīmantātės 
Suopėjės pasakoje Najiesi – nadėktousi, arba selekcėjė – kaštauns dākts (p. 195–
198) pateiktą pagrindinę mintį (plg. p. 198) galima pasakyti ir kitą žemaičiams 
aktualią tiesą: naskaitsi narašsi  – naišsilaiksi ont svieta. 

ŽKR pateiktas žemaičių kalbinės sistemos aprašas, pagrįstas ir dėsningais, ir 
dėsningumu nepasižyminčiais skirtumais nuo bendrinės lietuvių kalbos, gali 
būti vertingas ne vien žemaičiams, bet ir pasitelkiamas mokant(is) ne tik že-
maičių kalbos ar siekiant su ja susipažinti, bet ir mokant(is) bendrinės kalbos 
kaip svetimosios. Ši knyga gali būti pasitelkiama kaip patarėjas mokant žemai-
čių vaikus skaityti ir rašyti bendrine kalba. Kad būtų galima atsakyti į klausimą, 
ar ŽKR išdėstytoji rašto mokymo sistema yra efektyvi, reikia ją išmėginti. Gali 
būti, kad tiems žemaičiams, kurie dar niekada nebandė skaityti ir rašyti žemai-
tiškai, ši knyga iš pradžių pasirodys kiek pavojinga ir atgrasi, todėl galima numa-
nyti, kad vidinis (o gal ir tikras) jų dialogas klostysis maždaug taip: No dar kon 
baišsėmėsls – rēks muokitėis skaittė i raštė! No nakėntu tokium dalku. So tuom 
naujuoviem daba vėsė pōl, juk jau išmuokuom lėtovėškā, i gerā, i ožtenk mon. Bet, 
tikėtina, kad pradėjus skaityti ŽKR skaitymo malonumai įtrauks, tad paskaitę 
ar perskaitę knygą jie galvos ir kalbės jau kiek kitaip: No jau nagalio saktė, ka 

 29 Apie inkliuzyvinio mes potipius žr. Linkevičienė, Šinkūnienė 2012: 92–94.
 30 Žemaitiškai nemokantis / sunkiai suprantantis skaitytojas gali kai kurių ŽKR esančių tarminių 

tekstų (kuriuos įkalbėjo šiaurės žemaičiai telšiškiai) vertimus į lietuvių kalbą rasti kitame Juozo 
Pabrėžos su kolegėmis parengtame leidinyje, pvz.: Pabrėža, Marcišauskaitė, Leskauskaitė, sud., 
2013: 81tt; 124tt ir ŽKR 114tt; 116tt. 
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natnk ta „Žemaitiu kalba i rašba“. Rimta kninga. Daba jau žėnau vėskon api mu-
mis. No tas Pabrieža Jozis gerā paruodė vėsa mūsa mondroma: i prėrāšė tėik vėskuo 
esam, i tokėi fėluosuofā galēm būtė, i pajoukoutė muokam.

Žemaičių kalbos ir rašybos ryškiausių ypatybių aprašas pravartus teoriškai ir 
praktiškai žemaitiškumu susidomėjusiam skaitytojui. Ši knyga paranki žemai-
čiams, besimokantiems bendrinės kalbos, ir, aišku, tiems, kurie nori išmokti 
žemaitiškai. Didaktiniu požiūriu ši knyga gali būti ir, tikėtina, bus labai pravarti 
ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų tėvams ir / ar pedagogams, 
pradedant vien tik gimtąją žemaičių kalbą įvaldžiusius vaikus mokyti skaityti 
ir rašyti bendrine lietuvių kalba. Baigiant ŽKR aptarimą tenka grįžti prie pa-
grindinės žemaičių kalbos statuso idėjos – kiek ši knyga ją patvirtina, įteigia, 
išpopuliarina, priverčia įtikėti ar nustoti abejoti. ŽKR autorius būdamas nuosai-
kaus ir sutariamo tipo asmenybe (Juozo Pabrėžos asmenybinį tipą žemaitiškai 
būtų galima nusakyti sakiniu Ons r maluonus žmuogus) puikiai ambasadoriau-
ja šiai idėjai. Ypač svarbu ir tai, kad Juozas Pabrėža žemaičių kalbą populiarina 
kaip tinkamą viešam reprezentatyviam kalbėjimui. Taikaus ambasadoriavimo 
sėkmei visada reikalingas palaikymas iš šalies (nes vien žemaitiškas palaikymas 
gali būti suvoktas kaip žemaičių teisėjavimas savo pačių byloje), todėl ir norisi 
tokio palaikymo Autoriui palinkėti. O kol kas žemaičiams reikia patiems priimti 
žemaitiško kalbėjimo, kaip kalbėjimo gimtąja kalba, o ne gimtąją tarme, idėją ir 
ją tinkamai reprezentuoti. 
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Ritos Miliūnaitės monografija yra daugiau kaip dešimties metų tyrimų, ste-
bint ir analizuojant lietuvių kalbos vartojimą internete, vaisius. Kas visą 

tą laiką taip pat stebėjo lietuvių kalbos vartojimą informacinėse technologijo-
se (net jei ir ne tyrimo tikslais, o vien dėl asmeninio susidomėjimo), galėtų tai 
patvirtinti.

Trumpai apibendrinus, monografija skirta tokiam klausimui: esama tam ti-
kros tendencijos teigti, kad elektroninės priemonės kenkiančios lietuvių kalbos 
taisyklingumui, rašybai, tradicijoms ir susijusiems aspektams; ar iš tiesų yra taip 
blogai? Ar informacinės technologijos nesukuria ir kokių nors teigiamų reiš-
kinių? Monografijoje surinkta medžiaga įrodoma, kad internete, net ir anoni-
miniuose komentaruose, veikia tam tikri kalbos savireguliacijos procesai: itin 
netaisyklinga kalba parašyti atsiliepimai (ir anoniminiai, ir pasirašyti) susilaukia 
neigiamo skaitytojų įvertinimo, atmetimo ir pašaipos, o kai kada labai taiklių 
ir kompetentingų pataisymų. Susidomėjimas kalbos klausimais ir jų svarstymas 
internete taip pat egzistuoja, ypač diskusijų, įvairių interneto grupių ir panašio-
mis formomis.

Ši įdomi monografijos medžiaga išdėstyta trimis dalimis. Pirmoji dalis yra 
artima tam, ką pavadintume klausimo istorija ir tyrimų apžvalga; antroji da-
lis daugiausia yra skirta pastarųjų metų viešiems pasisakymams ir diskusijoms 
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Lietuvoje apie vadinamąsias kalbos ideologijas, bet turi ir su klausimo istorija 
susijusios medžiagos; trečioji dalis yra autorės interneto kalbos stebėjimo atas-
kaita, skirta minėtam savireguliacijos reiškiniui, paprastai pasireiškiančiam va-
dinamosiomis replikomis (t. y. interneto komentatorių pastabomis dėl lietuvių 
kalbos netaisyklingumo).

Monografijoje išdėstyta istorinė ir teorinė klausimo apžvalga yra ilga ir iš-
sami: pateikiamas teorinis (galima būtų pasakyti, enciklopedinio pobūdžio, su 
įvairiomis įdomiomis detalėmis) įvadas apie kalbų norminimą, standartizaciją, 
preskriptyvizmą ir deskriptyvizmą, bendrinės kalbos raidą, norminamąją kal-
botyrą ir t. t., aiškinami subtilūs šių sąvokų skirtumai ir reikšmės atspalviai.

Antroji dalis apie kalbos ideologijas taip pat yra detalizuota ir išsami. Joje 
aptariami įvairūs klausimai: nuo bendrinių kalbų formavimosi iki mūsų dieno-
mis Lietuvoje vykstančių kalbos liberalų ir normintojų ginčų ir kt. Jei kas nors 
teigtų, kad kai kurie ten minimi faktai yra vienadieniai ir kažin ar turintys iš-
liekamąją vertę, būtų galima pagrįstai atsakyti, kad internete esantys duomenys 
nėra amžini, o toks jų surinkimas, sutvarkymas ir apžvalga savaime yra vertin-
gas epochos dokumentas.

Pagrindine priežastimi, dėl kurios interneto kalba tolsta nuo XX a. knygo-
se nusistovėjusių formų, autorė laiko vadinamąją destandartizaciją, o minėti 
savireguliacijos procesai laikomi destandartizacijos atoveiksmiu (p. 14). Tada 
natūraliai kyla poreikis paaiškinti, kas buvo toji kalbų standartizacija. Autorė 
teigia, kad kalbų standartizaciją sukūrė XVIII a. Europoje klestėjusios normi-
namosios pažiūros (p. 20 ir kitur; kai kada jų pradžia laikomas ir XVI a., p. 185). 
Recenzentas savo ruožtu galėtų pridurti, kad minėtas tų laikų pažiūras lėmė ir 
tas faktas, kad klasikinės kalbos (lotynų ir senovės graikų), tuo metu laikytos 
svarbiu dalyku, buvo gerokai standartizuotos; vis dėlto labiausiai šiuolaikines 
Europos kalbas standartizavo centralizuota švietimo sistema XIX a. imperijose. 
Pavyzdžiui, dar XVII a. buvo manoma, kad įvairios rašybos detalės, kurias dabar 
turėtų mokėti visi, yra labiau spaustuvės rinkėjo ar korektoriaus nei autoriaus 
reikalas1; vėliau buvo nuspręsta jas dėstyti mokyklose, t. y. jos tapo privalomos 
visiems ir dabar nebeįsivaizduojama, kad galėtų būti kitaip2.

 1 Pavyzdžiui, 1608 m. išleistame spaustuvės korektorių vadovėlyje matome, kad žodžių rašymas 
kartu ir skyrium ar didžiųjų raidžių vartojimas (vokiečių kalboje) yra spaustuvininko reikalas 
(p. 24–26), o rankraščių autoriai raginami patys sudėti savo tekstuose diakritinius ženklus (loty-
nų kalboje), kad spaustuvininkui būtų lengviau (p. 33). Šaltinis: Hornschuch Hieronymus 1608: 
Ὀρθοτυπογραφία, Hoc est: Instructio operas typographicas correcturis [...]. Lipsiae.

 2 Palyginkime, pavyzdžiui, vis atgimstančias diskusijas apie „taisyklingą“ lietuviško brūkšnio ilgį ar 
kabučių formą. Atsiradus kompiuteriams, kiekvienas rašantysis tapo tarsi pats savo spaustuvės rin-
kėjas, tad šios tipografinio pobūdžio diskusijos kartais pasiekia komiškas pedantizmo aukštumas, 



Rit a Mi l iūna itė 
Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje 

 Recenzijos / Reviews 285

Klausimo istorija monografijoje pradedama nuo naujųjų laikų; antikinės kal-
bos monografijoje neaptariamos, nors joms buvo būdingas nemažas standarti-
zacijos laipsnis ir kiti šiuolaikinėms kalboms priskiriami požymiai (pavyzdžiui, 
monografijoje minimas terminas koinė kilo iš senosios graikų kalbos žodžio 
κοινή, o žodžio buvimas rodo ir reiškinio buvimą). Beje, antikinių kalbų stan-
dartizacija vyko kiek kitaip nei dabartinėse kalbose: dabartinių kalbos akademi-
jų, komisijų ar tarybų atitikmens Antikoje nebuvo, bet standartizacijos procesai 
vyko per tuometinį švietimą; didžiausią įtaką darė klasikinių autorių kūriniai, 
kurių kalba buvo laikoma pavyzdine ir sektina. Antikinės kalbos Europoje bu-
vo labai svarbios iki pat XIX a. ir tai veikė ir naujųjų kalbų standartizuotojų 
mąstymą. Sanskrito kalbos istorija irgi būtų suteikusi daug įdomios medžiagos 
tiems, kas domisi kalbų standartizacija (pats jo pavadinimas reiškia „ištobulin-
tas“ ar „sutvarkytas“, o seniausias norminamasis sanskrito kalbos veikalas buvo 
sukurtas I tūkstantmečio pr. Kr. viduryje). Žinoma, šiuolaikinei lietuvių kal-
bai ir ypač jos vartojimui internete skirtoje monografijoje aptarti šiuos dalykus 
tikriausiai ir nebuvo būtina; vis dėlto klasikinės Antikos paveldo visai išvengti 
nepavyksta: pripažįstama (p. 91), kad „iš dviejų dėmenų susidedanti [t. y. rea-
lioji ir kodifikuotoji] kalbos normos samprata Europoje išsirutuliojo nuo Anti-
kos laikų“.

Monografijoje (p. 75 ir 184–185) paminimos XVI ir XVII a. datos, kai buvo 
įkurtos kai kurių dabartinių Europos kalbų akademijos. Šių akademijų atitik-
meniu Lietuvoje, mutatis mutandis, laikoma 1961 m. įkurta Lietuvių kalbos 
komisija (p. 76). Čia būtų galima pridurti, kad ir tarpukario laikais Lietuvoje 
egzistavo Terminologijos komisija (1921–1926), kurioje dirbo Prezidentas An-
tanas Smetona ir kiti žymūs asmenys; ši institucija monografijoje paminėta tik 
45 išnašoje (p. 76); galbūt ją verta ir plačiau paminėti.

Dar kita vertus, net ir Danieliaus Kleino Lietuvių kalbos gramatikos (1653) 
pratarmėje įsiskaičius galima rasti nors ir lakoniškai išreikštų, bet iš esmės tokių 
pat kalbos standartizavimo idėjų, kuriomis vadovavosi ir to meto Vakarų Eu-
ropos akademijų kūrėjai, pavyzdžiui: Ergo. Excolamus unam aliqvam Dialectum, 
quae communissima, omniumque optima esse censetur („Taigi ištobulinkime kurią 
nors vieną tarmę, kuri visų yra laikoma bendriausia ir geriausia“). Vadinasi, ir 
lietuvių kalbos, ir kitų kalbų standartizavimo ištakos yra kiek senesnės, nei ga-
lėtų susidaryti įspūdis iš monografijoje paminėtų datų.

Deja, kaip visiems žinoma, mūsų laikais kalbininkai dažnai susilaukia pašai-
pos. Monografijoje tai paminima ir iš esmės pripažįstama, kad neigiamą požiūrį 
į kai kuriuos kalbininkų naujadarus ar kitus pasiūlymus, taip pat iš to kylantį 

pavyzdžiui, ar išnašos numeris turi būti prieš kablelį ar po, ar kirčiuota raidė i turi po kirčio žen-
klu dar turėti ir tašką, ar ne.
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kalbininkų pašiepimą galėjo sukelti pačių kalbininkų neapgalvoti sprendimai. 
Pačiame knygos viršelyje pavaizduotas garsusis „snygio“ atvejis. Jis aptariamas 
ir knygos tekste: „Snygis yra tiek žmonėms įsiėdęs, kad vos internete pasiro-
džius straipsniui su antraštėje paminėtu šiuo žodžiu, neabejotina, kad komen-
tuotojai neliks dėl jo nepareplikavę“ (p. 394). Nors visiškai tiesiai monografijos 
autorė to ir nepasako, bet matome, kaip iš pateiktos medžiagos ima ryškėti ir 
to žodžių karo priežastys, ir sprendimo būdai: net jei siūlomas naujadaras (šiuo 
atveju gal net ne naujadaras, bet daugelio suvokiamas kaip naujadaras) pagal 
visus formalius kalbos mokslo kriterijus atrodo tinkamas, bet daugumai kalbos 
vartotojų nepriimtinas, būtų išmintinga pasverti, ar verta jį primygtinai diegti, 
kad tos iniciatyvos padaryta žala (pasipiktinimas, pašaipa, sumenkęs „kalbainių“ 
autoritetas) neviršytų gaunamos naudos (formalaus darybinio taisyklingumo ar 
pan.). Nors, kaip minėta, tokia mintis tiesiogiai monografijoje nėra pasakyta, 
bet skaitant susidaro įspūdis, kad kai kada ji slypi tarp eilučių; ir tai yra puiku.

Taip pat verta paminėti, kad pašaipa nevykusiems kalbininkų sprendimams 
yra senesnis reiškinys lietuvių kultūroje nei XXI a. pradžia. Pavyzdžiui, minė-
tai tarpukario Terminologijos komisijai priklausė Stasys Dabušis (1889–1974), 
galbūt pirmasis folklorinio „keistuolio kalbainio“ provaizdis, sukūręs neprigi-
jusių naujadarų, kurie tapo „kalbainius“ pašiepiančios tautosakos dalimi. Nors 
monografijoje keletą kartų minimi šiuolaikiniai pašaipūs žodžiai „kalbainiai“, 
„kalbišiai“ ir kt. (ypač p. 228), įdomu prisiminti, kad Smetonos laikų žodis, ati-
tinkantis šiuolaikinį „kalbainį“, buvo „kalbataisys“ (142 išnaša, p. 228). Atrodo, 
kad ne tik meilė lietuvių kalbai (kai kada skaudi ir kupina barnių), bet ir pašaipa 
pernelyg priekabiam „kalbainiui“ ar „kalbataisiui“ yra senas lietuvių kultūros 
reiškinys.

Vis dėlto, nors sarkazmo kalbininkų pasiūlymams būta ir Smetonos laikais, ir 
dabar, bendras visuomenės požiūris į kalbos taisyklingumą nėra toks neigiamas. 
Ši monografija tai įrodo įvairiais surinktais duomenimis. Kelios citatos: „Nors 
visuomenės susidomėjimas kalba neslūgsta, gal net priešingai – didėja“ (p. 14); 
„kalbos normos reguliuojamos pačių kalbos vartotojų „iš apačios“, o ne nulei-
džiamos „iš viršaus“ (p. 23); „[interneto komentatoriai] kartais pranoksta pro-
fesionalius interneto žiniasklaidos straipsnių autorius savo kalbos jausmu ir ge-
bėjimu pastebėti subtilius lietuvių kalbos raiškos priemonių niuansus“ (p. 449). 
Visi šie autorės teiginiai yra įtikinamai pagrįsti realių interneto komentarų cita-
tomis. Tiesa, patys interneto replikuotojai kai kada, deja, sau patiems tokių rei-
kalavimų netaiko ir, bardami nusižengėlį, patys pavartoja įvairių kalbos bjauras-
čių (tarsi tai būtų koks nors kalbinis trenkimo kumščiu į stalą atitikmuo); tokių 
pavyzdžių monografijoje irgi rasime.

Galiausiai autorė daro išvadą, kad metams bėgant susidomėjimas lietuvių 
kalbos taisyklingumu internete nemažėja. Recenzentas iš savo stebėjimų gali tai 
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patvirtinti. Lietuvių kalboje slypi stiprios gyvybinės jėgos, veikia sveiki savire-
guliacijos procesai ir ši monografija tai įtikinamai parodo.

Taip pat monografijoje pripažįstama, kad kai kurių akivaizdžių blogybių, pa-
vyzdžiui, diakritinių ženklų nenaudojimo, priežastys yra paprastos ir techninės: 
„Šveplasis“ raštas internete buvo įsigalėjęs ir dar tebegyvuoja dėl keleto priežas-
čių. Be diakritinių ženklų rašoma iš įpročio, įgyto dar tuo metu, kai elektroni-
nės komunikacijos priemonės (mobilieji telefonai, elektroninis paštas ir pan.) 
negalėjo palaikyti lietuviškų rašto ženklų, o kai kurie tų priemonių (dažniau 
mobiliųjų telefonų) naudotojai iki šiol nesugeba jų prisitaikyti prie dabar jau 
sukurtų techninių galimybių“ (p. 333) Trumpai tariant, viskas prasidėjo dėl 
ankstyvųjų aparatų netobulumo, o vėliau tapo tarsi kultūriniu įpročiu. Dar būtų 
galima pridurti, kad toje stadijoje, kurią kitados išgyveno nosinės ir kiti stan-
dartinės rašybos diakritiniai ženklai, dabar yra lietuvių kalbos kirčio ženklai: 
nors pamatinės techninės galimybės juos naudoti jau egzistuoja, bet patogių 
klaviatūrų ir kultūrinio įpročio nėra. Pavyzdžiui, monografijos p. 364 cituojami 
pavyzdžiai, kai kirčiai žymimi didžiosiomis raidėmis ir niekas tuo nesipiktina – 
nors surinkti priegaidžių ženklus jau iš principo įmanoma netgi telefonuose (tik 
nėra paplitusių patogių klaviatūrų ir, žinoma, įpročio ar kasdienio poreikio).

Tarp kitų taiklių įžvalgų monografijoje pripažįstama, kad terminas kalbos 
kultūra yra iš esmės Rytų bloko kūrinys (p. 34), kurį labai sunku išversti į Va-
karų Europos kalbas (tai žino visi, kas kada nors vertė į anglų kalbą diplomo 
priedus, kol jie dar nebuvo verčiami centralizuotai). Dėl to labai sveikintinas 
monografijos autorės pasirinkimas vartoti norminamosios kalbotyros terminą.

Monografija yra išsami, pagrįsta ir vertinga; joje slypi ir kruopštus dešim-
ties metų tyrimas, ir taiklios įžvalgos, ir vertingas epochos dokumentas, o svar-
biausia – joje atskleidžiamos pagrįstos išvados: „Ar, visiškai objektyviai žiūrint, 
kalbinės interneto replikos turi kokią nors prasmę ir praktinę naudą? Manytina, 
taip. Interneto bendruomenės poveikį žiniasklaidos darbo kokybei pripažįsta ir 
patys žiniasklaidininkai“ (p. 438).

Taigi, kaip spręsti šį lietuvių kalbos taisyklingo vartojimo klausimą ir inter-
nete, ir gyvenime? Išmintingos įžvalgos slypi pačioje monografijoje; galbūt jas 
buvo galima netgi labiau akcentuoti. Pažvelkime į šias citatas: „Anglakalbia-
me elektroniniame diskurse dažniausiai tie, kuriems anglų kalba nėra gimtoji, 
vanoja save dėl netaisyklingo jos vartojimo, nes ši interneto lingua franca 
globaliuoju mastu laikoma kultūrinio kapitalo forma“ (p. 127, paryškinta 
cituojant). „David’as Crystal’as [žymus britų lingvistas] stebisi, kad anglų kal-
bos vadovėliai iki šiol labai perkami, ir žmonėms rūpi tie patys dalykai, ku-
rie rūpėjo prieš 250 metų“ (p. 183, paryškinta cituojant).

Šitaip atsiskleidžia, kad labiausiai lietuvių kalbos taisyklingumas suklestės 
tada, kai jis taps „kultūrinio kapitalo forma“. Monografijoje surinkti duomenys 
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rodo, kad palaipsniui jis toks ir tampa, nors ir kartais sukrečiamas liberalų ir 
normintojų ginčų ar pašaipių komentarų apie kai kuriuos kalbainių pasiūlymus. 
Galbūt šiuolaikiniai kalbainiai (o šios recenzijos autorius pats yra vienas iš jų, 
buvęs VLKK narys), kaip ir jų pirmtakai smetoniškieji kalbataisiai, retkarčiais 
užmiršta pažvelgti į save iš šalies. Vis dėlto truputis autoironijos, šiek tiek sai-
kingumo ir atlaidumo, šiek tiek daugiau išminties atskirti svarbius dalykus nuo 
nesvarbių, mažiau pabarimų ir daugiau įdomių paaiškinimų galiausiai viską su-
tvarkys. Išmintingai veikiant, ramiai, bet ryžtingai šalinant techninius trūkumus 
nerangiose klaviatūrose ir kartais pristabdant kokį nors neapgalvotą snygį, vis-
kas bus gerai ir lietuvių kalbos vadovėliai bus labai perkami dar daug šimtmečių. 
Tai mums įtikinamai parodo puiki Ritos Miliūnaitės monografija.

Įteikta 2019 m. gegužės 26 d.
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2018 m. Lietuvių kalbos instituto išleistas straipsnių rinkinys 
Rytų aukštaičių tarmė: kaita ir pokyčiai (sudarytojos 

J. Urbanavičienė ir R. Petrokienė) – tai trylikos autorių atlikti dvylika tyrimų, 
kuriuose apibūdinama vienos iš trijų aukštaitiškų patarmių – rytų aukštaičių 
patarmės – buvusioji ir šių dienų būklė, kitimo kryptys. Visur, kiek leidžia ty-
rimo objektas ir medžiaga, stengiamasi laikytis pagrindinės temos, į tam tik-
rus sisteminius pokyčius žvelgiama platesniu ar siauresniu diachroniniu aspektu, 
o sinchroninių tyrimų patirtį bandoma praturtinti naujesnėmis ir gilesnėmis 
įžvalgomis, paremtomis faktais ar jų interpretacija. Straipsniai metodologijos 
naujoviškumo požiūriu nevienalyčiai: jei atsižvelgtume į įvade postuluojamas 
tris galimas ir pagal naujumą rikiuojamas tarmėtyros kryptis – tradicinę dialek-
tologiją, struktūrinę dialektologiją bei geolingvistiką – jie atstovauja daugiausia 
pirmosioms dviem (pirmajai plačiausiai), trečiosios elementų esama tik atski-
ruose straipsniuose. Tačiau šis nevienodumas netrukdo siekti užsibrėžto tikslo – 
supažindinti su giliaisiais tarmių procesais ir parodyti naująjį XXI a. vietinės 
kalbos atmainų – regiolektų ir geolektų – vaizdą. Ši knyga vertinga, visų pir-
ma, dėl to, kad straipsnius rašė geriausi tam tikros srities – fonetikos, fonologi-
jos, akcentologijos, morfologijos, leksikologijos, senosios raštijos – specialistai, 
atskirų teritorijų žinovai, daugeliu atvejų jose gimę ir pažįstantys šnektas „iš 
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vidaus“. Gali būti, kad rytų aukštaičių patarmė šiuo požiūriu – ją tiria visiems 
kalbos lygmenims atstovaujantys pajėgiausi kalbininkai – dabar atsidūrusi pa-
lankiausioje situacijoje (dar visai neseniai tokias galimybes būti ištirta turėjo 
žemaičių tarmė). Todėl knyga lietuvių arealinių tyrimų raidai nepaprastai svar-
bi – tai būtų savotiška ir kitų patarmių bei juose vykstančių procesų reprezenta-
cija: neabejotina, kad daugumą rytų aukštaičiams būdingų reiškinių būtų galima 
konstatuoti ir visame sparčiai kintančių lietuvių tarmių plote.

Knygos struktūrą simetrišką, lengvai apžvelgiamą padaro tai, kad straipsniai 
sudėti į keturis poskyrius pagal sisteminius kalbos lygmenis (fonetika ir fono-
logija, akcentologija, morfologija ir sintaksė, leksikologija ir semantika) – kiek-
vienam iš poskyrių skirta po tris tyrimus. Monografinio vientisumo suteikia 
vienos iš knygos sudarytojų J. Urbanavičienės įvadas, kuriame pagrindžiamas 
rinkinio tikslas – remiantis naujausia empirine medžiaga verifikuoti turimus 
rytų aukštaičių patarmės faktus, užfiksuotus rašytiniuose ir sakytiniuose šalti-
niuose, bei nustatyti rytų aukštaičių patarmių sisteminius kitimus ar pokyčius, 
vykstančius / įvykusius fonetikos, kirčiavimo, morfologijos ir leksikos lygme-
nyse. Įvade, kuriame aptariami autorių darbuose taikomi metodai, terminologi-
ja, struktūra, rasime svarbių samprotavimų, kuriais apibrėžiama lietuvių kalbos 
tarmių ir jos tyrimų kitimo paradigma. Jie skaitytojui leidžia nusiteikti, kad šis 
kolektyvinis darbas simptomiškai parodo mūsų laikų padėtį ir brėžia kryptį nau-
josios tarmėtyros link.

Neatsitiktinai poskyryje Konsonantizmo ir vokalizmo kitimas pirmasis yra pa-
teikiamas Vytauto Kardelio straipsnis Rytų aukštaičių vilniškių konsonantizmo 
tyrimų perspektyvos – tai tarsi visos knygos vedamasis, plačiausiai apmąstantis 
tarmėtyros situaciją, parodantis kryptį, kuria turėtų būti einama moderniais 
metodais tiriant tarmes ateityje, jei būtų sistemiškai aprašomas lietuvių kalbos 
patarmių konsonantizmas, siūlomi jų sinchroniniai aprašai ir tipologinės ana-
lizės. Straipsnyje identifikuojamas rytų aukštaičių vilniškių priebalsių invento-
rius, nustatomos relevantinės distribucijos pozicijos, teikiamos pastabos apie 
reguliariąją ir nereguliariąją distribuciją, nustatomi fakultatyviniai variantai bei 
neutralizacijos pozicijos. Vilniškių fonologinės sistemos analizė atlikta puikiai. 
Gal derėtų tik atkreipti dėmesį į tai, kad išskirta priebalsių distribucinė pozici-
ja žodžio pradžioje prieš užpakalinį vokalizmą ([#–Vu]) niekuo nesiskiria nuo 
analogiškos pozicijos žodžio viduje ([–Vu]), todėl netikslu būtų teigti, kad prieš 
pirmąją kontrastuoja iš esmės visi garsai, o prieš kitą – tik kietieji priebalsiai 
(p. 39–41). Toks pirmosios pozicijos apibūdinimas tinka balsių, o ne priebalsių 
klasei. Autorius priebalsių kietinimo ir neminkštinimo atvejus labai taikliai in-
terpretuoja kaip skirtingus – fonetinės arba fonologinės – prigimties reiškinius.  

Jolitos Urbanavičienės straipsnis Baltų *ā, *ē diftongizacija vidurinės ir jaunes-
niosios kartos rytų aukštaičių vilniškių kalboje iš visų straipsnių metodologiškai 
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galbūt yra artimiausias naujiesiems geolingvistikos krypties kanonams. Auto-
rė konstatavo tiesioginę koreliaciją tarp informantų amžiaus ir kelių kalbinių 
atmainų vartojimo: jaunesnioji karta keturis kartus dažniau renkasi bendrinei 
kalbai artimesnius variantus ir du kartus rečiau tarmę nei vidurinė karta. Ven-
giama kirčiuotų pozicijų diftongizacijos (atsisakoma ryškiųjų tarminių ypaty-
bių), tačiau nekirčiuotoje pozicijoje išlikę baltų balsiams *ā, *ē artimi varian-
tai (*ā > å., *ē > e.), kurie laikytini blankiosiomis patarmės ypatybėmis, – tai 
leidžia pusiau tarmiškai kalbantį informantą vis dar identifikuoti kaip vilniškių 
patarmės atstovą (ši blankioji ypatybė vilniškių ir uteniškių plote sutampa, ta-
čiau dėl tam tikrų aplinkybių platus rytų regiolektas susidaryti vis dar negali).

Violetos Černės straipsnyje Skolinių adaptavimas kupiškėnų patarmėje apta-
riama fonetinė skolinių adaptacija. Kalbininkė, šimtais pavyzdžių parodydama 
ištisas garsų eiles ir jų kombinacijas, teigė, kad fonetiniai variantai, dažniau pa-
sitaikantys nekirčiuotoje pozicijoje, paprastai randasi dėl sunkiai ištariamų gar-
sų. Manytina, kad dauguma autorės įžvalgų tiktų apibūdinant ir kitose lietuvių 
kalbos patarmėse adaptuojamus skolinius.

Antrasis knygos poskyris Kirčiavimo kaita pradedamas Bonifaco Stundžios 
straipsniu Priešdėlio be- vedinių ir dūrinių su kirčiuotu antruoju dėmeniu cirkum-
fleksinė metatonija lietuvių kalbos tarmėse ir jos kilmė, kuriame korektiškai patei-
kiami diachroniniai argumentai, statistiškai pagrįsti darbo autoriaus ir studentų 
atliktų lauko tyrimų duomenys, leidžiantys nustatyti, kokiu būdu lietuvių kal-
bos tarmėse po Saussureʼo dėsnio vyko cirkumfleksinės metatonijos reiškiniai, 
iš esmės nevienodi Lietuvos vakarų ir rytų dalyse: penultimos cirkumfleksas 
dėl analoginių procesų įsigalėjo žemaičių tarmėje, reprezentuojančioje regulia-
rią aptariamųjų darinių cirkumfleksinę metatoniją, savo ruožtu rytų aukštaičiai 
išlaikė polinkį dariniuose apibendrinti penultimos akūtą, cirkumfleksinę meta-
toniją dažniausiai čia patiria tik dalis darinių, paremtų 3-iosios kirčiuotės varda-
žodžiais. Autorius išsamiai atskleidė variantų gausą ir kitose lietuvių patarmėse, 
kurios tyrimo objekto požiūriu yra pereinamosios.   

Rūta Kazlauskaitė straipsnyje Priesagos -inis, -ė būdvardžių kirčiavimas rytų 
aukštaičių tarmėje suklasifikavo ir aptarė gausią faktinę medžiagą – daugiau nei 
tūkstantį būdvardžių pavyzdžių su priesaga -inis. Ji nustatė, kad dažniausiai pa-
matiniu žodžiu eina daiktavardis, rečiau – veiksmažodis ir būdvardis, jog dau-
guma vedinių pagal pamatinio žodžio daugiskaitos naudininko formą kirčiuoja-
mi laikantis tų pačių natūralių principų, kurie taikomi bendrinei kalbai, taip pat 
aptarė dešimtadalį tendencijos neatitinkančių atvejų. Autorė įrodė, kad kirčio 
vietai svarbus semantinis veiksnys, retais atvejais svarbi analogija, išimtiniais 
atvejais (poetinėje kalboje) kirčio vietą reguliuoja ritmas. 

Įdomiai ir gerai metodologiškai pagrįstas (remiamasi šaltiniais, rodančiais po-
kyčius per šimtmetį, iliustruojama žemėlapio duomenimis) Vilijos Ragaišienės 
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tyrimas Rytų aukštaičių kupiškėnų akcentuacijos sistemos kaita XIX a. 7–9 deš. – 
XX a. 6–7 deš., kuriame įrodyta, kad intensyvesnis sąlyginis kirčio atitraukimo 
dėsnis kupiškėnų patarmėje formavosi palyginti vėlai, ne anksčiau kaip XX a. 
antrojoje pusėje, be to, netolygiai – iš šiaurinės dalies rytinio pakraščio link. 
Autorė nurodė, kad anksčiau patarmėje vyravusią baritoninio kirčiavimo para-
digmą iš vartosenos stūmė oksitoninio kirčiavimo formos, ėmė ryškėti moteriš-
kojo ir vyriškojo linksniavimo tipų akcentuacijos skirtumai; savo ruožtu bari-
toninio kirčiavimo formos išliko labiau paplitusios pietiniame ir pietrytiniame 
ploto pakraštyje.

Trečiojo poskyrio Morfologijos ir sintaksės pokyčiai straipsnyje Rytų aukštai-
čių uteniškių patarmė: XXI amžiaus pradžios situacija autorė Regina Rinkauskie-
nė aptarė vidurinės ir jaunosios kartos tarminę kalbą, liudijančią apie gerokai 
„išskalautus“ visus sisteminius sluoksnius. Išlaikytos tik blankiosios ypatybės 
(nekirčiuotų balsių o, ė atliepimas a, e; nekirčiuoto dvibalsio ie atliepimas e; iš-
laikyti minkštieji priebalsiai žodžio gale, dviskaitinės daugiskaitos naudininko 
formos ir senoji vyriškosios giminės daiktavardžių ir būdvardžių galūnė -ys; dar 
gyvos priesagos -okas ir -otė; tebevartojamas objekto vardininkas). Šios antrinės 
ar tretinės blankiosios ypatybės formuoja uteniškių, anykštėnų ir kupiškėnų te-
ritorijoje įsivyraujančio regiolekto pagrindą. Straipsnyje išdėstytos rytų aukštai-
čių patarmių virtimo regiolektais tendencijos, be abejo, yra simptomiškos dau-
geliui kitų lietuvių kalbos patarmių. 

Žanetos Markevičienės ir Aurimo Markevičiaus tyrimas Konstantino Sirvydo 
žodynų ir dabartinės rytų aukštaičių tarmės prieveiksmiai įrodė, kad K. Sirvydo 
žodynuose rytų aukštaičių tarme rašytuose pavyzdžiuose būta puntininkavimo 
hiperkorekcijos atvejų, tam tikrų ypatybių dalinio (žalininkavimo ir žadinin-
kavimo) arba galimo visiško (rotininkavimo) neatspindėjimo. Išsamiu aprašu 
parodyta, kad dauguma žodynuose pateiktų lietuviškų prieveiksmių rytų aukš-
taičių tarmėje išlaikyti iki šiol – jie taip tebetariami ir dabar, tačiau dalis išnyko 
arba pakito. Kai kurie mūsų dienų nepasiekę prieveiksmiai buvo Sirvydo su-
kurti naujadarai. Anais laikais nelietuviškos kilmės prieveiksmių, priešingai nei 
dabartinėje rytų aukštaičių tarmėje, būta nedaug. Autoriai smulkiai suklasifi-
kavo prieveiksmių tipus pagal kilmę ir daromuosius formantus – tai padeda ge-
riau suvokti daugialypę jų įvairovę, taip pat įvertinti per amžius vykusią žodžių 
darybos principų raidą. 

Inovatyvus, tarpdisciplininėmis teorijomis pagrįstas Daivos Kardelytės-Gri-
nevičienės tyrimas Lokatyvinių konstrukcijų santykiai rytų aukštaičių vilniškių 
patarmėje leido gerokai pakoreguoti iki šiol dialektologinėje literatūroje minė-
tus teiginius, jog vilniškių plote esama tik pavienių vietininkų (inesyvo ir iliaty-
vo) sąveikos atvejų – jų esama daugiau ir reguliarių. Kalbininkė išskyrė Lietu-
vos mokslininkams pažįstamą ir interpretacijose minimą morfologinių procesų 
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(morfologinio ir sisteminio trumpėjimo) nulemtą lokatyvų formų neutralizaci-
ją, kai lokatyvinėse konstrukcijose sutrumpėjusios daugiskaitos iliatyvo formos 
sutampa su daugiskaitos inesyvu, nuo semantiniais motyvais paremtos lokatyvų 
formų konkurencijos (tai iš esmės naujas autorės siūlomas požiūris), kuriai atsi-
rasti sąlygas galėjo sudaryti lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų poten-
cialas kalboje projektuoti kone identiškas erdvines situacijas. Labai įdomi ir pa-
grįsta autorės mintis, kad „lokatyvinės inesyvo konstrukcijos įvardija judėjimą 
tam tikroje erdvėje, dinamiškumo požymius koduoja tik jose vartojami veiks-
mažodžiai. Kadangi [...] didesnį semantinį krūvį turi ne linksniai, o veiksma-
žodžiai, spontaniškuose diskursuose inesyvo ir iliatyvo linksniai, kaip antriniai 
erdvinės scenos statiškumo ar dinamiškumo rodikliai, galėjo prarasti distink-
tyvinę šių požymių funkciją“ (p. 281). Autorė įtikino, kad semantiniais moty-
vais paremta vietininkų formų konkurencija vilniškiai panašūs į pietų aukštaičių 
patarmę. 

Trys paskutiniai tyrimai, susiję su rytų aukštaičių leksika ir semantika, įdėti į 
ketvirtąjį knygos skyrių Leksikos kaita. Birutė Jasiūnaitė straipsniu Uteniškių su-
durtiniai pejoratyvai įtikinamai patvirtino, kad rytų aukštaičių plote fiksuojama 
vaizdingųjų žmogaus pavadinimų nominacija, ypač pagal neigiamas žmogaus 
būdo savybes, tebėra gyva. Autorė, naudodama Lietuvių kalbos žodyno medžia-
gą, uteniškių pejoratyvų reikšmę skirsto pagal dėmenis, reikšmės perkėlimo po-
būdį, akcentuodama etnokultūrinius ypatumus. Ji parodo, kad patarmėje vy-
rauja smulkiau grupuojami metoniminiai ir metoniminiai-metaforiniai dūriniai, 
kurių antrąjį dėmenį motyvuoja kūno dalies pavadinimas. Daugumą pejoratyvų 
sudaro žmogaus pavadinimai pagal būdo, charakterio ydas, kiek mažiau – susiję 
su negražia išvaizda, kitokiais fiziniais trūkumais. 

Skaitant tiek minėtąjį, tiek tolesnį temą pratęsiantį Aurelijos Gritėnienės 
straipsnį Šiaurės panevėžiškių vaizdingieji asmenų pavadinimai neblėso pasigėrė-
jimas gyva kalbėtojų išmone. Pastarajame gerai sulydytame ir vientisame tyri-
me aptariami 300 asmenų pavadinimų pagal neigiamus žmogaus būdo bruožus. 
Autorė patvirtino žinomą tiesą, kad vaizdingųjų pavadinimų pagrindas – veiks-
mažodis; jam pasitraukus, pamirštamas ir iš jo pasidarytas vaizdingasis daik-
tavardis. Taip pat konstatuota, kad patarmėje slavizmai išlaikomi geriau nei 
germanizmai. Aptartieji pavyzdžiai leidžia matyti ir tam tikrus tautinio pasau-
lėvaizdžio ir moralės aspektus – kritišką, bet ne vulgarų paprasto lietuvio po-
žiūrį į kitų žmonių ydas – dauguma leksemų turi menkinamąjį atspalvį, bet tik 
nedidelė dalis – niekinamąjį ar vulgarų atspalvį. 

Ritutės Petrokienės straipsnyje Bendrinės kalbos įtaka rytų aukštaičių leksikai 
aptarta medžiaga, kurią sudaro XX a. antrojoje pusėje – XXI a. paskelbti rytų 
aukštaičių tarmės šnektų žodynai ir tekstai, o pateiktų faktų analizė, be abejonės, 
tiktų visų lietuvių kalbos tarmių situacijai apibūdinti. Šiame straipsnyje gal kiek 
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trūksta išsamesnių interpretacijų, tačiau autorė teisingai pastebėjo, kad šnektose 
tik retais atvejais konkuruoja vidinė (indigeni) leksika – dažniausiai antrasis ir 
stipresnysis konkurencijos narys yra bendrinės kalbos žodis. Stipriau išstumia-
ma skolintinė leksika, nors ir šiame sluoksnyje esama konkurencijai atsparių 
žodžių. Straipsnis rodo būtinybę išsamiau patyrinėti procesus ir dėsningumus, 
susijusius su leksinės įvairovės mažėjimu tarmėse.

Žinių apie bendrą šiuolaikinės tarmėtyros vaizdą suteikia priede pateikiami 
skirsniai Lietuvių kalbos žodyno papildymų kartoteka bei Skaitmeninė tarmių kar-
toteka su nuskanuotais kortelių ir anketų pavyzdžiais, jie papildyti Lietuvių kal-
bos žodyno kartotekų vietovių santrumpų sąrašu. Leksikografinis knygos priedas 
nėra atsitiktinis. Knygos idėja kilo ir subrendo įgyvendinant įvairius Lietuvių 
kalbos žodyno papildymų projektus.  

Straipsnių rinkinys – tai puikus pavyzdys, kai vienos (leksikografijos) srities 
tyrimas, bandant nustatyti kalbinės raidos tendencijas vienoje areališkai api-
brėžtoje teritorijoje, dėl faktų ir idėjų gausos virsta išsamia įvairių kalbos sis-
temos lygmenų studija, beje, diachroniškai aprėpiančia labai platų laikotarpį – 
pradedant XVII a. (K. Sirvydo veiklos laiku), baigiant mūsų XXI a. antruoju 
dešimtmečiu. Šiuo atveju bet kokį galimą tyrimų nevientisumą derėtų vertinti 
ne kaip trūkumą, o kaip privalumą, jau pasiektų ir siektinų galimybių visumą. 
Visai teisingai pratarmėje pripažino sudarytoja J. Urbanavičienė, pastebėdama, 
kad „skirtingi tyrėjų požiūrio taškai, taikytos įvairios metodologijos, paliktos 
„baltosios dėmės“ (neištirti visų patarmių visi lygmenys) skaitytojui turėtų su-
daryti ne išbaigto rytų aukštaičių paveikslo įspūdį, o greičiau priminti mozaiką 
su trūkstamais elementais. Mozaiką, kuri žadina smalsumą, kelia naujų klausi-
mų ir skatina imtis tolesnių ieškojimų“. Reikia pripažinti, kad šis straipsnių rin-
kinys kaip mozaika yra labai tvirta, patikima ir pasigėrėtina. Savo programiniais 
idėjų užmojais, plačia tematika, išsamiomis analizėmis ir aukšta tyrimų kokybe 
knyga svarbi ne tik dabarčiai, bet ir ateičiai – leis geriau suvokti bendrą lietuvių 
kalbos ir apskritai baltų tarmių raidą bei būdus jai aprašyti. 

Įteikta 2019 m. birželio 12 d.
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Nurodymai autoriams

Žurnale spausdinami straipsniai lietuvių, latvių, anglų, vokiečių, prancūzų 
ir rusų kalbomis. Atskirai susitarus su redakcija, gali būti spausdinami ir ki-
tomis kalbomis. Skelbiami mokslo straipsniai, diskusinės publikacijos, kalbos 
leidinių recenzijos.

Straipsnio apimtis – iki 40 000 spaudos ženklų, diskusinių publikacijų – iki 
10 000 spaudos ženklų, recenzijų – iki 20 000. Didesnės apimties straipsniai 
spausdinami tik atskirai susitarus su redakcija, redaktorių kolegijos sprendimu.

Straipsnius reikia pateikti elektronine forma – Microsoft Word ir Adobe PDF 
formatu (*.doc, *.rtf, *.pdf). Pageidautina, kad straipsniai būtų parašyti ne 
žemesne kaip MS WinWord 2000 versija. Tekstas turi būti surinktas Uniko-
do standarto šriftais. Iliustracijos pateikiamos atskiru failu, ne mažesne kaip 
300 dpi skyra. Straipsnyje turi būti pažymėta iliustracijos vieta.

Prieš tekstą nurodomas visas autoriaus vardas ir pavardė, institucija, išvardi-
jamos autoriaus pagrindinių mokslinių tyrimų kryptys, pateikiama iki 200 žo-
džių anotacija ir 5 esminių žodžių sąrašas lietuvių ir anglų kalbomis. Teksto 
pabaigoje nurodoma įteikimo (gavimo) data, autoriaus darbovietės arba namų ir 
elektroninio pašto adresas. Po straipsnio pateikiama santrauka anglų kalba, po 
straipsnių kitomis kalbomis – santrauka lietuvių kalba.

Santraukos nerašomos recenzijoms, diskusinėms publikacijoms.
Cituojamos literatūros nuorodos pateikiamos tekste skliaustuose: autoriaus 

pavardė, publikacijos metai ir po dvitaškio puslapis, pvz.: (Ambrazas 2006: 182; 
Žilinskienė 2002: 174). Kolektyvinių darbų nurodoma raidinė pavadinimo san-
trumpa. Straipsnio gale pateikiamas literatūros sąrašas, pvz.:

Ambraza s Vy tauta s  2006: Lietuvių kalbos istorinė sintaksė. Vilnius: 
Lietuvių kalbos institutas.

Ži l insk ienė Vida 2002: Gramatinių formų vartojimas lietuvių kalbos 
moksliniame stiliuje. – Acta Linguistica Lithuanica 46, 173–178.

Aptariamieji kalbos duomenys pateikiami pasviruoju šriftu.
Žurnalui įteikti straipsniai anonimiškai recenzuojami dviejų recenzentų, 

skiriamų redakcijos.
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Guidelines for contributors

ALL publishes scientific articles, discussion papers and critical reviews. Sub-
missions should be written in Lithuanian, Latvian, English, German, French, 
or Russian. Submissions in other languages can be accepted upon consultation 
with the editors only.

The length of an article should not exceed 40,000 characters, that of a dis-
cussion paper 10,000 characters and that of a review 20,000 characters. Longer 
works will be published only by consent of the editor and the editorial board.

Articles should be submitted in two formats: Microsoft Word and adobe Pdf. 
It is requested to use Ms WinWord 2000 or later versions, using the *.doc or 
*.rtf format. The main body of the text should be typed in standard unicode 
fonts. Illustrations of not less than 300 dpi resolution should be presented in a 
separate file.

The first page of a submission should contain the full name and surname 
of the author, the author’s affiliation, the main topics of the author’s scientific 
research, an abstract (up to 200 words) and 5 keywords in English. Date of the 
submission, postal address of the author’s institution or home and e-mail ad-
dress should be added on the last page. The final version of the article should 
be accompanied by a summary in English, which will be translated into Lith-
uanian by the editorial staff. Summaries are not necessary for reviews and dis-
cussion papers.

Literature cited in the text should be given in brackets: author’s name, year 
of publication, colon, page number(s), e.g., (Ambrazas 2006: 182; Žilinskienė 
2002: 174). The title of collective works should be abbreviated. At the end of 
the article a bibliography should be given, e.g.,

Ambraza s Vy tauta s  2006: Lietuvių kalbos istorinė sintaksė. Vilnius: 
Lietuvių kalbos institutas.

Ži l insk ienė Vida 2002: Gramatinių formų vartojimas lietuvių kalbos 
moksliniame stiliuje. – Acta Linguistica Lithuanica 46, 173–178.

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

torial board.
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