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MALONŪS AUTORIAI IR
SKAITYTOJAI, ŽURNALO
ACTA LINGUISTICA
LITHUANICA BIČIULIAI!
Versdama šį žurnalo Acta Linguistica Lithuanica numerį, noriu kartu su Jumis
pasidžiaugti, kad jame spausdinamas ir proginis straipsnis, skirtas Romualdo
Granausko 80-osioms gimimo metinėms. Roma Bončkutė gražiai įprasmina
šią datą, atsigręžusi į didžiųjų žemaičių – Simono Daukanto ir Romualdo Granausko – kūrybos sąsajas. Abiem likimas paskyrė rašyti lietuviškai ir suvokti,
kad kalboje gyvena tautos dvasia. Margaritos Matulytės straipsnyje prisimenami Antanas ir Jonas Juškos.
Ypač džiugu, kad šiame numeryje pasirodo labai reikšmingas darbas – vokiečių istorikės, bažnytinės, konstitucinės ir kitų istorijos sričių tyrėjos dr.
Marie-Luise Heckmann straipsnis „Prussica ir Lithuanica Berlyno valstybinėje bibliotekoje – Prūsijos kultūros paveldas“. Tai unikalių, Vokietijos istorinių
išteklių fonduose saugomų šaltinių, taip reikalingų ir laukiamų tolimesniems
prūsistikos ir lituanistikos tyrimams, apžvalga. Berlyno valstybinėje bibliotekoje autorei pavyko surasti autentiškų rankraštinių dokumentų, rašytų lietuvių
kalba arba susijusių su ja, bei daug medžiagos, susijusios su prūsų kalba, Sūduva, kitomis prūsų gentimis ir jų sąlyčiu su Lietuva. Tai šaltiniai, iki šiol nepatekę į tyrėjams prieinamus katalogus ar lentynas. Turint omenyje, kad net gerai
žinomi autentiški Vokietijos mokslinių išteklių fonduose saugomi Lietuvos bei
Prūsijos istoriją, kultūrą ir kalbą liudijantys dokumentai tebėra nepakankamai
ištirti, naujai atrandamų šaltinių vertė darosi neįkainojama.
Daug straipsnių skirta vardyno tyrimams. Tai siejasi ne tik su Vietovardžių metais, bet ir su 4-ąja tarptautine Aleksandro Vanago konferencija. Reikėtų paminėti garsaus čekų lingvisto, indoeuropeisto Václavo Blažeko, atidžiai
žvelgiančio ir į tikrinius vardus, straipsnį „Volga – the first river of Europe“
(„Volga – pirmoji Europos upė“), kuriame yra išsamiai aprašomi ir apibendrinami visi Volgos upės pavadinimai platesniame pirminių tekstų kontekste. Šis
Ac t a L i ng u i s t ic a L it hu a n ic a
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Václavo Blažeko darbas dėl jame pateiktos gausios etimologinės medžiagos, be
abejonės, yra svarbus indėlis į indoeuropeistikos tyrimus.
Redakcinė kolegija, gerai suvokdama ir Vietovardžių metų reikšmę, ir vardyno tyrimo situaciją Lietuvoje, šiame numeryje spausdina ir italų onomastės
Donatellos Bremer recenziją apie Volkerio Kohlheimo monografiją Der Name in
der Literatur, skirtą literatūrinei onomastikai. Skaitytojai supažindinami su labai
vertingos knygos, vieno iškiliausių literatūrinės onomastikos darbų, recenzija –
tikimasi paskatinti juos domėtis literatūrine onomastika.
Labai džiugu ir dėl talentingo matematiko Giedriaus Alkausko straipsnio,
kurio vardas siejamas su Minkovskio–Alkausko konstantomis. Ypač vertingos
autoriaus mintys apie kalbą. Patį Giedrių Alkauską galima pavadinti Renesanso
žmogumi, kurį domina ne tik matematika, bet ir muzika, poezija. Jis rašo puikius eilėraščius, vieną iš jų bus galima perskaityti šiame numeryje. Giedrius Alkauskas Lietuvoje bene geriausiai yra susipažinęs ir įsigilinęs į slavų muziką, jo
paties kuriama muzika yra užburianti, o poezija – kupina regėjimų ir užkalbėjimų, tai lyg nusilenkimas Lietuvos raštijos istorijai ir galingiesiems jos kūrėjams.
Žurnalo leidėjams kiekvienas numeris yra neeilinis, bet šitas numeris, mano
nuomone, turėtų sudominti dar daugiau skaitytojų. Tikiuosi, kad šio žurnalo
skaitytojai ras įdomių įžvalgų, kūrybinių impulsų.
Vyriausioji redaktorė akad. prof. dr. Grasilda Blažienė
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ILJA LEMEŠKIN
L ie t uv ių k a lb o s i n s t it ut a s
Mok s l i n ių t y r i mų k r y p t y s : senoji baltų raštija ir literatūra,
lyginamoji folkloristika, leksikografija, baltistikos istorija.
D OI : https://doi.org/10.35321/all81-01

SENIAUSIAS BALTŲ TEKSTAS
IR JO ANTROPONIMAI
The Oldest Baltic Text and Its Anthroponyms
A NOTACI JA
2013 m. Acta Linguistica Lithuanica puslapiuose buvo pasiūlyta (Lemeškin 2013: 11–29)
nauja Bazelio pėdsako (Dini 2004; 2014: 553–558) lingvistinė ir žanrinė interpretacija pagrįsta analogija su dainuojamaisiais, rečitatyviniais kūrinėliais, artimai giminingais Kalėdų
giesmėms. Naują skaitymą rėmė ir skatino rankraščio metaduomenys resp. nuorašo datavimas, kurį rašovas kolofone nusprendė specialiai pabrėžti: žodžių junginį in vigilia epiphanie
perkėlė į priekį, o iš pradžių parašytą atkarpą per manus illius qui scripsit eas pateikė vėliau.
Didžioji dalis mikrotekstą sudarančių lyčių, atsižvelgus į jų formaliuosius požymius bei
įžvelgiamas žanrines teksto savybes, rado logišką ir įtikinamą paaiškinimą, tačiau žodžių
junginio thoneaw labonache interpretacija autorius nebuvo visiškai patenkintas. Lytis thoneaw buvo perskaityta kaip voc. sg. asmenvardžio ‘[An]tonijau’ trumpinis (Lemeškin 2013:
19–20). Dėl žodžio labonache buvo pateikta daugiau potencialiai įmanomų, bet dirbtinių
resp. rimtų grafinių pataisų reikalaujančių hipotezių. Šiame straipsnyje, laikydamiesi anksčiau pasiūlytos teksto interpretacijos, prie šių žodžių analizės grįšime.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : seniausias baltų k. tekstas, 1369 m. kolofonas, Bazelio pėdsako
skaitymas, dovanų prašymas, Kalėdų giesmių adresatas, (italų)
antroponimai.
A N NOTAT ION
In 2013, a new linguistic and genre-related interpretation of the Trace of Basel (Dini
2004; 2014: 553–558) based on analogy with singing, recitative, texts akin to Christmas
carols was put forward in the pages of Acta Linguistica Lithuanica (Lemeškin 2013: 11–29).
The new reading was supported and encouraged by the manuscript’s metadata or, specifically, reference to time, which was intentionally emphasized by the scribe in the composition
Straipsniai / Articles
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of the colophon: the phrase in vigilia epiphanie was moved to the front, and the passage per
manus illius qui scripsit eas, which had been written first, was put down afterwards. Considering formal features and genre-related properties of the text, most of the word forms comprising the micro-text found a logical and convincing interpretation; however, the author
was not fully satisfied with the interpretation of the phrase thoneaw labonache. The word
form thoneaw was read as an abbreviated vocative singular form of the personal name ‘[An]
tony’ (Lemeškin 2013: 19–20). As regards the word labonache, more potentially possible,
yet artificial, hypotheses requiring serious graphical corrections, were provided. The article
comes back to the analysis of these words by adhering to the earlier interpretation of the text.
K E Y WOR DS : oldest Baltic text, colophon of 1369, reading of the Trace of Basel,
plea for gifts, addressee of Christmas carols, (Italian) anthroponyms.

1. Funkcinė struktūrinė 1369 m. kolofono analizė leidžia manyti, kad seniausio baltų teksto užrašymą lėmė žanriniai kolofonų plėtojimo dėsningumai.
XIII–XIV a. rašto tradicijoje yra paliudyta ypač sudėtingos (tęstinės) struktūros kolofonų, kur eilinio turinio dalį (su įprastais metaduomenimis) užbaigdavo
hegzametras Omnibus omnia non mea sompnia dicere possum „Negaliu visiems
pasakoti visų savo sapnų“. Tiesiogine prasme perskaitytas deklaratyvus hegzametras tartum suvaržydavo raiškos laisvę, todėl skriptorius jį (hegzametrą ir
kolofoną) toliau plėtojo nesuprantama, t. y. dirbtinai sukonstruota arba mažai
žinoma, raštu (plačiai, visai) nevartojama, kalba. Neviešoji tokio specifinio kolofono dalis atskleisdavo rašančiojo somnium – nuo visų žmonių (išskyrus siaurą
ratą kai kurių išsilavinusių gentainių) slapstomą troškulį (plačiau apie šį kolofonų tipą žr. Lemeškin 2019; 2000).
Išplėtotame kolofone tarp nurodyto hegzametro ir kalbos pėdsako, kurie abudu sudaro vieną visumą, pastebimas glaudžiausias tarpusavio ryšis: jeigu skriptorius nebūtų panaudojęs iškalbingos lotyniškos formuluotės, suvaržiusios jo raiškos laisvę, į rankraštį niekada nebūtų buvęs įtrauktas nesuprantamas, mįslingas
(plačiosios skaitančiosios auditorijos supratimu) tekstas. Taigi funkciniu požiūriu galima teigti, kad be rašovo nuostatos, aiškiai išsakytos hegzametre, seniausias baltų tekstas niekada nebūtų buvęs užrašytas. Prie tos pačios kategorijos nežinomų kalbų priskirtinas ir šalia esantis vokiškas šūkis ihs ich leid. Ši aplinkybė
rodo, kad pėdsakas atsirado ten, kur vokiečių ir prūsų kalbos buvo egzotiškos,
t. y. geografiškai kažkur toli nuo prūsų ir vokiečių gyvenamosios teritorijos. Būtent tokiomis sąlygomis rašantysis po hegzametro Omnibus omnia non mea sompnia dicere possum ir galėjo šiomis kalbomis „išsakyti“ savo slapstomą troškulį.
Gretinimas su kitais šios rūšies rašto paminklais atskleidė skriptoriaus pastangą: nesuprantamą kolofono dalį pagal metrą suderinti su hegzametru. Kelno pėdsake (apie 1300 m. popiežiaus Grigaliaus IX Decretales nuorašas – Köln,
Dombibliothek, Codex 130) daniškas dvieilis iac wet en frugha iwaeraeldet waere /
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haenna lif tha wil iac aer[e] „Jeigu būčiau su Ponia šiame pasaulyje, / Tad(a) jos
gyvenimą norėčiau gerbti“ pagal hegzametro Omnibus omnia non mea sompnia
dicere possum pavyzdį buvo ištęstas į vieną eilutę: iac wet en frugha iwaeraeldet
waere haenna lif tha wil iac aera.

1 p av.

Kelno pėdsakas

Toks pats mechanizmas paliudytas ir Bazelio pėdsake, kuris pagal hegzametro sandarą buvo pateiktas, o toliau tyrėjų ir interpretuojamas kaip hegzametro
distichas:

2 p av .

Bazelio pėdsakas

Omnibus omnia non mea ʃompnia dicere poʃʃum
Kayle rekyʃe · thoneaw labonache thewelyʃe ·
Eg · koyte · poyte · nykoyte · pēnega doyte ·
Atsižvelgus į ritminį sąskambį1, vidinį rimą (rekyʃe – thewelyʃe; poyte – doyte;
koyte – nykoyte), kalbos dalių, jų formų ir semantinį paralelizmą, posmą pravartu skaidyti (pagal Kelno pėdsako pavyzdį) ir kitaip – į tris eilutes:
1

Be asonanso <oy> eilutėse, atrodo, galima įžvelgti aliteracijos požymių: Kayle rekyʃe (thoneaw labonache) thewelyʃe · / Eg · koyte · poyte · / nykoyte · pēnega doyte.

Straipsniai / Articles
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a) Kayle rekyʃe ·
b) Eg · koyte ·
c) nykoyte ·

thewelyʃe
poyte ·
pēnega doyte ·

„Skalsink Dieve, tėveli!
jeigu nori2 – girdykite (jį / juos),
nenori – pinigą duokite“

Pašalinus „disonansinį“ fragmentą thoneaw labonache, kurį galima laikyti fakultatyviu, pėdsakas įgyja nugludintą metrinį pavidalą ir struktūrinį vientisumą.
2. Senesnis Bazelio pėdsako „skaitymas“ buvo pasiūlytas 1974–1975 m.:
Kayle rekyʃe ·
Eg · koyte · poyte ·

thoneaw labonache thewelyʃe ·
nykoyte · pēnega doyte ·

„Sveikas, pone!
jeigu nori tu gerti, [bet]

Tu nebe geras dėdelis, –
ne[be]nori tu pinigą duoti“

(Schmalstieg 1974; McCluskey, Schmalstieg, Zeps 1975; Mažiulis 1975).
1982 m. šio tradicinio „skaitymo“ variantą modifikavo W. P. Schmidas:
„Sveikas pone!
jei aš noriu gerti,

Tu išties nebesi [mūsų] tėvas,
[bet] tu visai nenori pinigo duoti“
(Schmid 1982).

Svarstant ir verifikuojant iki šiol nubrėžtas Bazelio pėdsako gramatinio bei
semantinio suvokimo kryptis (kaip persifliažą ir Kalėdų dainų modelį), galima
nesutikti su sąvokos skaitymas vartojimu. Prasminga paklausti: kokia yra šios
sąvokos apibrėžtis?
Skaitymas – yra „užrašyto (turimo) teksto semantinis įprasminimas bei
tekste esančių prasmių suvokimas“. Šia prasme vargu, ar W. R. Schmalstiego,
V. Mažiulio, W. P. Schmido pasiūlyti interpretacijos bandymai yra skaitymai,
mat minėti tyrėjai Bazelio pėdsako neskaito, bet jį radikaliai pertvarko. Siūlomų pataisų sankaupa pagaliau ir duoda pageidaujamą (iš anksto numatytą)
semantiką. 1974–1975 m. suformuluotas pėdsako suvokimas buvo paremtas
modeliu: kreipimasis – adresato neigiamas apibūdinimas – šio apibūdinimo pagrindimas. Toks persifliažu grindžiamas „skaitymas“ iš tyrėjų pareikalavo aibės
2

14
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pataisų. Kaip pavyzdį nurodysime V. Mažiulio siūlomus taisymus, kur sveika
lieka viena vienintelė lytis – conj. Eg ‘jei’:
Originalo lytys:

Pasak V. Mažiulio, reikia taisyti į:

rekyʃe

subst. nom. sg. rekys ‘pone’

Kayle

adj. nom. sg. Kayls arba Kayles ‘sveikas’

thoneaw

pron. 2 a. sg. thu ‘tu’ + adv. neaw ‘ne jau’

thewelyʃe

subst. nom. sg. thewelys ‘dėdelis’

labonache

adj. nom. sg. labanats ‘gerutis’

Eg

–

poyte

inf. pot ‘gerti’

pēnega

subst. acc. sg. penigas ‘pinigą’

koyte

nykoyte
doyte

praes. 2 a. sg. koy-tu ‘nori tu’ (su encl. pron. tu ‘tu’)
nykoy-tu žr. koyte

inf. dot ‘duoti’

Skirtingos pagal savo pobūdį pataisos ir jų gausą motyvuojančios prielaidos
užtikrindavo vadinamojo skaitymo „sklandumą“. „Įsikišimo“ į neva „skaitomo“
tekstą mastą atskleidžia toks dvieilio pavidalas, kur iš eilės paryškintos visos
šiaip ar taip pagerintos vietos:
Kayle rekyʃe ·
tho-neaw labonache thewelyʃe·
Eg · koy-te · poyte · nykoy-te · pēnega doyte ·
Situacija, kai iš vienuolikos lyčių „sveika“ lieka tik viena, kai dauguma lyčių
kelis kartus įvairiose vietose skirtingai taisoma, yra absurdiška, nes taip teksto
semantika nėra rekonstruojama, bet konstruojama, kaip konstruojamas ir pats
taip „skaitomas“ tekstas.
Filologas, kai tekste nėra nurašymo klaidų požymių, turi siekti neinvazinio
teksto skaitymo, o tai veda prie iš esmės kitokios teksto perskaitymo strategijos:
sveikinimasis – mandagus kreipimasis (kalėdininko į šeimininką) vardu ir pagal
socialinį požymį – imperatyvu išreikštas liepimas-prašymas.
3. Neinvazinis Bazelio pėdsako skaitymas skatina eliminuoti problemas, iškylančias interpretuojant thoneaw ir labonache. Lytis thoneaw laikoma ypač problemiška: „Only ‘thoneaw’, in spite of the numerous interpretative hypotheses surrounding it, has remained rather obscure“ (Ardoino 2016: 13). Iki šiol
mažai aktualizuotas lieka Ch. Stango korespondencijoje su W. R. Schmalstiegu išreikštas aiškinimas, pagal kurį thoneaw žymi konkretų asmenį (An)tonijaus
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vardu: „[T]honeaw is quite obscure to me. Can it be a voc. sg. of a nominal u-stem, perhaps a proper name?“ (pagal Dini 2000: 201); „Stang (personal
communication) thinks that thoneaw might be a proper name. If so, then the
couplet may be about the scribe himself, e.g. „To your health, sir! Anthony is
a fine fellow [...]“ (McCluskey, Schmalstieg, Zeps 1975: 162). Be Ch. Stango ir
W. R. Schmalstiego, tokią galimybę svarsto A. Bammesbergeris (Bammesberger
1998: 125–126), P. U. Dinis (Dini 2000: 398), I. Lemeškinas (Lemeškin 2013:
21; 2017: 96), bet atmeta kaip teorinį bei neįtikinamą F. Kortlandtas (Kortlandt
1998: 128). Su F. Kortlandtu, kuris nepateikė jokių argumentų savo teiginiui
pagrįsti, negalima sutikti.
Asmenvardžio identifikavimą lemia pozicija ir funkcinė struktūrinė teksto
analizė. Lytis thoneaw eina po etiketinio interj. *kaileis rīkīs „Skalsink Dieve“
ir prieš vokatyvu išreikštą kreipinį tarsi į tėvą thewelyʃe, ji natūraliai prie savęs „traukia“ antroponimą. Asmenvardžiui palanki pozicija – tarp interj. Kayle
rekyʃe ir voc. sg. thewelyʃe – randa atitikmenį liet. paralelėje Buk sweykas kumey (VUB, f. 102-JR4: 63), kurią dėl Bazelio pėdsako nurodė A. Nepokupnas
(Непокупный 1979: 167)3. Prūsų kalbos konstrukcija skiriasi tik tuo, kad ją
praplečia konkretaus „kalbinamojo“ asmens vardas.
Lingvistinį Bazelio pėdsako skaitymą (kol kas vienintelį; kitų bandymų, mūsų manymu, negalima laikyti skaitymu, nes tai yra dirbtinės lingvistinės reinterpretacijos), jo sukonkretinimą toliau lemia itališkas Bazelio pėdsako atsiradimo kontekstas4. Seniausias baltų kalbų tekstas, datuotinas 1369 m., kildinamas
iš Prahos lietuvių kunigaikščio Butauto aplinkos, o pats šio pėdsako užrašymas
siejamas su 1368–1369 m. imperatoriaus Karolio IV, karalienės ir jų palydovų
kelione į Romą. N. Oresme’o veikalo perrašymas turi būti susijęs su akademine
1368–1369 m. Prahos universiteto aplinka. Su ta pačia istorine kultūrine aplinka bus susijęs ir Bazelio pėdsako kūrėjas, tačiau pats pėdsakas (kaip kolofono
sudėtinė dalis) į užbaigiamą ar pabaigtą nuorašą, ko gero, buvo įterptas kitur –
Toskanoje (išsamiau apie įmanomas teksto atsiradimo aplinkybes ir kontekstą žr.
Lemeškin 2017; 2019).
3

Ukrainiečių baltisto atsitiktinai rastas užrašas yra taip pat susijęs su knygų parašymo aplinkybėmis:
Jokingas tey buwa zmogus, kuris szyta kniga raszie. Buk sweykas kumey. Taip kitas asmuo reagavo į
metrikų aktų knygą parašiusį kunigą.

4

Čia ypač reikia pabrėžti, kad itališkas pėdsako atsiradimo kontekstas nebuvo dirbtinai parinktas, t. y. specialiai „atrastas“ tam, kad „išaiškintų“ paslaptingų thoneaw labonache kilmę. Istorinis
kontekstas buvo nustatytas nepriklausomai ir gerokai vėliau (2013 – > 2017); arčiau įsižiūrėjus į
originalą (į poziciją, palankią onimų realizacijai), buvo pasiūlyta atitinkama lingvistinė šių žodžių
interpretacija.
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Plačiai paplitęs krikštavardis Antonio Toskanoje buvo reguliariai trumpinamas iki Tonio /ˈtonjo/. Tai rodo kad ir šie pagal laiką artimi pavyzdžiai, paimti
iš korpuso Corpus OVI dell’Italiano antico:
1 Simintendi, a. 1333 (tosc.) L. 12 3, 74.25
giacea (questo sa tuo padre), mandai lo coltello per gli fianchi di colui che spogliava. Tonio e Teleboas giacciono morti per la mia spada. Quelli avea prima portato
lo ramo con
2 Cronaca sen. (1202–1362), c. 1362 123.6
schale e introro per una finestra e rupeno due uscia per volere amazare Mino e
Tonio e ’l Porina figliuoli di miser Meio Talomei. E quando chostoro sentiro el busso del
3 Cronaca sen. (1202–1362), c. 1362 127.41
finì e nondimeno vi morì IIII persone: e uno el quale aveva nome Sano di Tonio,
ligritiere, mise fuocho in santo Pavolo da lato di verso el Chanpo, e none ardendo
4 Doc. imol., 1350–1367 Debitori 16.1.1360 355.11
per 2 cirioli da le lode, pexò l. 1½: s. 9 a f. 124 r. Tonio Tartagno di’ avere per
468 fasadelli de legne de salexe, a s. 40 .C.: monta
5 Doc. imol., 1383–1385 Spese 21.11.1384 345.2
per fare pontelare la stazone ch’è cho gle fradi de Penitenzia che la tene Tonio da
le Sele per trave e per una cholona e per murare Gostolo in somo
6 Doc. imol., 1383–1385 Spese 21.11.1384 345.
una cholona e per murare Gostolo in somo L. VIIII e chosì pa el dito Tonio a
maistri tochomene per la mitade L. IIII, s. X.
Baigmuo -eaw tokiu atveju atitiktų vokatyvo formą.
Tos pačios Bazelio pėdsako atsiradimo aplinkybės – Siena, 1369 m., Trijų Karalių išvakarės – leidžia onimų spektre elegantiškai (t. y. be jokių pataisų) įminti
problemišką lytį labonache, nes joje „prasiveržia“ kitas italų kalbos antroponimas – Toskanoje ypač populiari (net iki šių dienų) pavardė Bonacci /boˈnat:ʃi/,
kuri XIII–XIV a. buvo užrašoma su digrafu <ch> afrikatai žymėti (Larson 1988),
pvz., pagal Corpus OVI dell’Italiano antico:
Doc. sen., 1277–1282 - pag. 280, riga 30
a ssere Ristoro del Seta per factura d’ una charta di mille libre da Gulielmo Bonachi. Ancho III lib. et XIIII sol. et IIII den. nel dì ai signori de la
Klausimų kelia tik dėmuo la-, kuris suponuoja moteriškosios giminės žymimąjį artikelį. Atrodo, kad rašantysis pasirėmė plačiai vartojamais resp. vietoje
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girdėtais antroponimais, bet nesuvaldė italų kalbos artikelių: vietoje debonachi
(de´ [dei < di + i] Bonacci „iš Bonačių [giminės]“; dėl šio antroponimo iškraipymo dar plg. Guglielmo dei Bonacci > Leonardus fi [t. y. filius] Bonacci > Leonardo
Fibonacci) metro sumetimais (siekiant triskiemenės pėdos) praleidęs prielinksnį
įrašė artikelį la.
Kita vertus, pavardės Bonachi (vedinio iš asmenvardžių tipo Bono, Bonito,
Ottobono, Omobono, Giambono...) kilmė buvo visiems aiški: bon- < bonus (plg.
ital. bonaccia, vidur. la. bonacia ‘tyka’ – pagal malus paretimologizuotas malacia ‘tyki jūra’). Turint omenyje, kad Bazelio pėdsakas žaismingai tęsia kolofoną (ludere scriptor eat), būtų galima čia įžvelgti ir išradingą šaknies dubliavimą:
labonache = lab-bon-ache „lab-Bonietis, gerasis Gerutis“. Toks skaitymas resp.
perdėtai nuolankus kreipinys, kuris tartum paaiškina kitam prūsui lyties bonache reikšmę, tinka kalėdojimo situacijai, nes adresatas, norint gauti gerų dovanų,
turi būti pagerbtas: thoneaw labonache thewelyſe „Antonijau Lab-geruti tėveli“.
Taigi paslaptingą žodžių junginį thoneaw labonache galima traktuoti kaip thoneaw la bonache arba thoneaw la(b)bonache „[An]tonijau [iš] Bonačių [giminės] /
[An]tonijau Labgeruti“. Problemiškas digrafas <ch> būtinai reikalauja taisymo
tik baltų kalbų atžvilgiu, tačiau prie Bazelio pėdsako nėra redakcinės pastabos,
kad visi čia pateikti žodžiai atstovauja prūsų kalbos leksikos ištekliams. Nenormalus baltistikos požiūriu digrafas, stovintis tarp etiketinio interj. *kaileis rīkīs
„Skalsink Dieve“ ir vokatyvu išreikšto kreipinio thewelyʃe, yra rimtas argumentas, kuris būtent šioje pozicijoje skatina įžvelgti svetimos kalbos intarpą – resp.
italų kalbos antroponimą, užrašytą savo rašyba. O kaip kitaip XIV a. prūsas
turėjo užrašinėti kitų kalbų onimus? Siekis kitakalbį elementą aplietuvinti yra
datuojamas gerokai vėliau. Dėl nuostatos kažką „apprūsinti“ aptariamuoju laikotarpiu negali būti net kalbos.
Taigi italų onimų identifikaciją seniausiame baltiškame tekste lemia šie
argumentai:
a. Digrafo <ch> užrašymą negalima paaiškinti nurašymo klaida, nes pėdsakas neturi nurašyto teksto savybių (požymių). Rašančiojo akyse, ausyse jis turėjo turėti tam tikrą fonetinę reikšmę.
b. Bazelio 1369 m. kolofonas nėra geografiškai pririštas prie konkrečios vietos, t. y. galima Bazelio pėdsako atsiradimo geografija yra plati – resp. jame galėjo būti atsižvelgta į kokią nors svetimą vietinę kalbą.
c. Asmenvardžio identifikavimą lemia pozicija, kuri skatina antroponimų
pavartojimą: po etiketinio interj. *kaileis rīkīs „Skalsink Dieve“ ir prieš vokatyvu išreikštą kreipinį tarsi į tėvą thewelyʃe.
d. Problemiška baltų kalbų požiūriu lytis labonache yra pateikta šalia mįslingo žodžio thoneaw. Jeigu šalia vienos painios formos (prūsų kalbos požiūriu),
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gretintos (jau Ch. Stango) su krikštavardžiu Antonijus, vartojama kita paini lytis, būtina pirmiausia tikrinti, ar tai nėra svetimos kilmės onimas, nes poros arba
kelių onimų vartojimas iš eilės (vardas + p(r)avardė; vardas + tėvavardis; vardas
+ katoikonimas) yra dėsningas ir labai dažnas reiškinys. Tai paaiškina, kodėl būtent šioje vietoje, t. y. tarp interj. ir vokatyvu išreikšto kreipinio, stovi dvi miglotos (prūsų kalbos atžvilgiu) lytys kartu:
Kayle rekyʃe ·
Eg · koyte · poyte ·

thoneaw labonache thewelyʃe ·
nykoyte · pēnega doyte ·

e. Mįslingų lyčių neinvazinis perskaitymas – italų onimų požiūriu – gerai
koreliuoja su anksčiau apibrėžtu istoriniu Bazelio pėdsako atsiradimo kontekstu:
Prahos Butauto dvaras (1365–1380) ir ilgalaikis šio dvaro buvimas Toskanoje
būtent – 1368–1369 m.
f. Nurodytų onimų užrašymas randa tikslių atitikmenų duomenų bazėje
Corpus OVI dell’Italiano antico.
g. Asmenvardžius skatina įžvelgti žanrinis aspektas. Kalėdų dainose asmenvardžiai buvo įprastas reiškinys (Lemeškin 2013). Randama didelė jų įvairovė:
Arlauskas, Arlauskienė, Barisa, Bielinis, Čelna, Ignotas, Janulevičienė, Kasparavičius, Kašėta, Saikauskas, Kabaras, Valatka, Valatkienė, Velička, Adelė, Gabriukas, Juozas, Petrutis (KL 357, 345 A); Baltramiejus, Grinkevičienė, Tamošius,
Žukauskas, Žukauskienė (KL 357, 345 B).
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The Oldest Baltic Text and Its Anthroponyms
SUMM ARY
The identification of Italian onyms in the composition of the oldest Baltic text is determined by the following arguments:
a. The insertion of the digraph <ch> cannot be explained as a transcription error, because the trace does not have the features of a transcribed text. In the eyes and ears of the
scribe it must have had a certain phonetic meaning.
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b. The colophon of Basel of 1369 is not geographically linked with a specific location,
i.e. the potential geography of the origin the Trace of Basel is broad; when the trace was
being inscribed, some foreign local language could have been taken into account.
c. The identification of an anthroponym is determined by the position, which naturally
supports the use of anthroponyms: it comes after the etiquette-based interjection *kaileis
rīkīs “good day” and before the address expressed in the vocative form thewelyʃe as if addressing one’s father.
d. The word form problematic from the perspective of Baltic languages, labonache,
comes next to the mysterious word thoneaw. If one confusing form (from the perspective of
the Prussian language), which was compared (by Christian Stang already) to the first name
Antony, comes next to another confusing word form, we must first check whether it is not an
onym of foreign origin, because the use of two or more onyms next to one another (name
+ surname/nickname; name + patronymic; name + katoikonym) is a regular and very frequent phenomenon. It explains why two confusing forms (in terms of the Prussian language)
stand together in this particular place, i.e. between the interjection and the address expressed
in the vocative form:
Kayle rekyʃe
Eg koyte poyte

thoneaw labonache thewelyʃe
nykoyte pēnega doyte

e. The non-invasive reading of mysterious forms – from the perspective of Italian onyms – well correlates with the historical context of the origin of the Trace of Basel discussed
before: the manor of Butautas in Prague (1365–1380) and the long-term existence of this
manor in Tuscany (1368–1369).
f. The inscription of the above onyms finds exact equivalents in the database Corpus
OVI dell’Italiano antico.
g. The aspect of genre also invites us to see personal names. Personal names were a
commonplace phenomenon in Christmas carols. A wide variety of them can be found:
Arlauskas, Arlauskienė, Barisa, Bielinis, Čelna, Ignotas, Janulevičienė, Kasparavičius, Kašėta,
Saikauskas, Kabaras, Valatka, Valatkienė, Velička, Adelė, Gabriukas, Juozas, Petrutis (KL 357,
345 A); Baltramiejus, Grinkevičienė, Tamošius, Žukauskas, Žukauskienė (KL 357, 345 B).
Įteikta 2019 m. gruodžio 1 d.
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PRUSSICA UND LITHUANICA
IN DER STAATSBIBLIOTHEK
ZU BERLIN – PREUSSISCHER
KULTURBESITZ
Prussica ir Lithuanica Berlyno valstybinėje
bibliotekoje – Prūsijos kultūros paveldas
Annotation
Der Beitrag „Lithuanica und Prussica in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz“ besteht aus einer kurzen Einführung in die Überlieferungsumstände und einige Forschungsaspekte sowie in Kurzbeschreibungen von knapp dreißig Handschriften
deutscher, lateinischer, prußischer oder litauischer Sprache, die hauptsächlich im 19. Jahrhundert in die Königlich-Preußische Bibliothek nach Berlin gelangt sind.
SC H L Ü S S ELW Ö RT ER : Borussica, Lituanica und Prussica; Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz; Sprachdenkmäler; Jagiellonen-Bibliothek Krakau; Christianisierung des Baltikums; Landes- und Stadtchronistik von Preußen; Reformation; Martin Luthers Kleiner
Katechismus und Übersetzungen; Waidelotte; Preußischer Litauer;
Klein- und Großlitauen; Romantik und Sprachwissenschaft.
A N NOTAT ION
The article “Lithuanica and Prussica deposited in the Berlin State Library of Prussian
Heritageˮ consists of a short introduction to the tradition circumstances and some aspects
of research as well as of tightly descriptions of almost thirty German, Latin, Prussian or
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Prussica und Lithuanica in der Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz
Lithuanian manuscripts, which have been transferred to the Royal Prussian Library in Berlin mainly during the 19th century.
K E Y WOR DS : Borussica, Lituanica and Prussica; Berlin State Library – Prussian
Cultural Heritage; language monuments; Jagiellonian Library Cracow; Christianization of the Baltic; Territory and City chronicles
of Prussia; Reformation; Martin Luther’s Small Catechism and its
translations; Waidelotte; Prussian Lithuanian; Small and Large Lithuania; Romance and linguistics.

Prussica und Lithuanica gelangten in der Regel durch Verkäufe, Schenkungen, Stiftungen oder Nachlässe in die Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz (SBB PK) oder eine ihrer Vorgängerinstitutionen. Nachfolgend
wird eine Auswahl von Handschriften, die auf Litauisch verfasst sind oder Litauen betreffen, in der gebotenen Kürze vorgestellt. Genannt werden auch Prussica, die etwa über die Sudauer und andere prußische Kleinstämme berichten,
und zwar immer dann, wenn zugleich Bezüge zu Litauen vorliegen oder es sich
um echte ‚Sprachdenkmäler‘ handelt. Grasilda Blažienė hat sich intensiv mit
der prußischen Sprache und ihren Idiomen beschäftigt. Ihr ist dieser Beitrag
daher gewidmet.1
Es wird keine Vollständigkeit angestrebt, da dies den Rahmen eines Aufsatzes sprengen würde. Für eine Auswahl gibt es aber noch weitere Gründe. So
wurden einige Handschriften des 18. Jahrhunderts laut ihren Wasserzeichen
zwar auf litauischem Papier geschrieben, doch ist ihre Provenienz damit noch
nicht eindeutig festgelegt.2 Nicht behandelt werden auch Handschriften, die
bereits eine tiefer gehende Katalogisierung erfahren haben und der Forschung
daher zugänglich sind. Das Depositum von Wilhelm Gaigalat (1870–1945),
der als Professor für evangelische Theologie an der Universität Kaunas gewirkt
hatte, wurde beispielsweise 1997 nach Wilno (Vilnius) zurückgegeben. Es war
bereits in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts erschlossen worden, sodass
nur noch wenige Fragen eine physische Konsultation der Stücke erfordern.3
Für die Erfassung erschwerend wirkt nichtsdestotrotz der Umstand, dass
ein gewichtiger Teil der slawischen Handschriften der SBB PK, unter ihnen
1

Z.B. Blažienė 2000; 2001; 2005.

2

Z.B. Ms. boruss. fol. 263: WZ: Strahlenkranzmadonna, ||| 60 mm, Höhe: 125 mm, Breite
60 mm, Typ Laucevičius 1967, Nr. 2463); Ms. boruss. fol. 1253 und Ms. germ. qu. 2347: WZ:
Maria mit Kind, darunter: S MARIA, Gegenmarke: Z VKAV / ML, Typ Laucevičius, Popierius
Lietuvoje XV–XVIIIa. Atlasas, Nr. 2462/2465.

3

Range 1980. Weitere Lithuanica könnten sich im Nachlass von Eduard Hermann (1863–1950)
befinden.
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auch solche aus oder über Litauen, in Folge des Zweiten Weltkriegs in die Jagiellonen-Bibliothek nach Krakau (Kraków) verbracht worden ist. Sie werden
nachfolgend nur dann erfasst, wenn entsprechende Findmittel oder Digitalisate vorliegen. Weitere Stücke befinden sich – wie bereits angedeutet – unter den so genannten Borussica, also den Handschriften, die Orte oder Regionen des Gesamtstaats Preußen betreffen oder aus ihnen stammen, ohne in
die großen Reihen der Staatsbibliothek eingeordnet zu sein. Zumeist handelt
es sich dabei um Amtsbücher, um Historiographie oder um von der Provenienz her zusammengehörige ‚Überlieferungsträger‘. Litauische Betreffe befinden sich vornehmlich in Folge der historischen Nachbarschaft des Großfürstentums Litauen zum Ordensland und Herzogtum Preußen (ab 1525) heute im
Borussica-Bestand.
Was erfährt man aus den in Berlin aufbewahrten Handschriften über AltPreußen und Litauen? Zum einen gibt es eine Reihe von Handschriften, die über
die baltischen Kleinstämme nordöstlich der Weichsel und südwestlich der Memel berichten.4 Die äußere und innere Christianisierung dieser Völkerschaften
bildet den maßgeblichen Faktor für diese Überlieferungsbildung. Es überrascht
daher nicht, dass nicht nur der im 19. Jahrhundert als ‚Lügenmönch‘ diffamierte Dominikanerprediger Simon Grunau (um 1470–1530/1537),5 sondern
auch die sich seit dem 16. Jahrhundert ausbildende preußische Landes- und
Stadtchronistik die Prußen fast nahtlos in ihr Vergangenheitsbild einfügten.6
Im Rückblick auf die heidnische Vergangenheit avancierten mehrere baltische
Gottheiten sogar gleichsam zu ‚Spitzenahnen‘ des preußischen Herzogtums.7
Schaut man auf die baltische ‚Sprachfamilie‘, so wurde sie (neben den slawischen, den germanischen und den romanischen Sprachgruppen) gerade in
dem Moment zum Thema, als die Volkssprache mit der Reformation zum
Hauptmedium von Predigt und Verkündigung aufstieg. Der Kleine Catechismus
Martin Luthers erschien beispielsweise nach seiner Erstveröffentlichung von
1529 bald auch in den Sprachen der angrenzenden Länder, zunächst auf Polnisch, Prußisch, Litauisch und Dänisch, daneben auf Kroatisch, dann auch auf
Französisch und Italienisch, schließlich gegen Ende des 17. Jahrhunderts noch
auf Tschechisch und Sorbisch.8
4

Mss. boruss. fol. 68 und 303.

5

Ms. boruss. fol. 264 (Nachtrag). Vgl. Zonenberg 2007; Miltakis 2015. Zu den Handschriften der
Chronik Simon Grunaus Zonenberg 2020.

6

Ms. boruss. fol. 245, 592 u.a. Vgl. Mentzel-Reuters 2001 (2).

7

Ms. boruss. fol. 474.

8
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Latein: VD 16 / VD 17: 39/9 (1529–1685); Niederdeutsch: VD 16: 26 (1529–1599); Polnisch: L
5341, L 5343; 12:740759Z (1533, 1562; 1615, Königsberg); Deutsch / Prußisch: L 5200, L 5202
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Unter den Berliner Borussica lange übersehen und damit der Forschung
verschlossen war eine Abschrift des Sprachwissenschaftlers Johann Severin Vater (1771–1826) mit Zusätzen des Hallenser Baltisten Faber zur prußischen
Erstausgabe von Martin Luthers Enchiridion.9 Die sprachliche Qualität der
Übersetzung durch Abel Will, Pfarrer in Pobethen (1540–1575), war unter den
Linguisten noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts umstritten.10 Die Übertragung
ging ursprünglich auf einen Auftrag des Herzogs Albrecht von Preußen (1525–
1567) zurück. Sie entstand um 1545 bald nach der Opferung eines schwarzen
Ziegenbocks im Reiterkrieg, die 1520 mit Zustimmung des Hochmeisters Albrecht (1511–1525) zur Abwehr feindlicher Schiffe aus Danzig in Pobethen
stattgefunden hatte. Bald nach der Reformation schlug indes die Stimmung gegenüber den kaum christianisierten Prußen um, und der samländische Bischof
Georg von Polentz (1519–1550) verurteilte den heidnischen ‚Waidelotten‘ Valtin Sopplit (Supplit) und 23 seiner Anhänger zu einer umfassenden öffentlichen
Buße, ehe er sie nach einem Jahr wieder zum Abendmahl zuließ.11
Dem Begriff Waidelotte liegt das rekonstruierte prußische Verb waidilis zugrunde. Es umfasst nach Auskunft der Forschung eine ganze Bandbreite von
Bedeutungen, die von sehen und wissen bis zaubern reichen.12 Vor diesem Hintergrund erscheint eine linguistische wie historische Aufarbeitung des ersten
prußischen Katechismus sehr wünschenswert,13 und das umso mehr, als nicht
nur die Bibel- und die Psalterübersetzung durch Johannes Bretke (1536–1602),
Pastor in Labiau und Königsberg, sondern auch die um 1575 entstandene
Zweitübersetzung des Enchiridions durch Bartholomäus Willent (1525–1587)14
(1545, 1561: Königsberg); Litauisch Mažvydas 1547, 1:719679M (1547; 1612, beide Königsberg); Deutsch / Latein: VD 16 / VD 17: 3 / 5 (1554–1669); Deutsch / Kroatisch: B 7650 (1561);
Deutsch / Polnisch: L 5344, L 5345 (1574, 1588); Dänisch: L 5255, ZV 24213, L 5256 (1587, 1594,
1596); Französisch 75:650634U, 23:292716Q, 23:664372K (1605, 1637, 1667); Griechisch / Latein / Deutsch: L 5191 (1565); Deutsch / Latein / Hebräisch: 23:286143T (1602); Deutsch / Latein
/ Griechisch / Hebräisch: 7 (1605–1660); Deutsch / Latein / Französisch / Griechisch: 32:645194Z
(1609); Latein / Griechisch: 384:717945U (1614); Deutsch / Latein / Französisch / Italienisch:
39:146155Z (1615); Griechisch: 23:685649V = 75:656151H (1618); Deutsch / Latein / Griechisch:
1:040122D (1630); Tschechisch: 32:682640P (1685); Sorbisch: 547:653025A (1693).
9

Ms. boruss. fol. 462.

10

Hermann 1915.

11

David 1812: 117–126. Vgl. Wijaczka 2014: 78. Die bei David beschriebenen Buß- und Gegenrituale verdienten eine weitergehende religionswissenschaftliche Aufarbeitung.

12

Brauer 2011, 268 f.

13

Ms. boruss. fol. 251 und 592.

14

Bechtel 1882. Vgl. Pakerys 2015; Aleknavičienė 2017.
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bereits Eingang in die Baltistik gefunden haben.15 Auch der „Preußische Litauer“ mit wertvollen Aussagen zu Kultur und Lebensweise der sogenannten
Kleinlitauer liegt mittlerweile in einer kritischen Ausgabe vor.16
Die ‚Überlieferungssplitter‘ zu Großlitauen in der Staatsbibliothek zu Berlin
entstanden zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert.17 Litauen wird vornehmlich
dann erwähnt, wenn es um Verträge, Privilegierungen oder Verwaltungsfragen geht.18 Gelegentlich findet man es auch in Schilderungen über Ständeversammlungen,19 Gästelisten des litauischen Hofes,20 Rechnungen,21 Grundstücks
urkunden22, Reiseberichten23 oder auch in historischen Abhandlungen, wie zum
Beispiel der Historia Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae. Cum annexis Provinciis ab harum origine des Jesuitenpaters Thomas Szpot.24 Für den Linguisten ist
die Suche nach dem Ursprung der litauischen Sprache während der Romantik
besonders bemerkenswert,25 zumal dies gut zu neueren Forschungen über die
litauischen Sprachkenntnisse von Jacob Grimm (1785–1863) passt.26

15

Bretke 1991 (1); Bretke 1991 (2); Bretke (2017). Vgl. Kluge / Scholz 2002; Eglė 2007; Gelumbeckaitė 2017; Range 2017; Thies 2017. Zu den ersten Büchern in Prußisch bzw. Litauisch: Lukšaitė
2017, 229–240. sowie http://www.hab.de/ausstellungen/postille/einleitung.htm (eingesehen am
6.11.2019).

16

Gerulaitieniė 2011.

17

Weitere Lithuanica befinden sich in der Russischen Nationalbibliothek in Petersburg; vgl. Bleskina 2011; Logutova 2015.

18

Ms. boruss. fol. 265; Ms. boruss. oct. 20; Ms. germ. fol. 857; Mss. slav. fol. 1–2, 4, 7.

19

Ms. gall. fol. 196.

20

Ms. slav. fol. 12 und 15.

21

Ms. slav. fol. 3.

22

Ms. slav. fol. 47.

23

Ms. germ. fol. 1493.

24

Ms. lat. qu. 828.

25

Ms. germ. qu. 1045.

26

Vgl. Kraut 2017. Kirchenslavischen Drucken aus Polen, die Übersetzungs- und Vermittlungsbedarf sowie konfessionelle Konflikte des 17. Jahrhunderts anzeigen, ist ein längerfristiges Digitalisierungsvorhaben an der SBB PK gewidmet. Vgl. Neumann 2016 sowie „Digitalisierte Sammlungen“ der SBB PK.
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Kurzbeschreibungen
1) Ms. boruss. fol. 68: Peter von Dusburg: Chronica Prussiae Summarium Bellorum Pruthenicorum per annos 14 (lat.), III + 140 Bl., Preußen?, 16. Jh.
Rot gesprenkelter Schnitt. Papier, 28,5 x 20,5, WZ: Vorderer Vorsatz, Bl.
274, 276 Vase mit zwei Henkeln, drei Blüten und dem Monogramm MB, Bl.
264, 270 Henkelkrug mit Fuß und aufgesetzter Krone (Briquet 12632?). Paginierung auf den Recto-Seiten, Bl. 16, 17, 36 Reste einer Altfoliierung, 31–
37 Zeilen, Kurrentschrift, drei Hände (Bl. 1r–96r; 96v–97v, 105v–107v;
97v–98v, 100r–105r, 107v–132v), Randnotizen, gegen Ende Streichungen, Bl.
1–191 Überschriften und Initialen in Rot, gelegentlich rote Unterstreichungen.
Vorbesitz: Auf dem Rücken handgeschriebener Titel Chronica Prussiae; VSp
Altsignatur N. 55 (ähnlich in Ms. boruss. fol. 72); auf dem VD goldfarbenes,
ovales Exlibris in Form eines Wappens mit der Umschrift Daniel Casimirus
Krusius Theol. et I.U.D. Custos Vratisla[viensis], Wappen: zweimal gespalten,
1 und 3 je zwei Sechssterne, 2 ein Sechsstern, darüber umgekehrt steigender Löwe, barhäuptig, in den Pranken drei Lilien, VSp (Recto) Besitzvermerk Danielis
Casimiri Krusij CW. Bl. 1r–96v Peter von Dusburg. Chronica Prussiae. Unvoll
ständig. Beginnt Honorabili viro et in Christo devoto fratri Wernero de Orsele magistro hospitalis sancte Marie domus Theutonicorum Ierosolimitani frater Petrus de
Dusburgk ... Bricht ab ordinavit ergo, quod David Castelhuus suus de Gartha cum
valido exercitu intravit terram Masoviae XI Kal., Bl. 1r–3r Prolog, Bl. 3v–4r De
modo agendi libri huius. Prefatio ad institutionem ordinis domus Theutonicae, Bl.
4r–96r Incipit prima pars libri de origine ordines domus theuton[icorum] ..., Bl.
96v–133r Summarium bellorum Pruthenicorum per annos 14. Beginnt Anno domini 1444 die sancte Dorothee virginis. Nobilo et ministro Prussie … Endet ... per
gratiam dei res habeant clara documenta. Finis, Bl. 103rv Deutscher Einschub.
Beginnt Der gemeyne eyd laud alzo. Alle sachen wir daz geschen sint mit unserem eldesten … Endet … zu halden ein eides stat das (muß) goth so helffe etc., Bl.
149r–150r, 132v–140v leer.
Lit.: Toeppen 1853, 17 f.; SRP 1: 3–219, hier 14 f.; Kletke 1858: 79; Peter
von Dusburg 1984, 19 f.; Mentzel-Reuters 2001 (1); Heckmann 2004: 1–18;
Piotr z Dusburga 2007: XLV; Smith 2017: 151–154. Vgl. Ms. boruss. fol. 245;
PStA Danzig: 300, R/LI, q. 1; 492/971; UB Toruń: Rps 26/III (Altsignatur mf.
782); PStA Toruń: Kat. II, XIII, 1; ÖNB Wien: Cod. Vind. 9093.
2) Ms. boruss. fol. 303: Nicolaus von Jeroschin: Preußische Reimchronik,
252 Bl., Deutschland, 17. Jh.
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Bibliothekseinband. Papier (verschiedene Sorten), 28 x 22. Altpaginierung
1–491, Bl. 272 übersprungen, 2 Spalten, SR jeweils ca. 23 x 9, in der Regel
30 Zeilen, Kurrentschrift, mehrere Hände, Seitenverweise für Vorlage am Rand
vermerkt, Überschriften rot unterstrichen, ab Bl. 58 in Druckschrift, Anfang eines Verses ab Bl. 55 größer geschrieben, teilweise rot unterstrichen. Vorbesitz:
Vermerk im VSp, wonach die Hs. aus Königsberg nach Berlin gekommen ist,
und zwei Literaturhinweise (Lilienthal bzw. Hanow).
Döhn 6, Bl. 86. Lit.: Förster 1820, 16 f.; Toeppen 1853: 15–17; Kletke 1858:
80; SRP 1868, 299 f. (= Ms. fol. 1547?); Johansson 1964: 22–35; SRP 1968:
36–43. Vgl. UB Heidelberg: Cod. Pal. germ. 367 (Vorlage).

Abb. 1 Stenzel Bornbach: Cronica des Preußenlands, Bd. 1, Bl. 9r
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3) Ms. boruss. fol. 245: Stenzel Bornbach: Cronica des Preußenlands, Bd. 1:
Von den Anfängen bis 1290 (enthält Ps.-Wartzmann: Chronik des Landes Prutenia) Fürstenliste, 166 Bl., Deutschland, 16. Jh.
Autograph. Papier, 30 x 21. Blattverlust zwischen Bl. 50 und 60, Rand beim
Binden beschnitten (teilweise Textverlust); Lagen aus 8 Doppelbll., WZ Ochsenkopf (ähnelt Piccard, Bd. V, Nr. 212 und 214), Altpaginierung 2–20, Altfoliierung auf der Verso-Seite 21–164, SR in der Regel 26 x 17, Kanzlei- und
Kurrentschrift, Bl. 30r, 33rv, 35r, 54r Wappen der Hochmeister des Deutschen
Ordens, Farben vermerkt, Bl. 94v, 114r, 139r, 152v Wappenumrisse, leer, Bl.
9r Federzeichnung, Wappen mit drei Köpfen, gekrönt von Helm und Eichenbaum, links Gestalt des Widowito, rechts des Bruteno, Bl. 2r–18v leer, an der
Außenkante mit gotischen Majuskeln A–Z beklebt, Z beim Beschneiden des
Buchblocks großenteils zerstört. Enthält Bl. 166v Verzeichnis der Fürsten aus
Litauen, Samaiken und Masuren, mit denen die Preußen und der Deutsche Orden Kriege geführt haben.
Kletke 1858: 112–115; Döhn 6, Bl. 159–161. Lit.: Heckmann 2020. Vgl.
Mss. boruss. qu. 175, 252 f., 255–258, 261, 591 und 629 (Ps.-Wartzmann) sowie PStA Danzig: 300/R LI 70; BPAW Danzig: Ms. 1282.
4) Ms. boruss. fol. 251: Andreas Huckewitz: Preußische Chronik (bis 1527), II
+ 393 Bl., Danzig, 16. Jh.
Papier, 30 x 20. WZ: Henkelkrug mit Fuß und aufgesetzter Vierpassblume
(ähnelt Briquet 12573), Quinionen mit Lagensignaturen auf der letzten Seite
jeder Lage, Altfoliierung 1–393, SR ca. 25 x 15, Bleistiftliniierung der Seite,
Kurrentschrift, Kanzleischrift (Titelbl., Überschriften). Provenienz: Bl. Iv Monogramm GR, Bl. IIr Hinweis auf den Auftraggeber Johann Kopfen. Bl. Ir Motto.
Navita dementis, de tauris narrat arator, / Vulnerat miles, enumerat pastor oves,
Bl. Iv leer, Bl. IIr Vorrede, Bl. IIv leer, 1r–393r Text, Bl. 1r–4v Geschichte der
Könige von Jerusalem, Bl. 5r–12r Die Gründung des Deutschen Ordens, Bl.
12v leer, Bl. 13r–341v Geschichte der Hochmeister und des Landes Preußen
(bis 1525). Beginnt jeweils auf der Recto-Seite mit einem neuen Hochmeister,
dadurch mehrere Bll. leer, Bl. 342r–373v Reformation und soziale Unruhen in
Danzig und Umgebung (1522–1527), Bl. 371v–381v Einschub. Der Frankenkrieg (1520/1521), Bl. 382r–393r Der Unglaubigen Sudawen ihrer Bockheyligung
mit sampt andern Ceremonien, so sie zu gebrauchen pflegen, Bl. 393v leer.
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Kletke 1858: 91-93; Döhn 6, Bl. 70 f. Lit.: Förster 1820: 15 f. Zu den Sudauern vgl. Ms. boruss. fol. 592.
5) Ms. boruss. fol. 265: Danziger Stadtbuch, 60 + 1 Bl., Danzig, 15. Jh. (1386,
1414–1455).
Grauer Pappband, Rücken: Titelschild (schwer lesbar), rot-goldenes Signaturschild (aktuelle Signatur), 30 x 22,5. Papier, 29,5 x 22. Mehrere Bll. restauriert, Schaltbl. vor Bl. 3 eingeklebt, vor Bl. 6 und 33 je ein Bl. ausgeschnitten;
(VI-1)25 + (IV-1)32 + XIV60, WZ: ||| 64 mm, Höhe 56 mm, Breite 26 mm,
Turm mit Zinnen und einem Fenster (Piccard 100743), vorderer und hinterer
Vorsatz: WZ: Schriftzug, oft 32–33 Zeilen, gotische Kursive, mehrere Hände,
lat., mhd., mnd., Bl. 16v Fisch mit drei Flossen, Bl. 22v und 51v Notahände.
Vorbesitz: Bl. 2r und 59r Rote Stempel der Königlichen Bibliothek, Bl. 2r aktuelle Signatur. Vier Faszikel: I: Bl. 1r–12v Ratsordnung und andere Ratsangelegenheiten; II: Bl. 13r–38v Korrespondenz mit Handelspartnern und Machthabern; III: Bl. 39r–46v Urkunden und Briefe des Landesherrn; IV. Bl. 47r–60v
Rat, Stadtherr und Rathaus. Enthält Bl. 30v–31v Der Großfürst Boleslaw Swidrigal von Litauen an den Römischen König Friedrich (III.). In dem namen der
hilgen Drifaldigkeit. Amen … [Kerschemen, 1431 VI 19].
Beschr. nach Döhn, Gesamtbestand, unter der Signatur. Lit.: Tandecki 1990;
Eibl 2004: 57 f., Nr. 15; Grulkowski 2015: 469-472 (je ohne diese Hs.). Vgl.
Ms. boruss. fol. 72.
6) Ms. boruss. fol. 272: Numophylacium Hornianum Polono-Prussicum J. H.
Liedert: Polnisches und litauisches Münzkabinett J. H. Liedert: Polnisches und Lithauisches Müntz-Cabinet, 51 Bl., Preußen?, 18. Jh.
Einband Pappe, 34 x 22. Papier, 33 x 21,5. Mehrere Wasserzeichen, Strahlenkranzmadonna (ähnlich Supraslius, 1778, gemäß Nr. 2365 in Lietuvoje
XV-XVII, E. Laucevicus); unregelmäßige Lagen, paginiert, je 2 Spiegelbll. vorn
und hinten, ca. 40 Zeilen, Kurrentschrift, eine Hand, deutsch. Bl. 3r Vermerk.
Ex Collectione Manuscriptorum Fried. Carl. Gottl. de Duisburg. Bl. 4r–5r Verzeugniss von den Preussen und Polnischen Müntzen so vor der Kreutz Herren Zeit
hernach gang und gebe gewesen, Bl. 5v–8v Müntzen zu der Kreutz Herren Zeiten geschlagen, Bl. 9r–10r Königliche alte Münzen von Vladislav Jagello æct., Bl.
10v–11v Böhmische Groschen so in Polen noch bey d. Creutz Herren Zeiten gang
und gebe gewesen, Bl. 12rv Allerhand Groschen Schillinger Pfennige. 2 Groschen
sl. [scilicet] Dreyzeleher, von Pohlen, Bl. 13r An Thorensche Müntzen, Bl. 13v
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Elbingsche Müntzen, Bl. 14r–15v Dantziger Müntzen, Bl. 16r Continuatio d. Thorenschen Müntzen. Vide Fol. 19, Bl. 16v leer, Bl. 17r–19r Continuatio der Polnischen Müntzen, Bl. 19v Polsche Thl. [Thaler?], Bl. 20r–21r Continuatio Der Polnischen RP. [Res Publica / Rzeszpospolita?], Bl. 21v–22r An Guldene Müntzen,
Bl. 22r–24r An Guldene polnische Müntzen, Bl. 24v–31r An Polsche silberne Medallien, Bl. 31v leer, Bl. 32r–36r Verzeigniss von Preuschen sl. Brandenburgschen
Müntzen wie auch Thaler sl. Medallien, Bl. 36v leer, Bl. 37r–43v An Preusche
Brandenb. Medallien in Zin, Bl. 44r–49v J.H. Liedert. Polnisches und Lithauisches
Münz Cabinet, Bl. 45v, 50r–51v leer.
Beschr. von Sara Knothe (Universität Potsdam). Lit.: Gartmann 1901; Sajauskas / Kaubrys 1993, 2006.

Abb. 2 Johann Severin Vater: Enchiridion. Der kleine Catechismus Doctor Martin Luthers,
Teutsch und Prußisch, Bl. 26v–27r (Abschrift, links Deutsch, rechts Prußisch)
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7) Ms. boruss. fol. 462: Johann Severin Vater: Enchiridion. Der kleine Catechismus Doctor Martin Luthers, Teutsch und Preussisch. Gedruckt zu Königsberg in
Preussen durch Johann Daubmann. M.D.LXI (Abschrift) Faber: Collatio der
Abschrift am Druck, 64 Bl., Halle, um 1821.

Abb. 3 Regentenbaum des souveränen Herzogtums Preußen, 1693–1694 (Ausschnitt)

Braun melierter Pappband, auf dem Rücken grünes Schildchen mit der Auf
schrift Ms. Boruss.fol. 462. Preussischer Catechismus. Abschrift des gedruckten v.
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1561. Darunter rotes Schild mit gültiger Signatur, 30 x 20. Papier, BR 32,5 x
19,5. Zwei Faszikel: I: Bl. 1r–62v, Blattpaginierung mit verzierter Bordüre, in
Tinte, Zeilenzahl schwankt, Kurrentschrift, eine Hand, Reklamanten. II: Bl.
63r–64v Größeres Format: 36,5 x 22, gefaltet, beidseitig beschrieben. Weitere Hand. Vorbesitz: Bl. 1r Vermerk S. Josef Sauer in Vater’s Die Sprache der alten Preußen. Braunschweig 1821. Vorr. S. X. XI, Bl. 62r Bemerkung des Herrn
Doctor Vater zu Halle. So weit nicht das Original, welches ...–1...und mit dem Abdrucke des Originals ersetzen könnte; Bl. 2v Stempel der Königlichen Bibliothek
(lateinische Umschrift). Bl. 1r s.o., Bl. 2r Titel, Bl. 2v leer, Bl. 3r–61r Abschrift,
Bl. 63r–64v Abweichungen der Abschrift von der Vorlage: Enchiridion 1561.
Lit.: Vater 1821: X–XI.
8) Ms. boruss. fol. 474: Samuel von S.: Regentenbaum des souveränen
Herzogtums Preußen, 1693–1694, Rolle, auf Leinwand gezogen, in einer Mappe.
Moderner brauner Einband aus Holz, 49,5 x 35. Pergament, auf Leinwand
aufgeklebt, bei der Restaurierung rechtsständig gebunden, 67,5 x 48. Lateinische Kursive, eine Hand (Samuel de Su … 1694), Federzeichnung: Baumschema, grün, rot und gelb koloriert. Titel: Regentenbaum des souverainen Herzogthumbes Preussen und dessen Alten und jezigen Dienern. Das Schema zeigt das
Herzogtum Preußen von seinen Ursprüngen in Franken (Haus Ansbach, Hohenzollern), Alt-Preußen (Vaidevutus, 373 nach Christus, bis Krÿwe Krÿweiten,
583 Jahre später) und dem Heiligen Land (Deutscher Orden) bis zu seinem letzten Amtsinhaber: Der Name des 1693/1694 amtierenden Herrschers Friderich
Wilhelm I., Kurfürst von Brandenburg (1688–1713), Herzog (1688–1701) bzw.
König von Preußen (1701–1713), ist allerdings radiert. Seine Halbschwester
Luise Dorothée (1680–1705), seine Mutter Sophie Charlotte von Hannover
(1668–1705) und sein als verstorben gekennzeichneter älterer Bruder, Friedrich Augustus (1685–1686), sind hingegen vermerkt. Die Rasur erfolgte somit zwischen 1701 (Königskrönung Friedrich Wilhelms I.) und 1705 (Tod von
Halbschwester und Mutter). Entstehungsanlass für den Regentenbaum war vermutlich die anstehende (Selbst-)Krönung Friedrich Wilhelms I. zum König von
Preußen. Der weitere Entstehungshintergrund lag vielleicht im Baummotiv,
das in zeitgenössischen Leichenpredigten auftaucht. Vgl. VD 17: 1:033447F;
29:725438C. VD18: 90537262.
9) Ms. boruss. fol. 592: Johannes Freiberg: Preußische Chronik (Auszug 1190–
1440). Urkundliche Aktenstücke und historische Erzählungen Kulmer Handfeste,
139 Bl., Deutschland, 16. Jh.
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Bindefehler am Ende, Papier in 2°, Binios, 3 WZ (nicht bei Briquet), 31 x 22,
SR ca. 26 x 17, Altpaginierung von Schreiberhand, 28 und mehr Zeilen, Kurrentschrift (Hochmeisterliste 18. Jh.), Kanzleischrift (Text und Überschriften).
Schreiber Johannes Freiberg. Vorbesitzer: Hans Mülfelt aus Königsberg? (beide
Angaben an äußeren Kennzeichen nicht ablesbar); [acc. ms. 158] (1830: Vend.
Halling. Studioso in mense Februario). Bl. Iv Nachtrag. Hochmeisterliste bis Albrecht als detailliertes Inhaltsverzeichnis, Bl. 1r–99r Ps.-Wartzmann (1190–
1525), Bl. 99rv Mandat des Bischofs Johann Poliander von Ermland (wegen
der lutherischen Religion, 1540), Bl. 100r–124r Weitere Mandate, 124r–126v
Artickell uff die Stette, gemachtt vom Orden (1529), Bl. 126v–131v Von den Sudawytternn und ihren Gebräuchen, Bl. 131v–132v Verzeichnis der Landmeister
in Preußen, 132v–139v Kulmer Recht. Alter Kulm und Handfeste (bricht ab).
Beschr. nach Döhn 7, Bl. 59–61. Lit.: Kletke 1858, 125 f.; Toeppen 1868,
249 (ohne diese Hs.). Vgl. Mss. boruss. fol. 176, Bl. 242r–329v und fol. 629, Bl.
22r–144v sowie StdtB Königsberg, S 24 fol., Bl. 319r–327r.; zu den Sudauern
Ms. boruss. fol. 251. Vgl. auch Rappolt 1738; Miletius 1742: 701/707–721; Poliander 1808; SRP 1968: 331–335, Nr. 10. Vgl. Ms. boruss. fol. 629.
10) Ms. boruss. fol. 1157: Dorfordnung für die Domainenämpter im ostpreußischen und litthauischen Kammerdepartement, 16 Bl., Berlin, 19. Jh.
Lit.: Flade 2014.

Abb. 4 Theodor Lepner: Der Preußische Litauer, Bl. 1v–2r
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11) Ms. boruss. oct. 5: Theodor Lepner: Der Preußische Litauer, X + 202 Bl.,
Preußen, 17. Jh., Ende. Mit Buchschmuck (kolorierte Zeichnung).
Einband der Königlichen Bibliothek. Papier, 16,5 x 10, Kurrentschrift, Kanzleischrift („neugotische Kursive“), 13–14 Zeilen. Vorbesitz: Nach Ms. Cat. A,
473 vor 1818 erworben.
Beschr. nach Döhn 13: Bl. 6–8. Druck: Lepner 1744. Ausgabe: Gerulaitieniė
2011. Vgl. auch SRP 6: 50–60 (Der Litauer von Schondoch).
12) Ms. boruss. oct. 20: Nachrichten von denen Ämtern und Städten des Königreichs Preußen · General Nachricht von denen Königlich Preußisch-Littauischen
Ämbtern · Nachricht von denen Stadten des Littauischen Departements Preußen,
104 Bl. (+ 1 Schaltbl.), o.O., o.J. [1807–1813/1815, wegen der Bezeichnung
Departement aus dem Herzogtum Warschau].
Pappeinband, schwarz meliert. Am Rücken oben altes Schild Nachrichten
von den Ämtern in Preußen, unten Signaturschild der Königlichen Bibliothek. Bl.
1r roter Stempel der Königlichen Bibliothek (lateinische Umschrift), gültige Signatur. 17 x 10,5, Lagen: 8 IV64 + (IV–1)72 + III78 + IV102+ (III–3)105, dreizehn
Faszikel mit wechselndem Blattformat: achtmal 17 x 10 (1 Bl.), 17 x 8 (6 Bll.),
17 x 10, dann 17 x 10 (2 Bll.), 17 x 8 (5 Bll.), zweimal 17 x 10 (1 Bl.), 17 x 8
(4 Bll.), einmal 17 x 10 (1 Bl.), 17 x 8 (5 Bll.), einmal 17 x 10 (1 Bl.), 17 x 8
(4 Bll.), einmal 17 x 10 (1 Bl.), 17 x 8 (2 Bll.), 17 x 10 (3 Bll.), wechselnde
Spalten- und Zeilenzahl. Statistische Erhebungen, ausgehend von den Namen
der Ämter (1. Spalte, immer ausgefüllt, Bl. 1–77: 57 nicht nummerierte Ortsnamen, Bl. 78–99: 49 nummerierte Ortsnamen Waldau …–… Riesenburg, Bl.
100–103: 10 nummerierte Ortsnamen Altkoff Insterburg …–… Rush), weitere
Spalten z.B. zur Personenzahl oder der Anzahl vorhandenen Gärten (weitere
Spalten, oft leer).
Vgl. Ms. boruss. fol. 1110.
13) Ms. gall. fol. 196: Journal de la Diète Générale des Etats du Royaume de
Pologne et du Grand Duché de Lituanie: le 3 octobre – le 14 novembre 1746, 88 Bl.,
Warschau, 1746.
Autograph. Marmorierter Pappeinband (der Königlichen Bibliothek, 18. Jh.),
34,7 x 20, Rücken: Aufschrift: Journa[l] de la Diete des Etats [...] [P]ologn[e]
1746, VD Bibliothekarsvermerke, deutsch. Papier, 34,7 x 19,6. Mehrere Bll.
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verloren (Textverlust), Papier brüchig; Blattliniierung, 30–50 Zeilen, drei Hände, erste Hand mit deutschem ß. Provenienz: Bl. 1r acc. [ms.] 10, 940, Bl. 88v
Kaufvermerk. Vom Antiquar T.O. Weigel, Leipzig, erworben; rote Stempel der
Königlichen Bibliothek Berlin (lateinische Umschrift). Bl. 1r–88v Journal de la
Diete Generale des Etats du Rojaume de Pologne et du Grand Duché de Lithuanie,
commencée à Varsovie le 3 d’octobre l’an 1746. Lundi le 3 d’octobre 1746. 1 Session. Beginnt L’ouverture de la Diete Generale des Etats de Pologne et de Lithuanie
se fit aujourd’hui selon les formalités usitées …
Die Beschreibung erfolgt nach
http://info.filg.uj.edu.pl/fibula/sites/default/files/pdfs/Gall-Fol-196.pdf
(Einsichtnahme 24.10.2019).
14) Ms. germ. fol. 857: Zur Geschichte des Herzogtums Preußen (enthält
Ps.-Wartzmann: Chronik des Landes Prutenia), I + 437 + I Bl., Kulm, 17. Jh.
Autograph. Grauer Pappband, 30 x 18,5; am Rücken oben mit gedrucktem Titelschild, unten rotes Signaturschild mit Goldprägung (aktuelle Signatur). Papier, SR 21–22 x 14–15; Bl. 4r–13v beim Binden in der Königlichen
Bibliothek falsch sortiert; 16–21 Zeilen, Kurrentschrift, Kursive (Bl. 305rv,
321r–322v), eine Hand (außer Bl. 419v), Reklamanten, rote Marginalien, Bl.
1r Schreibervermerk. Sum Georgij Lobuuaseri Schnebergensis. Vorbesitz: Bl. 1r
Besitzvermerk. Ex Bibliotheca Hempclij … Anno 1668; andere Hand. ...origissimam Theodori Mitzeln abge. Dato Friol. Lauhen et 31 … 1759; access. 9438 (d.h.
11. Oktober 1867 Verkauf durch den Assessor Brakenhausen für 6 Taler an die
Königliche Bibliothek), Signatur der Königlichen Bibliothek, Bl. 1r, 437v rote
Stempel der Königlichen Bibliothek (lateinische Umschrift).
Bl. 1r Titel, Bl. 1v leer, Bl. 2rv Register zu 16 Faszikeln, Bl. 3rv leer, Bl.
4r–13v Alphabetisches Register zum Kulmer Recht, Bl. 14r–15v leer, I: Bl.
16r–26r Handfeste der Städte Kulm und Thorn (1251), Bl. 26v leer, II: Bl.
27r–32v Kulmer Handfeste (Auszug), Bl. 33r–36v leer, III: Bl. 37r–207v Die
fünf Bücher des Kulmer Rechts (Alter Kulm), Bl. 208r–210r Magdeburger
Recht (Auszug zum Erbrecht). Erklerung des Magdebürgischen rechtens von wegen eines Puncts …, Bl. 210v leer, IV: Bl. 211r–222v Ewiger Vertrag zwischen
Polen und Preußen (Krakau, 1525 IV 8), Bl. 223r Der Abgesandten vom Orden,
auch Lande unnd Stedte Bewilligung und Consens dieses vorhergehenden ewigen
Friedes … fol. 103 zu finden (Krakau, 1525 IV 9), Bl. 223v leer, V: Bl. 224r–233r
Ewiger Vertrag zwischen Litauen und Preußen. Nach dem aus der Regirendenne
Heuster [Hochmeister] vnnd vnser ..., Bl. 233v leer, VI: Bl. 234r–276r Herzog
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Albrecht von Preußen. Testament. Fürstlicher Gnadenn tzu Preußenn Testament
(1567 II 17), so vff gehaltenem Landtage tzum Heiligenbeill Anno 1568, den 14. Juny eroffenet vnnd einer Erbarn Landtschaft czugestaltt wordenn …, Bl. 276v–277v
leer, VII: Bl. 278r–281r Herzog Albrecht von Preußen. Privileg. Vorschreibung
Marggraf Albrechtts gegen Landt vnnd Stedt, einen Jeden bey seiner Gerechtigkeitt
vnd Freiheit zu handthaben (Krakau, 1525 IV 11), Bl. 281v–282v leer, VIII: Bl.
283r–300r Magdeburger Recht zu beiden Kindern (Königsberg, 1540 X 31), Bl.
300v leer, IX: Bl. 301r Verzeichnis der Schlösser und Städte in Preußen, X: Bl.
301v Namen der Biere in Preußen (1443), XI: Bl. 303r Wie gewaltig der Orden
im Lande Preußen gewesen, Bl. 303v Des landes vormunngen. 18368 Dorfer im
Lande …, Bl. 304rv leer, XII: Bl. 305r–311v Der Dreier Stedte Königsbergk Recess … folio 48 zu finden (1566 X 25), XIII: Bl. 312r–319v Matthias Reutel. Bekenntnis (1575), Bl. 320rv leer XIV, Bl. 321r–322v Latein. König Sigismund II.
August von Polen. Privileg für Herzog Albrecht Friedrich von Preußen (Lublin,
1569 VII 19), Bl. 323rv leer, XV: Bl. 324r–419r Ps.-Wartzmann. Chronik des
Landes Prutenia. Austzug etzlicher Geschicht von der Cronica Deutzsches Ordens
czu Preussenn. Im Jahr unsers hern vnd seligmachers Jesü Christi 1190 Ward die
grose Stadt Arkurs … (1190–1525), Bl. 417r–419r Epilog (zu 1466, 1511, 1517–
1546), Bl. 419v Andere Hand (teilweise abgerieben). Auscug einiger Geschichte ex Cronica der nach Abschaffung des Deutschen Ordens erfolgeten Regirung in
Preussen, XVI: Bl. 420r–437v Der Dreier Stedte Königsbergk Wilkuhr (1394).
Beschr. nach (Anne-Beate Riecke)
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31250807,T
(Einsichtnahme 24/10/2019, eigene Autopsie 04/11/2019).
Vgl. http://www.handschriftencensus.de/werke/962 (ohne diese Hs.). Lit.:
Perlbach 1878: 101–110; Toeppen 1878: 41 f., Nr. 66; Walther 1928; Dolezel /
Dolezel 1971: 12–30, Nr. 1, 33–35, Nr. 3, 57 f., Nr. 10 (?), 81 f., Nr. 16; Kisch
1978: 110–157; Bues / Kąkolewski 1999: 169–205; Ebel 1999; Mentzel-Reuters
2001 (2); Heckmann 2015.
15) Ms. germ. fol. 1493: Cosmus von Simmer: Alte und Neue Welt, Historia,
Bd. 14, 493 Bl., 1620, Nachträge bis 1632. Mit einem Scherzgedicht von Jodocus
Hond (1563–1612).
Enthält Bl. 5398-5836 Europa, Teil IX,2: Polen, Litauen, Russland, Walachei, Moldau.
Erwähnung bei Becker 1986: 43.
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16) Ms. germ. qu. 1045: Xaver Bohuss: Über den Ursprung der litauischen Nation und ihrer Sprache, 73 Bl., 19. Jh. (1827).
Vorbesitz: Aus dem Nachlass des Geographen Carl Ritter (1759–1859). In
einer öffentlichen Sitzung der Königlichen Warschauer Gelehrten Gesellschaft
vorgelesen am 12. Dezember 1806. Übersetzt von Hrn. von Zalesky 1827 [eher
Wacław Michał Zaleski (1799–1849) als Józef Bohlan Zaleski (1802–1886)].
Degering 1926: 174; http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/de/ead?ead.
id=DE-611-BF-26361 (Einsichtnahme 3. November 2019).
17) Ms. lat. qu. 828: Thomas Szpot SJ: Historia Poloniae et Magni Ducatus
Lithuaniae. Cum annexis Provinciis ab harum origine usque ad obitum Ioannis III.
Regis Poloniæ (bis 1696), II + 286 Bl., Rom, 18. Jh., Anfang.
Rotes Leder über Holz, 25 x 17,5. Papier, SR 20 x 12,5. 31 Zeilen, lateinische Kursive (Schönschrift), Reklamanten. Vorbesitz: Bl. 1r Signatur der Königlichen Bibliothek, acc. ms. 1920, 3 (Verkauf durch Friedrich von Schwang
hoff, Helgoländer Ufer 1, für 160 Mark), Bl. 1r, 2r, 286v rote Stempel der
Königlichen Bibliothek (lateinische Umschrift). Bl. 1r Titel. Historia Poloniae
et Magni Ducatus Lithuaniae. Cum annexis Provinciis ab harum origine usque ad
obitum Ioannis III. Regis Poloniæ. Authore R.P. Szpot Societatis Iesu Theologo
Pontificio, a Confessionibus in Urbe. Opus multa arcana continens, collecta ex variis Manuscriptis, Relationibus, ab Authore dum adhuc in Patria degeret, Bl. 2r leer,
Bl. 2r–270r Origo Nominis Poloniæ. Compendium variarum ex Historicis Polonis
collectum, Bl. 2r–3v Origo Nominis. Nomen hov Polonia et distinctivum gentis
Pagino non est antiquum …, Bl. 3v–4v Origo Regni Poloniæ. Omnes fere historici
nostri referunt …, Bl. 4v–5r Stemmatis regni Poloniæ, quæ est Aquila alba, extensis ad volandum pennis in campo purpureo. Origo. Coronatus originem ejus deducit a Lecho …, Bl. 5rv Limites Regni Poloniæ. Quantos Sarmatia Europea limites
habuerit …, Bl. 5v–240v Successio Principum & Regum Poloniæ. Primus Princeps
et Rex Poloniæ Lechus I. Non est dubium Sarmatas ante Lechum suas Principes et
Duces habuisse …, Bl. 240v–267r Secundus Princeps (atque) Rex Poloniæ Ioannes.
III. Filius Jacobi Sobieski Castellani Cracoviensis Principis Senatus sæcularis. De
hoc Principe tradiur cum natus esset …, Bl. 267r–270r Russia. Russia, qua etiam
Raqdania dicitur, alia est septentrionalis, qua alba dicitur, alia autrakis, qua etiam
Russia partim rubra, partim nigra nominatur …, Bl. 270r–273v Prussia. Prusiam
olim gentes incoluerant non ab similes ritibus moribus et linguâ, imò Lituanis ut
nonnulli Historici Stella et Dlugos attingunt ejusdem ferè originis, Prussia seu Borussia ac Lituania fuere …, Bl. 273v–275v Masouia. Masouia est ea Prouinicia et
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Pars Poloniæ, qua parte ab una Prussiam Ducalem, ab altera Prussiam Regalem, à
tertia Podachiam, à quarta demum Poloniam majorem et minorem Poloniam attingitur …, Bl. 275v–276r Samogitia. Samogitia Prouincia, seu Ducatus Samogetais,
et ut etiàm vult Vaporius Massagetaris Sedes, à Lituania diuiditur …, Bl. 276rv
Podlachia. Podlachia seu Subsgluania est Regio, et Prouincia Regni Polonia, inter
Prussiam, Massouiam, Lituaniam et Minorem Poloniam, a Iazygibus olim seu Iaziuingis inhabitata …, Bl. 276v–277r Liuonia. Prouincia hac unde nomen accepit,
in (!) incerta est ..., Bl. 277v–278r Prouinciarum Palatinatus. Palatinatus dicuntur
à Palatinis porro`Palatini dicuntur à Palatio, quòd sint Regum Consiliarij …, Bl.
278rv Majoris Poloniæ. Primus Palatinatus est Pomaniensis cujus Stemma est, et
aquila alba …, Bl. 278v–279r Minoris Poloniæ. Primus Palatinatus est Cracouiensis, cuius Stemma est Aquila alba expansis alis ad uolandum …, Bl. 279rv Ducatus Lithuaniae. In hac Prouincia duo nota: Primum est quod Stemma Palatinatuum
suorum communiter est Eques armatus in cursu cum euaginato ense …, Bl. 279v
Russiæ. Primus Palatinatus est, qui proprie dicitur Palatinatus Russis. Ejus esterna est Leo filius coronatus in campo …, Bl. 279v–280r Prussiæ. Primus Palatinatus est Culmen cujus Stemma esterna est Aquila alba expansis alis in cælo corona
aurea ex dextra ala erit …, Bl. 280r Masovia. Primus Palatinatus est, qui dicitur
propria Palatinus Wasouia Cujus Stemma est Aquila alba expansis alis ut campo
rubro coronata mitrà Ducali Castellaneo habet …, Bl. 280r Ducatus Samogitiæ.
Retinet nomen suum, nec habet Palatinum sed Capitaneum seu Præfectum …, Bl.
280r Podlachiæ. Palatinatum tantum unum habet in quo est terra una Bielsam et
tres Districtus …, Bl. 280rv Liuonia. Palatinatus tantùm unus est, et Castellanus
unus, Stemma Palatinatus est Gryphus albus …, Bl. 280v–284r Ualachia. Prouinciæ hujus Princeps Palatinus vocatur, ad similitudinem Palatinorem Poloniæ …, Bl.
284v–285r Ordo Senatorum Regni Poloniæ. Archiepiscopus Gnesnensis Ejus in Polonia amplissima dignitas est …, Bl. 285r–186v Senatores Seculares. Post Episcopo
secundum a rege locum tenent. Castellanus Cracouiensis …
Erwähnung in Ms. Cat. A 557/16.
18) Cod. Simul. 298: Fotomechanische Kopie von: Aldona Gustas: Elche
meine Brüder, Beilage, dt., zu Dies.: Briedžiai mano broliai. Gedichte, Vilnius
1983.
100 Schreibmaschinenseiten. Lose. Allgemeine Signatur: 524810.
19) Ms. slav. fol. 1: Christoph Sigmund Pac: Königliche Erlasse [Krzysztof Zygmunt Pac: Xiegi dekretalowe rokv 1650 za directy wielmoznego iego mosci Pana
Straipsniai / Articles

39

M arie-Luise Heckmann

Christopha Paca Chorazego WXI, starosty Wilkowskiego], Bd. 1, 725 Bl., Wilno,
1650, Januar–September.
Autograph. Rotbraunes Leder über Holz, mit Goldgravur, am Rücken oben
Titelschild. Papier. WZ: Kreis, darin Kreuz mit drei Balken, in Tatzen auslaufend, von zwei sechszackigen Sternen begleitet; Kursive, eine Hand. Provenienz: Bl. 4r Signatur der Königlichen Bibliothek, Bl. 707v roter Stempel
der Königlichen Bibliothek Berlin (lateinische Umschrift). Bl. 1r–3v leer, Bl.
4r–5r Register, Bl. 5r–719v Dekretalen, chronologisch sortiert, Bl. 5r–15v, 45v,
79v, 96v, 127rv, 149v, 192rv, 277rv, 299v, 305v–306v, 446v, 586v, 708r–710v,
720r–725v leer.
Die Beschreibung erfolgt nach
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/291844/edition/279209/
content
(Einsichtnahme 27.10.2019). Zu Krzysztof Zygmunt Pac (1621–1684) vgl.
Wolff 1885: 150–171, hier 152 f. (ohne diese Hs.).
20) Ms. slav. fol. 2: Christoph Sigmund Pac: Königliche Erlasse [Krzysztof
Zygmunt Pac: Xiegi dekretalowe rokv 1650 za directy wielmoznego iego mosci Pana
Christopha Paca Chorazego WXI, starosty wilkowskiego], Bd. 2, 352 Bl., Wilna
1650, Oktober–Dezember.
Autograph. Schwarzer Pappband (17. Jh.?), am Rücken oben Titelschild. Papier. Kursive, eine Hand. Vorbesitz: Bl. 4r Signatur der Königlichen Bibliothek, Bl. 4v, 351v rote Stempel der Königlichen Bibliothek Berlin (lateinische
Umschrift). Bl. 1r–3v leer, Bl. 4r–351v Erlasse, chronologisch sortiert, Bl.
352rv leer.
Die Beschreibung erfolgt nach
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/292270/edition/279604/
content?
(Einsichtnahme 27.10.2019). Zu Krzysztof Zygmunt Pac (1621–1684), vgl.
Wolff 1885: 150–171, hier 152 f. (ohne diese Hs.).
21) Ms. slav. fol. 3: Quittungsbuch des Schatzmeisters und Hofschatzmeisters
von Litauen, Stefan Pac [Kopiariusz kancelarii podskarbiego litewskiego Stefana
Paca], 306 Bl., Litauen (Wilna?), 1631–1634.
Autograph. Einband: Pergament auf Holz: Aus einem Antiphonale, Quadrat
neumen über vier Linien, 14. Jh., VD CAO 6789, HD CAO 4747. Papier, WZ:
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Fisch in einem Kreis, zweikonturig (Bl. 305), Seitenliniierung, Schreiberpaginierung, 35 Zeilen, Kanzleischrift, eine Hand, häufig Reklamanten, Polnisch.
Provenienz: VD innen Besitzvermerk? Maryn Kuspi, Bl. 2r Signatur der Königlichen Bibliothek Berlin, Bl. 2v, 302v rote Stempel der Königlichen Bibliothek
Berlin (lateinische Umschrift). Genre und Zielsetzung des Amtsbuches ergeben
sich aus der Überschrift Bl. 180r (s.u.). Bl. 1r–10v Alphabetisches Register, Bl.
1v–4v, 5v, 7rv, 8v–9v, 10v–11v leer, Bl. 12r–14v 6 Schriftstücke (undatiert),
Bl. 15r–35v 49 Schriftstücke (1631), Bl. 25r leer, Bl. 36r–40v 14 Schriftstücke (1631 und 1631/1632), Bl. 41rv leer, Bl. 42r–97v 61 Schriftstücke (1631),
Bl. 98rv leer, Bl. 99r–118r 16 Schriftstücke (1631), Bl. 118v–120v leer, Bl.
121r–130v 7 Schriftstücke (1623, 1627, 1627, undatiert), Bl. 131r–134v leer, Bl. 135r–145v 8 Schriftstücke (1631), Bl. 146r–148v leer, Bl. 149r–150r
5 Schriftstücke (1632), Bl. 150r–157v 42 Schriftstücke (1632), Bl. 158rv leer,
Bl. 159r Überschrift. Rok Panski 1633, Bl. 159v leer, Bl. 160r–173r 12 Schriftstücke, Bl. 173v leer, Bl. 174r–179v 6 Schriftstücke, Bl. 180r–213v Kwity odzaczecia Trybunalu Skarbowego, Panom Poborcom dane na Cztery Pobory oboiey Raty na Seymise. Trzyniedzielnym w Roku 1632 Vchwalone. 28 Schriftstücke, Bl.
214r–215r Ein Schriftstück (1634), Bl. 216v–216v leer, Bl. 217r–302v Rok
Panski 1634. 62 Schriftstücke, Bl. 303r–305v leer, Bl. 306rv, HD innen Handwechsel? Notizen und Berechnungen.
Die Beschreibung erfolgt nach
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/292279/edition/279610/
content
(Einsichtnahme 25.10.2019). Zu Stefan Pac (1587–1640), Privatsekretär des
Königs Sigismund III. Wasa von Polen (seit 1611), Hofschatzmeister Litauens
und Schatzmeister Litauens (beides seit 1630), vgl. Wolff 1885: 80–88, hier
82–84 (ohne diese Hs.).
22) Ms. slav. fol. 4: Privilegien der Könige von Polen für die Stadt Wilna [Sumariusz libertatij od świątobliwej pamięci krolow ... jako ij teraz krolatemu szczęsliwenam [i.d. szczęsliwym] pamięcego Pana Kaszi(miri Miłosciwego) miastu Wilenskiemu nadanych ktore przes Mikołaia z Ciechanowca Kiszkę wojewodę Mscisławskiego
zrewidowane ij De Verbo ad Verbum wpisanę są. Działo sie w Wilnie dnia 22 miesiąca septembra Anno 1633], 48 Bl., Wilna, 1633, September 22.
Brauner Pappband, Titelschild oben am Rücken (abgerieben), Ecken mit
Leder bezogen, VD mit Titel in Tinte (fast abgerieben), aufgeklebtes Signaturschild der Königlichen Bibliothek (beschädigt). Papier, an den unteren beiden Ecken ausgerissen. Altpaginierung und alte Nummerierung der Privilegien,
Straipsniai / Articles

41

M arie-Luise Heckmann

Kursive, mehrere Hände. Provenienz: VD innen Ziffer 28; Bl. 1r Signatur der
Königlichen Bibliothek Berlin, Bl. 23v roter Stempel der Königlichen Bibliothek Berlin (lateinische Umschrift). Bl. 1r Titel, Bl. 1v leer, Bl. 2r–23r 32 Privilegien, Bl. 23v–48v leer.
Vgl.
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/292432/edition/279735/
content
(Einsichtnahme 31.10.2019). Zu Nikolaus Kiszka (um 1588–1644), Wojewode in Dorpat (1617–1626) und Mszislau (1626–1636), Kastellan von Trakai
(1636–1640), Großschatzmeister von Litauen (1640–1644), Starost in Waukawysk (1637) und Mahiljou / Mogiljow (1644), vgl. PSB 1966: 513.
23) Ms. slav. fol. 7: Die Statuten des Großfürstentums Litauen, 1595. Gelegentlich auch Gebete und Lieder [Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego z roku
1595. Przy tym okolicznościowe modlitwy i pieśni), 224 Bl., Polen-Litauen, 16.
Jh., Ende.
Rotbrauner Ledereinband, VD Rahmen mit floralen Stempeln, Innenfeld:
Pflanzenranken in den Ecken, oben und unten mittig je eine offene Blüte, links
und rechts je untereinander drei offene Blüten, im Mittelmedaillon Seitenprofil eines Mannes mit Hut, oben die Inschrift STATVT (KWL), HD links und
rechts doppelter, unten mehrfacher Rahmen: Flechtband, florale Stempel (17.
Jh.). Bl. 1 eingerissen (mit Blatt- und Textverlust); Seitenliniierung in roter
Tinte, Kursive, eine Hand, Reklamanten, Kapitelüberschriften und -zählung,
Majuskeln am Anfang eines Abschnitts rot, Polnisch. Provenienz: Bl. 1r roter Stempel der Königlichen Bibliothek Berlin (Umschrift Latein), Stempel der
Schutzstaffel (in einem Kranz untereinander zwei eiserne Kreuze, durch ein
Band getrennt, rechts bzw. links des obersten Tatzenkreuzes die Initialen SS).
Bl. 1r–6v Notizen (Brief?), Bl. 7r–9v leer, Bl. 10r Titel, Bl. 10v leer, Bl. 11rv
Privileg Sigismund III. von Polen-Litauen (Krakau, 1588), Bl. 12r–29v Register (über 14 Bücher), Bl. 30rv leer, Bl. 31r–47r 1. Buch. 35 Kapitel, Bl.
47v–54r 2. Buch. 27 Kapitel, Bl. 54r–73v 3. Buch. 51 Kapitel, Bl. 74r–125v 4.
Buch. 105 Kapitel, Bl. 126r–133v 5. Buch. 22 Kapitel, Bl. 133v–139r 6. Buch.
15 Kapitel, Bl. 139r–148r 7. Buch. 31 Kapitel, Bl. 148v–150v 8. Buch. 9 Kapitel, Bl. 151r–162v 9. Buch. 32 Kapitel, Bl. 163r–166v 10. Buch. 18 Kapitel, Bl. 167r–190r 11. Buch. 68 Kapitel, Bl. 190v–198r 12. Buch. 24 Kapitel,
Bl. 198v–201v 13. Buch. 14 Kapitel, Bl. 202r–213r 14. Buch. 37 Kapitel, Bl.
231v–217v leer, Bl. 218r Trybunał Obivatelem Wielikoho Kniastwa Litovskoho na
Soyme Warszawkomdani (1591?), Bl. 218v leer, Bl. 219r–228r Sposob Praw Tribunalskich. Beginnt Stephan ZBozci miłosłi …, Bl. 228v–229v Priwiley preiozenia
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(1595), Bl. 230r–252v leer, Bl. 253r–267r Piesń nadolna. Beginnt Brań mię mą
Panie …, Bl. 257v–259 (= HD) Notizen, teilweise Bibelverse.
Beschr. nach
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/292131/edition/279449/
content
(Einsichtnahme 24.10.2019).
24) Ms. slav. fol. 12: Gästeverzeichnis am Königshof Władisłavs IV. in Wilna
[Revisia gospod dworv iego krolewskiei m[o]sci w miescie Wilnie pod bytnosc krola
iegomosci [Władysława IV.] w roku 1636], 101 Bl., Wilna, 1636.
Braunes Leder über Holz (17. Jh.); VD dreifacher Rahmen aus doppelten
Streicheisenlinien, mittlerer Rahmen belegt mit Kreuzblumen (Vierpass), im
Hauptfeld Medaillon, außen Kranz und Blumen, oben Lilienkrone mit Bügel,
Innenfeld geteilt und gespalten, Felder mit je einer Blume, das Ganze belegt
mit einem Herzfeld (jeweils abgerieben). Provenienz: Bl. 1r Besitzervermerk
(16. Januar 1691, Stanislaw …), Signatur der Königlichen Bibliothek (ms. slav.
Fol. 12), Bl. 97v roter Stempel der Königlichen Bibliothek Berlin (lateinische
Umschrift). Bl. 1r Titel, Bl. 1v leer, Bl. 2r–97r Namen, nach Datum und Seite
[bei der Audienz?] sortiert und nummeriert, Bl. 97v–101v leer.
Beschr. nach
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/292770/edition/280061/
content
(Einsichtnahme 24.10.2019).
25) Ms. slav. fol. 15: Gästeverzeichnis am Königshof in Wilna [Rewizja gospód
dla dworu królewskiego w Wilnie], I + 57 Bl., Wilna, 17. Jh.
Weißes Leder über Holz (17. Jh.); VD und HD doppelter Rahmen aus
doppelter Streicheisenlinie bzw. Perlenband, im Mittelfeld Vase, zwei Henkel,
Blumenstrauß aus drei Blütenringen (innen 16 Knospen, darum 12 Knospen,
außen Blüten in drei Richtungen, vertikale, diagonal nach links bzw. rechts
oben, horizontal); Kursive, eine Hand (Schrift stark abgerieben). Provenienz:
Bl. 2r Signatur der Königlichen Bibliothek (ms. Slav. Fol. 15), Bl. 2r, 54r rote Stempel der Königlichen Bibliothek (lateinische Umschrift). Bl. 1rv leer, Bl.
2r–54r Namen, nach Datum und Seite [bei der Audienz?] sortiert und nummeriert, Bl. 54v–57v leer.
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Beschr. nach
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/294124/edition/281294/
content
(Einsichtnahme 24.10.2019).
26) Ms. slav. fol. 47: Urkunden zu Grundstücks- und Vermögensangelegenheit
adliger Familien in der Wojowodschaft Trakai [Zbiór osiemnastu oryginalnych dokumentów z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego dotyczących głównie spraw majątkowych pochodzących], 41 Bl., Litauen, 1568–1777.
Pappkarten, Einzel- oder Doppelbll., verschiedene Formate, eingelegt in einen Pappdeckel. Kursiven, Polnisch und Weißrussisch. Provenienz: Jedes Bl.
mit rotem Stempel und Akzessionsnummer der Königlichen Bibliothek Berlin
(acc. ms. [4. Mai] 1917, 32: vom Gut Akramowski bei Terrie, verkauft durch
Oberlieutenant Erwin Maßmann, Berlin-Wilmersdorf, Waghäusenerstraße 19i).
18 Urkunden.
Beschr. nach
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/294389/edition/281787/
content
(Einsichtnahme 31.10.2019) und Ms. Cat. A 557/16.
27) Ms. slav. fol. 49: Litauische Gesänge [Lietůrviszkos daimos], 6 Bl., o.O.,
19. Jh.
Papier. Vorbesitz: Aus der Königlichen Hausbibliothek, Berlin: B8327 oder
B8927 (acc. ms. [18. Februar] 1962, 28). Die Texte sind zweisprachig, bis auf
das erste Gedicht, eine litauische Übersetzung von Heil dir im Siegerkranz, Bl.
4r mit Noten.
Erwähnung in Ms. Cat. A 557/16.

L I T E R AT U R
Alek nav ičienė O n a 2011: Pirmasis Baltramiejaus Vilento Enchiridiono leidimas:
terminus ad quem – 1572-ieji. – Archivum Lithuanicum 11. Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas.
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B echtel Fr i t z 1882: Bartholomäus Willent’s litauische Uebersetzung des Luther’schen
Enchiridions und der Episteln und Evangelien, nebst den Varianten der von Lazarus Seng
stock besorgten Ausgabe dieser Schriften. Mit einer Einleitung hrsg. von Fritz Bechtel.
Göttingen: R. Peppmüller.
B ecker Peter J ö rg 1986: Kurzes Verzeichnis der von Hermann Degering nicht mehr
erfaßten Handschriften in Folio. Ms. germ. fol. 1384–Ms. germ. fol. 1500. Berlin: Typoscript (auch als Digitalisat der SBB PK).
B l aži en ė Gr a s ild a 2000: Die baltischen Ortsnamen im Samland. Stuttgart: Franz
Steiner Verlag.
B lažienė Gr a s i l d a 2001: Stand und Aufgaben der altpreußischen Onomastik. – Namenkundliche Beiträge Wolfgang P. Schmid zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Friedhelm
Debus. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 47–60.
B l aži en ė Gr a sild a 2005: Baltische Ortsnamen in Ostpreußen. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
B l es k i n a Ol ’ ga N . 2011: Katalog sobranija latinskich rukopisej: pravo, filosofija, nauka, literatura i iskusstvo / Catalogus codicum manuscriptorum latinorum, qui in Bibliotheca Publica Petropolitana asservantur. Sankt-Petersburg: Izdat.
B r auer Mi chael 2011: Die Entdeckung des ‚Heidentums‘ in Preußen. Berlin: Akademie Verlag.
B ret ke J ohan n 1991 (1): Navias testamentas ing lietuwischkạ lieszuwi perraschitas.
Das Neue Testament, litauisch übersetzt. Hrsg. von Jochen Dieter Range und Friedrich
Scholz. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
B retke Johan n 1991 (2): Psalteras ing lietuwischkạ lieszuwi pergulditas. Der Psalter,
litauisch übersetzt. Hrsg. von Jochen Dieter Range und Friedrich Scholz. Paderborn:
Ferdinand Schöningh.
B ret ke Johan n 2017: Biblia. Tatai esti Wissas Schwentas Raschtas. Lietuwschkai pergulditas. Die Bibel. Das ist die ganze Heilige Schrift, litauisch übersetzt. Hrsg. von Jochen
Dieter Range. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
B ues / Kąkol ew sk i 1999: Die Testamente Herzog Albrechts von Preußen aus den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts. Hrsg. von Almut Bues und Igor Kąkolewski. Wiesbaden: Harrassowitz.
B uk an t yt ė Eg l ė 2007: Martino Lutherio Naujojo Testamento (1522–1546) i̜taka Jono
Bretkūno Naujojo Testamento vertimui (1579–1580) sintaksės aspektu. Klaipėda: Klaipėdos univ. leidykla.
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Daugi rd a s Kȩs t u t is 2007: Andreas Volanus und die Reformation im Großfürstentum
Litauen. Mainz am Rhein: Von Zabern.
Dav id L uc a s 1812: Preussische Chronik, nach der Handschrift des Verfassers mit Beifügung historischer und etymologischer Anmerkungen. Hrsg. von Ernst Henning. Bd. 1.
Königsberg: Haberland.
Deger i ng Her m a nn 1926: Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der
Preußischen Staatsbibliothek 2. Leipzig (auch als Digitalisat der SBB PK).
Döhn Helga G es a m tb est a nd : Manus c r i p t a b o r u s s ic a (M s s . Bo r u s s . ). K a t alog des vorhande ne n G es am t b es t andes . B e rl i n : M s . Cat . A 557/3, 1–4,
nicht gedruckt.
D ö h n Helga 6 [20. Jh., drittes Viertel]: Ms. boruss. fol. 200–423 (Beschreibungen ausgewählter Handschriften). Berlin: Ms. Cat. A 557/3, 6 (auch als Digitalisat der SBB PK).
D ö h n Helga 7 [20. Jh., drittes Viertel]: Ms. boruss. fol. 442–692 (Beschreibungen ausgewählter Handschriften). Berlin: Ms. Cat. A 557/3, 7 (auch als Digitalisat der SBB PK).
D ö h n Helga 13 [20. Jh., drittes Viertel]: Ms. boruss. oct. 1–233 (Beschreibungen ausgewählter Handschriften). Berlin: Ms. Cat. A 557/3, 13 (auch als Digitalisat der SBB
PK).
Dol ez el / Dolez el 1971: Die Staatsverträge des Herzogtums Preußen 1. Hrsg. von
Stephan Dolezel und Heidrun Dolezel. Köln, Berlin: Grote.
Ebel Fr iedr ich 1999: Magdeburger Recht. – Lexikon des Mittelalters 6. Stuttgart,
Weimar: Metzler, 77–79.
Ei bl El fi e-Mar it a 2004: Die Urkunden und Briefe aus den Archiven und Bibliotheken
der Bundesländer Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie dem Archiwum Pánstwowe w Szczecinie / Staatsarchiv Stettin für die historische Provinz Pommern.
Wien, Köln, Weimar: Böhlau.
En ch i r idio n 1561: Der Kleine Catechismus Doctor Martin Luther. Teutsch und
Preussisch, übersetzt von Abel Will, Pfarrer zu Bobeten. Königsberg: Johann Daubmann. VD16 L 5202 (auch als Digitalisat der SBB PK).
F lade D iet r ich 2014: Verwaltungsmaßnahmen und deren Auswirkungen im 18. Jahrhundert auf das Leben der „Unterthanen in Preußisch Litthauen“. – Annaberger Annalen 22, 153–206.
För ster Fr i ed r ich C h r isto ph 1820: Ausführliches Handbuch der Geschichte, Geographie und Statistik des Preußischen Reichs 1. Berlin: Christiani.
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Gar t man V. G . 1901: Pol’skija i litovskija starinnyja Monety 1056 [recte 1506]–1795.
Syzrań: Sinjavskij.
G el um b eck ait ė J o l an t a 2017: Reformation und Entstehung der baltischen Schriftsprachen. – Reformation und Freiheit. Luther und die Folgen für Preußen und Brandenburg. Hrsg. von Ruth Szlanka. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 240–243.
G er ul ai t i en ė Vilija 2011: Teodoras Lepneris / Teodor Lepner, Prūsu̜ lietuvis / Der
Preusche Littau. Hrsg., eingeleitet und übersetzt von Vilija Gerulaitieniė. Vilnius.
G r ul kow s k i Ma rc in 2015: Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z
XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne. Warszawa: Polskie Towarzystwo
Historyczne.
Heck m an n D i eter 2015: Burgen und Schlösser Preußens. Eine Landesaufnahme
von 1594–1596. – Piśmiennoć pragmatyczna. Edytorswo źródel historychnych-archiwistika. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę
urodzin. Hrsg. von Roman Czaja, Krzysztof Kopiński. Toruń: Towarzystwo Naukowe w
Toruniu, 585–608.
Heck m an n M a r i e-L ui s e 2004: Krieg und historische Erinnerung im landesherrlichen und im städtischen Milieu des Hanseraums. – Das Bild und die Wahrnehmung
der Stadt und der städtischen Gesellschaft im Hanseraum im Mittelalter und in der frühen
Neuzeit. Hrsg. von Roman Czaja. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 115–162.
Heck m an n M a r i e-L ui se 2020: Dossier, Relation oder Chronik? Die „Historia vom
Aufruhr zu Danzig und seiner Beruhigung durch den König von Polen“ des Mühlschreibers Stenzel Bornbach. – Schriftlichkeit im Preußenland. Hrsg. von Marie-Luise Heckmann und Jürgen Sarnowsky. Osnabrück: fibre (im Druck).
Her man n Edua rd 1915: Wills Kenntnis des Preußischen. – Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen 47(1–2), 147–158.
Johan s s on Ev a ld 1964: Die Deutschordenschronik des Nicolaus von Jeroschin. Eine
sprachliche Untersuchung mit komparativer Analyse der Wortbildung. Ein Beitrag zur Erforschung der Ordenssprache und ihrer Rolle in der Entwicklung der nhd. Sprache. Lund:
Glerup.
Keßl er Step ha n / S ch ille r C h r ist ia ne 2006: Navicula litterarum Balticarum.
Philologische Baltikum-Studien für Jochen D. Range zum 65. Geburtstag. Hrsg. von
Stephan Kessler und Christiane Schiller. Wiesbaden: Harrassowitz.
K i sch Gui d o 1978: Die Kulmer Handfeste. Text, rechtshistorische und textkritische Untersuchungen nebst Studien zur Kulmer Handfeste, dem Elbinger Privilegium von 1246 und
einem Beitrag zur Geschichte des Begriffes „ius teutonicum“, „Deutsches Recht“ im
Deutschordensgebiet. 2. Auflage. Sigmaringen: Thorbecke.
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K l etke K ar l 1858: Die Quellenschriftsteller zur Geschichte des Preußischen Staates 1.
Berlin: Schroeder (auch als Digitalisat der BSB).
K l uge Fr i ed em a nn / S ch o l z Fr ie d r ich 2002: Textkritische Edition der Übersetzung des Psalters in die litauische Sprache von Johannes Bretke, Pastor zu Labiau und
Königsberg i.Pr., nach der Handschrift aus dem Jahre 1580 und der überarbeiteten Fassung
dieses Psalters von Johannes Rehsa, Pastor zu Königsberg i. Pr., nach dem Druck aus dem
Jahre 1625 nebst der Übersetzung des Psalters in die deutsche Sprache von Martin Luther
nach der Ausgabe aus dem Jahre 1545. Paderborn, München [u.a.]: Schöningh.
K r aut Ph i lip 2017: Jacob Grimm und die litauische Sprache. I. Studien und Korrespondenzen. – Archivum Lithuanicum 17. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
L aucev i či us Ed m u nd a s 1967: Popierius Lietuvoje XV–XVIII a: Atlasas. Vilnius:
Mintis.
L e p n er T heod o r 1744: Der Preusche Littauer, oder Vorstellung der Nahmens-Herleitung, Kind-Tauffen, Hochzeit. Danzig: Rüdiger.
L ogutov a Marga r it a 2015: Katalog sobranija latinskich rukopisej: teologoja. Rossij
skaja nacionalnaja biblioteka / Catalogus codicum manuscriptorum latinorum, qui in Bibliotheca Publica Petropolitana asservantur: theologia. Sankt-Peterburg: Rossijskaja nacionalʹnaja biblioteka.
Luk šai t ė I ngė 2017: Die Reformation im Großfürstentum Litauen und in Preußisch-Litauen (1520er Jahre bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts). Übersetzt von Lilija Künstling
und Gottfried Schneider. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.
Mažv yd a s Mar t yna s 1547: Katechismusa prasty žadei, makslas skaitima rašta yr
giesmes del krikščianistes beidelberneliu iaunu nauiey sugulditas. Königsberg: Hans Weinreich, Januar 8.
M elet ius H iero ny m us 1742: Wahrhaftige Beschreibung der Sudawen auf Samland,
sammt ihrem Bockheiligen in Ceremonien. – Erleutertes Preußen. Königsberg,
701/707–721 (auch als Digitalisat der SUB Göttingen).
M en t z el-Reuter s Ar n o 2001 (1): Ein Fragment der Chronik Peters von Dusburg
in den Exzerpten des Stenzel Bornbach. – Preußenland 9, 1–18.
M en t z el-Reuter s Ar n o 2001 (2): Von der Ordenschronik zur Landesgeschichte.
Die Herausbildung der altpreußischen Landeshistoriographie im 16. Jahrhunderts. –
Kulturgeschichte Ostpreußens in der Frühen Neuzeit. Hrsg. von Klaus Garber, Manfred
Komorowski. Tübingen: Niemeyer, 581–637.
M i lt ak is Egidi j us 2015: Simono Grunau kronikos įtaka XVI–XVIII a. Prūsijos istoriografijai. – Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje.
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Skiriama prof. Stephen C. Rowell 50-mečiui. Hrsg. von Marius Ščavinskas. Klaipėda,
95–121.
M s. Cat . A 557/16: Altkatalog der Königlichen Bibliothek Berlin 16. Berlin: nicht
gedruckt.
N euman n V l ad im ir 2016: Polnische Kirchenlieder in Moskau am Ende des 17. Jahrhunderts. Kommentierte Textedition der Liederhandschrift Pogodin Nr. 1974 aus der
Russischen Nationalbibliothek. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag.
Paker ys Jurgis 2015: Vilento Lk 2,47, homografinė skirtis ar spaudos riktas? – Archivum Lithuanicum 15. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
Per l bach 1878: Quellenbeiträge zur Geschichte der Stadt Königsberg im Mittelalter. Hrsg.
von Max Perlbach. Göttingen: Verlag von Robert Peppmüller.
Peter von Dus b u rg 1984: Chronik des Preußenlands. Hrsg. von Klaus Scholz, Dieter
Wojtecki. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
P iot r z Dus burga 2007: Kronika ziemi Pruskiej. Edita Jarosława Wenta. Kraków:
Nakład Polskiej Akademii Umiejętności.
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Leipzig: Klaubarth.
P S B 1966: Polski Słownik Biograficzny. Teil 12. Kraków: Polska Akademja Umiejetności.
R ange J ochen Diete r 1980: Baltica. Depositum Vilius Gaigalaitis aus der Bibliothek
Eduard Hermann, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Osteuropa-Abt. Bearbeitet
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Berlin: Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Osteuropa-Abteilung.
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T h ies Felix 2017: Edition und Kommentar des Buchs Ruth aus der Bibelübersetzung des Johannes Bretke (1589). – Archivum Lithuanicum 17. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
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DNB).
Wal ther Fr an z 1928: Königsberger Willküren. Königsberg: Gräfe & Unze.
Wij ac zk a Jacek 2014: Herzog Albrecht und die Hexen. Hexenprozesse im Herzogtum Preußen im Reformationszeitalter. – Preußen und Livland im Zeichen der Reformation. Hrsg. von Arno Mentzel-Reuters und Klaus Neitmann. Osnabrück: fibre, 77–92.
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im Preußenland. Hrsg. von Marie-Luise Heckmann und Jürgen Sarnowsky. Osnabrück:
fibre(im Druck).
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Prussica und Lithuanica in der Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz

A BK Ü R Z U NGE N & S IGL E N
BPAW – Bibliothek der Polnischen Akademie der Wissenschaften; BSB – Bayerische
Staatsbibliothek; HD – Hinterdeckel; ÖNB – Österreichische Nationalbibliothek;
PStA – Polnisches Staatsarchiv; SBB PK – Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz; UB – Universitätsbibliothek; VD – Vorderdeckel; VD 16 – Verzeichnis
der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts; VD 17 –
Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts.

Prussica ir Lithuanica Berlyno valstybinėje
bibliotekoje – Prūsijos kultūros paveldas
SAN T R AUK A
Straipsnyje „Prussica ir Lithuanica Berlyno valstybinėje bibliotekoje – Prūsijos kultūros paveldas“ trumpai apžvelgiami per trisdešimties rankraščių vokiečių, lotynų, prūsų arba
lietuvių kalbomis, XIX a. patekusių į Karališkąją prūsų biblioteką Berlyne, radimosi aplinkybės, tyrimų aspektai ir trumpi aprašai. Prussica ir Lithuanica rankraščiai Berlyno valstybinę biblioteką pasiekė įvairiai – buvo parduoti, padovanoti, paveldėti arba perleisti kitų
bibliotekų. Lithuanica – iš esmės yra lietuviškai parašyti arba su Lietuva susiję rankraščiai, o
Prussica – tai „kalbos paminklai“, susiję su Sūduva ir kitomis prūsų gentimis bei jų sąlyčiu
su Lietuva. Straipsnyje nepateikiami tie rankraščiai, kurie jau įtraukti į katalogus ir lengvai
prieinami tyrėjams. Ko tikėtis iš aptariamų rankraščių? Juose esama informacijos apie baltų
gentis į šiaurės rytus nuo Vyslos ir pietvakarius nuo Nemuno; apie šio regiono krikštą; randasi galimybė retrospektyviai sugrįžti į pagoniškąją praeitį ir dar kartą susipažinti su baltų
dievybėmis; baltų kalbos tampa reformuotosios bažnyčios pamokslų ir maldų kalbomis, jomis verčiamas Martino Liuterio Kleine Cathechismus ir slypi dar daug įdomaus.
Šis straipsnis skiriamas Grasildai Blažienei, atkakliai tyrinėjančiai prūsų kalbą ir visa, kas
su ja susiję.
Įteikta 2019 m. lapkričio 7 d.
M AR IE-LUISE HECK M ANN
Universität Potsdam, Historisches Institut
Am Neuen Palais 10, D-14469 Potsdam
heckmann.torun@web.de
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M a s a r yk Un iver s it y
Field s of r e s e a r c h : Indo-European studies, especially Slavic,
Baltic, Celtic, Anatolian, Tocharian, Indo-Iranian languages;
Fenno-Ugric; Afro-Asiatic; etymology; genetic classification;
mathematic models in historical linguistics.
D OI : https://doi.org/10.35321/all81-03

VOLGA – THE FIRST RIVER
OF EUROPE
Volga – pirmoji Europos upė
Чтобы не было раздора
Между вольными людьми,
Волга, Волга, мать родная,
На, красавицу возьми!
“So that peace may reign for ever
In this band so free and brave,
Volga, Volga, Mother Volga,
Make this lovely girl a grave!ˮ
Дмитрий Николаевич Садовников1 in 1883

A N NOTAT ION
The present study summarizes all designations of the Volga River and when it is possible, in wider context of primary texts, arranged in Appendix. The second task is a survey
and discussion of existing etymologies. The third goal consists in offer of new solutions, if
those existing are not convincing enough. Finally, some general conclusions are formulated.
K E Y WOR DS : River, Volga, hydronym, etymology.
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Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Stenka_Razin> [accessed 01.11.2019].

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

LXXXI

Volga – the First River of Europe
A NOTACI JA
Šis tyrimas apibendrina visus Volgos upės įvardijimus kiek įmanoma platesniame straipsnio priede pateiktų pirminių tekstų kontekste. Antrasis tyrimo tikslas – ištirti ir aptarti esamas etimologijas, trečiasis – pasiūlyti naujus sprendimus, jeigu esami nėra pakankamai įtikinami. Straipsnio pabaigoje pateikiamos bendrosios išvados.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I :

upė, Volga, vandenvardis, etimologija.

With its 3,534 km of length (before the system of dam lakes it was 3,693 km)
and basin 1,380,000 km2 the Volga River is the biggest watercourse in Europe, the westernmost big river of Eurasia and the biggest endorheic river in the
world. For such long rivers it is typical that they bear several names in various
languages. The following seven hydronyms, arranged in alphabetic order, will
be analyzed in detail in both etymological perspective and from the point of
view of semantic motivation.

1.

Ἀράξης

1.0. Herodotus [1.201–202] (c. 450 BCE) mentioned Ἀράξης as a river comparable with or even bigger than the Ister, i.e. the Danube. This Araxes needed to flow through 40 streams, but only one of them emptied into the Caspian
Sea. In its delta there would have been islands of the size of Lesbos (1,630 km2).
This description can only be applicable to the Volga (originally 3,693 km; basin
1,380,000 km2; discharge 8,060 m3/s in Astraxań; the delta of the Volga consists of c. 500 channels2 on the area of 27,224 km2) and not to the river Ἀράξης,
known in Modern Armenian as Araks, Turkish, Persian, Kurdic Aras, Azerbaijani Araz (1,072 km; 102,000 km2; discharge 285 m3/s by the mouth into the
Kura), rising near Erzurum City in East Turkey in the same area as the source
2

Available at:
01.11.2019].

<https://earthobservatory.nasa.gov/images/5650/volga-river-delta>
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of the Euphrates3. This Araks was described as swift, but narrow4, in contrary to
the description of Herodotus.
1.1. “Swift streamˮ can be a convincing motivation for designation of this
shorter and faster river rising on slopes of mountains with an altitude over
3,000 m, traditionally explained with help of Armenian arag, erag “quick, swift,
fastˮ (cf. Tomaschek 1895, c. 404), which itself is of Iranian origin, cf. Parthian
(Turfan) rg “quick, swiftˮ, Avestan raγu- “leicht beweglich, flinkˮ (Olsen 1999:
868; Bailey 1979: 359). The initial vowel represents a typical Armenian prothesis before the borrowings in r-5. Let us add that in classical Armenian sources
the river was called Erask‘, while Old Georgian had Raḵšī6, still without the
initial vowel.
1.2. If Herodotus really described the Volga as Ἀράξης, the ‘swift’-etymology
is not applicable, since the altitude of the Volga’s source is only 228 m and with
regard to the length of the stream, originally almost 3,700 km, the speed of the
stream is extremely slow. In this case it would be thinkable to explain the river-name as Iranian *a-raxsa- “harmlessˮ, cf. Young Avestan acc.sg. (ā-stem?)
3

4

This was known already to Pompey in 68 BCE according to the witness of Plutarch in his curriculum of Pompey [33.1]: Πομπήϊος δὲ εἰς Ἀρμενίαν ἐνέβαλε τοῦ νέου Τιγράνου καλοῦντος
αὐτόν ἤδη γὰρ ἀφειστήκει τοῦ πατρός, καὶ συνήντησε τῷ Πομπηΐῳ περὶ τὸν Ἀράξην ποταμόν,
ὃς ἀνίσχει μὲν ἐκ τῶν αὐτῶν τῷ Εὐφράτῃ τόπων, ἀποτρεπόμενος δὲ πρὸς τὰς ἀνατολὰς εἰς τὸ
Κάσπιον ἐμβάλλει πέλαγος, “Pompey then invaded Armenia on the invitation of young Tigranes, who was now in revolt from his father, and who met Pompey near the river Araxes, which
takes its rise in the same regions as the Euphrates, but turns towards the east and empties into the
Caspian Seaˮ (Plutarch 1917: Pompey. – Plutarch’s Lives, with an English Translation by Bernadotte Perrin. Cambridge (MA): Harvard University Press – London: Heinemann, 1917).
Available at: <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0007.tlg045.perseus-grc1:33.1>
[accessed 01.11.2019]; <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0007.tlg045.perseus-eng1:33.1> [accessed 01.11.2019].
Cf. Virgil: Aeneid 8.728: pontem indignatus Araxes “the Araxes, angry at having been bridgedˮ.
See also the lemma Araxes in Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 3 (1986), pp. 268–271, by W. B.
Fisher (& C. E. Bosworth). Available at: <http://www.iranicaonline.org/articles/araxes-river>
[accessed 01.11.2019].

5

Cf. Armenian aroyr “brassˮ < Iranian *rau̯δa-, cf. Manichaean Middle Persian rwy, Zoroastrian
Middle Persian lwd “copper, brassˮ; Armenian erang “colorˮ vs. Manichaean Middle Persian rng;
Sanskrit raṅga- “color, dyeˮ; Armenian erak “veinˮ vs. Zoroastrian Middle Persian rk’ id. etc. (Olsen 1999: 869, 879).

6

W. B. Fisher, C. E. Bosworth. Available at: <http://www.iranicaonline.org/articles/araxes-river>
[accessed 01.11.2019].
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raxsąm “harmˮ [Vištāsp Yašt 2.127; translation of James Darmstetter8]. A similar
semantic motivation was used e.g. for the Pacific Ocean.
1.3.1. Among hydronyms names which are motivated by colors are relatively
frequent. A promising candidate could be Iranian *raxša- “dark-coloredˮ > Khotanese rrāṣa “dark-coloredˮ, Sogdian rγš “bay horseˮ, Persian raxš “mixed red and
white, between black and fuscˮ > Wakhi rakṣ̌ “grey, brownˮ (Steblin-Kamenskij
1999: 292), Kurdic aš “black, darkˮ (Bailey 1979: 362; Cabolov 2010: 194). The
open question is interpretation of the initial vowel. The easiest solution would be
the negative *a-, i.e. *a-raxša- = “non-darkˮ. But it would be rather strange that
any word denoting a light color was not directly used instead. On the other hand,
at least the middle stream of the Volga has been called “black ˮ (see below).
1.3.2. Another possibility is the compound *ha-raxša- “all darkˮ, cf. Avestan
ha- “togetherˮ, Khotanese ha “allˮ (ESIJ 3: 345–353; Bailey 1979: 438).
1.3.3. The third possibility is the compound *āh-raxša- “dark mouthˮ, cf.
Avestan āh-, Khotanese āha- “mouthˮ (Bartholomae 1904: 345, 351, 357; Bailey 1979: 29–30; ESIJ 1: 303–304). The hypothetical meaning “dark mouthˮ
would perhaps reflect the fact that in the delta of Volga there are oil deposits9.
1.3.4. In principle, it is also possible to admit that Herodotus combined two
quasi-homonymous hydronyms, one with initial vowel, representing the ‘Armenian prothesis’ (Araks/Ars/Araz; in past Erask‘, but Old Georgian Raḵšī)
and the second without it (*Raxsa- or *Raxša-; perhaps Volga). The result was
a levelling leading to the form *Araxša- with the analogous initial a-.
2.

*As(a)tEl > Ἀστὴλ/Ἀσατήλ ~ Ἀττίλας ~ Ἄτελ ~
Tίλ ~ Ätil

2.0.1. Byzantine sources (in chronological order; see Moravcsik 1958: 78–79):
Ἀττίλας ... river by Zemarchus, c. 570 (mediated by Menander Protector)
Tίλ ... river by Theophylactus Simocatta, Historiae, written c. 630 about the
end of the 6th cent.
Ἄτελ ... river by Theophanes Homologetes (†818), Chronicle (AD 284–813;
about c. 680)
7

Available at: <http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/iran/airan/avesta/avest.htm> [accessed 01.11.2019].

8

Available at: <http://www.avesta.org/fragment/vytsbe.htm> [accessed 01.11.2019].

9

Available at:
01.11.2019].

<https://earthobservatory.nasa.gov/images/5650/volga-river-delta>
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Ἀστὴλ ... river and fortress in Khazaria in Byzantine geographic notices
from the 8th cent.
Ἀσατήλ ... episcopate in Khazaria according to one Parisian manuscript
(c. 800?)
Ἀτὴλ ... river by Constantine Porphyrogenitus (first half of the 10th cent.
about the 9th cent.)
Ἀτελκούζου ... place, where Pechenegs lived in the time of Constantine
(ibid.)
Ἐτὲλ καὶ Κουζοῦ ... place formerly inhabited by Turks (= Hungarians), later
by Pechenegs (ibid).
2.0.2. Armenian sources (Pritsak 1956: 407):
Et‘il in Geography of Pseudo-Mowsēs Chorenac‘i in a copy of Anania Širakac‘i (c. AD 700).
At‘l by Gregor of Akanc‘ (†1333).
2.0.3. Sources written in the Hebrew script (Gaster 1899: 67, § 34.14):
Htl { }לתהin Yosippon (c. AD 900).
2.0.4. Sources written in the Arabic script (Marquart 1929: 96; Pritsak 1954:
407–408):
ʔitil by Ibn Rusta (c. 903) and al-Muqaddasī (996)
Ātl & ʔtl by Ibn Faḍlān (922)
ʔt̠l by al-Balḫī (†934)
ʔit̠il by Iṣṭaḫrī (mid of the 10th cent.) and Idrīsī (1157)
ʔātil by Ibn Ḥawqāl (977/8)
Ätil by Maḥmūd Kašgharī (c. 1070) and Marwazī (1120)
ʔatal by Abū Ḥāmid al-Andalusī al-Ġarnāṭī (1080–1170)
Itil by Yāqūt (†1229)
Ītīl by Ǧuwainī (†1283)
ʕdīl in Šaǧarat al-atrāk (c. 1457)
ʕadl by al-Iṣfahānī (c. 1509)
ʕadal or ʕadil in Derbend-nāmeh etc.
2.0.5. Records of the European travellers from the 13th cent.: Frater Richard
Ethyl; Rubruk Etilia, Ethilia, Edilia; Marco Polo Edilia; Benedictus Polonus
Ethyl (Gombocz 1917: 183; Pritsak 1956: 409).
2.0.6. The hydronym is attested in the Turkic languages from the 11th cent.
(Maḥmūd Kašgharī) and in the Mongolic languages from the 13th cent. (Secret
history of Mongols):
Karakhanid Etil ‘river name, perhaps Volga’ [Maḥmūd Kašgharī, 11th cent.;
Legend about Oghuz-Qaghan from the 13th cent.] (DTS 187), Chaghatay Ätil,
Ädil ‘Volga’, Ak-Ädil ‘Kama’, lit. ‘White Ädil’, Kazakh & Nogai Edil, Teleut
Ädäl, Bashkir Idəl ‘Volga’, Kazan Tatar Izəl, Idəl ‘Volga’, Kara Idəl ‘Volga’ =
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‘Black Idəl’ vs. Ak Idəl ‘Kama’10 = ‘White Idəl’, Chuvash ADl ‘Volga’, Šu̮rə̑ADl ‘Kama’, lit. ‘White ADl’ (Gombocz 1917: 183; Radlov I: 842, 857, 1509;
Räsänen 1969: 52). Later occasionally in the appellative role: Chaghatay ädil
“river, streamˮ, dim. ädil-ča & ädil-čik “rivuletˮ, Kazan Tatar idəl “big riverˮ (>
Mansi ḙ̇ètl “water of seaˮ) vs. idəl-čäk “rivuletˮ (Pritsak 1956: 415).
Middle Mongol Idil ‘Volga River’ [Secret History of Mongols, §§ 262, 270],
Eǯil ‘city destroyed by the Mongols’ [Secret History of Mongols, § 274], Kalmyk Idžl̥ (mörn̥) ‘Volga (river)’ (Ramstedt 1935: 205).
The following etymologies or etymological comments have been (or could
be) proposed:
2.1. Klaproth (1826) differentiated Ἀττίλας ‘Volga’ (p. 117) and Tίλ ‘Kama’
(p. 274), ascribing the meaning “blackˮ to the latter one (p. 268). Arising from
his conception of a relation between the ancient Avars and modern Avars from
Daghestan, he compared the hydronym with Andi dir, but the term “blackˮ
should be b-eč̣edir in Andi, besides Karata b-eč̣eṭiro-b, Hunzib c̣ədilu, Bezhta
c̣odolo etc. (Klimov & Xalilov 2003: 354; according to NCED 556 Andi -dir is
a derivational suffix). Concerning the attribute “blackˮ, cf. Pritsak (1956: 411),
referring to Theophylactus Simocatta´s Historiae [258.9]: (written c. 630 about
the end of the 6th cent.), where
ἔνθα ὁ Tίλ διαρρεῖ ποταμός, ὃν Mέλανα Toύρκοις ἀποκαλεῖν <ἔθος>
“wo der Til-Fluss hindurch-fliesst, den die Türken ‘den Schwarzen’
<zu>nennen<pflegenˮ
(see Haussig 1953: 283, 287),
and further the frequent Turkic designation of the Volga as “blackˮ, Qara
Idil or Qara Itil. Pritsak (1956: 411) interpreted it as “bigˮ, like the name Qara
Mören for Huang Ho by Rašīd ad-Dīn (†1318).
2.2. Haussig (1953: 426) reconstructed the form Ἀστήλ as *As-Til = *‘river
of Ἄσιοι’, where the form Tίλ was recorded by Theophylactus Simocatta (already Abel-Rémusat 1820, 320 identified in Tίλ the Volga River). But Haussig
was not able to offer any witness that Tίλ represented the appellative meaning
‘river’ vel sim. not only in Turkic.
2.3. Pritsak (1956: 404–419; 1982: 444) analyzed both the personal and river
name Ἀττίλας and the river name Ἀστήλ as a hypothetical Old Bulgarian compound, consisting of the components *as “great, oldˮ and *til “seaˮ, i.e. “oceanic
= universal {ruler}ˮ (cf. the Mongol title Dalaj-in Qa’an, with its Turkic translation Talui-nuŋ Xanï – see Pelliot 1923: 24–25: ‘le khan océanique’; Pritsak
10

Alternatively, the Kama was called Čölmen-Idəl in Kazan Tatar, i.e. “the river of wastelandˮ, similarly Chuvash čolma and Old Bulgarian Čōlmān-Itil (Tomaschek 1889: 33) vs. Old Turkish čöl,
Kazakh šöl etc. “steppe, wastelandˮ (Räsänen 1969: 117).

Straipsniai / Articles

57

Václav Blažek

1956: 417), with evidence in the following Turkic forms: Chuvash as-l “gross,
vornehmˮ11, Chaghatay äs-li “great, strongˮ, Old Uyghur, Middle Turkic äski “oldˮ etc. (Räsänen 1969: 50), and Old Turkic talūy “seaˮ, Old Uyghur taluj
“seaˮ or “lakeˮ, Sary-Uyghur talej, tali, taľi “lake, sea, oceanˮ etc. (Räsänen 1969:
130; Clauson 1972: 502). The term could be of Chinese origin, if it represented an adaptation of the Chinese river-name 大漯 dà(i)lěi12 < Late Middle Chinese *tɦa(j)ˋlyj´ < Early Middle Chinese *da’lwi’ or *dajhlwi’ (Hirth 1895: 18).
But it is questionable that this Chinese borrowing could have been transformed
into the component Tίλ already in the 6th cent. More probable is another idea
of Pritsak that Tίλ corresponded to the Chuvash hydronym TilŹɛ (> Russian
Teľča), where the last syllable reflected the Turkic diminutive suffix *-ča/*-če,
Pritsak (1956: 410–412) identified the same root in the rather enigmatic river-name Qara Tīl from the basin of the Syr-Darya by Nizām ad-Dīn (†1404),
alternatively called Qara Tal by ‘Anonymous author of Iskander’ from 1414.
Another Qara Tal emptied into Balkhash Lake according to Ḥudūd al-ʕālam.
The real appellative use of the root *til-/*tïl- was found by Pritsak (1956: 413)
only in Tungusic: Evenki tilkan “floodˮ, Even tïlqa, Ulchi čïlčan, Nanai čïlqã id.,
besides the verb in Evenki tilka-, Even tịlqъn-, Ulcha čịlčan-, Nanai čịlqa- “to
overflow, splatterˮ (Cincius 1977: 180–181). In EDAL it is compared with Turkic *d(i)āĺ(ɨ)- “to overflowˮ > Old Uyghur, Karakhanid taš-, Turkmen dāš-,
Kirghiz, Tatar tašɨ-, Yakut tahɨj- etc., id., besides Oirat tašqɨn “floodˮ (Räsänen
1969: 466; Clauson 1972: 559; ESTJ 3: 169–170), and Mongolic *čilga- / *čalgi- “to overflowˮ > Written Mongolian čilga-, čalgi-, Khalkha calgi-, Ordos čalgi-, Buryat salgi-, šalšagana-, šald. The Chuvash hydronym Til- and its Central
Asiatic counterparts Tīl / Tal can be connected with Turkic *d(i)āĺ(ɨ)- “to overflowˮ. In this case the hydronym Ἀστήλ is analyzable as the Old Bulgarian compound *as-tiaĺ “super-overflowingˮ or “{river bringing} big floodsˮ.
Note: It is necessary to mention that Eugene Helimski (2000, 2004; plus Evgenij Xelimskij 2000, 2003) tried to present arguments about a Tungusic component in language(s) of the Avar Kaganat. It is natural to add the Tungusic
candidate for the first component *as- of the hydronym Ἀστήλ etc. It could be
11

Pritsak (1956: 414) tried to identify the component *äs- in the Hunnic name Ἐσκάμ = *äs-kam
“great priestˮ, and in the name of the Khazarian majordomus, called ʔstarḫān (Ṭabarī), i.e. ‘great tarxan’, or rāsṭarḫān (Yaʕqūbī), with the first Arabic component raʔs “head; top; leaderˮ, i.e.
*“over-tarxanˮ. He added, the same etymology could be ascribed to the city-name Astraxań, although it was known only from the 14th cent.

12

58

大 dà, dài “big, great, large, wide, deepˮ < Late Middle Chinese *tɦaˋ, *tɦajˋ < Early Middle Chinese *da’, *dajh & 漯 lěi ‘river name’ < Late Middle Chinese *lyj´ < Early Middle Chinese *lwi’
(Pulleyblank 1991: 69, 185).
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the Tungusic root *as- “very; manyˮ > Udihe asahi “veryˮ, Ulča asr id., Nanai
asō, asor “not veryˮ, Manchu asi, asuru “very; many, much, frequentlyˮ (Cincius 1975: 54–55). The compound *as(V)til would mean *“{river bringing} very {big} floodsˮ, i.e. almost the same as the Old Bulgarian interpretation.
2.4. Axmetjanov (2001: 76) derived the forms of the type Karakhanid Etil
from *ertil, perhaps via *ettil, and proposed the same origin as for the hydronym Irtyš; which should be derived according to him from the verb attested in
Old Uyghur, Cumanic, Shor ert-, Khakas, Chuvash irt-, Yakut irdē- “to passˮ
(Räsänen 1969: 46).
2.5. Taking in account the record Ἀστήλ, there is an alternative Turkic solution, based on the hypothetic compound *ast13-(h)ȫl14 “lower dampnessˮ, which
could be ascribed to the delta of the Volga River.
2.6. Alternatively, the form Ἀστήλ allows us to think about an early Hungarian compound, consisting of Old Hungarian (AD 1055) azaa, azah “Fluß, Bachˮ
(UEW 3) ~ ‘fehe rea’, Modern Hungarian (dial.) aszó “Wasserriß, zeitweiliger
Wasserlauf; Trockentalˮ (EWU I: 54), “Tal, Niederung; ein Tal, in dem in Regenperioden und zur Zeit der Frühjahrschneeschmelze ein kleiner Bach fließt,
das aber sonst trocken istˮ (UEW 3); and Hungarian tele (first 1372), teli, dial. telle ‘voll, gefüllt’, tel- ‘voll werden, sich füllen’, teljes, arch. teles ‘ganz, vollständig,
total, komplett; voll’, tölt- ‘(Flüssigkeit) schütten, gießen, (Getränke) einschenken; füllen, anfüllen’ (EWU II: 1497–1500; UEW 518: together with Mansi TJ
täwl, P taγlə and Khanty Vj. O tel ‘voll’ are derivable from FU *tälkɜ or *täwδe).
The hypothetic compound asz(a)tele could designate ‘valley full {of water}’
or ‘river full {of water}’.
Note 1: Constantine Porphyrogenitus had also recorded the compound
Ἀτελκούζου [§ 38.30], explained as places, in which the nation of Pechenegs
lived in his time. Further it appeared in the syntagm Ἐτὲλ {ποταμὸς} καὶ15
13

Turkmen, Crimea-Tatar, Crimea-Karaim, Karakalpak, Uyghur ast, Uzbek åst, Kirghiz, Tatar as(t),
Bashkir aş(t)/aθ(t) “belowˮ (Sevortjan 1974: 195–196); cf. Karakhanid (11th cent.) astïn “under,
beneathˮ, (13th cent.) astïndakï “situated belowˮ, Chaghatay ast(ï) “beneathˮ, Cumanic astïnda
“beneathˮ etc. (Clauson 1972: 242).

14

Proto-Turkic *(h)ȫl > Old Turkic (Manichaean), Old Uyghur (Buddhist) (both 8th cent.) ȫl “moistˮ
(about land), Karakhanid öl [Maḥmūd Kašghari; Qutadɣu Bilig] “moist, wetˮ, Middle Turkic öl
(Sanglax) id., (Pavet de Courteille) “marshˮ, Chaghatay (15th cent.) öl “moistˮ, also used for darya
“seaˮ, Turkish öl “moist, wetˮ, Osman öl “poolˮ, Turkmen ȫl, dial. hȫl “moist, wetˮ, Khalaj hẹ̄̂l, hẹ̄l,
Kirghiz öl, Karakalpak höl, Uzbek hụl id., Uyghur höl “damp, moistˮ, Khakassian öl “moist, wetˮ,
Shor ǖl, Oyrat ül, Tuva, Tofalar öl, Yakut üöl “moist, wetˮ, Chuvash vilǝ id. (Räsänen 1969: 371;
Clauson 1972: 124; Sevortjan 1974: 524–525).

15

Marquart (1903: 33, fn. 3) explained the conjunction as a mistake of a copist, who thought that
Kουζού was an alternative name for Ἐτὲλ.
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Kουζού [§ 40.24], which was explained more explicitly as “the place in which
the Turks (= Hungarians) used formerly to be is called after the name of the
river that runs through it, Etel and Kouzou, and in it the Pechenegs live nowˮ
(translated by Jenkins). Menges (1944–1945: 259) thought that this term designated either another river or it became an appellative. Following Zeuss (1837:
751), Markwart (1903: 33) speculated that the word Kουζού was an equivalent
of Greek μεσοποταμία, identifying in Kουζού Hungarian köze (3 sg. possess.
of köz “center, middleˮ), which was also used in Hungarian names of districts,
e.g. Szamos-köz, Mura-köze, Rába-köze. Hungarian köz is derivable from Fenno-Ugric *kütɜ (UEW 163; EWU II, 827) ~ *küti “middleˮ (Sammallahti 1988:
544).
Note 2: Müllenhoff (1906: 75) proposed that the hydronym Δάϊξ [Ptolemy
6.14.2,4,5], Δαΐχ [Zemarchus], Γεήχ [Constantine Porphyrogenitus 37.2], later
Jajík, cf. Chuvash Jεjək, Kazakh Ǯajyk, from 1775 called the Ural River (Vasmer
IV: 551–552), might be of Uralic origin, connecting it with Uralic *joke “riverˮ
(UEW 99) ~ *jukå (Sammallahti 1988: 537), although usually the Turkic etymology has been assumed (cf. Menges 1944–1945: 260, who compared Turkish
jaj-yk “expanded, openˮ, part. perf. pass. of jaj- “to expandˮ, Tuva čat-, Middle
Turkic [MK] jaδ-, Old Uyghur jad-, but Altai ďajyq “floodˮ, Tuva čajyq “deluge,
downpourˮ are semantically closer to the river-naming and cannot be derived
from Common Turkic *jād-, but only from *jāj-, continuing in Tuva čaj- “to
swing, pumpˮ, Altai ďaj- “to overflow, inundate, spread (on a river) ˮ – see
ESTJ 1989: 76–77).
3.

JUL

3.0. Mari: KB Jl, B Jul, U Ju·l-ßüt Wolga (Wichmann 1953: 54, #264); East
Jul (Paasonen 1948: 29).
3.1. Paasonen (1926: 38) connected the hydronym with Khanty of Konda
i̯ətpɜ “spring, sourceˮ, i̯ətpȯ̀·ŋ “die Mündung eines aus einer Quelle fliessenden
Bachesˮ, Yugan i̯əLpə “kleiner reissender Bach, Giessbachˮ. The final syllable
was explained by Toivonen (1933: 382–383).
3.2. Markwart (1929: 96) speculated about adaptation of this Mari hydronym from its Chuvash equivalent ADl via *Ajəl. But such a development has
no analogy in Chuvash loans in Mari.
3.3. Most probable seems to be the solution of Sinor (1964: 1–8), seeking
origin of Mari Jul ‘Volga’ in Turkic *jūl “stream, brook, fountainˮ > Old Uyghur yuul “mountain brook, springˮ, Karakhanid jūl, jul “brookˮ, Oirat, Salar jul,

60

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

LXXXI

Volga – the First River of Europe

Koibal jul “brook, mountain streamˮ, Khakas čul “brookˮ, Chuvash śъʷl “springˮ
(Räsänen 1969: 209–210; Clauson 1972: 917–918; Sevortjan 4, 244; DTS 277).
3.4. Tatar, Bashkir jul “road, wayˮ vs. Old Turkic jol id., etc. (Räsänen 1969:
205–206; Sevortjan 4: 217–219). Specifically the Volga River was a superhighway connecting the Russian North with Pontic-Caspian steppes since prehistoric times. Concerning relation of the meanings “roadˮ and “riverˮ there are suggestive semantic parallels in Cushitic and Chadic, concretely North Cushitic:
Beja lagi f., pl. -a “path, pathway, beaten trackˮ (Roper); East Cushitic: Somali
laag “water-channelˮ (Luling), Bayso lága “river-bankˮ (Hy); Oromo Macha laga “riverˮ, lage “valleyˮ (LVS) > Highland East Cushitic *laga “riverˮ (Hudson
1989: 124); Konso lak-a “plain, outsideˮ, D’irayta lak “place, vacancy, room,
spaceˮ (Bl), cf. Sasse 1982: 131; South Cushitic: Qwadza lagalako “path, roadˮ
(Ehret); and Central Chadic: Wamdiu làgu, Margi lagù, West Margi lakù, Kilba
lākù “roadˮ (Kraft 1981: 73, 93, 112, 122).
4.

Λύκος

4.0. Herodotus [4.123] mentioned four great rivers flowing from the country
of the Thyssagetae through a wasteland and further into the land of the Maeetians, and issuing into the lake called the Maeetian; their names are Lycus, Oarus, Tanaïs, (S)yrgis. Tomaschek (1889: 32) speculated about identification of
the Lycus with the Jajik (today the Ural River) or the upper stream of the Volga,
while the Oarus should belong to its lower stream.
4.1. At least indirectly Tomaschek (1889: 32–33) connected the river-name Λύκος with the Udmurt hydronym Jug, besides Ľug, with its Russian counterpart Belaja, a tributary of the Kama. He explained it from Udmurt Malmyž ju·g-ak adv. “hell, klar, reinˮ, Malmyž-Uržum ľu·g-ak, ḏ̌ug-ak “auf einmal
und hellˮ; Sarapul, Malmyž, Jelabuga jugi̮t, Jelabuga, Malmyž-Uržum ľugi̮t, Ufa
ḏ̌ugị̑t adj. “hell, klarˮ etc. (Wichmann 1987: 82), Komi jugi̮d “light (n., adj.),
lightningˮ, jug “lightningˮ, jugör “ray, lightˮ, jugdi̮ni̮ “to grow light, illuminateˮ
(KESK 334). This solution is undoubtebly satisfactory for the hydronym Jug/
Ľug, but difficult for Λύκος. The reason consists in historical phonetics: the
Udmurt initial ľ- and ḏ̌- are secondary variants of j- and the Permic medial -gcorresponds to Mari & Mordovian -ŋg- < FU *-ŋk- (cf. KESK 14). The Permic root *jug- regularly corresponds to Mari joŋgeštaš “to brighten upˮ, joŋgə̑do
“spaciousˮ (KESK 334; Paasonen 1948: 27).
4.2. Perhaps more promising is to speculate about a motivation implied from
the fact that Λύκος flowed through a wasteland described by Herodotus. Cf. also
Kazan Tatar Čölmen-Idəl ‘Kama’, i.e. “the river of wastelandˮ, similarly Chuvash
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čolma and Old Bulgarian Čōlmān-Itil (Tomaschek 1889: 33) vs. Old Turkish čöl,
Kazakh šöl etc. “steppe, wastelandˮ (Räsänen 1969: 117). If this is the case, the
Baltic term *laukas “terrain without treesˮ seems to be a good candidate, cf. Lithuanian laũkas “terrain without trees, free space, fieldˮ, Latvian laũks “clearing,
opening (in forest), free space, fieldˮ, Prussian (III) laucks, acc.sg. laukan “fieldˮ
(ALEW I: 561–562), all from IE *leu̯k- “to lightˮ (Pokorny 1959: 687–689).
4.3. Another solution might be based on the fact that the Volga turns its stream from an easterly direction to the south by the mouth of its biggest tributary,
Kama. In the Mari language, now spoken near this bend, and in the past, around
it, there is the word luk (P, B, M, U, CÜ), lŭk (CK, Č, J), lə̑k (K) “corner, nookˮ and also “bend of river or lakeˮ < Proto-Mari *luk (Bereczki 1992: 34, No.
165; 2013: 124–125). Just this meaning perfectly corresponds with the bend of
the Volga from the east to the south. Other relatives confirm priority of this meaning: Finnish loukka, loukas “den, lairˮ, loukku “Spalte, Höhleˮ, loukko “Ecke, Winkel, Versteck, Höhleˮ, ?laukku “Öffnung, Lochˮ, ?liukku “Schneehöhleˮ;
Hungarian lyuk (dial. gyuk, juk, lik, luk) “Loch, Leck; Höhle; Hinterbackenˮ;
Nenets O loχeʔ “Winkel (z. B. in einem Zimmer, in einem langgestreckten See)ˮ
(UEW 252: *lowkkɛ).
Note: It is possible to identify an analogous semantic motivation in the Old
Russian hydronym Erelь (today Oreľ), denoting the left tributary of the Dnieper,
which was first mentioned in Hypatian redaction of The Russian Primary Chronicle to AD 1183: Ерель, егоже Русь зовуть Уголъ. Vasmer (III, 151) etymologized it with help of Osman äjri “schief, krummˮ, äjrilä “sich biegenˮ (Radloff I:
661–662), Turkish eğri “krumm; Kurveˮ, eğrilik “Krümmungˮ, Old Uyghur ägri
“schiefˮ, Karakhanid, Cumanish, Chaghatay ägri “krumm, gebogenˮ; Chuvash
avr “tiefe Stelle, Grube in einem Fluss oder Seeˮ etc. (Räsänen 1969: 37–38).
5.

RAV & RAVO

5.0. Mordovian Erzya Rav, Ravo ‘Volga’, Moksha rava “riverˮ, Rav ‘Volga’ (UEW 420). Ibn Ḥawqāl, AD 977/8: naḥr al-Rōs ~ Mordovian determined
form Rav-ś (Aalto 1976[79], 37). The predecessor of the Mordovian hydronym
has been reconstructed as (i) *rava (Keresztes 1986: 127), but there are at least
two other alternatives, (ii) *raγa and (iii) *raŋa; cf. ad (ii) Mordovian Moksha
pavaz ~ pavas “Godˮ < *paγas < Indo-Iranian *bhagas and ad (iii) Moksha ov(ə)
“Schwierigersohnˮ < Fenno-Volgaic *wäŋe (see Keresztes 1986: 106, 103). The
comparison with Khanty DN rŏu̯, DT rȧ̆u̯ “Unreinigkeit, Abfall, Moder (im
Wasser)ˮ, Likr. răγɜ, Mj. rău̯γɜ “Moder, Schlamm (im Wasser)ˮ (Korenchy 1972:
65), supporting the possibilities (i) & (ii), is weak in semantics.
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5.1. Schlözer (1771: 306) was probably the first to connect the Mordovian
hydronym with the Greek designation Ῥᾶ of the Volga River16, recorded by
Ptolemy [6.14.1,4]. He was followed e.g. by Klaproth (1826: 82), Šafarik (1837:
402) and Kiepert (1878: 346, fn. 3). De Lagarde (1866: 263) connected Ptolemy´s Ῥᾶ with the name of the mythical river in Avesta Raŋhā-, but concerning
the identification of these hydronyms with Volga he was reserved17. Later (1868,
62) he added Sanskrit Rasâ and in both studies Phrygian Ῥέα, i.e. Réha?, and
the Armenian hydronym Rah mentioned by Koriwn in his ‘Life of Mesrop Maštots’ [11.33]. Kuhn (1887: 214–215) added Avestan Raŋhā- and Vedic Rasā́-,
both the mythical rivers. He expressed doubts concerning their identification.
He mentioned the attempt of Geiger who tried to identify Raŋhā- with Iaxartes
and commented it: die Raṅha wiedererkennen will, führte jedenfalls bei seinen
anwohnern einen anderen namen, aus dem das moderne Sīr hervorgegangen ist
und der bei den Griechen als Silis, bei den Indern als Sîdâ erscheint (Kiepert
1878, § 58). Further he said that ... Sîdâ ist selbstverständlich als die iranische,
nicht etwa als die indische form des namens zu betrachten.
Let us mention that Ras- (see Blažek 2016a: 13) was the name of a mythical
stream flowing around the earth and the atmosphere [e.g. RV IX.41.6; 10.108.,
also Nirukta of Yaska], only in RV V.53.9. is it described as the western tributary of the Indus River. In Puranas and Mahabharata Rasā is connected with the
underworld or hell (MW 870c). The form ras- is the feminine to the masculine rása- “the sap or juice of plants, juice of fruit, any liquid or fluid, moisture,
humidity, essence, marrowˮ [RV] (MW 869b, 870c: ras- = “moisture, humidityˮ, but Mayrhofer in EWAI II: 441–442 expressed doubts about any appellative sense of ras-). In Iranian the corresponding hydronym is identified in
Young Avestan Raŋhā- ‘a mythical river’ [Yašt 5.63, 5.81, 10.104, 14.29, 15.27;
Vidēvdāt 1.19 etc.], transcribed in Zoroastrian Pahlavi as Arang (Bartholomae
1904: 1510–1511).
Note 1: Marquart (1903: 378–379, fn. 4) interpreted the ethnonym Rogastadzans by Jordanes [Getica 23, § 116] as *Rauwa-stadjans “die Anwohner des
Wolgastrandesˮ. The same hydronym he saw in the ethnonym Ῥόβoσκοι recorded by Ptolemy.
16
17

Die Wolga nennen sie noch jetzt Rhau, so wie sie beym Ptolemäus Ῥᾶ heißt.

Ich denke der name des bekannten flusses Ῥᾶ werde nichts anderes sein als Raṅha: natürlich meine ich nicht dass der mythische Raṅha der texte die Wolga sei. Das { םוראʔarūm} der pehlewiübersetzung Vd 7, 9 wird, was Spiegel kommentar 46 als möglich hinstellte, das neupersische Harûm
(die stadt der Amazonen) sein: Ptolemaeus lässt ε 9.19 die Amazonen μεταξὺ τοῦ Ῥᾶ ποταμοῦ
καὶ τῶν Ἱππικῶν ὀρέων wohnen.
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5.2. Schrader (1890: 633f) and Schrader & Nehring (1917–1923: 329) saw
in the hydronym an adaptation of IE *srou̯ā “streamˮ, cf. Epic Sanskrit giri-sravā- “mountain streamˮ, Lithuanian sravà “Fließen, Blutfluß, Menstruationˮ etc.
(Pokorny 1959: 1003).
5.3. In his review of Schrader (1890), Bartholomae (1890: 1108) tried to
explain the Mordovian hydronym and Ptolemy´s Ῥᾶ on the basis of Avestan
rauuan-/raon- “river, water-courseˮ [Yt. 14.21, 18.6, V. 5.1f / Y. 10.17, V.
2.23] (Bartholomae 1904: c. 1512) < Iranian *hrau̯o < *srau̯o (cf. EWAI II: 784).
5.4. Paasonen (1897: 122–123) rejected Schrader´s idea and offered his own
etymology based on Finnish rapa “Kot, Schlämm; etwas sprödes, brüchigesˮ,
Estonian raba “Moor; Treber; morsch, brüchigˮ, Livonian raba mā “lockerer
Bodenˮ; Saami N rappe “coenum existens in loco, quem homines vei pecudes
saepe calcantˮ. In reality the Saami term is of Finnish origin and the Balto-Fennic forms are of Scandinavian origin, cf. Old Norse draf “Bodensatz, Hefeˮ (de
Vries 1962: 79–80; SKES 735–736).
6.

*U a̯ r(ī)- > Ὄαρος

6.0. The hydronym Ὄαρος was first recorded by Herodotus [4.123–124]
around 450 BCE. The same component *u̯ar- may be identified in the hydronym Οὐαρδάνης, recorded by Ptolemy [5.9.5, 28], which probably designated
the Kuban River (cf. Abaev 1949: 188: *u̯aru-dānu- “broad riverˮ).
6.1. Marquart (1903: 378–379, fn. 4) thought that the hydronym Ὄαρος
should be an alternative designation of the Volga river, interpreted as Iranian
*u̯aru- “broadˮ18, cf. Avestan vouru-, e.g. in Old Avestan vouru-čašāni- “weithin
18
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Rogastadzans ist die gotische Übersetzung von Ῥόβoσκοι, eines von Ptol. 6.14 p. 426, 28 Wilberg an den östlichen Rhaquellen verzeichneten Volkes, bei Orosius I, 2, 2 Rhobasci, das mit den
unter den Rhipaeen sitzenden Boροῦσκοι Ptol. 3, 5 p. 201, 15 identisch ist. Ῥόβoσκοι, Rhobasci
ist vom finnischen Namen der Wolga abgeleitet, der noch heute bei den Mordwinen Raw, Rau,
in bestimmter Form Rawś lautet und wahrscheinlich dem Ῥῶς des Agathemeros zu Grunde liegt.
Derselbe ist wohl dem skythisch- iranischen *Raha, bei Ptol. Ῥᾶ (nur Gen. und Acc), aw. Raṅha,
ved. Rasā entlehnt. Neben letzterem Namen kannten die iranischen Skythen für die Wolga noch
die Bezeichnung Ὄαρος (Herodotos 4, 123. 124) d. i. *waru- „der breite“ (vgl. Boρυ-σθένης,
hunnisch War), wovon der Volksname Boροῦσκοι abgeleitet ist. Vgl. Zeuss 1837: 80; Müllenhoff
1906: 98; Tomaschek 1889: 20. Für die Gleichung Ῥᾶ = Raṅha haben sich ausgesprochen P. de
Lagarde 1866: 263; Id. 1868: 62.
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blickendˮ ~ Vedic uru-cákṣas-; Ossetic urux “weit, geräumigˮ (EWAI I: 227).
Similarly Herrmann (1937: cc. 1680–168119).
6.2. Kretschmer (1928: 101) explained the hydronym with help of Sanskrit
vār(i) “waterˮ, mentioning the meaning ‘rain’ of the corresponding Avestan counterpart vār-. In reality, there are Vedic vr- ‘water‘ [RV, AV, VS], besides
Sanskrit vri-, meaning both “waterˮ and “rainˮ [Mn, MBh], which corresponds
to Avestan vār- “rainˮ, but also Sanskrit vai-, pl. varyàs “riverˮ, corresponding
to Avestan vairi- “sea, sea bayˮ [Y. 42.2, 65.4, 71.10; Yt. 5.37, 8.46.8, 10.14,
19.51, 19.56, 19.59; Aog. 28; Ny. 5.5; S. 2.9] > Zoroastrian Pahlavi var “lakeˮ
(Bartholomae 1904: 1364–1365; Eilers & Mayrhofer 1960: 110–111; Nyberg
1974: 203). Kretschmer also connected this hydronym with Tocharian A wär
“waterˮ and further with the Ligurian river-name Vārus, first recored by Caesar [BG 1.86.8]. Later Krahe (1964: 38–40) included it in his ‘Old European’
hydronymy.
6.3. For Herodotusˊ Ὄαρος Napolskix (p.c.) sought its origin directly in
Tocharian A wär, B war “waterˮ, B -wär “streamˮ, e.g. ñoru-wär “downstreamˮ
(Adams 2013: 627–628), assuming in this hydronym a trace of the eastward
Proto-Tocharian migration.
6.4. Schramm (1973: 115) rejected Ὄαρος as the designation of the Volga
at all and preferred its connection with the Dnieper, explicitly named as Var by
Jordanes 52: ut vix pars aliqua hostium remaneret, quae in fuga versa eas partes
Scythiae peteret, quas Danabri amnis fluente praetermeant, quam lingua sua Hunni
Var appellant20, and Βαρούχ by Constantine Porphyrogenitus (De administrando
imperio 38.68). This hydronym was also etymologized in several ways:
6.4.1. Seeing here a trace of the ancient Avars, Klaproth (1826: 245) tried
to explain Var with help of modern Avar from Daghestan, where the word ʕor
“riverˮ appeared. Nikolayev & Starostin (NCED 537) compared it with Tindal
reha “water reservoirˮ, Bezhta rühi “artificial brookˮ, Lezghin, Tabasaran hül
“seaˮ etc., reconstructing North Caucasian protoform *ɦwɨ̌lV/*lɨ̌ɦwV.
19

20

Oaros – nach Herodot [IV 123] neben dem Lykos, Tanais und Syrgis ein Zufluss der Maiotis, entspringend bei den Thyssagetai. Aus Herodot [IV, 124] ergibt sich, dass der O. ein grösserer Fluss
war, an dem Dareios sein Heer lagern liess und acht Burgen baute, als er bis zur Einoede zwischen
den Budinen und Thyssagetai vordrang. Danach (c. 1681) kann es sich nur um die Wolga handeln,
die Herodotos irrtümlich in die Maiotis münden laesst statt in das Kaspische Meer. Kiessling u.
Bd. IA s. 1f. vergleicht den Namen O. mit avest. Vouru “der breite (Fluss)”, was die Türkstämme
durch Atl uebersetzten;
“The remnant turned in flight and sought the parts of Scythia which border on the stream of the
river Danaper, which the Huns call in their own tongue the Var.ˮ See The Gothic history of Jordanes in English version with an introduction and a commentary by Charles Christopher Mierow.
Princeton: University Press – London: Humphrey Milford – Oxford: University Press 1915: 128.
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6.4.2. Tomaschek (1889: 20) compared Βαρούχ with Yakut üräχ “riverˮ
(Böhtling 1851: 49). Related may be Chuvash və̑rə̑, used in formulation šəv və̑rri “mouth of riverˮ. The loss of the final velar can be compared with homonymous Chuvash və̑rə̑ “seedˮ vs. Old Turkish uruγ id. (Egorov 1964: 49; Räsänen
1969: 516).
6.4.3. Vasmer (1923: 66), Abaev (1949: 187) and Schramm (1973: 99)
explained Βαρούχ on the basis of Ossetic: Iron wæræx, Digor urux “broadˮ <
*u̯aruka-/*uruka- (Abaev 1989: 90).
6.4.4. Pritsak (1954: 124–134; cf. also Schramm 1973: 99) offered the Old
Bulgarian explanation of Var, applying Chuvash var “valley, flume, ravine, gorge; inside, center, middle, bellyˮ; Anatolian Turkish poet. öz in the river-names Egri öz, Qïlïğ özü, further Kazan Tatar üzän “valley, lowlandˮ, Baraba Tatar üzön “rivulet, brookˮ, Kazakh özän “river; insideˮ, besides the designation
Yozu (= özü < *özi) of the Dnieper in a late copy of Pseudo-Mowsēs Chorenac‘i´s “Geographyˮ, perhaps from Anania Širakac‘i rewritten around AD 700,
and Oghuz-Cumanic name Özi of the same river (-i is the possessive suffix of
the 3rd person, serving for determination).
Note: It is attractive to speculate that the Old Bulgar predecessor of Chuvash var “valley, flume, ravine, gorge; inside, center, middle, bellyˮ in the name of the Dnieper could be calqued by the term -κούζου, Kουζού, recorded
by Constantine Porphyrogenitus in the compound Ἀτελκούζου [§ 38.30], and
in the syntagm Ἐτὲλ {ποταμὸς} καὶ Kουζού [§ 40.24]. Zeuss (1837: 751) and
Markwart (1903: 33) identifyied in -κούζου & Kουζού Hungarian köze (3 sg.
possess. of köz “center, middleˮ), which was also used in Hungarian names of
districts, e.g. Szamos-köz, Mura-köze, Rába-köze. Hungarian köz is derivable
from Fenno-Ugric *kütɜ (UEW: 163; EWU II: 827) ~ *küti “middleˮ (Sammallahti 1988: 544). In this case the forms -κούζου & Kουζού were an equivalent
of Greek μεσοποταμία, and Old Bulgarian Var probably played the same role.
7.

VOLGA

7.0. The hydronym Volga first appeared as Old Russian Vоlga in Russian Primary Chronicle written around 1100, in events dated to AD 964.
7.1. The Byzantine historian and archivarian, theologist and astronomer, Nicephorus Gregoras (1290/1-1360), formulated the hypothesis that the designation of Bulgarians Βούλγαροι is derived from the river-name Βούλγα ‘Volga’ in
his Byzantina Historia 1.26.19-21 (cf. also Moravcsik 1958: 105). Another Volga
is a tributary of the Dnieper. In Poland, there are two tributaries of the Vistula,
which are named Wilga, one with its mouth in Kraków (25 km long), the second
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with its mouth in the south neighborhood of Warszawa (67 km long). These hydronyms are transparently derivable from Common Slavic *Vьlga “dampness,
moistnessˮ (Vasmer I: 336–337). It is necessary to add the direct Baltic cognates, which can also etymologize the hydronym Volga, namely Latvian val̂gs m.,
valga f. “feuchtˮ, vil̂gt, ogstu, ogu “feucht werdenˮ (ME IV: 454, 587), Lithuanian
vìlgti, vílgstu, vílgau “anfeuchtenˮ etc. (Pokorny 1959: 1145–1146: *u̯elg-).
There are also alternative etymological attempts:
7.2. Tomaschek (1889: 32) and Rozwadowski (1913: 49; 1948: 227–230)
tried to explain the hydronym from Fenno-Volgaic *walkeδa “whiteˮ21, but
Vasmer (I: 336–337) rejected it as phonologically impossible. It is right concerning *walkeδa “whiteˮ and its continuants, but there are also other forms, which
are not derived by the suffix *-δa, especially Mari wolγem “ich leuchte, glänze
(Feuer, Wasser, Gold, Glas)ˮ. Its 3rd person sg. wolγa “it is lightˮ looks like a good candidate with regard to the fact, that the biggest tributary of the Volga, Kama, is called “whiteˮ, namely Chaghatay Ätil, Ädil ‘Volga’, Ak-Ädil ‘Kama’, lit.
‘White Ädil’, Kazan Tatar Izəl, Idəl ‘Volga; big river’, Kara Idəl ‘Volga’ = ‘Black
Idəl’ vs. Ak Idəl ‘Kama’ = ‘White Idəl’, Chuvash ADl ‘Volga’, Šu̮rə̑-ADl ‘Kama’, lit. ‘White ADl’ (Gombocz 1917: 183; Radloff I: 842, 857, 1509; Räsänen
1969: 52). Tomaschek (1889: 32) still mentioned the Lake Volgo (61 km2), the
lowest of four natural lakes which the Volga flows through.
7.3. According to oral witness of Roman Jakobson, his former countryman
Nikolaj Sergeevič Trubeckoj proposed a Baltic etymology of the hydronym Volga during his lectures in Vienna in the 1930´s. According to him the etymology of Volga was as follows: in primitive eastern Slavic, unrounded front vowels
changed into rounded back vowels before a tauto-syllabic l, so that jilga must
have changed to julga; the initial j was lost before rounded vowels in eastern
Slavic, and the initial u acquired an obligatory prothetic v. Thus the form vulga
arose, and short u changed in the 12th–13th centuries into o. So through a long
series of changes Jilga became Volga. Cited according to Gimbutas 1963a: 69;
1963b: 33, 205. See also Toporov 1980: 40. Among the Baltic hydronyms there
are really such names which are formed from the Baltic adj. “longˮ continuing
in Lithuanian ìlgas, Latvian il̃gs id., besides Prussian adv. ilga “for long timeˮ,
21

Fenno-Volgaic *walkeδa > Finnish valkea “weiß; leuchtend, hell; Feuer, leuchtende Flamme,
Licht des Feuers; Blitzˮ, Ludic vaлged, Estonian valge “weiß, hell, blond; Weißes, Lichˮ, Livonian
vālda (SKES: 1619–1621); Saami N viel‘gâd “white; light, paleˮ, Kildin vīlkeδ, Nöṭ vielkeδ id.;
Mordovian Erzya valdo, Moksha valdă “hell, lichtˮ; Mari (J) walɣǝ̑δǝ̑, (U B) wolɣǝ̑δo “klar, hell;
Helle, Klarheitˮ. Further cf. Mari wolγem “ich leuchte, glänze (Feuer, Wasser, Gold, Glas)ˮ; Hungarian világ “Licht; Welt; Leuteˮ, (arch.) “Menschheit, Lebenˮ, indicating Fenno-Ugric *walkɜ
“white, light; to shineˮ (UEW: 554–555; Bereczky 2013: 315–316). Sammalahti (1988: 551) reconstructed Fenno-Ugric *wɨlki- “lightˮ, besides Fenno-Permic *ve̎lkita.
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e.g. in Lithuania rivers Ìlga, Ìlgė, Ilgės, Ilgupỹs etc., and lakes Ìlgai, Il̃gis, Ilgỹs,
Ìlgažeris, Ìlgežeris etc. (Vanagas 1981: 129); Latvian rivers Ìlga upe, Ilgupe, and
lakes Ìldza-ȩzȩrs, Ildzes-ezers etc.; Prussian lakes Ilgayn, Ilgen See, Ilgolwen etc.
(Toporov 1980: 39). The longest ‘Long River’ is Chinese 長江 Cháng Jiāng, with
length 6,379 km and basin 1,808,500 km2, called ‘Long’ from the period of Six
Dynasties (220–589 CE). The present name 揚子 Yángzǐ originally was used
for the lowest stream of the river22.
7.4. Still less probable is the attempt of Mikkola (1929: 127–128) to identify a source in Proto-Mari *Jylɣ23, really attested as West Mari Jǝ̂l, East Mari
Jul ‘Volga’ (see below). For an explanation of difference in the anlaut Mikkola
(1929: 127) mentioned the Old Russian transcription Omov(ъ)ža, Omovyža of
the Estonian river-name Emajõgi. The existence of Old Russian *Vъlga should be demonstrated by the Udmurt folklore loan Bulga ‘Volga’ (Mikkola 1929:
128). Vasmer (I: 337) added that the hypothetic Proto-Mari *Jylɣ would have
been borrowed from such Turkic languages as Baraba Tatar, Bashkir jylɣa “river, brookˮ, Kazakh, Nogai ǯylɣa “rivulet, riverˮ (Räsänen 1969: 200: borrowed
from Mongol ǯylɣa “bed of river, brook, slopeˮ – see Ramstedt 1935: 109).
7.5. A quite new solution may be offered on the basis of Hungarian völgy
“valley, vale, daleˮ (1211); (obsolete) “Mark, Kern eines Geschwürsˮ, cf. the
Old Hungarian place-names: Furizuelgi (1211), Welg (1220), Sasweolgy (1256),
Weulgzad (1338), Worrewlabvelgu (1342) etc. (EWU 1653). Related are ObUgric *wăγəľ > PKhanty *wăγɜľ > Khanty Trj. wăɣǝл́ “ein Zufluß des Obˮ, O
ŏχaľ, Kaz. wŏχaл́ “Zufluss; Woguleˮ, wŏχaл́-jŏχaṇ ‘Вогулка (rivulet)’; PMansi *wāľ > Mansi (LM) vuoĺ “Flußkrümmungˮ, (KU KM P LO) wōĺ, (So.) wĺ
“Flußstreckeˮ (Honti 1982: 193, #677); Komi (S) voĺ, voĺ-ju “ein kleiner Flußˮ,
(Vō) ve̮ĺ ‘ein rechter Nebenfluß der oberen Vyčegda’; Nenets (Nj.) wäej in jaχaw
wäej “längere gerade Strecke des Flusses zwischen zwei Krümmungen; плёсоˮ
< Uralic *waδ́kɜ “small river; river bend or portion of river between two bendsˮ
(UEW: 550–551).
7.6. For completness Tocharian B walke (indeclinable) adj. “long (of time) ˮ,
adv. “for a long timeˮ should be added as a hypothetical source too. The semantic motivation is the same as in Lithuanian Ìlga f. “longˮ (cf. § 7.3). The synchronic shape stands also very close to the form Volga. The traditional projection back to *u̯lH
̥ 2go-, perhaps derived from the verb *u̯el- “to turnˮ (Adams 2013:
631–632), is also applicable to Volga. But the etymological analysis *u̯i-dl̥H1gho(see Blažek 2015: 62), if correct, probably would exclude this solution.
22
23
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Available at:<https://en.wikipedia.org/wiki/Yangtze> [accessed 01.11.2019].

The loss of ɣ after the fall of the final vowel is regular, cf. Mari KB jal “footˮ vs. Mordovian
Moksha jalga “on footˮ, Finnish jalka “footˮ (Mikkola 1929: 127; UEW: 88–89).
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9.

CONCLUSION

9.1. The preceding table (§ 8) summarizes all more or less probable solutions, although they are often mutually exclusive. Evaluating their semantic motivations, they can be divided into two sets. The first group consists of the fully
‘hydronymical’ names motivated by meanings connected with “waterˮ, namely “waterˮ itself, further “riverˮ, “(river-)valleyˮ, “streamˮ, “floodˮ, “dampnessˮ,
“lakeˮ, “seaˮ. The second group includes the terms characterizing the river stream or shores, here namely “broadˮ, “longˮ, “bentˮ, “treelessˮ, “harmlessˮ, “white/lightˮ, “black/darkˮ. It is apparent that the first semantic group is directly
connected with water and should be preferred. In the case of several etymological candidates the semantic motivation, which is repeated in different designations, seems more promising than isolated explanations. So, Old Russian Volga
< Common Slavic *vьlga “dampnessˮ corresponds to Iranian, perhaps Scythian,
*rahā-, whose meaning “moisture, dampness, humidityˮ is reconstructed according to Vedic [RV] ras-, which is the feminine to the masculine rása- “the sap
or juice of plants, juice of fruit, any liquid or fluid, moisture, humidity, essence,
marrowˮ. The third counterpart could be identified in the hypothetical Turkic
compound *ast-(h)ȫl “lower dampnessˮ. It would be possible to imagine that it
described the Volga delta. It is tempting to conclude that the Slavic and maybe
Turkic hydronyms represent calques on their Iranian predecessor.
9.2. Chronologically first seem to be the mythical river-names Ras, known
already from the R̥gveda composed probably between 1500–1100 BCE, and its
Young Avestan counterpart Raŋhā, from the beginning of the 1st mill. BCE. Mordovian Rav or Ravo can reflect both *raŋa and *raγa. The first case preserves
the specific Avestan-like development of the sequence *h, the latter case probably represents the form *Rahā, reconstructible for several Old and Early Middle Iranian dialects, namely Scythian, Sarmatian and Sakan with regard to
their geographic distribution. Ptolemy´s Ῥᾶ and Pseudo-Agathemeros´ Ῥᾶς are
still close to *Rahā in the 2nd and 3rd cent. CE respectively. In the mid of the 5th
cent. BCE Herodotus recorded three various river-names, which may perhaps
belong to the Volga: Ὄαρος, Ἀράξης, Λύκος. The Ὄαρος is etymologizable on
the basis of Young Avestan vairi- “sea, sea bayˮ and Pahlavi var “lakeˮ. This solution indicates a river emptying into a big water reservoir. In competition with
the no less attractive Tocharian etymology (B war “waterˮ, -wär “streamˮ), the
Iranian origin should be preferred with regard to the Ptolemy´s hydronym
Οὐαρδάνης, probably designating the Kuban River emptying into the Azov
Sea/Maeotis, which is analyzable explicitly as *u̯ar(V)-dānu- “river emptying
in a sea/lakeˮ, where the second component is Iranian *dānu- “riverˮ > Young
Avestan dānu- “river, streamˮ, Ossetic don “river, waterˮ, without any known
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Tocharian counterpart. The river Ἀράξης was described by Herodotus as a stream divided into 40 arms before its mouth into the Caspian Sea. This description
is applicable only to a really big delta. If the delta of the Volga was meant, at
least three Iranian interpretations are thinkable, namely *a-raxsa- “harmlessˮ
with respect to its quiet stream or *ha-raxša- “all darkˮ, with variant *āh-raxša“dark mouthˮ with regard to the black mud in the delta (cf. also Kazan Tatar Kara Idəl). The third Herodotus´ hydronym, probably belonging to the Volga,
Λύκος, looks like a Greek transcription of Proto-Mari *luk “bendˮ, which can
designate the bend of the Volga from the east to the south by the mouth of the
biggest tributary, the Kama River. This solution seems more convincing than
the alternative Baltic designation *laukas “treeless terrainˮ, which would have
designated the wasteland around the Kama River, described by Herodotus. Although such an interpretation is quite legitimate, it is not generally typical for
semantic motivations of hydronyms. In the 2nd and 3rd centuries CE Ptolemy
and Pseudo-Agathemeros recorded the Volga-names Ῥᾶ and Ῥᾶς respectively,
which represent continuations of Iranian *Rahā, discussed above. From the 6th
cent. CE the new name of the Volga is known, which is reconstructible as
*As(a)tEl. There are at least three alternative etymologies. Old Bulgarian *as-tiaĺ
“with big floodsˮ can be supported by the fact that e.g. the Astraxań and Volgograd regions are more or less regularly flooded once every 5 years24. A weakness
of this solution consists in the fact that there is no appellative continuant in
Chuvash, only the hydronym TilŹɛ (see § 2.3). The hypothetical compound
*ast-(h)ȫl “lower dampnessˮ should probably be ascribed directly to some mainstream Turkic dialect, since none of components continue in Chuvash. The
third etymological attempt presents the hydronym as a predecessor of the hypothetical Hungarian compound asz(V)-tele “river valley full {of water}ˮ. It
should not be any surprise to take into account the possibility of a Hungarian
etymology as well. The trajectory of migration of ancestors of the Hungarians
very probably followed the stream of the Kama and further the Volga from their
confluence to the basin of the Don, which brought them to the Pontus and
along its shores further to the Danube basin (cf. Blažek 2013: 181). The etymology implies the presence of ancestors of the Hungarians in the basin of the lower Volga before c. 570 CE, when Zemarchus crossed the river and recorded its
name as Ἀττίλας. This interpretation may be reinforced by one of alternative
etymologies for the hydronym Volga proper, namely Hungarian völgy “valleyˮ.
The Vоlga itself was first mentioned in the Russian Primary Chronicle dated AD
964. Its Slavic protoform *vьlga “dampnessˮ seems safe; corresponding hydronyms are known from basins of the Dnieper and Vistula. But Volga may be an
24
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Available at: <https://www.climatechangepost.com/russia/river-floods/> [accessed 01.11.2019].
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East Slavic adaptation of the Baltic name of the type Latvian valga f. “wetˮ too.
The close semantic motivation is proposed for the Vedic mythical river Ras,
and its Avestan counterpart Raŋhā, which have been connected with the Iranian / Indo-Iranian homeland and identified with the Volga. The hypothetical
Turkic compound *ast-(h)ȫl “lower dampnessˮ would express the same characteristics. But there are several alternative etymologies based on languages spoken along the Volga earlier than the time the first Slavs reached the river
(perhaps c. 600 CE with regard to the glottochronological dating the disintegration of Common Slavic to the 6th cent.), namely Baltic (Latvian valga f. “wetˮ;
less probable is Lithuanian ìlga f. “longˮ with respect to the difficult explanation
of Slavic v-); Mari wolγa “is lightˮ; Hungarian völgy “valleyˮ; Tocharian walke
“longˮ. Bashkir jylɣa “riverˮ can be directly excluded as a late Mongolic loan.
Although the Mari, Hungarian and Tocharian interpretations are not compatible, they could have been applied to the same river in various times. It is possible to imagine that an older designation was replaced by a new one on the
principle of quasi-homonymy, independently of semantic difference. An illustrative example may be found e.g. in the Old Russian hydronym Erelь, translated in the Russian Primary Chronicle as Уголъ “angleˮ, in agreement with its
Turkic etymology (Osman äjri “schief, krummˮ, äjrilä “sich biegenˮ), but by
today it has been modified to Oreľ, i.e. “eagleˮ (see § 4.3). From the last three
alternatives the Tocharian one had separated as first. According to the glottochronological analyses separation of the Tocharian branch from the Indo-European mainstream (the Anatolian branch was already separated in the 5th mill.
BCE) is dated to 3,810 BCE and 3,900 BCE by Sergej Starostin and Georgij
Starostin respectively (see Blažek & Schwarz 2017: 203–204), while disintegration of the Fenno-Ugric protolanguage is dated only to 2,350 BCE by Blažek
(2012: 34; 2016b: 89), to 2,180 BCE by S. Starostin (see Blažek 2012: 32), and
to 2,160 BCE by G. Starostin (2015: 569); on average 2,230 BCE. The separation of the Mari and Permic branches is dated to 1,370 BCE by S. Starostin and
to 1,200 BCE by Blažek (see Blažek 2012: 32, 34; 2016: 89) and the separation
of Hungarian from Ob-Ugric is dated to 1,340 BCE by S. Starostin and to
1,480 BCE by Blažek (see Blažek 2012: 32, 34). This means that the Tocharian
branch was separated c. 1,5 millennium before disintegration of the Fenno-Ugric
unity and c. 2,5 millennia before separations of the Mari and Hungarian. The
Tocharians were the easternmost Indo-European branch in the 1st mill. CE. They
probably occupied the easternmost position in the Indo-European homeland
too. If the North Pontic localization of the Indo-European homeland, at least
after separation of the Anatolian branch, is accepted, the Volga could represent
the eastern borderline of the Indo-European dialect continuum, first crossed
just by the ancestors of the Tocharians, perhaps in the first half of the 4th mill.
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BCE. In such a case, it would seem natural that the designation of such a mighty
river, important for orientation, transfer and fishing, was kept for a long time,
and when new populations inhabited its shores, they preferred to use quasi-homonymous names, although their meanings were reinterpreted. Besides the
longest chain represented by Tocharian B walke “longˮ25 → Hungarian völgy “river valleyˮ → Mari wolγa “is whiteˮ → Latvian valga “wetˮ → Old Russian Volga
*“dampnessˮ, there is also the series consisting of Tocharian B war “waterˮ, -wär
“streamˮ → Avestan vairi- “sea, sea bayˮ, Pahlavi var “lakeˮ → Chuvash var “valley, flume, ravine, gorge; inside, center, middle, bellyˮ, or Young Avestan Raŋhā
or ‘Scythian’ *Rahā → Mordovian Erzya Rav, Ravo ‘Volga’, Moksha rava “riverˮ, Rav ‘Volga’. This hypothesis implies a continuity of populations in spite of
periods of massive migrations, probably in the form of relic settlements along
important rivers mediating the original hydronyms. Thanks to this mechanism,
names of many important rivers were preserved, although languages on their
banks changed. Naturally, besides old names also new ones are introduced. In
the case of the Volga the youngest example of this type is probably Mari Jul,
adopted from some Turkic source of the type Old Uyghur yuul “mountain brook, springˮ.
10.

APPENDIX: TEXT FRAGMENTS
The Russian Primary Chronicle

Laurentian redaction
[6472 (964)] Кнѧзю Ст҃ославу възрастъшю . и възмужавшю . нача вои совкуплѧти . многи и храбръı и легъко ходѧ . аки пардусъ . воинъı многи творѧше
ходѧ. возъ по собѣ не возѧше . ни котьла ни мѧсъ варѧ . но потонку изрѣзавъ .
конину ли . звѣрину ли . или говѧдину . на оуглех̑ испекъ ӕдѧху. ни шатра имѧше
. но подъкладъ пославъ. и сѣдло в головахъ . такоже и прочии вои єго вси бѧх̑.
[и] посъıлаше къ странамъ гл҃ѧ . хочю на въı ити . и иде на Ѡку рѣку и на Волгу
. и налѣзе Вѧтичи . и реч̑ Вѧтичемъ . кому дань даєте . ѡни же рѣша Козаромъ по
щьлѧгу . и ѿ рала даємъ.
Available at: <http://litopys.org.ua/lavrlet/lavr03.htm> [accessed 01.11.2019].
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If Tocharian B walke was really derived from *u̯i-dl̥H1gho-, it should be abandoned from candidates for protoform of the Volga. In this case the oldest member of this chain copying the stream
of the Volga would be Mari. The chain should look as follows: Hungarian völgy ← Mari wolγa →
Latvian valga → Old Russian Volga.
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Hypatian redaction
[6472 (964)] Кнѧзю Ст҃ославу възрастьшю . и възмужавшю . нача воӕ съвокуплѧти . многы и храбры . бѣ бо и самъ хоробръ и легокъ . ходѧ акы пардусъ
. воины многы творѧше . возъ бо по себѣ не возѧше . ни котла ни мѧсъ варѧ .
но по тонку изрѣзавъ . конину . или звѣрину . или говѧдину на оугълехъ испекь
ӕдѧшє . ни шатра имѧше . но подъкла̑дъ постилаше . а сѣдло въ головах̑ . тако
же и прочии вои єг̑ вси бѧху . и посылашє къ странам . гл҃ѧ хочю на вы ити . и иде
на Ѡку рѣку . и на Волгу . и налѣзе Вѧтичи . и реч̑ имъ кому дань даєте . ѡни же
ркоша Козаром . по щелѧгу ѿ рала даєм
Available at: <http://litopys.org.ua/ipatlet/ipat03.htm> [accessed 01.11.2019].

English translation of the Laurentian redaction
6472 (964). “When Prince Svyatoslav had grown up and matured, he began
to collect a numerous and valiant army. Stepping light as a leopard, he undertook many campaigns. Upon his expeditions he carried with him neither wagons
nor kettles, and boiled no meat, but cut off small strips of horseflesh, game, or
beef, and ate it after roasting it on the coals. Nor did he have a tent, but he spread out a horse-blanket under him, and set his saddle under his head; (65) and
all his retinue did likewise. He sent messengers to the other lands announcing
his intention to attack them. He went to the Oka and the Volga, and on coming
in contact with the Vyatichians, he inquired of them to whom they paid tribute.
They made answer that they paid a silver-piece per ploughshare to the Khazars.ˮ
The Russian Primary Chronicle: Laurentian Text, Translated and edited by
Samuel Hazzard Cross & Olgerd P. Sherbowitz-Wetzor
Cambridge, Massachusetts: The Medieval Academy of America, No. 60, 1953.
Available at:<http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a011458.pdf> [accessed
01.11.2019].

Witness of Greek authors
Herodotus 1.201–202:
201. ὡς δὲ τῷ Κύρῳ καὶ τοῦτο τὸ ἔθνος κατέργαστο, ἐπεθύμησε Μασσαγέτας
ὑπ᾽ ἑωυτῷ ποιήσασθαι. τὸ δὲ ἔθνος τοῦτο καὶ μέγα λέγεται εἶναι καὶ ἄλκιμον,
οἰκημένον δὲ πρὸς ἠῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατολάς, πέρην τοῦ Ἀράξεω ποταμοῦ, ἀντίον
δὲ Ἰσσηδόνων ἀνδρῶν. εἰσὶ δὲ οἵτινες καὶ Σκυθικὸν λέγουσι τοῦτο τὸ ἔθνος εἶναι.
Available at: <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.
perseus-grc1:1.201.1>

“When Cyrus had conquered this nation, too, he wanted to subject the Massagetae. These are said to be a great and powerful people dwelling towards the
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east and the sunrise, beyond the Araxes and opposite the Issedones; and some
say that they are a Scythian people.ˮ

Available at: <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.
perseus-eng1:1.201.1>

202. ὁ δὲ Ἀράξης λέγεται καὶ μέζων καὶ ἐλάσσων εἶναι τοῦ Ἴστρου: νήσους
δὲ ἐν αὐτῷ Λέσβῳ μεγάθεα παραπλησίας συχνάς φασι εἶναι, ἐν δὲ αὐτῇσι
ἀνθρώπους οἳ σιτέονται μὲν ῥίζας τὸ θέρος ὀρύσσοντες παντοίας: καρποὺς
δὲ ἀπὸ δενδρέων ἐξευρημένους σφι ἐς φορβὴν κατατίθεσθαι ὡραίους, καὶ
τούτους σιτέεσθαι τὴν χειμερινήν.
ὁ δὲ Ἀράξης λέγεται καὶ μέζων καὶ ἐλάσσων εἶναι τοῦ Ἴστρου: νήσους
δὲ ἐν αὐτῷ Λέσβῳ μεγάθεα παραπλησίας συχνάς φασι εἶναι, ἐν δὲ αὐτῇσι
ἀνθρώπους οἳ σιτέονται μὲν ῥίζας τὸ θέρος ὀρύσσοντες παντοίας: καρποὺς
δὲ ἀπὸ δενδρέων ἐξευρημένους σφι ἐς φορβὴν κατατίθεσθαι ὡραίους, καὶ
τούτους σιτέεσθαι τὴν χειμερινήν. ἄλλα δέ σφι ἐξευρῆσθαι δένδρεα καρποὺς
τοιούσδε τινὰς φέροντα, τοὺς ἐπείτε ἂν ἐς τὠυτὸ συνέλθωσι κατὰ εἴλας καὶ πῦρ
ἀνακαύσωνται κύκλῳ περιιζομένους ἐπιβάλλειν ἐπὶ τὸ πῦρ, ὀσφραινομένους
δὲ καταγιζομένου τοῦ καρποῦ τοῦ ἐπιβαλλομένου μεθύσκεσθαι τῇ ὀσμῇ
κατά περ Ἕλληνας τῷ οἴνῳ πλεῦνος δὲ ἐπιβαλλομένου τοῦ καρποῦ μᾶλλον
μεθύσκεσθαι, ἐς ὃ ἐς ὄρχησίν τε ἀνίστασθαι καὶ ἐς ἀοιδὴν ἀπικνέεσθαι. τούτων
μὲν αὕτη λέγεται δίαιτᾳ εἶναι. ὁ δὲ Ἀράξης ποταμὸς ῥέει μὲν ἐκ Ματιηνῶν,
ὅθεν περ ὁ Γύνδης τὸν ἐς τὰς διώρυχας τὰς ἑξήκοντά τε καὶ τριηκοσίας
διέλαβε ὁ Κῦρος, στόμασι δὲ ἐξερεύγεται τεσσεράκοντα, τῶν τὰ πάντα πλὴν
ἑνὸς ἐς ἕλεά τε καὶ τενάγεα ἐκδιδοῖ: ἐν τοῖσι ἀνθρώπους κατοικῆσθαι λέγουσι
ἰχθῦς ὠμοὺς σιτεομένους, ἐσθῆτι δὲ νομίζοντας χρᾶσθαι φωκέων δέρμασι. τὸ
δὲ ἓν τῶν στομάτων τοῦ Ἀράξεω ῥέει διὰ καθαροῦ ἐς τὴν Κασπίην θάλασσαν.

Available at: <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.perseus-grc1:1.202> [accessed 01.11.2019].

The Araxes is said by some to be greater and by some to be less than the Ister. It is reported that there are many islands in it as big as Lesbos, and men on
them who in summer live on roots of all kinds that they dig up, and in winter on
fruit that they have got from trees when it was ripe and stored for food; and they
know (it is said) of trees bearing a fruit whose effect is this: gathering in groups
and kindling a fire, the people sit around it and throw the fruit into the flames;
then the fumes of it as it burns make them drunk as the Greeks are with wine,
and more and more drunk as more fruit is thrown on the fire, until at last they
rise up to dance and even sing. Such is said to be their way of life. The Araxes
flows from the country of the Matieni (as does the Gyndes, which Cyrus divided into the three hundred and sixty channels) and empties itself through forty
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mouths, of which all except one issue into bogs and swamps, where men are
said to live whose food is raw fish, and their customary dress sealskins. The one
remaining stream of the Araxes flows in a clear channel into the Caspian sea.

Available at: <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.perseus-eng1:1.202.1> [accessed 01.11.2019].
Herodotus 1920: Histories, with an English translation by A. D. Godley.
Cambridge: Harvard University Press.

Herodotus 4.123–124:
4.123.3
ὑπὲρ δὲ τῆς ἐρήμου Θυσσαγέται οἰκέουσι, ποταμοὶ δὲ ἐξ αὐτῶν τέσσερες
μεγάλοι ῥέοντες διὰ Μαιητέων ἐκδιδοῦσι ἐς τὴν λίμνην τὴν καλεομένην
Μαιῆτιν, τοῖσι οὐνόματα κέεται τάδε, Λύκος Ὄαρος Τάναις Σύργις.

Available at: <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.perseus-grc1:4.123.3> [accessed 01.11.2019].

Beyond this desolation live the Thyssagetae; four great rivers flow from their
country through the land of the Maeetians, and issue into the lake called the
Maeetian; their names are Lycus, Oarus, Tanaïs, Syrgis.

Available at: <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.perseus-eng1:4.123.3> [accessed 01.11.2019].

4.124.1.
ἐπεὶ ὦν ὁ Δαρεῖος ἦλθε ἐς τὴν ἔρημον, παυσάμενος τοῦ δρόμου ἵδρυσε τὴν
στρατιὴν ἐπὶ ποταμῷ Ὀάρῳ. τοῦτο δὲ ποιήσας ὀκτὼ τείχεα ἐτείχεε μεγάλα,
ἴσον ἀπ᾽ ἀλλήλων ἀπέχοντα, σταδίους ὡς ἑξήκοντα μάλιστά κῃ: τῶν ἔτι ἐς ἐμὲ
τὰ ἐρείπια σόα ἦν.

Available at: <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.perseus-grc1:4.124.1> [accessed 01.11.2019].

When Darius came into the desolate country, he halted in his pursuit and
camped on the Oarus river, where he built eight great forts, the ruins of which
were standing even in my lifetime, all at an equal distance of about seven miles
from one another.

Available at: <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.perseus-eng1:4.124.1> [accessed 01.11.2019].
Herodotus 1920: The Histories, with an English translation by A. D. Godley.
Cambridge: Harvard University Press.
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Ptolemy, 6.14.1–4:
Ἡ ἐντὸς Ἰμάου ὄρους Σκυθία
Scythia within the Imaus mountains is
περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως
terminated on the west by the side of Asiatic
Σαρματίᾳ τῇ ἐν Ἀσίᾳ κατὰ τὴν
Sarmatia, as we have said; on the north
ἐκτεθειμένην πλευρὰν, ἀπὸ
by Terra Incognita (unknown land); on the
δὲ ἄρκτων ἀγνώστῳ γῇ, ἀπὸ
east alone by the Imaus mountains running
δὲ ἀνατολῶν τῷ πρὸς τὰς
toward the north along the meridian line
ἄρκτους ἀνιόντι Ἰμάῳ ὄρει κατὰ
which, as we have stated, extends to the Terra
μεσημβρινήν πως γραμμὴν τὴν
Incognita; on the south by eastern Sogdiana
ἀπὸ τοῦ εἰρημένου ὁρμητηρίου
and Margiana and along their indicated
μέχρι τῆς ἀγνώστου γῆς
boundary to the mouth of the Oxus river
______________. ρμ ξγ
which flows into the Hyrcanium sea, and by a
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας καὶ ἔτι
part of the Hyrcanium sea as far as the Rha
ἀνατολῶν Σάκαις μὲν καὶ
river, a description of the coast of which is the
Σογδιανοῖς καὶ Μαργιανῇ κατὰ τὰς following:
ἐκτεθειμένας αὐτῶν γραμμὰς μέχρι
τῶν τοῦ Ὤξου ποταμοῦ εἰς τὴν
Ὑρκανίαν θάλασσαν ἐκβολῶν, ἔτι δὲ Next to the mouth of the Rha river
τῷ ἐντεῦθεν μέχρι τοῦ Ῥᾶ ποταμοῦ
μέρει τῆς Ὑρκανίας θαλάσσης κατὰ
περιγραφὴν τοιαύτην.
Ἡ δ᾽ ἐπιστροφὴ τοῦ Ῥᾶ ποταμοῦ, ἐν
ᾗ τὸ ὅριον τῆς τε Σαρματίας καὶ τῆς
Σκυθίας ___________. πε νδ μετὰ
τὰς τοῦ Ῥᾶ ποταμοῦ ἐκβολὰς, αἳ
ἐπέχουσι μοίρας ______ πζ _ μη _γ
Ῥυμμοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί ______.
mouth of the Rhymnus river
91 48 15
α μη _δ
Δάϊκος ποταμοῦ ἐκβολαί ________ mouth of the Daix river
94 48 15
δ μη _δ
Ἰαξάρτου ποταμοῦ ἐκβολαί ______ mouth of the Jaxartes river
97 48
ζ μη
Ἰάστου ποταμοῦ ἐκβολαί ______.
mouth of the Istaus river
100 47 20
ρ μζ γ
Πολυτιμήτου ποταμοῦ ἐκβολαί __
mouth of the Polytimetus river 103 45 30
ργ με _
Ἀσπαβώτα πόλις ____________.
Aspabota town
102 44
ρβ μδ
Next to this the mouth
μεθ᾽ ἣν αἱ τοῦ Ὤξου ποταμοῦ
of the Oxus river
100 43
ἐκβολαί.
English translation by Edward Luther Stevenson (1932).
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[Anonymi] Geographiae expositio compendaria (usually ascribed to Agathemeros; 3rd cent. CE)
§ 29. Ἰαξάρτης μὲν καὶ Ὦξος καὶ Ῥύμμος καὶ Ῥᾶς καὶ Κῦρος καὶ Ἀράξης
εἰς τὴν ἴενται θάλασσαν
“Iaxartes et Oxus et Rhymmus et Rhas et Cyrus et Araxes Caspio mari
miscentur.ˮ
Note: The editor made the conjecture Ῥᾶς for Ῥῶς
Geographi Graeci Minores, Vol. II, ed. by Karl Müller. Paris: Firmin-Didot, 1861, 502.

Byzantine sources
Zemarchus, c. 570 (mediated by Menander Protector, born around the middle of the 6th cent.)
ὁ δὲ Ζήμαρχος κατὰ δὴ τὸ ψαμαθῶδες τῆς λίμνης παροδεύων ἐπὶ ἡμέρας
δέκα καὶ δύο δυσβάτους τέ τινας χώρους παραμειψάμενος ἑγένετο κατὰ τὰ
ῥεῖτρα τοῦ Ἴχ, οὐ μὴν ἀλλά καὶ κατὰ τὸν Δαΐχ, καὶ διὰ λιμνῶν ἑτερων αὖθις
ἐς τὸν Ἀττίλαν
“Zemarchus travelled along the sandy shore for twelve days and when he had
skirted some difficult terrain came to the river Ikh, then to the Daikh and, passing some other lakes, to the Attilas {river}.ˮ
Edited and translated by Blockley 1985: 124–125.

Further see Moravcsik (1958: 78–79):
Theophylactus Simocatta (Θεοφύλακτος Σιμοκάτ(τ)ης): Historiae (written c. 630 about the end of the 6th cent.)
258.9: ὁ Tίλ ... ποταμός, ὃν Mέλανα Toύρκοις ἀποκαλεῖν <ἔθος>
Theophanes Homologetes (†818), Chronicle (AD 284–813; about c. 680)
356.23: Ἄτελ
ἐν τοῖς ἀρκτῴοις περατικοῖς μέρεσι τοῦ Εὐξείνου πόντου, ἐν τῇ λεγομένῃ
Μαιώτιδι λίμνῃ, εἰς ἣν εἰσάγεται ποταμὸς μέγιστος ἀπὸ τοῦ ὠκεανοῦ
καταφερόμενος διὰ τῆς τῶν Σαρματῶν γῆς, λεγόμενος Ἄτελ, εἰς ὃν εἰσάγεται
ὁ λεγόμενος Τάναϊς ποταμὸς καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν Ἰβηρίων πυλῶν ἐξερχόμενος
τῶν ἐν τοῖς τοῖς Καυκασίοις ὄρεσιν, ἀπὸ δὲ τῆς μίξεως τοῦ Τάναϊ καὶ τοῦ
Ἄτελ, (ἄνωθεν τῆς προλεχθείσης Μαιώτιδος λίμνης σχιζομένου τοῦ Ἄτελ)
ἔρχεται ὁ λεγόμενος Κοῦφις ποταμός, καὶ ἀποδίδει εἰς τὸ τέλος τῆς Ποντικῆς
θαλάσσης πλησίον τῶν Νεκροπήλων εἰς τὸ ἄκρωμα τὸ λεγόμενον Κριοῦ
Πρόσωπον.
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“In northern parts of the Black Sea, by the lake called Maiotis, in which
empties a big river flowing from Ocean through the country of the Sarmatians,
called Atel, in which empties the river named Tanais rising from the Iberian
Gates in the Caucasian Mountains; from the confluence of the Tanais and Atel
(above named lake Maiotis, when the Atel is divided) a river called Kuphis flows and empties in the extremity of the Pontic Sea near Necropela by the cape,
called Ram´s lip.ˮ
Byzantine geographic notices from the 8th cent.
ὁ Ἀστὴλ ἐν ᾧ λέγεται ὁ Ἀστὴλ ὁ ποταμὸς τῆς Xαζαρίας, ἔστιν δὲ κάστρον
“{Episcopate} Astil, it means Astil – the river in Khazaria, but there is also a
fortress {of the same name}ˮ (see Moravcsik 1958: 78). Seibt (2017: 301) mentions the variant record Ἀσατήλ of this episcopate according to one Parisian
manuscript.
Constantine Porphyrogenitus (Κωνσταντῖνος Πορφυρογέννητος; AD
905–959): De Administrando Imperio (c. 950)
37.2-4: Ἰστέον, ὅτι oἱ Πατζινακῖται τὸ ἀπ’ ἀρχῆς εἰς τὸν ποταμὸν Ἀτὴλ τὴν
αὐτῶν εἶχoν κατοίκησιν ὁμoίως δὲ καὶ εἰς τὸν ποταμὸν, Γεήχ, ἔχοντες τoύς τε
Xαζάριους συνοροῦντας καὶ τοὺς Oὔζους “Originally, the Pechenegs had their
dwelling on the river Atil, and likewise on the river Geïkh, having common
frontiers with the Chazars and so-called Uzes.ˮ
38.30 εἰς τόποὺς ἐπονομαζομένους Ἀτελκούζου, ἐν οἷς τόποις τὰ νῦν τὸ
τῶν Πατζινακιτῶν ἔθνος κατοικεῖ “in places called Atelkouzou, in which places
the nation of Pechenegs now livesˮ
38.66–71 Ὅτι ὁ τῶν Πατζινακιτῶν τόπος, ἐν ᾧ τῷ τότε καιρῷ κατῴκησαν
οἱ Τοῦρκοι, καλεῖται κατὰ τὴν ἐπωνυμίαν τῶν ἐκεῖσε ὄντων ποταμῶν. Οἱ δὲ
ποταμοί εἰσιν οὗτοι· ποταμὸς πρῶτος ὁ καλούμενος Βαρούχ, ποταμὸς δεύτερος
ὁ καλούμενος Κουβοῦ, ποταμὸς τρίτος ὁ καλούμενος Τροῦλλος, ποταμὸς
τέταρτος ὁ καλούμενος Βροῦτος, ποταμὸς πέμπτος ὁ καλούμενος Σέρετος.
“The place of the Pechenegs, in which at that time the Turks lived, is called
after the name of the local rivers. The rivers are these: the first river is that called Baroukh {Dnieper}, the second river that called Koubou {Bug}, the third
river that called Troullos {Dniester}, the fourth river that called Broutos {Prut},
the fifth river that called Seretos {Seret}.ˮ
40.23–25 Ὁ δὲ τόπος, ἐν ᾧ πρότερον οἱ Τοῦρκοι ὑπῆρχον, ὀνομάζεται
κατὰ τὴν ἐπωνυμίαν τοῦ ἐκεῖσε διερχομένου ποταμοῦ Ἐτὲλ καὶ Κουζοῦ, ἐν ᾧ
ἀρτίως οἱ Πατζινακῖται κατοικοῦσιν.
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“The place in which the Turks (= Hungarians) used formerly to be is called
after the name of the river that runs through it, Etel and Kouzou, and in it the
Pechenegs live now.ˮ

Edited by Gy. Moravcsik; translated by R. J. H. Jenkins 1967: 166–179.

Nicephorus Gregoras (1290/1–1360)
1.26.19-21 Xῶρός τίς ἐστιν ἐς τὰ ἐπέκεινά τε καὶ βορειότερα τοῦ Ἴστρου
κείμενος, καὶ ποταμὸς ῥέων δι’ αὐτοῦ oὐ μικρός· Βούλγαν αὐτὸν ὀνομάζουσιν
oἱ ἐγχώριοι · ἀφ’ oὗ δὴ καὶ αὐτοὶ τὸ τῶν Βoυλγάρων μετειλήφεσαν ὄνομα,
Σκύθαι τὸ ἔξ ἀρχῆς ὄντες.
“Trans Istrum versus Septentrionem locus est, quem fluvius non exiguus, ab
incolis Bulga dictus, interfluit: unde et ipsi Bulgarorum nomen obtinuerunt,
cum a prima origine Scythae essent.ˮ

Nicephori Gregorae Byzantina Historia, Graece et Latine, cum annotationes Hier. Wolfii,
Car. Ducangii, Io. Boivini et Cl. Capperonnerii. Bonn: Weber, 1829 (Scriptorum Historiae
Byzantinae, editio emendatior et copiosior, consilio B.G. Niebuhrii, Pars XIX: Nicephorus
Gregoras, Vol. I), 26.
Available at: <https://ia800207.us.archive.org/31/items/byzantinahistor00bekkgoog/byzantinahistor00bekkgoog.pdf>
[accessed 01.11.2019].

Young Avestan witness
Avestan Raŋhā- ‘a mythical river’ (Bartholomae 1904: 1510–1511)
yim baraiti Karō masiiō upāpō yō Raŋhaiiā̊ dūraēpāraiiā̊.
jafraiiā̊ hazaŋrō vīraiiā̊ varəsō.stauuaŋhəm āpō uruuaēsəm māraiieite
“die der im Wasser lebende Fisch Kara besitzt, der einen haarbreiten
Wasserwirbel
der fernbegrenzten tiefen, tausend Männer(grössen) tiefen Ranhā bemerktˮ

[Yt. 14.29].

tąm yazata yōištō yō friiananąm paiti pə̄duuaēpə̄ Raŋhaiiā̊.
satəm aspanąm arṣ̌nąm hazaŋrəm gauuąm baēuuarə anumaiianąm
“Ihr opferte Yōišta, der (aus der Familie) der Fryana’s, auf der umbrandeten
Insel der Ranhā hundert männliche Pferde, tausend Rinder, zehntausen Schafeˮ

[Yt. 5.81].

xṣ̌uuaš.kasəm asaŋhąmca ṣ̌ōiϑranąmca | vahištəm frāϑβərəsəm azəm
yō ahurō mazdā̊ | upa aoδaēṣ̌u Raŋhaiiā̊ | yō. asārō. aiβiiāxṣ̌aiieiṇti:
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“Als den sechzehntbesten der Orte und Stätten schuf Ich, der Ahura Mazdāh,
(das Land) upa aoδaēṣ̌u Raŋhaiiaā̊ (= an den Quellen der Ranhā),
wo die wohnen, (die) keinen Oberherrn habenˮ
yat̰cit̰ ahi raṣ̌nuuō aṣ̌āum upa aoδaēṣ̌u raŋhaiiā̊
yat̰cit̰ ahi raṣ̌nuuō aṣ̌āum upa sanake raŋhaiiā̊
“Auch wenn du dich, o ašaheliger Rašnu,
an der Quelle der Ranhā befindest, wir rufen an ..
Auch wenn du dich, o ašaheliger Rašnu,
an der Mündung der Ranhā befindest, wir rufen anˮ
yat̰cit̰ sanake raŋhaii yat̰cit̰ vīmaiδīm aiŋ́h zəmō
“auch wenn (Mithra) an der Mündung der Ranhā
auch wenn (er) im Mittelpunkt der Erde hier (wäre)ˮ

[Vd. 1.19].

[Yt. 12.18–19].

[Yt. 10.104].

təm yazata naire.manā̊ kərəsāspō upa guδəm apaγžārəm Raŋhaiiā̊ mazdaδātaiiā̊.
“Ihm opferte der heldensinnige Kərəsāspa an der Guδa,
dem Arm der mazdāhgeschaffenen Ranhāˮ

[Yt. 15.27].

Arəduuī sūre anāhite | moṣ̌ū mē jauua auuaŋhe |nūrəm mē bara upastąm
hazaŋrəm tē azəm zaoϑranąm | haomauuaitinąm gaomauuaitinąm |
yaoždātanąm pairiaŋharštanąm | barāni | aoi āpəm yąm Raŋhąm |
yezi jum frapaiiemi | aoi ząm ahuraδātąm | aoi nmānəm yim xvaēpaiϑīm
“O gewaltige makellose Arədvī! Eil mir rasch zu Hilfe, bring mir jetzt Unterstützung! Ich, will dir tausend haomahaltige, milchhaltige, in gehörigen Stand
gesetzte, durchgeseihte Zaoθra’s bei dem Wasser Ranhā (dar)bringen, wenn ich
lebend zu der ahurageschaffenen Erde hingelange (und) zu meinem Hausˮ

[Yt. 5.63].
Available at: <http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/iran/airan/avesta/avest.htm>
German translation by Wolff 1910.

Vedic witness
I.112.12
yā́bʰiḥ rasā́m kṣódasā udnáḥ pipinvátʰuḥ anaśvám yā́bʰiḥ rátʰam ā́vatam jiṣé
yā́bʰiḥ triśókaḥ usríyāḥ udā́jata tā́bʰiḥ ū sú ūtíbʰiḥ aśvinā ā́ gatam
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Ja: “Those with which you swelled the Rasā (River) with a gush of water, with which you helped the horseless chariot to victory, with which Triśoka drove up ruddy cows for himself – with those forms of help come here, o Aśvins.ˮ
Gr: “Wherewith ye made Rasā swell full with water-floods, and urged to
victory the car without a horse; Wherewith Triśoka drove forth his recovered
cows,—Come hither unto us, O Aśvins, with those aids.ˮ
Ge: “Durch die ihr die Rasa mit Wassers Flut angeschwellt habt, mit denen
ihr den Wagen ohne Roß zum Sieg verhalft, durch die Trisoka die Kühe heraustrieb, mit diesen Hilfen kommt doch ja her, ihr Asvin!ˮ
IV.43.6.
síndʰuḥ ha vām rasáyā siñcat áśvān gʰr̥ṇā́ḥ ! váyaḥ aruṣā́saḥ pári gman
tát ū sú vām ajirám ceti yā́nam yéna pátī bʰávatʰaḥ sūryā́yāḥ
Ja: “The Sindhu River sprinkles your horses with the Rasā; your ruddy birds
avoid the glowing heat. Your speedy vehicle has just appeared, with which you
two become the masters [/husbands] of Sūryā.ˮ
Gr: “Let Sindhu with his wave bedew your horses: in fiery glow have the red
birds come hither. Observed of all was that your rapid going, whereby ye were
the Lords of Sūrya’s Daughter.ˮ
Ge: “Sindhu mit der Rasa benetzte eure Pferde; die rötlichen Vogelrosse
entgingen den Gluten. Diese eure schnelle Fahrt machte fein Aufsehen, durch
die ihr die Gatten der Surya werdet.ˮ
V.41.15
padé-pade me jarimā́ ní dʰāyi várūtrī vā śakrā́ yā́ pāyúbʰiḥ ca
síṣaktu mātā́ mahī́ rasā́ naḥ smát sūríbʰiḥ r̥juhástā

r̥juvániḥ

Ja: “Step after step old age has been secured for me, either (by her) who is
the able Shielding Goddess or by the protectors. Let the mother, the great Rasā,
accompany us along with our patrons, she with hands outstretched, with winnings outstretched.ˮ
Gr: “Duly to each one hath my laud been offered. Strong be Varūtrī with her
powers to succour. May the great Mother Rasā here befriend us, straight-handed, with the princes, striving forward.ˮ
Ge: “Auf Schritt und Tritt sei mir das Alter sichergestellt, sei es durch die
mächtige Varutri und durch die Schutzgeister. Es sollen uns samt den Lohnherren die große Mutter Rasa zur Seite stehen, die eine redliche Hand hat, die
redlichen Gewinn bringt.ˮ
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V.53.9.
mā́ vaḥ rasā́ ánitabʰā kúbʰā krúmuḥ mā́ vaḥ síndʰuḥ ní rīramat
mā́ vaḥ pári stʰāt saráyuḥ purīṣíṇī asmé ít sumnám astu vaḥ
Ja: “Let not the Rasā {River}, the Anitabhā, the Kubhā, the Krumu, let not
the Sindhu bring you to a halt. Let not the overflowing Sarayu hem you around.
On us alone let your favour be.ˮ
Gr: “So let not Rasā, Krumu, or Anitabha, Kubha, or Sindhu hold you back.
Let not the watery Sarayti obstruct your way. With us be all the bliss ye give.ˮ
Ge: “Nicht soll euch die Rasa, Anitabha, Kubha, Krumu, nicht euch die
Sindhu aufhalten, noch euch die quellenreiche Sarayu im Wege stehen. Bei uns
soll eure Huld sein.ˮ
VIII.72.13.
ā́ suté siñcata śríyam ródasyoḥ abʰiśríyam rasā́ dadʰīta vr̥ṣabʰám
Ja: “Into the pressed soma pour glory {= milk}, the full glory of the two
world-halves. The Rasā (River {= water} should receive the bull.ˮ
Ge: “Gießet die Herrlichkeit in den ausgepreßten Saft, die beiden Welten
überstrahlt! Den Bullen soll die Rasa annehmen!ˮ
IX.41.6.
pári ṇaḥ śarmayántyā dʰā́rayā soma viśvátaḥ | sára rasā́ iva viṣṭápam
Ja: “O Soma, flow for us in, protecting stream all around on all sides, like
{the heavenly river} Rasā, along the upper surface {of the filter}.ˮ
Gr: “On every side, O Soma, flow round us with thy protecting stream, As
Rasā flows around the world.ˮ
Ge: “Fließe für uns in schützendem Strome, o Soma, ringsum wie die Rasa
um die Erderhöhung!ˮ
X.75.6
tr̥ṣṭā́mayā pratʰamám yā́tave sajū́ḥ susártvā rasáyā śvetyā́ tyā́
tvám sindʰo kúbʰayā gomatī́m krúmum mehatnvā́ sarátʰam yā́bʰiḥ ī́yase
Ja: “To travel first joined with the Tr̥ṣṭāmā, {then} with the Susartū, the Rasā, and this Śvetyā, you, o Sindhu, {come} with the Kubhā to the Gomatī, with
the Mehatnū to the Krumu, on the same chariot {with all these}, with which
you go speeding.ˮ
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Gr: “First with Tr̥ṣṭāma thou art eager to flow forth, with Rasā, and Susartū,
and with Śvetyā here, With Kubhā; and with these, Sindhu and Mehatnū, thou
seekest in thy course Krumu and Gomatī.ˮ
Ge: “Zuerst mit der Tristama zum Laufe vereint, mit Susartu, Rasa, mit dieser Svetya kommst du, Sindhu, mit der Kubha zur Gomati, mit der Mehatnu
zur Krumu, mit denen du auf gleichem Wagen dahineilst.ˮ
X.108.1–2
kím icʰántī sarámā prá idám ānaṭ dūré hí ádʰvā jáguriḥ parācaíḥ
kā́ asméhitiḥ kā́ páritakmyā āsīt katʰám rasā́yāḥ ataraḥ páyāṃsi
índrasya dūtī́ḥ iṣitā́ carāmi maháḥ icʰántī paṇayaḥ nidʰī́n vaḥ
atiṣkádaḥ bʰiyásā tát naḥ āvat tátʰā rasā́yāḥ ataram páyāṃsi
Ja: [Paṇi] “Seeking what has Saramā arrived here, for far is the road, swallowing up (the traveler) in the distance? What is your mission to us? What was
the final turn (bringing you here)? How did you cross the waters of the Rasā?ˮ
[Saramā] “Sent as the messenger of Indra I travel, seeking your great hidden
treasuries, Paṇis. With a fear of leaping across – that helped us! – in that way I
crossed the waters of the Rasā.ˮ
Gr: “What wish of Saramā hath brought her hither? The path leads far away
to distant places. What charge hast thou for us? Where turns thy journey? How
hast thou made thy way o’er Rasā’s waters.ˮ
“I come appointed messenger of Indra, seeking your ample stores of wealth, O Paṇis.
This hath preserved me from the fear of crossing: thus have I made my way o’er
Rasā’s waters.ˮ
Ge: “Mit welchem Ansuchen ist Sarama hierher gekommen? Der Weg so
weit in die Ferne ist ja aufreibend. Was bedeutet die Sendung zu uns? Welches
war der entscheidende Wendepunkt? Wie kamst du über die Fluten der Rasa?ˮ
“Als Indra´s Botin komme ich abgesandt, eure großen Schätze suchend, ihr
Pani´s. Aus Furcht vor dem Überspringen half sie uns dabei. So kam ich durch
die Fluten der Rasa.ˮ
X.121.4.
yásya imé himávantaḥ mahitvā́ yásya samudrám rasáyā sahá āhúḥ
yásya imā́ḥ pradíśaḥ yásya bāhū́ kásmai devā́ya havíṣā vidʰema
Ja: “Whose are these snow-covered mountains (= the Himalayas) in their
greatness; whose is the sea together with the world-stream, they say; whose are
these directions, whose (their) two arms (= the zenith and nadir?) – Who is the
god to whom we should do homage with our oblation?ˮ
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Gr: “His, through his might, are these snow-covered mountains, and men
call sea and Rasā his possession: His arms are these, his are these heavenly regions. What God shall we adore with our oblation?ˮ
Ge: “Durch dessen Macht jene Schneeberge sind, durch dessen Macht, wie
sie sagen, der Ozean samt der Rasa ist, durch dessen Macht diese Himmelsgegenden dessen beide Arme sie sind. - Wer ist der Gott, dem wir mit Opfer dienen sollen?ˮ
Available at: <http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/rv/mt/
rv.htm>
Translations: Ja = Jamison & Brereton 2013; Gr = Grifith 1889[1987]; Ge = Geldner
1951.

Note: The abbreviations without special explanations, namely the parts of
Avesta or dialects of the Uralic languages, follow standardly the abbreviations
used in the quoted sources.
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Volga – the First River of Europe

Volga – pirmoji Europos upė
SAN T R AUK A
Šiame tyrime apibendrinami visi Volgos upės pavadinimai, kurie, kai įmanoma, yra aprašomi platesniame pirminių tekstų, pateiktų priede, kontekste. Taip pat straipsnyje tiriamos ir aptariamos esamos etimologijos bei nurodomos naujos etimologijos, kai senosios
atrodo nepakankamai įtikinamos. Volga yra ilgiausia Europos upė (ilgis – 3534 km (prieš
užtvankų sistemą ji buvo 3693 km) su didžiausiu baseinu (1 380 000 km2)), vakariausia ir
didžiausia Eurazijos upė bei didžiausia endorėjinė upė pasaulyje. Tokioms ilgoms upėms
būdinga, kad jos įvairiomis kalbomis vadinamos keliais pavadinimais: septyni hidronimai
(Ἀράξης, *As(a)tEl, Jul, Λύκος, Rav(o), Ὄαρος, Volga), išdėstyti abėcėlės tvarka, yra išsamiai išanalizuojami tiek etimologiniu, tiek semantinės motyvacijos požiūriais. Nors šių hidronimų etimologijos yra dažnai nesuderinamos, įvertinus jų semantinę motyvaciją, jos gali
būti suskirstytos į dvi grupes. Pirmąją grupę sudaro visiškai hidroniminiai vardai, pagrįsti
reikšmėmis, susijusiomis su „vandeniu“, t. y. „vanduo“, toliau „upė“, „(upės) slėnis“, „srovė (tėkmė)“, „potvynis“, „drėgmė“, „ežeras“, „jūra“. Antroji grupė apima terminus, apibūdinančius upę ar krantus, būtent: „platus“, „ilgas“, „išlenktas“, „be medžių“, „nekenksmingas“, „baltas / šviesus“, „juodas / tamsus“. Akivaizdu, kad pirmoji semantinė grupė
yra tiesiogiai susijusi su vandeniu ir turėtų būti svarbesnė. Keliems etimonams skirtinguose
varduose pasikartojanti semantinė motyvacija atrodo yra perspektyvesnė nei pavieniai paaiškinimai. Taip senovės rusų Volga < bendrinės slavų *vьlga „drėgmė“ sutampa su iraniečių, greičiausiai skitų, *rahā-, kurio reikšmė „drėgmė“ gali būti rekonstruojama pagal vedų
[RV] ras- (vyriškos giminės rása- „augalų sultys ar sula, vaisių sultys, bet koks skystis ar
skystis, drėgmė, esmė, čiulpai“ moteriškos giminės forma). Trečiąjį atitikmenį būtų galima
identifikuoti hipotetiniame tiurkų junginyje *ast-(h)ȫl „apatinis drėgnumas“. Tikėtina, kad
tai apibūdino Volgos deltą. Kyla pagunda daryti išvadą, kad slavų ir galbūt tiurkų hidronimai kilo iš iraniečių kalbos.
Remiantis senoviniais tekstais, prieinama prie išvados, kad Volga galėjo žymėti rytinę
indoeuropiečių tarmės kontinuumo ribą, kurią pirmiausia kirto tik tocharų protėviai, galbūt pirmojoje 4-ojo tūkstantmečio prieš Kristų pusėje. Tokiu atveju atrodytų natūralu, kad
tokios galingos upės vardas, kuri yra svarbi orientavimuisi, laivybai, krovinių gabenimui ir
žvejybai, buvo išlaikytas ilgą laiką. Kai šios upės krantuose apsigyveno naujų tautų, teikusių
pirmenybę kvazihomonimiškiems vardams, pradėtos naujai interpretuoti šių vardų reikšmės. Šalia ilgiausios vardų grandinės – tocharų B walke „ilgas“ → vengrų völgy „upės slėnis“
→ marų (finougrų) wolγa „yra baltas, balta“ → latvių valga „šlapias“ → senovės rusų Volga
*„drėgnumas, drėgmė“ – egzistuoja dar viena: tocharų B war „vanduo“, -wär „srovė, tėkmė,
upė“ → avestų vairi- „jūra, jūros įlanka“, pechlevų var „ežeras“ → čiuvašų var „slėnis, pylimas, vaga, tarpeklis; viduje, centre, viduryje, pilvas“, arba naujoji avestų Raŋhā arba ‘skitų’
*Rahā → mordvių erzių Rav, Ravo ‘Volga’, mokšų rava „upė“, Rav ‘Volga’. Ši hipotezė, nepaisant masinių migracijų laikotarpių, rodo populiacijų tęstinumą, greičiausiai atsispindintį
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reliktinių gyvenviečių prie svarbių upių varduose, kurie yra kilę iš pirminių hidronimų. Šis
mechanizmas padėjo išsaugoti daugelio svarbių upių vardus, nors jų krantuose keitėsi kalbos. Natūralu, kad šalia senų vardų atsiranda naujų. Volgos atveju jauniausias tokio tipo
pavyzdys yra greičiausiai marų (fino-ugrų) Jul, paimtas iš senovės tiurkų šaltinio senovės
uigūrų yuul „kalnų upelis, šaltinis, versmė“.
Įteikta 2019 m. lapkričio 4 d.
VÁCL AV BL AŽEK
Ústav jazykovědy a baltistiky
Filozofická fakulta Masarykovy University
A. Nováka 1, CZ-60200 Brno
blazek@phil.muni.cz

96

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

LXXXI

DARIUS IVOŠKA
I n s t it ut f ü r l it au i s c he S pr a c he
W i s s e n s c h a f t l ic he For s c hu ng s r ic ht u nge n : Onomastik,
Baltisch-deutsche Sprachkontakte.

D OI : https://doi.org/10.35321/all81-04

LITAUISCHE HISTORISCHE
PERSONENNAMEN IN DEM
MARIENBURGER TRESSLERBUCH
DER JAHRE 1399–1409
Lietuvių asmenvardžiai Marienburgo iždininko
1399–1409 metų knygoje
A N NOTAT ION
Der vorliegende Aufsatz befasst sich mit den Neufunden der litauischen historischen
Anthroponymie und zwar mit den Personennamen, die dem Marienburger Tresslerbuch der
Jahre 1399–1409 entnommen sind. In den finanziellen Dokumenten des Deutschen Ordens
handelt es sich gegebenfalls um auszulösende litauische Kriegsgefangene. Die dreizehn litauischen Personennamen werden aus dem Standpunkt deren Bildung und Herkunft analysiert, mögliche rekonstruierte Formen werde angegeben.
SC H L Ü S S ELW Ö RT ER :

Anthroponymie, historischer Personenname, Erbwort,

Personennamengut.
A N NOTAT ION

This article examines new facts of the Lithuanian historical onomasticon selected from
MTB 1394–1409. This financial documents collection of the German Order contains
names of Lithuanians, who were prisoners of war and were held to ransom in Prussia. All
13 personal names found in the GO financial documents are analyzed in terms of composition and origin with an attempt to identify their authentic forms.
K E Y WO R DS :

Anthroponomy, historical personal name, inheritance, onomasticon.
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1.

ZUM FORSCHUNGSGEGENSTAND UND
HISTORISCHEN KONTEXT

Dieser Beitrag beschäftigt sich wieder mit den litauischen historischen Personennamen. Dieses Mal sind die neuen Funde dem Marienburger Tresslerbuch
der Jahre 1399–1409 (im Weiteren – MTB) entnommen. Was in der litauischen
historischen Anthroponymie „neu“ bzw. erforschungswert, und was schon bekannt ist, bedarf hier einer genaueren Erklärung. Die Tatsache, dass bisher keine Sammlung der litauischen historischen Personennamen zur Verfügung steht,
zeugt davon, dass es nach deren Beständen immer noch in der Kartei der litauischen historischen Personennamen und in einzelnen Beiträgen verschiedener
Autoren zu suchen ist. Betrachtet man die genannte Kartei, bemerkt man ohne
weiteres, dass die frühesten darin enthaltenen Erwähnungen der litauischen Personennamen aus dem 16. Jh. stammen. Die Namen sind nur aus dem Areal von
Großlitauen gesammelt und enthalten keine Zeugnisse aus Kleinlitauen sowie
aus Preußen. Den größten Teil der historischen Quellen, denen sie entnommen
sind, machen die Kirchenbücher aus. Letzten Endes, die Personenamen sind
nur registriert, die Bildungs- und etymologische Deutung sind nicht angegeben.
Daher lässt sich schlussfolgern, dass nicht nur die Tatsachen neuer, bisher in den
Beständen der litauischen Athropnymie nicht vorhandenen Personennamen als
neue und wertvolle Funde zu betrachten sind, sondern auch die mit denen verbundenen Daten, und zwar: frühere Datierungen, neue Lokalisierungen von
den Personennamen, unbekannte Bildungsfälle der Personennamen u.a.
Es ist nochmals zu unterstreichen, dass die historischen Dokumente des
Deutschen Ordens (im Weiteren – DO), besonders die handgeschriebenen Originalurkunden, die Hauptquellen der litauischen historischen Personennamen
sind, die immer noch viel Verhülltes bergen. Ein ausgezeichnetes Beispiel ist
das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409 (im Weiteren – MTB), herausgegeben 1896 von dem Archivar Erich Joachim. Das MTB ist das Einnahmeund Ausgaberegister der Ordenstaatskasse, geführt von dem Tressler oder dem
Ordensschatzmeister bzw. einem hiermit beauftragten Schreiber1. Es sind keine
anderen Dokumentensammlungen des DOs solcher Art erhalten. Deswegen ist
es schwer zu urteilen, ob solche vor dem Anlegen des MTB oder danach von
der Ordenskanzlei geführt wurden. Die in das MTB eigefügten Daten mussten streng im Geheimnis gehalten werden. Die Generalabrechnungen zwischen
Tressler und Großkomtur, welcher die Kontrolle über dem Tressleramt hatte,
fanden zunächst in mündlicher Verhandlung statt. Die Ausstellungen (Zettel)
1
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sowie andere Beläge einzelner Finanzorgane, wenn es solche gab, wurden nach
den Verhandlungen vernichtet. Für die Jahresabrechnungen, die gewöhnlich
um Weihnachten unternommen wurden, genügten summarische Einträge über
Totaleinnahme, -abgabe und etwaige Überschüsse oder Fehlbeträge2.
Der vorliegende Aufsatz befasst sich mit den Personennamen der Verwandten bzw. Familienmitglieder von litauischen Gesinden, die in Preußen aus der
Kriegsgefangenschaft erlöst wurden:
1404 losunge der Littowen gesinde. Gandeln dem ist gelost eyn bruder von
16 jaren vor 4 m. Hulyde 1 son und 1 tochter vor 8 m. Assipe 2 sone vor 6 m.
Nareyken son vor 2 m. Mosebuthe 1 tochter vor 4 m. Medithen 1 bruder vor
4 m. Wygayl 1 son vor 3 m. Ywane son vor 2 m. Woballe 2 sone vor 6 m.
Gibbune 1 son und 1 tochter vor 8 m. Nesdila 1 wip mit 2 kindern vor 10 m.
Radasch 1 wip und 1 tochter vor 8 m. item 24 m. vor Kirstan tolks gesinde zur
Memel, das wurt von Littouwen gelost (MTB 315).
Die im MTB erwähnten Einwohner des Großfürstentums Litauen wurden
während der, im Januar und Februar 1394 durchgeführten Winterreise des DOs
nach Litauen, als Kriegsgefangene nach Preußen gebracht. Der Chronist Wigand von Marburg berichtete im Oktober 1394 (SRP II 653)3 von unzähligen
Männern, Frauen und Kindern, die immer noch in der Kriegsgefangenschaft in
Preußen gehalten gewesen seien. Die Gesamtzahl der Gefangenen soll 2200 gewesen sein4, den Anteil von 663 Leuten sollen Litauer5 ausgemacht haben (Paravicini 1995: 103). Üblicherweise wurden die Kriegsgefangenen entweder ausgelöst (wenn sie wohlhabend waren) oder versklavt und als Arbeitskraft eingesetzt.
Die Zwangsarbeitpflichtigen konnten weiterhin verkauft oder gegen andere Gefangenen ausgetauscht werden (Weber 1878: 636–637; Paravicini 1995: 102).
2

Ebenda.

3

...adducunt in Prusziam captivos innumeros virorum, mulierum ac puerorum, de quibos plures
supersunt in Pruszia in hodiernum, et longe post 4 ebdomadas sunt reversi.

4

Von eyner gutin reyse. Anno domini (13)94 czog der marschalk us mit eyme here mit den gestin,
und gewonnen und vorbrantin dese huser czu Russen: Cleyne Nowgardin und Lyda und Merkin
und Drogoczin, und hertin vil landes dorumme, und brochtin XXIIc gefangen und XIIIIc pferd
und grosin roub (SRP III 191).

5

Die Zahl und die Liste der litauischen Kriegsgefangenen wurde im Jahr 1412 während der Verhandlungen zwischen den Vertretern des DOs und des Großfürstentums Litauen in Vilnius (dt.
Wilna) vorgeführt. Die Gefangenen sollten laut der litauischen Seite „seit vielen Jahren theils aus
Wolkowisk (wruss. Ваўкавыск), theils aus Drohiczyn (wruss. Дзярэчын), theils von jenseits des
Flusses Rosseye (wruss. Рось, Рос, Роса, lit. Rosė) nach Preussen fortgeführt“ gewesen sein. Darunter wird auch Merken (lit. Merkinė) mitgenannt. Die preußischen Orte und Leute, bei denen
sie sich aufhielten, sollten auch angegeben gewesen sein (SRP II 653).
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2.

LITAUISCHE PERSONENNAMEN IN DEM
MARIENBURGER TRESSLEBUCH DER
JAHRE 1399–1409. ANALYSE

In folgendem Teil des vorliegenden Aufsatzes wird versucht, die neugefundenen litauischen historischen Personennamen in deren Bildungs- und Herkunftshinsicht zu analysieren und ihre authentischen Formen zu rekonstruieren.
Gandeln dem ist gelost eyn br uder von 16 jaren vor 4 m.
1404 im Register für Abgaben und Einkommen des DOs wird der Name eines Litauers Gandiln dokumentiert. In der Kartei der litauischen historischen
Personennamen (lit. Istorinių asmenvardžių kartoteka, im Weiteren – IAK) sind
keine lit. PN mit dem Stamm gand- vorhanden. Die Datenbank der litauischen
Familiennamen (Lit. Lietuvių pavardžių duomenų bazė, im Weiteren - LPDB)
verfügt über den lit. PN Gandrmas, dessen erster Stamm, wie es in der LPDB
angenommen wird, von *gant- (*Gant-rmas) abgeleitet sei6.
Ungeachtet der Tatsache, dass es beinahe keine lit. PN mit dem Stamm
gand- im Personennamenbestand vorhanden sind, neigt der Autor des vorliegenden Beitrages zu glauben, dass der im MTB überlieferte lit. PN Gandiln
von dem Archivar Joachim korrekt gelesen wurde und wegen der Zuverlässigkeit der überlieferten Personennamenform kein Zweifel bestehen sollte. Davon
ausgehend kann man hypothetisch behaupten, dass Gandiln ein Personenname
litauischer Herkunft gewesen sein konnte. Man kann vielleicht schlussfolgern,
dass auch weitere lit. PN mit dem Stamm gand- in dem historischen Personennamengut präsent gewesen sein konnten. Wegen des Stammes vgl. lit. gañdas
‘Rederei, Gerücht’ (LKŽe) und lit. gandė́ti (gañda, -ė́jo) ‘genug haben; gelingen,
schaffen’ (LKŽe, ALEWe). Lit. gandė́tis (-ė́jasi, -ė́josi) ‘fürchten, Angst haben’
käme hier vielleicht auch in Frage (LKŽe). Vgl. auch die pr. PN 1360 Gande
(Pierson 1873: 502) und Gande, Gandike, Gandil, Gandit, die Ernst Lewy (1904:
48) auf lit. gastù, gandaũ, gãsti ‘erschrecken’ zurückführt. Daher könnte man
dann annehmen, dass einen lit. PN *Gand-il- gegeben hat. Wegen des Suffixes
-il- vgl. die lit. PN Dovlas, Gntilas, Juñdilas, Vadilas, Dabrilà, Gintilà (Skar
džius 1996: 181). In diesem Fall Suff. -el- ist auch nicht auszuschließen. Vgl.
6

Zigmas Zinkevicius (2008: 89) gibt zwei litauische zweistämmige PN Gañd-rimas und Jó-gandas
an. Seiner Meinung nach, soll der dem Stamm Gand- aus Gaud- stammen. Die Behauptung ist
aber fragwürdig, weil die Quellen, denen er die behandelten Personennamen entnommen hat, unbekannt sind und deren Validität nicht nachweisbar ist.
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die lit. PN Dargelỹs, Jùodelis, Juodẽlis, Juodẽlė, Kalvẽlis, Vyrẽlis (Skardžius 1996:
177). Der diminutive lit. PN *Gandelis wäre vielleicht ganz denkbar.
H uly de 1 s o n u n d 1 to ch te r vo r 8 m .
Den lit. PN Hulyde dürfte man vielleicht mit dem in der LPDB vorhandenen lit. PN Ulydà verbinden. Er wird auf den, aus den christlichen PN Julijõnas,
Ulijõnas stammenden lit. Familiennamen Ulỹs/Ùlis, zurückgeführt. In der genannten Datenbank werden auch die lit. PN Ùlvydas, Uvidas angegeben, wo
die Herkunft des Stammes ul- als unklar betrachtet wird. Vgl. auch den russ.
PN Уля abgeleitet von Юлиан, poln. Ul und ukr. Уль (LPDB)7. Ein lit. PN
*Ulydė mag Ende des 14. oder Anfang des 15. Jh. unter den litauischen Personennamen vorhanden gewesen sein.
A s si p e 2 so n e vo r 6 m .
Nicht abzulehnen wäre auch die Annahme, dass einer von den 13 im MTB
erwähnten Litauern den lit. PN *Asipė getragen haben mag. Hierzu vgl. die lit.
PN Asipáuskas und Osipáuskas, die im litauischen Personennamengut bekannt
sind und mit den poln. PN Osipowski oder wruss. PN Oсiпаў sowie mit den lit.
PN Asipãvičius, Osipãvičius verbunden und auf dem wruss. PN Aсiпoвiч zu beruhen vermutet werden (LPDB). Zinkevičius (2008: 370) betrachtet Asipãvičius,
Osipãvičius als Personennamen hebräischer Herkunft, die durch slawisches Personennamenlehngut in die litauische Anthroponymie eingedrungen sind. Dazu
vgl. auch die poln. PN Osipowicz, Osipowski/Osypowski (AP 2011: 245).
Narey ke n s o n vo r 2 m .
Der lit. PN Nareyken mag litauischer Herkunft sein. Vgl. die lit. PN Nareikà,
Noréika, Noreikà, Narekis, die auf lit. norti ‘Wunsch haben, wollen’; norùs
‘geizig, wünschend’ zurückgeführt werden (LPDB)8. Erwähnungswert ist die
Tatsache, dass der PN Nareika und dessen Varianten häufig in den Urkunden
des DOs aus dem 16. Jh. erwähnt werden: 1540 Nareigka (aus Berselauken9),
7

8

9

Zinkevičius (2008: 153) führt die lit. zweistämmigen PN Ùl-vidas, Ùl-vydas, deren ersten Stamm
er mit den lit. PN Ùlis, Ulėnas verbindet und die letzteren auf den christlichen PN Julijonas
zurückführt.

Zinkevičius (2008: 291) gibt auch eine alternative Deutung an, indem er die lit. PN Nareikà,
Narekis mit dem lit. PN Naras verbindet und den auf lit. naras ‘Seetaucher, jemand der taucht’
zurückführt.
Berszlack, Dorf 2,6 km von Muldzen, Kr. Gerdauen (Blažienė 2005: 29).
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Nareika (aus Pawisteiczscheij10), Nareigka (aus Dunilischken11) (Diehlmann
2008: 172, 174, 193). Diese Einträge stammen aus dem Türkensteuer im Herzogtum Preußen 1540 und zeugen von einem ganz langen Bestehen des PNs in
der baltischen Anthroponymie eines bestimmten Areals. Die Form des lit. PNs
*Nareikė wäre sehr überzeugend.
M o s eb ut he 1 to ch te r vo r 4 m .
Der PN Mosebuthe mag ein baltischer Personenname sein, der für Litauer
und Preußen eigen gewesen ist. Vgl. die in dem OF 105 des DOs dokumentierten preußischen PN Massebud (OF 105 95r) und 1401 Masebut (OF 105 117r).
Im letzteren Fall handelt es sich um einen Preußen Masebut, dem zusammen
mit seinen Nachkommen zu Pawsnyken12 ein Stück Land erteilt wurde. Trautmann (1925: 55) gibt die pr. PN Masebuth und Masebut an13. Es geht hier um
einen zweistämmigen pr. bzw. lit PN *Maze-but-. Dazu vgl. auch die pr. PN
Masse (Schalauer), Maze (Samländer), die William Pierson (1873: 637) mit
dem lit. mas ‘klein’ verbindet und den pr. PN Mase (Trautmann 1925: 55). Wegen des zweiten Stammes –but vgl. die pr. PN Bute (Pomesane), Butil (Ermländer) (Pierson 1873: 297) und Bute, Butil (Trautamnn 1925: 21, 22). Hier sind
auch die baltischen Appellativa zu erwähnen: pr. massais ‘weniger’, lit. mažas,
lett. mas ‘klein’ (Nesselmann 1873: 101) und pr. *mazais ‘weniger’ (PKEŽe);
buttas (nom.), buttan (acc.) ‘Haus’ (Nesselmann 1873: 24) und *butan ‘Wohnung, Haus’ (PKEŽe). Daher kann man annehmen, dass die Litauer im Mittelalter ihre Nachkommen mit dem PN *Mažbutė genannt haben konnten.
M e di t he n 1 b r u d e r vo r 4 m .
In der litauischen Anthroponymie war bislang kein PN Medithen zu finden,
weder in der Kartei der historischen, noch unter den gegenwärtigen Personenamen. Es mag sein, dass es sich auch in diesem Fall um einen für Litauer und
Preußen gemeinsamen lit. PN *Meditė/*Medytė bzw.*Meditis/*Medytis handelt, der mit den lit. PN Mẽdikis, Medekis verbunden werden könnte. Vgl.
10

Lit. *Pavištyčiai. Das verschollene Dorf muss in der Umgebung von dem See Vištytis gelegen
haben.

11

Lit. *Duniliškė/*Duniliškiai. Das verschollene Dorf muss in der Umgebung von dem See Vištytis
gelegen haben.

12
13

Peissnick, Kr. Gerdauen (Blažienė 2005: 138).

Beide Träger der von Trautmann aufgezeichneten Personennamen waren Preußen, die in den Kr.
Wehlau und Gerdauen, also in dem Kontaktgebiet der preußisch- und litauisch-sprachigen Einwohner gelebt hatten. Es ist sehr glaubwürdig, dass die Träger der zwei verwandten Sprachen auch
gemeinsame Personennamen gebraucht hatten.
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die lit. PN Medeikà, Medeišà, Mẽdkis, Medikỹs, die alle auf lit. mẽdė, mẽdis
‘Wald, Forst’, mẽdžias ‘Forst, Waldung’ zurückgeführt werden (LPDB, Zinkevičius 2008: 516–517). Daher kann man von einem lit. bzw. pr. PN *Med-tsprechen. Hierzu vgl. auch mẽdė ‘Wald, Forst’, mẽdis ‘Forst, Waldung’ (LKŽe).
Vgl. auch die pr. PN Medite, Pogesane, Medete, Barte, die Pierson (1873: 637)
mit dem lit. PN Medyte Litauer verbindet. Trautmann (1925: 57) gibt den pr.
PN Medithe (familia in terra Tapiow14) auch an, lehnt auch nicht ab, dass ihm
der lit. PN Medithe zugrundeliegen könnte. Übrigens, Trautmann zieht die Parallele zwischen dem von ihm aufgezeichneten, einer anderen Quelle entnommenen pr. PN Medyten und dem in diesem Beitrag behandelten litauischen lit.
PN Medithen aus dem MTB 31515.
Wy gay l 1 s o n vo r 3 m .
Wygayl ist wahrscheinlich noch ein zweistämmiger für Litauer und Preußen
eigener PN *Vy-gail-/ *Vi-gail-. Trautmann (1925: 117) gibt den pr. PN Wygail16 an, geht seine Bildung und Herkunft an, indem er ihn mit dem lit. ON
Wigal vergleicht. Vgl. auch die pr. PN Wigel, Wysinse, Witar (Trautmann 1925:
117, 120) und den lit. PN Vy-gailas, den Zinkevičius (2008: 161) für ein Erbwort hält. In der litauischen Anthroponymie sind die zweistämmigen lit. PN
Výgantas, Vigantas mit dem ersten Stamm vi-/vy- bekannt. Der Stamm gail- ist
in den litauischen einstämmigen Personennamen Gáila, Galius, Gailỹs, Gailẽvičius enthalten (LPDB). Das Vorhandensein der lit. PN *Vygailas bzw. *Vygailis im litauischen mittelalterlichen Personennamengut ist augenscheinlich.
Y w ane so n vo r 2 m.
Der PN Ywane ist christlicher Herkunft, der aus dem Hebräischen durch die
Namengebungstradition in den byzantinisch-slawischen Gebieten sehr verbreitet war und daraufhin auch in das baltische Personennamengut eingedrungen
worden mag. Der russ. PN Иван, auf dem der lit. PN Ywane basieren muss, ist
in dem russischen Personennamengut sehr variabel, vgl. Ивач, Ивантей, Иваш
u.a. (Суперанская 2005: 126). Vgl. auch die lit. PN Ivanáuskas, Ivanãvičius, die
mit den poln. PN Iwanowski und Iwanowicz verbunden werden (LPDB). Vgl.
14

Bei der in dem OF 107 38v erwähnten Familie des Samländers Czipel aus Belauken (Behlacken
Kr. Wehlau, Blažienė 2000: 17) handelt es sich um die Verleihung eines Grundstückes an ihn
und seine Nachkommen, einer von denen Metdithe war. Es geht wieder um das von Litauern und
Preußen bewohnte Gebiet, wo die gegenseitige Auswirkung der litauischen und der preußischen
Sprache aufeinander sowie auf deren Anthroponymie nicht ausweichbar gewesen sein musste.

15

Eine genaue Lokalisierung der im MTB erwähnten lit. PN ist nicht in der Quelle nicht angegeben.

16

Der 1384 erwähnte Preuße Wygail hat in Samland im Kr. Wargen gewohnt.

Straipsniai / Articles

103

Darius Ivoška

auch noch die poln. PN Iwan, Iwanowski, Iwanowic(z) (AP 2009: 89–90) sowie
den PN Iwan, Onkel des Preußen Blyoth (Trautmann 1925: 38). Das zeugt davon, dass in Gebieten Preußens und Litauens, wo die Einwohner verschiedener
Nationalitäten zusammen gelebt hatten, sie auch die Namen von einander übernommen haben mussten17. Daher mag auch ein Litauer mit dem PN *Ivanas
benannt gewesen sein.
Wo b alle 2 s o n e vo r 6 m.
In dem MTB ist auch der lit. PN Woballe aufgezeichnet, der litauischer Herkunft sein mag. Vgl. die lit. PN Vãbalas, Vãbuolas, Vobolis, die auf lit. vãbalas
‘Insekt mit harten Oberflügeln’ verbunden werden (LPDB; Zinkevičius 2008:
513). Vgl. noch lit. vãbalas ‘Insekt mit harten Oberflügeln’ (LKŽe). Die Parallelen zu alit. wobalne ‘Apfelbaum’ und woble ‘Apfel’ wären in diesem Kontex
vielleicht auch zu ziehen (ALEW 2019: 825). Das Vorhandensein eines prothetischen „v“ wie in dem apr. wosee - *(v)zē ‘Ziege’ darf vielleicht auch vermutet
werden (PKEŽe). Allerdings lit. *Vabalė wäre eine überzeugendere Rekonstruierung des im MTB dokumentierten lit. PNs Woballe.
Gi b b une 1 s o n u n d 1 to ch te r vo r 8 m .
In der Kartei der litauischen historischen Personennamen sind folgende PN
mit der Wurzel gib- zu finden – 1640 Eua Gibowska, 1676 Joannes Gibowicz,
1681 Stanislao Gibos (IAK). Wilius Kalwaitis (1910: 10) führt in seinem Buch
die lit. PN Gibins, Gibinus, Gibiszas, Gibisze vor. Unter den preußischen Personennamen findet man auch den pr. PN Gibbune18, den Trautmann (1925:
32) mit dem lit. PN Gibbune verbindet, indem er auf den Eintrag im MTB S.
315 hindeutet. Hierzu vgl. die lit. PN Gbas, Gibáitis, Gibãvičius, die mit den
pol. PN Gibas, Gybas in Verbindung gesetzt und auf poln. gibas ‘ein hoher,
schlanker Mensch; ein hochgewachsener Bursche’ zurückgeführt werden (LPDB). Vgl. auch die poln. PN Gib, Gibas(z), Gibola u.a. (AP 2007: 551–552).
Zinkevičius (2008: 567) deutet die Herkunft der lit. PN Gbas, Gibys, Gibelis
anders, wobei er sie auf lit. gyb-ti ‘weniger werden, abnehmen; genesen, sich
verbessern’ zurückführt. Vgl. noch gỹbti, -sta, -o ‘weniger werden, abnehmen;
besser werden, genesen; reicher werden’ (LKŽe). Es handelt sich wiederum um
einen PN, der für Litauer und Preußen gemeinsam gewesen ist. Ein lit. PN *Gibunė wäre auch ganz denkbar.
17

Ljubov Feoktistova (Любовь Феоктистова) und Dmitrij Spiridonov (Дмитрий Спиридонов)
(2016: 76–92) behandeln in ihrem gemeinsamen Beitrag die Entsprechungen des biblischen Personennamens Ίωάννηϛ in der russischen, polnischen und französischen Anthroponymie.

18

Ein Samländer aus dem Kammeramt Germau (Vercamer 2010: 501).
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Nes di la 1 w i p m i t 2 k i n d e r n vo r 10 m .
Wegen unklarer Bildung, Etymologie und wegen des Mangels an Belegen
kann der PN Nesdila vorläufig noch nicht erläutert werden.
Rad a s ch 1 w i p u n d 1 to ch te r vo r 8 m .
Die Herkunft des in dem MTB aufgezeichneten lit. PN Radasch ist nicht
ganz klar aber es kann nicht abgelehnt werden, dass ein Litauer mit dem PN
*Radašas/*Radašius benannt war. In der Kartei der litauischen historischen
Personennamen findet man folgende PN mit dem Stamm rad-: 1528 Грыгорей
Радайтис, 1670 Martinus Radaytis, 1695 Malcher Radaytis (IAK). Kalwaitis
(1910: 16) gibt auch lit. PN Radiszus, Radužis an. Man kennt den lit. Familiennamen Radašáuskas, der mit den poln. PN Radoszewski, Radosz, Radoszowski verbunden wird (LPDB). Vgl. noch die poln. PN Radaszewski, Radosz (AP
2013: 197, 198). Das Suffix -aš- ist in unter den litauischen Personennamen
kaum zu finden. Pranas Skardžius (1996: 316) gibt nur zwei litauische Familiennamen Bãlašas und Rabašius an.
I tem 2 4 m. vo r K i r s t a n to l k s ges i nd e z ur M e m el, d a s w ur t von
L i t to uwen gel o s t.
Der Name des Dolmetscherknechtes aus Memel, namens Kirstan, ist christlicher Herkunft. Den Namen trugen im 14.–15. Jh. auch Preußen, die unter anderem auch in dem OF 105 eingebundenen Handfesten des DOs erwähnt wurden: 1382 Kirstan OF 105 62r, 1401 Kirstan OF 105 115v. S. auch 1448 Kirstan
Kippelle (Trautmann 1925: 45). Hierzu vgl. auch den dt. PN Kirsten, der als eine
niederdeutsche Form des dt. PNs Christian gilt (Kohlheim 2014: 105, 248). Es
handelt sich hier um einen durch Litauer und Preußen der deutschen Anthroponymie im späten Mittelalter entlehnten Personennamen christlicher Herkunft – Kirstan, der unter den litauischen Personennamen als *Kirstanas adoptiert gewesen worden mag.
3.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

3.1. Die Erforschung der litauischen historischen Personennamen bedarf einer breiteren als klassische Betrachtung, wobei man gewöhnt war, nach analogischen Stämmen im vorhanden Personennamenbestand zu suchen, um die Bildung und Herkunft der neugefundenen Personennamen zuverlässig deuten zu
können. Der Mangel an Stammanalogie unter den gegenwärtigen Personennamen, die behilflich für die Interpretation der historischen Neufunde sein würden, bedeutet nicht unbedingt, dass die neu aufgefundenen Personennamen in
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ihrer dokumentierten Form nicht existiert haben konnten. Es muss mehr Aufmerksamkeit auf die Appellativa gelenkt werden, die den historischen Anhroponymen eventuell zugrunde gelegen haben mussten.
3.2. Die vorliegende Untersuchung zeugt von den Namengebungstendenzen
unter Litauern vor der Christianisierung des Großlitauens. Nicht nur Namen
litauischer Herkunft, sondern auch die preußischer, slawischer und christlicher
Herkunft wurden zur Nennung der Neugeborenen gewählt. D.h. die Fremdnamengebung war nicht nur zwangsweise bedingt, wie im Fall der Christianisierung, sondern geschah auch freiwillig. Den Einfluss darauf hat bestimmt
das Zusammenleben von Preußen, Slawen und Deutschen in demselben Areal
ausgeübt.
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Lietuvių asmenvardžiai
Marienburgo iždininko 1399–1409 metų knygoje
SAN T R AUK A
Šiame straipsnyje pateikiami ir analizuojami Marienburgo iždininko 1399–1409 metų
knygoje (vok. Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409) surasti nauji lietuvių istorinio vardyno faktai. Naujumo sampratą, kalbant apie istorinį lietuvių vardyną, reikėtų išsamiau apibrėžti. Turint omenyje, kad iki šiol nesama istorinio lietuviškų asmenvardžių žodyno, istoriniuose šaltiniuose aptikti nauji lietuvių asmenvardžių paminėjimai lyginami su
užfiksuotais Istorinėje asmenvardžių kartotekoje ir atskiruose, įvairių autorių paskelbtuose
moksliniuose darbuose. Pabrėžtina, kad Istorinėje asmenvardžių kartotekoje saugomi vardai tik suregistruoti, informacijos apie jų kilmę ar daryba nepateikiama. Svarbu ir tai, kad
asmenvardžiai surinkti beveik tik iš Didžiosios Lietuvos teritorijų ir apima XVI–IX a. duomenis. Mažojoje Lietuvoje ir Prūsijoje gyvenusių lietuvių asmenvardžių, ypač datuojamų
anksčiau nei XV a., nerasime, nes pagrindiniai istoriniai šaltiniai, iš kurių lietuviški asmenvardžiai rinkti, yra bažnytinės knygos. Anksčiausiai užfiksuotų lietuvių vardyno paminėjimų tebereikia ieškoti Vokiečių ordino dokumentuose. Taigi, naujais faktais istoriniame lietuvių vardyne laikytini ne tik iki šiol nežinomų vardų, bet ir jau žinomų vardų ankstyvesnio
paminėjimo faktai, nauji asmenvardžių darybos ir net lokalizacijos atvejai.
Dar kartą pabrėžtina, kad šiandien svarbiausi istorinio lietuvių vardyno šaltiniai yra būtent Vokiečių ordino dokumentai, kuriuose, nepaisant nemenko jų ištirtumo, vis dar esama
daug vertingos medžiagos.
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Straipsnyje nagrinėjamais vardais vadinti karo belaisvių iš Lietuvos, laikytų Prūsijoje,
giminaičiai ar šeimos nariai. Pagrobtieji buvę Valkavisko19, Merkinės20 ir Rosės21 paupio
apylinkių gyventojai, kuriuos Vokiečių ordinas 1394 m. pradžioje, užpuolęs Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, paėmė į nelaisvę ir traukdamasis nugabeno į Prūsiją. Šį įvykį, apėmusį ne tik lietuviškas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemes, bet ir Naugarduką22, Lydą23
ir Derečiną24, 1394 m. spalio mėn. antrajame Scriptores rerum Prussicarum tome trumpai
aprašė vokiečių kronikininkas Wigandas Marburgietis. Iš šių miestų Vokiečių ordino maršalka Werneris fon Tettingenas su savo būriais parsigabeno į Prūsiją didelį grobį – be kita ko, 2200 belaisvių (iš jų 663 lietuvius) ir 1400 arklių (SRP III 191). Su karo belaisviais
Prūsijoje būdavo elgiamasi trejopai – jiems paprastai būdavo paskiriami priverstiniai darbai,
skelbiama išpirka arba jie būdavo iškeičiami į kitus belaisvius (Weber 1878: 636–637; Paravicini 1995: 102).
Straipsnyje darybos ir kilmės požiūriu analizuojami 12 asmenvardžių ir pateikiamos
jų autentiškos formos: Gandeln – *Gandelis, Hulyde – *Ulydė, Assipe – *Asipė, Nareyken –
*Nareikė, Mosebuthe – *Mažbutė, Medithen – *Meditė/*Medytė, Wygayl – *Vygailas/*Vygailis, Ywane – *Ivanas, Woballe – *Vabalė, Gibbune – *Gibunė, Radasch – *Radašas, Kirstan – *Kirstanas. Dėl neaiškios darybos ir empirinės medžiagos stokos kol kas neaiškinama
Nesdila kilmė.
Įteikta 2019 m. gruodžio 16 d.
DAR IUS I VOŠK A
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
darius.ivoska@gmail.com

19

20
21

22
23
24

Vok. Wolkowisk, brus. Ваўкавы́ск, Baltarusijos miestas Gardino srities pietrytinėje dalyje, prie
Vilkuvos ir Rasos upių.
Vok. Merken, Mericz.

Vok. Rosseye, Ros, brus. Рось, Рос, Роса – upė Baltarusijoje, kairysis Nemuno intakas. Prasideda Valkavisko aukštumoje, teka į šiaurę. Prateka Porazavą, Valkaviską, Rosę, Krasnaselską. Įteka į
Nemuną žemiau Mastų.
Vok. Klein Naugarten, Nowogrodek.
Vok. Lyda.

Vok. Drohiczyn, Drogoczyn, Dereczin, lenk. Dereczyn, brus. Дзярэчын – kaimas, priklausęs Lenkijos Novogrodeko vaivadijai iki 1945 m., dabar yra Baltarusijos Gardino srityje.
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L ie t uv ių k a lb o s i n s t it ut a s
Mok s l i n ių t y r i mų k r y p t i s : onomastika (tikrinių žodžių
darybos, kilmės, motyvacijos tyrimai).
D OI : https://doi.org/10.35321/all81-05

PRIESAGINIŲ MARIJAMPOLĖS
APSKRITIES HELONIMŲ
MOTYVACIJA
Motivation of Suffixal Helonyms
of Marijampolė County
A NOTACI JA
Straipsnyje analizuojamas savitas ir įdomus beekvivalentės leksikos sluoksnis – priesaginiai helonimai. Siekiant atskleisti jų formaliosios struktūros ir reikšmės motyvuotą ryšį, šie
vandenvardžių klasės reprezentantai tiriami struktūrinės, semantinės, motyvologinės analizės lingvistiniais metodais. Disponuojama kuo išsamesne informacija apie denotatą, panaudojami Žemės vardų anketose (1935–1937) užfiksuoti tiriamojo ploto informantų kalbinės
sąmonės duomenys, jų pažinimą, patirtį, žinojimą atspindinti, onomastinę situaciją suprasti
padedanti išlikusi papildoma informacija.
Straipsnis vertingas leksikologijos mokslui ir kitiems jos skyriams: etnolingvistikai, sociolingvistikai, psicholingvistikai, kognityvinei lingvistikai, savos toponimikos praktikai,
tikrinio žodžio fenomeno sampratai. Kultūrinės globalizacijos kontekste svarbi iš tyrimo
ryškėjanti gamtos fragmento (pelkėtų vietų) interpretacija tam tikro ploto kalbos sistemoje. Atlikto tyrimo rezultatai galėtų prisidėti sprendžiant regioninės savimonės, tapatumo
klausimus.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : vietovardžiai, vandenvardžiai, helonimai, toponominacija, motyvacija, įvardijimo principai, įvardijimo būdai, metafora, metonimija, elipsė, semantinė daryba.
A N NOTAT ION
The article addresses suffixal helonyms, which constitute a peculiar and interesting layer
of the so called non-equivalent lexis. In order to reveal the motivated connection between

110

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

LXXXI

Priesaginių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija
their formal structure and meaning, these representatives of the hydronym class are analysed using the linguistic methods of structural, semantic, motivological analysis. As comprehensive information about the denotatum as possible is in use; the article also makes use
of the data about the linguistic consciousness of the informants from the area under analy
sis, which were recorded in the “Land Names” questionnaires (1935–1937), as well as the
surviving additional information enabling us to grasp their knowledge and experience and
helping to understand the onomastic situation.
The article is valuable for the science of lexicology and its other branches: ethnolinguistics, sociolinguistics, psycholinguistics, cognitive linguistics, the practice of local toponymy,
and the conception of the phenomenon of the proper word. The interpretation of the fragment of nature (marshy places) in the language system of a certain area emerging from the
study is important in the context of cultural globalization. The findings of the study could
contribute to the solution of the issues of regional self-consciousness and identity.
K E Y WOR DS : toponyms, hydronyms, helonyms, toponymization, motivation,
principles of nomination, ways of nomination, metaphor, metonymy, ellipsis, semantic word-formation.

ĮVADAS
Žmonijos pažintinė, komunikacinė veikla ir neįvardytų objektų egzistavimas
parodo vieną iš pagrindinių kalbos uždavinių, kaip „užpildyti“ visas kalbinės
veiklos sritis naujais įvardijimais1. Todėl leksinės nominacijos tyrimai vykdomi
dviem kryptimis: aiškinantis kalbinio ženklo struktūrą ir nominacijos proceso
ryšius su įvardijamuoju objektu. Iš to, kas pasakyta, ir naujausių vykdytų pastarųjų metų nominacijos bei motyvacijos tyrimų (Mildos Norkaitienės (zoonimų), Aurelijos Gritėnienės (fitonimų), Jūratės Lubienės (mikonimų), Dalios
Sviderskienės (toponimų)) matyti, kad mokslinis požiūris krypsta į įvairiaaspekčius kalbinių reiškinių aprašus. Įvardijimas suprantamas ne tik kaip naujų
kalbinių vienetų susidarymo procesas, bet ir kaip sudėtingo proceso rezultatas,
todėl jo sprendimas sietinas su keleto klausimų sprendimu: įvardijimo būdų,
priemonių nustatymu, skirtingų požymių išaiškinimu (lingvistinis aspektas);
klausimų, susijusių su kalbos, mąstymo ir supančios aplinkos sąveika, sprendimu (gnoseologinis aspektas). Praėjusio amžiaus paskutiniais dešimtmečiais
žodžių réikšmės imtos tirti dviem viena kitą papildančiomis kryptimis: semasiologijos (tyrimo kryptis nuo formos prie turinio) ir onomasiologijos (tyrimo
1

Kazys Alminauskis Instrukcijoje Lietuvos žemės vardynui surašyti teigė: „Šimtai tūkstančių žemėvardžių yra paslėpti tarp žmonių“ (Alminauskis 1934: 4).
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kryptis nuo turinio prie formos). Kaip teigia Evalda Jakaitienė, semasiologinio
reikšmės tyrimo tikslas buvo atsakyti į klausimą „Ką reiškia vienas ar kitas žodis?“, onomasiologinio – „Kokiu žodžiu išreiškiama viena ar kita sąvoka, pavadinamas dalykas ar nusakomas vertinimas?“ (plg. Jakaitienė 2010: 42). Taigi, leksikos inventoriaus analizė onomasiologiniu aspektu reiškia nominacijos procesą
nuo įvardijamojo objekto (pa)žinojimo iki nominacijos rezultato – įvardijimo,
arba vardo suteikimo. O tai reiškia, kad nominacijos proceso analizė onomasiologiniu aspektu pirmenybę teikia kalbos vienetų analizei iš įvardytojo, vardų „kūrėjo“ pozicijos – tam tikro nekalbinio turinio raiškai tam tikra kalbine
forma. Be to, nominacijos proceso tyrimų onomasiologiniu aspektu aktualumas
pasireiškia ne tiek kalbinių formų ãtranka tam tikram turiniui išreikšti, kiek šių
kalbinių formų (ženklų) sandaros būdams ir principams išaiškinti. Taigi, norint
atlikti visavertę įvardijimo procesų analizę, svarbu nustatyti nominacijos principus, būdus ir priemones. Anot Olgos I. Blinovos (Tomsko motyvologijos mokykla), įvardijimo principai yra atskaitos taškas, taisyklės, kurios formuojasi tam
tikro ploto kalbinės bendruomenės narių motyvacinių požymių apibendrinimo
pamatu ir tuo pačiu metu patys yra atskaitos taškas naujiems įvardijimams rastis
(Блинова 1984: 77)2.
Lietuvių priesaginių vietovardžių darybos ir kilmės analizei skirta daugiausia
vietos savoje toponimikoje: helonimų – Laimučio Bilkio, oikonimų – Marijos
Razmukaitės, oronimų – Dalios Kačinaitės. Iš jų išsamiausiai darybos požiūriu
ištirti helonimai (Bilkis 2008). Šis regioninės helonimijos motyvacijos tyrimas
papildo esamą tyrimų situaciją, skatina aptariamos tematikos studijas. Sudurtinių ir sudėtinių Marijampolės apskrities helonimų motyvacijos tyrimai jau atlikti (Sviderskienė 2016; 2017). Juose neapsiribota vien helonimų atsiradimo
motyvų išaiškinimu, buvo (iš)skirti ir hidroobjektų nominacijos principai – tai
suteikė papildomą semantinį kriterijų aiškinantis helonimų motyvaciją. Siekiant
aktualizuoti priesaginių helonimų motyvacijos tyrimo naujumą, atkreiptinas
dėmesys į tai, kad helonimai, kaip ir kiti toponimai, yra antrinės nominacijos
reprezentantai. Tarpusavyje jie nėra vienodi – vieni antrinės tiesioginės, kiti –
antrinės netiesioginės nominacijos rezultatai. „Antrinė netiesioginė nominacija
nuo tiesioginės antrinės skiriasi savo rezultatu: šiuo atveju sukuriamas ne savarankiškas naujas žodis, bet tos pačios formalios sandaros žodžiui tam tikrame
junginyje su kitais žodžiais suteikiama nauja reikšmė. Tokios nominacijos keliu
formuojasi vadinamieji semantiniai dariniai“ (Jakaitienė 2010: 22). Šį apibrėžimą paaiškina Jūratės Lubienės mikonimų nominacijos ir motyvacijos tyrimų
praktika paremtas pastebėjimas: „Semantinės nominacijos atveju nominatemos
ir leksinio motyvatoriaus formalioji pusė tapatūs, o reikšmės susiję asociaciniu
2

Dėl įvardijimo principų dar žr. Гoлев 1972a.
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ryšiu“ (Lubienė 2015: 62). Neišleistinas iš akių ir kitas svarbus mokslininkės
pastebėjimas dėl elipsinio įvardijimo būdo: „Toks nominacijos procesas gali būti suvokiamas taip: iš dvižodžio pavadinimo padaromas vienažodis, formaliai
praleidžiant pagrindinį kolokacijos narį, o semantiškai – jo reikšmę inkorporuojant į buvusio determinacinio nario semantiką“ (ten pat).
Tiek semantinės darybos, tiek elipsinio įvardijimo būdo reprezentantai kitų
šalių toponimijoje skiriami jau seniai. Ukrainiečių onomastas Jurijus A. Karpenko pastebi genetinę toponimų priklausomybę nuo būdvardžių, apibūdinančių vietų vardus. Kadangi toponimai yra specifiniai vietų skiriamieji ženklai,
todėl būdvardžiai paprastai vartosenoje išreiškia įvardijamų vietų požymius, o
tai reiškia, kad gramatiškai jie yra fiziografinių terminų pažyminiai ir toks įvardijimo būdas toponimijoje, atitinkantis schemą „terminas – toponimas“, gana
įprastas. Šį teiginį patvirtina ir istorinių šaltinių įrašai, akivaizdžiai fiksuojantys,
kaip daugelis sudėtinių vietovardžių sutrumpėjo, o būdvardis sudaiktavardėjo
(plačiau žr. Карпенко 1966)3.
Dėl kalbos ekonomijos susiformavęs elipsinis įvardijimo būdas prilyginamas ir kitam kalbos ekonomija pasižyminčiam metoniminio perkėlimo būdui.
Metonimiją, kaip vieną iš ryškiausių mikrotoponimijos bruožų, taip pat mini
J. A. Karpenko (plačiau žr. Карпенко 1967: 18). Apie ją, kaip vieną aktyviausių
įvardijimo būdų, besireiškiančių toponimikoje, rašė ir kiti rusų mokslininkai:
Julija I. Čiaikina, Nikolajus D. Golevas, Liudmila A. Zacharova, Natalija G. Nesterova, Galina N. Starikova ir kt.4
Ypač svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kalbos ekonomijos tikslais susidarę elipsinio ir metoniminio įvardijimo atvejai tiriami bei publikuojami šiame
straipsnyje. Jie – jautriausias beišnykstančių (išnykusių) helonimijos (ir visos
toponimijos) sluoksnis. Dėl savo „ekonominio“ pavidalo (ypatybė ⇨ helonimas,
vieta ⇨ helonimas) lauko tyrimų metu būtent šie vietų vardai patenka į „nesaugią zoną“ ir gali būti neidentifikuoti kaip tikriniai vardai, gali likti neatpažinti
ir neužrašyti. Būtent jie greičiausiai paklūsta laikui ir pastarojo padiktuotiems
pokyčiams – melioracijai, kolektyvizacijai ir kitiems vietovardžių užrašymo laikotarpiui būdingiems veiksniams. Taigi, šių įvardijimų praradimo pavojus taip
pat skatina juos tirti ir publikuoti.
Šiame straipsnyje, be minėtųjų, atsižvelgiama ir į kitus lingvistinės paradigmų kaitos akivaizdoje iškylančius naujus toponimijos vertinimo aspektus
(pastarųjų metų lingvistikoje pabrėžiama supančios aplinkos suvokimo būdų
ir jos konceptualizacijos reprezentacija). Kaip bus matyti toliau tyrime, visi
3

Dėl sudėtinių (nesutrumpėjusių) rusų ir lietuvių toponimų formaliosios raiškos bei ją atitinkančių
modelių dar žr.: Просвирнина 2001: 35–48; Sviderskienė 2017: 78–102.

4

Plačiau žr.: Чайкина 1983; Палкина 1983; Голев 1991; Захарова, Нестерова, Старикова 2003.

Straipsniai / Articles

113

DALIA SVIDERSKIENĖ

įvardijimo būdai išreiškiami juos atitinkančiomis schemomis, įgalinančiomis
geriau suprasti onomastinės situacijos metu plėtotą įvardytojo mąstymo kryptį5. Pats žodis schema reiškia tam tikrą vaizdą, figūrą, o po to ir tam tikrą vidinę
sandarą, atitinkančią tam tikrą gramatinių taisyklių tvarką, padedančią identifikuoti mąstomąsias struktūras.
Analizuojant medžiagą siekiama (1) atskleisti požymį, tapusį pelkėtų vietų
įvardijimo pamatu6; (2) nustatyti (interpretuoti), ką reiškė vietos vardas susidarymo, virtimo nomina proprium, metu; (3) paaiškinti tiriamosios etninės srities
atstovo šios vietos suvokimą, sampratą, vertinimą ir loginį jos paaiškinimą, grįstą sava kultūrine patirtimi, atskleisti vardų „kūrėjo“ strategiją įvardijimo proceso metu.
Tikslui pasiekti vandenvardžių klasės reprezentantai tiriami struktūrinės,
semantinės, motyvologinės analizės lingvistiniais metodais. Disponuojama
kuo išsamesne informacija apie denotatą, panaudojami Žemės vardų anketose
(1935–1937) užfiksuoti tiriamojo ploto informantų kalbinės sąmonės duomenys, jų pažinimą, patirtį, žinojimą atspindinti išlikusi papildoma informacija,
padedanti geriau suprasti ir paaiškinti onomastinę situaciją. Atliekant tyrimą
taikomas mokslinis pažinimo metodas (helonimų grupavimas į tam tikras grupes, remiantis jų panašumais arba skirtumais pagal pasirinktus kriterijus), vidinės rekonstrukcijos metodas bei pragmatinės, kognityvinės interpretacijos ir
aprašomasis metodai.
Analizuojant tarpukario medžiagą tikriniai žodžiai buvo lyginami su bendriniais, užfiksuotais tarminiuose tiriamojo ploto leksiką sutelkusiuose žodynuose, ir didelės apimties apibendrinamajame lietuvių kalbos leksikos daugiatomyje, išleistame ir elektroniniu variantu, Lietuvių kalbos žodyne (toliau – LKŽe).
Kadangi motyvacijos tyrimui svarbus žodžių junglumas gyvojoje kalboje, išryškinantis jų reikšmes ir reikšmių atspalvius, pastarasis žodynas, anot pačių
jo sudarytojų, kaip įvairios daugiasluoksnės informacijos apie žodžius šaltinis,
buvo ypač pravartus. Be to, „lietuvis labiau nei kas kitas yra susijęs su kaimu.
Savita kaimiškojo gyvenimo dokumentacija yra laikomas dvidešimttomis Lietuvių kalbos žodynas [...], kuriame pateikiama senoji, tarmių [...] leksika. Jame
5

Kaip bus matyti toliau, informatyvus straipsnio antrojo skyriaus Dabar ne visai aiškios motyvacijos
priesaginiai helonimai turinys. Jis atskleidžia, kaip svarbu atliekant toponimijos tyrimą žinoti onomasiologines schemas ir disponuoti šiomis žiniomis.

6

Antrinės beekvivalentės leksikos įvardijimo atveju galima kalbėti apie motyvacinį įvardijimą, nes
jo pamatą sudaro tam tikras denotato požymis. Motyvacija yra objektų, daiktų, tikrovės reiškinių
ar pan. įvardijimo proceso sąlyga (plg. Толстая 2002: 120). „Požymis, tampantis nominacijos pagrindu kuriant naują vardą, vadinamas vidine žodžio forma arba motyvacijos požymiu“ (Gritėnienė 2006: 24).
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itin gražiai dokumentuojama įtvirtintos kalboje ir per kalbą mus veikiančios
liaudies pasaulio vizija ir puoselėjamos vertybės“ (Rutkovska 2016). Todėl pabrėžtina, kad tarpukario administracinio vieneto (Marijampolės apskrities) helonimų semantinės grupės reprezentantų įvardijimo ir motyvacijos išaiškinimo
(interpretavimo) klausimams spręsti šis žodynas ypač vertingas.
Tyrimas vykdytas paisant viso toponiminio konteksto, atskiri vietų vardai
vertinami pirmiausia tiriamojo ploto toponiminės sistemos kontekste ir tik atskirais atvejais remiamasi viso kalbinio ploto reprezentantais iš gyvosios kalbos
užrašytais ir sugulusiais Vietovardžių kartotekos (toliau – VK) lapeliuose bei
publikuotais Lietuvos vietovardžių žodyne. Iliustruojančių pavyzdžių atrankoje
pirmenybė teikiama iš gyvosios kalbos užrašytiems vietų vardams. Straipsnyje
laikomasi tų pačių, įprastų ir nusistovėjusių, lietuvių toponimijoje medžiagos
pateikimo kriterijų7.
1.

AIŠKIOS MOTYVACIJOS PRIESAGINIAI
HELONIMAI

1.1. Įvardijimai pagal tam tikras hidroobjektų ypatybes.
1.1.1. Įvardijimai pagal formą.
(1) Tiesioginio įvardijimo reprezentantai.
ypatybė ⇨ helonimas
Iš aplinkos forma išsiskyrusi bala įvardyta Apvaliùkė b., rst. KzR (Jūrės GA)8,
plg. liet. apvalùs, - ‘ritinio ar rutulio pavidalo; apskritasʼ. Nesunkiai numanoma vv. reikšmė – apskrita, -as. Kitas šiai mikrogrupei priskirtinas įvardijimas
Riestùkė b. KzR, plg. liet. riẽstas, -à ‘kuris puslankio pavidalo, gaubtasʼ. Jūrės
GA informantų teigimu, [bala] panaši į pusę rato9, t. y. puslankio pavidalo, išlenkta bala. Taigi, įvardyta remiantis heloobjekto forma. Priesaga -(i)ukė parodo teigiamą emocinį šios mikrogrupės vietų vertinimą.
(2) Netiesioginio įvardijimo reprezentantai.
a) Toliau aptariami keli netiesioginio įvardijimo pagal formą reprezentantai;
dažnai objekto formos požymis koreliuoja su jo gabaritiškumu.
ypatybė ⇨ helonimas
7
8
9

Dėl medžiagos skirstymo ir analizės tvarkos dar žr. Sviderskienė 2016: 246–247.

Dėl vv. darybos ir kilmės aiškinimo dar žr. LVŽ I 168, kur helonimai siejami su liet. apvalùs, -.

Vėlesniais lauko tyrimų duomenimis, kuriuos paliudijo VK lapelio įrašas, 1982 m. Marackų k.
(KzR apyl.) užrašytas vietos vardas Riestukė, informanto teigimu, plynia pasagos formos.
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Dėl lenktos formos (greičiausiai puslankio pavidalo) ir galbūt kiek didesnės nei įprasta apimties bala galėjo būti apibūdinama kaip Kirvinė b. Šil. Dėl
tokio spėjimo plg. liet. kivinė, kirvnė ‘prie sienos prikalamas išlenktas pagalys
kirviui įkištiʼ, dar plg. kivinis, -ė, kirvnis: Gelžis kirvnis yra stambus, dera kirvio ausims (Šts)10.
Pailga, nedidelė bala etninės srities atstovų galėjo būti apibūdinama kaip
Pupnė b. Klvr, plg. liet. pupnis, -ė ‘į pupą panašusʼ [Pupnis žukas (karkvabalis) Lnt].
Gamtinė kraštovaizdžio sritis Agurkiškės girininkijoje, iš aplinkos išsiskyrusi
pagal jos panašumą į išpjovimą, įvardyta Langinė b. KzR (Agurkiškės GA), plg.
liet. langnis, -ė ‘su lango pavidalo išpjovaʼ, dar plg. liet. lángas ‘skylė, praraja
liūne, akisʼ11 (liet. skyl ‘kiaurymė ar natūrali angaʼ, liet. prarajà ‘liūne kiaura
vieta, akisʼ, liet. aks ‘liūne kiaura vietaʼ). Dėl semantikos dar plg. Langiaraistis
rst. Jz (VK). Taigi, galima numanyti, kad balai be to, kad ši buvo panaši į lango
pavidalo išpjovą, galėjo būti būdingos ir kitos ypatybės, kaip antai: nedidelė
apimtis, gilumas, ją gaubiančių krantų nestabilus, siūbuojantis paviršius ar pan.
Šį aiškinimą pagrindžia ir sakinys, atspindintis žmogišką patirtį, užrašytas iš gyvosios kalbos: Arti prarajõs nei daeit negalima, ba labai siūbuoja – rodos, kad imsi
ir nugarmėsi (Mrs).
Užakusi bala buvo įvardyta Baltaknė b. Lbv. Saulėgrąžų ir Pagraužių kaimų Žemės vardų anketoje užfiksuota pateikėjo pastaba: [baloje] visada baltas
vanduo. Dėl semantikos plg. raistavardį Baltãkė Sug (LVŽ I 342)12. Nominatyviniu požiūriu akivaizdu, kad įvardijama per tam tikros ypatybės turėtoją (regos
organą, esantį viršutinės kūno dalies, galvos, srityje), kurio ypatybė įsivaizduojamai būdinga ir įvardijamajam geoobjektui, plg. liet. baltãkė ‘balta, išversta akisʼ
[Dėbtelėjo su savo baltakėm, neit (net) baugu pasidarė Gs; Išvertęs savo baltakès
ir spokso Plv], dar plg. liet. aks ‘liūne kiaura vieta; pelkių ar baigiančių užaugti
ežerų nedidelis vandens plotasʼ. Dėl semantikos plg. tiriamajame plote užfiksuotą balovardį Aklóji b. Mškč (LVŽ I 36).
Tam tikra kraštovaizdžio zona buvo nominuota Káulinė b. KzR (Runkių
GA), taigi, numanoma vv. reikšmė – kaulo pavidalo bala [liet. káulas ‘kietas
10

Kadangi, kaip buvo minėta įvade, motyvacijos tyrimui svarbus žodžių junglumas gyvojoje kalboje, išryškinantis jų reikšmes ir reikšmių atspalvius, siekiant paaiškinti pelkėtų vietų įvardijimo
kryptį, jų motyvacijos logiką, sakinių, užrašytų iš gyvosios kalbos, tautosakos, grožinės literatūros
ir užfiksuotų LKŽe, tam tikros vietos pabraukiamos. LKŽe santrumpos atskirai neaiškinamos.

11

Dėl šio vv. darybos dar žr. Bilkis 2008: 186.

12

Dar žr. Bilkis 2008: 185. Čia balovardis kvalifikuojamas kaip ne visai aiškios kilmės (Baltaknė b.
Lb, plg. Baltãkė rst. Sug). Dar kitaip kvalifikuojama LVŽ I 342: helonimas kildinamas iš asmenvardžio Báltakis, Baltãkis.
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kūno audinys, skeleto dalisʼ]. Siekiant argumentuotai paaiškinti, koks vietos požymis lėmė šį įvardijimą, atsakymo ieškota ir kitų plotų toponimijoje, užrašytoje iš gyvosios kalbos. VK rastas užfiksuotas balovardis Káulinė b. Krkn13 su
pateikėjo komentaru pailga, parodantis, kad įvardijimo metu galėjo būti aktualizuotas vizualiojo geoobjekto pavidalo tam tikras aspektas – išsidėstymas erdvėje (dar plg. kaulas – skeleto dalis)14. Kita vertus, galbūt vietai, kaip ir kaului,
būdingi įdubimai bei iškilimai asociatyviai galėjo (su)sieti šiuos skirtingų sričių
reprezentantus. Tame pačiame plote užrašyto balovardžio15 Káulinis rastas b.
Šil (Mikališkio GA) pateikėjo išreikštas motyvacijos paaiškinimas bala, apsupta
sausumos, leido manyti, kad hidroobjektas greičiausiai buvo nedidelės apimties,
todėl įvardytojo galėjo būti identifikuotas supančios mikroaplinkos atžvilgiu ir
diferencijuotas pagal išsidėstymą (konfigūraciją) erdvėje16. Tokiam paaiškinimui,
regis, paklūsta ir analizuojamasis įvardijimo atvejis.
b) Metaforiniai įvardijimai.
indas ⇨ helonimas
Tam tikros formos ir dubumo indo pavadinimas tapo balos Bliūdẽlis b. KzR
(Runkių GA) įvardijimo atrama (liet. *bliūdẽlis, plg. blidas ‘dubuo; į jį telpantis kiekisʼ [Apvalus kap blidas Gs]). Semantiškai artimų vv. kalbiniame plote užfiksuota ir daugiau: Bliūdẽlis ež. Kpč, Bliūdẽliakalnis kln. Sdk; Bliūdelnis
upl. Vln17 (plg. šio vv. gretimines lytis: Bedugnis ir Mėžymlio Bliūdẽlis)18. Dėl
semantikos dar plg. tiriamajame plote užfiksuotus įvardijimus, tarpusavyje besiskiriančius tam tikro aspekto – lėkštumo (dubumo) – laipsniu ir įsivaizduojamai talpinamo vandens kiekiu: Blidas b. KzR (Papilvio GA), Šáukštas b. KzR
(Runkių GA), Torieka b. KzR.
Greičiausiai dėl formos ir tam tikro jos dubumo bala buvo nominuota Drusknė b. Mrj, plg. liet. drusknė ‘indas druskai laikyti; kiekis, telpantis į druskinęʼ [Atnešk nuo aukšto drùskinę druskos Mrj], dar plg. liet. drusknis, -ė
13

Panevėžio aps. Krekenavos vlsč. Stukų k. Žemės vardų anketa.

14

Dėl vv. darybos žr. Bilkis 2008: 167; dėl šio ir sudėjimo būdu padaryto helonimo Káulinis rastas
bela (pelkė), apsupta sausuma, (Šil Mikališkio GA) motyvacijos aiškinimo žr. Sviderskienė 2017:
94.

15

Antrojo dėmens ir objekto nuorodos nesutapimas rodo netikslią geoobjekto identifikaciją arba pasikeitusį jo gamtinį geografinį statusą.

16

Dėl vv. motyvacijos paaiškinimo žr. Sviderskienė 2017: 94.

17

Dėl šių vv. žr. LVŽ I 418.

18

Dėl šių vv. žr. ten pat, p. 414.
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‘naudojamas druskai laikytiʼ19. Aktualiąją balovardžio reikšmės apimtį galėjo sudaryti ir dar keli požymiai (šviesus paviršius ir pan.).
Taip pat dėl formos ir dėl joje galimai (įsivaizduojamai) talpinamo vandens
kiekio bala buvo įvardyta Ragùtis b. Ldvn, plg. liet. ragùtis ‘tokios išaugos pavidalo arba iš jos padarytas indelis tabakui, parakui, aliejui ir kt. laikyti ar vynui,
midui gerti; jame telpantis kiekisʼ [Šįryt prisidėjau pilną ragutį taukų [rateliui
tepti], ogi įpuolė šuo ir visus išlaižė Vl]. Taigi, numanoma tiek vienos, tiek kitos
vietos vardo apibendrinta reikšmė – apvali, nedidelė, negili.
krosnies dalis ⇨ helonimas
Krosnies dalis, t. y. tam tikra įduba joje, tapo kraštovaizdžio dalies, natūralios įdubos, įvardijimo atrama: Pečiùkas b. Lbv, plg. liet. pečiùkas ‘niša su durelėmis krosnyje maistui šiltai laikyti, pečionė, dėklėʼ [Dėk mėsą į pečiuką, čia stovėdama atšals Mrj; Įdėk mėsą į pečiùką, ten katė neprieina Krsn]. Panašu, kad ir
žinomas (pa)talpinamų buities daiktų gabaritiškumas turėjo reikšmės įvardijimo
procese, dėl šio pastebėjimo plg. liet. nišà ‘sienoje padarytas įdubimas kam nors
pastatytiʼ, liet. pečiónė ‘įdubimas, skylė [...] smulkiems daiktams pasidėti [...]ʼ
[Skylė pečiuje dėl padėjimo puodelių bus pečiõnė J. (LKŽe)].
žmogus ⇨ helonimas
Iš aplinkos savo forma išsiskyręs topoobjektas įvardytas emociškai nuspalvintu vardu Panaitė b. Vv20, plg. liet. panáitė, panatė ‘pono duktėʼ. Toks formalusis
pavidalas valstietiškos kultūros atstovui, matyt, pasirodė tinkamiausias gamtos
objekto apvalumui ir teigiamam vertinimui išreikšti. Dėl semantikos plg.
Apvaliùkė b., rst. KzR (Jūrės GA)21.
Šios mikrogrupės helonimai reprezentuoja figūratyvųjį MM22.
1.1.2. Įvardijimai pagal spalvą.
Netiesioginio įvardijimo reprezentantai.
ypatybė ⇨ helonimas
19

Dėl šio ir kitų lietuvių vv. su drusk- žr. LVŽ II 342–343. Čia jie siejami su liet. druskà ‘tam tikras
sūrus mineralinis junginys (natrio chloridas)ʼ.

20

Anketoje rašoma: paskendusi panelė. Toks paaiškinimas sietinas su remotyvacija, kai morfologiškai, leksiškai neskaidrus žodis „išverčiamas“ suprantamai. Dėl minėto reiškinio plačiau žr.: Голев
1972; Nübling, Fahlbusch, Heuser 2012: 38; Kabašinskaitė 2014.

21

Dėl vv. žr. LVŽ I 168. Dar plg. kitą nominaciją: smėlynuose auganti gėlė, laukinis levukas, taip
pat vadinamas panate [Šiemet mūs linuose panačių yra Rdm].

22

Dėl termino motyvacijos modelis (MM) reikšmės ir vartosenos žr.: Блинова 2007; 2012; Lubienė
2015.
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Kadangi liet. brõkas reiškia ‘burokasʼ, o pastarasis, kaip yra žinoma, ne vandens augalas. Taigi, galima manyti, kad geoobjektas įvardytas Brokinė b. Vv23
dėl jo vandens / dugno spalvos, plg. liet. burõkinis, -ė, buroknis, -ė ‘kuris buroko spalvos, pavidaloʼ24. Vadinasi, numanoma balovardžio reikšmė – iš aplinkos išsiskirianti apyraudonės, burokui būdingos, spalvos bala. Tokį spėjimą
patvirtina ir semantiškai artimi kiti šio ploto helonimai Raudõnė b. Krsn, Raudónplynė rst. KzR25. Pastarųjų vandenvardžių motyvaciją paaiškina anketos metatekstas. Prie balovardžio Raudõnė anketos Pastabų skiltyje rašoma: greta balos
esanti dirva yra rausvos spalvos ir baloj atsiranda rūdys. Remiantis juo, galima
numanyti, kad etninės srities atstovai kaip „raudonas“, „rausvas“ suvokia pelkėtas geografines zonas, kuriose yra ištirpusi geležies rūda (plg. liet. raũsvas, -à
‘šviesiai raudonas, apyraudonisʼ). Dėl semantikos dar plg. kitame plote užrašytą
helonimą Burokėlių balaitės b. Pns26.
Palyginimo pamatu nominuotas ir raistas Tabaknis rst. Ss, plg. liet. tabaknis, -ė ‘būdingas tabakui, kaip tabako (apie spalvą)ʼ [Jų (grūzdų) daugiau tabaknė spalva Ss; Tabakinė ruda spalva BTŽ396 (LKŽe); Pasisiūdžiau tabaknę suknelę Ig]. Numanoma reikšmė – apyrudis raistas.
Dėl tam tikro gamtinės zonos (plynės) paviršiaus atspalvio (apybėrio) topoobjektas įvardytas Bėrókas pln. Vv (Šališkių GA)27, plg. liet. bėrókas ‘šiek tiek
bėras, apybėris’28 ir liet. bras, -à ‘kuris tamsiai rudos spalvos (ppr. apie arklį)ʼ.
Taip pat plg. kitus tikrinių žodžių reprezentantus, tam tikrus įvardijimo pagal
visumos ir dalies santykį atvejus: pvd. Rudõkas (LPŽ II 631), prvd. Rudõkas
‘rudabarzdis’ Krkn (Butkus 1995: 371) ir liet. rùdas, -à ‘tamsiai geltonas; rudaplaukis (apie žmogų)ʼ bei rudókas, -a ‘apyrudisʼ. Dėl semantikos plg. Granãpievė
pv., upl. Mškč (liet. grãnas, -à ‘tokia karvių plauko spalva: kojos, galva, nugara ir papilvė balta, o šonai juodi arba žali; baltnugaris’)29. Regis, galima pritarti
23

24

Anketos duomenimis, per Brokinę teka upelis Brokinis. Dėl pastarojo žr. LUEV 22: Brõkinis up.
Vv.
Kitaip LVŽ I 571: čia pateikiamas galimai dvejopas kilmės aiškinimas: iš avd. Brõkas, neatmetama
ir kilmės iš liet. brõkas ‘burokasʼ galimybė.

25

Plačiau dėl šio vv. motyvacijos aiškinimo žr. Sviderskienė 2017: 251.

26

Dėl jo kilmės ir darybos aiškinimo žr. LVŽ I 571.

27
28

29

Šališkių girininkijos anketoje rašoma, kad vietos vardą žino tik Naudžių k. senesni žmonės.

Dėl vv. darybos ir kilmės dar žr. LVŽ I 439, kur svarstoma dėl vv. etimono dvejopumo: galbūt iš
liet. bris, bris ‘bėras arklys, bėra kumelė; bėrokasʼ (LKŽ I 766), tačiau neatmestina ir kai kurių vv.
kilmės iš avd. Bris (LPŽ I 237) ar pan. galimybė. Kaip tik su asmenvardžiu raisto vardas siejamas
ir L. Bilkio (žr. Bilkis 1998: 132).
Dar žr. LVŽ III 254, kur šie vv., be minėto būdvardžio, siejami ir su liet. granys ‘granas galvijas’.

Straipsniai / Articles

119

DALIA SVIDERSKIENĖ

Uralo universiteto lingvistės Jelenos E. Ivanovos pastebėjimui30, kad toponimijos duomenys paliudija platesnį gyvulio plauko spalvų vartosenos lauką.
Toliau aptariami dar du netiesioginio įvardijimo reprezentantai pagal spalvą
(atspalvį); ši jų ypatybė koreliuoja su hidroobjekto dugno kokybės ypatybe (a),
su gabaritiškumu (b), pastaruoju atveju aktualiąją reikšmės apimtį, regis, sudaro
ir dar keli požymiai (pailga forma, kietas paviršius).
ypatybė ⇨ helonimas
a) Dėl pelkėtos vietos paviršiaus tamsaus atspalvio ir galbūt fizinės būsenos
(kietumo) ši buvo įvardyta Geležinė plk. Šil31, plg. tokią sampratą pagrindžiantį
sakinį, užfiksuotą iš gyvosios kalbos tiriamajame plote: Tokios geležnės (kietos),
akmeninės žemės čia (Prn). Dar plg. kito ploto vandenvardžių motyvacijos tyrimo rezultatais paremtą upėvardžio Gelẽžupis aiškinimą: „Galbūt upė taip pavadinta dėl spalvinio vandens ir geležies panašumo arba dėl to, jog į upę įvairiais tikslais buvo nardinami geležiniai įrankiai ir kiti iš geležies padaryti daiktai“
(Bilkis 2009: 358), dėl kurio pirmosios dalies paremiant pelkėtos vietos motyvacijos aiškinimą galima sutikti.
b) Greičiausiai nedidelė, tamsi, ragaišio pavidalo pelkėta vieta, išsiskyrusi
savo pavidalu iš aplinkos, įvardyta Ragašinė plk. Vv, plg. liet. ragašis ‘rupių
kvietinių ar miežinių miltų duona, karaišisʼ, dar plg. liet. ragašduonė ‘duona, iškepta iš mažai miltų, nedidelė duonaʼ, [Tamsus ragašis – kūlėtų kviečių Dkš].
Dėl semantikos plg. Ragaišbalė rst. Prn32, Juodaragašė b. Dnl (VK).
1.1.3. Fiziografinio įvardijimo reprezentantai, apibūdinantys vandens pobūdį, jo kokybę (1) ir dugno (paviršiaus) kokybę (2) – dažniau nelygų paviršių.
(1) a) atributas ⇨ helonimas
Tiesioginio įvardijimo reprezentantas.
Dėl tamsaus, drumzlino, klampaus balos turinio ši įvardyta Dumblinė b.
Prn, plg. liet. dumblnis, -ė ‘pagamintas iš dumbloʼ, dar plg. Pilna bala dublo
Dkš [liet. dublas ‘nusėdusios drumzlės, šlapias suplaktas purvasʼ33; liet. puvas
‘šlapia, suminkštėjusi nuo vandens, kimbanti žemėʼ34].
b) Kitas šios mikrogrupės reprezentantas – Rūdýnas b. KzR (Agurkiškės
GA), plg. liet. rūdýnas ‘turintis rūdžių, rūdinas vanduoʼ [Štai purvynėlis, juods
30
31

32
33

34

Dėl jo plačiau žr. Иванова 2015: 128–130.

Dar žr. LVŽ III 128–129, kur nurodomas etimonas liet. geležs ‘labiausiai paplitęs gamtoje metalas
(Fe), iš kurio daromi įrankiai, ginklai ir kitaʼ, gẽležas ‘geležinis daiktasʼ.
Dėl pastarojo vv. motyvacijos aiškinimo žr. Sviderskienė 2016: 258.

Būtent šis etimonas ir nurodomas monografijoje bei Lietuvos vietovardžių žodyne (2014) – dar žr.:
Bilkis 2008: 154; LVŽ II 386–388.

Atlėkė žąsins su žąsių pulku, sumiešė vandenį su juodu purvu (KlpD98); Nekišk rankų purvan: rankos baltos, purvas juodas (Vlk).
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rūdynėlis, kur kas dieną braidžiojau JD308 (LKŽe)]. Tai metoniminio įvardijimo atvejis, kuomet pavadinta pagal visumos ir dalies santykį.
(2) a) ypatybė ⇨ helonimas
Netiesioginio įvardijimo reprezentantai.
Nelygaus, gumbuoto dugno bala įvardyta Gumbnė b. Lbv, plg. liet. gumbnis, -ė35 ‘gumbuotasʼ [liet. gumbúotas, -a ‘gumbais aptekęs, nelygus, nedailusʼ36]. Dėl formaliosios struktūros ir semantikos plg. vv. Gumbndaržis a., ar.,
krm. Vlkj37.
Nelygaus, kupstuoto paviršiaus geoobjektai įvardyti Kupstnė b. KzR (Papilvio GA), Lbv; rst. Gdl, plg.: liet. kupstnis, -ė, liet. kúpstas ‘koks nors nedidelis iškilimas, kaupas, kemsas, kupurnaʼ. Dar plg. realią gamtinę situaciją atspindinčius sakinius, užrašytus iš gyvosios kalbos kitame plote: Šios kemsais
priaugusios balos neišpjausi (Kp); Visa pelkė apsemta, tik kęsai bekyšo iš vandens
(Slnt) [liet. ksas ‘kemsas, kupstasʼ]. Dėl semantikos plg. Kùpstabalė b. Vv38.
Šios mikrogrupės reprezentantais reiškiamas prasminis turinys konkuruoja
ne tik tarpusavyje, atskleisdamas įvardijamų objektų tam tikro aspekto – nelygumo – laipsnį, bet ir su kito šiame plote užfiksuoto helonimo Parkabalė b. Ss
[liet. párkai ‘tokia odos liga, niežai, šašaiʼ – nelygumai, iškilimai kaip šašai] prasminiu turiniu39.
b) Pagal kitą modelį sudaryti dar du toliau pateiksimi įvardijimo reprezentantai (vietos ypatybė ⇨ helonimas); įvardijimo proceso metu vyko jų reikšmės
specializacija.
Bala, kurioje, informanto teigimu, daug kupstų, buvo įvardyta Kupstýnas b.
Krsn, plg. liet. kupstýnas ‘vieta, kur daug kupstų, kemsynasʼ [Gysim [gyvulius]
į kupstýną Klvr]; Kupstỹnė b. Klvr, plg. liet. kupstỹnė ‘kupstuota vieta, pievaʼ
[Kupstỹnės kęsynės, o geros žemės nė sprindžio Lk; Kas iš tų laukų – tik kupstỹnės Gs].
Tiesioginio įvardijimo reprezentantas.
atributas ⇨ helonimas
35

36

37

Plg. liet. gumbnė ‘vieta už krosnies, užkrosnisʼ [Vaikai, pamatę mešką, sulindo į gumbinę Šil; Kad
ir žalios malkos, gumbinėj greit išdžiūsta Prn; Sukrauk malkas į gumbinę Brb; Tamsi gumbnė
Auk].

Kitaip LVŽ III 353: čia, kaip ir kitų Lietuvos vietovardžių žodyne (2018) cituojamų autorių, visi vv.
su gumb- siejami su liet. gubas ‘medžio (augalo) antauga, sustorėjimas kurioj vietoj, surietėjimas;
koks pasipūtimas’, gùmba ‘medžio kumpynė’, gubti ‘augti, didėti, darytis gumbui’.

Dėl vv. darybos ir kilmės žr. LVŽ III 354. Čia aiškinama kiek kitaip: galbūt iš *gumbnis, plg. pvd.
Gubis.

38

Dėl vv. motyvacijos aiškinimo žr. ten pat.

39

Dėl pastarojo vv. motyvacijos aiškinimo žr. Sviderskienė 2016: 250.
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Kiek kitokį reikšmės atspalvį turi plynė, kurios paviršiuje buvo matomi kitokio pobūdžio nelygumai – palikti šliaužiojimo pėdsakai, brydės: Šliùžinė
pln. Vv (Šališkių GA), plg. liet. šliuž, šliùžė ‘šliaužimo pėdsakas, brydėʼ [Užėjo
ant javų pulkas žąsų ir pridirbo šliužių Žvr]. Be to, pėdsakai reiškia ‘ko buvusio
ženklas, žymėʼ. Taigi, remiantis pateiktais duomenimis, nesunkiai numanoma,
ką vardų „kūrėjas“ turėjo galvoje taip apibūdindamas plynę. Kaip yra žinoma,
plynėse prieglobstį randa, šliaužioja40 driežai, žalčiai, angys ir kt. gyvatėms priklausantys gyvūnai. Be to, plynėse tik kur ne kur pasitaiko vienas kitas labai suskurdęs medelis (rš. iš LKŽe), paviršius gerai matomas.
1.1.4. Įvardijimas, sietinas su objekto gabaritiškumu: Valakinė b. Prn, plg.
liet. valãkinis, -ė ‘kuris valako dydžioʼ, dar plg. valãkas ‘žemės sklypas apie
dvidešimt dešimtiniųʼ. Tokį spėjimą Strielčių k. Žemės vardų anketos skilties
[objekto] Dydis įrašas ¼ ha, regis, patvirtina. Įvardijimo schema: ypatybė ⇨
helonimas.
1.1.5. Įvardijimai pagal krantų, paviršiaus (dangos) apaugimą tam tikros rūšies augalais.
(1) atributas ⇨ helonimas
Nesunkiai numanoma balovardžio Ajernė b. Prn reikšmė – ajerais apaugusi,
ajerų priaugusi bala, plg. liet. ajernis, -ė ‘ajerų priaugęsʼ [Ajernė sietuva Šts],
dar plg. liet. ãjeras ‘pelkių augalas ilgais, stipriai kvepiančiais lapais (Acorus calamus)ʼ. Liaudišką žinojimą, grįstą patirtimi, atspindi sakinys, užrašytas iš gyvosios kalbos: Ajerai auga plýnėse, kur jau niekad neišdžiūsta (Jrb). Bala, kurios
krantai apaugę asiūkliais, įvardyta Asiklinė (Asiklinė?) b. Krsn; Asiūklnė
b. Lbv41; Asiūklinė b. Lbv42. Anketos duomenimis (Krsn), seniau augę asiūkliai
(liet. asiklis, asiklis ‘asiūklinių šeimos sporinis augalas smulkiais žvyniškais
lapeliais, triaušis (Equisetum)ʼ). Enciklopediniai duomenys – asiūkliai auga apydrėgnėse dirvose, šaltiniuotose vietose, miškuose, pievose43 – tokiam pelkėtų vietų
motyvacijos paaiškinimui, regis, neprieštarauja.
Tam tikros rūšies augalų priaugusios (jais apaugusios) pelkėtos vietos įvardytos Buožinė rst.44 Mrj, plg. liet. búožė ‘švendras, vilkauodegė (Typha)ʼ [Šįmet
kone pilna durpinyčia búožių priaugo Mrj] – buožių (švendrų) raistas; Lakišnė b. Ldvn, plg. liet. lakšius ‘graižažiedžių šeimos balų ir pakrančių augalas
40

Plg. liet. šliaũžti, -ia, -ė ‘rėplioti, ropoti paviršiumʼ.

41

Salaperaugio k. anketa.

42

Naujos Valios k. anketa.

43

Žr. prieigą internete: https://lt.wikipedia.org/wiki/Asi%C5%ABklis [žiūrėta 2019-10-18].

44

Vietos vardo ir objekto nuorodos nesutapimas rodo arba pasikeitusį objekto statusą, arba netikslią
nurodytą (užrašytą) objekto nuorodą.
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geltonais žiedais ir labai kibiomis sėklomis (Bidens)ʼ – lakišių; Lapkinė b.
Lbv, plg. liet. lapkas ‘puriena (Caltha palustris)ʼ [Pilnas prūdas lapkų Ktk]45 –
lapūkų. Samannė b., rst. Prn; Samannis rst. Gdl (Ivoniškio GA) – samanų
raistas, plg. liet. samannis, -ė ‘samanomis apaugęsʼ. Enciklopedinio pobūdžio
liudijimai tokią liaudišką pelkėtų gamtinių segmentų sampratą paremia: Baltasis tetervinas mėgsta plačias samanines balas, apaugusias smulkiais berželiais ir
pušelėmis T. Ivan.; Samaninė pelkė ŽŪŽ19 (pagal LKŽe). Dėl semantikos plg.
Samanų raistelis rst. Gdl46.
Viksvų priaugusi bala įvardyta Viksvinė b. Lbv, plg. liet. vksvinis, -ė, viksvnis ‘viksvų priaugęsʼ (liet. viksvà, vksvos ‘viksvinių šeimos daugiametė žolė (Carex)ʼ; Pelkinė viksva (C. acutiformis) LBŽ). Plg. liet. viksvãpelkė ‘viksvų priaugusi pelkėʼ, dar plg. iš raštų užfiksuotą, įvardijimo situaciją padedantį
perprasti sakinį: Žolyne gausiai auga viksvos: šluotelinė, kupstinė, šeriuotoji ir kt.
(LKŽe)47.
Pagal tą patį modelį, gyvą kalboje, įvardijimo tikslais buvo „konstruojami“
ir šie vardai: Néndrinė b. Prn48, Nendrinė b. Prn49. Žodynai įvardijimo atrama pasirinkto būdvardžio liet. néndrinis, -ė reikšme *‘nendrių priaugusiʼ, arba
*‘nendrėmis apaugusiʼ, kiek yra žinoma, nefiksuoja50, tačiau Šaltupio ir Ašmintos k. Žemės vardų anketose informantų nurodyti įvardijimo motyvai auga nendrės, neišdžiūsta leidžia manyti, kad minėtomis reikšmėmis gyvojoje kalboje
šios vv. lytys funkcionavo. Dėl formaliosios struktūros ir semantikos dar plg.
Nendrnbalė b. Mrj51.
Helonimo Nendriškė b. Mrj reikšmė – nendrių bala, plg. informantų liudijimą augdavo daug nendrių, dabar baigia džiūti. Iš pastarojo aiškėja, kad džiūstant balai nendrės išnyksta [plg. liet. néndrė ‘varpinių šeimos vandens augalas
ilgu tuščiaviduriu stiebu (Phragmites communis)ʼ]. Taigi, iš šio tarpukario įrašo galima sužinoti papildomos informacijos apie tirtojo ploto gamtinių zonų
pasikeitimus.
Balos, kurių pakrantės apaugusios tam tikros rūšies medžiais, kitais augalais, įvardytos Beržnė b. Prn [Baltasis tetervinas mėgsta plačias samanines balas,
45
46
47

48
49
50
51

Plg. liet. lapgas ‘pelkinis augalasʼ [Jaũ getonuoja visà peva – žỹdi lapgai] (DKŽ 81).
Dėl šio vv. motyvacijos aiškinimo žr. Sviderskienė 2017: 85.

Dėl semantikos dar plg. Viksvýnas b. Vv (liet. viksvýnas ‘viksvų priaugusi vieta, viksvų pievaʼ) ir
liaudiška patirtimi grįstą informaciją: Viksvyna sausutukai, nor voliokis (Lp).
Šaltupio k. Žemės vardų anketa.

Ašmintos k. Žemės vardų anketa.

LKŽe duomenimis, liet. néndrinis, -ė ‘nendrėse gyvenantisʼ.

Dėl šio vv. motyvacijos aiškinimo žr. Sviderskienė 2016: 249.
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apaugusias smulkiais berželiais ir pušelėmis T. Ivan.]52, dėl semantikos plg. Berželių balaitė b. Krsn53; Drebulnė rst. KzR (KzR GA), plg. liet. drebul ‘toks medis drebančiais lapais, epušė (Populus tremula)’), dėl formaliosios struktūros ir
semantikos plg. Drebulinis upl. Snt54; Girtuoklinis rst. Prn, plg. liet. girtuõklė
‘viržinių šeimos augalas, girtė, vaivoras (Vaccinium uliginosum)’; Javarinė b.
Igl, plg. liet. jãvaras ‘gluosninių šeimos medis, tuopa, topolis (Populus nigra)ʼ.
Šią mikrogrupę papildo dar vienas reprezentantas: dėl grybų gausos tam tikroje gamtinėje zonoje pastaroji įvardyta Grỹbinė plk. Lbv, plg. liet. grỹbinis, -ė
‘grybųʼ (PPAŠŽ I 315). Enciklopedinės žinios55 tokiam aiškinimui neprieštarauja: pelkėse, raistuose, kur paplitę beržai, auga lepšės.
(2) Helonimai, susidarę iš kuopinės reikšmės augalų pavadinimų: Nendrýnas b. Lbv, Mrj (anot informanto, [bala] pailga, apaugusi nendrėmis); rst. Brb
(Balbieriškio GA, Prienų šilo ank.), plg. liet. nendrýnas ‘nendrėmis apaugęs
plotasʼ; Pupelaiškỹnė b. Klvr – informanto paaiškinimas, regis, reprezentuoja
balovardžio reikšmę: [bala] klampi, gausiai auga pupelaiškės, plg. liet. pupalaiškýnas ‘vieta, kur auga pupalaiškiaiʼ; Švendrýnas rst. Gdl, plg. liet. švendrýnas
‘švendrių ar švendrų priaugęs plotas)ʼ, dar plg. liet. švéndrė ‘nendrė (Phragmites)ʼ56; Vikšrýnas b. KzR, Vikšrỹnė b. Ss – įvardytos vikšrių priaugusios balos,
plg. vikšrýnas, vikšrỹnė ‘vikšrių priaugusi vietaʼ [Vikšrýnuose yra daug puplaiškių Skr]. Anketos (KzR) duomenimis, auga vikšriai, yra šaltinių, dar plg. liet.
vkšris ‘vikšrinių šeimos žiedinis drėgnų vietų augalas (Juncus)ʼ [Liūninis vikšris
(J. supinus) LBŽ; Upių vanduo ištekės,… nendrės ir vikšriai suvys SkvIz19,6];
‘viksvaʼ (Carex) [Vkšrio pažėlė to[je] balo[je] šįmet Plv; Vkšriai į pelkes auga
Krg]; ‘balinis asiūklis (Equisetum fluviatile)ʼ. Galbūt neatmestina galimybė, kad
įvardijimo metu kai kuriais atvejais nebuvo konkretizuojama ir vikšriais galėjo būti pavadinta bet kokia prasta žolė, dar plg. liet. vkšris ‘bet kokia prasta
žolėʼ. Viksvų priaugusi bala įvardyta Viksvýnas b. Vv, plg. liet. viksvýnas ‘viksvų priaugusi vieta, viksvų pievaʼ, dar plg. liet. viksvà, vksvos ‘viksvinių šeimos
daugiametė žolė (Carex)ʼ. Iš pateiktų mikrogrupės pavyzdžių matyti, kad įvardijimo proceso metu vyko šių vietų vardų reikšmės specializacija.
52

Plg. apeliatyvinės leksikos nominacijos pavyzdį: liet. beržnė ‘vaistai iš beržo pumpurų, apipiltų
degtineʼ. Remiantis enciklopedinėmis žiniomis, tai tamsiai rudos spalvos ir kartaus skonio skystis.

53

Dėl šio vv. motyvacijos aiškinimo žr. Sviderskienė 2017: 85.

54

Žr. LVŽ II 324.

55

Prieiga internete: https://www.grybai.lt/valgomi/lepse/ [žiūrėta 2019-10-18].

56

Plg. paaiškinamojo-konstatuojamojo pobūdžio sakinį, užfiksuotą iš raštų: Baigiasi švendrynai ir
prasideda vandens lelijos (rš.). Su pastarąja situacija susijęs pastebėtas ir užrašytas iš gyvosios kalbos žmogiška patirtimi paremtas pastebėjimas: Gali kast šulnį: jeigu švéndrės auga, tai bus vandenio
(Rdm).
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Pagal tą patį struktūrinį modelį (iš kuopinės reikšmės augalų pavadinimų)
gyvojoje kalboje buvo „pasidaromi“ ir vartojami šlapioms gamtinėms zonoms
pavadinti šie vardai: Buožýnas b. Vv, plg. liet. búožė ‘švendras, vilkauodegė
(Typha)ʼ; Kalavýnas (< Kalavijýnas) b. Klvr, plg. liet. kalavjas ‘pelkių, ežerų,
upių augalas panašiais į kalaviją lapais, ajeras (Acorus calamus)ʼ. Jų reikšmė nesunkiai numanoma: *‘buožių (švendrų) priaugusi bala, buožių balaʼ , *‘kalavijų
(ajerų) priaugusi bala, kalavijų balaʼ.
Ivoniškio girininkijos anketos informantų duomenimis, bala, apaugusi karklais, įvardyta Ataželýnas b. Brb, plg. liet. *atãželas ar pan., plg. atželà, ãtželas
‘iš medžio stiebo ar šaknies išaugusi jauna šakelė, atauga, atvašaʼ. Dėl tokio spėjimo dar plg. kaklas ‘gluosninių šeimos medis ar krūmas (Salix cinerea, S. aurita,
S. nigricans arba S. pantandra)ʼ, o iš raštų ir grožinės literatūros teksto LKŽe užfiksuoti pavyzdžiai patvirtina vietos sampratą: Karklai auga paupiais, paežeriais
(rš.); Ė karklai po slėnį terp liulančių paversmių pamėgo pavėnį (A. Baran.). Taigi,
numanoma balovardžio reikšmė – karklų atžalų priaugusi bala57.
Užfiksuotas ir netiesioginio įvardijimo reprezentantas.
valgis ⇨ helonimas
Prie Meškėnų k. anketoje užfiksuoto balos vardo Cibulỹnė b. Igl skiltyje Žemės paviršiaus rūšis, išvaizda, kokybė rašoma: klampynė (liet. klampỹnė ‘klampi
vieta, klampynasʼ). Liet. cibulỹnė reiškia ‘cibulienėʼ, o liet. cibuliẽnė ‘valgis, kuriame daug svogūnųʼ (KzRŠŽ I 102). Greičiausiai ši bala buvusi varliacibulių
augimo vieta, plg. liet. valiacibulis58 ‘tokia žolė, panaši į svogūnąʼ. Taigi, pelkėtai vietai suteiktas ne tik formaliai su valgio pavadinimu sutampantis vardas, bet
įvardyta ir pagal nekalbinio turinio analogiją. Dėl semantikos plg. Varliacibulỹnė
b. KzR. VK duomenimis, Lietuvoje užrašyta ir daugiau vv. Cibulỹnė: bala Jankų
GA, pelkė Kražių vlsč. Akmenių k., įdubusi pieva Vilkijos vlsč. Akuotų k. (visi
įvardijamus objektus nurodantys duomenys paremti 1935 m. Žemės vardų anketų duomenimis).
1.1.6. Įvardijimai pagal tam tikros rūšies gyvūnų apgyventas pelkėtas gamtines zonas.
(1) Tiesioginio įvardijimo reprezentantai.
atributas ⇨ helonimas
a) Dėl baloje besiveisiančių dielių pastaroji įvardyta Diẽlinė b. Krsn, plg. liet.
diel ‘krauju mintanti gėlųjų vandenų kirmėlė, siurbėlė (Hirudo medicinalis);
sraigėʼ. Anot informantų, seniau dielių būta ir dabar esama. Taigi, balovardžio
reikšmė – dielių bala.
57

Plg. kitą šio ploto vv. Lapnbalė b. Mrj. Dėl jo motyvacijos aiškinimo dar žr. Sviderskienė 2016:
253.

58

Šio bendrinio žodžio vartosenos plotas pagal LKŽe – Višakio Rūda.
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b) Dėl tam tikros rūšies žūvų veisimo(si) vietos balos įvardytos Karõsinė
b. Ldvn; b. Karosinė b. Klvr, plg. liet. karõsinis, -ė ‘kuriame veisiasi karosaiʼ,
dar plg. liet. karõsinė ‘kūdra, kurioje yra karosųʼ. Tokį aiškinimą paremia ir anketų duomenys: joje daug žuvų, ypač karosų (Ldvn), labai gerai veisiasi karosai;
nuo šios rūšies žuvų ir vardą gavo (Klvr). Enciklopediniai duomenys šių žuvų veisimosi (gyvenimo) vietą patvirtina: Seklieji ežerai žuvininkystės požiūriu
yra karosinio-lyninio ar karosinio tipo (T. Ivan.). Dėl semantikos plg. Karõsbalė
2 b. Klvr59. Greičiausiai dėl tos pačios priežasties bala buvo įvardyta Lydekinė
b. Klvr. Lydekos, enciklopedijos duomenimis60, mėgsta stovintį ar lėtai tekantį
vandenį ir gilias tankiai apžėlusias vietas. Šios mikrogrupės aprašą galima baigti
liaudišką patirtį iliustruojančiu sakiniu, šiame plote užfiksuotu iš gyvosios kalbos: Mūsų dùrpinyčiose daug žuvų (Plv). Iš to, kas pasakyta, galima suprasti, kad
daugelis šių pelkėtų vietų buvo įvardytos pagal paskirtį.
c) vieta ⇨ helonimas
Kieno gyventa pelkėtose vietose, parodo ir ši helonimų mikrogrupė. Jos reprezentantai – gyvojoje kalboje tipišką įvardijimo situaciją atitinkantys pagal
nusistovėjusį modelį susidarę vardai; motyvuojantis žodis čia reiškia vietą: Karosýnas b. Vv – karosų bala. Žalčiukýnas rst. Vv – roplių buvimo (gyvenamoji) vieta, plg. liet. žalčiùkas ‘žalčių jauniklisʼ. Atkreiptinas dėmesys ir į tai,
kad žalčiu tiriamajame plote gali būti vadinamas ne tik nenuodingas į gyvatę
panašus roplys, tačiau ir bet koks gyvatėms priklausantis gyvūnas61. Analizuojamasis atvejis, regis, ne išimtis, kai įvardijimo atrama nekonkretizuojant pasirenkamas tipiškiausias gyvatėms priklausančio gyvūno pavadinimas, plg. Žalčiabalė b. Brb62.
Kurklių buvimo (gyvenamoji) vieta įvardyta Parplynė plk. KzR (Runkių
GA), plg. liet. parplỹs ‘kurklys’63, dar plg. liet. kurklỹs ‘svirplių šeimos vabzdys,
gyvenantis drėgnoje žemėje, turklys, parplys (Gryllotalpa gryllotalpa)ʼ [Kurkliai
mėgsta drėgnas, nenusausintas dirvas sp.].
(2) Užfiksuoti du netiesioginio įvardijimo reprezentantai: Petkeliškių k. anketos informanto duomenimis, bala Velnỹnė b. Vv, buvus labai klampi, niekas
[iš jos] neišeidavęs. Šie gyvosios kalbos duomenys iš dalies atskleidžia įvardytojo
logiką. Darinys su priesaga -ynė parodo, kad pelkėta vieta etninės srities atstovų
59

Dėl vv. motyvacijos aiškinimo žr. Sviderskienė 2016: 248.

60

Prieiga internete: https://lt.wikipedia.org/wiki/Europin%C4%97_lydeka [žiūrėta 2019-10-18].

61

Plg. liet. žaltỹs ‘nenuodingas į gyvatę panašus roplys (Natrix); bet koks gyvatėms priklausantis
gyvūnasʼ.

62

Dėl jo motyvacijos aiškinimo žr. Sviderskienė 2016: 248.

63

Dėl vv. darybos žr. Bilkis 2008: 296.
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suvokiama kaip (pa)klaidinančių, pradanginančių velnių „apgyventa“ vieta. Tokį spėjimą inspiravo žinojimas, kad dariniai su priesaga -ynė, padaryti iš asmenvardžių, tiriamajame plote žymi žmonių gyvenamąsias ar gyventas vietas (plg.
Ambrazas 2000: 55).
Įvardijimas Velnỹnė rst. Vv, regis, taip pat atskleidžia individų suvokimo sąsajas tarp velnių ir šlapių, klampių vietų, pastarųjų demonologizavimą64. Dėl semantikos plg. Vélniabalė b. KzR (Runkių GA); Mrj (Šunskų GA), Velniabalė 2 b.
Krsn; b. KzR (Velniakalnio GA); Vélniaplynė plk. KzR65, Velni baláitė b. Brb66.
Kaip matyti iš lokalizacijos nuorodų, vietų vardai užrašyti girininkijų anketose,
taigi, dauguma minėtų individo vaizduotę sužadinusių heloobjektų buvo už gyvenamųjų vietų ribų.
1.2. Įvardijimai pagal hidroobjektų buvimo vietą.
ypatybė ⇨ helonimas
Buvimo vieta statinio (1), kitos gamtinės zonos (2) ir menamos vietos
(3) atžvilgiu:
(1) Greta barago telkšojusi bala įvardyta Baragnė b. KzR (Papilvio GA),
plg. liet. barãgas ‘prikabinama prie keturių karčių pakeliama ir nuleidžiama pastogė šienui, šiaudams, durpėms krautiʼ, ‘maniežo pastogėʼ, ‘pašiūrėʼ).
(2) Greta lūgo – Lūgaũnė b. Mrj (Šunskų GA)67, plg. liet. lūgà, lgas, lgas
‘upės užliejama dubi vieta; klampi upės atšakaʼ, dar plg. kalbinį pasaulėvaizdį atspindintį sakinį, iš gyvosios kalbos užfiksuotą kitame plote: Kiekvieną dumblingą ežeriuką lūgeliù vadinam (Ds). Dėl formaliosios struktūros ir semantikos plg.
žemėvardį Galaũnė krtm. Vl68, balovardį Lūgo bala b. KzR69.
(3) Kiek kitokios reikšmės įvardijimas, turintis stilistinį šnekamosios kalbos
ir vertinamąjį atspalvį, užfiksuotas Velniakalnio GA. Greičiausiai atokiau nuo
kaimo, miško glūdumoje telkšojusi bala buvo įvardyta Peklinė b. KzR, plg. liet.
peklnis, -ė ‘pekloje esantisʼ, dar plg. liet. peklà ‘pragaras; labai nuošali, tolima
vieta’ [Ištrauk iš vandens agurką – tuo kai peklà (juodas) pasidaro Jrb; LKŽe
64

Rusų mokslininkė Nadežda I. Konovalova, tyrusi psichologinį demonologemų reikšmės atspalvį,
atspindėtą dabartinių rusų kalbos vartotojų sąmonėje, išskyrė šiuos įvardijimo polinkius: viena
vertus, nuolat vartojant demonologemas, siekiama išsaugoti stereotipinį (neigiamą) požiūrį, nuostatas į atitinkamas „blogio jėgas“. Kita vertus, pastebima racionali ar emocinė stereotipo pragmatizacija (plačiau žr. Коновалова 2017: 411).

65

Dėl šių vv. motyvacijos aiškinimo ir demonologinės motyvacijos reprezentantų rusų toponimikoje žr. Sviderskienė 2016: 252.

66

Dėl pastarojo vv. motyvacijos aiškinimo žr. Sviderskienė 2017: 86.

67

Anot informantų, [bala] apaugusi medžiais.

68

Dėl pastarojo balovardžio kilmės ir darybos žr.: LVŽ III 31–46; Bilkis 2009: 256; 2018: 212–234.

69

Dėl vv. motyvacijos aiškinimo žr. Sviderskienė 2017: 87.
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užfiksuotas pavyzdys iš tautosakos: Tamsu kai pẽkloj (labai tamsu)]. Dėl semantikos plg. Pẽkliaraistis b. Šil70. Taigi, balovardžio Peklinė numanoma reikšmė –
nuošalyje, atokiau esanti bala71.
1.3. Įvardijimai pagal hidroobjektų užimamą padėtį erdvėje.
1.3.1. Įvardijimai pagal hidroobjektų užimamą erdvės dalį.
ypatybė ⇨ helonimas
(1) Tiesioginio įvardijimo reprezentantai.
Geoobjektai, buvę atitinkamai Vengelnicos ir Būdninkų kaimų teritorijų gale, įvardyti Galnis b. Gdl; rst. Gdl [Ir galnis Jonas buvo atėjęs (kurs kaimo
gale gyvena) Alv; dar plg. liet. gãlas ‘[...] daikto kraštinė dalis (pradžia, pabaiga)ʼ]. Pirmuoju įvardijimo atveju objekto nuorodos ir vietos vardo nesutapimas
(Galnis – vyr. g., bala – mot. g.) verčia kiek abejoti, ar balai nebuvo suteiktas
kito, greta buvusio, objekto vardas72.
Tam tikrą Šiauliškių kaimo teritorijos plotą, greičiausiai besiribojantį su kito
kaimo teritorija, užėmęs raistas įvardytas Kampinis rst. Prn, plg. liet. kampnis, -ė, dar plg. liet. kapas ‘vieta, kur susikerta dvi linijos, plokštumos, sienos
ar daiktai, kertėʼ [Kertė iš lauko, o kapas iš vidaus visumet J. (LKŽe)]. Šis vv.
atskleidžia vardų „kūrėjo“ strategiją įvardijimo proceso metu: identifikuojama
supančios mikroaplinkos atžvilgiu ir diferencijuojama pagal išsidėstymą erdvėje.
(2) Netiesioginio įvardijimo reprezentantas.
Pagal tuometinę vietos gyventojų sampratą, gyvenamosios vietos (kaimo)
centre buvusi bala įvardyta Ašnė b. Mrj, plg. liet. ašnis, -ė ‘einantis per ašį ʼ,
dar plg. liet. ašs ‘tiesioji, einanti per kieno centrąʼ.
1.3.2. Įvardijimas pagal hidroobjekto nutolimą nuo paviršiaus.
ypatybė ⇨ helonimas
Lokalią padėtį žemės paviršiaus atžvilgiu fiksuoja nuo paviršiaus žemiau
įprasto lygio nutolęs geoobjektas, įvardytas Katilinė b. Prn, plg. liet. katilnis, -ė
[Katilnis atavaras (katilo pavidalo gilesnė vieta upėje) OG174 (LKŽe)]. Taigi,
numanoma etninės srities vardų „kūrėjo“ vietos samprata – giliai esanti bala
(informanto teigimu, išdžiūstama). Dėl semantikos plg. Púodžiaplynė b. KzR,
Púodžiaraistis b. KzR73. Pastarasis vv., regis, reprezentuoja figūratyvinį MM.
1.3. Įvardijimai, perėmę gamtinių zonų, kuriose natūraliai auga tam tikrų rūšių augalai (1), gyvena tam tikros rūšies gyvūnai (2), pavadinimus.
70

71

Dėl balovardžio motyvacijos aiškinimo žr. Sviderskienė 2016: 252–253. Dėl vandens įprasminimo lietuvių tautosakoje dar žr. Būgienė 1999.
Dar plg. liet. peklnis, -ė prk. reikšmę ‘labai didelisʼ [Pievos tos peklnės – kol nušienauji! Grg].

72

Dėl šio vv. darybos dar žr. Bilkis 2018: 212–234.

73

Dėl pastarųjų vv. motyvacijos aiškinimo dar žr. Sviderskienė 2016: 254.

128

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

LXXXI

Priesaginių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija

(1) Aleksandro Vanago teigimu, hidronimai, kilę iš kuopinės reikšmės augalų
pavadinimų, turi vietos, kurioje tų augalų daug, reikšmę. Bet toji vieta nebūtinai yra pats vanduo, nes kalbama ne apie vandens augalus. Bet, šiaip ar taip, šios
rūšies topoobjektai apibūdinami pagal augalus [...] (dar žr. Vanagas 1981: 90).
Tai, kas pasakyta apie upių ir ežerų vardus, regis, tinka ir helonimams.
Toliau pateikiami iš gyvosios kalbos paliudyti toponiminiai metoniminio perkėlimo atvejai, atitinkantys schemą: vieta, kurioje daug tam tikros rūšies ne
vandens augalų ⇨ helonimas.
Taigi, kitos pelkėtos vietos, buvusios greta ne vandens augalais, grybais apaugusių vietų, įvardytos pastarųjų vardais: Avietýnas b. Krsn (Kalniškės GA), Baravykýnas rst. KzR (Jūrės GA), Beržýnas b. KzR (Papilvio GA), Dilgėlýnas b.
Krsn (Kalniškės GA), Karklýnas b. Vv; Papartýnas rst. Vv, Rūškynýnas rst.
KzR (Velniakalnio GA), Šaltekšnýnas rst. Ldvn, Uosýnas rst. Igl (Varnabūdės
GA). Šiai mikrogrupei priskirtinas ir helonimas Varliacibulỹnė b. KzR (Runkių GA) – varliacibulių augimo vieta, plg. liet. valiacibulis74 ‘tokia žolė, panaši į
svogūnąʼ. Regis, šiai mikrogrupei priskirtinas dar vienas helonimas. Agurkiškės
GA duomenimis, bala su krūmais įvardyta Karklỹnė b. KzR (Agurkiškės GA),
plg. liet. karklỹnė ‘vieta, priaugusi karklų; karklų krūmai’75.
(2) Pagal metoniminio perkėlimo schemą vieta, kurioje daug tam tikros rūšies ne vandens gyvūnų ⇨ helonimas radęsis balovardis: Barsukýnas b. KzR
(Runkių GA), plg. liet. barsukýnas ‘barsukų gyvenamoji vietaʼ.
1.4. Įvardijimai pagal hidroobjektų paskirtį.
a) atributas ⇨ helonimas
Žmogiškoms reikmėms tinkama bala su tam tikru klojiniu, per kurią buvo galima persikelti (pereiti, pervažiuoti), įvardyta Dilnė b. KzR76, plg. liet.
dlė ‘stora lenta, grįstasʼ [Kelias per pelkę storais grstais grįstas J.]. Dėl formaliosios struktūros ir semantikos plg. vandenvardžius: Dilnravis grv. Skdv (LVŽ II
277)77, Grįstabalė 2 b. Ss [liet. grstas ‘rąstas tilto (kelio, klojimo...) grindiniui,
74

Leksinio motyvatoriaus vartosenos plotas (VšR) ir hidroobjekto buvimo vieta sutampa.

75

Dėl vv. darybos žr. Bilkis 2008: 285.

76

Dar žr. Bilkis 2008: 174, 178; LVŽ II 276, kur vv. siejami su asmenvardžiu. Nors analizuojamas
vv. į Lietuvos vietovardžių žodyną (2014) dėl nežinomų priežasčių nepateko, žodynas fiksuoja tos
pačios formaliosios raiškos kitų plotų toponimijos duomenis (Dilnė b. Ssk; Dilnė ‖ Dilỹnė b.
Krkn).

77

Čia pastarasis vv., regis, kvalifikuojamas kitaip: sudurtinis vv. Pirmasis sandas iš liet. *dilnis, plg.
pvd. Dlis, Dilỹs, Dlius (LPŽ I 497, 498); antrasis sandas iš liet. rãvas ‘griovys, mažas upelisʼ (LKŽ
XI 333). Beje, A. Vanagas taip pat abejojo upėvardžio Diliaũpė pirmojo sando asmenvardine kilme
(dar žr. Vanagas 1981: 86).
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grindaʼ]78, Tiltabalė b. Krsn79. Dar plg. numanomą įvardijimo situaciją ir pelkėtų, šlapių vietų ypatybes nusakantį sakinį: Iš lėto vežimas pasuko klampiu, tižiu
pelkių keliu (P. Cvir.).
Raistavardžio dangos kokybė – durpės – inspiravo įvardijimo Durpinė rst.
Prn susidarymą, plg. liet. dùrpinis, -ė ‘su durpėmisʼ [Čia dùrpinė pieva, žemė Kt].
Tokį paaiškinimą paremia anketoje užfiksuotas informanto šios vietos apibūdinimas: [toje vietoje] kasdavo durpes.
Helonimo Kanãplinis b. Prn numanoma reikšmė – kanapių, plg. liet.
kanãplė ‘kanapėʼ80. Giniūnų k. anketos informanto duomenimis, [baloje?]81 merkdavę linus ir kanapes, atspindi pluoštinių augalų perdirbimo procesus, vykdytus tiriamajame plote. Dar plg. tokį pastebėjimą patvirtinantį vv. Mirkyklùkė b.
Krsn, užfiksuotą iš gyvosios kalbos tiriamajame plote [liet. mirkyklà ‘vieta (kūdra), kur mirkomi linai, kanapėsʼ, Mirkykloje kanapės mirksta dvi savaites Lp].
Pagal paskirtį, naudojimą žmogiškoms reikmėms, galėjo būti įvardytos
net kelios pelkėtos vietos. Plaušinė plk. Vv (Mozūriškių k. ank.); rst. Vv (Meškynų k. ank.)82 – plaušų pelkė. Mozūriškių k. anketos informantų pateikti duomenys rodo šiame etniniame plote vykdytus žaliavos rinkimo darbus – [į raistą]
žmonės ėję plaušų lupti83. Dar plg. liet. plaušnis, -ė ‘padarytas iš plaušųʼ [Plaušniai raikščiai stiprūs kaip vielos Žvr]. Iš pastarųjų, žmogišką patirtį fiksuojančių,
užrašymų galima numanyti, kad karnienos plaušai čia galėjo būti vartojami (iš
jų vejamos virvės, audžiamas stiprus maišų audinys ir kt.).
b) ypatybė ⇨ helonimas
Tiriamoji medžiaga parodė, kad greta statinių telkšojusios balos taip pat
galėjo būti įvardijamos pagal paskirtį: Garbarinė b. KzR, plg. liet. garbanė, garbárnė, garbarnià, garbárnia ‘kailių ir odų raugykla, dirbtuvėʼ84 – kailių,
odų dirbtuvės bala; Aviniškė rst. Prn, plg. liet. avnė ‘avių tvartasʼ – avidės bala. Pastarojo vietos vardo formos ir objekto nuorodos nesutapimas liudija, kad greičiausiai buvo įvardyta bala, o ne raistas. Tokį spėjimą paremia ir
78

Dėl pastarojo vv. motyvacijos aiškinimo žr. Sviderskienė 2016: 250.

79

Dėl šių vv. motyvacijos aiškinimo žr. Sviderskienė 2016: 254.

80

Dėl šio leksinio motyvatoriaus rusų onomastikoje žr. Πолякова 2010: 11.

81

Atkreiptinas dėmesys į vardo ir objekto nuorodos giminės nesutapimą.

82

Objekto nuorodos ir vardo giminės nesutapimas greičiausiai liudija netikslią objekto identifikaciją
arba gamtinės zonos pasikeitimą.

83

84

Šiame plote funkcionuoja (funkcionavo) pavardės Plaušnis, Plaušináitis (pastarąjį Jrb žmonės vadina Plaušnis) (LPŽ II 469).
Dėl kitų vv. žr. LVŽ III 77.
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anketoje pateikti informantų duomenys: avis prausė85. Abi greta statinių telkšojusios balos, matyt, buvo naudojamos ir kitoms, su statinių paskirtimi susijusioms, reikmėms.
c) Vietos, kurioje skalbiama, pavadinimas metoniminio perkėlimo būdu buvo suteiktas balai Skalbỹnė b. Ss, plg. liet. skalbỹnė ‘vieta skalbtiʼ [Nueik į skalbỹnę, rasi ant lentos muilą ir galėsi išsipraust VšR]. Šiuo atveju motyvuojantis
žodis reiškia vietą (vieta ⇨ helonimas).
2.

DABAR NE VISAI AIŠKIOS MOTYVACIJOS
PRIESAGINIAI HELONIMAI

2.1. Siekiant paaiškinti balovardžio Jaučẽnė b. Prn86 motyvaciją, atkreiptas
dėmesys į kitus kalbiniame plote funkcionuojančius analogiškos formaliosios
struktūros darinius: Čiuotẽnė ‖ Čiuotẽnis rst. Ab (Bilkis 2008: 173)87 [liet. čiúotė ‘kiaulė, čiukėʼ, malon. čiúotis ‘meitėlisʼ]; Gaidẽnė b. Krkn (Bilkis 2008: 190;
LVŽ III 11–15), agronimą Gegẽnė pv. Nt (LVŽ III 117)88 [liet. geg, gẽgė ‘pavasarį kukuojantis miško paukštis (Cuculus canorus)ʼ]. Šiandien šių vv. motyvaciją
galima tik interpretuoti. Ašmintos dvaro teritorijoje telkšojusi bala galėjo būti
pavadinta Jaučẽnė dėl jos gabaritiškumo, t. y. didumo. Remiantis tautosakoje
užfiksuotu tautinio vertinimo pavyzdžiu Didelis kaip jautis, kvailas kaip avinas
(Pšl), plg. spėjamai priešingos reikšmės vv. Gaidẽnė (greičiausiai šią įvardijimo
formą pasirenkant dėl abejotinos objekto vertės, jo tinkamumo įprastoms žmogiškoms reikmėms). Pastarąją interpretaciją paremia Lietuvos vietovardžių žodyno (2018) medžiaga ir jos aiškinimas: nemažai negyvenamųjų vietų vardų gali
būti kilusių iš liet. gaidỹs ‘naminis paukštis, vištų patinas (Gallus gallinaceus)’,
o kai kurių tokios kilmės vv. motyvacija, matyt, susijusi su neigiamu požiūriu
į įvardijamuosius objektus, nurodo jų menkumą, mažumą, nederlingumą (pavyzdžiui, šalia vv. Gadprūdis nurodyta, kad čia auganti prasta žolė, šalia vv.
Gadmiškis užrašyta, jog miške niekas neauga) (LVŽ III 11–15)89. Tokiu atveju
85

86
87
88
89

Dėl pastarojo vv. darybos ir kilmės dar žr.: Bilkis 2008: 65; LVŽ I 244–246, kur nurodoma dvejopa kilmės galimybė: iš liet. ãvinas, kita vertus, iš avd. Ãvinas.
Ašmintos dvaro anketoje rašoma: prigėręs jautis.

Dėl vv. autentiškų lyčių pateikimo dar žr. LVŽ III 78: Čiuotẽnis ‖ Čiuotẽnius rst. Ab.

Dar plg. kitos struktūros įvardijimus Gẽgiaraistis b. Skm; Gẽgių balà b. Lkm (LVŽ III 117).

Anot etnolingvistės Jelenos L. Berezovič (Uralo federalinis universitetas), rusų toponimijoje gaidžio vaizdinys manifestuoja apie įvardijamojo objekto artumą, jo buvimą netolimoje gyvenamojoje kaimo aplinkoje. Tipinė įvardytojo pozicija, orientuojantis supančioje erdvėje, atskaitos taškas – įvardytojo namai (plačiau žr. Березович 2001: 37–38).
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šis įvardijimas šlietųsi prie kitų, galbūt liaudiškoje sistematikoje pagal funkciją
(paskirtį) sietinų įvardijimų: bala, skirta jaučiams gerti (didesnė), ir bala, iš kurios gaidžiams tepakanka vandens (mažesnė, menkesnė).
Greičiausiai dėl tamsaus (neskaidraus, neperšviečiamo ar pan.) balos vandens ši buvo nominuota Sakalinė b. Prn. Dėl tokio spėjimo plg. tautinius mąstymo standartus atspindinčius sakinius apie šį paukštį: Sakalėlis juodas, juodas
nedarytas NS366 (LKŽe); Vienas buvo juodas kaip sakalas, antras buvo margas
kaip genelis JD791 (ten pat). VK lapeliuose užrašyta ir kitose Lietuvos vietose
šiuo vardu įvardytų topoobjektų, kurie taip pat galėjo būti nominuoti dėl tamsaus žemės dangos pavidalo: Sakalnė pieva prie Merkio Varėnos r. Jakėnų apyl.
Maskaukos k. (1985 m.), Sakalnė buvusi ganykla Gargždų vlsč. Maciuičių k.
(PKk kortelė). Objektų nuorodos (lokali padėtis prie upės ir pan.) kiek paremia
ankstesnį spėjimą. Kita vertus, įvardijimo Sakalinė b. Prn susidarymą galėjo
nulemti ir įvardijamojo objekto gabaritiškumas, t. y. mažumas [liet. sãkalas
‘toks plėšrus paukštis (Falco)ʼ; Sakalas mažesnis už vanagą J.90]. Nors Apušoto k.
anketoje apie balą nepateikiama jokių papildomų informatyvių duomenų, padedančių aiškiau suprasti įvardijimo sąlygą, VK duomenys kiek paremia pastarąjį spėjimą: Gargždų vlsč. Maciuičių k. 1936 m. (kito ploto) anketoje paliudyta,
kad Sakalinė – 0,2 ha dydžio kalva91.
2.2. Hidroobjekto vardas Cigánska b. Mrj sietinas su lenk. cygański ‘čigoniškasʼ (SJP I 358)92. Su kokiomis denotato (balos) ypatybėmis įvardytojas siejo „čigoniškumą“ tiriamajame plote, galima tik interpretuoti – galbūt su gabaritiškumu, t. y. nedidele gyvenamosios vietos teritorijoje telkšojusios balos apimtimi.
Dėl tos pačios ypatybės (dėl hidroobjekto mažumo) greičiausiai buvo įvardyta
ir kita natūrali gamtos anga (balovardis užrašytas Agurkiškės GA) Mozūrinė
b. KzR93, plg. kitą tiriamojo ploto įvardijimo pagal gabaritiškumą reprezentantą Mozrgirė su objekto nuoroda nedidelis miškelis Ldvn (VK). Šiame šaltinyje
esama ir daugiau užfiksuotų užrašymų, liudijančių, kad įvardijimo ãtrama pasirenkamas mozūrų etninės grupės asmens pavadinimas (liet. mozras, -ė ‘mozūrų etninės grupės žmogusʼ) reprezentuoja įvardijamojo objekto mažumą, o kartu
90

91
92
93

Į mūsų šalies Raudonąją knygą 1976 m. įrašyta migruojanti sparnuočių sakalų keleivių rūšis, kurios atstovai natūralioje aplinkoje gyvenimui dažniausiai renkasi plačias aukštapelkes, pušynus,
mišrius spygliuočių miškus. XX a. šio paukščio lizdai aptikti ir Prienų rajone, Žuvinto rezervate (plačiau žr. prieigą internete: https://www.delfi.lt/grynas/gamta/nykstanti-pauksciu-rusis-vis-dazniau-sutinkama-miestuose.d?id=66563736 [žiūrėta 2019-11-18]). Taigi, šie sparnuočiai tiriamojo ploto atstovams galėjo būti žinomi ir pažįstami.
Skiltyje Žemės paviršiaus rūšis, išvaizda, kokybė rašoma: smėlynas, daug akmenų ir pušelės auga.
Dėl šio vv. darybos ir kilmės aiškinimo žr. LVŽ II 18.

Dėl helonimo Mozūrinė, užfiksuoto kitame Lietuvos plote, darybos žr. Bilkis 2008: 166.
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ir išreiškia įvardytojo vertinimus šios etninės grupės žmonių atžvilgiu: Mozūras
(nk.) 200 m ilgio griovys Kauno aps. Raudondvario vlsč. ir GA 1936 m.; Mozras 0,3 ha aukštuma Marijampolės aps. Sasnavos vlsč. ir GA 1936 m. (ten pat).
Žydnė b. Mrj – bala, greičiausiai taip įvardyta dėl neskaidraus vandens
(galbūt buvusi gili), t. y. tamsi bala. Tokį paaiškinimą galėtų paremti apeliatyvinis asmens pavadinimas liet. žỹdas, -ė ‘žydų tautybės žmogusʼ (DKŽ 170).
Pastarasis (žmogus) šio ploto kalbinės bendruomenės narių apibūdinamas kaip
„tamsus“: Aš panašus toks į žỹdą, juodas buvau (Ss). Kita vertus, tiriamajame
plote žỹdas gali reikšti statinio pavadinimą ‘lauke sustatyta perpučiama durpių
ar malkų krūvaʼ [Kap džiūsta durpės, krauni in žydùs po penkias kulbukes Brb;
Kai suveždavom durpes, į žydus sukraudavom Vlkv]. Taigi, bala, buvusi greta
statinio, galėjo būti įvardyta Žydnė. Tokiu atveju dėl vv. struktūros ir semantikos plg. Baragnė b. KzR, manant, kad pastarojo įvardijimo reikšmė – bala,
buvusi greta statinio.
2.3. Siekiant suprasti ir paaiškinti, kokia vietos ypatybė tapo įvardijimo Laumikis rst. Prn94 pamatu, atkreiptas dėmesys į apeliatyvinės leksikos reprezentanto, tapusio įvardijimo atrama, vartosenos gyvojoje kalboje atvejus: liet. laũmė
prk. ‘kas negražus, apsileidęs (kernojant)ʼ (liet. kenoti, -oja, -ojo ‘jaukti, terliotiʼ);
laumšluotėmis (Viscum album) vadinamos nevykusios, į šluotą suaugusios, susimetusios medžių šakos95. Taip pat bot. skalsė (Claviceps purpurea) vadinama
laume dėl tamsios augalo spalvos [Laumės [rugiuose] yra juodos spalvos Jsv]. Atsižvelgus į bendrąjį kalbinį pasaulėvaizdį, ryškėjantį iš pateiktų vartosenos pavyzdžių, galima daryti prielaidą, kad raistas greičiausiai įvardytas dėl jo tamsaus,
galbūt nelygaus (dėl į gumulus susimetusių augalų96), t. y. susivėlusio, paviršiaus. Pagrindžiant šią interpretaciją, plg. Juodkis ež. Ob (VK), asmens įvardijimo analogą pvd. Juodkis (LPŽ I 858), apeliatyvinės nominacijos reprezentantus
liet. báltikis, batikis ‘baltas kiškisʼ [Báltikis iš miško į laukus nebėga Lkč], liet.
kéršikas ‘keršas meitėlisʼ. Dėl spėjamai aktualizuoto paviršiaus susivėlimo požymio dar plg. Čiulkinỹs rst. Gdl (liet. čiulkinỹs ‘gumulas, gniužulasʼ). Dėl semantikos plg. kitus Lietuvos vandenvardžius Laumẽlis ež. Aln, Laũmis ež. Plt97. Taigi,
įvardijimo proceso metu raistui suteiktas vardas Laumikis siekiant geografinę zoną ne tik išskirti iš aplinkos, kitų kraštovaizdžio zonų, bet ją ir įvertinti.
94
95

96

97

Dėl raistavardžio dar žr. Bilkis 2008: 39.

Liet. laušluotė ‘parazitinio grybelio pakenktos medžių šakos, suaugusios į šluotą; laumės šluotaʼ
[Ir taip šiandien dar medžiūse nevykusias šakas laumšluotėms vadina S. Dauk.].

Dar plg. iš raštų užfiksuotą sakinį: Žolyne gausiai auga viksvos: šluotelinė, kupstinė, šeriuotoji ir kt.
(LKŽe).

Dėl pastarųjų vv. žr. Vanagas 1981: 111, kurie pateikiami Demonologinės reikšmės hidronimų poskyryje (ten pat, 110–112).
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IŠVADOS
1. Priesagų derivatų tyrimas praplėtė motyvacijos reiškinio sampratą, leido
šį reiškinį suvokti kaip svarbios etnokultūrinės informacijos šaltinį. Šio tyrimo
metu išsamiai tiriamos etninės srities atstovų pasaulėvokos, mąstymo savitumą
atskleidė ne tik palyginimais, įžvelgtomis analogijomis grįstos metaforos, bet ir
metonimijos. Ypač vertingomis laikytina metafora vieta yra žmogus – bala Panaitė Vv ir metonimija vieta yra gyvulio plauko spalva (atspalvis) – plynė Bėrókas
Vv. Pirmuoju atveju vieta prilyginama žmogui pažeidžiant semantinę binarinę
opozicija gyvas vs. negyvas, antruoju – įvardijama pagal dalies ir visumos santykį, atskleidžiamas platesnis gyvulio plauko atspalvio vartosenos laukas. Abu
įvardijimai grįsti valstietiška kultūrine patirtimi.
Universalesnės, grįstos žmogiško mąstymo standartais, metaforos, sutinkamos ir kitų tautų toponimijoje: vieta yra indas – Bliūdẽlis b. KzR, Drusknė
b. Mrj, Ragùtis b. Ldvn. Jos atskleidžia ir tam tikrą įsivaizduojamą gradualinį
vietos dubumo aspektą (įsivaizduojamai talpinamo vandens kiekį). Tyrimas atskleidė, kad vietos vardu Bliūdẽlis reiškiamas prasminis turinys konkuruoja su
kitų užrašytų lokaliai sutampančių balų Blidas b. KzR (liet. blidas ‘dubuo; į jį
telpantis kiekisʼ), Šáukštas b. KzR (liet. šáukštas ‘įrankis skystam, tirštam ar biriam maistui dėti į burną; šiuo įrankiu paimamas kiekisʼ), Torieka b. KzR (liet.
torieka ‘lėkštė; kiekis, telpantis į šį indąʼ) vardų turiniu, atskleidžiančiu įvardijamojo objekto tam tikro aspekto – lėkštumo, dubumo – laipsnį.
Nominatyviniu požiūriu savitas metoniminio įvardijimo atvejis Baltaknė b.
Lbv, kuomet įvardijimo pagrindas – tam tikros ypatybės turėtojas, regos organas (liet. baltãkė ‘balta, išversta akisʼ), esantis viršutinės gyvo padaro kūno dalies
(galvos) srityje, kurio ypatybė (aklumas) įsivaizduojamai būdinga ir įvardijamajam heloobjektui (bala užakusi).
Vertingas lingvokultūriniu aspektu semantinės nominacijos reprezentantas
Cibulỹnė b. Igl, atitinkantis mąstymo schemą: valgis, kuriame daug svogūnų –
klampi vieta, kurioje, matyt, daug į svogūnus panašių augalų (varliacibulių ?), atskleidžiantis, kaip individo sąmonėje kylančios asociacijos produkuoja naujas
reikšmes.
2. Atliekant tyrimą buvo disponuojama kuo išsamesne informacija apie denotatą, skiriama daug dėmesio lokaliajai helonimo padėčiai erdvėje (buvimui
gyvenamosios vietos teritorijoje ar už jos ribų), tai leido pasiekti papildomų rezultatų: pastebėti, kad didžiąją metoniminio įvardijimo atvejų dalį greičiausiai
lėmė pačių įvardijamųjų objektų buvimo vietos – už gyvenvietės ribų – aplinkybė. Nežinant individualių tam tikros vietos ypatybių, vietai esant mažiau
socialiai reikšmingai, ši įvardijama ekonomiškiau – greta, neapibrėžtu atstumu, buvusios kitos vietos vardu, „nesukuriant“ naujo. Be to, metoniminio
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perkėlimo būdu susidarę helonimai tam tikrais atvejais yra pasikeitusio kraštovaizdžio liudininkai.
3. Šis priesaginių Marijampolės apskrities helonimų motyvacijos tyrimas atskleidė ir gana ryškią pragmatinę pelkėtų vietų įvardijimo kryptį: (a) tai, ko yra,
ko randama pelkėtose vietose, jų tinkamumą žmogiškoms reikmėms atskleidžia
atributinės reikšmės helonimai (atributas ⇨ helonimas); (b) dariniai su priesagomis -inė, -inis, atitinkantys įvardijimo schemą ypatybė ⇨ helonimas, atskleidžia, kad pelkėtos vietos vardų „kūrėjo“ suvokiamos kaip tam tikros rūšies
augalų, gyvūnų talpintojos; (c) sinonimiškai vartojami dariniai su priesagomis
-ynas, -ynė nurodo šios gamtinės zonos augalų augtąsias vietas, prieglobstį randančių realių ir menamų (Velnỹnė b. Vv) gyvūnų vietas.
4. Tyrimas praplėtė ir tikrinio žodžio fenomeno sampratą: (a) buvo atkreiptas
dėmesys į toponominacijos ir toponimizacijos procesus, vykusius be struktūrinių pakitimų, kurių metu naudojami sudaiktavardėję būdvardžiai, apibūdinantys objektų formą, dydį, spalvinį pavidalą ir kitas jų ypatybes. Neoficialiojoje
vartosenoje tokio pobūdžio įvardijimai sutrumpinami iki vieno komunikacine
prasme reikšmingo elemento, o objekto nuoroda neeliminuojama iš vietos vardo semantikos; (b) onomastinė motyvacija pavaldi laikui, kraštovaizdžio kaitai,
išblukimui, tačiau vietų vardams tai nekliudo funkcionuoti ir būti svarbiais socialine bei komunikacine prasme, (at)skiriant vienas vietas nuo kitų.
OBJ E K T Ų N UORODŲ I R K I T I S U T RU M PI N I M A I

a. – aikštė
ar. – arimas
ank. – anketa
apyl. – apylinkė
aps. – apskritis
avd. – asmenvardis
b. – bala
ež. – ežeras
g. – giminė
GA – girininkijos anketa
grv. – griovys
k. – kaimas
kln. – kalnas
krm. – krūmai
krtm. – kirtimas
lenk. – lenkų
liet. – lietuvių
Straipsniai / Articles

m. – metai
malon. – maloninis
mot. – moteriška
nk. – nekirčiuotas
plg. – palygink
plk. – pelkė, pelkėta vieta
pln. – plynė
prk. – perkeltine reikšme
pv. – pieva
pvd. – pavardė
prvd. – pravardė
r. – rajonas
rst. – raistas
upl. – upelis
vyr. – vyriška
vlsč. – valsčius
vv. – vietovardis
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LOK A L I Z ACI JO S N UORODŲ S U T RU M PI N I M A I

Ab – Abarauska (Lazdjų r.)
Aln – Alantà (Moltų r.)
Brb – Balbiẽriškis (Prenų r.)
Dl – Déltuva (Ukmergs r.)
Dnl – Danilavà (Vlniaus r.)
Gdl – Gudẽliai (Marijámpolės sav.
ter.)
Igl – Igliškliai (Marijámpolės sav.
ter.)
Jz – Jiẽznas (Prenų r.)
Klvr – Kalvarijà (Marijámpolės sav.
ter.)
Kpč – Kãpčiamiestis (Lazdjų r.)
Krkn – Krekenavà (Pãnevėžio r.)
Krsn – Krosnà (Lazdjų r.)
KzR – Kazl Rūdà
Lbv – Liubãvas (Kalvarjos sav. ter.)

Ldvn – Liudvinãvas (Marijámpolės
sav. ter.)
Mrj – Marijámpolė
Mškč – Meškùčiai (Marijámpolės
sav. ter.)
Nt – Notnai (Skuõdo r.)
Ob – Obẽliai (Rõkiškio r.)
Plt – Plãteliai (Plùngės r.)
Prn – Prenai
Sdk – Sudekiai (Utenõs r.)
Skdv – Skaudvlė (Taurags r.)
Ss – Sasnavà (Marijámpolės sav.
ter.)
Sug – Sugiñčiai (Moltų r.)
Šil – Šilavótas (Prenų r.)
Vl – Veliuonà (Jùrbarko r.)
Vln – Vilnai (Kaišiadori r.)
Vv – Veiveria (Prenų r.)
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Motivation of Suffixal Helonyms
of Marijampolė County
SUMM ARY
The article addresses Lithuanian suffixal helonyms constituting a peculiar and interesting layer of the so called non-equivalent lexis. The data analysis sought to reveal the feature forming the basis of nomination of marshy places, to determine (interpret) what the
name of the place actually meant at the time of its formation and conversion into nomina
proprium, to explain the understanding, conception and evaluation of this place by a representative of the ethnic area concerned as well as its logical interpretation based on own cultural experience, to reveal the “name-giver’s” strategy followed at the time of nomination.
To achieve the aim, the representatives of the class of hydronyms were studied using the
linguistic methods of structural, semantic, motivological analysis. As comprehensive information about the denotatum as possible is in use; the study makes use of the data about the
linguistic consciousness of the informants from the area under analysis, which were recorded in the “Land Names” questionnaires (1935–1937), as well as the surviving additional
information enabling us to grasp their knowledge and experience and helping to understand
the onomastic situation. The research applies the scientific cognitive method (the grouping
of helonyms into certain groups based on their similarities or differences according to the
selected criteria), the internal reconstruction method, pragmatic, cognitive interpretation
and descriptive methods. The study is important from both practical/informative and theoretical perspectives, as it helps to reveal the specificities pertaining to the language practice in the field of onomastic nomination; it expands the picture of the lexical system and
enables us to take a look at local (Lithuanian) toponyms in the context of national identity
as the expressers of the outlook, worldviews, culture and psychological states of the representatives of a certain ethnic group and as spatial landmarks, which function and are important from the social and communicative perspective and separate certain places from others.
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SEMANTIC OPPOSITIONS IN
VILNIUS COUNTY TOPONYMS
Vilniaus apskrities toponimų semantinės
opozicijos
A N NOTAT ION
The current paper deals with (semantic) oppositions in the present-day Vilnius County
toponyms (both settlement and non-settlement names). Although the traditional research
into Lithuanian toponymy, esp. hydronymy, points out antonymic semantic relationships in
certain place names based on distinctive elements of both composite and compound names,
these elements do not receive due attention. 5103 toponyms (river, stream, pond and settlement names) that currently exist in the region were collected for the research and 400 toponyms in the classes of hydronyms and oikonyms that form 191 oppositions were identified.
The oppositions are analyzed not only in terms of their antonymic semantic relationships,
but also formally, i.e. the role of composite and compound names components is examined
on the syntactic (word-formation) level.
K E Y WOR DS : opposition, toponym, present-day Vilnius County, semantic relationships, antonymic relationships.
A NOTACI JA
Straipsnyje nagrinėjamos šių dienų Vilniaus apskrities toponimų (tiek gyvenviečių,
tiek ne gyvenviečių vardų) (semantinės) opozicijos. Tradiciniuose lietuvių toponimijos
tyrimuose, ypač hidronimijos, minimi paskiri antoniminiai vietovardžių pavyzdžiai, tačiau
iki šiol sistemiškiau jie nebuvo tyrinėti. Tyrimui buvo surinkti 5103 dabartiniai toponimai
(upių, upelių, tvenkinių ir gyvenviečių vardai) ir nustatyta, kad 400 toponimų (hidronimų
ir oikonimų klasėse) sudaro 191 opoziciją. Opozicijos analizuojamos ne tik pagal jų antoniminius semantinius ryšius, bet ir formaliai, t. y. sudėtinių ir sudurtinių vardų komponentų
vaidmuo tiriamas sintaksiniu (žodžių darybos) lygmeniu.
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opozicija, toponimas, dabartinė Vilniaus apskritis, semantiniai
ryšiai, antoniminiai ryšiai.

INTRODUCTION
The traditional research into Lithuanian toponymy resp. hydronymy (esp.
Aleksandras Vanagas 1981a) points out antonymic relationships in certain water body names. Sometimes etymologists suggest that, for instance, qualifying
adjectives of colour in toponyms are motivated by the colour, fertility or other
physical characteristic of soil; the prevailing colour of buildings; the qualifying adjectives of size are motivated by the actual size of the named object, etc.
However, normally these distinctive elements in toponyms do not receive due
attention (Stachowski 2018).
Antonymic relationship is often associated with the distinctive attributes of a
composite name, usually qualifying adjectives of size, age, horizontal or vertical
position in space, colour etc., which are used as pre- or post-modifiers to distinguish between two identical names. Traditionally antonyms are words with
the opposite meaning, i.e. words in semantic opposition. According to John
I. Saeed (2016: 63), contrary to ‘antonym’, the term ‘opposition’ is a broader
general label that indicates the relationship between two entities that does not
necessarily mean that one entity is the negative of the other. Thus, oppositions
in the current research are viewed not only as an antonymic semantic relationship between the distinctive attributes of the name, but as any type of relationship between distinguishing constituent parts of names, including the elements
of compound names that have a clearly distinct function. The research, however, does not include the analysis on the phonetic oppositions, i.e. the identical
names that follow different stress patterns. Also, due to the scope of the paper
and a big number of oppositions it is impossible to describe etymologies and
motivation of each proper name, therefore, only some of them are described in
terms of their etymology and motivation.
The object of the current research is oppositions based on distinctive attributes of names in present-day Vilnius County toponymy (both settlement and
non-settlement names).
The aim of the present study is to examine typical oppositions among Vilnius County toponyms in terms of their syntactic features and semantics of distinctive attributes.
The article is based on the analysis of oppositions in toponyms (river, lake,
ponds, settlement names) that currently exist within the borders of the present-day Vilnius County, which covers a big part (about one third) of the interwar
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Western Vilnius Region, which is now part of Lithuania. The choice to analyze
toponymy of this area was determined by its long, turbulent and often sad history, which leads to the complexity of the current study, as place names of the
region are affected by language interactions not only due to cultural periphery but also to long-term multilingualism of the population. Currently, Vilnius County consists of 6 district municipalities, 1 municipality and 1 city municipality: Elektrėnai Municipality, Šalčininkai District Municipality, Širvintos
District Municipality, Švenčionys District Municipality, Trakai District Municipality, Ukmergė District Municipality, Vilnius City Municipality, and Vilnius
District Municipality.
The total of 400 (8%) place names that form 191 oppositions were identified
in the corpus of 5103 toponyms, i.e. river (including streams), lake, pond and
settlement (cities, towns, villages and steadings) names in the region: 25 out
of 335 river names make 14 (7%) oppositions; 78 out of 714 lake names make
37 (20%) oppositions; 32 out of 146 pond names make 12 (6%) oppositions;
267 out of 3905 settlement names make 128 (67%) oppositions. In the number
of cases, three or more place names in each category are in opposition. All the
selected toponyms that exist in oppositions are within 0,1 to 20 km from each
other.
Toponyms (both settlement and non-settlement names) were collected from:
Vilnius County district municipalities’ web sites; The Rivers, Lakes and Ponds
Cadaster of the Republic of Lithuania (Lith. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir
tvenkinių kadastras, UETK, https://uetk.am.lt); Vilnius County maps at https://
www.geoportal.lt; The Catalogue of Lithuanian Place Names Written from the
Living Language at the Institute of the Lithuanian Language Onomastics Department (Lith. Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus Lietuvių vietovardžių,
užrašytų iš gyvosios kalbos, kartoteka); The Archive of Vilnius Region Land Names
Questionnaires at the Institute of the Lithuanian Language Onomastics Department (Lith. Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus prieškarinės Vilniaus
krašto žemės vardyno anketų archyvas); during the analysis, the variants of some
name forms were checked in the Russian Empire Map of 1872 (hereinafter, REM
1872) (https://mapire.eu/en/map/russia-1872/).
1.

SYNTACTIC FEATURES
OF OPPOSITIONS IN TOPONYMY

The present study is based not only on the examination of the typical antonymic semantic relationships among Vilnius County toponyms, but also includes their formal analysis, i.e. the role of (composite and compound) names
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components on the syntactic (word-formation) level. Thus, the first part of the
paper analyzes the syntactic features of toponyms.
1.1.

Pre- and post-modifiers

It has been observed that the majority of oppositions in composite toponyms are formed by such elements as distinctive attributes that serve as pre- or
post-modifiers of the place name, i.e. autonomous words (e.g., qualifying adjectives) are placed either before or after the modified name.
1.1.1.

Autonomous words as pre- and post-modifiers

Oppositions based on the antonymic relationships of the autonomous words
either in pre- or post-position are made following these patterns: zero modifier
+ name x pre-modifier + name, pre-modifier + name x pre-modifier + name, name
+ zero modifier x name + post-modifier. From the perspective of word-formation
toponymic oppositions with pre- and post-modifiers are classified as composite
place names.
The zero modifier + name x pre-modifier + name pattern can be observed
in 28 oppositions: 2 river names oppositions – Upėsė x Mažóji Upėsė, Kenà
x Mažóji Kenà; 2 lake names oppositions – Antavilio ẽžeras (lake) x Mažàsis
Antavilio ẽžeras, Gubinas x Mažàsis Gubinas; 24 settlement names oppositions – Bezdónys (tn) x Bezdónys (v) x Aukšteji Bezdónys (v), Brastà x Naujóji
Brastà, Būdà x Senóji Būdà x Naujóji Būdà (El mun.), Būdà x Senóji Būdà (Trak.
D. mun.), Būdà x Semelškių Būdà (Aukštadvaris eldership), Gednai x Dideji
Gednai, Jagėlonys x Klòniniai Jagėlonys, Kálviai x Naujeji Kálviai, Karklnai x
Ùžupio Karklnai x Dideji Karklnai, Katutiškės x Mãžosios Katutiškės, Kudžionys x Mažeji Kudžionys, Laibiškės x Didžiõsios Laibiškės, Leñtvaris (tn) x Leñtvaris (v) x Naujàsis Leñtvaris (v), Liepónys x Mažeji Liepónys, Maceliai x Seneji Macẽliai, Mẽdininkai x Dideji Mẽdininkai, Migūčionys x Seneji Migūčionys x
Naujeji Migūčionys, Pamerkỹs x Aukštàsis Pamerkỹs, Piktakonys x Naujeji Piktakonys, Rėvà x Naujóji Rėvà, Rieš (stead.) x Rieš (v) x Mažóji Rieš x Didžióji
Rieš, Tartõkas x Šalčininklių Tartõkas, Trãkai (tn) x Seneji Trãkai (v) (Trak. D.
mun.), Zadvarninkai x Naujeji Zadvarninkai.
The pre-modifier + name x pre-modifier + name pattern can be observed
in 25 cases: 1 river names opposition – Didỹsis Pičiupis x Mažàsis Pičiupis;
3 lake names oppositions – Ddelis Macijonėlis x Mãžas Macijonėlis, Didysai
Siaurỹs x Mažasai Siaurỹs, Dideji Vagiekai x Mažeji Vagiekai; 21 settlement
names oppositions – Dideji Baušia x Mažeji Baušia, Naũjas Janãvas x Sènas
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Janãvas, Mãžosios Kabškės x Ddžiosios Kabškės, Aukšteji Karklnai x Žemeji
Karklnai, Sẽnosios Kietãviškės x Naũjosios Kietãviškės, Mažóji Kúosinė x Didžióji Kúosinė, Dideji Lygainiai x Mažeji Lygainiai, Seneji Miežionys x Naujeji
Miežionys, Kalnniai Mijáugonys x Klòniniai Mijáugonys, Naujà Pašaminė x Senà
Pašaminė, Naũjosios Rakliškės x Sẽnosios Rakliškės, Aukšteji Rusokai x Žemeji
Rusokai, Aukšteji Semeniukai x Žemeji Semeniukai, Mãžosios Slos x Ddžiosios
Slos, Sẽnas Strūnáitis x Naũjas Strūnáitis, Aukšteji Svirna x Žemeji Svirna,
Nauj Šaminiai x Sen Šaminiai, Naujàsis Tapupis x Senàsis Tapupis, Senõsios
Viẽsos x Áukštosios Viẽsos x Žẽmosios Viẽsos, Baltóji Vókė (tn) (Šlčn. D. mun.) x
Juodóji Vókė (V C mun.) x Baltóji Vókė (V C mun.), Trãkų Vókė (V C mun.) x
Mrinė Vókė (V C mun.).
The name + post-modifier x name + post-modifier pattern can be observed
in 3 oppositions: 1 river names opposition – Cùdykas Ddelis x Cùdykas Mãžas;
2 lake names oppositions – Ìlma Didžióji x Ìlma Mažóji, Nevadas Áukštas x Nevadas Žẽmas.
As it can be seen in the above examples, the zero modifier x pre-modifier and pre-modifier x pre-modifier patterns are most productive in the class of
settlement names oppositions, comprising 28 and 25 out of 191 oppositions
respectively.
1.1.2.

Numbers as post-modifiers

In a great number of pond and settlement names (32 and 114 respectively)
numbers are used to make distinction between two identical toponyms (in some
cases, among three and more names). Such toponymic constructions do not
form semantic oppositions and can be observed only in ponds and settlement
names that most often follow the name + zero modifier x name + post modifier
and name + post-modifier x name + post-modifier patterns, the latter being the
most productive (the total of 51 cases).
The pattern name + zero modifier x name + post modifier can be observed
in: 1 pond names opposition – Bražuõlės x Bražuõlės I x Bražuõlės II; 6 settlement names oppositions – Antãkalnis x Antãkalnis I x Antãkalnis II x Antãkalnis
III, Būdà (Trakai eldership) x Būdà I x Būdà III, Naujãlaukis (Naujãlaukis I) x
Naujãlaukis II (El D. mun.), Naujãlaukis x Naujãlaukis II (Trak. D. mun.), Nemenčnė x Nemenčnė II, Versekà x Versekà I x Versekà II.
The pattern name + post-modifier x name + post-modifier can be observed
in: 11 pond names oppositions – Buivydškių I x Buivydškių II x Buivydškių III
x Buivydškių IV x Buivydškių V x Buivydškių VI, Júodės I x Júodės II x Júodės
III x Júodės IV, Mostškių I x Mostškių II, Navakonių I x Navakonių II, Šačininkų
I x Šačininkų II, Taujnų x Taujnų II, Tetnų I x Tetnų II, Tolkškių I x Tolkškių
Straipsniai / Articles

145

PAVEL SKORUPA

II, Turnškių I x Turnškių II, Viesų I x Viesų II x Viesų III, Vikščių I x Vikščių II;
44 settlement names oppositions – Alẽšiškės I x Alẽšiškės II, Aliónys (Aliónys I) x
Aliónys II, Antãliedė I x Antãliedė II, Arnai I x Arnai II, Ažùmiškė I x Ažùmiškė
II, Bastnai I x Bastnai II, Buivỹdžiai I x Buivỹdžiai II, Bùrbliškė I x Bùrbliškė
II, Dailydùkas I x Dailydùkas II, Gemelškis I x Gemelškis II, Gimžia I x Gimžia
II, Jùsiškis I x Jùsiškis II, Kalnuõtė I x Kalnuõtė II x Kalnuõtė IV x Kalnuõtė V x
Kalnuõtė VII, Kiauklškis I x Kiauklškis II, Kochanovkà I x Kochanovkà II x Kochanovkà III, Kryžiáuka I x Kryžiáuka II, Kunigškiai I x Kunigškiai II, Kúosinė
I x Kúosinė II x Kúosinė III, Lapškiai I x Lapškiai II, Levãniškis I x Levãniškis
II, Linai I x Linai II, Lygùmai I x Lygùmai II, Maigia I x Maigia II, Malináuka I x Malináuka II, Mylia I x Mylia II, Meriónys I x Meriónys II, Nacẽliškiai
I x Nacẽliškiai II, Naujãsodis I x Naujãsodis II, Navasiòlkai I x Navasiòlkai II x
Navasiòlkai III, Nenórtai I x Nenórtai II, Pãgaigalė I x Pãgaigalė II, Parijà I x Parijà II, Pãšilė I x Pãšilė II x Pãšilė III, Pliakalnis I x Pliakalnis II, Poguliánka I x
Poguliánka II, Ramõniškiai I x Ramõniškiai II, Raudõnė I x Raudõnė II, Sakalškė I
x Sakalškė II, Saveikiškia I x Saveikiškia II, Šẽškuškė I x Šẽškuškė II, Šešuolliai I
x Šešuolliai II, Ùosininkai I x Ùosininkai II x Ùosininkai III, Urnžiai I x Urnžiai
II, Vaičiùkiškė I x Vaičiùkiškė II, Varnikliai I x Varnikliai II.
The use of numbers in place names is characteristic of the quite recent nomination patterns, esp. since the beginning of the 20th century (Štĕpán 2009: 915).
It is important to notice that numbers are used only in the official sources (municipalities websites, documents and maps, etc.) to make distinction between
the identical names, whereas the locals do not usually use numbers with these
names. Thus, for instance, Buivỹdžiai I and Buivỹdžiai II are both referred to as
Buivỹdžiai; or Ùosininkai I, Ùosininkai II and Ùosininkai III are known as Ùosininkai in the living language. The same usage applies to pond names. All pond
names, esp. those modified by numbers are artificial toponymic objects, which
were named after the places they are located in, and their names are the result
of transonymization. Thus, they are of no interest and are not further analyzed.
1.2.

Affixes

In a number of cases the place name opposition can be formed by affixes, i.e.
prefixes or suffixes, esp. diminutive suffixes as opposed to names without any
modifying elements (names with zero modifiers).
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1.2.1.

Suffixes

The group of oppositions based on diminutive suffixes is the biggest and
includes the following 69 cases: 9 river names oppositions – Lãtvė x Latvẽlė,
Luknà x Luknẽlė (Baltẽlė), Kenà x Kenẽlė (Kinẽlė), Mūšià x Mūšẽlė, Nẽrupis x
Nerupẽlis (also, see 1.3.), Strūnà x Strūnẽlė, Šalčià x Šalčýkščia, Zizdrà x Zizdrẽlė,
Žeimenà x Žeimenlė; 30 lake names oppositions – Aks x Akẽlė (as well as two
more lakes Aks in the same eldership that make an opposition with Akẽlė),
Bakà x Bakùtis, Báltas x Baltẽlis x Baltẽlis, Bėlỹs x Bėláitis, Beržuõlis x Beržuo
liùkas, Briaũnis x Briauniùkas, Bedùgnis x Bedugniùkas, Drabùžis x Drabužáitis, Gjus x Gėjùkas, Gla x Gėláitis, Gruožỹs x Gruožáitis, Gaigãlis x Gaiga
liùkas, Gélvis x Gelváitis, Jagùdis x Jagudlis, Juodýnas x Juodynėlis, Kãris x
Karáitis, Krãkinis x Krakinùkas, Kretúonas x Kretuonỹkštis, Ledis x Liedáitis,
Mónis x Monáitis, Pažemỹs x Pažemlis, Skrtis x Skričiùkas, Spindžiùs x Spindžiùkas, Sudotà x Sudotlis, Šemis x Šermùkas, Šamnis x Šaminlis, Šemetis x
Šiemetùkas, Šveñčius x Švenčiùkas, Ungurỹs x Unguráitis, Varnãkis x Varnaklis;
30 settlement names oppositions – Akmenà (v) x Akmenà (v) x Akmenlė (v),
Babiškis x Barbišklis, Badiškiai x Bardiškliai, Bugẽnai x Bugenliai, Dainavà x
Dainavlė, Déltuva (tn) x Deltuvlė (v), Dùsmenys x Dusmenliai, Grúožninkai x
Gruožninkliai, Grùžos x Gružẽlės, Juodýnas x Juodynlis, Júodiškis x Juodišklis,
Lauknai x Laukėnliai, Lazdýnai x Lazdinliai, Makùčiai x Makučiùkai, Mišk
niai x Miškinliai, Mùsninkai x Musninkliai, Naida x Naidẽliai, Nemenčnė x
Nemenčinlė, Prdiškė x Prūdišklė, Purnùškės x Purnuškliai, Raguvà x Raguvlė,
Sámninkai x Samninkliai, Slabadà x Slabadkà, Šačininkai (v) x Šačininkai (tn)
x Šalčininkliai (v), Šiùkštiškiai x Šiukštiškliai, Švenčiónys x Švenčionliai, Taujnai (tn) x Taujnai (v) x Taujėnliai (v), Trãkai (v) x Trãkai (stead.) x Trakẽliai
(v) (Švnč. D. mun.), Versekà x Verseklė, Vytnė x Vytinlė.
The most productive suffixes are -ėl- (-is, -ė, -iai) and -el- (-is, -ė, -ės, -iai)
(30 and 13 cases respectively) in both settlement and non-settlement names.
All diminutive toponyms are suffix-derivatives from the toponyms they are in
opposition with and are formed under the influence of a toponymic context.
According to Vanagas (1970: 75), such toponyms can be considered the continuation (“continuumˮ) of the primary place names. Their relation to the toponymic context is indicated by the common root, whereas the suffix indicates
the relationships of belonging (possessivity) and origin. These relationships reflect the belonging (or quantitative) subordination and are determined by the
relationship of the toponymic objects themselves and provide certain information (belonging-origin relationship). Diminutive toponyms listed in this section
name objects that are characterized by their size and are smaller than the objects from the names of which their diminutive names were derived. In all the
above cases, the topo-object are located in a very close proximity to each other.
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1.2.2.

Prefixes

There are only two oppositions based on prefix derivatives that can be found
among settlement names: Ūdrónys x Paūdrónys, Vover x Pavover. The prefix paderivatives in the Lithuanian language denote a place below or near something.
Ūdrónys and Paūdrónys are two villages in the vicinity of the village Tãbariškės
in Turgeliai eldership, Šlčn. D. mun. Both villages are in close proximity and
are located on the opposite sides of the road to Turgẽliai. According to Marija
Razmukaitė (2009: 34), oikonyms with the suffix -onys (-oniai) are plularia tantum derivatives from personal names with patronymic suffixes -aitis, -ėnas, -onis,
-ūnas. Thus, it may be claimed that the settlement name Ūdrónys is a derivative
from the anthroponym Ūdrỹs1. The prefix pa- in the opposition Ūdrónys and
Paūdrónys indicates the relationships of belonging (possessivity) and origin.
The second opposition in this category is made by two villages Vover and
Pavover that are 4 km away from one another on the right bank of the Voveráitė2
(the right tributary of the Žeimenà) in Pabradės eldership, Švnč. D. mun. Pavover is located close (0,3 km) to the confluence of the Voveráitė and the Žeimenà,
whereas Vover is located 4 km away from Pavover, upstream the Voveráitė.
Both Vover and Pavover are surrounded by forests (Katelninkų, Kulniškės,
Pavoverės, Vovers). These settlement names were motivated by the potamonym they are located next to, whereas the prefix pa- in the name Pavover not
only indicates the relationship of this settlement with the stream and Vover village, Pavoverės and Vovers forests it is located in close proximity to. The prefix
pa- also serves a distinctive element between two settlement names and indicates the relationships of possessivity and origins.
1.3.

Compound place names

Only two compound name oppositions with no autonomous words used as
pre- or post-modifiers were identified among the analyzed region’s toponyms,
i.e. one compound settlement name opposition Senãdvaris x Naujãdvaris and
one compound river name opposition the Nẽrupis x the Nerupẽlis. Each of the
two oppositions present different compound names formation models: Adjective
1

2

A Lithuanian male name, which could be derived and motivated by the qualities ascribable to
dra (otter) ‘predatory aquatic fur animal (Lutra lutra)’.

The river Voveráitė may be derived from the diminutive form of the zoonym vover (squirrel)
‘small, long tailed rodent (Sciurus)ʼ (LKŽe) and could be motivated by the place where there were
/ are many animals of this species.
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+ common Noun (Senãdvaris → sẽnas ‘old’ + dvãras ‘estate, property’ as opposed
to Naujãdvaris → naũjas ‘new’ + dvãras ‘estate, property’) and Verb + common
Noun (the Nẽrupis → nérti ‘to dive; to flow quickly’ + upis ‘river’ as opposed to
the Nerupẽlis → nérti ‘to dive; to flow quickly’ + upẽlis ‘small river, stream’). In
case of Senãdvaris x Naujãdvaris the opposition is formed by the first parts of
these compound names ← sẽnas ‘old’ and naũjas ‘new’. The compound river
name opposition is based on the diminutive suffix derivative (see 1.2.1. above).
2.

SEMANTIC CATEGORIES
OF OPPOSITIONS IN TOPONYMY

As described above, distinctive elements of proper names create an opposition. Although antonymic relationships are typical in toponymy, not all of the
cases create a semantic opposition, as the distinctive attributes of the opposition
belong to different semantic categories, esp. when they are derived from other proper names (e.g., oikonyms, hydronyms, etc.). To illustrate, Tartõkas and
Šalčininklių Tartõkas (Tartõkas ← Lith. tartõkas ‘a lumbermill, sawmill’ ← Pol.
tartak ‘a sawmill or lumber mill’, i.e. a facility where logs are cut into lumber)
are two villages in Šlčn. D. mun. 8,5 km from each other and definitely create
an opposition. One of them has a zero attribute, or modifier, (Tartõkas), while
the second member of the opposition is modified by the attribute derived from
the proper name (oikonym) Šalčininkliai.
Another example of place names that form an opposition that are not based
on the antonymic semantic relationship of their distinctive attributes are two
villages that now make a part of Vilnius City – Trãkų Vókė (← Trãkų is the
genitive case of the oikonym Trãkai) and Mrinė Vókė (Mrinė ← Lith. mri
nis (-ė) ‘made of stones or bricks’). Both settlements are situated on the River
Vókė3 in close proximity to one another (approx. 1 km). The name Vókė was
3

The motivation of the river name Vókė can be interpreted in several ways because of its complex
semantics (words in different languages may have different associations). The Vókė (the left tributary of the Neris) is a stream flowing from Lake Pãpis. The name can be culturally motivated.
In his book, Józef Krajewski (2013: 225) suggests that this name is derived from the Tatar voka
‘waterʼ. However, this statement is highly questionable, as the first mention of the name Vókė in
the historical documents was made at least a decade earlier than the fact about the first Tartars
settlement in the vicinity. Thus, it is highly likely the name is derived from the Lithuanian verbs
vóktis ‘to clearʼ, vókti ‘to harvest, to clear, to gatherʼ (LKŽe) by means of the suffix -ė, which is the
derivational suffix for agent (doers of the action) (see Ambrazas 1993: 170 ff). The motivation of
Vókė can be interpreted as follows: vóktis / vókti → vokėjas ‘the one who harvests, cleans / cleanses’ → Vókė.
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first mentioned in 1375, when Prussian Marshal Godfrid von Linden († 25 July
1379) and his army looted the vicinity of Trãkai for nine days. Then a big battle
took place near the Vókė between the regiments of the Lithuanian dukes Kęstutis (c. 1300 – 15 August 1382) and Algirdas (11 February 1296 – 24 May 1377)
and the Teutonic Order. In 1396–1397 the Grand Duke of Lithuania Vytautas
(c. 1350 – 27 October 1430) settled the Tatar prisoners by the River Vókė. In
1415 the village of Vókė was written by Duke Vytautas to the Old Trakai Benedictine Monastery (VLE XXIV). The attribute Trãkų in the composite name
Trãkų Vókė is motivated by the oikonym Trãkai, as the settlement is situated
near the road to Trãkai. Thus, the name Trãkų Vókė means no more or less
than ‘the settlement (Vókė) on the road (in the direction to Trakai) near the
Vókė river’. The distinctive attribute Mrinė ‘made of stones or bricks’ (← Lith.
mras ‘a wall or enclosure made from mortar, stones or bricks’ or ← Lith. verb
mryti ‘to lay bricks; to build from stones or bricks’) was motivated by the type
of buildings prevalent in the settlement. Both names (Trãkų Vókė and Mrinė
Vókė) definitely create an opposition, but the opposition of these composite
names is not based on antonymic semantic relationship of their distinctive attributes Trãkų and Mrinė.
The majority of the analyzed toponymic oppositions are based on antonymic semantic relationships between the modifying words. The semantic analysis
focuses on the toponymic opposition types in terms of size, position, age, and
colour of the named object.
2.1.

Size

The semantic category based on antonymic relationships of qualifying adjectives of size (ddelis ‘big’ x mãžas ‘small’) is comprised of 24 toponymic oppositions, i.e. 11 hydronym (5 potamonym and 6 limnonym) and 13 oikonym
oppositions.
The analysis of the geo-data shows that almost all distinctive attributes that
form oppositions literally refer to the size of the modified object and indicate
the semantic antonymic relationship between the members of the opposition,
e.g., the Kenà (23,9 km) is literally a longer river than the Mažóji Kenà (10,4 km)
and the Kenẽlė (8 km)4; the lake Dideji Vagiekai (0,047 km2) is twice bigger than
4

The River Kenà is a left tributary of the Vilnia. The river gave name to the village Kenà (Kin) in
Vilnius District municipality (approx. 1 km upstream the Kenà and its confluence with the Vilnia).
The Kenẽlė (Kinẽlė) is a left tributary of the Kenà and is the diminutive suffix derivative. The
sources of the Kenà and the Mažóji Kenà are 6,6 km away from one another and both rivers flow
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the lake Mažeji Vagiekai (0,023 km2)5; the village Ddžiosios Kabškės occupy much bigger area than the village Mãžosios Kabškės. The same can be told
about oppositions based on the diminutive suffixes (see 1.2.1.), e.g. the Mūšià
(29 km) is almost four times longer than its tributary the Mūšẽlė (8 km); the
lake Báltas6 (0,65 km2) is almost twice bigger than the lake Baltẽlis (0,038 km2)
and yet another lake Baltẽlis (0,015 km2) in Švnč. D. mun.; Šačininkai town
(2,98 km2) and the village of the same name Šačininkai (1,5 km2) (in the vicinity of the town) are both bigger than the village Šalčininkliai (0,5 km2).
However, there is one exception that stands out from the majority of semantic antonymic oppositions in this category – two rivers in the direct oppositions the Didỹsis Pičiupis and the Mažàsis Pičiupis7. The distinguishing
attributes (adjectives) in pre-position (Didỹsis ← ddis (great, big) and Mažàsis
← mãžas (small)) were added to the river names Pičiupis most probably in the
second half of the 20th century (as a result of re-naming of the two rivers), as
The map of Russian Empire (REM 1872) features two river names Pičiupis (Rus.
Пирцюписъ) with the settlement name Pičiupė (Rus. Пирцюпе), now Pičiupiai,
in the opposite directions from one another. The Mažóji Kenà (a right tributary of the Merkys) is
the name made by the principle of analogy from the Kenà, as the opposition of the former with
qualificational adjective mãžas (-à) (small) ‘of small dimensions; spare, sparse; slight, weak; less
importantʼ (LKŽe). Vanagas (1981: 156) claimed that the name Kenà is derived from Lith. kin ‘a
raised place in a meadow, bog, or in waterʼ or ‘roots of trees and shrubs on the river bank (in water)
ʼ (LKŽe); also, from Lith. kins ‘a crust on the water; slough, marshʼ or ‘a small island in a river or
lake; the area of slough, marshʼ (LKŽe). Therefore, the motivation for the name is quite confusing
and can be interpreted as a transposition of the concept: kin → a place overgrown with trees and
shrubs → the (Mažóji) Kenà (and the Kinẽlė); or kins → a crust on the water; slough, marsh →
the (Mažóji) Kenà (and the Kinẽlė).
5

6

7

In the Russian Empire Map of 1872, the Lake Dideji Vagiekai are recorded as (Rus.) оз.[еро]
Важье, Mažieji Vagiekai – (Rus.) оз.[еро] Важьика (see REM 1872). An unnamed stream drains
into the Lake Dideji Vagiekai. The southern part the lake is also a source of yet another unnamed
stream, which joins Dideji Vagiekai with the lake Mažieji Vagiekai, which in its turn is a source
of yet one more unnamed stream that joins it with the Lake Luknia. Both Dideji Vagiekai and
Mažeji Vagiekai lie in the bed or watercourse of a nameless stream. Thus, the name Vagiekai may
be derived by means of the suffix -iek- with pluralium tantum inflection -ai from the Lith. vagà
(riverbed, channel) ‘the place where the river flowsʼ (LKŽe). The motivation of the name can be
interpreted as a transposition of the concept: vagà → the one that lies in the riverbed / course →
Dideji Vagiekai / Mažeji Vagiekai.
The Lake Báltas, as well as two lakes Baltẽlis in its opposition, is motyvated by colour báltas, -a
(white).

Both the Didỹsis Pičiupis and the Mažàsis Pičiupis are left tributaries of the Merkỹs (the confluence of the Mažàsis Pičiupis and the Merkỹs is 2 km further upstream from the place the Didỹdis
Pičiupis discharges its waters).
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on the river now known as the Didỹsis Pičiupis. This can also be observed in
the maps from the Soviet period. These two composite river names do not actually refer to the size of both rivers, as the Mažàsis Pičiupis is 1,8 km longer than
the Didỹsis Pičiupis, i.e. their length is 9,1 km and 7,3 km respectively. This
geographical fact leads to at least several interpretations of the semantic motivation of both toponyms. First, the choice of qualifying adjectives cannot be explained by the real size of both rivers; it could be motivated by the intensity and
volume of the flow – didỹsis, therefore, could mean ‘notable in volume, abundant; strong, violent, intense’ (LKŽe), whereas mažàsis could mean ‘which is of
small dimensions, weak’ (LKŽe), highlighting the most vivid characteristics of
both rivers. However, such interpretations of the distinguishing attributes motivation, though possible, are arguable, as once intense and voluminous currents
could have lost their volumes and vigour. Second, the attributes didỹsis and
mažàsis could respectively mean ‘important, significant’ and ‘insignificant, less
important’. The Didỹsis Pičiupis could be made more ‘important, significant’
than the Mažàsis Pičiupis because of the following reasons: a) the name Pičiupiai8 was first mentioned as early as the 16th–17th centuries. The village was located on the road to Grodno. Dukes of the Grand Dutchy of Lithuania loved to
hunt in its vicinity. Here was the royal hunting lodge (see ML-I; Maculevičius,
Baltrušienė 1999: 92); there has been the village Pičiupiai (Rus. Пирцюпе ←
*Pirciupė, *Pirčiupė ← Pirčiupė, Pirčiupis) on the banks of the Didỹsis Pičiupis
(see REM 1872); b) the village Pičiupiai (and the river it is located next to) is
known for the tragedy of June 1944, when after the Soviet partisans’9 attack on
the Nazi battalion, the Schutzstaffel sent a punishment squadron and burned
alive almost all (119, including children under age of 16) inhabitants of Pirčiupiai (see Lipovec 2019). The tragedy of Pičiupiai is covered in many books, articles, etc. Considering the above, the distinctive attributes didỹsis and mažàsis
could actually highlight the significance of one river over the other irrespective
of their actual lengths.
8

9

The name of the village Pičiupiai is motivated by the river name(s) in the vicinity of which it is
situated. The river name is a compound, the first part of which is related by Vanagas (1981: 260)
to the Lith. pirts (bathhouse)ʻa certain building or a place for bathing; the building or room where
the flax is driedʼ (LKŽe). Taking into consideration the historical facts that the vicinity was a favourite hunting place of the Grand Dukes of the GDL and there once has been a royal hunting
estate, as well as the tragedy of 1944, the motivation of the qualitative adjective Didỹsis x Mažàsis
can be interpreted according to Stachowski’s (2018: 197–214) theory and it can be stated that the
Didỹsis Pičiupis is more important. Linguistic-cognitive motivation can be interpreted as a transfer of the concept: pirts (bath) → bathing river / bathhouse → Pičiupis.
Members of resistance movements that fought against the Axis forces in the Soviet Union.
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2.2.

Position

The semantic category based on the antonymic relationships of the distinctive attributes (adjectives) indicating the relative position of the toponymic objects in space (in all cases – the vertical position áukštas ‘high’ x žẽmas ‘low’)
consists of 10 toponymic oppositions (1 limnonym and 9 oikonym). In two
cases (Jagėlonys x Klòniniai Jagėlonys and Kalnniai Mijáugonys x Klòniniai Mijáugonys) the identical place names are modified by the adjectives klòninis ‘of
the valley’ (meaning ‘located / situated in the valley’) and kalnnis ‘of the hill /
mountain’ (meaning ‘located / situated on the hill / mountain’) and are derived
from the Lithuanian nomenclature terms klónis ‘valley, dip, lowland, ravine’
and kálnas ‘high natural ground elevation; hill, mountain’.
One of the most interesting oppositions in this category is that of lakes Nevadas Áukštas and Nevadas Žẽmas – two limnonyms in the analyzed region
the opposition of which is based on the antonymic semantic relationship of the
qualifying adjectives áukštas ‘high’ and žẽmas ‘low’. The lakes are in V D. mun.,
10.5 km northeast of the village Pabéržė. Nevadas Áukštas is characterized by
high, dry banks mostly covered with trees and meadows; Nevadas Žẽmas is the
larger lake 0,07 km to the south from Nevadas Áukštas. In comparison with
Nevadas Áukštas the shores of Nevadas Žẽmas are low and swampy (the lake
is surrounded by Vilkiškių Swamp). The name Nevadas is a negative prefix nederivative from the base vard-. According to Aleksandras Vanagas (1981: 362),
all the hydronyms with the base vard- have to be related with the hydronyms
with bases verd- and vird-. All of them comprise three variants of etymologically
single root – vard-, verd- and vird-. Such hydronyms can be derived from Lith.
verdẽnė, verdẽnis ‘spring, source’ (LKŽe), virdùklis ‘spring, whirlpool’ (LKŽe)
← Lith. verb vrti (vérda, vrė) or vestis ‘to popple or bounce from dungeons
(about source)’ (LKŽe). Thus, linguistic-cognitive motivation of the names Nevadas Áukštas and Nevadas Žẽmas can be interpreted as a transposition of the
concept: ne + vadas (verdẽnis, verdùklis) (not + spring, source) → the body of
water that is not a spring, source → Nevadas (Áukštas / Žẽmas). The distinctive attributes of both names indicate to their actual position in space, Nevadas
Aũkštas being positioned somewhat higher in space (i.e. elevated, located on
the hill) than its counterpart.
2.3.

Age

The biggest number of oppositions (19 cases) based on the antonymic relationships of the distinctive attributes (adjectives in the pre-position) with the
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semantic meaning of sẽnas ‘old’ and naũjas ‘new’ can only be found in the category of oikonyms, as in Sẽnas Strūnáitis x Naũjas Strūnáitis (two villages in
Strūnaitis eldership, Švnč. D. mun.) or Naujàsis Tapupis x Senàsis Tapupis
(two villages in Senieji Trakai eldership, Trak. D. mun.). Sometimes the opposition old x new can be only inferred, as one of the members has no modifier:
cf. Leñtvaris (tn) x Leñtvaris (v) x Naujàsis Leñtvaris (v), Trãkai (C) (Trakai eldership, Trak. D. mun.) x Seneji Trãkai (v) (Senieji Trakai eldership, Trak. D.
mun.). The distinctive attributes sẽnas ‘old’ and naũjas ‘new’ of the oppositions
in this category of semantic antonymic relationship point to the age difference
between the members of the opposition, i.e. one member of the opposition is
literally older than the other. Thus, for instance, the village Seneji Trãkai is literally older than the historic city of Trãkai10, or both Leñtvaris11 town and Leñtvaris village are older than the village Naujàsis Leñtvaris.
2.4.

Colour

Colour oppositions are surprisingly scarce in toponymy of the present-day
Vilnius County. Only one case was identified in the class of oikonyms. Although, according to Saeed (2016: 64) “the term antonymy is sometimes used
to describe words which are at the same level in a taxonomyˮ, i.e. hierarchical
classification system, one of which is the system of colour adjectives that being “sister-members of the same taxonomy and therefore incompatible with
each otherˮ, toponyms (river, lake, settlement names, including compound and
10

11

According to legends, Seneji Trãkai was founded in 1316 by Grand Duke Gediminas, who transferred the capital of Lithuania from Kernavė to Seneji Trãkai and erected the brick castle. Trakai
and the Duchy of Trakai were first mentioned in 1337 in the Vygand Marburgian Chronicle. Historians associate this mention of Trakai with Seneji Trãkai. When GD Gediminas settled in Vilnius, his son Kęstutis inherited the Dutchy of Trakai and moved the town from Seneji Trãkai to
its current location, known as (Naujeji) Trãkai. The castle of Seneji Trãkai was destroyed by the
Teutonic Order in 1391 (ML-I; Kerbelytė 1983; Vanagas 1996; Maculevičius, Baltrušienė 1999;
Mišeikis 2001; Malinauskas, Kriaučiūnas 2005; Zinkevičius 2007; Lisauskas 2009; Vercinkevi
čius 2010; VLE XXI). The name Trãkai is derived from Lith. trãkas (glade, clearing) ‘dry, grassy
meadow overgrown with rare shrubs and trees in the forest’ or ‘cut or scorched forest, picking’,
or ‘shrubs or trees growing under tree crowns, undergrowth’ (LKŽe). Thus, linguistic-cognitive
motivation can be interpreted as a transfer of the concept: trãkas (glade, clearing) → meadow in
the forest, picking, undergrowth → Trãkai.
Leñtvaris is mentioned as early as in 1596 as Lentvario (Lentvoriškių) dvaras (En. Lentvaris manor,
estate), which started developing into a settlement in 1861–1862, when the railroad St. Petersburg–Warsaw was built (see Vanagas 1996: 135–137).
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composite names) of the same syntactic composition or form modified by any
colour could potentially make an opposition. However, no such names were
identified in the corpus of 5103 toponyms12.
Colour components in toponymy, according to Stachowski (2018: 199–200)
can be motivated by the following: 1) geographical factors, i.e. such names can
be derived by means of analogy from other toponyms (esp. the hydronyms) the
geographical object is in close proximity to; 2) geological factors, i.e. the colour of soil in the vicinity of the named object, and/or fertility of soil, which is
closely related to its colour, i.e. the darker the colour of soil, the more fertile it
is; 3) the colour of buildings; 4) symbolism, i.e. colours in toponyms may have
a symbolic meaning, as in many cultures have symbolic meaning with reference
to space, esp. point of the world: the North, South, East and West13; 5) colour
oppositions may correspond to oppositions, such as old x new, upper x lower, big
x small, e.g., colour white could mean big and, eventually, old, as opposed to
black with the meaning small and, eventually, new; 6) as a distinguishing element between two identical names.
The opposition under discussion, based on the antonymic relationship of
the colours báltas (white) and júodas (black), is formed by two villages in V C
mun. – Juodóji Vókė and Baltóji Vókė (for the meaning and motivation of the
name Vókė, see section 2). Baltoji Vokė (v) is 8,8 km away from Juodóji Vókė (v),
both are on the right bank of the Vókė. Juodóji Vókė can also be considered an
opposition to the town Baltóji Vókė (Šlčn. D. mun.), which is 8,7 km away from
Juodóji Vókė (v). It is very difficult to explain the motivation of colour adjectives
in composite toponyms or colour component in compound place names, in this
case – settlement names, for several reasons.
Let us consider some possible factors that could motivate the names Juodóji
Vókė and two Baltóji Vókė settlements based on the data from the Russian Empire 1872 Map, which features only Baltóji Vókė village (Rus. Белая Вака) out of
three names. The colour attributes in these settlement names may be explained
with reference of their age, where colour white could mean big and, eventually,
12

There are several toponyms, such as rivers the Báltupis (also known as the Cedronas or Kedronas),
the Juod, the Raudonlė, the Rudaminà, the Rudẽlė, the Žalesà, lakes Juõdis, Batis, which were
obviously in one way or another motivated by colour adjectives báltas (white), júodas (black),
raudónas (red), rùdas (brown, red), žãlias (green), but they are at a too big distance from other
colour-motivated toponymic objects to form oppositions.

13

This will not be considered in the current analysis, as the cases are too few to draw any plausible
conclusions. The theory of colour oppositions based on ancient colour symbolism with reference
to points of the compass were studied in Superanskaja (1970), Štĕpán (2009), Stachowski (2018)
and others, however, no regularities were proved.
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old, as opposed to black with the meaning small and, eventually, new. The absence of the village Juodóji Vókė and the town Baltóji Vókė in the 19th century
map means that both the village and the town are relatively ‘young’ settlements.
Thus, the reasoning ‘white is old and black is young’ could only be true for the opposition Baltóji Vókė (v, V C mun.) x Juodóji Vókė (v), but not for the opposition
Juodóji Vókė (v) x Baltóji Vókė (tn, Šlčn. D. mun.). The town Baltóji Vókė was
initially founded as a settlement known as Naujóji Žagarnė and got its current
name as well as the status of the town in 195814. Therefore, it may be concluded
that the name Baltóji Vókė is made by analogy to Baltóji Vókė village (V C mun.).
The statement that colour adjectives in names can be motivated by geographical and geological factors can partly be true in case of Juodóji Vókė, which
is situated in the middle of the Baltóji Vókė swamp, the biggest peatbog in Lithuania. It is highly likely that the colour adjective Juodóji (black) in the name of
this village could be motivated by the dark colour of soil (peat), taking into the
consideration the village’s location. The presence of colour in all three settlement names could be motivated by the colour of buildings in each settlement.
The absence of black colour in most settlement names (esp. villages) could be
explained by dark or black colour of wooden buildings (Štĕpán 2009: 917).
Wood (a common building material) gets darker or black with age. The presence
of wooden structures does not explain the colour adjective in the name Juodóji
Vókė, as toponyms are usually motivated by certain features exclusively characteristic of the named object, but not the common qualities, which means that if
the black colour was or is typical in the time of name giving, i. e. the prevalent
dark (black) colour of most wooden structures in the settlement could not be
considered the unique quality (outstanding feature) of the oikonym, and, thus,
could not motivate its name.
However, the colour of buildings as the outstanding feature is a possible and
highly likely motivational factor in case of Baltóji Vókė (v), which has been famous for its centuries old Baltóji Vókė Mansion (Lith. Baltõsios Vókės dvaras),
included in the list of protected objects of the country’s Department of Cultural
Heritage15. The mansion with its light (white) structures is the most prominent
object in Baltóji Vókė village and, thus, may be considered the settlement’s exclusive, outstanding feature. The adjective báltas ‘white’ in settlement names is
usually associated with white coating of masonry buildings. The motifs of renaming Naujóji Žagarnė into Baltóji Vókė (tn, Šlčn. D. mun.) are not quite clear
and the new (current) name of the town could only be deemed to be motivated
14
15

Baltoji Vokė eldership website at: https://www.baltojivoke.lt/apie-seniunija/
See Kultūros vertybių registras at: https://kvr.kpd.lt/#/
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by Baltóji Vókė (swamp) peatbog, as Naujóji Žagarnė was founded as a settlement for workers who have been digging peat for Vilnius heat plant.
3.

CONCLUSIONS

1. 191 oppositions were identified in the corpus of 5103 toponyms that currently exist in Vilnius County: river (including streams) names make 14 (7%)
opposition; lake names make 37 (20%) opposition; pond names names make 12
(6%), settlement names make 128 (67%) opposition. The oppositions were selected with reference to the distance between the objects, i.e. the objects within
0,1 to 20 km from each other were considered to form an opposition.
2. The analysis of the syntactic features of toponyms shows that the majority
of oppositions in composite toponyms are formed by distinctive attributes (usually qualifying adjectives) that serve as pre- or post-modifiers of the place name
and follow these word formation patterns: zero modifier + name x pre-modifier +
name, pre-modifier + name x pre-modifier + name, name + zero modifier x name +
post-modifier. From the perspective of word-formation these toponymic oppositions are classified as composite place names.
3. The use of numbers in place names is characteristic of nomination patterns of the 20th century and can be observed in a great number of pond and
settlement names numbers are used to make distinction between two identical toponyms (in some cases, among three and more objects). Such toponymic
constructions can be observed only in ponds and settlement names oppositions
that more often follow the name + zero modifier x name + post modifier and name
+ post-modifier x name + post-modifier patterns, the latter being the most productive (the total of 51 oppositions).
4. Affixes (prefixes or diminutive suffixes) form oppositions with the place
names with zero modifiers. The group of oppositions based on diminutive suffixes is the biggest (69 oppositions). All diminutive toponyms are suffix-derivatives (suffixes -ėl- (-is, -ė, -iai) and -el- (-is, -ė, -ės, -iai) being the most productive) from the toponyms they are in opposition with, are characterized by their
size and are smaller than the objects from the names of which they were derived.
Oppositions based on prefix pa- derivatives (with the meaning of a place below
or near something) that can be found among settlement names (2 cases).
5. Only two compound name oppositions without any autonomous words
used as pre- or post-modifiers were identified among the analyzed region’s toponyms: one compound settlement name opposition and one compound river
name opposition. The compound river name opposition is an opposition based
on the diminutive suffix derivative.
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6. Although antonymic relationships are typical in toponymy, not all of the
cases create a semantic opposition, esp. when descriptive attributes are derived
from other proper names or when descriptive attributes belong to different semantic categories. The majority of the analyzed toponymic oppositions are
based on antonymic semantic relationships between the modifying words. The
semantic analysis focuses on the toponymic opposition types in terms of size,
position, age, and colour of the named object. The biggest number of oppositions (19 cases) based on the antonymic relationships of the distinctive attributes (adjectives in pre-position) with the semantic meaning of sẽnas ‘old’ and
naũjas ‘new’ can only be found only in the category of oikonyms. Whereas colour oppositions are surprisingly scarce in toponymy of the present-day Vilnius
County with only one case identified in the class of oikonyms based on the antonymic relations of the colours báltas (white) and júodas (black).

A BBR E V I AT ION S
C – city; D. – district; El – Elektrėnai; Lith. – Lithuanian; mun. – municipality;
Pol. – Polish; Rus. – Russian; stead. – steading; Šlčn. – Šalčininkai; Švnč. – Švenčionys; tn – town; Trak. – Trakai; V – Vilnius; v – village.
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Vilniaus apskrities toponimų semantinės
opozicijos
SAN T R AUK A
Šio tyrimo objektas yra semantinės opozicijos Vilniaus apskrities toponimikoje. Tarp
5103 toponimų buvo nustatyta 191 opozicija: 14 (7 %) upių vardų opozicijų; 37 (20 %)
ežerų vardų opozicijos; 12 (6 %) tvenkinių vardų opozicijų; 128 (67 %) gyvenviečių vardų opozicijos. Opozicijos atrinktos atsižvelgiant į atstumą tarp objektų, t. y. laikoma, kad
objektai, esantys nuo 0,1 iki 20 km atstumu vienas nuo kito, sudaro opoziciją. Tradiciniai
lietuvių toponimijos resp. hidronimijos tyrimai (ypač Vanagas 1981) nurodo antoniminius
ryšius tam tikruose vandens telkinių varduose, ypač tuose, kurie yra modifikuoti kvalifikaciniais spalvos, dydžio ir pan. būdvardžiais. Kartais etimologai teigia, kad, pvz., spalvos
kvalifikaciniai būdvardžiai toponimuose yra motyvuojami dirvožemio spalva, derlingumu
ar kitomis dirvožemio fizinėmis savybėmis; vyraujančia pastatų spalva; dydžio būdvardžius
motyvuoja tikrasis įvardijamojo objekto dydis ir pan. Tačiau paprastai šiems skiriamiesiems
elementams toponimuose neskiriama reikiamo dėmesio (Stachowski 2018).
Sąvoka opozicija yra platesnė nei antonimija ir nurodo bet kokį ryšį tarp elementų, kurie turi aiškią skiriamąją funkciją (Saeed 2016: 63). Straipsnyje nagrinėjami ne tik tipiški
antoniminiai semantiniai ryšiai tarp Vilniaus apskrities toponimų, bet taip pat atliekama jų
formali analizė, t. y. nustatomas sudėtinių ir sudurtinių vardų komponentų vaidmuo sintaksiniame (žodžių darybos) lygmenyje. Sintaksinių charakteristikų analizė rodo, kad didžiąją
dalį sudėtinių toponimų opozicijų sudaro kvalifikaciniai būdvardžiai, einantys prieš vietovės vardą arba po jo. Nustatyti tokie vardo darybos modeliai: vardas be pažymimojo žodžio

160

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

LXXXI

Semantic Oppositions in Vilnius County Toponyms
x pažymimasis žodis + vardas, pažymimasis žodis + vardas x pažymimasis žodis + vardas,
vardas be pažymimojo žodžio x vardas + pažymimasis žodis (plg. Kenà x Mažóji Kenà; Mãžosios Kabškės x Ddžiosios Kabškės; Cùdykas Ddelis x Cùdykas Mãžas; Ìlma Didžióji x Ìlma
Mažóji ir t. t.). Žodžių darybos požiūriu šios opozicijos yra klasifikuojamos kaip sudėtiniai
vietovardžiai. Kartais oikonimuose naudojami skaitmenys, norint atskirti du identiškus vardus (kai kuriais atvejais tris ir daugiau vardus), pvz.: Antãliedė I x Antãliedė II, Júodės I x
Júodės II x Júodės III x Júodės IV ir t. t., kas yra būdinga XX a. nominacijai. Tokie pavadinimai būdingi tvenkinių ir gyvenviečių vardams, sudarytiems pagal šiuos modelius: vardas
be pažymimojo žodžio x vardas + pažymimasis žodis, vardas + pažymimasis žodis x vardas +
pažymimasis žodis. Antrasis modelis yra produktyviausias – užfiksuotas 51 atvejis.
Opoziciją gali sudaryti afiksai, pvz., mažybinės priesagos (plg. Bedùgnis x Bedugniùkas,
Prdiškė x Prūdišklė, Žeimenà x Žeimenlė, t. t.) arba priešdėliai (Ūdrónys x Paūdrónys, Vover x Pavover). Deminutyvinių opozicijų grupė yra didžiausia (69 atvejai). Visi deminutyviniai toponimai yra priesagų vediniai (priesagos -ėl- ir -el- yra produktyviausios) iš toponimų, su kuriais jie sudaro opozicijas, ir yra mažesni už objektus, iš kurių yra kilę jų vardai.
Priešdėlių vedinių opozicijas (su vietos reikšme) sudaro gyvenviečių vardai (2 atvejai). Tarp
analizuojamos apskrities toponimų buvo aptiktos tik dvi sudurtinių vardų opozicijos: Senãdvaris x Naujãdvaris (opoziciją sudaro pirmieji sandai) ir Nẽrupis x Nerupẽlis (opoziciją sudaro mažybinė priesaga).
Antoniminiai ryšiai yra būdingi toponimijai, tačiau ne visais atvejais sukuriama semantinė opozicija, ypač kai pažymimieji žodžiai (dažniausiai kvalifikaciniai būdvardžiai) yra
kitų vardų vediniai arba priklauso skirtingoms semantinėms kategorijoms (plg. Tartõkas x
Šalčininklių Tartõkas, Trãkų Vókė x Mrinė Vókė). Didžioji dalis analizuotų opozicijų yra
grindžiamos pažymimųjų žodžių antoniminiais semantiniais ryšiais. Semantinėje analizėje daugiausia dėmesio skiriama toponiminių opozicijų tipams, atsižvelgiant į įvardijamojo
objekto dydį, padėtį, amžių ir spalvą. Daugiausia opozicijų (19 atvejų), grindžiamų kokybinių būdvardžių sẽnas ir naũjas antoniminiais ryšiais, sudaro oikonimai (pvz.: Dideji Baušia
x Mažeji Baušia, Naũjas Janãvas x Sènas Janãvas, Mãžosios Kabškės x Ddžiosios Kabškės,
t. t.). Mažiausią semantinių opozicijų grupę sudaro spalvos opozicija (bálta x júoda) oikonimų klasėje: Baltóji Vókė (k, V m. sav.) x Juodóji Vókė (k, V m. sav.) x Baltóji Vókė (m.,
Šlčn. r. sav.).
Įteikta 2019 m. lapkričio 11 d.
PAV EL SKORUPA
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
pavel.skorupa@vgtu.lt
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CATEGORY OF REPETITION
IN LINGUISTIC DISCOURSE
Kartojimosi kategorija lingvistiniame diskurse
A N NOTAT ION
The article deals with the phenomenon of categories, type description of linguistic categories in the structure of the language, as well as the history of their study. Due to the fact
that modern science is characterized not only by the formation of new concepts, but also by
enriching the content of long-existing ones, the emphasis is made on the category of repetition. This category is understood as the objective regularity inherent in all objects and
phenomena of the material world in order to reproduce the object or phenomenon partially
or completely. The categorical status of repetition originates from the ability to abstract and
it is transmitted by a system of language means. The usage of this term and the new conceptual scheme of analysis allows us to describe the heterogeneous linguistic phenomena
that underlie the repetition.
K E Y WOR DS :

category, linguistic categories, category type, repetition, language
units, discourse, philosophy, methodology.
A NOTACI JA

Straipsnyje analizuojamas kategorijų fenomenas, aprašomos lingvistinių kategorijų rūšys
ir jų tyrimo istorija. Kadangi šiuolaikiniame moksle ne tik formuluojamos naujos sąvokos,
bet ir plečiamas seniai susiformavusių sąvokų turinys, akcentu tampa kartojimosi kategorija. Ši kategorija suprantama kaip objektyvus dėsningumas, būdingas visiems materialaus
pasaulio objektams ir reiškiniams bei leidžiantis tuos objektus ar reiškinius atkurti iš dalies
arba visiškai. Kartojimosi kategorijos statusas prasideda nuo galimybės, veda abstrahavimo
link ir išreiškiamas kalbinių priemonių sistema. Šio termino vartosena ir nauja konceptuali
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analizės schema leidžia aprašyti skirtingus kalbinius reiškinius, kurie sudaro kartojimosi
pagrindą.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : kategorija, lingvistinės kategorijos, kategorijų rūšys, kartojimasis,
kalbos vienetai, diskursas, filosofija, metodologija.

1.

INTRODUCTION

In modern philosophical and scientific discourse, an increasing number of
signs prove that science is on the eve of a qualitatively new stage of its development, which, with a certain degree of conventionality, can be called post-neoclassical. One of the most important features of post-neoclassical science is
associated with the transition to the knowledge of complexly organized, multi-level systems. Language, being such a system, reflects the processes and phenomena that occur both within a single language and beyond it.
In general linguistics the scientific concept of language “as a set of categories
and rules” (Будагов 1980: 126), which defined the conceptual sphere for the
study of linguistic categories at the beginning of the 21st century, was widely
used.
Defining the concept and giving a category rank to it is an important step in
the study, aimed primarily at establishing the status and place of the category
in the system.
Categories are ideal entities of human consciousness that acquire meaning
and practical realization in language – hence their close connection with linguistic forms.
Linguistic categories play a significant role in the functioning of the languages over the world, irrespective of their typological structure and origin, and
such categories include the category of repetition (hereafter CR).
The problem of studying of repetition as a result of reproduction of a linguistic or speech unit, in whole or partly, has always been relevant to science and
has its origins in ancient rhetoric. In modern times, the active study of repetition as a linguistic phenomenon began in the middle of 1950s. The largest number of studies in linguistics, over two hundred, is related to text (Москальчук
2003: 22).
The linguistic aspects of the category of repetition have been and still are
one of the central problems of modern linguistics. They do not exhaust their
theoretical and practical potential, but encourage a constant search for a new
perspective.
Straipsniai / Articles

163

Zinaida Pakholok

The main purpose of the article is to present a new conceptual scheme for
the analysis of CR. According to this purpose, the main tasks are
to describe the types of linguistic categories;
to represent the history of their study;
to define CR;
to name the units of the language system that form the CR;
to find out the place of the CR in the language system;
to justify the necessity for the use of the term CR for heterogeneous
repetitions.
2.

CONCEPT OF CATEGORIES
IN LINGUISTICS

The process of learning linguistic categories began in ancient times. It was
based on the logical and semantic principle, because of which objects, processes
and their properties were in the focus of attention. In linguistic reality categories of parts of speech were distinguished: noun and adjective, verb and adverb.
In the classical tradition, parts of speech began to be considered in a new,
onomasiological perspective (content, form, function) and from the standpoint
of the theory of nomination (parts of speech with full and incomplete nomination), that imply the dialectic of their cognition.
A significant place in the history of science is occupied by the theory of Oleksandr Potebnia about the formation of linguistic categories in the structure of
language. The scientist was the first to introduce the concept of “grammatical
category” into Ukrainian grammar, using it in relation to such phenomena as a
verb, noun, tense, number, perfect and imperfect form, animateness and inanimateness, 3rd person, instrumental case (Потебня 1958: 38–45, 82–83).
In the works of Lev Shcherba expressed the idea that “the existence of any
grammatical category is determined by the close, inextricable connection of its
meaning and all formal markers” (Щерба 1957: 65). Further development of
these ideas can be found in Ivan Meshchaninov’s works. In relation to conceptual categories, the researcher concluded that they convey “in the language itself
the concepts existing in a given social environment” (Мещанинов 1978: 238).
Jerzy Kuryłowicz noted that the categories of case (for a noun), time (for
a verb), degrees of comparison (for adjectives) can be considered as the most
important part of the morphological structure of the language, they form the
core of any descriptive grammar and are of primary interest to a philologist
(Курилович 1965: 428).
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Aleksandr Bondarko in the book “Theory of morphological categories” presented the experience of constructing a subtheory of morphological categories
on an inductive concrete-linguistic basis. The authorʼs approach to special terminological identification is valuable (Бондарко 1976: 10).
One of the most studied types of linguistic categories are grammatical ones,
which “generalize grammatical meanings that are correlative in content and
method of expression and combine them into a single system” (Курилович
1962: 14).
It is necessary to distinguish grammatical categories from the lexical and
grammatical categories, which are groups of words within a certain part of words.
They are characterized by a common semantic feature, the presence or absence
of a formal morphological expression, the interaction with related grammatical
categories, the presence or absence of a series of forms inside the category.
Lexico-grammatical categories are forms of thinking that reflect any aspects
of objective activity in our minds. The formation of norms of grammatical categories occurred at the same time as the study of conceptual ones, which are
identified with semantic norms or regarded as different aspects of the same
object.
The question remains unclear what exactly should be assigned to semantic
categories. Consequently, the classification of the linguistic categories of the
three binary types was proposed, which is based on privative oppositions. The
first type includes universal categories inherent in all or most languages of the
world, and non-universal, to the other – formal-semantic categories, divided into four groups: proper grammatical, lexical-grammatical, semantic, lexical-semantic and conceptual; the third type is formed by explicit and implicit
categories (Колоїз 2006: 76).
The works of foreign scholars were in active use in general linguistics. The
brainwaves about the nature of the categories belong to Joseph Vendryes, who
affirmed: “grammatical categories and logical ones very rarely cover each other;
almost never the number of the first and second does not coincide” (Вандриес
20012: 112).
Leonard Bloomfield considered categories of parts of speech, inflectional
forms, syntactic categories characteristic of different languages of the world. He
emphasized that, nevertheless, parts of speech should not be studied in relation
to different phenomena of the real world, but only in their functions in the syntactic structure of the English language (Блумфилд 1968: 297).
Otto Jespersen, in his “Philosophy of Grammar”, pointed out that non-language categories, which are independent of the random facts of existing languages, “are universal because they apply to all languages, although they are
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rarely expressed in these languages in a clear and unambiguous way” (Есперсен
20022: 58).
In modern Western linguistics, interest in language categorization has intensified after the scientific research of Eleanor Rosch (Rosch 1978). The approach
based on the prototypes by Georges Kleiber (Kleiber 2003) and John Taylor
(Taylor 20033) is widely used. However, such an approach has been reasonably
criticized by William Croft and Alan Cruse (Croft 2004). Researchers at Lawrence Barsalou (Barsalou 2003), William Croft, and Alan Cruse (Croft 2004)
have proposed improved categorization models, based on which Jerome Feldman formulated new restrictions that human nature imposes on categorization
processes (Feldman 2006).
A brief excursion into the history of the study of linguistic categories allows
us to make certain that the philosophical base of linguistic methodology is made
up of the categories of classical dialectics. In this regard, the main methodological task is to solve such issues, firstly, how the categories are manifested in the
functioning and development of the language, and, secondly, what the language
gives for their formation, development and understanding (Алефиренко 2005:
329).
Categories, being the ideal morphogenesis of consciousness, have meaning
and practical implementation in the language. At first, they are formed unconsciously in human activity and only then are reflected in the language. The process of forming categories is closely connected with the formation and constant
development of the human language, and the question of a system of scientific
categories in various branches of knowledge, including linguistics, remains essential for science.
Category is a key concept in linguistics. On the one hand, a category has a
systemic and structural content as a determining component of the horizontal
and vertical construction of the interpretive model of a language. On the other
hand, this concept is methodological, it is a tool for cognizing and classification of linguistic material. Linguistic categories are a projection of not only the
mechanism of cognition, but also human consciousness.
There is a wide and narrow understanding of the category in linguistics. In a
wide understanding a category is considered as any group of linguistic elements,
distinguished on the basis of some general property, and as a certain feature
that is fundamental for the division of homogeneous linguistic units into classes,
members of which have the same meaning of this feature (Булыгина, Крылов
1990: 385).
The differences in the use of the term “category” in modern concepts of
grammatical theory were pointed out by John Lyons. This term “is often used
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like the terms “class” or “set” to represent any group of elements seen in the
description of specific languagesˮ (Лайонз 1978: 286).
The already cited Zhanna Koloiz suggests to understand a linguistic category
as “the abstract generic concept, which includes species features and is a form
of reflection of the most general laws of objective reality in the minds of people”
(Колоїз 2006: 74).
Since at the present stage of research there is no adequate definition of the
term “category,” there is no generally accepted classification of linguistic categories at the present stage of research.
3.

THE PHENOMENON OF REPETITION

In recent decades, repetition has been involved in solving categorization
problems. Using the term “repetition”, we thereby recognize the quantitative
degree of realization of a phenomenon, action, object, sign, state without restriction. Quantitative determination distinguishes repetition process from repetition inself on a scale of “more – less”.
The theme of repetitions that arose in the ancient world (Античные 1996:
280–285) has been enriched over the centuries by empirical material that requires rethinking and systematization. Despite significant achievements in the
study of various aspects of repetitions, their problems remain relevant and require a number of theoretical problems solving that would make possible to
penetrate the mechanisms of the language functioning.
The categorical status of repetition, the features of the expression of repetitions, on the one hand, in philosophy and science and, on the other hand, in
everyday consciousness and literary works, are formulated in the studies of specialists from different fields of knowledge.
Language, like thinking, reflects the real world by its own means and extra-linguistic reality, which is contained in specific meanings, linguistic abstractions of words and grammatical forms. That is why the language reflects not only objects, but also their inherent connections. Since the connections between
the phenomena of reality as it is, have a dialectical dependence, then linguistic
reality is also characterized by development of dialectics.
Modern linguistics has an understanding of repetition as a process and its
result, that is, repetition unit.
In oral monologue, there are many repetitions of sounds, syllables, words,
phrases and sentences. Mostly they are unintentional and rarely used as a special technique of emphasizing thought. Some of them are related to the unofficial transformation of the internal speech into the external or to the simple
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sounding of the internal speech, if you do not want to find other words for the
object of influence. There are many pleonasms and tautological expressions.
Speakers, if they do not pay special attention to it, do not hear in their speech
the words used with the same root, anaphor or epiphora.
The repetitions in the dialogic speech are provoked by spontaneity, the need
to respond immediately to the previous utterance of the addressee. Since reflection is minimized, the formation and expression of thought occurs almost
simultaneously with the transmission of the addressee. Functional features of
dialogical repetitions give the reason to divide them into two groups. The first
contains repetitions of narrative sentences that do not cause a speech response;
they must be regarded as mechanical, unconscious reproduction of a previous
remark. This type of repetition is based on echolalia – an unconscious repetition of other person’s words, which lacks subjective-modal meanings of the
speaker and does not elucidate any information.
The second group of dialogic repetitions include such remarks that convey
subjective-modal meanings and seek new information. In addition, this group
can be divided into two subgroups. The first is a repetition of exclamation, interrogative and narrative sentences that begin with the words “yesˮ or “noˮ. The
sentences of this subgroup do not carry new information, they include objections, doubts, dissatisfaction, etc. The second subgroup is formed by remarks
that are dominated by intellectual information.
Written speech is more generalized and logical than oral, it is not spontaneous, it can be edited, so the repetitions used in it should be properly evaluated. Unconscious use of repetition leads to their redundancy, is perceived as a
speech defect caused by vocabulary poverty, inability to use synonymy. Conscious use allows to use repetition as a stylistic devise. It comes from a folk tradition known to all peoples of the world. An example of the conscious use of
repetition is artistic speech, in which the author demonstrates the depth of understanding of the multifunctionality of this phenomenon.
In spoken language, there is often a repetition of words, due to the lack of
speech culture of the speaker. It is difficult to choose the right word and a person does not dare to express opinion clearly, filling the meaningful pauses with
units that do not have any meaning: well, yeah, so, that is. Such repetitions are
called filler words.
Clichés are well-known in everyday speech, because in ordinary communication acts we try to use ready-made etiquette formulas of greetings, wishes,
goodbyes, etc. The appearance of the cliché is related to the frequency and repetition of the speech situation.
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High-frequency units in a speech or in a separate text are called “key wordsˮ;
they are included in the speaker’s active vocabulary and are illustrative of important concepts.
4.

REPETITION CATEGORY

The presence of categorization in the language should be seen in the possibility of abstraction. The basis of categorization is “the ability of the human
mind to isolate from the phenomena of the surrounding reality, from the flow
of information any common, fairly stable features that are regularly repeated in
some background environment” (Манерко 2000: 39).
In linguistics, the question of CR from aspectological point was considered
by Olga Grekova for the first time (Грекова 1979: 37–48) and Galina Panova
(Панова 1979: 8). The essence of repetition is to convey a degree of measure,
quality, action relative to the norm (zero degree of measurement). The linguistic aspects of CR have been and remain one of the central problems of modern
linguistics.
Linguistic repetition is an extremely wide range of theoretical problems in its
spectrum. It covers researches of ontology, epistemology and at the same time
the interaction of repetition with other language categories: quantity, intensity,
quality, aspectuality. The decisive component for understanding of the essence
of repetition in a language is the identification and comprehensive analysis of
the features of its formal representation, syntactic implementation, the formation of a semantic scope and influence on the actual division of a sentence.
The linguistic aspects of the repetition category were and still are one of
the central problems of modern linguistics. Being at the junction of allied and
noncontiguous disciplines, the problems of repetition not only do not exhaust
their theoretical and practical potential, but, on the contrary, encourage a constant search for a new perspective in the study. Itʼs no coincidence as far back as
1843, the Danish thinker, theologian and philosopher Søren Kierkegaard wrote:
“Repetition is a new category that remains to be introduced” (Керкегор 1997:
30–31).
Among the categories that are on the margins of scientific research, for a
long time there was a category of repetition. However, now it is one of those
language categories, the interest in studying of which is growing, since it is associated with such basic philosophical concepts as quality, quantity, extend,
degree, which are essential characteristics of any phenomenon. The essence of
repetition is the transfer of extend of degree, quality extend, extend of action
compared to the norm (that is, a reference point or a zero degree of extend).
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The conceptual scope of the category of repetition lies in its ontological nature, because it not only reflects the objective world, but is an integral part of
its being (Pakholok 2019: 104–113).
Process of repetition acts as an objective reality that a person unconsciously
assimilates while gaining experience. The ability to repeat can be interpreted in
terms of the archetype of human consciousness.
The philosophical basis of repetition is the law of the transition of quantitative changes to qualitative ones. In linguistics, it finds display at the level
of semantics, since an element repeated twice or several times acquires a new
meaning.
The category of repetition is included in the category of lexical and grammatical categories, that is, the meaning of the degree extend, quality extend,
action extend is expressed by lexical and grammatical means, and the functional-semantic repetition category is characterized by the unity of form and
content.
In modern times the category of repetition, which is considered as a universal language category that organizes the communication process, covers the
psychological, linguistic and communicative-pragmatic aspects of communicative activity; participates in the implementation of the informative and advertising function of texts; provides their pragmatic-communicative effectiveness.
Modern science is characterized not only by the formation of new concepts,
but also by enriching the content of long-existing ones, expanding the scope of
their application. At the present stage of the linguistics development, new opportunities open up for fruitful researches, both general theoretical, fundamental, and applied, which are at the crossroads of various sciences, in particular,
natural and technical, and are related to scientific knowledge as a whole, in all
branches.
In the category of repetition as a category of consciousness, in addition to
the traditional logical form, a perceptual form of categorization is distinguished.
The perceptual comprehension of repetition is dominated by logical categorical content, however, it is not exhaustive for the perceptual image of time. The
universal characteristics of repetition are recorded in logical categories; in the
perceptual vision of time they take the form of subjective being. Perceptual categorization, in contrast to logical categorization, has its own constant content,
semantic content and structured subcategory organization, which gives it a full
categorical status.
Perceptual repetition can be defined as the internal empirical organization
of human sensations, in which objective temporal reality is reflected. The categorical nature of perceptual time lies in the fact that, with all the individual
variability of the imaginative perception of time, a constant universal content is
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distinguished in perceptual temporal architectonics. This content is determined
not by the subjective nature of each person’s perception, but by the general laws
of the mechanism of perceptual comprehension and awareness of the temporal
relationships of the objective world, in that case the speaker’s subjective status
is objectified by current reality.
A variety of approaches to problems associated with linguistic morphological
categories expresses the complexity of the concept of “repetition category” itself. This difficulty lies in the lack of symmetry between language and logic, in
the presence of many possibilities for the transfer of one or another content, in
the complex nature of the interaction of the repetition category with other elements of the language structure. The essence of the category of repetition, its
filling with specific content can be established as a result of a meticulous analysis of language and speech units.
5.

СОNCLUSION

Consequently, a category plays an important role in languages of different
structures. The definition of a concept and giving a categorical status is an essential stage of the study, since it allows to imagine a wide range and diversity
of actions of such a phenomenon as repetition.
The category of repetition is an indispensable component of human speech
activity. The necessity of awareness of the category of repetition is confirmed
by the presence of a wide repertoire of linguistic means for its expression.
The categorical status of repetition lay on conceptual, functional-semantic,
logical-interpretative aspects.
The new conceptual scheme for solving of the CR problem is based on the
recognition of the structural isomorphism of the ontological nature of the physical, mental and linguistic space as its manifestation in the universe.
The solution to this problem in linguistics was made possible by scientific
progress, the active use of the methodological function of philosophy.
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Kartojimosi kategorija lingvistiniame diskurse
SAN T R AUK A
Kalba, kaip sistema, atspindi procesus ir reiškinius, vykstančius tiek vienos kalbos viduje, tiek už jos ribų. XXI a. pr. bendrojoje kalbotyroje dažnai buvo remiamasi moksline
kalbos „kaip kategorijų ir taisyklių rinkinio“ samprata, apibrėžiančia konceptualiąją sritį,
svarbią atliekant kalbinių kategorijų tyrimą. Sąvokos apibrėžimas ir kategorijos jai suteikimas yra svarbus tyrimo etapas, kurio tikslas pirmiausia yra nustatyti kategorijos statusą ir
vietą sistemoje.
Pastaraisiais dešimtmečiais kartojimas (pasikartojimas) buvo susijęs su kategorizavimo problemų sprendimu. Vartodami terminą kartojimas, mes be apribojimų atpažįstame
kiekybinį reiškinio, veiksmo, objekto, ženklo, būsenos realizavimo laipsnį. Kiekybinė determinacija atskiria kartojimo procesą nuo pakartojimo pagal „daugiau ar mažiau“ skalę.
Kalbinis kartojimas yra labai platus teorinių problemų spektras, apimantis ontologijos, epistemologijos ir kartu pasikartojimo sąveikos su kitomis kalbų kategorijomis tyrimus: kiekį,
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intensyvumą, kokybę, aspektualumą. Norint suprasti kalbos pasikartojimo esmę, reikia suvokti determinacijos ir pasikartojimo formalaus vaizdavimo bruožus, sintaksinę realizaciją,
semantinės apimties susidarymą ir įtaką realiam sakinio dalijimui.
Įvairūs požiūriai į problemas, susijusias su kalbinėmis morfologinėmis kategorijomis,
išreiškia pačios pasikartojimo kategorijos sąvokos sudėtingumą. Ši problema susijusi su kalbos ir logikos simetrijos trūkumu, esant daugybei galimybių perduoti vienokį ar kitokį turinį, esant sudėtingam kartojimo kategorijos sąveikos su kitais kalbos struktūros elementais
pobūdžiui. Kartojimo kategorijos esmę, jos užpildymą konkrečiu turiniu galima nustatyti
kruopščiai išanalizavus kalbą ir kalbinius vienetus.
Taigi, kategorija atlieka svarbų vaidmenį skirtingų struktūrų kalbose. Sąvokos apibrėžimas ir kategorijos statuso suteikimas yra esminis tyrimo etapas, nes tai leidžia įsivaizduoti
platų ir įvairų tokio reiškinio, kaip pakartojimas, veiksmų spektrą. Kartojimo kategorija yra
nepakeičiamas žmogaus kalbos veiklos komponentas. Kartojimo kategorijos suvokimo būtinumą patvirtina platus kalbinių priemonių repertuaras jos išraiškai. Kategorinis pakartojimo statusas buvo susijęs su konceptualiais, funkciniais-semantiniais, loginiais-aiškinamaisiais aspektais. Nauja pasikartojimo kategorijos problemos sprendimo koncepcinė schema
remiasi fizinės, psichinės ir kalbinės erdvės ontologinio pobūdžio struktūrinio izomorfizmo
pripažinimu, kaip jo pasireiškimu visatoje. Šios kalbotyros problemos sprendimą paskatino
mokslo pažanga, aktyvus filosofinės metodinės funkcijos panaudojimas.
Įteikta 2019 m. gruodžio 12 d.
ZINAIDA PAK HOLOK
Lutsk Human Development Institute
of the Open International University “Ukraine”
43020, Ukraine, Lutsk
5, G. Gongadze Str.
paholok@ukr.net
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L ie t uv ių k a lb o s i n s t it ut a s
Mok s l i n ių t y r i mų k r y p t y s : baltų kalbų arealiniai tyrimai,
dialektologija, geolingvistika, perceptyvioji dialektologija.
D OI : ht t p s ://doi .or g /10 . 35321/a l l 81- 0 8

JAUNŲJŲ RYTŲ AUKŠTAIČIŲ –
KUPIŠKĖNŲ IR UTENIŠKIŲ –
KALBINĖS GIMTINĖS
VAIZDINIAI
Images of Linguistic Homeland of the Young
Eastern Aukštaitians of Kupiškis and Utena
A NOTACI JA
Straipsnyje supažindinama su jaunųjų rytų aukštaičių – kupiškėnų ir uteniškių – kalbinės gimtinės vaizdinių tyrimu. Tiriamoji medžiaga – tyrimo, atlikto taikant perceptyviosios
dialektologijos principus, duomenys.
Analizė rodo, kad aktyviais tarminio kodo vartotojais save laiko Utenõs moksleiviai.
Nuo šios raiškos linksta atsiriboti Kùpiškio jaunuoliai. Tarminio kodo vartosenos sričių (arba domenų) požiūriu tiriamųjų nuostatos yra panašios. Pieštiniai (mentaliniai) žemėlapiai
atskleidžia, kad kalbinę gimtinę su tarmiškumo zonomis labiausiai linksta tapatinti Utenõs
jaunuoliai. Kurdami aktualiąją distanciją su gretimos patarmės vietovėmis, Kùpiškio moksleiviai, matyt, atsiriboja nuo savos kalbinės raiškos.
Apklaustų jaunuolių tarminio kodo vaizdiniuose tradicinės tarmės, arba NORMʼo, atstovą apibūdinantys požymiai yra ryškūs. Tarmiškai kalbantį žmogų su kaimu asocijuoja tiek
Kùpiškio, tiek Utenõs tiriamieji. Didžiosios Kùpiškio moksleivių dalies požiūriu, tarminis
kodas yra praeities, vyresniosios kartos kalbinė raiška. Pastariesiems dažniau nei Utenõs respondentams šis kodas neatsiejamas dar ir nuo pagarbos kalbai, kultūrai ir kraštui.
Utenõs moksleivių žemėlapiuose brėžiamos kalbinės gimtinės varianto ribos beveik sutampa su XXI a. 2-ajame dešimtmetyje geolingvistų išskirto rytinio rytų aukštaičių regiolekto ribomis. Į šį kalbinį darinį labai panašus rekonstruotame Antano Baranausko tarmių
skirstymo žemėlapyje rytiečių penktųjų, arba Zigmo Zinkevičiaus ir Alekso Girdenio tarmių klasifikacijos rytų aukštaičių kupiškėnų, ir juos supančių šeštųjų, arba uteniškių, arealas.
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Verbalizuotos ir vizualizuotos nuostatos atskleidžia jaunosios rytų aukštaičių kartos santykį su istoriniu objektyviuoju ne tik gimtųjų vietovių, bet ir visos rytinės lietuvių kalbos
ploto dalies kalbiniu variantiškumu.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I :

perceptyvioji dialektologija, kalbinė gimtinė, tradicinė tarmė, rytų
aukštaičių patarmė, mentalinis žemėlapis, asociatas.

A N NOTAT ION
The article presents a research study addressing the images of the linguistic homeland
of the young Eastern Aukštaitians of Kupiškis and Utena. The material surveyed in the
study consists of the data from the research conducted under the principles of perceptual
dialectology.
The analysis shows that the school students of Utena consider themselves active users
of the dialectal code. Kupiškis youth tend to distance themselves from this self-expression.
The subjects share similar attitudes towards the domains of usage of the dialectal code. The
drawn (mental) maps reveal that it is the youth of Utena who tend to identify their linguistic
homeland with the areas of dialects more often. By establishing an actual distance between
themselves and the locations of the neighbouring subdialect, Kupiškis school students possibly dissociate themselves from their own linguistic expression.
The attributes that describe the representatives of the traditional dialect, or NORM, are
quite clear in the dialectal code images of the young people polled in the study. Both the
subjects from Kupiškis and those from Utena tend to associate a person who speaks a dialect with rural areas. In the opinion of the majority of Kupiškis students, a dialectal code is
a linguistic expression of the past and the older generation. They consider this code inseparable from respect for language, culture, and land more often than the respondents from
Utena.
The borders of the variation of the linguistic homeland drawn on the maps of Utena
students virtually coincide with the boundaries of the East Eastern Aukštaitian regiolect
that geolinguists defined in the second decade of the twenty-first century. This linguistic
formation is very similar to the area of the so called Fifth Eastern from the reconstructed
map of dialects by Antanas Baranauskas or the Eastern Aukštaitians of Kupiškis under the
classification of dialects by Zigmas Zinkevičius and Aleksas Girdenis and the surrounding
area of the so called Sixth Eastern or the subdialect of Utena.
The verbalised and visualised attitudes reveal the relationship between the young generation of Eastern Aukštaitians and the historical objective linguistic variation both of their
birthplaces and of the entire eastern part of the Lithuanian language area.
K E Y WOR DS :
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Jaunųjų rytų aukštaičių – kupiškėnų ir uteniškių – kalbinės
gimtinės vaizdiniai
1.

ĮVADAS

Pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje neapsiribojama tradicinės aprašomosios dialektologijos metodais atliktais ir statišką tarmės vaizdą išryškinančiais tyrimais
(Mikulėnienė, Meiliūnaitė 2014; Mikulėnienė, Leskauskaitė, Ragaišienė, Geržotaitė, Birgelienė 2016; Mikulėnienė 2018; Čepaitienė 2018 ir kt.). Suintensyvėjusi tarmių tarpusavio, jų ir bendrinės kalbos bei kitų vietinių kalbos variantų
sąveika lemia, kad vartosenoje vis dažniau vartojami ir tarminis, ir bendrinei
kalbai artimesnis kalbos variantai. Siekiant visapusiškai įvertinti vienos ar kitos šnektos kalbinį variantiškumą, svarbus tampa ne tik objektyvusis jai būdingųjų kalbinių ypatybių fiksavimas, bet ir subjektyvusis paprastųjų kalbos bendruomenės narių požiūris, lemiantis vieno ar kito kalbinio varianto pasirinkimą
(Aliūkaitė, Mikulėnienė 2016: 89–120; 2016a: 17–33; Geržotaitė 2016a: 321–
339; Geržotaitė, Čepaitienė 2016: 84–100 ir kt.). Taigi nuostatos yra vienas iš
esminių vietos varianto (savi)vertę kuriančių, kartu jo gyvybingumą ir tęstinumą užtikrinančių veiksnių.
N auj um a s i r a k t ua l um a s. Perceptyviojo pobūdžio tradicinių rytų aukštaičių patarmių, ypač kupiškėnų, tyrimų iki šiol beveik nebuvo atlikta. Minėtinas vienintelis Kùpiškio moksleivių geolingvistinės kompetencijos tyrimas, atskleidęs gana nuoseklų vietos jaunuolių ribojimąsi nuo savos tarminės raiškos
(Aliūkaitė, Mikulėnienė, Čepaitienė, Geržotaitė 2017: 88, 117)1. Keliais ankstesniais kupiškėnams gretimos rytų aukštaičių anykštėnų patarmės plote atliktais eilinių kalbos vartotojų nuostatų tyrimais siekta kitokių tikslų (Aliūkaitė
2008: 129–142; 2009: 164–179).
Šio straipsnio t i k sl a s – remiantis perceptyviosios dialektologijos principais,
palyginti Kùpiškio ir Utenõs gimnazijų tiriamųjų kalbinės gimtinės vaizdinius
ir įvertinti kupiškėnų patarmės gyvybingumą.
Straipsnio o b j ek t a s – Kùpiškio ir Utenõs moksleivių kalbinės gimtinės
vaizdiniai.
Tiriamieji yra dviejų gimnazijų (15–18 metų) jaunuoliai (informaciją apie
respondentus žr. lentelėje).

1

Geolingvistinė paprastųjų kalbos bendruomenės narių kompetencija yra apibrėžiama kaip žinios ir
gebėjimai atpažinti kalbos variantiškumą ir jį susieti su tam tikrais geografiniais, socialiniais, kultūriniais arealais (Diercks 2002: 52–53; Aliūkaitė, Mikulėnienė 2016: 92).
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L EN T E L Ė .

Tiriamųjų Kùpiškio, Utenõs jaunuolių charakteristika

Tiriamosios
Iš viso
vietovės
tiriamųjų

Kùpiškis
Utenà

119
(100,00 %)
68
(100,00 %)

Iš viso
moterų

73
(61,34 %)
42
(61,76 %)

Iš viso
vyrų

46
(38,66 %)
26
(38,24 %)

Tarmę
moka

29
(24,37 %)
50
(73,53 %)

Tarmės
nemoka

90
(75,63 %)
18
(26,47 %)

Tarmiškai
kalba
17
(14,29 %)
41
(60,29 %)

Tarmiškai
nekalba
77
(64,71 %)
16
(23,53 %)

Apklaustus moksleivius galima priskirti vienai amžiaus grupei. Tyrime remiamasi Penelopės Eckert požiūriu, kad amžiaus klasifikacijos pagrindas yra
ne tiksli chronologija, o tarpsniai. Tiriamieji pagal kalbinę, kultūrinę, socialinę
patirtį ir paauglystės tapatumo tarpsnį priskiriami tai pačiai kartai (Eckert 1997:
151–167; Aliūkaitė 2007: 145).
Em pi r i n i s t y r i m o i n st r um en t a s – anoniminė sąmoningųjų nuostatų
anketa Tarminio kalbėjimo ir bendrinės kalbos vertinimas, parengta 2014–2016 m.
vykdyto projekto Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje
metu (plačiau žr. Aliūkaitė, Mikulėnienė 2016: 97–99). Įvadinėje anketos dalyje fiksuojami sociodemografiniai tiriamųjų duomenys: lytis, amžius, kilmės
ir gyvenamoji vietos, taip pat pateikiami dialekto kompetencijai ir vartojimo
aktyvumui, kalbos variantų distribucijai, arba domenams, skirti klausimai. Pagrindinėje dalyje įtvirtinamas perceptyviosios dialektologijos modelis – tarmės
ir bendrinės kalbos lokalizavimas pieštiniuose žemėlapiuose, taip pat tarmiškai
ir bendrine kalba kalbančio žmogaus asociatai ir kt.
Ti r i am ąj ą m edž i agą sudaro 187 anketos. Iš jų 119 anketų užpildė Kùpiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos moksleiviai 2014–2016 m. vykdyto projekto Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje
metu2. Dalis medžiagos (prototipiniai tarmės ir bendrinės kalbos arealai pieštiniuose žemėlapiuose, tarmiškai ir bendrine kalba kalbančio asmens asociatai)
yra paskelbta (plačiau žr. Aliūkaitė, Mikulėnienė, Čepaitienė, Geržotaitė 2017:
78–102, 140, 185, 263). Šiuos duomenis papildo 2018 m. Utenõs Adolfo Šapokos gimnazijoje surinktos 68 anketos3.
Respondentų savimonėje susiformavę kalbinės gimtinės vaizdiniai išryškinami remiantis šių anketos užduočių duomenimis: 1) aptarus apklaustų vietovių
2

Projektas vykdytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos lėšomis (sutarties Nr. K-5/2014). Projekto vadovė prof. dr. Daiva Aliūkaitė. Plačiau apie jo rezultatus žr. Aliūkaitė, Mikulėnienė, Čepaitienė, Geržotaitė 2017.

3

Kùpiškio gimnazijoje užpildytos anketos saugomos Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Kalbų,
literatūros ir vertimo studijų institute, Utenõs gimnazijoje – Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve.
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jaunuolių tarminio kodo vartojimo aktyvumui ir paplitimui (arba domenams)
skirtų įvadinės anketos dalies klausimų duomenis; 2) išnagrinėjus skirtingų
punktų tiriamųjų žemėlapių, kuriuose prašyta pažymėti, kur kalbama tarmiškai,
medžiagą4; 3) išanalizavus tarmės vartotojo asociatų duomenis.
T r ia m o s io s p ãt a r m ė s t a r mi ų k l a sifik acijose ir sk ir iam osios
ypat y b ė s . XX a. 7-ojo dešimtmečio Zigmo Zinkevičiaus ir Alekso Girdenio
lietuvių tarmių klasifikacijoje rytų aukštaičiai kupiškėnai ir uteniškiai, kaip ir
visi aukštaičiai, taria sveikus ie, uo, kaip rytų aukštaičiai siaurina dvigarsių an,
am, en, em pirmuosius dėmenis ir buvusius nosinius ą, ę (Girdenis, Zinkevičius 1966: 139–147; Zinkevičius 1969: 365–380; Morkūnas 1977: 33; LKTChr
2004: 29–30). Skiriamoji nedidelę rytų Lietuvos dalį užimančių kupiškėnų patarmės ypatybė šiame skirstyme yra balsių e, ẹ žodžio gale ir prieš kietąjį priebalsį atliepimas įvairaus ilgumo a, o uteniškiai jame išskirti pagal nekirčiuotų ė
ir ie atliepimą e. (Girdenis, Zinkevičius 1966: 139–147; Zinkevičius 1969: 365–
380; Morkūnas 1977: 33) (žr. 1 pav.).
Pagal ypatybes, skiriančias Z. Zinkevičiaus ir A. Girdenio klasifikacijos rytų
aukštaičius, smulkiau skirstyti XX a. 4-ojo dešimtmečio Antano Salio klasifikacijos aukštaičiai rytiečiai (Salys 1935: 70; 1946: 56). Tuo pačiu kalbiniu pagrindu joje išskirti kupiškėnus atitinkantys aukštaičiai rytiečiai puntininkai viduriniai dadininkai (sakantys dã∙da. vietoj dėdė), skirtingu, t. y. pagal nekirčiuoto o
tarimą kaip a, arba vadinamąjį žalininkavimą (sakymą ža.l. vietoj žolė), – uteniškius atitinkantys aukštaičiai rytiečiai puntininkai rytiniai (Salys 1933: 21–34;
1935: 75; 1946: 58–59).
Šių dviejų patarmių ploto ribos, kaip matyti iš originalaus žemėlapio ir aprašytų tarmių ribų pagrindu sudaryto A. Salio tarmių žemėlapio, fiksuotos beveik
nepakitusios (Geržotaitė 2016b: 85)5. Skirtumas tas, kad uteniškių plotas sumažėjęs dalį jo priskyrus A. Salio skirstyme aukštaičiams rytiečiams puntininkams
viduriniams rotininkams (sakantiems r.tαs vietoj ratas), arba anykštėnams, ir
dzūkams rytiniams, arba Z. Zinkevičiaus ir A. Girdenio išskirtiems rytų aukštaičiams vilniškiams.
4

Šioje anketoje žemėlapiai teikti su nurodytomis savivaldybių ribomis ir dalimi jų centrų. Perceptyviojoje dialektologijoje taikant žemėlapio techniką (žr. Preston 1989; 1999: xxiii–xl; 1999a:
359–373) tiriamiesiems pateikiami ir tušti (Evans 2002: 76–83), ir, kad būtų lengviau orientuotis,
su didžiausių administracinių teritorinių vienetų ribomis (žr. Long 1999: 178), nurodytais did
miesčiais (žr. Dailey-Oʼcain 1999: 228) žemėlapiai.

5

Vėlesnio laikotarpio žemėlapiuose tarmių ribas pakoregavo kiti mokslininkai, remdamiesi XX a.
antrojoje pusėje surinkta medžiaga (Geržotaitė 2016b: 74).
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1 PAV.

Rytų aukštaičiai kupiškėnai ir uteniškiai lietuvių tarmių klasifikacijose6

XIX a. pabaigos Antano Baranausko Kaũno gubernijos tarmių skirstyme pagal tas pačias ypatybes smulkiau dalyti rytiečiai, kurie A. Salio klasifikacijoje
6

Santrumpos žemėlapyje žymi Z. Zinkevičiaus ir A. Girdenio tarmių klasifikacijos rytų aukštaičius
kupiškėnus (RAK) ir uteniškius (RAU). Kupiškėnus A. Salio skirstyme atitinkantiems aukštaičiams rytiečiams puntininkams viduriniams dadininkams priskirtos vietovės yra apibrauktos apskritimais, uteniškius atitinkantiems aukštaičiams rytiečiams puntininkams rytiniams – kvadratais.
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vadinti aukštaičiais rytiečiais. Remiantis tais pačiais kriterijais išskirti A. Salio
aukštaičius rytiečius puntininkus vidurinius dadininkus šiame skirstyme atitinkantys rytiečiai penktieji, o aukštaičius rytiečius puntininkus rytinius – rytiečiai
šeštieji (Baranovskij 1898: 50–51, 73).
Rytiečių penktųjų tarme, kaip matyti iš A. Baranausko tarmių skirstymo žemėlapio, rekonstruoto atlikus tarmių aprašų analizę, daugiausia kalbėta Kùpiškyje ir jo apylinkėse, rytiečių šeštųjų – dar ir A. Salio skirstyme juos atitinkančių aukštaičių rytiečių puntininkų vidurinių dadininkų (arba kupiškėnų) ploto
vietovėse (žr. Geržotaitė 2015: 133–165; 2018: 174–190) (žr. 1 pav.). Šias dvi
tarmes apimantis plotas yra labai panašus į XXI a. 2-ajame dešimtmetyje geolingvistų skiriamą besiformuojantį stambesnį kalbinį darinį – rytinį rytų aukštaičių regiolektą (Aliūkaitė, Mikulėnienė 2014: 261; Geržotaitė, Mikulėnienė
2014, XIII žemėlapis ir komentaras).
Tir ia m o s io s p at a r mė s X X I a . p r ad ž ioje . Naujausi sisteminiai geolingvistiniai tyrimai rodo, kad skiriamoji uteniškių ypatybė beveik nuosekliai išlaikyta visų kartų atstovų kalboje, o kupiškėnų, ypač patarmės ploto pakraščiuose,
tiek vidurinės, tiek jaunosios kartos kalboje nėra dėsninga (Aliūkaitė, Bakšienė,
Jaroslavienė et al. 2014: 176, 188; Balčiūnienė, Rinkauskienė, Meiliūnaitė 2017:
54–55). Nustatyta, kad kalbinėmis ypatybėmis kupiškėnai panašėja į gretimas
stipriąsias panevėžiškių ir uteniškių patarmes. Uteniškių poveikį rodo tai, kad
jos pagrindu fiksuojamas besiformuojantis naujasis stambesnis vietinis kalbinis
darinys – rytinis rytų aukštaičių regiolektas (su traukos centru Ùtena) – apima
ne tik uteniškių, bet ir aplinkinių patarmių, iš jų ir kupiškėnų, plotus (Aliūkaitė,
Mikulėnienė 2014: 261; Geržotaitė, Mikulėnienė 2014, XIII žemėlapis ir komentaras; Mikulėnienė, Meiliūnaitė 2017: 169–195). Šį arealą sieja ir naujojo
darinio stabilumą patvirtina iki pat XXI a. pradžios fiksuojama nuosekli nekirčiuoto o tarimo kaip a vartosena (Aliūkaitė, Mikulėnienė 2014: 261; Geržotaitė
2016b: 190–191).
Todėl rytų aukštaičių kupiškėnų ir uteniškių plotuose surinkti nuostatų duomenys ne tik papildys tradicinių rytų aukštaičių patarmių subjektyviojo pobūdžio tyrimus, bet ir leis susidaryti išsamesnį vietos jaunuolių savimonėje susiformavusį nagrinėjamojo arealo, taigi ir jame vartojamo varianto, vaizdą.
Ta r m in ės k a l b o s p i e š t i n i ų ž e m ėlapių, a sociat ų k la sifik av im o
ir a n a l i z ė s pr i n c i pa i . Tyrimo anketoje pateikta žemėlapio (angl. Draw-aMap) užduotis, arba pirmasis iš penkių Denniso Prestono perceptyviojo tyrimo
modelio komponentų, tiesiogiai susijęs su ketvirtąja, arba dialekto atpažinimo
(angl. Dialect Identification), užduotimi. Žemėlapio patikslinimai implikuoja dar
ir trečiąjį, arba variantų taisyklingumo ir patrauklumo vertinimo (angl. “Correct” and “Pleasant”), šio modelio komponentą (plačiau žr.: Preston 1989; 1999:
xxxiv–xxxv; 1999a: 359–373; Aliūkaitė, Mikulėnienė 2016: 97).
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Klasifikuojant ir analizuojant šiuose žemėlapiuose vizualizuotas tiriamųjų
kalbines nuostatas remtasi Willio Dierckso (Diercks 2002: 51–70) įžvalgomis
dėl kalbinės gimtinės7, realiosios ir aktualiosios distancijos8 kategorijomis. Norint įvertinti moksleivių geolingvistinės kompetencijos (ne)tikslumą, atsižvelgta
tiek į jau atliktų subjektyviojo, tiek į objektyviojo kalbos variantiškumo tyrimų
rezultatus (plačiau žr.: Aliūkaitė, Mikulėnienė 2014: 257–259; Aliūkaitė, Mikulėnienė, Čepaitienė, Geržotaitė 2017, 174–178, 221–225, 248–253).
Su žemėlapio užduotimi susijusi tarmiškai kalbančio asmens asociatų užduoties medžiaga klasifikuota remiantis reikšminių žodžių technika (Garrett,
Williams, Evans 2005: 37–54). Reikšminių žodžių, kaip filtrinių vienetų, pa
rinkimą pirmiausia lėmė tradicinės tarmėtyros atstovo samprata (t. y. NORM’o
informantą apibūdinantys požymiai: sėslus, vietinis, senas, pagyvenęs, vyresnis,
kaimas ir kt.) (Chambers, Trudgill 2004: 28; dar žr. Aliūkaitė, Mikulėnienė
2014a: 32–33)9. Remiantis ankstesniais tarminio sąmoningumo tyrimų rezultatais, reikšminių žodžių tinklas papildytas tokiais filtriniais vienetais kaip tradicija, pagarba ir kt. (plačiau žr.: Aliūkaitė 2008a: 23–45; Aliūkaitė, Mikulėnienė
2016a, 20–21; Aliūkaitė, Mikulėnienė, Čepaitienė, Geržotaitė 2017: 69–76).
Reikšminių žodžių pagrindu išskirtos asociatų grupės apima pirmuosius
moksleivių nurodytus tarminės kalbos asociatus. Atliekant kokybinę išskirtų
grupių analizę, t. y. norint rekonstruoti sociolingvistinį tarmės atstovo portretą,
remtasi visų asociatų (taigi ir keleriopų) medžiaga.
2.

TARMINIO KODO VARTOSENOS
AKTYVUMAS IR SRITYS KUPIŠKIO
IR UTENOS JAUNUOLIŲ POŽIŪRIU

Duomenų analizė rodo, kad abiejose vietovėse apklausti gimnazistai teigė
mokantys tarmę (tarmiškai kalbėti) (žr. lentelę). Daugiausia ją mokančių esama
tarp Utenõs (73,53 proc.), mažiausiai – tarp Kùpiškio (24,37 proc.) tiriamųjų.
Paklausti, kokią tarmę moka, jaunieji tyrimo dalyviai dažniausiai nurodė
aukštaičių arba aukštaitiškai, aukštaitišką, rytų aukštaičių. Vienas kitas Kùpiškio
7

Perceptyviosios dialektologijos tyrimuose kalbine gimtine (angl. Linguistic Homeland) yra vadinama individo kalbinė aplinka ir yra siejama su tos aplinkos kalbiniais bei erdviniais atstumais
(Diercks 2002: 51).

8

Vertinant kalbos variantus ir juos lokalizuojant žemėlapyje skiriama realioji (objektyvioji) ir aktualioji (neatitinkanti geografinių parametrų) distancijos (Diercks 2002: 51; Aliūkaitė 2009: 172).

9

Angl. non-mobile older rural male. Liet. sėslus vyresnio amžiaus kaimo gyventojas (vyras).
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moksleivis savo atsakymus patikslino, pvz., parašė, kad moka kupiškėnų (Kp_
M01), kupiškėnų tarmę (Kp_M17), kupiškėnišką (Kp_M28), kupiškėnų (aukštaičių) (Kp_M57), kupiškėniškai (Kp_V12) ir pan.10 Galimą tapatinimąsi ne su savos,
bet kaimyninės rytų aukštaičių panevėžiškių patarmės kalbine raiška rodo tai,
kad vienas iš Kùpiškio tiriamųjų nurodė mokantis biržietišką (Kp_M55) tarmę.
Tos pačios nuostatos išryškėjo ne tik tarmės mokėjimo, bet ir jos vartojimo
atžvilgiu (žr. lentelę). Iš tiriamųjų atsakymų matyti, kad aktyviais tarmės vartotojais save laiko Utenõs moksleiviai. Nuo šios raiškos labiausiai atsiriboti linksta
Kùpiškio jaunuoliai. Tokį gimnazistų pasirinkimą galėjo lemti mažesnė jų gimtosios vietos nei urbanizacijos centru laikomos Utenõs (savi)vertė (plačiau žr.:
Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė et al. 2014: 174; Aliūkaitė, Mikulėnienė, Čepaitienė, Geržotaitė 2017: 77).
Šiuos rezultatus papildo atsakymai į domenų teorija grįstą tyrimo anketos
klausimą, kur ir su kuo kalbama tarmiškai (plačiau žr.: Fishman 1972: 15–32;
Hagen 1989: 48–61; Aliūkaitė, Valikonė 2012: 7–20)11. Susisteminus duomenis,
matyti, kad tarminį kodą abiejų vietovių moksleiviai vartoja tiek su šeima (arba
izoliuotajame domene), tiek su draugais (solidarumo domene), tiek su mokytojais ir visais kitais gimtųjų vietovių žmonėmis (instrumentiniame viešajame
domene) (žr. 2 pav.)12.

Utenà
2 PAV.

Kùpiškis

Tarmės vartojimo domenai tiriamuosiuose punktuose jaunuolių požiūriu13

10

Darbe vartojami tokie vietovių trumpiniai: Kùpiškis – Kp, Utenà – Ut; M ir V raidėmis nurodyta
tirtųjų lytis; skaičiais – anketų numeriai.

11

Skiriami izoliuotieji domenai apima artimąją namų aplinką, šeimos narius, solidarumo – draugus,
instrumentiniai viešieji – viešąsias erdves, nepažįstamus asmenis (Hagen 1989: 53; dar žr. Aliūkaitė, Valikonė 2012: 9).

12

13

Nustatant tarminės kalbos vartojimo sritis, atsižvelgta į dviejų anketos klausimų atsakymus: Kur
kalbama tarmiškai, Su kuo kalbama tarmiškai.

Pridurtina, kad ne visi moksleiviai, pažymėję, kad kalba tarmiškai, nurodė, kur ir su kuo šį kodą
vartoja. Tokie žymėjimai sudaro: kur – 21,01 (su kuo – 15,97) proc. Kùpiškio ir 63,24 (61,11)
proc. Utenõs jaunuolių anketose.
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Nors tarmiškai kalbama visur ir su visų kartų atstovais, tačiau, kaip matyti
iš 2 paveikslo, nevienodu dažnumu. Abiejų vietovių jaunuoliai teigia, kad daugiausia tarmę vartoja su šeimos nariais, giminaičiais namuose (arba izoliuotajame domene). Fiksuotas tarmės vartojimas artimiausioje aplinkoje, atrodytų,
leistų kalbėti apie optimistines abiejų šnektų gyvavimo perspektyvas. Vis dėlto
tik tarp Utenõs jaunuolių ryškėja stipresnis polinkis ją išlaikyti.
Nuo tarminio kodo daugiausia linkstantys atsiriboti Kùpiškio jaunuoliai rečiausiai tarminę raišką renkasi ne instrumentiniame viešajame, bet solidarumo
domene. Tokie rezultatai gali būti susiję su įvairių viešų renginių metu tenkančiu didesniu dėmesiu gimtajai šnektai.
Taigi tarminį kodą vienokiu ar kitokiu laipsniu, manytina, vartoja abiejų patarmių atstovai. Utenõs jaunuolių šnekta, turimais duomenimis, laikytina gyvybingiausia, o Kùpiškio tiriamųjų, nors fiksuota visuose domenuose, – nykstančia.
3.

TARMINĖS KALBOS VAIZDINIAI
PIEŠTINIUOSE ŽEMĖLAPIUOSE

Aptartus tarminio kodo vartosenos aktyvumo ir vartosenos sričių (domenų) rezultatus papildo jaunųjų kalbos bendruomenės narių sužymėti pieštiniai
žemėlapiai14.
Remiantis jais, skirtini trys kalbinės gimtinės, kaip tarminės zonos, įtraukimo į žemėlapius būdai (žr. 3 pav.).
Mažiausiai esama žemėlapių, kuriuose kalbinė gimtinė jaunųjų kalbos vartotojų nurodoma kaip vienintelė tarmine raiška pasižyminti vietovė. Dažniausiai
ji žymima kartu su kitomis prototipinėmis tarmiškumo zonomis.
Trečiajam kalbinės gimtinės įtraukimo į žemėlapius tipui priskirtini dvejopai abiejų vietovių gimnazistų sužymėti žemėlapiai. Vienu atveju gimtoji vietovė žymima žemėlapiuose, kuriuose visas kalbos plotas suskaidomas suvokimo izoglosėmis, atskiriančiomis žemaičius ir aukštaičius, žemaičius, aukštaičius,
dzūkus ir pan.15 Kitu atveju kalbinė gimtinė su tarmiškumu siejama tada, kai
tiriamieji nurodo, kad šiuo kalbos kodu kalbama visoje Lietuvoje.

14
15

Žemėlapio užduoties niekaip nesužymėjo 5,04 proc. Kùpiškio ir 1,47 proc. Utenõs moksleivių.

Dėl termino suvokimo izoglosės (angl. Perceptual Isoglosses) žr.: Preston 1999a: 361; Aliūkaitė
2009: 165.
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3 PAV.

Kalbinė gimtinė (KG), kaip tarminės kalbos (TK) zona, pieštiniuose žemėlapiuose tiriamųjų punktų jaunuolių požiūriu

Plačiau aptartina kalbinės gimtinės, taigi ir joje vartojamo varianto, vaizdinį
bene labiausiai išryškinanti antroji jaunųjų uteniškių ir kupiškėnų sužymėtų žemėlapių (t. y. KG tarp kitų prototipinių TK zonų) grupė.
3 .1 . Uten õ s j a u n u o l i ų k a l b i n ė s g im t inė s v a i z d inys. Duomenys
rodo, kad daugiau nei pusė Utenõs jaunuolių prototipiškiausia tarmiškumo zona pirmiausia linksta laikyti savo kalbinę gimtinę (žymėjimai sudaro 54,41 proc.
visų šio miesto respondentų anketų) (žr. 4 pav.).
Taigi, tiek deklaruodami tarminio kodo vartosenos aktyvumo nuostatas (tarmiškai kalba 60,29 proc.), tiek tapatindami savąjį miestą su tarminių kodų vartosenos zonomis (54,41 proc.), šie moksleiviai patvirtina esantys aktyvūs tarminės raiškos atstovai.
Iš geografiškai artimesnių ar vos toliau esančių ir, matyt, stipriu tarmiškumu išsiskiriančių Utenõs tiriamųjų nurodytų vietovių minėtinas Panevėžỹs
(45,59 proc.), Zarasa (36,76 proc.), Anykščia (32,35 proc.), Bržai (30,88 proc.)
(žr. 4 pav.). Pridurtina, kad Panevėžỹs nurodytas ir toje prototipines tarmiškumo zonas išryškinančių Utenõs moksleivių žemėlapių dalyje (ji sudaro 17,6 proc.
šių respondentų žemėlapių), kurioje jų kalbinė gimtinė nėra pažymėta.
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4 PAV.

Utenõs jaunuolių prototipiškiausios tarmiškumo zonos

Be jau išvardytų vietovių, daugiau nei ketvirtadalis šio miesto moksleivių
nurodė kaimyninę Ignalną, Vsaginą (po 27,94 proc.), Moltus (26,47 proc.),
Rõkiškį (25 proc.). Straipsnyje analizuojamą Kùpiškį, kaip tarminės raiškos zoną, pažymėjo vos daugiau nei penktadalis (20,59 proc.) Utenõs jaunuolių.
Taigi jaunųjų uteniškių savimonėje kalbinės gimtinės ribų sistemą grindžia
vadinamasis realusis atstumas, t. y. kalbinės gimtinės ribos brėžiamos ties gimtąja ir viena kita kaimynine vietovėmis. Prie šių pridėjus į Utenojè vartojamos
kalbinės raiškos poveikio plotą patenkančias jaunuolių nurodytas tolesnes zonas
kalbinės gimtinės ribos, galima teigti, beveik sutaptų su XXI a. antrajame dešimtmetyje geolingvistų išskirto rytinio rytų aukštaičių regiolekto ribomis (žemėl. Ut_M13 žr. 5 pav.).
Iš moksleivių komentarų matyti, kad Utenõs ir apylinkių kalbinis kodas vertinamas labiau teigiamai nei neigiamai. Teigiama, kad čia kalbama „aukštaitiškai, graži tarmė [...]“ (Ut_M21). Panašios jaunuolių nuostatos fiksuotos ne tik
dėl kalbinės gimtinės, bet ir kaimyninių Zaras, Anykšči, Ignalnos, Moltų,
Rõkiškio, Pãnevėžio zonų tarminės raiškos, pvz.: aukštaitiškai kalba, kalba graži, netaisiklinga (Ut_M15), aukštaičių, graži (Ut_M35), graži, maloni, taisyklinga
(Ut_M37)16.
16

Tiriamųjų komentarų kalba netaisyta.
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Ut_M11

Ut_M13
5 PAV.

Utenõs jaunuolių kalbinės gimtinės tarp kitų prototipinių tarmiškumo zonų žymėjimo žemėlapiuose pavyzdžiai

Prototipiškiausia tarmine zona po kalbinės gimtinės šiuose žemėlapiuose žymėtas Panevėžỹs, jaunųjų uteniškių požiūriu, laikytinas viena iš vietovių, kuriose „labiausiai pabrėžtos tarmės ir savitumas [...]“ (Ut_M05). Pastebima, kad
Panevėžyjè „[...] keistas kirčiavimas, kaip šiauliečių [...]“ (Ut_M21). Vis dėlto
dažniausiai tiriamieji nurodo, kad tiek jų kalbinėje gimtinėje, tiek Panevėžyjè ir
kitose vietovėse kalbama tiesiog aukštaitiškai.
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3 .2 . K ù piš k i o j a u n u o l i ų k a l b i n ė s g im t inė s v a i zd inys. Priešingai
nei Utenõs, Kùpiškio jaunuoliai rytų aukštaičių plote pirmiausia išskyrė Pãnevėžį (27,73 proc.) ir Bržus (26,89 proc.) (žr. 6 pav.).

6 PAV.

Kùpiškio jaunuolių prototipiškiausios tarmiškumo zonos

Kalbinę gimtinę tarp prototipinių tarmiškumo zonų šie moksleiviai žemėlapiuose žymėjo du kartus rečiau (26,05 proc.) nei jaunieji uteniškiai (plg.
54,41 proc.). Tarp tokių vietovių Kùpiškis vietos jaunuolių žemėlapiuose dažniau yra neįtraukiamas (49,45 proc.) nei įtraukiamas (26,05 proc.). Taigi nuostatų duomenys, matyt, rodo Kùpiškio moksleivių polinkį atsiriboti nuo savojo tarminio kodo, kurį, kaip jau minėta, deklaravo vartojanti tik nedidelė dalis
(14,29 proc.) apklaustųjų.
Be kalbinės gimtinės, Pãnevėžio ir Bržų, panašus tarmiškumo laipsnis,
Kùpiškio moksleivių nuomone, būdingas tik Pãsvaliui (22,69 proc.). Straipsnyje nagrinėjama Utenà, matyt, vertinama kaip silpnesnio tarmiškumo zona (žr.
6 pav.).
Nors Kùpiškio tiriamieji teigia nesantys aktyvūs tarminio kodo vartotojai,
savo kalbinę raišką vertina ypač teigiamai (žemėl. Kp_M68 žr. 7 pav.).
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Kp_M42

Kp_M68
7 PAV.

Kùpiškio jaunuolių kalbinės gimtinės tarp kitų prototipinių tarmiškumo zonų
žymėjimo žemėlapiuose pavyzdžiai

Šių jaunuolių žodžiais tariant, kupiškėnų – gražiausia (Kp_M01), kupiškėnų (graži) (Kp_M20), kupiškėnų, netaisyklinga, graži (Kp_M28), graži (Kp_
M31), [...] graži, taisyklinga (Kp_M68), [...] labai graži (Kp_V20), [...] graži,
Straipsniai / Articles

189

LAUR A GERŽOTAITĖ

netaisyklinga (Kp_V26), Kupiškio – viena gražiausių (Kp_M70). Kai kada estetinis vietos kalbinio varianto vertinimas (man gražiausia kupiškėnų tarmė [...])
dar ir argumentuojamas ([...] nes aš prie jos įpratusi, moku ir suprantu, Kp_M67).
Kùpiškio kalbinis kodas yra savas kodas, todėl, matyt, yra vertinamas palankiai.
Fiksuotas vienas kitas atvejis, kai nuo savojo kalbinio varianto yra atsiribojama. Kupiškėnų patarmė, kuri moksleivių žemėlapiuose paprastai yra siejama
su pačiu Kùpiškiu (žemėl. Kp_M68 žr. 7 pav.), perkeliama į kaimyninį Pãnevėžį
(Kp_M23) arba Pãnevėžį ir Pãsvalį (Kp_M17).
Tiek tarminio kodo vartosenos aktyvumo, tiek kalbinės gimtinės, kaip tarminės raiškos zonos, žymėjimų žemėlapiuose nuostatos apibendrintinos vieno iš
Kùpiškio jaunuolių žodžiais: „[...] Kupiškėnai turi savo tarmę, kuria daugiausia
kalbama kaimuose. Netaisyklinga. Mano nuomone ši tarmė nėra labai graži, tačiau ji yra unikali“ (Kp_M29).
Taigi iš abiejų punktų jaunųjų kalbos vartotojų ir vertintojų žymėjimų žemėlapiuose matyti, kad kalbines gimtines su tarmine raiška labiausiai linksta sieti
aktyvesniais šios raiškos vartotojais save įvardiję Utenõs moksleiviai. Kurdami
aktualiąją distanciją su gretimos patarmės vietovėmis, iš jų pirmiausia su Pãnevėžiu ir kitomis, Kùpiškio gimnazistai linksta atsiriboti nuo savojo tarminio
kodo.
Pridurtina, kad Kùpiškio jaunuolių žymėjimų žemėlapiuose analizė labiau
nei Utenõs respondentų patvirtina ankstesniais jaunųjų kalbos vartotojų nuostatų tyrimais išryškėjusią tendenciją su tarmine raiška pirmiausia asocijuoti ne
rytų, bet vakarų (pvz., Plùngė, Telšia) ir pietvakarių (pvz., Marijámpolė) lietuvių kalbos ploto vietoves (Aliūkaitė, Mikulėnienė, Čepaitienė, Geržotaitė 2017:
147).
4.

TARMINĖS KALBOS ATSTOVO
PORTRETAS ASOCIATŲ DUOMENIMIS

Asociatų duomenys rodo, kad apklaustų gimnazistų vaizdiniuose tarminio
kodo, arba NORMʼo, informantą tradicinės dialektologijos tyrimuose apibūdinantys požymiai yra ryškūs.
Du iš jų – šio kodo vartotojo siejimas su vieta ir praeities, vyresniosios kartos
raiška – yra svarbiausi abiejų vietovių tiriamiesiems (žr. 8 pav.)17.
		 17
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8 PAV.

Tarminės kalbos asociatai tiriamųjų vietovių jaunuolių požiūriu

Dažniausiai su vieta, kaip matyti iš 8 paveikslo, šio kodo atstovą linksta sieti
Utenõs (57,35 proc.), rečiausiai – Kùpiškio (38,66 proc.) moksleiviai. Šį asocia
tą rodo iš jaunuolių atsakymų išryškėjusios su vieta susijusios regiono, savo ar
gimtojo krašto, gimtinės, kilmės kategorijos: su jo gimtuoju kraštu (Ut_M31), su
jo kilmės vietove (žemaitis, aukštaitis ir t. t.) (Ut_M39), iš kur yra kilęs (Kp_M10),
su gyvenamąja vieta (miestu, regionu) (Kp_M14), su savo kraštu (Kp_M25), su
savo gimtąja vieta (Kp_M59), su tuo regionu iš kurio jis yra kilęs (Kp_V42).
Net 45,59 proc. (iš 57,35 proc.) su vieta tarminę raišką asocijuojančių Utenõs
tiriamųjų išskyrė kaimą arbą kaimietį, pvz.: kaimas arba labai mažas miestelis
(Ut_M24), dažnai asocijuojasi su kaimu (Ut_M38), su žmogumi, kilusiu iš kaimo
(Ut_V10), su mažo miestelio žmogumi (Ut_V13), su kaimiečiais (Ut_V21).
Kaimo požymis (jis verbalizuojamas kaimo, mažesnio miestelio, kaimiečio ir
kt. kategorijomis) yra svarbus 24,37 proc. (iš 38,66 proc.) Kùpiškio moksleivių,
pvz.: su tokiu žmogumi, kuris yra kilęs arba gyvena kaime (Kp_M15), tarmiškai
kalbantis žmogus asocijuojasi su kaimiečiu (Kp_M26), su kaimu, kuo kaimas toliau
nuo miesto (Kp_M66), su kaimiška gyvenamaja aplinka (Kp_M68), dažniausiai su
„gyliu“ kaimu (Kp_V01). Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, šiuo požymiu paprastai žymima vietos nuoroda. Ji, išskyrus vieną kitą atvejį, yra vertinama neutraliai.
Taigi vietos (ne kaimo) požymis abiejų tiriamųjų punktų jaunųjų kalbos vartotojų (Kùpiškio – 14,29 proc., Utenõs – 11,76 proc.) tarminio kodo vaizdiniuose nėra stipriai siejamas su regioniniu variantiškumu. Tokios nuostatos gali
būti susijusios su XXI a. pradžios geolingvistų tyrimais nustatytu tarmiškumo nevienalytiškumu, skirtingu jo stiprumu analizuojamame areale (Aliūkaitė,
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Bakšienė, Jaroslavienė et al. 2014: 174–178, 184–188)18. Tarmine raiška kalbančiojo tapatinimas su kaime gyvenančiu asmeniu, kaimo žmogumi (arba kaimiečiu) gali reikšti ir tam tikrą atsiribojimą. Tokiu atveju tarminį kalbėjimą su vieta
sietų gerokai didesnė Kùpiškio ir Utenõs gimnazistų dalis.
Beveik pusei Kùpiškio (49,58 proc.) moksleivių tarminis kodas asocijuojasi
su praeitimi, vyresniąja karta: su senove, su praeitimi (Kp_M20), su mūsų senelių laikais (Kp_M37), su praeities Lietuva (Kp_V45), su amžiumi. Senesni žmonės
dažniau kalba tarmiškai (Kp_M27), daugiausia su senesnio amžiaus žmonėmis
(Kp_M39). Tarminės raiškos siejimas su 20 amžiumi ir tradicijomis (Kp_V03) ar
su senove. Senelių, prosenelių laikais (Kp_V08), tikėtina, rodo Kùpiškio jaunuolių
nuostatas atsiriboti nuo šio kalbinio varianto (Aliūkaitė, Mikulėnienė, Čepaitienė, Geržotaitė 2017: 117). Šiuos asociatus dar rečiau vardijo Utenõs tiriamieji
(20,59 proc.), pvz.: senąja Lietuva (Ut_M04), su senove (Ut_M14), žmogus kalbantis tarmiškai man asocijuojasi su seneliais, proseneliais, kurie anksčiau taip kalbėdavo (Ut_M02), viriausio amžiaus žmones (Ut_M25) (žr. 8 pav.).
Glaudžiai tarpusavyje susijusius kelis požymius apimanti asociatų grupė rodo,
kad tarminis kodas jauniesiems kalbos bendruomenės nariams, iš jų pirmiausia Kùpiškio tiriamiesiems, yra beveik beišnykstantis ar išnykęs vyresnės kartos,
vartojančios ar vartojusios autentišką dialektą, variantas: man tarmiškai kalbantis
žmogus asocijuojasi su senove, kaimu, nes jauni žmonės šiais laikais mažai bekalba
tarmiškai (Kp_M41), dabar jau su atsiminimais ir senyvais žmonėmis (Kp_V15).
Rečiausiai į gimnazistų tarminės kalbos atstovo vaizdinį įtrauktas pagarbos
požymis. Jis daugiausia būdingas Kùpiškio jaunuoliams (19,33 proc.), pvz.: su
savo tarmės saugojimu, dažniausiai tarmiškai kalbantys žmonės, didžiuojasi ja
(Kp_M05), su savo kraštą gerbiančiu žmogumi (Kp_M67), toks žmogus atrodo,
kad labai myli savo kraštą ir puoselėja jo tradicijas, šnektą, tarmę (Kp_M63). Tokios nuostatos gali būti pagrįstos simuliacija, nes šių jaunuolių ribojimasis nuo
tarminės raiškos yra nuoseklus.
Tarmiškai kalbantis žmogus su pagarba kalbai, kultūrai, kraštui rečiau asocijavosi Utenõs (7,35 proc.) moksleiviams, pvz.: su žmogumi, kuris nori išsaugoti
kuo daugiau Lietuvos kultūros (Ut_M16), su žmogumi, kuris stengiasi puoselėti lietuvių kultūrą (Ut_M29), su žmonėmis kurie myli savo kalbą (Rk_V13).
Tradicinėje dialektologijoje įtvirtintą tarminio kodo atstovo portretą dar labiau išryškina kelis asociatus apimantys atvejai, pvz.: su senovės gyvenimu, senesniais žmonėmis (Kp_M13), su kaimu, senais žmonėmis (Kp_M51), su senyvo amžiaus, senų laikų žmonėmis, žmonėmis iš kaimo (Kp_M32), kaimu, senove, žemės
18

Panašius rezultatus atskleidė Kùpiškio ir Anykšči rajonuose atliktas sociologinis tyrimas. Remiantis jais matyti, kad regioninį tapatumą žmonės sieja ir su tarme, tačiau, jaunimo požiūriu,
„aukštaitiškumas nebepriklausys nuo gyvenamosios vietos“ (Savoniakaitė 2003: 105).
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ukiu užsiimančiu žmogumi (Ut_M07), su iš kaimo kilusiu žmogumi, senesniu žmogumi (Ut_M13), su senyvo amžiaus žmogumi, kaimiečiu arba žemaičiu (Ut_M19),
su senu žmogumi, ne su jaunimu, iš mažesnio miesto ar kaimo (Ut_M34) ir kt. Šie
ir kiti pavyzdžiai rodo, kad aptariamojo kodo asmens vaizdinys respondentų savimonėje yra labiau teigiamas.
Kiti požymiai jaunųjų rytų aukštaičių tarminės kalbos vaizdiniuose yra blankūs arba visai yra iš jų eliminuoti. Pavyzdžiui, 8 paveiksle neatsispindintis išsilavinimas tarp abiejų punktų tiriamųjų paminėtas vos kartą ar du. Panašios
moksleivių nuostatos fiksuotos ir dėl tarmiškai kalbančio žmogaus siejimo su
neišprususiu asmeniu.

IŠVADOS
Perceptyviosios dialektologijos metodologiniais principais atlikto tradicinių
rytų aukštaičių patarmių – kupiškėnų ir uteniškių – plote (arba šiuo metu besiformuojančio rytinio rytų aukštaičių regiolekto areale) esančių vietovių jaunuolių kalbinės gimtinės vaizdinių tyrimo duomenys leidžia apibendrinti kalbinį
šio regiono vaizdą.
Duomenų analizė rodo, kad su tarmine raiška labiau save linksta sieti Utenõs
moksleiviai. Tarp Kùpiškio jaunuolių fiksuojamos atsiribojimo nuo savojo kalbinio kodo nuostatos. Tokį šių kalbos vartotojų ir vertintojų požiūrį galėjo lemti
gimtosios vietos (savi)vertė.
Panašūs rezultatai gauti susisteminus tarminio kodo vartosenos sričių (domenų) medžiagą. Nors abiejų vietovių moksleiviai teigia tarmiškai kalbantys
visur ir su visų kartų atstovais (t. y. visuose domenuose), tarp Utenõs respondentų ryškėja stipresnis polinkis išlaikyti savąjį kalbinį variantą. Kùpiškiui būdinga kalbinė raiška vietos jaunuolių vertinama tik kaip artimiausios aplinkos
(izoliuotojo domeno) raiška.
Pieštiniai (mentaliniai) žemėlapiai atskleidžia, kad kalbinę gimtinę su tarmiškumo zonomis labiausiai linksta tapatinti Utenõs gimnazistai. Kurdami aktualiąją distanciją su gretimos patarmės vietovėmis, iš jų pirmiausia su Pãnevėžiu, Kùpiškio jaunuoliai, matyt, atsiriboja nuo savos tarminės raiškos.
Tarmiškai kalbantį žmogų su kaimu asocijuoja tiek Kùpiškio, tiek Utenõs tiriamieji. Tarminį kodą kaip vyresniųjų žmonių, praeities kalbinę raišką labiau linksta vertinti Kùpiškio jaunuoliai. Pastariesiems dažniau nei Utenõs moksleiviams
tarminė raiška yra neatsiejama dar ir nuo pagarbos kalbai, kultūrai ir kraštui.
Utenõs tiriamųjų žemėlapiuose brėžiamos kalbinės gimtinės varianto ribos beveik sutampa su XXI a. 2-ajame dešimtmetyje geolingvistų išskirto rytinio rytų aukštaičių regiolekto ribomis. Į šį kalbinį darinį labai panašus rekonstruotame A. Baranausko tarmių skirstymo žemėlapyje rytiečių penktųjų, arba
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Z. Zinkevičiaus ir A. Girdenio tarmių klasifikacijos rytų aukštaičių kupiškėnų,
ir juos supančių šeštųjų, arba uteniškių, arealas.
Iš verbalizuotų ir vizualizuotų jaunųjų kalbos vartotojų nuostatų išryškėję
variantiškumo vaizdiniai beveik sutampa su istoriniu objektyviuoju ne tik tiriamųjų kalbinės gimtinės, bet ir visos rytinės lietuvių kalbos ploto dalies kalbiniu
variantiškumu.
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Images of Linguistic Homeland of the Young
Eastern Aukštaitians of Kupiškis and Utena
SUMM ARY
The article deals with the images of linguistic homeland of young people from locations
within the area of the traditional Eastern Aukštaitian subdialects of Kupiškis and Utena. The
material surveyed in the study consists of the data from the research study conducted under
the principles of perceptual dialectology.
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The images of linguistic homeland embedded in the respondents’ consciousness are
highlighted on the basis of the data from several tasks presented in the survey: discussion
on the frequency of choice and the domains of usage of the dialectal code; exploration of
the drawn (mental) maps of dialectal language areas, and analysis of the associations of a
dialect speaker.
The data analysis shows that the school students of Utena tend to identify themselves
with dialectal expression more often. Kupiškis youth manifest a more pronounced trend of
distancing themselves from their own linguistic code. This attitude, which is characteristic
of the part of the young members of the language community, might have been the product
of the (self-)esteem of their birthplace.
A comparable set of results was obtained by arranging the material of the domains of
usage of the dialectal code in a structured manner. Even though the students from both locations said they would speak a dialect everywhere and with all generations (which is to say,
across all domains), it is the youth of Utena alone that tend to preserve their own linguistic
variation. The typical linguistic expression of Kupiškis is considered to be an expression of
the immediate environment, i.e. a separate domain.
The drawn maps reveal that students from Utena are more inclined to identify their
linguistic homeland with dialectal areas. By establishing an actual distance between themselves and the locations of the neighbouring subdialect, Panevėžys in particular, Kupiškis
youth possibly dissociate themselves from their own linguistic expression.
Both the subjects from Kupiškis and those from Utena tend to associate a person who
speaks a dialect with rural areas. The subjects from Kupiškis tend to perceive a dialectal
code as an expression of the older generation, i.e. the past. They find this expression an integral part of respect for language, culture, and land more often compared to the students
from Utena. The borders of the variation of the linguistic homeland drawn on the maps
of the respondents from Utena virtually coincide with the boundaries of the East Eastern
Aukštaitian regiolect that geolinguists defined in the second decade of the twenty-first century. This linguistic formation is very similar to the area of the so called Fifth Eastern from
the reconstructed map of dialects by Antanas Baranauskas or the Eastern Aukštaitians of
Kupiškis under the classification of dialects by Zigmas Zinkevičius and Aleksas Girdenis
and the surrounding area of the so called Sixth Eastern or the subdialect of Utena.
The images of variation that emerge from the attitudes of the young language users virtually overlap with the historical objective linguistic variation both of their linguistic homeland and of the entire eastern part of the Lithuanian language area.
Įteikta 2019 m. lapkričio 19 d.
L AUR A GERŽOTAITĖ
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308, Vilnius, Lietuva
laura.gerzotaite@lki.lt
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ANTANO IR JONO JUŠKŲ
MOKSLINĖS VEIKLOS
KAZANĖJE IDEOLOGINIAI
KONTEKSTAI
The Ideological Context of Scholarly Work
of Antanas and Jonas Juška in Kazan
A NOTACI JA
Straipsnyje siekiama atsakyti į klausimą, kodėl būtent Kazanėje 1878–1882 m. buvo

įmanoma išleisti brolių Juškų parengtus veikalus (lietuvių tautinį folklorą) lotynų raidynu.

Tyrimas nukreiptas į jų aktyviausios mokslinės veiklos periodu Kazanės krašte vyravusias
sociokultūrines sąlygas ir ideologinius mokslinės aplinkos kontekstus.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I :

lietuvių folkloras, lotyniškas šriftas, kirilika, leidyba, Kazanės universitetas, lingvistinių tyrimų centras.
A N NOTAT ION

The article attempts to answer the question why Kazan was the place where the works

(Lithuanian folklore) compiled by the Juška brothers could be published in the Latin script

in the period 1878–1882. The research focuses on the sociocultural conditions and ideological contexts of the scholarly environment that prevailed in Kazan region during the period
of their academic activity.
K E Y WOR DS :

Lithuanian folklore, Latin script, Cyrillic script, publishing, Kazan
University, Center for Linguistic Research.
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ĮVADAS
Brolių Juškų biografijoje, kurią rekonstravo Antanas Mockus (2003), išskirti
du gyvenimo etapai Kazanėje. Pirmasis – 1862–1864 m. Šiuo laikotarpiu Jonas
Juška pagal paskyrimą dirbo Kazanės karo žinybos mokykloje, kur parengė ir
nesėkmingai Rusijos mokslų akademijoje bandė išleisti lietuvių kalbos gramatiką. Antrasis – 1875 m. Tais metais Jonas grįžo į Kazanę dirbti mokytoju gimnazijoje ir rūpinosi brolio surinktų dainų ir vestuvių papročių leidyba, o 1879 m.
talkinti Jonui čia persikėlė ir Antanas. Abu broliai mirė (Antanas – 1880 m.,
Jonas – 1886 m.) ir buvo palaidoti Kazanėje. Straipsnyje, remiantis Juškų biografo A. Mockaus tyrimu, išplečiamas įtakos jų mokslinei veiklai turėjusių asmenybių ir aplinkybių kontekstas, siekiant pagrįsti lietuvių folkloro lotynų raidynu leidybos Kazanėje dėsningumą. Apeliuojant į istorikų Dariaus Staliūno
(2006), Aleksejaus Milerio (2010), Henryko Głębockio (2013), Michailo Dol
bilovo (2010) įžvalgas dėl bendros Rusijos imperijos kolonizavimo politikos,
rusinimo strategijų ir priežastinių ryšių, dėmesys koncentruojamas į per kelis
dešimtmečius Kazanėje susitelkusios mokslininkų bendruomenės etosą.
Čia, totorių sostinėje, nutolusioje nuo politinio centro ir konfliktinių židinių, susiformavo stipri lenkų ir lietuvių kilmės diaspora, dalyvavusi regiono
kultūroje, moksle, švietime ir, be abejonės, išsaugojusi tautinę ideologiją bei
vertybes, veikusias bendrą sociokultūrinę atmosferą. Integruodamasis į vietinę
bendruomenę buvęs Lenkijos ir Lietuvos elitas Kazanėje diegė europietišką gyvenimo būdą, skleidė tarp vietinių gyventojų liberalizmo idėjas. Dalis jų čia pateko po sisteminio anticarinių judėjimų ir sukilimų dalyvių trėmimo į Pavolgio
regioną. Pirmoji tremtinių banga iš Lietuvos Kazanę pasiekė 1824 m. Čia buvo
ištremti filomatai ir filaretai – Vilniaus universiteto studentai ir dėstytojai: Janas
Wiernikowskis, Józefas Kowalewskis, Feliksas Kulakowskis, Hilarijus Lukaševskis, Teodoras Lozinskis, Mikalojus Kozlovskis ir kiti mokslininkai, tad ne be
pagrindo Kazanė įgijo neoficialų intelektualiosios tremties Rusijos imperijoje
sostinės statusą (Шарифжанов 2002).
Kitą nemažą diasporos sluoksnį sudarė mokslininkai, po studijų Maskvos,
Sankt Peterburgo ar Europos universitetuose tęsę karjerą Kazanės universitete,
kuris atliko svarbų vaidmenį jų pasaulėžiūros ir mokslinės minties sklaidoje. Jie
ne tik įsitvirtino universitete, bet ir išaugino savo šeimų mokslininkų dinastijas – Dogelių (Janas – farmakologas, jo sūnus Michailas – tarptautinės teisės
profesorius, sūnėnas Aleksandras – anatomas, fiziologas), Zaleskių, Kovalevskių, Adamiukų, Kovalskių (tėvas Marianas ir sūnus Aleksandras – astronomai),
Lukaševskių, Petrovskių, Janiševskių (Erastas – matematikas, 1871 m. išrinktas
Kazanės burmistru, jo sūnūs: Michailas – geologas ir paleontologas, Aleksejus –
neuropatologas ir psichiatras, Dmitrijus – biologas) (Гатилова 2012).
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Ypač stiprus lenkų kilmės mokslininkų branduolys susitelkė filologijos srityje. XIX a. universitete susiformavo net keli tyrimų centrai: slavistikos mokykla,
kuriai pradžią davė profesorius Viktoras Grigorovičius, o tyrimus tęsė Memnonas ir jo sūnus Nestoras Petrovskiai; mongolistikos centras, kurio pradininku buvo Józefas Kowalewskis (1854–1860 m. ėjęs Kazanės universiteto rektoriaus pareigas); lyginamosios kalbotyros centras, kurį įkūrė Janas Baudouinas
de Courtenay su Mikołajumi Kruszewskiu. XIX a. Kazanės universitete dirbo
per 60 lietuvių ir lenkų kilmės mokslininkų (Koerner, Szwedek, red., 2001).
Jų lingvistiniai tyrimai buvo atliekami nepalankiomis filologijos mokslui sąlygomis, kai caro valdžia, vykdydama agresyvią imperijos tautų kultūrų ir kalbų
adaptavimo bei integravimo politiką, tiesiogiai kišosi ir į mokslą, pasitelkdama
jį veiksmų bei priemonių programai formuoti.
Istorikas Aleksejus Mileris, lygindamas kalbų kirilizavimo atvejus Rusijos
imperijoje, pastebi bendras procesų tendencijas, siedamas jas su didžiųjų valstybių geopolitiniais interesais, ir pabrėžia, kad svarbiausiu politinių ideologų
uždaviniu buvo ne tiek asimiliuoti mažąsias tautas, kiek įtvirtinti lojalų caro
valdžiai identitetą ir slopinti opozicinę įtaką: Šiaurės Vakarų krašte siekta lietuvių kultūrą nutolinti nuo Abiejų Tautų Respublikos sugrąžinimą puoselėjančių
lenkų, Ostzėjinėse gubernijose latvių ir estų kultūras atskirti nuo stiprėjančios
Vokietijos įtakos, Pavolgio regione – nuo Osmanų imperijos, kaip musulmonų
traukos centro (Миллер 2010).
Šią mokslininko nuomonę patvirtina ir Rusijos mokslų akademijos bandymas išleisti Juškų parengtas dainas lotyniškais rašmenimis. Kaip žinoma,
1867 m. pirmasis 33 dainų rinkinys Mokslų akademijos darbuose buvo išleistas
kirilika su J. Juškos vertimu į rusų kalbą. 1878 m. broliai Juškos, sugrįžę prie
dainų leidybos Kazanės universitete, taip pat kreipėsi ir į Mokslų akademiją
dėl galimybės publikuoti originalą, netranskribuojant tekstų į kiriliką. Sostinėje 1100 dainų rinkinys Lietuviškos svotbinės dajnos lotynų abėcėle buvo išleistas
tik 1883 m., o 1884 m. išėjo dar viena publikacija Mokslų akademijos leidinyje,
kiek vėliau pasirodė ir Antano Juškos Lietuvių–rusų–lenkų kalbų žodynas, tik,
priešingai nuo periferinės Kazanės, klausimas svarstytas ilgiau (rūpinosi Peterburgo universiteto profesorius Izmailas Sreznevskis, Rusijos mokslų akademijos
Rusų kalbos ir literatūros skyriaus vadovas Jakovas Grotas, Charkovo universiteto profesorius Aleksandras Potebnia) ir aukštesnėse instancijose – 1880 m.
leidimą dėl lietuviškų veikalų moksliniu lotynišku šriftu (pagal Augusto Schleicherio sistemą) suteikė caras Aleksandras II liaudies švietimo ministro Dmitrijaus Tolstojaus teikimu, suderinus sprendimą su vidaus reikalų ministru Levu
Makovu, su sąlyga, kad „šie leidiniai nebūtų platinami tarp lietuvių, gyvenančių
Šiaurės vakarų ir Pavyslio kraštuose“ (Mockus 2003: 140).
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LINGVISTINIŲ TYRIMŲ CENTRAS
KAZANĖS UNIVERSITETE:
DEPOLITIZUOTAS MOKSLAS
Tuo laikotarpiu, kai Kazanėje buvo rengiamos ir spausdinamos lietuvių liaudies dainos, universitetas funkcionavo pagal galiojančius Bendrus Rusijos imperatoriškųjų universitetų įstatus (Зайцева 2016: 217–218, 220). 1863 m. patvirtinti įstatai universitetams suteikė didesnį autonomiškumą, išplėtė mokslinę
kompetenciją – buvo suformuota fakultetų struktūra (Istorijos-filologijos, Fizikos-matematikos, Teisės, Medicinos), kas iš dalies komplikavo kadrų politiką – dėl išplėsto dėstytojų etatų skaičiaus Kazanės universitete pristigo profesūros. Skubiai auginant naujus mokslininkus ir pedagogus, universitetas dvejų
metų stažuotėms į užsienį siųsdavo stipendininkus, kurie turėjo galimybę per
2–4 metus savarankiškai atlikdami tyrimus parengti ir apsiginti disertacijas.
Taip 1868 m. Kazanės universitete profesoriaus vardas suteiktas net 9 jauniems
mokslininkams, kurių vidutinis amžius buvo 34 metai, o 1869 m. profesoriais
tapo dar 7 mokslininkai, kurių vidutinis amžius siekė 38 metus, o 1871 m. jų
vidutinis amžius buvo 31 metai (Костина, Куприянов 2017: 933). Tokia kadrų kaita bei liaudies švietimo ministro 1868–1869 m. sprendimais universitetų
savivaldos apribojimas darė neigiamą įtaką studijų ir mokslo administravimo
kokybei – katedras paliko autoritetingos asmenybės, kurias pakeitė silpnesni
mokslininkai (Костина, Куприянов 2017: 934).
Kaip teigia kadrų politiką tyrinėję istorikai Tatjana Kostina ir Aleksejus Kuprijanovas, Kazanės universitetas, lyginant su Sankt Peterburgo, Maskvos ir
Dorpato (Tartu) aukštosiomis mokyklomis, XIX a. 8-ąjį deš. labiausiai jautė
aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumą ir kartu švietimo apygardos patikėtinio voliuntaristinį kadrų valdymo stilių (Костина, Куприянов 2017: 935).
Kita vertus, universitetas labai atsinaujino – sutelkė liberalių pažiūrų pažangią
mokslo bendruomenę. Vis dėlto svarbiausiu naujo modelio universiteto pasiekimu buvo savivalda – vidinio mokslo ir studijų administravimo lemiamo žodžio
galią turėjo universiteto rektorius ir jam pavaldūs kolegialūs organai (Universiteto taryba, valdyba ir teismas). Sprendimo dėl mokslinių publikacijų kompetencija priklausė Universiteto tarybai, kurios pirmininku buvo rektorius, o
nariais – visi ordinariniai ir ekstraordinariniai profesoriai (Зайцева 2016: 218–
219). Mokslinius darbus vertindavo ir dėl jų tinkamumo publikuoti spręsdavo
fakulteto susirinkimas, kurį sudarė dekanas ir fakulteto profesoriai (Загоскин,
red., 1900: 9, 12–16).
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Tad brolių Juškų pirmieji dainų rankraščiai profesoriaus J. Baudouino de Courtenay teikimu pirmiausia pateko į Istorijos-filologijos fakulteto1 dekano Nikolajaus Buličiaus rankas. Netrukus be jokių trukdžių pirmoji keturių lietuvių
liaudies dainų publikacija lotynų raidynu Lietuviškos dajnos, surašitos par Antaną Juškevičę buvo paskelbta 1878 m. Imperatoriškojo Kazanės universiteto žinių ir mokslo užrašų gegužės–birželio numeryje (Mockus 2003: 108–109). Tokį
greitą ir palankų sprendimą dainas spausdinti originalias, o ne kirilika, priėmė
neeilinės biografijos asmenybė. Kazanėje užaugusio ir vietiniame universitete
filosofiją studijavusio N. Buličiaus (g. 1824) pasaulėžiūrą suformavo tikslingas domėjimasis prancūzų utopinio socializmo doktrina, 1848 m. Prancūzijos
revoliucijos įvykiais ir Tautų pavasario idėjomis bei bendravimas su lenkų politiniais tremtiniais. Dar būdamas dvidešimties metų jis laisvai kalbėjo lenkiškai, pažino Adomo Mickevičiaus kūrybą, mintinai mokėjo beveik visas poemos
Vėlinės dalis, cituodavo vieną reikšmingiausių poeto kūrinių Poną Tadą (Булич
1903: 745), per kurį turėjo galimybę suprasti Abiejų Tautų Respublikos esmę ir
solidarizuotis su valstybingumo atkūrimą puoselėjančiomis lenkų, lietuvių, baltarusių, ukrainiečių tautomis.
Studijų metais jam teko bendrauti ir diskutuoti apie Spinozos filosofinę sistemą su Kazanėje teisę studijavusiu Levu Tolstojumi, priklausyti Maskvos universiteto slaptai draugijai Kazanės studentų biblioteka, prisijungusiai prie narodnikų organizacijos Žemė ir laisvė, bendradarbiauti su Aleksandro Gerceno
įsteigto antimonarchistinių pažiūrų laikraščio Varpas redakcija. 1845 m. apgynęs disertaciją apie Friedricho Schellingo filosofiją, jis įsiliejo į universiteto pedagogų gretas ir tapo mėgstamiausiu studentų dėstytoju, atstovaujančiu Vakarų
Europos mokyklų metodologijai. Po vienos paskaitos (1859 m.), sulaukusios
studentų audringų ovacijų, universiteto administracija šį incidentą traktavo kaip
rimtą tvarkos pažeidimą: už aplodismentus net devyni studentai buvo pašalinti,
paties N. Buličiaus reputacija pašlijo, kol po kelių mėnesių įtampos, 1860 m. vasario mėnesį, jis už kenksmingos krypties paskaitas buvo atleistas iš profesoriaus
pareigų. Kazanės universitete šie įvykiai vadinti „Buličiaus byla“, o pats profesorius autobiografijoje juos prisiminė kaip sudėtingiausią gyvenimo laikotarpį:
„Mane užgriuvo baisiausias visuomenės pasipiktinimas; buvo sunku gyventi, o
ir dirbti taip pat“ (Венгеров, red., 1904: 128). Metus jis praleido Sankt Peterburge, kur tęsė mokslinį darbą, suartėjo su Rusijos mokslų akademijos Rusų
1

Istorijos-filologijos fakultetas įsteigtas 1863 m., vadovaujantis Aleksandro II patvirtintais Bendrais
Rusijos imperatoriškųjų universitetų įstatais (Зайцева 2016: 214–229). Istorijos-filologijos fakulteto
katedros: Filosofijos, Klasikinės filologijos, Lyginamosios kalbotyros ir sanskrito kalbos, Rusų kalbos ir literatūros, Slavų filologijos, Visuotinės istorijos, Rusų istorijos, Vakarų Europos literatūros,
Bažnyčios istorijos, Meno teorijos ir istorijos (Загоскин 1900: 9, 163–165).
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kalbos ir literatūros skyriaus vadovu Jakovu Grotu, Peterburgo universiteto profesoriumi Izmailu Sreznevskiu, kurie spaudos draudimo pradžioje tiesiogiai rūpinosi lietuviškų leidinių lotyniškais rašmenimis publikavimu. 1861 m. N. Buličius grįžo į Kazanę ir po minėtos universiteto pertvarkos sparčiai kilo karjeros
laiptais: jo pažiūros ir „nuodėminga“ praeitis nesutrukdė tris kartus būti išrinktu Istorijos-filologijos dekanu (1862–1864, 1875–1878, 1881–1882), eiti prorektoriaus (1864–1871) ir net rektoriaus (1882–1885) pareigas.
Kita palanki aplinkybė, paleidžiant į spaudą pirmąsias dainas, kad Mokslo užrašų redaktoriumi tuo metu (nuo 1874 iki 1883 m.) dirbo jaunas (36 metų) teisės profesorius Adolfas Osipovas (g. 1842), kilęs iš Podolės gubernijos, mokęsis
Varšuvos kilmingųjų institute, studijavęs teisę Heidelbergo ir Dorpato universitetuose, įgijęs teisės daktaro laipsnį ir nuo 1869 m. mokslo karjerą tarptautinių
politinių ir pilietinių teisių srityje tęsęs Kazanės universitete (Загоскин, red.,
1900: 112). Panašu, kad intelektualus liberalių pažiūrų dekanas, pasinaudojęs
susiklosčiusia situacija ir, žinoma, universiteto įstatuose numatyta teise publikacijų turiniui taikyti tik vidinę cenzūrą2, sprendimą priėmė nedvejodamas.
Sudėtingiau klostėsi tolesnis brolių Juškų dainų leidybinis darbas. Paragintas
N. Buličiaus nesustoti ir išleisti kuo išsamesnį dainų rinkinį, J. Juška netrukus
(1878 m. gruodžio mėnesį) vėl kreipėsi į J. Baudouiną de Courtenay, kad šis
tarpininkautų – padėtų universiteto moksliniame leidinyje paskelbti bent dalį
iš 170 parengtų dainų, kurias A. Juška surinko Pušaloto ir Veliuonos apylinkėse.
Pagrindinis ir J. Juškos, ir J. Baudouino de Courtenay argumentas dėl autentiškų
tekstų (išsaugant tarmę ir raidyną) leidybos buvo medžiagos reikšmė lyginamajai kalbotyrai ir spausdinimas J. Juškos sąskaita, kas finansinius sunkumus patiriančiam universitetui taip pat buvo svarbu (Mockus 2003).
Šį kartą Juškų lietuvių liaudies dainų leidybos klausimus sprendė 1878 m.
rugsėjo mėnesį iš N. Buličo Istorijos-filologijos fakulteto dekano pareigas
perėmęs rusų istorijos profesorius, etnografas, Pavolgio kolonizavimo problemoms skirtų darbų autorius (Фирсов 1866, 1870) Nikolajus Firsovas (g. 1831)
(Загоскин, red., 1900: 56). Svarstant rinkinį posėdžiuose turėjo dalyvauti lyginamosios kalbotyros profesoriai Janas Baudouinas de Courtenay ir Nikolajus Kruševskis, rusų filologijos profesorius Nikolajus Buličius, graikų filologijos profesorius Dmitrijus Beliajevas, slavų filologijos profesorius Memnonas
Petrovskis.
Sprendimą lemiančių ekspertų branduolį sudarė progresyvios lingvistinės
mokyklos pradininkai, prioritetą teikę mokslui. J. Baudouino de Courtenay ir jo
2

Bendrų Rusijos imperatoriškųjų universitetų įstatų 128 paragrafe įrašyta, kad „universitetai turi savo
cenzūrą, taikomą tezėms, svarstymams ir kitiems jų publikuojamiems mokslinio-literatūrinio turinio kūriniams ir rinkiniams (Университетский устав 1863: 55, 108).
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mokinio bei kolegos N. Kruševskio kalbos psichologinių ir sociologinių aspektų
tyrimai tapo pagrindiniai ne tik Kazanės lingvistikos mokyklai, kuri buvo orientuota į teorinę kalbos funkcionavimo fenomeno analizę (Андрамонова 2002:
35–42), bet ir lėmė pasaulio lingvistikos pokyčius (Якобсон 1985: 331). Tokio
šaltinio mokslinę vertę puikiai suprato ir jų kolegos: N. Buličius (Загоскин, red.,
1900: 36), senovės graikų kalbos ir literatūros tyrinėtojas, savo poziciją aiškiai
išreiškęs pirmuoju sprendimu, D. Beliajevas (g. 1846) (Загоскин, red., 1900:
37), ką tik grįžęs iš Europos kultūros centrų (žinių įgijęs Leipcigo universitete,
Paryžiaus, Romos, Florencijos, Neapolio ir Venecijos muziejuose bei bibliotekose), apsigynęs disertaciją tema Euripido pasaulėžiūros klausimu (Беляев 1878)
ir gavęs profesoriaus laipsnį; M. Petrovskis (Загоскин, red., 1900: 48), lenkų
kilmės mokslininkas, vienas ryškiausių XIX a. slavistų, priskiriamas slavofilams,
tačiau neturintis „nei religinių, nei istorinių nuostatų, nei juo labiau šovinistinių
instinktų“ (Корсаков 1912: 264; Лаптева 2003: 152), Kazanės universitete dėstęs slavų literatūrą ir kalbas, puikiai išmanęs čekų, bulgarų, lenkų, serbų, kroatų
ir kitų Europos slavų tautų istoriją. Anot A. Mockaus, tyrinėjusio archyvinius
šaltinius, fakultetas domėjosi galimybe prie publikacijos lietuvių kalba „pridėti
vertimą į rusų kalbą“ (Mockus 2003: 110). Tačiau dėl senyvo amžiaus ir laiko
stokos Juškoms nesutikus imtis tokio darbo daugiau prie to klausimo negrįžta,
o apie kiriliką net neužsiminta.
1879 m. kovo mėnesį Universiteto tarybai pateikęs svarstyti dainų rinkinį,
J. Baudouinas de Courtenay jau kitą dieną tarybai pasiūlė į Istorijos-filologijos
fakulteto magistro egzaminų programą įtraukti lietuvių kalbą, kaip antraeilį dalyką. A. Mockaus nuomone, tai buvo profesoriaus strateginis žingsnis – siekė
akcentuoti dainų leidinio, kaip šaltinio, poreikį ne tik mokslui, bet ir studijoms
(Mockus 2003: 111). Universiteto taryba ir pirmiausia jai vadovavęs rektorius
Eugrafas Osokinas (Загоскин, red., 1900: 112), politinės ekonomikos profesorius, teisės ir finansų istorikas, europietiško išsilavinimo (ne kartą vykdavo į
ilgalaikes stažuotes į užsienį) ir plačių pažiūrų asmenybė, neprieštaravo, kad lietuvių kalba būtų įtraukta į universiteto programą (pirmasis atvejis Rusijos imperijos akademinėje praktikoje), o Juškoms suteikė leidimą spausdinti dainas be
nurodymų kažką taisyti ar keisti.
Įpusėjusius spaustuvėje dainyno leidybos darbus sustabdė Kazanės cenzoriaus Sergejaus Špilevskio (Загоскин, red., 1900: 119), kurį pasiekė informacija apie universitete leidžiamą lietuvišką literatūrą, oficialiai pareikštas draudimas. Publikaciją vetavęs cenzorius – Kazanėje žinomas teisininkas, buvęs
universiteto profesorius, Archeologijos, istorijos ir etnografijos draugijos steigėjas (Шпилевский 1879), daugelio straipsnių Totorijos istorijos tema autorius (Катанов 1907) – veikiausiai negalėjo nereaguoti į skundą, tačiau savo
neigiamo sprendimo taip pat nepagrindė ir atvirai nenurodė priežasties (dainos
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spausdinamos lotynų raidynu), veikiausiai suprasdamas, kad pagal įstatus jis
neturi įgaliojimų kištis į vidinius universiteto mokslo reikalus. Procesas truko
visus metus – nuo 1878 m. gruodžio iki 1879 m. gruodžio mėnesio (Mockus
2003: 109–124), kol pagaliau po Istorijos-filologijos fakulteto laikytos tvirtos
pozicijos ir J. Baudouino de Courtenay išdėstytos argumentacijos, kad cenzorius pažeidžia universiteto įstatus, lietuviškos dainos spausdinamos moksline
abėcėle, be to, mokslo reikalams lotynišku šriftu jau publikuoti ir kiti lietuvių
leidiniai, Universiteto taryba galutinai apsisprendė ir aprobavo lietuvių liaudies
dainų leidybą lotynų abėcėle – 1880–1882 m. buvo išleisti trys tomai, kaip
Mokslo užrašų priedai, greta paskelbtas ir Veliuonos apylinkės vestuvių papročių aprašas Svotbinė rėda.
Žinoma, nemažą įtaką tokiam sprendimui padarė Rusijos mokslų akademijos
1865 m. lotynų abėcėle išleisti Kristijono Donelaičio tekstai (Metai, pasakos,
laiškai) (Donaleitis 1865) ir viešas tokios publikacijos pripažinimas Liaudies
švietimo ministerijos, kurios žurnale buvo paskelbtas atsakas į kritišką leidinio recenziją. Į anoniminio autoriaus iškeltą retorinį klausimą, kodėl Sankt
Peterburge už rusų pinigus išleistas leidinys atspausdintas lenkiškomis, o ne
rusiškomis raidėmis (Голос... 1865), reaguodama redakcija pateikė svarių argumentų: tekstų su specialiai sudarytu lietuvių–vokiečių kalbų žodynu publikaciją parengė profesorius Augustas Schleicheris, suprantantis lingvistinę ir etnologinę poemos vertę; šis darbas yra parengiamasis etapas mokslininko pradėtų
lyginamosios kalbotyros tyrimų, atitinkančių akademijos tikslus: „Pasauliniai
kalbotyros pasiekimai tampriai susiję su Rusijai reikšmingais interesais tyrinėti
lietuvių etnosą, labai artimą slavų tautoms ir labai svarbų rusų–slavų priešistorinių laikų pasaulio tyrimams“ (Об издании... 1866: 61–62).
Didžiausi nuopelnai šiame proveržyje tenka J. Baudouinui de Courtenay –
be mokslinio angažuotumo, profesoriaus poziciją lėmė ir pažiūros. Jis niekada
nepripažino lietuvių spaudos draudimo ir kalbos diskriminavimo – savo požiūrį išreiškė darbe Lietuvių abėcėlės problema Rusijos valstybėje ir jos sprendimas
(Baudouin de Courtenay 1904), o santykį su valstybiniu kalbų funkcionavimo
reguliavimu deklaravo svarstymuose apie Nacionalinį ir teritorinį autonomijos požymį – atvirai ir vizionieriškai pasisakė prieš Rusijos imperijos mažųjų tautų
kolonizavimo politiką: „Ką gi tokio sukūrė didžiarusių gentis, jeigu tai iš tikrųjų jos sukurta? Sukurtas milžiniškas kalėjimas ne tik visoms kitoms gentims ir
tautoms, bet taip pat ir pačiai rusų tautai, kalėjimas, kurį dabar griaunant reikia tiek pastangų ir aukų, ir dar klausimas, ar pavyks sugriauti šį kalėjimą taip,
kad kartu su juo taip pat nesprogtų ir visas nelemtas rusiškas valstybingumas“
(Бодуэн де Куртенэ 1913: 56).
Be to, kaip tik šiais lietuvių folkloro leidybos Kazanėje metais (1880–
1882 m.) universiteto rektoriaus pareigas ėjo medicinos profesorius Nikolajus

206

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

LXXXI

Antano ir Jono Juškų mokslinės veiklos Kazanėje
ideologiniai kontekstai

Kowalewskis, buvusio filomatų draugijos nario, tremtinio Kazanėje Józefo Kowalewskio sūnus. Universiteto administracija ir mokslininkai laikėsi išvien: neįsileido politinio jų veiklos reguliavimo ir apgynė mokslinius interesus.

KAZANĖS KRAŠTO KRIKŠČIONIZAVIMAS
IR RUSIFIKAVIMAS:
MOKSLO IR POLITIKOS SĄVEIKA
Palankus sutapimas, kad brolių Juškų parengto lietuvių liaudies dainų rinkinio svarstyme nedalyvavo islamologas, filologas Nikolajus Ilminskis, buvęs
Istorijos-filologijos fakulteto profesorius, 1861–1872 m. universitete dėstęs turkų-totorių kalbą, nuo 1867 m. ėjęs ir Mokslo užrašų redaktoriaus pareigas. Universitetą jis paliko 1872 m., gavęs paskyrimą vadovauti Kazanės mokytojų seminarijai (Загоскин, red., 1900: 41).
1875 m. J. Juškai atvykus į Kazanę, N. Ilminskis jau buvo gerai žinomas
vietos akademinėje terpėje kaip kirilizacijos teoretikas ir praktikas. 1862 m.
N. Ilminskis kartu su vietiniu misionieriaujančiu dvasininku Vasilijumi Timofejevu išleido pirmąjį krešenams (krikštytiems totoriams) elementorių kirilika
(Букварь... 1862). Imtis šio darbo tiurkų kalbų grupės sintaksės žinovą ir etimologą N. Ilminskį paskatino ne tik moksliniai interesai, bet ir valstybės politiniai tikslai: Rusijos istorinė konfliktų su Aukso orda patirtis ir tolesnių santykių
su totoriais plėtotė, Vidurinio Pavolgio regione paplitusio islamo įtakos mažinimas (Ильминский 2011: 11–13). Mokslininko pastangos pirmiausia buvo
nukreiptos į krešenams skirtos religinės literatūros prieinamumą ir suprantamumą. Jis siūlė ne tik atsisakyti arabų grafikos, bet ir kirilika rengiamiems tekstams vartoti šnekamąją totorių kalbą, kuri, išsaugodama autentišką pasaulėjautą, krikščionišką žodį perteiktų artimesnėmis asociacijomis, subtiliau ir aiškiau
(Исхаков 2015: 319).
Totorių kalbos arabų rašto, kaip ir lietuvių kalbos lotyniškos raštijos, transliteravimas kirilika sietinas su etninės kultūros asimiliavimu ir musulmonų konfesijos keitimu į stačiatikybę. Vidurinio Pavolgio krikštytiems totoriams pritaikyta Ilminskio abėcėlė tarnauja iki šiol, nors bandymų pereiti į lotynų ir arabų
raidynus buvo ne vienas3. Galima teigti, kad XIX a. vyko antrasis humanitarinis
3

1999 m. Tatarstano Respublikos Valstybės Taryba (Государственный Совет Республики
Татарстан) priėmė įstatymą dėl perėjimo prie totorių raidyno lotynų grafikos pagrindu (Закон
Республики Татарстан от 15 сентября 1999 г. № 2352 О восстановлении татарского
алфавита на основе латинской графики), kuris įsigaliojo nuo 2001 m., ir reforma turėjo būti
įvykdyta iki 2011 m., tačiau šio įstatymo vykdymas buvo sustabdytas 2002 m. Rusijos Federacijos
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Kazanės užkovojimas. Pirmasis įvyko XVII a., kai pasirodė garsioji Kazanės istorija, pasakojanti apie tai, kaip Rusijos caras Ivanas Rūstusis 1552 m. nugalėjo
Kazanės chanatą. Įdomus rusų kultūrologo Dmitrijaus Lichačiovo pastebėjimas
(Лихачев 2000: 416), kad prie Rusijos buvo prijungtos ne tik žemės su jų gyventojais, bet ir Kazanės istorija. Mokslininkas atkreipia dėmesį į Kazanės valdovės Siujumbekos (Söyembikä), prievarta išvedamos į Maskvą, lyrines raudas,
kuriose ji rusus vadina nepažįstamaisiais, o Ivaną Rūstųjį – kažkokiu caru, tačiau rusų autoriaus rusų kalba parašytoje istorijoje Nogajų Ordos valdovo dukters raudos skamba rusų liaudies dainų dvasia.
Savo švietėjišką veiklą – stačiatikių religinių knygų totoriams kirilika leidybą – buvęs Kazanės dvasinės akademijos, kuri, būdama stambiausiu imperijoje
arabistikos ir islamo studijų, taip pat ir stačiatikių misionierių centru, moksliniais metodais ieškojo sprendimų, kaip kultūros ir religijos pagrindu integruoti
„kitagimius“ į imperijos „vietinių“ populiaciją (Миссионерское... 1906: 634),
auklėtinis ir pedagogas N. Ilminskis vystė Šv. Gurijo4 brolijoje, jo iniciatyva
įsteigtoje 1867 m. Kazanės krašto krikščionizavimo strategai pasirinko išmintingą taktiką eiti „lėtu, bet tvirtu žingsniu“, kurią nubrėžė Kazanės švietimo
apygardos patikėtinis Piotras Šestakovas – „kitagimiai“ stačiatikių ir rusų dvasia turi būti auklėjami jų gimtąja kalba, šalia vartojant rusų kalbą (Шестаков
1869: 445).
Prie brolijos N. Ilminskis įkūrė Vertimo komisiją, koordinuojančią vertimus
į Kazanės krašto etninių grupių (totorių, čiuvašų, marių, udmurtų, mordvių,
kirgizų, kalmukų) ir dalies Sibiro tautų (altajiečių, buriatų, jakutų, evenkų, nanajų, samodų) kalbas. Šis darbas, anot N. Ilminskio, vyko laiku, nes čiabuviai –
naivūs, nuoširdžiai tikintys, dievobaimingi, nesugadintų širdžių, primityvaus
Valstybės Dūmai įvedus federalinio įstatymo Dėl RF tautų kalbų pataisą, kad visų Rusijos Federacijos kalbų grafinė išraiška yra kirilika (Закон РФ О языках народов Российской Федерации от
25.10.1991 № 1807-1; Федеральный закон от 11.12.2002 № 165-ФЗ О внесении дополнения в
статью 3 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»). 2004 m.
Rusijos Federacijos Konstitucijos Teismas galutinai atmetė Tatarstano bandymus kiriliką pakeisti lotynų abėcėle, pabrėžęs, kad savo sprendimu legitimuoja istoriškai susiklosčiusias realijas ir užtikrina harmoningą ir subalansuotą valstybinės kalbos ir respublikos kalbų funkcionavimą. Priešingu atveju kiltų grėsmė federacinei vienybei. Tatarstanas pripažino savo įstatymą
negaliojančiu, lotynų grafika oficialiai nenaudojama. 2013 m. Tatarstano Valstybės Taryba priėmė įstatymą Dėl vartojimo totorių kalbos kaip valstybinės Tatarstano respublikos kalbos (Закон
РТ от 12.01.2013 № 1-ЗРТ Об использовании татарского языка как государственного языка
Республики Татарстан), pagal kurį totorių kalbos grafinė išraiška yra kirilika. Tik kai kuriais
atvejais numatytas lotynų ir arabų grafikos vartojimas. Prieiga internete: http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/legal_info/newz/tat_lang.htm [žiūrėta 2019-06-28].
4

Šventasis Gurijus (Grigorijus Rugotinas, apie 1500–1563) – pirmasis Kazanės arkivyskupas (Stačiatikių bažnyčios).
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mąstymo, susitaikę su savo dvasiniu skurdu, tai yra „klodai, gera dirva, su kuria
verta padirbėti su tikra viltimi, kad sulauksi gausaus derliaus“ (Ильминский
1871: 168). Iš tikrųjų terpė pradėti vartoti kiriliką buvo palanki, nes dauguma
šiame imperijos regione tautų iki tol neturėjo raštijos, ir knyga čia atsirado „laiku“. Per kirilikos raidyną perimamas stačiatikių tikėjimas slopino gilesnį islamo
pažinimą, kurį galėjo suteikti arabų raidynas. Žinoma, svarbiu veiksniu buvo ir
gebėjimas ne tik profesionaliai adaptuoti autentišką šnekamąją kalbą, bet ir perprasti vietinio paprasto žmogaus mentalitetą, ką sėkmingai atliko N. Ilminskis ir
jo mokslinė aplinka (Никольский 1905: 4–5).
Kaip teigia rusų istorikas Andrejus Poniatovas, tikroji brolijos steigimo priežastis glūdi bandyme sustabdyti tuo metu suaktyvėjusį krikščionybę išpažįstančiųjų grįžimą prie islamo, ką rodo ir organizacijos nuostatai, – siekta ne tik stiprinti krešenų tikėjimą, plečiant mokyklų, taikančių N. Ilminskio metodiką5,
tinklą ir statant cerkves, bet ir protinti prie prigimtinio tikėjimo grįžtančius paklydėlius. Šv. Gurijo brolijos misija ir jos kompleksinė veikla Kazanės krašte, organizacijos patirties taikymas kituose Rusijos regionuose (Astrachanėje, Samaroje, Riazanėje) negrįžtamai paveikė totorių ir kitų etninių grupių kultūrų raidą.
N. Ilminskio diegiama metodologija tapo vienu sėkmingų „tautinės politikos“ realizavimo pavyzdžių. Spėjama, kad tuo pačiu laikotarpiu Kazanėje dirbęs
Andrius Ugianskis6 pozityviai vertino kolegos sistemą ir siūlė, slopinant krašto
polonizavimą, panašų modelį įgyvendinti Lietuvoje (Staliūnas 2006: 74). Istorikas Vytautas Merkys, apeliuodamas į lietuvio filologo laiške iš Kazanės vyskupui Motiejui Valančiui išdėstytą kirilikos taikymo lietuvių kalbai pagrindimą,
nurodo dvi aplinkybes: Tautinio atgimimo pradžią ir lietuvių kalbos orfografijos
formavimo procesus (Merkys 1994: 33).

IŠVADOS
Jono ir Antano Juškų parengtų lietuvių liaudies dainų ir Veliuonos apylinkės
vestuvių papročių leidyba lotynų raidynu buvo įmanoma dėl kelių ideologinių
ir sociokultūrinių aplinkybių:
5

N. Ilminskio metodo esmė: brolijos mokyklų pagrindine disciplina buvo tikyba, mokymo sistema – dvikalbė: pirmajame skyriuje (2 metų kursas) mokymas vyko gimtąja kalba, o rusų kalba
buvo dėstoma kaip atskiras dalykas; antrajame skyriuje (2 metų kursas) visi dalykai dėstomi rusų
kalba (Понятов 2003).

6

A. Ugianskis nuo 1850 m. dirbo Kazanės gimnazijoje, 1861 m. buvo paskirtas Kazanės universiteto ekstraordinariniu profesoriumi, dėstė graikų kalbą, nuo 1866 m. – lotynų kalbą (Загоскин,
red., 1900: 53).

Straipsniai / Articles

209

M argarita M atulytė

1. Kazanėje susibūrė Lenkijos ir Lietuvos bajorų diaspora, menanti Abiejų
Tautų Respublikos gyvavimo laikotarpiu susiklosčiusias pasaulėžiūras, išsaugojusi tradicines vertybes – kultūrą ir kalbą.
2. XIX a. 8-ajame deš. Kazanės universiteto Istorijos-filologijos fakultete
susiformavo progresyvi mokslinė terpė, sukūrusi depolitizuotą Lingvistinių tyrimų centrą. Lyginamosios kalbotyros mokyklos įkūrėjas Janas Baudouinas de
Courtenay, 1875 m. pradėjęs darbą universitete, tapo pagrindiniu mediatoriumi,
inicijavusiu ir palaikiusiu lietuvių darbų leidybą.
3. Palankesnes brolių Juškų mokslinės veiklos sąlygas Kazanėje lėmė ne tik
universitetinės bendruomenės branduolio ideologinės nuostatos, kvalifikacija bei potencialas įvertinti lietuvių folklorą kaip reikšmingą kalbos tyrimams
šaltinį, bet ir Kazanės, nutolusios nuo sociokultūrinio židinio (Lietuvos) ir politinio centro (Sankt Peterburgo), geografinė padėtis.
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The Ideological Context of Scholarly Work
of Antanas and Jonas Juška in Kazan
SUMM ARY
This research addresses the sociocultural conditions and ideological contexts of the ideological scholarly environment that prevailed in Kazan region during the period of academic activity (1878–1882) of Lithuanian folklorists Jonas and Antanas Juška. In order to
substantiate the regularity of publishing Lithuanian folklore in the Latin alphabet in Kazan,
the ethos of the scholarly community of Kazan University that stood out in the general imperial policy of adapting and integrating the cultures and languages of the nations of the
Russian Empire is analyzed.
Lithuanian folk songs and regional Veliuona wedding traditions gathered and arranged
by the brothers Juška in the Latin script were possible to publish due to several circumstances: the Polish and Lithuanian scholarly elite and the supporters of traditional values had
gathered at Kazan University and formed a progressive, depoliticized school of linguistic
research; the establisher of the school, Jan Baudouin de Courtenay, had become its main
mediator and supported the publishing of Lithuanian folklore, which was regarded as an
important source material.
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On the other hand, the Cyrillic transliteration of the scripts of the nations colonised by
the Empire is associated with the processes of establishing the identity loyal to the Tsarist
government and suppressing the opposition. During the implementation of the Cyrillic
script in the Northwestern Krai the first and foremost efforts were placed into distancing
Lithuanian culture from the Poles who were nourishing the idea of the reestablishment of
the Polish–Lithuanian Commonwealth. Meanwhile, in the case of the Transvolga Region it
meant the reduction of the influence of the Ottoman Empire, the center of Islam. Thus, the
publishing of Lithuanian folklore in Kazan, which was distant from the sociocultural hotbed
(Lithuania) and political center (Saint Petersburg), was regarded as a solely scholarly project.
Įteikta 2019 m. rugsėjo 1 d.
M ARGAR ITA M AT ULY TĖ
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius, Lietuva
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K l a ip ė do s u n iver s ite t a s
Mok s l i n ių t y r i mų k r y p t y s : lietuvių literatūros istorija,
Simono Daukanto kūryba.

D OI : https://doi.org/10.35321/all81-10

DAUKANTIŠKAS GRANAUSKO
ALSAVIMAS
Breath-writing of Granauskas
in Way of Daukantas
A NOTACI JA
Straipsnyje aptariama lietuvių nacionalinės istoriografijos pradininko ir lietuvių rašomosios kalbos modernizatoriaus Simono Daukanto (1793–1864) įtaka Romualdo Granausko
(1939–2014) prozai, ypač jo apysakai Jaučio aukojimas (1975).
Apysakos analizė parodė, kad R. Granauskas buvo paveiktas S. Daukanto istoriografijos, perėmė istoriko koncepcijas, motyvus ir raišką. S. Daukanto ritminės prozos paveiktas,
R. Granauskas sukūrė savito ritmo prozos pavyzdį.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I :

istoriografija, literatūra, proza, ritmas, alsavimo poetika, Simonas

Daukantas, Romualdas Granauskas, Juozas Baltušis.
A N NOTAT ION

The article considers the impact of Lithuanian national historiography initiator and literary reformer Simonas Daukantas (1793–1864) on the creative writings of Romualdas
Granauskas (1939–2014); it analyzes the short story of the writer with the focus on his
Jaučio aukojimas (1975).
The analysis of Jaučio aukojimas shows that Granauskas was inspired by the historical
works of Daukantas and used the concepts, expressions and motifs from his texts. Inspired
by Daukantas, Granauskas used rhythm in a prosaic text.
K E Y WOR DS :

historiography, literature, prose, rhythm, poetics of breathing, Simonas Daukantas, Romualdas Granauskas, Juozas Baltušis.
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ĮVADAS
Romualdo Granausko 80-ųjų gimimo metinių proga 2019 m. gegužės 10 d.
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje vyko respublikinė konferencija „Romualdas Granauskas – žemaičių rašytojas“, kur dalinausi mintimis apie S. Daukanto
ir R. Granausko panašią asmenybės ir kalbos energiją1. Tirdama S. Daukanto
BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû Kalnienû ĩr Ƶámajtiû ĩszraszę […] Jokyb’s Łaukys (toliau – Būdas) recepciją XIX–XX a. pradžios lietuvių literatūroje, pastebėjau,
kad Šatrijos Ragana, kuri buvo muzikali ir turėjo gerą klausą, pirmiausia perėmė ne idėjas, temas, leksiką, bet stilizavo S. Daukanto ritmą (Bončkutė 2019:
239–265). Muzikos ir literatūros sąsajos tyrėjai pastebėjo, kad mintis pirmiausia
užgimsta kaip tam tikra energija, intonacija, muzikinė forma, kuriai paskui randama kalbinė išraiška2. Tačiau taip kuriama tik labai autentiška literatūra. Kai
galvoje dūzgia mintys kaip bitės, tuomet kūrėjas kankinasi, kol suranda vienintelę galimą minties skambesio išraišką. Todėl kiekvieno rašytojo ritmas yra individualaus stiliaus išraiška. Skirtingų teksto struktūros lygmenų ritmo elementai sudaro kūrinio matricą, kuri yra kūrėjo atpažinimo ženklas. R. Granauskas
apie apysaką Jaučio aukojimas (1973/1975) sakė: „O aš buvau beveik laimingas:
pagaliau įveikiau „Jaučio aukojimo“ pirmąją dalį! Tiktai tokia forma, tiktai toks
ritmas, tiktai tokia Ezopo kalba tetiko“ (žr. Daujotytė 2017: 104).
S. Daukanto periodų bangavimas, gyva kalba, jos skambumas – ryškiausi
stiliaus elementai (žr. Vengris 1938: 446–458), geriausiai atsispindintys sakinio
ritmikoje, absoliučią klausą turėjusiam R. Granauskui buvo lengvai užčiuopiami ir padarė didžiulę įtaką. Prozos ritmo tyrėjai sako, kad visa informacija yra
perduodama ritmiškai organizuoto pranešimo forma, kuri, nors verbaliniu būdu
neišreikšta, sukuria papildomą reikšmę (Гумовская 2018: 196). S. Daukanto
tekstų ritmika kyla ne tik dėl dėsningos fonetikos garsų sekos, kurios jis labai
1

Wilhelmas von Humboldtas, kurį S. Daukantas skaitė, pabrėžė kalbos gyvastingumą, nuolatinį
žodžių pripildymą idėjomis suteikiant jiems energijos. Kad žodis taptų žodžiu, jis turi ne tik įgauti
garsinį apvalkalą, bet tapti darniu garso ir prasmės dariniu. Kalba suvokiama kaip nuolatinis vystymasis: „Man muſs die Sprache nicht sowohl wie ein todtes Erzeugtes, sondern weit mehr wie
eine Erzeugung ansehen“ (Kalbą reikia matyti ne kaip negyvą veiklos produktą, o kaip pačią veiklą) (Humboldt 1836: 38).

2

Pavyzdžiui, XIX a. pabaigoje kūrėsi eksperimentinė estetika ir ritmas buvo tiriamas kaip psichofiziologinis bei estetinis reiškinys. Žr. Fechner Gustav Theodor 1876: Vorschule der Aesthetik. Erster
Theil. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel. Prieiga internete: https://archive.org/
details/vorschulederaes01fechgoog/page/n13; Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz 1863:
Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik. Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig. Prieiga internete: http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/
data/lit3483/index_html?pn=7&ws=1.5.
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siekė (žr. Subačius 2018), bet ir dėl kitų kalbos lygmenų bei turinio struktūrų
pasikartojimų, tik jam būdingų, užburiančių, turinčių maginės galios. R. Granausko girdimoji atmintis užfiksavo istoriko teksto ritmą, kuris žadino kūrybinę energiją, kūrė vaizdinius, ir jis, rašydamas kūrinius, sudėtus į antrąją knygą
(Granauskas 1975), itin daug dėmesio skyrė ritmui.
Viktorija Daujotytė liudija, kad „[e]smingai kalbėti apie Granausko ir jo kūrybos būdą reiktų pradėti nuo Simono Daukanto, nuo jo ‚Būdo‘“ (Daujotytė
2017: 10). R. Granausko apysaka Jaučio aukojimas yra vienas iš pirmųjų stipriai
stilistiškai žymėtų rašytojo tekstų (žr.: Nastopka 2002; Kelertienė 2000: 69),
apie kurio teksto ritmą rašyta (žr. Juknaitė 2003), bet nesieta su S. Daukantu.
Šio straipsnio tikslas – ištirti S. Daukanto įtaką tiems trims apysakos Jaučio aukojimas sakiniams, paliudijusiems, kad į lietuvių literatūrą atėjo originalus kūrėjas. Taip pat šiuo straipsniu norima pratęsti šio mokslo leidinio žemaitiškos
savimonės ir tapatybės tyrinėjimus (plg. Pajėdienė 2018: 64–104).
Atliekant teksto analizę pasitelkiama lyginamoji analizė, intertekstualumo
prieigos, prozos ritmo tyrimai3.
1.

ALSAVIMO POETIKA

Tema apie kalbos ritmo glaudų ryšį su asmenybės individualia kalbos struktūra ir fiziologija domina seniai, kai buvo išgirstos Bulato Okudžavos eilutės: „Каждый пишет, как он слышит. / Каждый слышит, как он дышит“
(Окуджава 2001: 264), atsikartojančios Juozo Baltušio dienoraščio puslapiuose, kai jis rašė apie kamerinius amžininkus rašytojus, kurie „[n]egiliai kvėpuoja“
(Baltušis 2019: 409). Paprastai kvėpavimo poetika (angl. poetics of breathing)
susidomima laikotarpiais, kai literatūroje siekiama nutraukti ryšį su formalių
konvencijų tradicija, ieškoma laisvesnės išraiškos, autentiškesnio rašymo (Heine
2019: 91–92). Tokiais laikotarpiais grįžtama ad fontes – prie klasikinės minties,
prie tautos didžiųjų autorių. Senovės retoriams ar retorikų autoriams, ypač Aristoteliui, Ciceronui ir Kvintilianui, rūpėjo kalbos struktūrą pritaikyti kvėpavimui. Antikinėse retorikose svarstyta kalbos, atsižvelgiant į kalbėtojo kvėpavimo
specifiką, suskaidymo į mažesnes frazes problema. Frazė lemia prozos teksto
ritmą. Antikos oratoriai ritmą ir muziką glaudžiai siejo su iškalba. Platonas (žr.
Valstybė, III, IV knyga) ir Aristotelis (žr. Poetika) nemažai dėmesio skyrė ritmo
svarbai. Platonas klausė, ar „ne dėl to dailieji menai auklėja, kad ritmas ir harmonija giliausiai įsiskverbia į sielos gelmes ir stipriausiai ją paveikia? Jie patys
3

Plg.: Kazlauskienė 2015; Ramonaitė 2006; Heine 2019; Гумовская 2018; Moritz 2006; Fietz 1992.
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yra grožis ir žmogų padaro gražų“ (Platonas 1981: 401d), o kitoje savo veikalo
vietoje pastebėjo, kad „ritmiškumas atitinka gerą kalbėjimo stilių, o neritmiškumas – jo priešingybę. Taip pat ir gera bei prasta harmonija, jeigu, kaip ką tik
sakėme, ritmas ir harmonija derinasi prie žodžių, o ne žodžiai prie jų“ (Platonas 1981, 400d).
R. Granausko absoliuti klausa galėjo būti svarbiausias rezonatorius S. Daukanto tekstuose išgirsti ir išvysti gimtųjų Ceklio žemių gyventojus kuršius ir jų
paskutinio žynio paskutinę auką. Rašytojas yra paliudijęs, kad kūrybinio kelio
pradžioje ne iš karto suprato, kuriai mūzai tarnausiąs: literatūros ar muzikos.
Turėjęs puikią klausą, galėjęs išgirsti tylą, daiktų alsavimą (Daujotytė 2017: 74),
dar mokinys įkritęs į S. Daukanto tekstus, jis pirmiausia išgirdo tekstų skambesį: „Aš savo kūrybą iki Jaučio aukojimo visą mokėjau atmintinai. Po Jaučio, kurį
perrašiau tris kartus, pasakiau: ne, geriau aš dar metus kitus galvosiu, bet šitos
katorgos atsisakau“ (Musteikis 2008). Bet neatsisakė. Tad Jaučio aukojimas yra
tarsi auka Euterpei (muzikos mūzai), prieš imant tarnauti Kaliopei. R. Granauskas pasirinko gerai, nes vėliau sakė: „Aš gyvenu kalboje“, „Aš esu kalboje“, „Aš
ir esu kalba“, „Mano dvasia kalboje“ (Daujotytė 2017: 17).
2.

ROMUALDAS GRANAUSKAS – IDEALUSIS
SIMONO DAUKANTO SKAITYTOJAS

Umberto Eco rašė, kad bet kokio teksto skaitymas suponuoja bendraautorystę, nes idealus skaitytojas, skaitydamas kūrinį, jį iškoduodamas, atlieka didelį
kūrybinį darbą (Эко 2005: 25, 76). Rašytojas kuria įsivaizduojamam skaitytojui,
į jį orientuodamasis pasirenka vieną ar kitą teksto strategiją, kodus. R. Granauskas norėjo, kad skaitytojas iškoduotų teksto stilizacijos šaltinių autorių, nes apysakos dalys pradedamos epigrafais, paimtais iš Martyno Mažvydo ir kronikų. O
pačiame tekste aptinkame ir nuorodų į S. Daukantą:
[…] kuo jie vardu, ir jie tau nuoširdžiai ir paprastai atsako: „Jaušis, Keklys, Daukantas“
(Granauskas 1975: 21).
[…] o iš rato išeina Jaušis, Keklys ir Daukantas, jau supratę, ko ieškai (Granauskas 1975:
35).

Kai R. Granauskas rašė Jaučio aukojimą, nebuvo paprasta gauti S. Daukanto
veikalų. Mat dar nebuvo išleisti Birutės Rokaitės-Vanagienės (mosėdiškės, sic!)
redaguoti istoriko tekstai (Daukantas 1976a, b). Kaip rodo apysakos S. Daukanto intertekstai, rašytojas greičiausiai skaitė kurį nors ankstesnį Būdo tekstą (Daukantas 1893; 1935; 1955), galbūt Biržiškų parengtą ir 1929 m. išleistą Darbay
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senuju Lituwiu yr Żemaycziu 1822 (toliau – Darbai) (Daukantas 1929). Istorikui senovės lietuvio pasaulį atkurti padėjo kronikos, amžininkų istorikų veikalai. S. Daukantas, perskaitęs daug ir įvairiomis kalbomis istorijos šaltinių, iš
istorijos subjekto pozicijos ėmęsis aprašyti lietuvių būdą, praeitį, atliko pirmtakų teksto istorinį revizionizmą. Siekdamas sukurti lietuviškos tapatybės pavyzdį, modernios lietuvių bendruomenės pagrindą, neretai šaltinius reinterpretavo,
keisdamas faktų priežastingumą ir vertybinę orientaciją. Panašiai ir R. Granauskas, kaip pastebėjo V. Daujotytė, sakė reikią „[r]ašyti ne taip kaip buvo, nes niekas nežino, kaip; rašyti, kaip nebuvo, bet kaip galėjo būti“ (Daujotytė 2017: 43).
S. Daukanto Būdas R. Granauskui tapo temos radimo vieta ir ritmingo pasakojimo pavyzdys. Šis istoriko veikalas padėjo rašytojui atkurti paskutinio žynio
paskutinį aukojimą. Pats žodis „auka“ ir jo vediniai mus pasiekė iš S. Daukanto
(Kabašinskaitė 2016: 61–79), o ši Būdo vieta galėjo įkvėpti:
Kétwĩrtoie buwusi Pałangos girriesĩ Gintio żinĩcze nu jos paskouio Kuriejû-Kuriejo wadĩnama ąnt Kórszo rubeźiû, kórę słaptó dĩdej wiełaj jau kristionĩmis budamis dar ląkiusis Ƶámajtej, Parusienaj ĩr Ƶámgalej, arba Kórźamĩnikaj minĩedamis sawo łajmingàs dĩjnàs ĩr tardamis sawi ąngis brolejs buwusius (Daukantas 1845: 109).

Būde aprašytos šventyklos („Toie żĩniczio ąmżĩna ugnęs rusieiusi ąngarbies
Dĩjwou, nu ko reges ĩr pate sałą kajpo szwęntą wĩjtą, kórioie ugnis rusieię […]“,
p. 101) ir jų pastatai (žr. Daukantas 1845: 105), žyniai, aukojimo vietos ir apeigos ir kt.
R. Granausko apysakoje atpažįstame Būde vyraujančią temą: lietuvio ryšį su
gimtąja vieta, jo prigimtinį gebėjimą įsižiūrėti į gamtą, gyventi darnoje su supama aplinka, galėti atgauti jėgas ir energiją iš saulės, ugnies, vėjo, žemės, medžių,
vandens. Visi svarbiausi pasaulio elementai – oras, žemė, ugnis, vanduo – sudaro Būdo ir apysakos pasakojimo pagrindą.
S. Daukantas daug dėmesio skyrė Būdo pratarmei, kuri yra net devynių puslapių. Kaip pastebėjo Moreno Bonda, istorikas savo pratarmėje „įsitraukė į europietiškus istorinius debatus“ (Leparskienė 2019: 5). S. Daukantui rašant pratarmę didelę įtaką turėjo Johanno Gottfriedo Herderio veikalas Žmonijos istorijos
filosofijos idėjos (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit). J. G. Herderis – istoriosofijos ir kultūrologijos pradininkas, savo darbuose rėmęsis daugeliu sričių autorių darbais, svajojo sulaukti laikų, kai bus atrasti žemės raidos
dėsningumai. Jis žmonijos istoriją aptarė kaip visos saulės sistemos dalelę, ilgo
kosmologijos proceso momentą. Pasaulis yra makrokosmosas, o žmogus – mikrokosmosas ir tarp jų yra analoginis ryšys (Zusi 2007: 89–97). Žmonės ilgai
gyvendami vienoje vietoje suauga su aplinka, kuri lemia gyvenimo būdą, mąstyseną. Tautos, nors kažkada turėjo tuos pačius protėvius, skiriasi vienos nuo
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kitų todėl, kad ilgai gyveno skirtingose vietose skirtingomis sąlygomis. Šios
J. G. Herderio organinės kultūros, lietuviškai pirmą kartą perteiktos Būdo pratarmėje, sampratos aidas girdimas R. Granausko apysakos pradžioje:
pats matai: basos tavo kojos, minančios tuos spyglius, šešėlius, gyvulių pėdas: tų, kurie
dar laksto po girią, kurie mėnesienoje rėkia, stūgauja, laužo ragus į kamienus, vėliau
patys numirs arba bus nužudyti, ant jų paliktų pėdų guls kitos pėdos: gyvulių, žmonių, spygliai, medžių žievės gabaliukai, šešėliai, plonosios šakelės, gal kokia raiba mažo
paukštyčio plunksna (Granauskas 1975: 5).

R. Granausko žynys, kaip ir S. Daukanto aprašyti senovės lietuviai, geriau
miškuose su žvėrimis gyvens negu atsiklaups prieš svetimą dievą, kurio nekentė
„bočiai prabočiai“, kaip sako ir rašytojas, perimdamas istoriko frazę (Granauskas
1975: 16). Iš Būdo paimtas apysakos žynio gyvenimas giliai miške:
Todieł wadĩno jį Wieszpatió, iog jis wens pats wis żinoię, galieię ir riedę, praszalejtys
noriedamas jo pasĩterautĩ niekadôs negalieię i jo rumus iżengtĩ; nes tórieię atstó girrie łauktĩ lig sau atsaką par kĩtus žynius arba jo tarnus gausis. Paprastaj jis didej retaj ĩr
swietou patem terodies, ĩr tas kórs wĩjną kartą buo gawęs ji regietĩ, toumi didiawos o tas
kórs krasztą jo rubû buo palytiejęs, taries jau toumi patió pałajmintó essós: kajpogi jis
gyweno słaptej patemĩ gĩłumĩ szwentos gĩrręs (Daukantas 1845: 121).

S. Daukanto Būde dažnas laisvės temos leitmotyvas pasirodo pirmuosiuose
apysakos puslapiuose („amžinu troškimu laisvai būti“ (Granauskas 1975: 6)).
Žynys liepia sau „bėk, bėk gilyn į girią, kad nenumirtum, kol tebėra kiti žmonės“ (Granauskas 1975: 10). Apysakos žynys eina „tolyn į girią, į tą didįjį mirgėjimą lapų, žolių, stiebų ir kamienų, į šešėlių mirgėjimą, į spyglių mirgėjimą
ant siauro žvėrių tako“ (Granauskas 1975: 7), nes tik giria gina lietuvį. S. Daukanto Darbuose randame galimą prototekstą: „O kyty dar atsykieliusis noris
pusgiwej żynomajs sau takajs gyriosy it szaszoulietej walkioies“ (Daukantas
1929: 126). Iš Darbų apysakoje paimtos netiesioginės citatos apie kaimų ir pilių
deginimą („Ne karta wyinog suspaustas Letuwos karalus neteisibiems Mieczeiwiu rimoiy sawiep weiziedamas i gaisrus ir lyipsnas degontiu sawa kaimu, ir pyliu“ (Daukantas 1929: 84) ← „nors ten daug kartų degė kaimai ir pilys“ (Granauskas 1975: 14)), priešų geležies ir ugnies mirtiną jungtį: „Ką sutyka tą kardu
yr ugny najkyna“ (Daukantas 1929: 143), bet frazę „ugnis ir geležis“ randame
Būde „ugnęs gelżĩjs“ (Daukantas 1845: 138) → „ugnis ir geležis sudėti krūvon,
reiškia mirtį“ (Granauskas 1975: 7).
R. Granausko apysakoje į žynį kreipiamasi Būdo citata:
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len t el ė .

Netiesioginė Būdo citata R. Granausko apysakoje

Būdas

70 ar 80 metû toris tegalieię pasĩjktĩ, kóri nu tajp
ôrio ąmżiaus wadĩno bałtó gałwó: kajpogi szenden
dar Lëtuwis ar Kalnienas gousdamos Wieszpatiou,
Karalou, Kónegajksztiou ar Jomilestaj wĩsgalintem saka
„Wieszpatie, pri tawa bałtos gałwos atejom pagoudos
kłuktĩ“ (p. 123).

Jaučio aukojimas

sveikas, žyny, atėjome prie
tavo baltos galvos (p. 13).

Iš Būdo į apysaką persikėlė kriviai, girios, šventieji ąžuolynai, marios, versmės, išdžiūvęs ežeras, eglynų ir alksnynų pasaulis, perkūno ugnis, girių bitės,
žalčiai…
Intertekstualumo teoretikai, rašydami apie skaitytojo, kaip bendraautorio,
vaidmenį, pabrėžia, kad skaitytojas, kuris pajėgia iškoduoti kuo daugiau autoriaus teksto, turi daug panašių asmeninių bruožų, sutampa jų kognityvinė sistema (Кузьмина 1999: 62).
Pirmiausia trumpai primintina, kad S. Daukantas ir R. Granauskas – abu
žemaičiai, abu Šiaurės Vakarų Lietuvos gyventojai, tos pačios kalbos vartotojai.
Perfrazuojant Jūratę Sprindytę, galima pasakyti, kad abu ne tik siejami „žemaitiškojo substrato (įsišaknijimas gimtinėje, kraštovaizdis ir vietovių, miestelių,
vandens telkinių vardai, kalbėsen[os]“ (Sprindytė 2019: 218), bet ir panašios
prigimties ir gyvenimo. Esė Dvylika juodvarnių, apie Daukantą lakstančių rašytojas prisiminė pirmąjį įspūdį apie S. Daukantą:
Jie rašė mano tarme, vadinasi, kaip ir man vienam, kad kiti nesuprastų, aš vienas sugalvojau, kad jie visi – mosėdiškiai, aš vienas aiškiai mačiau, kaip Daukantą – tokio didumo kaip ir aš – tėvas veža per Mosėdį arkliais į Kalvariją; aš net žinau, kur jie buvo
sustoję tų arklių pagirdyti: ot ten, ant Šačių kelio, tuojau už miestelio, ties molkasiais;
aš net žinau, kad vienas arklys buvo raudas, o antras – bėras, ir kaktoj jam buvo balta
žvaigždė kaip būgnų tūzas. Tokie dalykai yra tiktai mano, apie juos nereikia visiems pasakoti, […] (Granauskas 2015: 34).

Tikėtina, kad ir tokia, rašytojo aprašyta, galėjo būti S. Daukanto kelionė. Atkreipkime dėmesį, kad rašytojas „pamato“, jog bėris, vežęs S. Daukantą į mokyklą, buvo su balta žvaigžde kaktoje, o istorikas Būdo slapyvardį sukūrė iš
senelio Jokūbo vardo ir žodžio Laukys: „Laũkis – tai ‚gyvulys su balta dėme
kaktoje’“ (žr. Razauskas 2008: 86). Neįmanoma patikrinti, ar rašytojas, paminėdamas bėrį su balta žvaigžde, siejo su Jokūbo Laukio slapyvardžiu, bet „laũkis“
abiejų tekstuose mums leidžia pastebėti, kad jiedu jautė lietuvių kalbos senumą,
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suaugimą su savąja dvasia, todėl gebėjo istoriją ir dabartį susieti kalba. Senovės
lietuvių protėviai, kaip S. Daukantas sako, „Indijonys“, dar nebuvo praradę kalbos ir kūno ryšio, nes tą paliudija išlikę tekstai:
Nesgi senowęs rasztaj skełb, jog Lijtuwiû Kalnienû ir Ƶiamajtiû gimĩnies yra buwusi łopiszió Jndû żiame: kajpogi musu ąmżiouje rastĩ tenaj jôs kónegû rasztaj, rodo mumis só
Jndijonimis broliu wajkajs prasenowie buwusius; nesgi tu rasztû kalba nie só wĩjnó szios
dijnos żĩnomujû kałbû niera tejp dĩdej sótinkąntĩ, kajpo só Kalnienû ĩr Ƶiamajtiû kałbó
(Daukantas 1845: 8).

S. Daukantas domėjosi sanskritu, sekė Vakarų Europos mokslininkų darbus
šia tema. Galėjo būti skaitęs apie sanskrito artimumą gamtos garsams, apie jų
svarbą palaikant žmogaus energiją, jėgas ir kt.
Kaip žinia, vaikai iš motinų gauna kalbos jutimą, juk jų žodžiais jie kalba ir
daineles niūniuoja. S. Daukanto tekstai leidžia spėti, kad jis save daugiau tapatino su motinos Odinų linija, kuri galėjo save sieti su legendiniu Odinu. Atkreiptinas dėmesys, kad laiškuose Teodorui Narbutui (Daukantas 1998: 500) ir
Būde jis ne kartą minėjo Odiną, kaip lietuvių kunigaikščių patriarchą, pabrėžė
jo svarbą:
Antrós istatitos buwęs Odins. Gywenęs ąmtramije amźiouie pĩrm gĩmimo Kristaus, tas
tórieięs sawą buwejnę pa Daugawie kório pĩle Aźgar wadinusis. Tas Odins nuwejkęs
Ƶuwiedus ĩr wissôs sziauręs waldimieró pasidaręs, partajsęs wĩssoumenę swieto dr[a]
ugę naujejs istatimajs, kórejs isakęs swietou sawo neprietelus kariautĩ ĩr Dĩjwą garbĩntĩ
(Daukantas 1845: 174).

Motina buvo išskirtinė asmenybė, S. Daukantas ją gerbė ir mylėjo. Kai Simonui buvo dveji metai, Daukantų šeima dalyvavo Kosciuškos sukilime ir sukilėlių žygyje į Liepoją. Šeimoje buvo kalbama, kad Daukantienė vežė maistą
sukilėliams. Moterį, kaip vieną iš galimų adresatų, S. Daukantas nurodė savo
pirmajame veikale: „Atsakau muna kernotojems, jog asz ne diel mokitu wiru yr
gałwocziu, bet diel tu motinu rasziau, kurios geb sawa waykams darbus jų bocziu prabocziu pásakoty: o be rasztu daug kartu apsyrynk“ (Daukantas 1929: 13).
Būde akcentuojama motinos reikšmė lietuvių kalbos išsaugojimui, o motinos
protėvių linija yra įtvirtinama ne vienoje teksto vietoje. S. Daukanto rūpesčiu
1847 m. motina palaidota Lenkimuose, prie bažnyčios, kur nuo XIX a. buvo
laidojami tik nusipelnę asmenys. Šis autobiografiškumas verčia susimąstyti ir
spėti S. Daukanto polinkio studijuoti istoriją užuomazgas kilus šeimoje, klausantis pasakojimų apie iškilius protėvius. Taigi S. Daukanto mama, sprendžiant
iš pavardės, – ypatingų protėvių palikuonė. Pavardė rodytų, kad giminėje galėjo
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būti žynių. Taip kaip Vydūnas iš savo mamos Marijos Ašmonaitės buvo girdėjęs, kad „šeima esanti paskutiniųjų lietuvių žinių (krivių) giminės tiesioginiai
palikuonys“ (Palijanskaitė 2018: 27). R. Granauskas, rašydamas Jaučio aukojimą,
„yra jutęs persikūnijimo stebuklą, lyg iš tiesų buvęs senuoju kuršių žyniu“ (Daujotytė 2017: 111). Jo „[m]otina visad buvo – jau sena gyveno kartu. Gerosios
Vilties gatvėje: nebeturėjo vištų, lesino iš balkono balandžius, sūnus nupirkdavo
dienai po batoną“ (Daujotytė 2017: 95), gebėjo su paukščiais kalbėti… Motinos
abu juos išmokė matyti ir pavadinti, ką mato. Jų veikiamas vienas visą gyvenimą
istorijai paskyrė, kitas savo gimtose „vietose užtruko visą gyvenimą“, apsakydamas Šauklius ir jų žmones savo kūriniuose.
Žodis motina, žmona S. Daukanto tekstuose dažnas. Jis iš metraščių ir kitų
istorikų buvo perėmęs požiūrį, kad senovės lietuvių šeimoje vyras gerbė žmoną, išlaikė pagarbos ir meilės jausmą („Par wĩs tamĩ daktĩ motrĩszkoses skotoĩes
pasièlgtĩ, kórios wĩssą źmônystą wedę, nu kô kajp sakiau żmônomis wadĩnos“
(Daukantas 1845: 61)). Vyrai žmonomis pasitikėjo, o jos, sutuoktiniui išjojus į
karą, buvo ne tik ūkės vilkėjos, bet ir namų gynėjos. S. Daukantas sukuria apibendrintą junginį Lietuvos žmona, kuriam suteikia tokią pat reikšmę, kaip žodžiui žmogus: „Toie dĩjno galieię regietĩ kas par Lĩjtuwos żmona yra, kóri sawo
iszmĩntĩ gódrybó, bóklybó ĩr mąndagómó bej swełnómó ir bĩłómó wĩssàs szios
pasaulęs żmônàs pranokę“ (Daukantas 1845: 54). R. Granauskas savo tekstuose
tarsi tęsia Lietuvos žmonos istoriją: vyrai aukoja, o moterys aukojasi. Kaip pastebėjo Violeta Kelertienė, „Granauskas pabrėžia moteriškosios linijos tęstinumą“.
Vyrai ėjo į karą, o moterys likdavo namie, rūpinosi ūkiu, vaikais, o jei reikėjo, juos gynė, todėl ji „pakylėta iki Kristaus, nukryžiuoto ant žmonijos kančios
kryžiaus“ (Kelertienė 2006: 142). R. Granausko Kairienė yra tarsi visa mitinė
Lietuva.
Žemaitija – stiprių energetinių zonų kraštas, čia gausu istorinio kraštovaizdžio ženklų, kuriuos S. Daukantas savo veikaluose pabrėžė. Koks pasididžiavimas galėjo kilti jaunuolio Romualdo širdyje, kai perskaitė, jog Mosėdis kildinamas nuo senojo žemaitiško žodžio medė ‚miškas‘, kurį istorikas siejo su lietuvių
protėvių „Massagetai“ vardu:
Nes rasztĩnikaj, kórij raszę Łotinĩszkaj, tĩj wĩssadôs wadeno Lëtuwius Kalnienus ir Ƶĩamajtius senasejs wardajs, kajp kad anĩj gyweno pĩjtĩnie jiszlejtie, beje: Getajs, Masagetajs ir Samagetajs pagał to kajp mediesĩ ar juros paszalusĩ gyweno. Kartajs Trakajs. Pats
Łasickis Lanks metusĩ 1564 Ƶámajtiuse budams, sako sawo rasztĩ ape Ƶiamajtiû Dĩjwus,
iog Ƶamajtej ateiusis nu pa Dunajû arba pa Jstriû mediodamis ir cze iłgajniuj apsigywenusis; nesgi gywentoje Guntĩno tiewunĩjos iki szè dĩjnà Masejs wadĩnas ir wĩjtowe Môsiedis iki szioł tebiera, nu źodio mede arba meże wadĩnama (Daukantas 1845: 10).
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Vladimiras Toporovas, nagrinėdamas Viduržemio regiono antropolokalinį
vieningumą, akcentavo, kad ypatinga vieta visada būdavo humanizuojama siekiant įamžinti atminimo vertą herojų. Tik pastebėjo, kad nėra lengva nustatyti,
kas buvo svarbiau, ar žmogus vietai suteikdavo svarbos, ar svarbi vieta buvo pavadinama svarbaus herojaus vardu (Топоров 1993: 73). Kaip bebūtų, bet, vietą pavadinus, ji būdavo perkeičiama, ji tapdavo nauja vieta, įgydavo genius loci – kai dvasia įsižemina ir tarsi įgyja šaknis, įsišaknija. S. Daukantas Žemaitiją
pavadino Lietuvos širdimi. S. Daukantui nebuvo praėjęs senovės bočių prаbočių
laikas, R. Granauskui – ir S. Daukanto, ir bočių. S. Daukanto įžodintas laikas
pasivijo rašytoją: ir vėl lietuvius savų pačių žemėje pavergė stipresni ir gausesni atėjūnai; aną kartą prisidengę tikėjimo ličyna, šį kartą sakydami, kad zapadnyje gubernii nuo seno slavų žemės… ir vis lietuvis svetimam ponui tarnauja.
S. Daukanto sukurti senovės lietuvių vergystės ir laisvės vaizdiniai tiko ir tinka,
buvo provaizdžiai R. Granauskui, kurį traukė „parašyti didesnį kūrinį apie patį
sunkiausią lietuvių ir kitų baltų genčių išgyventą lūžį – senojo tikėjimo praradimą“ (Daujotytė 2017: 107).
Abu ne tik užaugę Šiaurės Žemaitijoje, abu ne tik ryškūs žemaitiškumo reiškėjai, abu „žmonės sau“, nes prosenelių bajoriškas kraujas troško laisvės. Saulius Pivoras suskaičiavo, kad S. Daukanto Darbuose žodis laisvė (liuosybė) pavartotas 76 kartus, o Būde – 32, Istorijoje žemaitiškoje, kurios JAV leidimą Lietuvos
istorija (t. 1, 1895; t. 2, 1897) galbūt taip pat galėjo skaityti R. Granauskas, –
222 kartus (Pivoras 2018: 94). Apie S. Daukanto bajoriškumą liudija ne tik išlikę dokumentai (Janulaitis 1913: 244–284), bet laikysena, atsispindinti tekstuose. S. Daukantas Dionisijaus iš Halikarnaso posakį Non est generosum hominum
res alienas quaerere et pati suas per ignorantiam amitti (Kilnieji žmonės nepuola
prie to, kas svetima, ir nepakenčia, kad per apsileidimą žūtų tai, kas sava), kaip
epigrafą, rašė veikalų pradžioje, nes taip ne tik pats galvojo, bet tuo ir kitus norėjo įtikinti.
Abiejų tekstuose lietuviško gamtovaizdžio pagrindiniai dėmenys yra: miškas,
medžiai, paukščiai, saulė, žolė, namas, kapinaitės, takas, kelias, vanduo. S. Daukantas sukūrė lietuvių – girių civilizacijos – tautos istoriją. Giria (dar vadinama
miškas, medė, šilas, lieknas, tankumynas, liepynas, pušynas, eglynas, beržynas,
ąžuolynas, žarynai…), kaip senovės lietuvių gyvenamoji vieta, yra vienas svarbiausių leitmotyvų. Giria yra pastogė, gynėja nuo priešų, maisto, aprangos ir
kitų buities reikmenų, turto nešėja; ji, be to, ir dvasinių poreikių teikėja, nes
joje – maldos namai, dievų buveinė, amžinosios ugnies saugykla, čia vyksta religinės apeigos, aukojama dievams.
R. Granausko rašymas, pasak V. Daujotytės, nulemtas vietos:
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Reikia būti savo vietos ir laiko sankirtose, savo jutiminių, kalbinių ir visa apimančių estetinių patirčių zonose, kad susidarytų toks teksto tankis, kad atsirastų toks slėgimas į
tikrovę, kad ji neišlaikytų, įtrūktų, ir tame įtrūkyje, plyšyje, tarpe ar tik tarpelyje pasirodytų kažkas kita, nei įprasta: kitos dimensijos, kitokie santykiai, tiesiog kažkas kita, ko
įprastas tikroviškumas negali paaiškinti. Čia slypi Granausko maginio realizmo elementai arba metafiziniai aspektai (Daujotytė 2017: 67).

S. Daukantas visuose veikaluose akcentavo, kas savo kalbos neatsisako, tai
išsaugoja laisvę. Užkariautojai gali tave į „manelius“ įdėti, bet vidinės dvasios
laisvės, tapatumo, pirmiausia, pasireiškiančio kalba, negali atimti. S. Daukantas, dar paauglys apleidęs gimtuosius namus, kuriuose paliko ir jo kalbos aplinka, keitė vietas, darbus, bičiulius, bet išsaugojo motinos kalbą ir didžiulėmis
pastangomis tobulino rašomąją, remdamasis gyvąja kalba. Pirmiausia, jis kaip
potencialų lietuvių kalbos išteklių atmetė kalbos gyvumo kriterijaus neatitinkančius religinės raštijos tekstus:
Tas yra dar stebuklingesnió, jog tą prasenowę musû kałbos ne rasztaj musû kónegû óźłaj
kę par tukstąntes metû iki szè dĩjnà; nes musu iszmintingas Kalniènû ir Ƶiamajtiû motinas sawo apkerpiejusĩ tarp gĩrriû numelusĩ, kórios szenden dar iszlejsdamas sawą waką
ĩ swietą ĩr idoudamas jem łajmos żenkłą, saka mĩrk wakali, ar doró żmôgó buk ĩr numu
sawo neóźmĩrszk, tos sakau óźłajkę musû senowęs kałbą, kórĩ mes szenden jû wakaj galem dĩdioutĩjs ir gĩrtĩjs (Daukantas 1845: 8).

3.

SIMONO DAUKANTO RITMO STILIZACIJA

Romantizmo idėjų veikiamas, S. Daukantas daug dėmesio skyrė garsui, lemiančiam kalbos melodingumą. „Kadangi muzika romantikams atrodė ideali
meno kalba“ (Josipovici 2003: 233), jie kūrė ne tik melodingesnę poeziją, bet ir
prozą. S. Daukantas, siekdamas tekste vartoti gyvąją kalbą, ieškojo būdų, kaip
sakinio struktūroje atspindėti natūralaus kalbėjimo ritmą. Tad jis daug dėmesio skyrė ne tik garso skambėjimui, bet ir sakinio frazei, nulemtai individualaus
kvėpavimo ritmo.
Vertinant ritmo požiūriu, stipriausios S. Daukanto tekstų vietos, kai jis aprašo miškus, po kuriuos, tikėtina, vaikščiojo su tėvu, kuriuos jis gerai prisiminė ir
ilgėjosi, kurių aprašymai sukelia estetinį pasigėrėjimą (paryškinta – R. B.):
Trumpaj sakąnt // wĩjnór kuplĩ pószynaj it nendrynaj, kitór tąnki eglinaj ĩt kanapinaj
niuksoje // o tarp jû kouksztaj berżinû, lĩjpĩnû, klewynu, oużoulynû, apószrotû joriawo // ĩt wĩlnys i padebesius muszdamos. /// Kélejwis kélaudams // wĩłkû ar meszkû
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sóletintó takó kélawo, // nesgi wĩjszkélo tĩnaj nebuo; // parskyrą tarp dĩjnos ĩr naktĩjs
tĩktaj te numanę // nu bitiû gaudesio szowosĩ siówąntìû // ar po mediû żĩjdus uząṅ
tiû, // dĩjna saulęs o nakti żwajsdies ĩr delczies par łapus neriegièję; // nesgi wĩssór
tĩnaj ąmżina naktis wièszpatawo, // łapou ĩszkritós // ar żĩjma kélejwej nu żwajsdiû
kéli te sekę // nesgi paklidusem uppalej ĩr żwajsdes wadowó te buo. /// Jau pragywenós tenaj // nu gajdio ar szónĩjs bałso nómus sawo tegalieję atsektĩ. /// Darganoms
dergąnt, // lytums czezant,
// tĩnaj nenucziuźszi, // negót nu mediû rasôs ie só̇
drieksi; // to dieł neĩsżengamas bałas ĩr wersmes nu saulęs spindulio neużgaunamas nu
ąmżiû bórgieje, // kórios ĩr wĩssódidiausioms gĩjdroms spĩgĩnąnt niekados neiszdziuwo (Daukantas 1845: 14).

S. Daukanto jausminis santykis su vaikystės gamta, senovės lietuvių praeitimi turėjo įtakos teksto ritmui4, kuris visada yra nulemtas konkrečios kalbos
struktūros ir žmogaus fiziologijos (Kazlauskienė 2015: 87). Jis sakinio ritmikos mokėsi iš antikinių autorių, Kristijono Donelaičio Metų, liaudies dainų. Ilgi istoriko sakiniai suskyla į skambias frazes, neretai primenančias donelaitišką
hegzametrą (žr. Bončkutė 2015: 222–245). Iš anksčiau pateiktos citatos matyti,
kaip S. Daukantas kuria ritmą. Jis frazėse kartojo garsus, įvairias skirtingai reiškiamo tarinio formas, kurias kartais keitė dalyvinėmis. Pateiktoje citatoje matyti, kad ritmas veržiasi pirmyn dėl veiksmažodžio ir dalyvių formų, padedančių
žodžiui suspindėti netikėta raiška. Teksto skambesys išjudina skaitytojo jausmus
ir kompensuoja reikšmės praradimus, atsirandančius dėl sudėtingo teksto. Matyti, kad estetinė informacija, sukelianti recipiento jausmus, yra perduodama ne
tik kalbos ženklų, o ir teksto ritmu. Estetinė informacija yra subjektyviai suvokiama, atsižvelgiant į siuntėjo ir priėmėjo individualios psichologijos bei kognityvinės sistemos tapatumą. Subjektyvi ritminėje teksto struktūroje glūdinti
informacija perteikia skaitytojui autoriaus asmeninį santykį su vaizduojamais
dalykais, atskleidžia originalų turinio lygmens informacijos interpretavimą ir
kompensuoja objektyvios informacijos praradimus, jei recipientas neiškoduoja
kitų teksto lygmenų (Гумовская 2018: 195).
R. Granauskas savo klausa perprato S. Daukanto ritmo kilmę ir teksto meninę visumą apysakoje perteikia ne tik žodžiais, bet ir ritmu. Pavyzdžiui, ši citata
kaip aidas atkartoja anksčiau S. Daukanto pacituotąją:
nors rytoj visą dieną, iki pat vakaro, brausies paskui juos per tankynes, // brisi brastomis // ar, apsipildamas prakaitu // kopsi į statų šlaitą // ir pats jausi, // kaip senka
paskutinės jėgos // senatvės išdžiovintuose raumenyse, // – jie tai supranta, // gal net
4

„Proceso diskretumas, jo nutrūkstamumas ir atsinaujinimas, tam tikrų reiškinių pasikartojimas
vadintinas ritmu“ (Kazlauskienė 2015: 8).
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daugiau supranta, // nes tyli, // kai tu nusviedi tolyn jų duoną, // tyli, // kai tu iš
naujo guliesi į žolę, // o jau vėliau klausi // kiek apsiraminęs (Granauskas 1975: 21).

R. Granausko apysakos skambesį lemia tie patys elementai, t. y. fonetikos,
leksikos, morfologinių formų lygmens pakartojimai ir veiksnio bei tarinio vietos
sukeitimas. Norisi pateikti dar vieną apysakos citatą:
ir visa, ką paėmei, // dabar nešies rankose, // bet tai buvo ne dabar, // o dabar, tame
tikrajame dabar, tėra tyla, girios mirgėjimas, vanduo šukėj ir viena tavo ranka, // kurioje tą šukę laikai, // – pusiau išdžiūvusi seno žmogaus ranka su iššokusiom gyslom
po ruda oda, įdegusia, // nors vengi ilgiau vaikščioti saulėj, po laukymes, po biržes, //
kur mirga nuo kaitros oras // ar taip toli matyti girios mėlynos, žalios, upės, kalvos,
akmenynai, išdžiūvusio ežero slėnis su tebemirgančiais viršum jo raudonais žuvų pelekais kaip gėlių lapeliais […] (Granauskas 1975: 8–9).

Matyti, kad veiksnio ir tarinio tvarkos pakeitimas „tėra tyla“, „mirga oras“,
„matyti girios…“ yra sakinio atkarpos ritmą lemiantys taškai, nuo kurių frazės
ima ilgėti ir „[n]enutrūkstamas, galingu ritmu banguojantis kalbos srautas, išreiškiantis žynio minčių pasaulį, įgyja savarankišką prasmę, kalbos, kaip stichijos,
kaip nenutrūkstamo ritmo, susiejančio pasaulį, kosmosą ir žmogų į neišskiriamą
vienovę, teikiantį žmogui jėgos ir amžinybės pajautimą“ (Juknaitė 2003: 5).
S. Daukantas ne tik reinterpretavo šaltinius, bet stengėsi teksto raišką kuo labiau priartinti prie gyvosios lietuvių kalbos. Jo nuomone, kiekviena kalba turi
savitus ir nepakartojamus žodžių jungimo dėsnius, kurie atspindi unikalų tautos charakterį, todėl istorinių šaltinių perpasakojimas ar citavimas turėjo derėti
su lietuvių kalbos sistema. S. Daukanto veikalams būdingas intertekstualumas
ir polifoniškumas atsiranda R. Granausko tekste: autorius mezga dialogą su daugeliu perskaitytų tekstų (žr. Nastopka 2002), tačiau pavartotos kalbos požiūriu
stipriai jaučiama S. Daukanto įtaka, o ypač teksto ritmo struktūroje. S. Daukanto tekstai buvo rašytojui gera medžiaga „persikūnyti“, regėti ir pirmtako ritmo
paveiktam surasti savąjį kalbėjimo ritmą.
Loreta Mačianskaitė, rašiusi apie Juozo Baltušio įtaką Icchokui Merui,
pastebėjo:
Hipotetiškai spėjame, kad tai, dėl ko giriamas Baltušis – vaizdų pasikartojimas priedainio principu, kinematografiniai flashback, ritmas ir atkarpų simetrija – buvo išmokta iš
Mero kūrinių, o kai kas ateina iš Granausko, Šavelio, Broniaus Radzevičiaus, Sauliaus
Šaltenio ir kitų lyrinės prozos meistrų (Mačianskaitė 2010: 120).
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J. Baltušis savo dienoraščiuose ne kartą minėjo R. Granauską, sekė jo kūrybą
ir labai ją vertino, padėjo žengti pirmuosius žingsnius:
Prozoje jeigu žavi bei patraukia R. Granausko bandymai, tai gerokai nuvilia Saulius Šaltenis su savo „Riešutų duona“ (Baltušis 2018: 610).
„Komjaunimo tiesos“ redakcija atsiuntė parecenzuoti Romualdo Granausko apsakymą
„Veršio akis“, nori spausdinti, bet bijo, prašo parašyti lyg ir įvadėlį, porą žodžių. Apsakymas parašytas talentingai, tačiau įvadėlio nesiryžau daryti: labai miglota viskas, daug
negerų užuominų, už kurias autorius gali gauti mušti. Verčiau pasikalbėsiu su juo asmeniškai. Taip bus jam geriau. Reikia tausoti šį jauną rašytoją. Tikrai talentingas (Baltušis
2018: 699).
Laikraščiai pranešė gerą žinią: Romualdui Granauskui paskirta Žemaitės vardo literatūrinė premija už apsakymą „Vidurdienio dalgis“, tą patį, kurį pernai metais karštai rekomendavau spausdinti „Jaunimo gretose“ ir kurį išspausdino būtent šitos rekomendacijos
dėka (Baltušis 2018: 782).

J. Baltušis apgailestavo, kad R. Granausko knygą, 1973 m. įteiktą spausdinti,
Vagos leidykla atmetė (Baltušis 2018: 705). Jo dėmesys R. Granauskui leidžia
palaikyti L. Mačianskaitės mintį, kad J. Baltušis vėlyvojoje prozoje vartoto ritmo mokėsi ir iš R. Granausko. O S. Daukantą, R. Granauską ir J. Baltušį genetiškai sieja ne tik dėmesys ritmui, bet ir Lietuvos gamtai. Abu žemaičiai pritartų
aukštaičiui J. Baltušiui, kad, „prarasdami ryšį, betarpišką ryšį su gamta, praradome nepalyginamai daugiau, negu gamtą. Praradome savo gyvenimo prasmę“
(Baltušis 2018: 1013).
4.

APIBENDRINIMAS

Tyrimas, paremtas jau antikos retorikose sutinkama alsavimo poetikos (angl.
poetics of breathing) samprata, parodė, kad R. Granauskas, kūrybinio kelio pradžioje susipažinęs su S. Daukanto darbais, atpažino juose žemaitišką mąstymą
ir šnekėjimą, perteiktą veikalų turinyje, autentiškose istoriko frazėse, sakinių
struktūroje, periodų ritme ir sėkmingai stilizavo bei apysakoje Jaučio aukojimas
sukūrė individualaus kvėpavimo pavyzdį. R. Granauskas, apysakoje du kartus
paminėjęs S. Daukanto pavardę, skaitytojui pateikė iškodavimo raktą. Apysakos
turinys, motyvai, leksika, ritmas, paženklinti S. Daukantu, padeda skaitytojui,
pasitelkus istoriko tekstus, geriau suprasti rašytojo mintį.
R. Granausko ritminė proza – autentiškos raiškos pagrindinis elementas –
padarė įtakos jo amžininkams, pirmiausia J. Baltušiui, tačiau šį pastebėjimą būtina detaliau ištirti.
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VPU.
Fiet z Rud ol f 1992: Medienphilosophie: Musik, Sprache und Schrift bei Friedrich Nietzsche. Würzburg: Königshausen und Neumann. Prieiga internete: https://books.google.de/books?id=Tx_daxiWAAcC&printsec=copyright&hl=de#v=onepage&q&f=false.
Gr an ausk a s Ro m ual d a s 1975: Jaučio aukojimas. – Duonos valgytojai. Apysaka ir
apsakymai. Vilnius: Vaga, 5–69.
Hol l an d er Han s 1967: Die Musik in der Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.
Köln: Volk.
Heine Stef anie 2019: Ebb and Flow: Breath-Writing from Ancient Rhetoric to Jack
Kerouac and Allen Ginsberg. – Reading Breath in Literature. Palgrave Studies in Literature, Science and Medicine, 91–112. Prieiga internete: https://www.researchgate.net/
publication/328612945_Ebb_and_Flow_Breath-Writing_from_Ancient_Rhetoric_to_
Jack_Kerouac_and_Allen_Ginsberg.
Straipsniai / Articles

229

ROM A BONČKUTĖ

H umb o ldt vo n Wi l h el m : 1836: Übergang zur näheren Betrachtung der Sprache. –
Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige
Entwicklung des Menschengeschlechts. Faksimile-Druck nach Dümmlers Original-Ausgabe. Prieiga internete: https://archive.org/stream/berdieverschied00humbgoog#page/
n19/mode/2up.
Jan ulait is August i n a s 1913: Simanas Daukantas. Jo gyvenimas, darbai ir vargai
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Breath-writing of Granauskas
in Way of Daukantas
SUMM ARY
The article discusses the influence of the works of Simonas Daukantas (1793–1864) on
the prose of Romualdas Granauskas (1939–2014) with the focus on his short story Jaučio
aukojimas (1975).
The article refers to the researchers addressing intertextuality, rhythm in prosaic texts
and the poetics of breathing in their works.
First of all, the article draws the parallels between the biographies of the two authors,
which determined their coinciding attitudes and world-views. Granauskas borrowed the
concept of the history of Lithuania as the civilization of forests and the approach to Samogitia as special genius loci from Daukantas and further elaborated on them in his prose; he also
took attention to personal freedom, respect for women, love for one’s mother tongue. It is
believed that Daukantas’ flowing periodic sentences and his sonority of language made the
greatest influence on Granauskas, who was gifted with absolute pitch. In Granauskas’ short
story we find the theme prevalent in Daukantas’ Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių:
a relationship between Lithuanians and their homeland, the inherent ability to take a deep
look at nature, to live in harmony with the environment, to be able to recover one’s strength
and energy from the sun, fire, wind, land, trees, water. In his short story Granauskas does
not hide his links with Daukantas’ works, cites the historian’s last name, does not hesitate
to paraphrase the text and uses the historian’s vocabulary. Granauskas makes use of the devices employed by Daukantas to create rhythm by using repetitions of sounds in phrases as
well as various, repetitive and differently expressed forms of the predicate, which are occasionally replaced with participial ones. Granauskas’ rhythmical prose also influenced other
Lithuanian writers.
Įteikta 2019 m. spalio 6 d.
ROM A BONČK U TĖ
Klaipėdos universitetas
Salomėjos Nėries g. 5, LT-92227 Klaipėda, Lietuva
romabonckute@gmail.com
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Mok s l i n ių t y r i mų k r y p t y s : modulinės formos, skaičių
teorija, tėkmės, diferencialinė geometrija; gamtamoksliniai
muzikologijos aspektai, vėlyvasis danų, britų ir rusų muzikinis
romantizmas.
D OI : https://doi.org/10.35321/all81-11

Kalba ne po knygas guli,
bet žmonių burnoje tarmių upeliais teka ir,
būdama gyva, pamažėl dyla ir mainos.
Antanas Baranauskas

KALBA POEZIJOJE:
FILOLOGIJA VS. BIOFILIJA
Kaip rašantis poeziją gyventojas, kaip išgyventos poezijos užrašytojas pateikiu keletą minčių apie lyrikos kalbą. Šios mintys nėra tik mano. Jos – bendros, nuolatos sustiprinamos giminingų sielų gravitacijos. Tas pats, bent jau
savo dvasia, užrašyta ir Sigito Gedos dienoraščiuose. Šiame tekste Poetą daug
cituoju, tad pavardės ir nenurodau. Apie gyvąją kalbą panašiai sako ir kiti poetai, ir tampa ramiau, jog maniškis savadarbis kompasėlis įmagnetintas lygiai taip,
kaip orientuoti didieji poetiniai žvaigždėlapiai. Gravitacija, elektromagnetinė,
silpnoji, stiprioji sąveikos – keturios fundamentaliosios jėgos gamtoje. Bet jau
pirmajame paragrafe jas permaišiau, lyg būčiau chemijos neišmanantis alchemikas. Ir vis dėlto nenerkime į chemiją.
Aptariant poetinės kalbos diachroniškumą, iškyla tik du klausimai:
1. Ar žadas įžodinamas?
2. Ar žodis pažadina?
Abu atsakymai – taip! Pirmasis klausimas kaip ir aiškus. Juk kalbama apie
perspektyvą. Mykimas, tarškėjimas, onomatopėjos, burnos, veido raumenyno
ir nervų tobulėjimas – viskas vijosi besikomplikuojančią humanoidų centrinę
nervų sistemą, bent jau CRT loginę dalį. Nesakau, kad vijosi ir emocinę, – gal
Įžvalgos / Insights
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net priešingai. Bet koks būna ir koks gali būti balansas tarp erudicijos ir intuicijos – jau kita tema. Aišku tik viena: poetui nors vienas šių dėmenų privalo
gausti kaip varpas frontui artėjant. Be perstojo! Idealiu atveju abu varpai skalambija kartu. Nebūtinai harmoningai, bet vienas kitą chaotiškai sustiprindami.
Bet kokia komunikacija, buitinė kalba, tekstai, einantys iš asmeninių patirčių,
iš esmės yra žado įžodinimas1. Perspektyva. Didžioji dalis dabartinės poezijos,
atrodo, yra tokia.
Daug sunkiau yra su retrospektyva, su pažadintais ir pažadinančiais žodžiais.
Pažadintomis gramatinėmis formomis, morfologiniais dariniais, tarmybėmis,
istorine rašyba, būties kontekstu. To laikotarpio žmonių – plikbajorio, jėzuito, liaudies giesminyko, artojo, atsiskyrėlio, kalvio, arkliavagio – sąmone. Štai,
jei noriu panaudoti kalbą retrospektyviai, visada stengiuosi rasti vitalizuojamą,
germinizuojamą sėklą. Po to – ją užsiauginti. Ar bent supūdyti, kad matytųsi,
jog gyvybės būta, tik ji neišsaugota: gyvybė perėjo į pirmykštį, bakterinį, lygmenį. Nesinori pateikti kalbos, lyg kalba būtų džiovintų įvairiaspalvių drugelių kolekcija. Arba tokie pelėdos atryjami gumulėliai. Lyg vietoj dar gyvenančio
žmogaus būtų pateikiami bažnytiniai metrikai. Tai, kas visiškai neturi galimybių
reanimuotis (beje, kalbant apie pelėdas, – tai išties tikra, tą paliudys bet koks
ornitologas pelėdininkas; tuose atryjamuose rutuliukuose visada rasis ir peliukų
kaukolių, šonkaulių, kažkokių akmenukų, neaiškaus kitokio nevirškinamo balasto. Smulkioji miško tautosaka, surinkta va į tokį rinkinį! Pelėdos – tai miško
matai slančiauskai).
2019-ųjų festivalyje „Poetinis Druskininkų ruduo“ mano eilėraštis, parašytas (pagal konkurso reikalavimus) svetimu vardu, laimėjo pirmąją vietą. Tekstas
pasirašytas, aišku, S. G. inicialais. Tik visiems kažkodėl atrodė (Šiaurės Atėnai,
2019-10-11, Nr. 19 (1323), p. 15), kad puikiai Gedos beprotybę suvaidinau! O
juk nuoširdžiai ir skausmingai piktinausi (ne asmeniniu pykčiu) tais jaunaisiais
poetais, kuriems rėzos, daukantai ir bretkūnai – lyg kokios balanos, naudingos
tik baliniams, juodnagiams ponaičiams iš pabalių. O šiuolaikiniam poetui – tik
balastas. Kam ta balana, jei erdvę išmanusis langelis nušviečia. Nesvarbu, kad
balaną nors ir į Veliekos plėšimą tempkis (yra toks durpynas tarp Skuodo ir Mažeikių, kur numestas velnio plūgas; ten yra vartai į pragarą). O išmanioji akis
užsimerks antrąją žygio dieną, po vienos gaivalingos liūties. Šalia Varnių esantys Debesnų pelkynai, žinia, įelektrinti, dar ir kaip, o visai greta Lūksto ežeras
1

Kardelis Naglis 2017: Lengvi lietuvių kalbos sparnai. – ALL LXXVI. Kaip gražiai autorius parodo,
kuo skiriasi kalbos komunikacija ir kalbos komunija! Maniškis tekstas gal apie tą patį? Tik poeto
patirtimi persiūtas.
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ir gintarą – „electron“ – meta (bet čia jau filologija). Tik įelektrinimo standartas neatnaujintas nuo Netimero laikų ir su išmaniuoju langeliu nesuderinamas.
Per šį PDR apdovanoto (nepaprastai džiaugiuosi, neslėpsiu!) eilėraščio pirmosios dvi eilutės yra tokios:
Benkartai! Ties pravertais Siono vartais
Kartos kurtos – neužkurtos, o pakartos!
Tiesa, dėl susiplanuotos eilėraščio garsinės vaizdinijos (pirmasis šio teksto
oksimoronas; jų bus dar trys!) iš pradžių norėjosi rašyti ne „benkartai“, o „nuokartos“. Sinonimų žodyne tai – nenaudėlis2. Deja, visiškai nejaučiau nei šio
žodžio krūvio, nei emocinių gaidų bei užgaidų („už-gaidų“), laikotarpio, geo
grafijos ir kalbinio registro. Bandžiau raštijoje ieškoti. Ir radau, atsitiktinai! Bedėliodamas antrosios savo poezijos knygos skyrių, būtent tą, skirtą L. Rėzai
(publikuojamą šiame ALL numeryje), skaitinėjau įvairiausius su Gediminu ir jo
vardu susijusius tekstus. Ir štai3:
Kunigaikštis <Karijotas, Gedimino sūnus> <...> Živilei <...> tarė: „Nuokarta
esi, ne duktė mano, tu savo nedorybe apjuokei namus tėvo savo, šalin nuo manęs,
tave ir tavo kropėją raus giltinė.“
Ir vis dėlto nesiryžau „benkartus“ pakeisti į „nuokartas“. Žodis Daukanto dėka jau atsidūrė pasyviajame žodyne. Bet kokia jo jėga, koks įžeidimo lygmuo, ar
žodis kasdieniškas, ar knygiškas, – nejaučiu. Gal kažkiek, bet ne tiek, kad vartočiau poezijoje. Kai rasiu kokioje sakmėje ar dainoje, tada jau tikrai išjausiu ir
išgyvensiu. Išgyvendinsiu iš pasyviosios būsenos.
Dar vienas pavyzdys. Kitame eilėraštyje parašiau4:
Regėdama ateisiantį
Gyvenimą
Į šiaurų tundros dangų
Įsižeminu.

2
3
4

Lyberis Antanas 1980: Sinonimų žodynas. Vilnius: Mokslas.

Daukantas Simonas 1995: Istorija žemaitiška [I]. Vilnius: Vaga, 526.
Šiaurės Atėnai 13(1317), 8.
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Labai norėjosi pabūti iškritusiu iš knygų spintos ir užrašyti „į žiaudrų tundros
dangų“. Kitaip nei „nuokartos“, lietuviui bent keli žodžio „žiaudrus“ atšešėliai
kaip ir aiškūs. Dėl fonetikos, aradikacijos, instinktyviai nujaučiamos morfologijos. Ir vis dėlto žodis rastas žodyne. Ir koks svetimas atrodo mano dabartinei
gyvajai raiškai! Gerai, kad pakeičiau į paprastesnį.
Galima, aišku, kaip kokiam Ganos šamanui susimesti žodžius, lyg protėvių
kaulus, į maišą, barškinti virš galvos ir grožėtis – štai, žiūrėkite, kokia gyvybė,
koks probūtovės gaivalas! (Beje, futbolo varžybų baigtį tarp Ganos ir Senegalo
rinktinių, vietinių įtikėjimu, lemia ne fiziniai vyksmai aikštėje, o dvasiniai šamanų klyksmai stadiono nuošalėje – kurio višgalia, to kariauna ir pergalės.) Bet
drėbk tuos kaulus žemėn. Jei nešoks iš kaukolės gyvatė, kaip kad Olegui Visregiui
nutiko5, tiek tos gyvybės ir tematysi. Gyvatė – gyvatos įrodymas. Kas belieka?
J. R. R. Tolkieno Žiedų valdove yra toks akmuo Palantíras. Per jį galima tiesiogiai bendrauti su tamsos karalijos Mordoro širdimi, su Barad-dûro bokštu.
Kristalas tarytum nukelia ten, kur veikia tik archajiškiausi savisaugos instinktai,
kur akiplotis susiaurėjęs iki tunelinio matymo. Jei neveiksi lyg keturgubos adrenalino dozės sužvėrintas padaras, voras Šeloba tuoj iščiulps gyvybinius kūno
syvus, o Nazgûlai, tamsieji riteriai, – ir sielos. Bet iš tikrųjų Palantíras – tai tik
magiška iliuzija. Sukelia vizijas, nesiskiriančias nuo tamsiosios Mordoro realybės, – tas tiesa. Bet šiaip jau ramiai sau sėdi pas burtininką Gendalfą, ir jei kas
grasina sudrumsti ramybę (taip drumsčiasi ir kristalas, praradęs ryšį su Sauronu,
puolusiu dievu), tai tik šventiniai fejerverkai. Jie – įspūdingi! Bet tik tiek. Beje,
J. R. R. Tolkienas, filologijos profesorius, – itin tinkamas autorius rašyti apie
gyvąją poeziją. Iš mitologinės, jungistinės perspektyvos, sielos gaudesio pagavų tos J. R. R. Tolkieno sukonstruotos kalbos – elfų (ir kiek jų, sinchroniškai
ir diachroniškai6), Mordoro, entų, Viduržemio paprastoji, jų raštai (pvz., sarati
abėcėlė) – yra ne mažiau įdomios nei Volapükas, Esperanto ar kokia nors okultinė Enocho kalba7.
5

Puškinas Aleksandras 1822: Daina apie Pranašingąjį Olegą. – Raštai I, vertė E. Mieželaitis. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954, 108. (Вещий – gal geriau visregis?) Rekomenduoju paklausyti įspūdingą N. A. Rimskio-Korsakovo kantatą pagal šį tekstą (op. 58, 1899 m.).
Žinia, ta iš kaukolės iššokusi gyvatė ir išpildė aiškiaregio (volchvo) pranašystę – Olegą pražudė jo
mylimiausias žirgas.

6

Prieiga internete: https://en.wikipedia.org/wiki/Elvish_languages_(Middle-earth).

7

Angeliška kalba, apreikšta XVI a. J. Dee ir E. Kelley, bet kurios lingvistinė analizė įrodo didžiulius
sintaksės ir semantikos panašumus su anglų kalba. Kaip bebūtų, dieviškų, kitų sukonstruotų kalbų
fenomenas (kaip menas – ne kaip mokslas!) yra žavus.
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Tokią pat atskirtį (ne priešpriešą, ne, bet kažką neįvardijamo, tik nesupriešinančio) matau tarp reanimuojamos ir, deja, mumifikuotos kalbos poezijoje. Sigito Gedos kartą paklausė, kodėl kai kurie jo tekstai yra lyg botanikos vadovėliai? Štai daug kartų skaitytos poemos Nakties žiedai eilutės8:
Kraujuoti kalavijai nebesminga
į smilgos veidą, gema dideli
ir tylūs žodžiai <...>
Nežinau, ar suprantu autoriaus mintį (o ir kam analizuoti eilėraštį?), bet, žinant gėlių pavadinimų etimologijas (gladijolė – kardelis; gvazdikas – L. Rėzos
negelkatė – vinelė, maža vinis; kalavijas – vilko dalgis – vilkdalgis – Iris, vaivorykštės deivė), šios eilutės dar susikomplikuoja, nes visa strofos aplinka yra kažkiek botaninė ir kartu pasigilina. Su tokiu didinamuoju stiklu rankoje, net metaforos nebelieka – dalgis į smilgą. Juk tai net ne poezija, o darbai vasariniai! Bet
Poetas atsakė: rašydamas niekada nenaudojęs nei žinynų, nei enciklopedijų. Juk
akivaizdu – augalą turi pažinti erdvėlaikyje, jo botaniką nuo gemties iki mirties,
ir geriausiai taip, lyg būtum tik jo vieno, išgelbėtojo, savo sergančiai mamužei
ieškojęs. Lyg tos akmeninės gėlelės9.
Juk tikrai: gyveno kažkur Lietuvoje žmogelis, kuris, trūkus pakilainei (toks
dirželis per balnelį ienoms pakelti), neturėjo kaip šieno į turgų nuvežti ir jį parduoti, neturėjo už ką miltų nusipirkti. Badavo žmogelis, kol pakilainę sutvarkė. Jau jis tuščiu skrandžiu ir pilna širdimi pajuto, kas tai per žodis. O va ašen,
Anykščių poetas, kuriam orai derliaus negadina, kuris sėklų namie nelaiko ir
todėl mėnulis dienotvarkės nedėlioja nei dieną, nei naktį (nakties dienotvarkė – naktotvarkė? Antrasis oksimoronas!), kuris senokai ir vadžias rankose beturėjęs (bet važnyčiojau; dar dėl to gelžgalio nasruose ir vežimą su akmenimis
išverčiau – neperspėjo vyresnieji, kad arklys įsijautrinęs dėl to gelžgalio), imsiu
štai žodį pakilainė iš žodyno ir surimuosiu su cukraine ar svarainiu. Žavi knyginė
filologija, bet nemaistinga, jei ant duonos teptis reiktų.
Vėl, tarkim, baisiausi speigai užėjo. Tempia kitas vargdienėlis luoką (toks
kūjis žuvims pritrenkti per ledą) ir kažkur pusnynuose pradangina. O gal kotą
nulaužia. Tvirtink dabar tą kotą, kai net kumštinėse pirštai sustirę. Luokas nebūtinas žuviai apspanginti, bet klampok dabar, ieškok tarp sniegvartų akmens.
8
9

Geda Sigitas 1977: Mėnulio žiedai. Vilnius: Vaga, 26.

S. S. Prokofjevo baletas Pasaka apie akmeninę gėlelę (op. 118, 1948 m.).
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Dėl to luoko vienam kitam ir pabadauti teko. Tada jau tikrai supranti, ką reiškia
posmas10:
Tai jo diedukai
Ėjo lažą,
Mamutą vaikė,
Luokino žuvis.
Kad pats įnagis jau seniai niekam nesukelia alkio, įrodo ir Viktorija Daujotytė
pačiame pirmajame knygos apie Poetą puslapyje11.
Vienas lietuvių poetas kartą surimavo Palestiną su Palestrina. Palestrina –
miestas Italijoje, bet, aišku, kalbama apie vėlyvojo Renesanso kompozitorių
Giovanni Pierluigi (1525–1594). Perskaitęs tą strofą, galvoji sau – ar autorius
tikrai jaučia skirtumą tarp Venecijos, Florencijos ir Romos muzikinių kultūrų?
Flamandų, britų, vokiečių, vengrų Renesanso? Keisčiausių muzikinių spekuliacijų (musica reservata, Archicembalo), modernizmų (C. Gesualdo)? O štai instrumentinė Renesanso muzika – visas kosmosas! Atsakymo, ar jaučia, nežinau,
bet iš teksto tikrai neaišku. Aš jokiu gyvu (βίος) nedėčiau tokio rimo. O kas terpia tokiu žodžiu (λόγος), tai čia jau terpiančiojo pasirinkimas.
Aišku, kūrėjas neprivalo tų žmogelių vargus atkartoti, visą lino mūką praeiti. Kiekvienam bėdžiui kryžiaus kelių nepristatysi. Kaip čia nepacituoti Giesmės
apie gimtąją pirkią12:
Taip, ir aš čia, šešėlių kalvarijas eidamas,
Nematau, kad seniai jau pasenęs, apžlibęs ir molinas
Grįžta tėvas, senelis, vaikaičius baltuosius prakeikdamas:
„Vargas tiems, kurie nuo manęs atsitolino!“
Tam ir yra literatūra, empatija ir archetipinės patirtys, jog pasąmonė kalbėtų. Įsisąmoninta pasąmonė (trečiasis oksimoronas, kartu ir tautologija). Juk
sutikime13:

10
11
12
13

Geda Sigitas 1966: Pėdos. Vilnius: Vaga, 24.

Daujotytė Viktorija 2010: Tragiškasis meilės laukas. Vilnius: LRS leidykla.
Geda Sigitas 1991: Septynių vasarų giesmės. Vilnius: Vaga, 96.

Geda Sigitas 1984: Varnėnas po mėnuliu (tekstas ant aplanko). Vilnius: Vaga.
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Ką tuo norėčiau pasakyti? Kad viskas sąlygiška? Ar tai, kad tikros eilutės turi
būti paženklintos įkvėpimu, pranokstančiu mūsų išmintį ir gabumus? Tatai buvo žinoma ir prieš tūkstančius metų.
Šios minties variacijos groja daugelio poetų galvose. Man atrodo, tai akivaizdu. Ir groja ne kaip filologinė monodija, o kaip archetipinių patirčių polifonija.
Galima, aišku, užsidėti Užgavėnių kaukę, vaidinti balagano personažą, kažką iš
Pekino operos ar Commedia dell’arte. Bet tikram kūrėjui kaukės – tai ne tik jungistiniai asmens archetipai14 (ego, persona, šešėlis, animus / anima, self), bet ir
daugybė įspūdžių iš klaidžiojimų, gyvenimų ir pergyvenimų, galybės perskaitytų knygų, nusėdusių į užprotį. Tai yra būtent tos patirtys, kurios vyrui (chemiškai ir harmoniškai kitokiam nei moteris) leidžia pajausti Paskenduolės skausmą,
o moteriai (fiziškai ir teologiškai kitokiai nei vyras) – Liudo Vasario krizes. Tokios juk kaukės būna15:
Buvau apsimetęs kunigu, kentauru, Strazdu, Jėzum
Kristum, didžiausiu Lietuvos poetu, visais žmonėmis ir paukščiais.
Charonu, demiurgu, žaidžiančiu kriauklėmis Baltijoj.
Tikra kolektyvinė pasąmonė! O prastesniais, bet ne katekizmo, žodžiais tariant, skauda, jei kitam, seniai gyvenusiam, skaudėjo. Ir gyvenusio džiaugsmą
pratęsi, jei tokio būta. O juk būta – gal tik džiaugsmo būti, bet būta. Net jei nebuvo matančių akių, ir to vieno kokiam rekrūtėliui – per akis.
Kalbinės inkrustacijos, instaliacijos, fejerverkai – smagu! Juose yra gyvybės,
bet toji ateina iš stebinčiojo. Pačios instaliacijos atvašų neleidžia. Jos yra įgyvinamos tik per ryšį su gyvenančiu žmogumi (tautologija, sutinku). Paskutinį
kartą pacituojant Poetą16:
Viskas miršta, bet Dievas nemiršta,
Aš buvau jo dantų griežime.

14
15
16

Gudaitė Gražina 1997: Įvadas į analitinę psichologiją. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
Geda Sigitas 1985: Mamutų tėvynė. Vilnius: Vaga, 42.

Geda Sigitas 1991: Septynių vasarų giesmės. Vilnius: Vaga, 63.
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Aišku, tokia hipostazė – didelė kančia, skirta, deja, genijams. Anot Rimvydo
Stankevičiaus17:
Kritai už tris, už tris kėleisi, už trijų centimetrų skylę
(kaip sykis priglausti akiai) anapusybėn
Kaip viešpaties vynuogyne – – –
– – – Tris tau ir davė.
Man lengviau – ožiakojui asketui,
Kapucinui nusmauktažvilgsniui –
Aš tik už save.
Degti gyvenimu už tris – prigimtinės ugnies žmonių dalia. M. P. Musorgskio,
N. V. Gogolio, E. A. Poe, G. Beresnevičiaus. O mes, ne prigimtinės ugnies
žmonės, galime tik intensyviai dumpliuoti, kibirkštį išsprogdinti ir gyventi – tik
už vieną, bet už vieną pilną. Per dieną – po dieną. Ir to pakanka! Kai tekdavo
įžiemyje (žodynas sako, kad tai – šiaurės pusė; bet juk gali būti kaip įsaulis, kaip
žiemos įkarštis; ketvirtasis oksimoronas!) vykti į Senasalio apylinkes ir pakūrenti bičiulio trobos krosnį, kad per šalčius radiatoriai nesprogtų, palaima apimdavo, kai toje vos virš nulio laipsnių besilaikančioje troboje (Žemė šildo iš apačios,
nors laukan miestietiškai apsirengęs geriau nelįsk – grįžęs nei savęs, nei pirštų
į kumštį nesuimsi) antrą kūrenimo dieną viduje įšildavo iki 12 laipsnių. Ir va,
kažkokia nelabai estetiška gyvybės forma staiga suzvimbdavo kertėje. Kažkokie
musėnai. Išsirisdavo ten, kur rudenį kitų musėnų buvo pripėduota. Čia nėra fejerverkinio grožio, užtat koks gajumas! Nors ir vieną dieną gyveni, bet tąją, pažadėtąją, kantriai išlauktąją. Tad mums, tik už save gyvenantiems, nereikia būti
Dievo dantų griežime. Užtenka pasilikti kad ir musėno pėdose. O išnaikink tu
tą giminę, kad gudrus. Tik veltui rankomis, lyg melsdamasis, lyg nelabuosius
baidydamas, palubėje mosuosi.
Pabaigai – vienas (gyvas, ir net labai!) poetas išmoko nebebijoti būti naktį
kapinėse tik po to, kai išmiegojo iki pat aušros (nebuvo juk kur eiti!) Šarnelėje
apsikabinęs V. Mačernio kapą. O štai viena kritikė, pakviesta neseniai į to paties V. Mačernio paminklo paminėjimą Telšiuose, skaitymų nesulaukė – Telšių viešbutis pasirodė per prastas. Na, bet tai nesutrukdė pirmąjį, kapą naktį
17

Stankevičius Rimvydas 2018: Mokymasis skaičiuoti. Trys. Sigitui Gedai. – Valhala. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 99.
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apsikabinusį, susireikšminusiu ir persidvasinusiu pavadinti. Na, ir skaitau tą
persidvasinusį (Semantiniai ryšiai):
Bedu štai smilium į dangų –
Gervių pleištas suyra.
Suneriu plaštakas –
Vėl susijungia.
Kritikei, gerai filologei, žinia, tai tik literatūra. Parabolinė hiperbolė, metaforinė alegorija, metoniminė onomatopėja, verlibrinė personifikacija, tezės ir antitezės sintezė. Kas tik nori.
O man, per poeziją ieškančiam tikėjimo ir gyvenimo, atrodo, kad taip ir yra,
kaip parašyta. Kartais. Taip turi būti. Bent kartais. Privalo!

SKYRIUS IŠ POEMOS
WAYKITOIA WIESZPATIA
1810 m.

Lietuvių ir prūsų dievatis pamilsta liuteronų pastorių
Liudviką Martyną, krikštija jį Jedeminu ir suteikia
entuziazmo rinkti lietuvninkų dainas
Grasildai Blažienei,
už per ją įvykusį tiesioginį ryšį ir su Poetais,
kurie jau amžinatvėje,
su kryžeiviais ir jų kronikomis,
su P. Ruigiu, J. Bretkūnu, F. Kuršaičiu
ir su visa įkvepiančia, gaudžiančia,
niekada jau nebenutilsiančia Prūsa!

1.1.

§1

Toli toli nuo Ventės rago, Rasytės link, buvo Perkūnkalvės sala.
J. Basanavičius, „Iš gyvenimo vėlių ir velnių“, 1898
Įžvalgos / Insights
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1.2.
Ey, kilo kilo,
O ir iszkilo
Isz Gilijos Mestuźo
Geltonasis Laivuźis.

(P.): Ey Brolyt Brolyt,
Brolyti mano,
Katrun suksva Laivuźi,
Kur źėglůsva Źėgluźus?

Iš dainos, atsiųstos L. Rėzai
J. F. Hertelio iš Aulavėnų, 1828

(Perkūnas):
Kažin kokie šešėliai –
Tamsoj degtuką brėžiu,
Nejaugi atsikėlei,
Liudvikai Rėza?
(Liudas):
Arklelis nukinkytas,
Rupšnoja kiemo žolę,
Ir knygos suguldytos
Kaip vėgėlės ant suolo.

(L.): Tai va žila motulė,
Va Prūsija, va marios,
Kur paslaptys didžiulės
Žmogeliui atsidaro.
Sigitas Geda, „Karvaičių kaime, kuris
užpustytas smėlio“, 1987–2001

1.3.
Tawa Nouson kas tu essei en dangon − pirmoji prūsiškų poterių eilutė gali būti
skaitoma ir kaip šifras. Vertimas turėjo aiškų adresatą – senprūsius, kurie savo
ruožtu turėjo dar senesnes maldas. Pavyzdžiui, Dausų Tėve, kursai esi Antdievis... Viršiausias Dievas: Andajus, Ant-dievis, Ant-Dangis. Sutraukta formulė.
Naujojoje maldoje lieka senosios tonas, aidas, gelmė. Naujas dievas prisiima gilesniąją savastį.
Sigitas Geda, „Vasarė ajero šneka“
(2002-ųjų dienoraštis, 317–318 p.), 2008
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1.4.
Gediminas buvo tasai, kur dar atsiminė dangų, dangaus tvarką (Gdm, dnm,
menąs dangų).
Sigitas Geda, „Babilono atstatymas“, 1994
1.5.
Kas po tūkstančių metų ras pėdsakus tavo, tėvyne,
Žydinti bočių šalie, kur mano dainos suskambo?
Bet, liūdnoji vieta, visad tave aš mylėsiu,
Medį kiekvieną pradingusį savo krūtinėj nešiosiu!
Nes čia pats gyvenau: tarp sodų žaliųjų ir kūdrų
Tėvas ir mama už rankų mane čia vedžiojo,
Jie čia ilsis – ir gal anapus mane tebemyli.
Ludwig J. Rheſa
Prutena oder preussische Volkslieder, 1809

§2
LIUDVIKO ANTRASIS KRIKŠTAS
Žiebias Karvaičių
Liktys užpūstos!
Širdį atpustė –
Ir atsirūstino
Kumpas dievatis,
Valdonis Prūsos.
Skliautas – maratės,
Žėglužės – kopos,
Pustomos – sopa!
Tai Išdidusis
Liktį pamatęs:
Sielos liktarną,
Viešpaties tarną,
Lietuvį Prūsijos.
Įžvalgos / Insights

Dangaus dievatis,
Žybsnių medėjas,
Sustabdė vėją.
Tą, kurs velėja
Marių brangvyną,
Rūko šėdryną.
Tą, kurs kedena
Smėlio perynas,
Sielvarto plynes.
Tą, kurs išpildė
Prakeiksmą seną
Žilo dievačio,
Nirtaus Perkūno.
Tą, kurs sukrovė
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Kraitį Karvaičiams –
Kaulų malūną...
Tą, kurs supustė
(Jau – amžinatvei!)
Aukso karūną...

Krikštiju, smiltiju
Gedminu, Geda,
Būk Jedeminu!
Dievas apgieda
Tavo likimą!

Be kepuružės,
Marių norago,
Dago botago,
Vienas vienužis,
Leidos dievatis
Į gaiso pusnį,
Pašvaistę prūsų,
Lig Venčio rago –
Į Rusnės pusę.

Progiesmiais – žuvys,
Priedainiais – rupūžės,
Blezdingos – šūviais
Saulėn sūduvio!

Smėliuos, lyg namėje,
Giesmužę ganęs
Liudas, Louisas,
(Liuteriui – Ludwigas,
Pijui – Ludovico,
Mums – Liaudų Vytis)
Žvairo, apysenio,
Kaukėnų nuobaigos
Kristupo Dovydo
Viticho įsūnis.
Tarė Perkūnas:
– Kails Poskails Ains Par Antars!
Žėgliais žėgliuoji
Jūrėm, maratėm:
Senis prieš vaiką,
Vaikas prieš gandrą!
Irstais per smėlį,
Sąmalas kūnų:
Dvelksmas prieš vėją,
Vėjas prieš umarą!
Laikmalio girnomis,
Dvaskalio kirviais,
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Rėdos marėtos,
Ilgesiu rėdytos,
Krygėm pakaustytos!
Būtys ir būviai! –
Nyko dievūnas,
Žemės nelietęs,
Bet neataušo
Įdegtos pėdos.
Liudas atsakė:
– Aš nors – Martynas,
Laimintas ostija,
Tas, kursai vyną
Kelia ne tostui –
Švęsiu Perkūną,
Klydusį sūnų,
Piktą brolatį
Viešpaties Jėzaus! –
Priėmė krikštą
Liudvikas Rėza.
– Giesmės lietuvninkų
Liesis lyg poteriai! –
Laimino šviečiantis
Smėlio altorius.
– Man atsigerti
Ne rinčvynačio
Jūres, marates
Gaubiančių rožių!
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Ir ne dainužių
Veimaro genijaus
Vokiškų žodžių –
Meisterio, skaldo,
Sielas užvaldžiusio.
Man atsigerti
Tik kalbužatės
Priegliaus, Varusnės,
Nemuno sodų.
Apsismilkyti
Atdūsiu prūso –
Bangpūčio gūsiu
Skliautuotuos plotuos.
Ta kalbužatė –
Lyg prisikėlę
Dievo šunačiai,
Vaiskūs saulabroliai,
Klaikią belaikę
Mirtį aplotų.
Sergėtų galvą
Jotvingio, skalvio;
Sembo, notango
Laižytų ranką.
Nuo priešo gintų
Varmį, nadruvį,
Bartą, galindą –
Neštųs lauktuvių
Burgundas, štirlandas!
-–– Tik Donelaičio,
Bačiai, precentoriai,
Pastoriai, ponai,
Pirkite tomą!
Metai Tolminkiemio
Ir Kleinlittavo
(Vardą, lyg inkarą,
Grunau užrašė) –
Įžvalgos / Insights

Guldenas vienas
Penkiolika grašių -–-Man tėviškėlėn
Neparirkluoti
Marių bangužėm,
Neparvandruoti
Kopų takužiais…
Man tėviškėlė –
Neramios amžiais,
Šviesios patamsiais,
Gėlos, druskingos
Raibulių lūžtvės.
Aistmarių vėjo
Slaptingos gūžtos.
Man tėviškėlė –
Katrun saulatė,
Tas, kas nugiedrintą
Savo vienatvės
Giesmę nokina.
Man tėviškėlė –
Tas, kursai kuršius,
Kaimus užpustomus,
Giliją, Rusnę,
Tilžę, Rasytę,
Šviesą, kur plyti
Šiapus jūračių
Į amžinatvės
Vėrinį pina!
Kėlėsi Rėza.
Liudvikas Rėza.
Ir – Gediminas.
2019-07
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§3
Komentarai
3.1. Žodžiai iš Liudviko Rėzos ir jo pagalbininkų surinktų dainų. Šaltiniai:
Rėz a L iu dv i k a s 1 9 5 8 : Lietuvių liaudies dainos I, paruošė J. Jurginis ir
B. Kmitas. Vilnius.
Rėz a L iu dv i k a s 1 9 6 5 : Lietuvių liaudies dainos II, paruošė A. Jovaišas.
Vilnius.
Liktis, -ies (germ.) – žvakė
Žėgliuoti – plaukiuoti burlaiviu
Žėglius, -iaus (germ.) – burė
Valdonis, -io – valdovas
Medėjas, -o – medžiotojas
Brangvynas, -o (germ.) – degtinė
Šėdrynas, šėdrynėlė (germ.) – šydas
Perynas, -o (sl.) – plunksnų patalas
Venčio ragas, -o (Venčioragas) – Ventės ragas
Namėje, namėj – namie
Krygė, -ės (germ.) – karas
Rinčvynis, -io (germ.) – Reino vynas, apskritai geras vynas
Batis, -čio (sl.) – kuršis, draugas
Vandruoti , -ja, -avo (sl.) – keliauti, žygiuoti
Katrun – kuria kryptimi, į kuri pusę
3.2. Kontekstai
Prutena oder..., eilėraštis Nuskendęs kaimas, vertė V. Bložė.
Entuziazmas (gr. en-theos-ousia) – dieviškasis įkvėpimas.
Dagas – gaisras, ugnis.
Pijus XIII – popiežius (1800–1823) Rėzos laikais.
Liaudų Vytis – Česlovo Gedgaudo kalbinė improvizacija dvikamienio vardo
„Ludwig“ tema (Mūsų praeities beieškant, 1972. 2-asis pataisytas leidimas. Kaunas, 2018). Pastarasis veikalas yra nepagrįstai etno-, lingvo- ir religijocentrinis,
dažnai profaniškas kalbotyros, mitologijos ir istorijos klausimais. O autoriaus
idėjos šioje knygoje apie instrumentų temperaciją ir XX a. muziką net nediskutuotinos – trečdalį knygos galima išmesti dėl nemoksliškumo, dar trečdalį –
dėl piktybių. Betgi Septyniose vasaros giesmėse S. Geda cituoja Č. Gedgaudą!
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Ir man nušvito: ar gali pseudolingvistika būti gera poezija? Retai, bet gali! Juk
Č. Gedgaudas vertintinas ne kaip tyrėjas, besivadovaujantis mokslo metodais,
o kaip neeilinis eruditas, turintis gilią kalbinę pajautą, improvizaciją, jaučiantis
kalbos gyvasties ir apmirties, gajų morfologizmų ir dirbtinių filologizmų atskirtį. Tik reikia skaityti tą gerąjį knygos trečdalį. Ir skaityti taip, kaip kartais skaitome Tacitą, M. Pretorijų, E. Stelą, M. Strijkovskį, A. Vijūką-Kojelavičių, netgi
S. Daukantą ar T. Narbutą. Kodėl gi ne? Č. Gedgaudas, mano manymu, geriausiose vietose yra originalus poetas!
Kristupas Dovydas Vitichas – Kaukėnų bažnytinis mokytojas, L. Rėzos giminaitis, 1785–1791 m. priglobęs vaikystėje našlaičiu likusį Liudviką.
Kails poskails ains par antars (Sveiks pasveiks vienas per antrą) – jotvingiškas
(iš J. Meletijaus užrašų) pasisveikinimas, panaudotas ir Broniaus Kutavičiaus
oratorijoje Iš jotvingių akmens (1983 m.). Likę jotvingių apsamanoję akmenys
Lietuvoje – vietovardžiai Kirsnà, Gáilintas, Léipalingis ir kiti (S a ba liausk a s
Algi rd a s 2002: Mes baltai. Pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius, 84–85).
Jedeminas – 1810 m., pateikdamas žinias Karaliaučiaus universitetui, L. Rėza
nurodo, kad yra kilęs iš lietuvių giminės, ir papildo savo vardą lietuvišku Gediminu (Jedeminu). Žodžio pradžios pasikeitimas nestebina. Juk dėl vokiško
tarimo kai kuriuose Rytprūsių lietuviškuose žodynuose vietoj gintaro atsirado
jentaras (S a ba l i a u s k a s A lg i rd a s 1994: Iš kur jie? Pasakojimas apie žodžių kilmę. Vilnius: LKI, 101).
Sūduviai Prūsijoje – į Sembos pusiasalį XIII a. kryžiuočiai perkėlė apie 1600
žmonių iš Suvalkų. Nuo to laiko atsirado dokumentuose dažnai minimas Sūduvių kampas (S a b a l i a u s k a s A lg i rd a s 2002: Mes baltai. Pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius, 84).
Rėda – gyvenimo būdas, laiko ratas, pasaulio tvarka (Pat ack a s Algird a s,
Ža r s k u s Alek s a n d r a s 2002: Virsmų knyga. Kaunas. Čia taip pat nemažai nemoksliškumo, bet tai yra gera lingvistinė poezija).
Martynas – L. Rėzos krikšto vardas. Jonas Šliūpas (Rinktiniai raštai, 1977,
p. 60, perspausdinta iš 1890 m. leistos knygos) klaidingai nurodo krikšto vardą
„Jonas“, o redaktorius K. Doveika pataiso klaidą.
Skaldas – senovės islandų poetas.
Veimaro genijus – J. W. Goethe’ė, kuriam L. Rėza parašė bent du laiškus (Rė z a L iu dv ik a s 1 9 6 5 : Lietuvių liaudies dainos II, paruošė A. Jovaišas. Vilnius,
356–365).
Varusnė, Pakalnė – Maži kaimeliai prie Rusnės (Rė z a L iudv ik a s 1958:
Lietuvių liaudies dainos I, paruošė J. Jurginis ir B. Kmitas. Vilnius, 115).
Dievo šuneliai, saulabroliai – retas astronominis reiškinys saulės laidos metu,
du atspindžiai abipus šviesulio. Saulabroliu kartais vadinamas ir mėnulis.
Įžvalgos / Insights

249

Giedrius Alkauskas

Prūsų gentys ir lietuvių kalbužatė – nuliūdimas dėl didelio skaudulio – lietuviai nepadėjo dvasios ir kalbos broliams per Didįjį prūsų sukilimą.
Fon Štirlandas – štirijietis; iš Štirijos. Pavyzdžiui, Mindaugo karūnavimu
(1253 m.) rūpinosi riteris Andrius fon Štirlandas.
Precentorius – parapijinės protestantų bažnyčios mokyklos vaikų mokytojas.
Tas, kuris apeigose dainuoja anksčiau kitų, išplečia erdvę, kad visų dainavimas
tilptų (lot. præcantor).
Kleinlittav, Mažoji Lietuva – terminas, bene pirmą kartą pavartotas Simono
Grunau (Grūnavo) Prūsų žemės kronikoje 1517–1526 m.
1 guldenas 15 grašių – tokią kainą mini L. Rėza kreipimesi (parašytame 181712-23) į lietuvių literatūros bičiulius už Donelaičio Metų prenumeratą (Rė z a L iu dv ik a s 1 9 6 5 : Lietuvių liaudies dainos II, paruošė A. Jovaišas. Vilnius,
334; S pr in d is Ad o l f a s 1 9 5 1 : Literatūra ir menas, rugpjūčio 5). Adresas: Dr.
L. Rėza, Karaliaučius, Monetų g. 6.
Įteikta 2019 m. spalio 18 d.
GIEDR IUS ALK AUSK A S
Vilniaus universitetas
Informatikos institutas
Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius, Lietuva
giedrius.alkauskas@mif.vu.lt
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Volker Kohlheim

DER NAME IN DER LITERATUR

Unter Mitarbeit von Rosa Kohlheim. Heidelberg:
Universitätsverlag Winter („Beiträge zur neueren
Literaturgeschichte“, 393), 2019, pp. 372.
“Rivista Italiana di Onomasticaˮ (= RIOn) von Enzo Caffarelli,
der Band XXV (2019), 2 RIOn, XXV (2019), 2, pp. 788–793.
Iš italų kalbos vertė Ieva Kirilauskaitė

Donatella Bremer è stata professore associato di Lingua tedesca presso il
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa. È socio
co-fondatore dell’associazione Onomastica & Letteratura e co-direttore della rivista
«il Nome nel testo» e della collana di studi onomastici Nominatio. Ha fatto parte del
Consiglio Direttivo dell’International Council of Onomastic Sciences e attualmente è
membro del Gruppo terminologico di ICOS.

ORIGINALO CITATOS
Vorwort.
1. Personennamen: Die literarische Figur und ihr Name (Einführung. Die
»Poesiehaftigkeit« des literarischen Namens. Der Eigenname in der wirklichen
Welt. Der Eigenname im System des literarischen Kunstwerks. Der Eigenname
im Kontext der ästhetischen Grundeinstellung. Die Konstituierungsfunktion
des literarischen Namens. Die produktionsästhetische Perspektive. Umkehrung
der Pyramide. Sekundäre Funktionen des literarischen Namens. Die rezeptionsästhetische Perspektive: Der literarische Name zwischen Ambivalenz, Ambiguität und Ironie. Über Titel).
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Exkurs 1: Der Eigenname bei Jean Paul: seine Funktion, seine Problematik (Jean Paul und die Namen. Attila Schmelzle: Der gebrochene Name. Quintus Fixlein: Der Name als Movens der Handlung. Siebenkäs: Die »Ordnung der
Namen«. Nikolaus Marggraf oder das Verhängnis des Namens. Jean Paul und
das Paradox des literarischen Namens). Exkurs 2: Unsichere Namengebung:
Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften (Einführung: Erste Sätze. Poetische
Setzung oder Laborversuch? Eduard syntagmatisch und paradigmatisch. »Dilettantischer« Namentausch. Sprachskepsis und Figurenkonstitution: Goethes
fragwürdige Benennung). Exkurs 3: Mehrdeutige Namen in Wilhelm Raabes
Roman Unruhige Gäste (Raabes ungewöhnlichstes Werk und seine Namen. Phöbe Hahnemeyer zwischen Neuem Testament und griechischem Götterhimmel.
»Weltmann« Veit Frhr. von Bielow-Altrippen –»doomed from the outset«, Prudens Hahnemeyer, Pastor wider Willen. Volkmar Fuchs, der Ausgestoßene. Valerie, die nicht immer Mutige. Schluss: »Unruhige Gäste«). Exkurs 4: Der literarische Name zur Jahrtausendwende: Die Personennamen in Andreas Maiers
Roman Wäldchestag (Eine Literatur ohne Namen? Veröffentlicht im Jahr 2000:
Andreas Maiers Roman Wäldchestag. Die Namen in Wäldchestag: Etwas Statistik. Sebastian Adomeit, der Sohn Adams. Jeanette Adomeit, eine Jeanne d’Arc?
Anton Wiesner oder Die Sehnsucht nach Freiheit. Die übrigen jungen Leute.
Resümee und Aublick: Der literarische Name im 21. Jahrhundert). Exkurs 5:
Anredeformen in Th. Fontanes Roman Frau Jenny Treibel (Einleitung: Anredeformen im historischen Wandel. Der Gebrauch des Familiennamens unter
Freunden. Der Namengebrauch in der Ehe). Exkurs 6: Der literarische Name
im (Musik-)Theater: Richard Wagner als Beispiel (Einführung: Namensnennung im erzählenden Text und im Drama. Techniken der Namensnennung bei
Richard Wagner. Die onymische Ausdrucks- und Appellfunktion. Namenspiele.
Namenvariationen. Namenkreationen. Die Angemessenheit der Namen. Name
und Sein. Schluss.
2. Ortsnamen in der Literatur: Die Namen größerer Orte: Die Rolle von
Ortsnamen in der Literatur. Die Literarische Onomastik und ihre Toponyme.
Die Konstituierung des fiktionalen Raums. Das Problem der proprialen Referenz aus kognitivistischer Sicht. Weitere Funktionen literarischer Toponyme:
Semantik, Klangsymbolik und Klassifizierung. Beunruhigung und Besänftigung. »Raumzeit«. Pagan, Mandalay und Burma). Exkurs 1: Die Konstituierung von Raum durch Eigennamen in Jean Pauls Roman Siebenkäs (Einführung
und Inhaltsskizze. Eine Opposition: Augsburg und Kuhschnappel. Kuhschnappel,
das engstirnige. Baireuth, das weitherzige. Vaduz, das jenseitige. Individuelle
Topografien. Reale und fiktionale Toponyme. Schluss: Raumgestaltung in Jean Pauls Roman Siebenkäs). Exkurs 2: Referenzialisierbare Toponyme in Jean
Pauls Reiseerzählungen. Jean Pauls Reiseerzählungen. Von Hof nach Baireuth.
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Lokalisierung und »Mapping«: Die Reise nach dem Fichtelberg. Toponyme als
handlungsstrukturierendes Element.
3. Straßennamen und andere Urbanonyme in der Literatur: Einführung: Ein
Straßenname. Eine Differenzierung: Reale und fiktive Urbanonyme. Urbanonyme als mentale Konzepte. Zwiegepaltene Welt: Die Straße und das Fantastische. Die Gasse als Mikrokosmos. Sag mir, wo du wohnst, und ich sag dir, wer
du bist: Straßennamen als soziale Marker. Berlin – Dublin – Paris: Das Verschwinden des Referenten in der Moderne. Raum wird Zeit. Exkurs: Die Nähe und
die Ferne: Flur-, Straßen- und andere Ortsnamen in Andreas Maiers Roman
Wäldchestag (Wäldchestag – ein Heimatroman? Namen schaffen den fiktionalen
Raum. Nähe und Ferne).
4. Der fremde Name in der Literatur: Der fremde Name in der deutschsprachigen Literatur von Goethe bis Treichel (Einführung: Der fremde Name
zwischen Abscheu und Faszination. Goethe: Mignon. E.T.A. Hoffmann: Signor
Formica. Joseph von Eichendorff: Das Marmorbild. Hans-Ulrich Treichel: Mein
Sardinien. Schluss. Fremdes wird vertraut: Die Funktion von toponymischen
Vergleichen in der Reiseliteratur. Einführung Die Reisen der Herzogin Auguste
von Sachsen-Coburg-Saalfeld. Die Reisetagebücher und Briefe über die Italienreisen 1821/22 und 1823/24. Die Funktion von toponymischen Vergleichen
in den Reisetagebüchern und Briefen. Weitere Funktionen von Toponymen.
Schluss.
5. Der psychologische Faktor: Warum Isola Bella? Unbewusste Gründe für
Jean Pauls Namenwahl (Der literarische Name und die Psychoanalyse. Jean
Pauls »Kardinalroman« Titan und sein Held Albano. Isabella, die falsche Mutter.
Is(ol)a-bella: Der Name unter dem Text). Gradiva, die Geschichte einer onomastischen Obsession (Eine archäologische Publikation und ihre Folgen. Eine
Erzählung und ihre Interpretation. Die Bedeutung des Namens. Nach Freud:
Wege und Abwege der Interpretation. Gradiva rediviva. Schluss).
6. Der Name in der Übersetzung: Don Quijote im Wandel der Zeiten:
Einführung: Namen und Übersetzung. Don Quijote und sein erster deutscher
Übersetzer. Personennamen (und Rocinante). Toponyme. Schluss.
Literaturverzeichnis. Sach- und Begriffsindex.
Volkeris Kohlheimas, parašęs daugybę viduramžių epochos ir naujųjų laikų
antroponimikos ir toponimikos darbų, plačiajai visuomenei yra žinomas ir kaip
dviejų didelės apimties vokiškų vardų ir pavardžių žodynų, sudarytų kartu su
Rosa Kohlheim ir išleistų prestižinės „Duden“ leidyklos, autorius. Šie žodynai
ir toliau yra tęsiami – nuolat atnaujinami, siekiant parodyti ryškius vokiškai kalbančiose tautose vykstančius demografinius, socialinius ir kultūrinius pokyčius.
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Be to, mokslininkas daugiau nei dešimt metų dirba literatūrinės onomastikos
srityje. Šios intensyvios V. Kohlheimo mokslinės veiklos rezultatai yra išdėstyti
veikale Der Name in der Literatur, kuris yra vienintelis toks išsamus literatūrinės
onomastikos kūrinys ir neabejotinai gali būti naudojamas kaip žinynas. Iš tiesų
iki šiol vienintelis mokslinis šios srities darbas buvo Friedhelmo Debuso studija Namen in literaturischen Werken. (Er-)Findung – Form – Funktion (2002 m.),
kurioje yra pristatytos ir toliau analizuojamos prieš maždaug dvidešimt metų
Hendriko Biruso ir Dieterio Lampingo tirtos teorijos, papildytos interviu su
gausybe rašytojų.
Surinkęs vėliausių tyrimų, ir ypač Italijos asociacijos „Onomastica & Letteratura“, su kuria V. Kohlheimas aktyviai bendradarbiauja, atliktų tyrimų, rezultatus, mokslininkas praplėtė literatūrinės onomastikos tyrimų lauką ir išdėstė
itin išsamius teorinius bei metodologinius svarstymus ir tikslias filologinio-lingvistinio, estetinio bei istorinio-literatūrinio pobūdžio tekstų analizes. V. Kohlheimas papildė asmenvardžio funkcijų literatūroje sąrašą, remdamasis lingvistų
R. G. Bartheso, V. Benjamino, Ž. Ženeto, T. Todorovo, J. Tynianovo, Ž. Deridos, G. Saso aprašytomis sąvokomis. Studijos autorius taip pat nagrinėjo ir
svarbias bendresnes temas, pavyzdžiui, literatūrinio teksto ir istorinio konteksto
santykį. Nagrinėdamas pasitelkė kognityvinės lingvistikos ir pragmatikos priemones, kurios leido kitaip pažvelgti į autoriaus ketinimus ir į skaitytojo, kaip
onimų adresato ir interpretatoriaus, vaidmenį. Tirdamas loginius procesus, iš
esmės lemiančius išgalvoto veikėjo ar išgalvotos erdvės kūrimą, mokslininkas
aprašė išvados darymo svarbą, atskirdamas keletą pagrindinių literatūrinių vardų ypatybių – dviprasmiškumas, dvilypumas, ironija. V. Kohlheimas atsižvelgė
ir į tam tikrus onomastinius tipus, pavyzdžiui, į onimais laikomus pavadinimus
ir įtaigius, paslaptingai skambančius, neįprastai rašomus ir paslėptą reikšmę turinčius svetimvardžius (vok. k. Fremdnamen). Kalbininkas taip pat analizavo
atvejus, kai sąmonėje atkuriamas vardas yra glaudžiai susijęs su giliąja psichologija. V. Kohlheimas domėjosi ir vertimo problematika: išryškino skirtingų
sistemų netolygumus, kurioms priklauso originalo kalbos ir vertimo kalbos asmenvardžiai. Vienas iš didžiausių šios studijos, parašytos bendradarbiaujant su
R. Kohlheimu, privalumų yra greta išsamių tyrimų ir teorinių svarstymų apie
pagrindines onomastines kategorijas kai kur pateikta konkrečių specifinių tekstų, daugiausia parinktų iš literatūros vokiečių kalba, taip pat ir iš anglų, amerikiečių, prancūzų, olandų, ispanų bei italų literatūros, analizių.
Pirmąjį studijos skyrių, skirtą asmenvardžiams aprašyti, V. Kohlheimas pradeda teigdamas, kad skaitytojų atmintyje literatūrinių veikėjų vardai išlieka ilgiau nei draugų ir pažįstamų vardai. Pasak studijos autoriaus, kurdamas veikėją,
nevengia pabrėžti, jog literatūrinis vardas yra daugiau ar mažiau lemtingas, nes
tą veikėją apibūdina, o gyvenime sutinkamų žmonių vardai atlieka tapatybės
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nustatymo, asmens atpažinimo funkciją. Iš tiesų kasdienybėje asmenvardžiai
vartojami praktiniais sumetimais, bet estetinėje erdvėje jie pasitelkiami kitokiems tikslams, ir kalbinis ženklas įgyja itin svarbią reikšmę. Patikslinant šią
mintį galima teigti, kad grožinėje literatūroje rašytojo vaizduotės sukurtas asmenvardis kaip magnetas traukia reikšmes bei papildomas prasmes ir kelia asociacijas, pamažu suformuojančias veikėją. Pradėjęs šiomis prielaidomis, V. Kohlheimas apžvelgia kitus reikšmingus literatūrinio vardo kūrimą lemiančius
veiksnius, tarp jų ir garsines, simbolines, kultūrines bei intertekstines konotacijas. Konkrečiai tekstų analizei skirtoje studijos dalyje mokslininkas išsamiai
aprašo Žaną Polį, rašytoją, itin dėmesingą vardų priskyrimui (lot. k. nominatio).
Šio rašytojo romanuose yra gausu neįprastų vardų, neretai iškalbingų (pavyzdžiui, Quintus Fixlein, Leibgeber ar Siebenkäs), kurie retai būna išgalvoti, bet
yra parenkami neatsitiktinai ir pristatomi ilguose sąrašuose, dargi suskirstomi į
„gerus“ ir „blogus“. V. Kohlheimas taip pat analizuoja J. V. Gėtę kaip romano
Draugų pasirinkimas autorių. Šis romanas, kaip įrodė Heinzas Schlaferis, yra
paremtas ryšiais tarp keturių pagrindinių veikėjų vardų. V. Kohlheimas detaliau
aptaria romano pradžią, kurioje romano autorius įspėja skaitytoją, atkreipdamas
jo dėmesį, kad vienam veikėjui buvo priskirtas svetimas vardas. Anot V. Kohlheimo, autorius tokį įspėjimą skaitytojui pateikia kaip interpretaciją, tinkančią visame romane, kuriame netikėtai pasikeitęs ar pakeistas vardas ir netipiškai
vartojami onimai skirti parodyti, kad meno ir gyvenimo tikrovės yra iš esmės
skirtingos. Vėliau, kitose pastraipose, mokslininkas nagrinėja romanus Unruhige Gäste (aut. Vilhelmas Rabė), Wäldchestag (aut. Andrėjas Majeris) ir Frau
Jenny Treibel (aut. Teodoras Fontanė). Skyrius baigiamas ekskursu apie vardus
Ričardo Vagnerio muzikinėse dramose: jose vardai yra magiški ar paslaptingi
ir netgi gali lemti tam tikrus veikėjų veiksmus, kaip atsitinka operoje Lohengrinas; daiktams, pavyzdžiui, kardams, suteiktus vardus arba vardus kaip dainų ar muzikinių motyvų pavadinimus – tokių vardų yra operoje Niurnbergo
meisterzingeriai.
Antrajame skyriuje yra nagrinėjami vietovardžiai, kurie paprastai neįtraukiami į literatūrinės onomastikos studijas daugiausia todėl, kad yra prilyginami
tikrovėje egzistuojantiems vietovardžiams. Tačiau iš tiesų literatūriniai vietovardžiai nutolsta nuo tikrai egzistuojančiųjų, nes mažų mažiausiai atlieka įvairias
teksto funkcijas, kurių svarbiausia – kurti išgalvotą erdvę. Literatūroje vartojamus vietovardžius V. Kohlheimas interpretuoja kaip tam tikrą jungiamąją grandį
tarp pasakojamų įvykių ir žemėlapio, savaime susidėliojančio kiekvieno į pasakojimą įsitraukusio skaitytojo mintyse. Toks nuo pat tyrimo pradžios mokslininko pasitelktas kognityvinis požiūris yra priešingas siauresnei Žeraro Ženeto
interpretacijai, pagal kurią vietovardžiai literatūroje sutampa su tikrovėje egzistuojančiais vietovardžiais. Vietovardžio kuriamas vaizdas išties gali varijuoti
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pagal kontekstą (pavyzdžiui, kai rašoma apie devynioliktojo amžiaus Paryžių)
arba pagal nuorodas į biografinius epizodus, susijusius ne tik su autoriumi, bet
ir su skaitytoju. Dar kitos literatūrinio vietovardžio funkcijos yra sietinos su
dažniausiai jam priskiriama reikšme (pavyzdžiui, Tulė įprastai reiškia tolimą ir
nepasiekiamą vietovę) – tokie vietovardžiai gali turėti tam tikrą simbolinę reikšmę, patraukti skaitytoją neįprastomis garsinėmis savybėmis, nurodyti tam tikrą
aplinką ir vietą, netgi trikdyti ar nukreipti į įsivaizduojamą ir fantastinį pasaulį,
kaip būna įvairiuose J. L. Borcheso darbuose. Galų gale vietovardžiais gali būti
perteikiama ne tik erdvė, bet ir laikas (pavyzdžiui, vietovardis Lutetija skaitytoją
nukelia į Paryžiaus kūrimosi pradžią, o keliaujančio veikėjo aplankytų vietovių
seka, nors ir miglotai, sukuria tęstinumo perspektyvą). Pavyzdžiais, parinktais
iš tekstų, kuriuos V. Kohlheimas pateikia teorinės skyriaus dalies pabaigoje, yra
iliustruojamos vietovardžių funkcijos kai kuriuose Žano Polio darbuose. Vienas
iš šio rašytojo romano Siebenkäs (be kita ko, Luidžio Pirandelo pasirinktu pavyzdžiu romanui Matija Paskalis) išskirtinių bruožų yra tai, kad, kuriant erdvę
ir vietą, glaudžiai susijusias su visa apimančio ir visa žinančio autoriaus manevringai dėliojamomis veikėjų istorijomis, vartojami ir tikrų vietovių pavadinimai (tarkime, Augsburgas), ir išgalvoti vietovardžiai (Kuhschnappel).
Trečiajame skyriuje analizuojamos gatvių ir miestų pavadinimų konotacijos.
Gatvių ir miestų pavadinimų svarbą literatūriniame tekste įrodo jau vien tai,
kad jie yra neretai minimi kūrinių pavadinimuose (tarkime, N. Gogolio Nevskio prospektas, A. Dėblino Berlynas. Aleksandro aikštė ar K. E. Gados Baisioji
painiava Merulanos gatvėje). Kaip ir vietovardžiais, jais kuriamas ryšys tarp išgalvoto ir tikro pasaulių.
Ketvirtajame svetimvardžiams nagrinėti skirtame skyriuje V. Kohlheimas,
remdamasis Karlheinzo Hengsto apibrėžimu, nurodo, kad svetimvardžio (vok. k.
Fremdname) poveikis skaitytojui ir pačiam autoriui yra sukeliamas daugiausia
svetimvardžiui būdingų fonotaktinių ir morfotaktinių skirtybių. Egzotiškai ar
neįprastai skambantis pavadinimas iš tikrųjų gali sukelti visokiausių emocijų ir
asociacijų, virsti ir pritraukiančiu, ir atstumiančiu veiksniu arba jais abiem. Toks
dvilypis yra žymusis asmenvardis Mignon1, randamas pirmojoje J. V. Gėtės romano Vilhelmo Meisterio klajonių metai dalyje. Šis vardas netgi neturi tikrinio
daiktavardžio statuso (tai yra būdvardis), neatskleidžia veikėjo kilmės vietos
(galima tik numanyti, kad veikėjas yra prancūzų tautybės) ir neleidžia suprasti,
ar yra skirtas apibūdinti vyrišką ar moterišką veikėją. Tik vėliau yra atskleidžiama, kad Mignon yra neapibrėžto amžiaus italų kilmės mergina. Tačiau vardas su
tokiais neryškiais kontūrais pasirinktas neatsitiktinai: Mignon yra ne tikroviška
būtybė, bet veikiau personifikuotas ilgesys (vok. k. Sehnsucht), J. V. Gėtės bei
1

Iš prancūzų k. – mielas, gražus, gudrus, protingas, patrauklus (čia ir toliau – vertėjos pastabos).
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kitų to meto intelektualų ir menininkų jaučiamas stipriai mylimai Italijai. Vis
dėlto romane aprašomi ir neigiami veikėjos bruožai, kuriamas kontrastingas
jos vaizdas. Kituose analizuoti pateikiamuose svetimvardžių pavyzdžiuose taip
pat užkoduotos aliuzijos į Italiją. E. T. A. Hofmano novelėse išryškėja ne vienam rašytojui būdinga kūrybos tendencija itališkais vardais pavadintiems veikėjams priskirti neigiamas savybes (itališkas vardas gali turėti klastos atspalvį,
tačiau dažniau jis nuveda veikėją į groteskiškas ar juokingas situacijas). Vis dėlto
E. T. A. Hofmano kūryboje itališki asmenvardžiai ne tik gražiai skamba, bet ir
nebūtinai yra priskiriami klastingiems ar suktiems veikėjams – jie gali būti siejami ir su menininkais, pavyzdžiui, Salvatoras Roza, rašytojo pasirinktas savo
antrininku (tas pats Salvatoras Roza, Frydricho Holderlino pasirinktas kaip alter
ego, ir kuriam Ferencas Listas skyrė vieną kūrinį iš savo muzikinio ciklo Annés
de pélerinage). Kiti analizuojami pavyzdžiai yra parinkti iš Josefo fon Eichendorfo novelės Das Marmorbild ir Hanso-Ulricho Treichelio romano Mein Sardinien – kūrinių, kuriuose taip pat yra vartojami italų kilmės asmenvardžiai ir vietovardžiai, papildyti reikšmėmis bei lūkesčiais, glaudžiai susijusiais su pamažu
dėliojamu naratyvu. Šis studijos skyrius baigiamas R. Kohlheim atlikta kelionių
literatūroje randamų vietovardžių, bet kartu ir asmenvardžių, funkcijų analize.
Analizuojamos funkcijos, esančios daugiausia autoriaus skaitytojui suteikiamoje
informacijoje apie aplankytas vietas ir veikėjus. Pavyzdžiai yra parinkti iš kunigaikštienės Augustės fon Sachsen-Coburg-Saalfeld (XVIII–XIX a.) dienoraščių
ir laiškų.
Penktajame skyriuje nagrinėjamos sąsajos tarp asmenvardžio ir pasąmonės.
Susitelkiama į dviejų kūrinių – Ž. Polio Titan ir Vilhelmo Jenseno Gradiva. Una
fantasia pompeiana – analizę. Pirmasis – itin painus auklėjamasis romanas, kuriame silpnas ir kilmingas herojus Albano sapno atmosferoje keliauja ieškoti savo tėvo ir visur randa jo pėdsakų, bet dar labiau stengiasi surasti anksti mirusią
motiną, mėgindamas ją prikelti per princesę Izabelą. Varde Izabela slypi sąsaja
su salos, kuri yra herojaus kelionės tikslas, pavadinimu – Isola Bella2. V. Jenseno pasakojime, apie kurį Jungas papasakojo Froidui ir šis išanalizavo kūrinį iš
psichoanalitinės perspektyvos, vaizduojama, kaip iš išorės atėję raginimai gali
sukelti pasąmonėje glūdinčią psichinę įtampą. Toks vyksmas yra nulemtas dviejų moteriškų būtybių, tarp kurių blaškosi pagrindinis veikėjas, vardų reikšmių.
Viena iš šių būtybių – antikinė skulptūra, kurią herojus įsimyli, ir pirmoji jo
meilė, vaikystės žaidimų draugė, anksti pamiršta, kad atsirastų erdvės mėgstamai archeologijai. Ypatinga muziejuje pamatytos marmurinės merginos laikysena – lyg ji eitų herojaus sąmonėje – prikelia pirmosios jo meilės vaizdą, perteikiamą šios vardo Bertgang, „ta, kuri eidama spindi“, ir herojus nesąmoningai
2

Iš italų k. – Gražioji sala.
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pritaiko panašią reikšmę skulptūrai, pavadindamas ją Gradiva, „toji, kuri žengia
į priekį“ (iš lot. k. gradior – einu). Kūrinys baigiamas dar vienu vardu: sapno
paskatintas jaunasis mokslininkas nukeliauja į Pompėją ieškoti panašios būtybės
į tą, apie kurią nuolat galvoja, ir tokią randa, gyvą ir sveiką, pakrikštytą vardu
Zoë, „ta, kuri gyvena“, lyg pirma jo mylimoji. Anot V. Kohlheimo, toks interpretacijos būdas, tik kartkartėmis pasitaikantis literatūrinės onomastikos srityje,
galėtų būti itin vaisingas, pavyzdžiui, analizuojant vėlyvojo vokiečių romantizmo, kurio literatūroje yra gausu tarp tikrovės ir iliuzijų, sąmonės ir pasąmonės,
proto ir beprotybės klaidžiojančių veikėjų.
Šeštajame studijos skyriuje, parašytame bendradarbiaujant su R. Kohlheim,
yra susitelkiama į asmenvardžių ir vietovardžių, pavartotų viename skaitomiausių visų laikų kūrinių – romane Don Kichotas, vertimus per tris šimtus penkiasdešimt metų. Verčiant buvo pasitelkta įvairiausių vertimo strategijų, tačiau pasiekti rezultatai ne visada pasiteisino. Įdomu, ar kas nors iš gausybės šio romano
skaitytojų žino, kad paties herojaus sau pasirinktas vardas Kichotas (isp. k. Quijote) Servanteso laikais žmonėms keldavo juoką, nes reiškė šlauniai uždengti
skirtą šarvų rinkinio dalį.
Įteikta 2019 m. spalio 14 d.
DONAT ELL A BR EMER
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
Piazza Torricelli, 2
I-56126 Pisa
donatella.bremer@unipi.it
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2017 m.

Lietuvių kalbos institutas išleido patyrusios sociolingvistės Laimos Kalėdienės sudarytą knygą Valerijus
Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika. Leidinyje skelbiami reikšmingiausi
lingvistikos erudito profesoriaus Valerijaus Čekmono (1937–2004) darbai apie
baltų ir slavų kalbų sąveiką bei sociolingvistinę situaciją daugiakalbiuose Lietuvos arealuose.
Knygos rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos lėšų. Rengiant straipsnių rinkinį daug darbo įdėjo ne tik
projekto vadovė (knygos sudarytoja ir atsakingoji redaktorė) prof. dr. Laima
Kalėdienė, bet ir jos vadovaujama redakcinė kolegija – doc. dr. Irena Adomavičiūtė-Čekmonienė, dr. Nijolė Tuomienė ir Rita Urnėžiūtė. Leidinį recenzavo
kompetentingi tarmių ir kalbų kontaktų tyrėjai prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia bei doc. dr. Edmundas Trumpa.
Šia recenzija siekiama atkreipti lingvistų bendruomenės dėmesį į solidžią
V. Čekmono darbų rinktinę, aptarti, autorės nuomone, aktualiausius straipsnius
ir leidinio struktūrą, padiskutuoti dėl jo sudarymo principų.
Knygą sudaro pratarmė (p. 13–20), įžanga (p. 21–58) ir dvi didelės dalys – Valerijaus Čekmono (nemaža dalis su bendraautoriais) moksliniai straipsniai apie lietuvių, baltarusių ir lenkų kalbų kontaktus (p. 59–584) ir jo mokinių, bendraminčių bei bendražygių šios tyrimų srities darbai (p. 585–788).
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Leidinyje paskelbta kalbų kontaktų tyrėjams aktuali Nadieždos Morozovos sudaryta (I. Adomavičiūtės-Čekmonienės papildyta) Valerijaus Čekmono bibliografija (p. 826–845). Knygos pabaigoje pateiktos straipsnių santraukos lietuvių
ir anglų kalbomis (p. 847–1056) ir trys teminės – terminų, tirtų vietovių ir autorių – rodyklės (p. 1057–1110).
Lietuvių ir anglų kalbomis publikuotoje knygos pratarmėje trumpai aptariamas rinkinio pobūdis ir pristatomas jo sudarymo tikslas – atskleisti V. Čekmono sukurtą savitą baltų ir slavų kalbų sąveikos tyrimo metodologiją. Pratarmėje
ne tik pristatyta metodologija, bet ir atkreiptas dėmesys į išskirtinius mokslininko darbo bruožus. Rinkinio sudarytoja unikalia ir šiandien laiko tyrėjo nuostatą,
kad tikrąją padėtį galima išsiaiškinti tik su pateikėju bendraujant visomis kalbomis, kuriomis jis šneka, nė vienai iš jų nerodant didesnio palankumo (p. 15).
Pagal šią metodiką surinkta tiriamoji medžiaga būtų sudariusi V. Čekmono norėtos parengti daugiamatės enciklopedijos pagrindą. Joje būtų teikiami ne tik
autentiški garso įrašai, bet ir įvairaus pobūdžio faktai apie lietuvių, baltarusių ir
lenkų kalbų paplitimą, vartojimą, istoriją, nuostatas bei kultūrą.
L. Kalėdienės parengtoje knygos įžangoje, taip pat publikuotoje lietuvių ir
anglų kalbomis, aptariami du tokio pobūdžio leidiniui svarbūs dalykai – knygos
kontekstas ir turinys. Čia paaiškinami straipsniuose vartojami terminai, apibūdinami tirti gyvosios kalbos garso įrašai (baltarusiški, lietuviški, lenkiški ir rusiški) ir jų pateikėjai, aprašoma gana sudėtinga XX a. istorinė ir sociolingvistinė
situacija. Labai konspektyviai pristatomi knygoje publikuoti straipsniai, aptariamos juose keliamos hipotezės ir aktualūs metodologijos dalykai.
Neabejotinai įdomiausia yra sudarytojos skiriama pirmoji knygos dalis, neturinti atskiro pavadinimo. Ją sudaro keturi skyriai: I – Sociolingvistika: metodologija, II – Arelai, III – Gramatika ir fonologija, IV – Sentikiai. Šioje dalyje publikuojami dvidešimt penki V. Čekmono straipsniai, kurių, kaip minėta, nemažai
parengta su bendraautoriais. Straipsnių problematika gana plati – lietuvių, baltarusių ir lenkų kalbų sąveika, šių kalbų paplitimas Lietuvoje, sociolingvistinė
situacija daugiakalbiuose Lietuvos ir Baltarusijos paribio arealuose, buvusiose
ar dar esamose lietuviškose salose Baltarusijoje, gyventojų, vartojančių lietuvių
ir slavų kalbas, jų atmainas, tautinės savimonės bei etninės kilmės aptarimas ir
kt. (žr. Nijolė Tuomienė. Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika,
sud. Laima Kalėdienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017, 1110 p.; Gimtoji kalba 9, 2019, 24–25).
Pirmąjį skyrių sudaro dvylika ir šiandien aktualių straipsnių, iš kurių išskirtini ir plačiau aptartini trys. Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į L. Kalėdienės
programiniu siūlomą laikyti V. Čekmono straipsnį „Dar sykį apie rankraščių likimą, arba įvedamojo straipsnio pratarmė“ (knygos turinio apžvalgoje nurodytas kitas pavadinimas – „Apie lenkakalbių arealų Vilniaus krašte kilmę“, p. 25).
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Jame išdėstytos svarbiausios mintys apie lenkų kalbos paplitimą Lietuvoje. Tai
V. Čekmono parašytas įvadas 1939 m. dingusiai Halinos Turskos knygai perleidžiant ją Vilniuje 1995 m. V. Čekmonas, vertinęs H. Turskos darbus dabartinių tyrimų fone, jos nuopelnus laiko nenuginčijamais. Moksliniu požiūriu ypač
vertingomis laikomos ir plačiai komentuojamos trys mokslininkės įrodytos (jau
prieš ją kitų tyrėjų išsakytos) idėjos: 1) Vilniaus tarmės pamatas yra lenkų bendrinės kalbos variantas, susiformavęs Vilniuje XVIII–XIX a.; 2) teritorinės Vilniaus tarmės atšakos yra kilusios iš lenkų bendrinės kalbos Vilniaus varianto; 3)
tiek lenkų bendrinės kalbos Vilniaus varianto, tiek Vilniaus lenkų tarmės ypatybės radosi dėl gudų ir lietuvių tarmių įtakos (p. 93).
Visa V. Čekmono teorijos apie baltų ir slavų kalbų sąveiką esmė yra išdėstyta
straipsnyje „Sociolingvistinė lenkų tarmių, funkcionuojančių baltarusių ir lietuvių kalbų paribyje, charakteristika“ (К социолингвистической характеристике
польских говоров белорусско-литовского пограничья). V. Čekmonas pripažino, kad kalbotyroje įprasta konstatuoti kalbų kontaktų rezultatus – skolinius,
bet teigė, kad tik sociolingvistinis kalbų interferencijos traktavimas paaiškina
skolinimosi mechanizmą, o šio proceso ypatumai priklauso nuo kontaktuojančių kalbų panašumo ir jų socialinio prestižo.
Paskutinė šiame skyriuje pateikiama labai svarbi V. Čekmono su L. Grumadiene parengta dviejų dalių Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programa.
Sociolingvistika. Pirmoji programos dalis yra sociolingvistikos klausimynas, kurį
sudaro penkios anketos – Sociolingvistinė pateikėjo charakteristika, Sociolingvistinė situacijos charakteristika, Sociolingvistinė vietovės charakteristika, Gyvosios
kalbos vardynas, Išrašai iš dokumentų ir paminklų (iš viso 107 klausimai). Ypač
svarbia yra laikoma antroji programos dalis – Sociolingvistinė tarmių ir kalbų sąveikos schema, sudaryta iš Sinchroninės sociolingvistinės gyvenvietės charakteristikos, Diachroninės sociolingvistinės gyvenvietės charakteristikos ir Sociolingvistinės
situacijos raidos (iš viso 41 klausimas). Pastaroji dalis, kaip nurodo knygos sudarytoja, yra V. Čekmono koncepcijos apie sociolingvistinį tyrimą kvintesencija,
kuria dar per mažai pasinaudota (p. 29). Ko gero, nuosekliausiai V. Čekmono
koncepciją iki šiol yra įgyvendinusi N. Tuomienė, tirianti Ramaškonių kaimo, esančio Baltarusijoje, sociolingvistinę situaciją (žr. Nijolė Tuomienė. Ramaškonių šnektos daiktavardis: sociolingvistinis tyrimas. Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2010, 232 p.; dar plg. recenzuojamoje knygoje Nijolės Tuomienės
paskelbtą straipsnį „Ramaškonių lietuvių sala Baltarusijoje – pereinamoji kalbų zona“, p. 788–825). Programoje įtvirtintos svarbiausios mokslininko nuostatos – kaupti ne izoliuotus vienos kurios nors vietinių gyventojų mokamos
kalbos faktus, o dokumentuotą duomenų visumą, išsiaiškinti aplinkos kalbinę situaciją, surinkti duomenis apie gimtąją pateikėjo ir jo tėvų, šeimos, kaimo kalbas, taip pat bendravimo su svetimaisiais kalbą. Iš tikrųjų mokslininkų
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sudaryta sociolingvistinė programa yra aktuali ir šiandien. 2014 m. Lietuvių
kalbos instituto išleistoje kolektyvinėje monografijoje XXI a. pradžios lietuvių
tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai) publikuoti Daivos Aliūkaitės ir L. Kalėdienės sociolingvistiniai LKA punkto ir pateikėjo klausimynai (žr. p. 378–384) rodo tyrimo metodikų sąsają ir atskleidžia
sociolingvistines lietuvių tarmėtyros perspektyvas.
Antrąjį skyrių Arealai sudaro 9 straipsniai, kuriuose nagrinėjamos sociolingvistinės situacijos atskirose vietovėse Baltarusijoje (Vydžiuose, Azierkuose,
Pelesoje, Ramaškonyse) ir Lietuvoje (Kalesninkuose, Šalčininkų r., Molėtų ir
Nemenčinės apylinkėse, Anykščių ir Jonavos rajonuose). Iš šiame skyriuje publikuojamų darbų išskirtini du straipsniai, pagrįsti itin detalia ir gausia duomenų
analize. Straipsnyje „Dėl lietuvių–baltarusių fonetinės interferencijos Pelesoje“
(К проблеме литовско-белорусской фонетической интерференции в Пелясе)
teigiama, kad Pelesos–Rodūnės–Nočios regione yra atspindėtos visos galimos
lietuvių kalbos perėjimo į baltarusių kalbą pakopos. Straipsnyje „Kalbų funkcionavimas ir dvikalbystė (Ramaškonių šnektų pagrindu)“ (Функционирование
языков и билингвизм (На материале рамашканских говоров)) remiantis daugelį metų kauptais duomenimis atskleidžiamas kalbų kitimo mechanizmas.
Kruopšti gausybės pokalbių su vietiniais gyventojais analizė leido mokslininkui
sukonstruoti lietuvių kalbos funkcinio krūvio nykimo, baltarusių kalbos įsigalėjimo ir lenkų kalbos vartojimo tam tikrose situacijose modelį. Šį straipsnį rinkinio sudarytoja L. Kalėdienė pagrįstai vadina kertiniu (p. 31).
Trečiasis knygos pirmosios dalies skyrius Gramatika ir fonologija sudarytas
iš keturių straipsnių, V. Čekmono parengtų su bendraautorėmis. Pirmieji trys
(drauge su I. Adomavičiūte) straipsniai („Gramatiniai lituanizmai periferinėse lenkų tarmėse“ (Грамматические литуанизмы в польских периферийных
говорах белорусско-литовского пограничья), „Formų su -(f)šy kilmė ir morfologinis statusas Vilniaus krašto lenkų kalboje“ (Oбразoвaниe и мoрфологический
статус форм на -(f)šу в «польщизне виленской») ir „Formų su -(f)šy paradigma Vilniaus krašto lenkų kalboje“ (Парадигма квазиперфектных форм на
-(f)šy в польщизне виленской) skirti lenkų tarmių gramatinių formų vartosenos analizei. Ketvirtasis straipsnis „Ramaškonių fonologija. 1984“, parengtas su
L. Grumadiene-Kalėdiene, yra fonologinis. Jame aptartos pagrindinių priegaidžių charakteristikų – tono, intensyvumo ir trukmės – kitimo priežastys.
Ketvirtajame skyriuje Sentikiai publikuojami du apžvalginio pobūdžio straipsniai, skirti sentikių Lietuvoje kontekstui pristatyti, – „Sociolingvistinė sentikių
tarmių Lietuvoje charakteristika“ (К социолингвистической характеристике
cтaрooбрядческих говорoв Литвы) ir „Dėl sociolingvistinio arealo sampratos“ (O понятии cоциолингвистическогo aрeaлa). Šių straipsnių publikavimas rinkinyje neturėtų kelti abejonių. Laikantis V. Čekmono nuostatos tirti
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konkrečioje vietovėje vartojamų kalbų visumą, ieškoti jų sąveikos apraiškų, buvo būtina įtraukti ir darbų apie rusų kalbą bei ja kalbančius sentikius (juolab
kad V. Čekmonas Lietuvos sentikių tyrimams yra skyręs labai daug dėmesio).
Neaišku tik viena, kodėl jie teikiami atskirame knygos skyriuje. Abiejuose darbuose daugiausia kalbama apie sentikių bendruomenių gyvenamąsias zonas ir
sociolingvistinę situaciją. Jei knygoje nuosekliai būtų laikytasi arealinio medžiagos išdėstymo principo (kaip kad buvo sumanyta teikiant leidybos paraišką
Valstybinei lietuvių kalbos komisijai), šie darbai papildytų skyrių Arealai ir dar
geriau atskleistų sociolingvistinę situaciją tam tikrose Lietuvos vietovėse.
Antroji knygos dalis sudaryta iš V. Čekmono kolegų ir mokinių straipsnių,
kurie pateikti dvejuose skyriuose – Valerijaus Čekmono mokykla ir Valerijaus
Čekmono mokinių ir bendražygių straipsniai. Skyrių Valerijaus Čekmono mokykla sudaro trys straipsniai, kuriais siekiama pristatyti V. Čekmoną kaip mokslininką. I. Adomavičiūtės-Čekmonienės publikacijoje „Kalbų kontaktų tyrimų
istorija“ išsamiai aptarta V. Čekmono mokslinė biografija ir jo sukurta baltų ir
slavų kalbų kontaktų tyrimo metodologija, išskirti ir aprašyti svarbiausi tyrėjo
mokyklos bruožai, pateikta duomenų apie sukauptą tiriamąją medžiagą (garso
įrašus, apklaustus respondentus ir kt.). Straipsnyje pabrėžiamas V. Čekmono
tyrimų specifiškumas, nulemtas jo atėjimo į kalbų kontaktų tyrimų sritį ne tik
kaip dialektologo, bet ir kaip profesionalaus fonetiko.
Plačiau aptartinas L. Kalėdienės ir N. Tuomienės straipsnis „Valerijaus Ček
mono mokykla“, kuriame plačiai aprašomas V. Čekmono mokyklos formavimosi ir jos gyvavimo kontekstas. Straipsnio autorės profesoriaus mokslinius
darbus laiko išskirtiniais, o daugumą jo teiginių, paremtų gausia tiriamąja medžiaga, – nenuginčijamais. Tyrėjo įnašas į baltistiką, ypač lituanistiką, apibūdinamas trejopai: sukurta koncepcija, parengta metodika, surinkta daug duomenų
(p. 616–617). Svarbiausiu mokslininko darbu laikomas koncepcijos apie baltų
ir slavų, ypač jų kalbų, santykius išgryninimas, pagrindimas ir suaktualinimas.
Didžiausiu V. Čekmono nuopelnu mokslo bare pripažįstamas baltų ir slavų kalbų santykių tyrimo bei interpretavimo metodikos sukūrimas. Kaip ne mažiau
svarbus įnašo aspektas nurodomas V. Čekmono, jo kolegų ir mokinių atliktas
didžiulis tiriamasis mokslo darbas kelis dešimtmečius tiriant baltų ir slavų santykius, renkant, kaupiant ir apdorojant kalbos bei istorijos duomenis. Straipsnyje aptariamas V. Čekmono gebėjimas taikyti pačius naujausius tyrimo metodus ir jais pagrįsti fenomenalius mokslinius atradimus (pavyzdžiui, lietuviškos
fonologinės sistemos virtimą gudiška tų pačių kaimų vietiniams gyventojams
perėjus nuo vienos kalbos prie kitos). Gana išsamiai pristatomi V. Čekmono
darbo principai ekspedicijose, aiškinamasi, kodėl ir kaip jam pavykdavo sužinoti tiek daug faktų apie vietinius kaimo gyventojus. Straipsnio autorės pabrėžia
ypatingą tyrėjo sąžiningumą – nedaryti išvadų vienąkart išgirdus informanto
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interpretaciją, iškeltas hipotezes tikrinti keletą kartų, apklausti visus įmanomus
informantus net tada, kai tiriamosios medžiagos turima pakankamai. V. Čekmonas laikėsi principo, kad nėra jokių mokslo autoritetų, kurių teorijas ar hipotezes reikėtų priimti be išlygų.
Aptartąjį L. Kalėdienės ir N. Tuomienės straipsnį galima laikyti darbu, apibendrinančiu V. Čekmono mokslinius lietuvių ir slavų kalbų sąveikos tyrimus,
pristatančiu jo sukurtą kalbų kontaktų tyrimų mokyklą ir darbo specifiką. Taigi šis straipsnis, kaip ir kiti du skyriuje Valerijaus Čekmono mokykla publikuoti darbai (minėta I. Adomavičiūtės-Čekmonienės publikacija „Kalbų kontaktų
tyrimų istorija“ ir pokalbio forma parengtas Marijos Krupoves straipsnis „Kaip
lenkams Lietuvoje išsaugoti lenkiškumą)“, galėjo tapti straipsnių rinkinio įvadu.
Tiesą sakant, rinkinio pradžioje publikuotos pratarmės, nors ir išsamios, nepakanka V. Čekmono mokslinei veiklai įvertinti ir asmenybei pristatyti. Pagrindinius akcentus skaitytojas turėtų rasti pirmuosiuose knygos puslapiuose.
Abejonių kelia atskiro antrojo skyriaus Valerijaus Čekmono mokinių ir bendražygių straipsniai, kuriame abėcėlės tvarka pagal autorių pateikti devyni darbai, sudarymas. Iš tikrųjų šiuos straipsnius buvo galima publikuoti ir skyriuje
Valerijaus Čekmono mokykla (juolab kad jų autoriai vienaip ar kitaip yra susiję su V. Čekmono mokykla). Kita vertus, mokslininko bendraminčių straipsniai, laikantis darbų pateikimo pagal tyrimo arealus principo, galėtų papildyti
ir pirmosios rinkinio dalies skyrius (juose, kaip ne kartą minėta, yra nemažai
V. Čekmono darbų su kolegomis). Pavyzdžiui, skyriuje Sociolingvistika: metodologija gali būti teikiamas Nikolajaus Savičiaus straipsnis „Dėl vienos pietrytinės Vilniaus rajono dalies arealo kalbinės situacijos“ (O языкoвой cитуации
в oдном из aреалов югo-востoчнoй части Вильнюccкого района), kuriame remiantis V. Čekmono sociolingvistine programa išsamiai aprašytas Kalvelių areale 1988 m. vyravusios baltarusių kalbos santykis su lenkų ir lietuvių kalbomis. Į
minėtą skyrių, ko gero, perkeltinas ir M. Krupoves straipsnis „Lenkiškai kalbančių Lietuvos gyventojų vokalinis repertuaras ir etninė bei kultūrinė jų identifikacija“ (Repertuar wokalny a identyfikacja etniczna i kulturowa ludności polskojęzycznych terenów Litwy).
Antrajame pirmos dalies skyriuje Arealai galėtų būti publikuojami vidurio
Lietuvos dvikalbio arealo tyrimus pristatantys I. Adomavičiūtės-Čekmonienės
straipsniai: „Jonavos rajone gyvenantys lenkai: jų lenkų–lietuvių dvikalbystės
apibūdinimas“ (К характеристике польско-литовского билингвизма поляков
Йонавского района Литвы) ir „Kaip jautį mokė būti miškininku (lenkiškas
ir lietuviškas tekstas su komentarais iš Jonavos rajono Lietuvoje)“ (Как вола
учили налесника (польский и литовский текст из Йонавского района Литвы
скомментариями). Prie paskutinį V. Čekmono mokslinio kelio etapą – sentikių tyrimus – pristatančių darbų dera ir N. Morozovos straipsnis „Kompaktiškos
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Lietuvos sentikių gyvenvietės praeityje ir dabar“ (Cтaрoвeры Литвы: мecтa
кoмпaктнoвo прoживaния в прoшлoм и нacтoящeм). Remiantis gausia istorine, demografine ir kalbine medžiaga aptariamos sentikių gyvenamosios zonos
Lietuvoje, vietomis nusitęsiančios į Baltarusiją ir Latviją.
Atskirai aptartinas pirmą kartą recenzuojamame rinkinyje publikuojamas
N. Tuomienės straipsnis „Ramaškonių lietuvių sala Baltarusijoje – pereinamoji
kalbų zona“, kuris sudarytojos leidybai teiktame projekte buvo priskirtas skyriui Arealai. Straipsnyje dabartinė sociolingvistinė ir etnolingvistinė Ramaškonių situacija gretinama su V. Čekmono 1988 m. paskelbtais šio mikroarealo
tyrimų rezultatais. Daug dėmesio skirta kodų kaitai, kuri tiriamojoje šnektoje
yra gana sudėtinga: neretai net ir viename sakinyje pavartojami trijų ar keturių (lietuvių, baltarusių, rusų, lenkų) kalbų elementai. Straipsnyje remiantis
pakankamu kiekiu pavyzdžių atskleisti svarbiausi lietuvių šnektos kaitos per
pastaruosius tris dešimtmečius aspektai, nurodyti ryškesni fonetikos ir kirčiavimo pokyčiai. Moksliniu požiūriu vertingas poliftongų ie, uo vienbalsėjimo, kaip
reiškinio, priežasčių aiškinimas. Gretinamoji analizė fiksuoja, ko gero, svarbiausiu laikytiną šnektos kirčiavimo sistemos pokytį – vardažodžių dviejų akcentinių paradigmų modelio įsitvirtinimą. Iš straipsnyje pateiktų duomenų ne visada aišku, ar susidariusi visa konkrečių žodžių antrinė akcentinė paradigma, ar
įvairuoja tik tam tikrų formų kirčiavimas. Formų grūdùs, langùs, šiaudùs, tėvùs
galūninio kirčio nereikėtų sieti vien tik su morfologiniu paradigmos išlyginimu.
Kai kurios jų gali būti paveldėtos iš seno, t. y. kilusios iš oksitoninės paradigmos.
Pastebėtina, kad daiktavardžių pastovaus ar galūninio kirčiavimo paradigmos
apibendrinimas, ko gero, nulemtas ne vienos kurios nors priežasties, o viso jų
komplekso – dviejų daugiskaitų – paprastosios ir kuopinės – akcentinio ir semantinio modelio, morfo(no)loginio paradigmos išlyginimo, sistemos atitikties,
kirčiavimo analogijos, minkštojo kamiengalio, slavų kalbų ir kt. veiksnių.
Kaip minėta, knygos pabaigoje publikuojamos išsamios, specialiai šiai rinktinei L. Kalėdienės parengtos, visų straipsnių santraukos (išskyrus N. Tuomienės
ir N. Morozovos savo straipsniams parašytas santraukas) lietuvių ir anglų kalbomis. Pasirinktas straipsnių turinio pateikimas šiomis kalbomis sudaro galimybes su V. Čekmono ir jo kolegų darbais, knygoje publikuotais rusų, baltarusių,
lenkų ir lietuvių kalbomis, susipažinti ir šių kalbų barjerą patiriantiems skaitytojams. Neabejotina, kad profesionaliai parengtos santraukos lietuvių ir anglų
kalbomis prisidės prie V. Čekmono idėjų sklaidos bei jo mokyklos žinomumo.
Dar atkreiptinas dėmesys į knygos pabaigoje pateiktas terminų, tirtų vietovių ir autorių rodykles. Jos tikrai turėtų palengvinti darbą skaitytojui, besidominčiam konkretaus arealo kalbų kontaktų tyrimais ar kurio nors mokslininko
darbais.
Recenzijos / Reviews

267

VILIJA R AGAIŠIENĖ

Baigdama šią recenziją noriu pasidžiaugti atliktu dideliu darbu – profesionaliai parengtu ir gražiai apipavidalintu straipsnių rinkiniu Valerijus Čekmonas:
kalbų kontaktai ir sociolingvistika. Knygos sudarytoja L. Kalėdienė neabejotinai
pasiekė užsibrėžtą tikslą – straipsnių rinkiniu tinkamai pristatė V. Čekmono sukurtą dvejopą – tipologinės rekonstrukcijos ir sociolingvistinę – baltų ir slavų
kalbų sąveikos tyrimo metodologiją.
Įteikta 2020 m. sausio 14 d.
V ILI JA R AGAIŠIENĖ
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
vilija.ragaisiene@gmail.com
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TEKSTAI
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas,
2018, 230 p. + 1 garso diskas (CD)
ISBN 978-609-411-223-2

2018 m.

Lietuvių kalbos institutas išleido Geolingvistikos centro vyriausiosios mokslo darbuotojos Astos Leskauskaitės dar vieną knygą – Leipalingio apylinkių tekstus – su garso įrašų kompaktine
plokštele. Šis leidinys yra ketvirtasis patyrusios dialektologės parengtas tarminių tekstų šaltinis. A. Leskauskaitė pirmiausia išleido gimtosios šnektos šaltinį –
Kučiūnų krašto šnektos tekstus (2006; 428 p.). Po trejų metų pasirodė moksliniu
brandumu pasižymintis pietinėms pietų aukštaičių šnektoms skirtas leidinys –
Marcinkonių šnektos tekstai (2009; 384 p.). Praėjus keleriems metams jos dėmesio vėl sulaukė pietvakarinis pietų aukštaičių arealas – išleisti Seirijų šnektos tekstai (2016; 296 p.) ir čia apžvelgiami Leipalingio apylinkių tekstai (2018;
230 p.).
Knygos ir kompaktinės plokštelės rengimą bei leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš koordinuojamų Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir
kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų bei Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programų lėšų. Leidinį recenzavo kompetentingi dialektologai, tarminių tekstų rengėjai prof. dr. Vytautas Kardelis ir doc. dr.
Rūta Kazlauskaitė.
Leipalingio apylinkių tekstai yra pirmasis pietų aukštaičiams skirtas serijos Tarmių tekstynas leidinys, reprezentuojantis Europos kalbų atlaso (Atlas linguarum
Europae) 435-ą ir Lietuvių kalbos atlaso 686-ą punktus. Šios knygos struktūra
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iš esmės nesiskiria nuo bet kurio kito iki šiol išleisto minėtosios serijos leidinio
struktūros1. Kaip įprasta, knygą sudaro pratarmė (p. 7–8), įvadas (p. 9–60) ir
šnektos tekstai (p. 61–194). Knygos pabaigoje dar įdėtas vietovardžių santrumpų sąrašas (p. 195). Po jo publikuojamas šaltinių sąvadas (p. 196), gana platus literatūros sąrašas (p. 196–204) ir solidi santrauka anglų kalba (p. 205–230). Prie
knygos pridėta Evaldo Ožeraičio suprogramuota kompaktinė plokštelė, kurioje
pateikiami knygoje publikuotų pasakojimų geros kokybės garso įrašai.
Pratarmėje trumpai apžvelgiami atlikti Leipalingio šnektos tyrimai ir turimi
rašytiniai šaltiniai. Pastarųjų yra vos vienas kitas – keli nedidelės apimties rankraštiniai šnektos ypatybių aprašai su transkribuotais tekstais, tarminiuose leidiniuose paskelbti neilgi transkribuoti pasakojimai ir kt. Kaip matyti iš apžvalgos,
Leipalingio šnekta iki šiol sulaukusi palyginti nedaug tyrėjų dėmesio (galima sakyti, kad daugiausia ja yra domėjęsi jaunieji mokslininkai ir studentai lituanistai). Taigi autorė pagrįstai teigia, kad parengtame „tekstų rinkinyje Léipalingio
šnekta pristatoma plačiausiai“ (p. 8), nurodo, kad esama ne tik rašytinių, bet ir
garsinių šaltinių, kurie saugomi Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro
Tarmių archyve. Norėtųsi šiek tiek išsamesnės informacijos apie šiuos šaltinius –
kiek garso įrašų turima iš viso, kada jie įrašyti, pateikti pavienių šnektos tyrėjų
ar surinkti organizuotose dialektologinėse ekspedicijose ir pan.
Įvadą, kuris laikytinas rimta moksline studija, sudaro keli stambesni ar smulkesni skyriai. Pirmajame skyriuje Leipalingio ir jo apylinkių istorijos apžvalga
(p. 9–14) remiantis istoriniais šaltiniais gana išsamiai aptariama Leipalingio ir
kaimyninių vietovių istorija nuo seniausiųjų laikų iki šiandienos. Nedideliame
skyrelyje Gyventojai XIX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje pateikiami tyrimui svarbūs statistiniai duomenys apie Leipalingio ir aplinkinių kaimų gyventojus bei
jų etninę sudėtį.
Moksliniu požiūriu ypač vertingi yra skyriai apie Leipalingio šnektos kalbines ypatybes – Šnektos plotas ir skiriamosios ypatybės (p. 16–20), Garsynas
(p. 20–25), Kirtis ir priegaidės (p. 25–28), Morfologija ir žodžių daryba (p. 28–
39), Sintaksė (p. 39–40), Leksika (p. 40–44) ir Šnektos kaitos bruožai (p. 44–46).
Skyriuje Šnektos plotas ir skiriamosios ypatybės aptariant skiriamąsias Leipalingio šnektos ypatybes pasiremta svarbiausia moksline literatūra, teiginiai pagrįsti garsinių ir rašytinių šaltinių medžiaga. Tarminių tekstų rinkiniuose ne mažiau svarbu yra nurodyti tiriamojo ploto ribas. Iš pateikto žemėlapio Leipalingis
ir jo apylinkės neaišku, kurios gyvenamosios vietovės priskirtinos Leipalingio
šnektai. Skyriuje Garsynas gana išsamiai aptarta šnektos balsinių fonemų sistema, dzūkavimas, kietųjų ir minkštųjų priebalsių vartojimas. Nenorėčiau sutikti
1

Šios serijos leidiniuose atskirai nededamas aiškinamasis žodynėlis. Informacija apie skolinius, retai
vartojamus žodžius ir jų reikšmes teikiama išnašose.
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tik su autorės teiginiu, kad leipalingiškiai kirčiuotus balsius [a], [e] taria trumpus daiktavardžių šauksmininke su atitrauktiniu kirčiu, pvz., meȓgèla ~ mergẽle
(p. 21). Šioje šnektoje, kaip ir visame pietų aukštaičių plote, deminutyvai su
priesagomis -elis, -elė kirčiuojami dvejopai – tvirtagališkai arba kairiniu kirčio
ženklu, pvz.: dukr.l. / dukràl., su.n.lis / su.nèlis (plg.: Leskaukaitė 2006: 30;
2009: 47; 2016: 47)2. Iš knygoje pateiktų tekstų matyti, kad tiriamosios šnektos
atstovai, ypač vyriausiosios kartos pateikėjai, kirčiuotus balsius [a], [e] dažniausiai taria trumpus, pvz.: su.nèlis, su.nèɔ., su.nèli, dukràl, dukrèlαi, dukràl.s,
vαikèlẹi, brɔ.làli. ir kt. (p. 79, 84–86, 99). Akivaizdu, kad šiuo atveju reikia kalbėti ne apie pavienių formų vartojimą ir kirčio atitraukimą, o apie gretiminės
akcentinės paradigmos, kuri gali būti paveldėta iš seno, egzistavimą.
Skyriuje Kirtis ir priegaidės aptariama šnektos kirčiavimo sistema, kuri, anot
A. Leskauskaitės, „beveik nesiskiria nuo kitų vakarinių pietų aukštaičių“ (p. 25).
Šiame skyriuje daugiausia dėmesio skirta dviem akcentologijos reiškiniams
aptarti: 1) vardažodžių ir jų formų variantiškumui bei polinkiui į oksitonezę,
2) daugiaskiemenių žodžių pagrindinio ir šalutinio kirčio atvejams. Iš kitų išskirtinas ir plačiau aptartinas teiginys apie moteriškosios giminės būdvardžius
su priesaga -oka, tiriamojoje šnektoje kirčiuojamus pagal pirmąją ir trečiąją akcentines paradigmas, pvz.: tuštóka / tuštokà, aukštóka / aukštokà (p. 27)3. Tik
Punsko ir Seinų šnektose šie vediniai dažniau nei kitur kirčiuojami dvejopai,
pvz.: gerókas, -à (3) / gerókas, -a (1), smarkókas, -à (3) / smarkókas, -a (1) ir
kt. (Ragaišienė 2015: 290; 2016: 167). Kitose pietų aukštaičių šnektose aptariamus būdvardžius linkstama kirčiuoti pagal vieną akcentinę paradigmą: pie
tiniame areale labiau paplitusios pirmosios kirčiuotės formos, pietvakarinėje
ploto dalyje – kilnojamojo kirčiavimo atvejai (Leskauskaitė 2006: 54; 2009: 57;
Ragaišienė 2015: 291). A. Leskauskaitės pateikti Leipalingio šnektos pavyzdžiai
patvirtina du dalykus. Pirma, priesagos -okas, -a būdvardžiams pietų aukštaičių
šnektose būdingi skirtingi akcentuacijos polinkiai (plg. Ragaišienė 2015: 290–
291). Antra, Leipalingio šnekta pagrįstai priskirta didžiausio akcentinio variantiškumo centru laikomam arealui (Ragaišienė 2010: 139; žr. 7 pav., įklija tarp
140–141 p.).
Bene išsamiausias įvado skyrius Morfologija ir žodžių daryba yra suskirstytas į dar smulkesnius poskyrius pagal kalbos dalis. Daugiausia dėmesio skirta daiktavardžiui ir veiksmažodžiui aptarti, apie kitas kalbos dalis – įvardžius,
2

Tokio kirčiavimo atvejų gausu dvitomiame Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne (Leskauskaitė,
Ragaišienė 2016, 2019).

3

Neaišku, pagal kurią – pirmąją ir (ar) trečiąją – akcentinę paradigmą šnektoje kirčiuojamos šios
priesagos vedinių vyriškosios giminės formos. Tekstų sudarytojai jų kirčiavimo polinkių, ko gero,
nepavyko nustatyti dėl medžiagos stokos.
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prielinksnius ir jungtukus – duomenų pateikta mažiau. Tokį autorės sprendimą,
ko gero, lėmė tai, kad „Léipalingio šnektos gramatinė sistema daugeliu ypatybių
yra panaši į kaimyninių pietų aukštaičių šnektų“ (p. 28). Neaišku, kodėl iš viso
nepateikta duomenų apie būdvardžius4. Vienu sakiniu pasakius, kad „Léipalingio šnektos būdvardžių linksniavimas niekuo nesiskiria nuo pietų aukštaičių
sistemos, todėl čia neaptariamas“ (p. 35), reikėtų bent jau nurodyti svarbiausią
lingvistinę literatūrą. Apie pietų aukštaičių būdvardžių linksniavimo sistemą,
darybą ir įvairius vartosenos aspektus rašyta ne tik pačios A. Leskauskaitės, bet
ir kitų kalbininkų (žr.: Zinkevičius 1966: 268, 272–273; Grumadienė 1994: 97–
106; Mikulėnienė 1996: 150–151; Markevičienė 1999: 33; Lazauskaitė-Ragaišienė 2008: 94–104; Leskauskaitė 2006: 53; 2008: 31–43; 2009: 55–57; 2016:
69; Ragaišienė 2015: 274–308; 2016: 120–199 ir kt.). Atkreiptinas dėmesys į
šio skyriaus pavadinimą – Morfologija ir žodžių daryba. Akivaizdu, kad jame
turėtų būti kalbama ne tik apie svarbesnes ir ryškesnes morfologijos, bet ir žodžių darybos ypatybes. Tačiau čia nepateikta duomenų apie darybos polinkius
ar išskirtinius atvejus (pavyzdžiui, išsamiai aprašytos daiktavardžių skaičiaus ir
giminės kategorijos, tinkamai aptarta linksniavo sistema, bet nieko neužsiminta
apie darybą). Vertingas autorės teiginys, kad Leipalingio šnektoje retai vartojama dviskaita. Tekstuose rasta tik kelios vyriškosios giminės dviskaitos galininko
formos, pvz.: dù ũ∙dini.ku, litù, m·neu, šimtù, rɔ∙zù ir kt. (p. 90, 91–92, 105,
123, 170). Dažniausiai jos pavartojamos norint išryškinti daiktavardžio leksinę
reikšmę ir kai jis turi požymį pirmasis paminėjimas + Pp (p. 29).
Skyriuje Sintaksė aptartos Leipalingyje ir jo apylinkėse vartojamos senos
prielinksninės konstrukcijos, pateikta nemažai teiginius iliustruojančių vartosenos pavyzdžių. Šiame leidinyje aprašytos sintaksinės konstrukcijos minimos ir
leidiniuose Kučiūnų krašto šnektos tekstai ir Seirijų šnektos tekstai (Leskauskaitė 2006: 63–65; 2016: 77–79). Tai rodo, kad pietvakariniame pietų aukštaičių
areale senos sintaksinės konstrukcijos yra gana gerai išlaikytos.
Daug vertingos ir įdomios medžiagos skaitytojas ras skyriuje Leksika. Jame
pateikti iš įvairiausių šaltinių – garso įrašų, rankraščių ir žodynų – surinkti tiriamosios šnektos atstovų vartojami žodžiai ir jų leksinės reikšmės. Iš gana ilgo šių žodžių sąrašo Rudaminos šnektoje (Lazdijų r.) teko girdėti vyriausiosios
kartos atstovus vartojant tik veiksmažodį mataškóti ‘painioti’, pvz.: nematašk·k
ú·lu. | sumag·si; vα.kas kα(p)‿paùtis matašk·jes pɔ.‿k·jom, ir daiktavardį nedalánga ‘nevykėlis’, pvz.: ir‿bú·k tu‿má.n tɔ.ks nedαlá.ŋga. Kai kurie žodžiai ar
jų leksinės reikšmės papildo Lietuvių kalbos žodyną naujais duomenimis, pvz.:
4

Glaustai būdvardžiai yra aprašyti ir leidinyje Seirijų šnektos tekstai (Leskauskaitė 2016: 69; plg. dar
Ragaišienė 2017: 290).
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gūduméinia ‘gūduma’, krakamùlis ‘kleckas’5, nedalánga ‘nevykėlis’ ir kt. Be šių
atvejų, nurodyta daug leksikos pavyzdžių, vartojamų ne tik tiriamojoje šnektoje, bet ir kitose pietų aukštaičių ir vakarų aukštaičių kauniškių gyvenamosiose
vietovėse. Vieni jų užrašyti didesniame plote, kiti paliudyti vos dviejų ar trijų
šnektų. Dalis autorės nurodytų žodžių neabejotinai traukiasi iš aktyviosios vartosenos, pvz.: núogožos ‘kas lieka koštuvyje’, mašė ‘vasarojaus (miežių, avižų ir
vikių) mišinys’ ir kt.6 Dauguma pietvakarinėje ir pietinėje pietų aukštaičių ploto
dalyje gyvenančių dzūkų yra negirdėję kai kurių autorės užrašytų žodžių arba
nežino jų reikšmių, pvz.: gagalas ‘kliuksėjimas, gurgždėjimas arklio viduriuose
bėgant’, maištriùs ‘sumišimas’, pauplỹs ‘spuogas’, telemkas ‘menkas gyvulys’ ir
kt. Tad A. Leskauskaitės pateikti žodžiai ir jų reikšmės atkreips skaitytojų akis į
retai vartojamus ar primirštus žodžius bei jų reikšmes.
Skyriuje Šnektos kaitos bruožai aptarta Leipalingio šnektos kaita ir jos priežastys, skirtingų kartų šnektos atstovų kalbos ypatybės ir pokyčiai, tarminės
nuostatos. Iš atlikto tyrimo matyti, kad Leipalingio apylinkėse kalbama pusiau
tarmine kalba. Pietų aukštaičiams būdingos tradicinės fonetinės ypatybės vartojamos jau nebesistemiškai. Kinta ir kiti kalbos lygmenys – morfologija, žodžių daryba, sintaksė. Tačiau jų pokyčių esama palyginti nedaug ir jie sunkiau pastebimi nei ryškiųjų fonetinių ypatybių – dzūkavimo ar balsių [a·], [e·]
siaurinimo – vengimas.
Plačiau aptartina daugiausia autorės darbo ir mokslinės kompetencijos pareikalavusi didžiausia knygos dalis – Tekstai (p. 61–194). Tematikos ir kalbinių
ypatybių požiūriu šiame leidinyje, kaip ir kituose A. Leskauskaitės sudarytuose
tarminiuose šaltiniuose, publikuojami tekstai yra tinkamai parinkti ir nepriekaištingai sutranskribuoti. Knygoje pateikti trijų kartų atstovų pasakojimai iš
skirtingų gyvenamųjų vietovių – Neliubonių, Mikalinos, Tautėnų, Veršių, Ricielių kaimų ir Leipalingio miestelio – labai gerai pristato XX a. pab.–XXI a. pr.
Leipalingio šnektą. Juose „atsispindi šio įdomaus Dzūkijos kampelio istorija,
buitis, pasaulėvoka, papročiai ir tradicijos, kasdieniai darbai, šventės, šeimos,
giminės, kaimynų ir bičiulių santykiai, įvairių gyvenimo tarpsnių prisiminimai,
reali sinchroninė šnektos situacija“ (p. 8). Tekstų pateikėjai yra sąmojingi ir išmintingi, į pasaulį žvelgia filosofiškai ir optimistiškai, drąsiai pasitinka bet kokias negandas, pvz..: laim·ŋgα(s) žmɔ.gùs | katrìz g.li d·rpt; vska(s) sutvaȓk·t‿ir
| gi.vé.(t) tαi‿nẹ·rà tαip le.gva; gi.vá.m duob·s nẹ·rà | turì gi.vǽ.; beñ.dras
5

Rudaminos šnektoje užrašytas daiktavardis krakamùliai ‘skanėstas, gardumynas’ (LKŽe). Šio žodžio neteko girdėti vartojant tiesiogine reikšme. Žodžių junginys užsimanyti krakamulių dažniausiai reiškia ‘norėti nežinia ko, norėti ypatingų dalykų’.

6

Šiais žodžiais dažniausiai įvardijamos išnykusios arba nykstančios realijos.
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arkl·s vsada lesas ir kt. (p. 66, 109, 107, 118)7. Tad skirtingų kartų atstovų
pasakojimai įvairiomis temomis yra tikras lobis ne tik leksikos, morfologijos ar
sintaksės, bet ir tarmių bei bendrinės kalbos, kalbų sąveikos tyrėjams. Profesionaliai atrinkta ir tinkamai pateikta medžiaga leidžia mokslininkams įvertinti
įvairių kalbos lygmenų raidą ir pokyčius.
Pirmiausia tarminiai tekstai atsako į daug diskusijų XX a. antrojoje pusėje
kėlusį klausimą dėl ilgųjų balsių [i·], [u·], [ẹ·], [ɔ·] ir poliftongų [ie], [uo] priegaidžių skyrimo pietvakarinėse pietų aukštaičių šnektose8. Iš jų matyti, kad daugeliu atvejų tvirtapradė ir tvirtagalė priegaidės pateikėjų tariamos aiškiai. Kaip
nurodė tekstų rengėja, sunkiausia priegaidę nustatyti tada, kai „dėl krintančios
intonacijos, ypač žodžio gale, minėti garsai tariami trumpesni“ (p. 28). Šiais
atvejais žymima vidurinė priegaidė, pvz.: piln.s, vɔ.ket.s ir kt. (p. 67, 104).
Pagrįstai vidurinė priegaidė nurodoma ir kilnojamojo kirčiavimo žodžių, apibendrinusių kirtį kamiene, formose, kurių atsiradimas sietinas su dviejų kirčiavimo tipų – pastovaus ir kilnojamojo – formavimusi, pvz.: an·kus, mašin·las,
mɔ.k·kla(s), pl·taz, kɔp·stus, var·kla, kn·ga ir kt. (p. 67, 75, 111, 143, 174, 181,
193). Taigi A. Leskauskaitės publikuoti pietvakarinio arealo – Kučiūnų, Seirijų
ir Leipalingio – šnektų tekstai kaip ir turėtų padėti tašką diskusijoje dėl priegaidžių (ne)skyrimo.
Tekstai patvirtina, kad pietvakarinėms pietų aukštaičių šnektoms būdingas
polinkis į akcentinį variantiškumą. Leipalingio apylinkėse gausu įvairiai kirčiuojamų linksniuojamųjų žodžių ir jų formų, pvz.: dr·u. / drɔ.bès, lá.iškαs /
lα.šku., laiškùs, m·ki.tɔ.jo / mɔ.k·tɔ.jẹi, nåudà / ná.uda, råud·ni / råudɔ.nũ·, du
sú·nus / tri(s)‿su·nùs, ši.tαi / šimtα ir kt. (p. 64, 72, 84, 97, 99, 105, 115, 119,
129, 141, 147, 166, 174, 176, 180). Čia, kaip ir kitose pietvakarinių pietų aukštaičių šnektose, dvejopai kirčiuojamos formos pateikėjo gali būti vartojamos
pramaišiui, pvz.: lǽ∙ŋkαi / leŋkα, lǽ∙ŋku. / leŋk., mɔ.ki.klà / mɔ.k·kla, pribuv.jè / prıbuv·je, vα.dini.ka(s), vα.dini.ku., vα.dini.kαis / vadin·ka, vɔ.kẹčẹ. /
v·kečẹi ir kt. (p. 67, 106, 115, 127, 177, 184; plg. Leskauskaitė 2006). Tačiau
tokie atvejai nėra dažni, t. y. žodžius linkstama kirčiuoti pagal vieną akcentinę
paradigmą. Pavyzdžiui, priesagos -ėjas, -a vedinių linkstama apibendrinti kilnojamąjį kirtį, pvz.: åudẹ.jè, šɔ.kẹ.jè, pardavẹ.j·s, pribuv.jè, veȓpẹ.jè, veȓpẹ.j·s ir
kt. (p. 73, 127, 163, 175). Priesagos -ykla daiktavardžių labiau paplitusios pastovaus kirčiavimo formos, pvz.: gam·kla, mɔ.k·kla, var·kla ir kt. (p. 67, 110–111)9.
7

Leipalingio šnektos atstovų charakterio ir būdo ypatybės nesiskiria nuo pietinių pietų aukštaičių
areale gyvenančio žmogaus vidinio pasaulio ypatybių (Ragaišienė 2019: 51–67).

8

Plačiau žr.: Leskauskaitė 2004: 180–194; Ragaišienė 2010: 20–23 ir ten min. lit.

9

Priesagų -ėjas, -a ir -ykla gretiminiai variantai pateikėjų vartojami rečiau, pvz.: kep·je, lǽ.udiez
gi.n·jẹi, bùɔ. uv·jẹi, gani·klà ir kt. (p. 114, 130, 142, 171).

274

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

LXXXI

Leipalingio apylinkių tekstai

Leipalingio šnektos kirčiavimo sistema yra gana sudėtinga. Ne visada yra aišku, įvairuoja tik paskirų formų kirčiavimas ar susidariusi visa gretiminė akcentinė paradigma, retai pasitaikantys atvejai yra paveldėti iš seno ar atsiradę naujai analogijos būdu. A. Leskauskaitė daugeliu atvejų ne tik nustatė tokių formų
priegaidę, bet ir išnašose tinkamai pakomentavo retesnius akcentuacijos atvejus.
Tekstuose pasitaiko tik vienas kitas abejotinas priegaidės – akūto ar cirkumflekso – nurodymo žodžio kamiene atvejis, pvz.: m·kslɔ (plg.: m·kslas, m·kslαis),
riúotẹ., s·ki. (greta s·ki.), vienúolẹ.s (greta vienuõlẹ.s), puȓv·nu. (greta puȓv·nu.), ž·dαi (greta ž·das, ž·dαi, ž·du.) ir kt. (p. 62, 68, 108, 109, 113, 116, 122,
123, 193).
Skaitant tekstus į akis krenta dar vienas dalykas – šnektos atstovų labai vaizdinga ir išraiškinga kalba. Tekstuose gausu deminutyvų, palyginimų, frazeologizmų, vaizdingųjų veiksmažodžių ir kt. Vaizdingoji leksika ne tik suteikia
pasakojimams gyvumo ir skambumo, bet ir atskleidžia ją vartojančios bendruomenės pasaulėvaizdį ir jo raišką (plačiau žr. Ragaišienė 2017a: 129). Šiam leksikos sluoksniui būdingas ekspresyvumas, emocingumas, dinamiškumas ir vertinamasis aspektas (pasigėrėjimas, pasididžiavimas, niekinimas, menkinimas ir
pan.).
Leipalingio šnektoje ypač dažnai vartojami deminutyvai – su priesagomis
sudaryti žodžiai, turintys mažybinę maloninę reikšmę. Tekstuose vyrauja daiktavardžių deminutyvai, kurie dažniausiai sudaromi su priesagomis -elis, -elė,
-(i)ukas, -(i)ukė, -ulis, -ulė (plg. Leskauskaitė 2006: 51), pvz.: dukràl., tẹ.veù,
up·li, up·l., vaȓgèli, sæn.lẹ.; arkùkαi, kamarùkẹ., kambarùkα, kelnukès,
paršùkai, peùkas, teùkas, trɔbùkẹ., viedrùkan; mɔ.tùl., sαsùl., tetùl., tẹ.vùlis,
tẹ.vùɔ. ir kt. (p. 63, 66, 70–72, 76, 79, 82, 85, 149, 151, 157)10. Iš retesnių
maloninių mažybinių daiktavardžių priesagų minėtinos -aitis, -aitė, -ėlis, -ėlė,
-ytis, -ytė ir -utis, -utė, pvz.: mergá.itẹ, kamarα.tẹ.; bekɔ.n·li., vakar·lẹi, vaȓt·u.;
gẹ.l·tẹ.m, mam·tẹ.; bɔ.bùtẹ., puzbɔŋkùci., såulùtẹ., snukùti. ir kt. (p. 63, 73, 76,
79, 85, 89, 91, 95, 103, 151). Leipalingio šnektoje, kaip ir visame pietvakariniame pietų aukštaičių areale, vedinių gausumu išsiskiria priesagos -ukas, -ukė
daiktavardžiai (plg. Ragaišienė 2017a: 130). Šios priesagos vediniai sudaro daugiau kaip pusę tekstuose rastų mažybinių žodžių. Daiktavardžių darybos sistemoje gali funkcionuoti du (rečiau – keli) deminutyvai, turintys tą pačią leksinę
ir semantinę reikšmę, tačiau skirtingas priesagas, pvz.: sesùtẹ. / sαsùl., tẹ.vùlis /
tẹ.vùkas / tẹ.v.lis, vartukùs / vaȓtẹ·ùs ir kt. (p. 71–73, 95, 122–124).
10

Su šia priesaga daromi ir mažybiniai būdvardžiai, pvz.: ku.dùkẹ., meŋkùtẹ., mažùkαi, mažùlis ir kt.
(p. 69, 100, 155).
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Leipalingio apylinkių tekstai išsiskiria frazeologizmų gausa11. Jie savo reikšme dažniausiai sutampa su vieno žodžio reikšme ir vaizdingai nusako to atskiro žodžio reikšmę, rodo emocijų ir veiksmų intensyvumą, pvz.: α.k‿tu
ž.mẹ.z gu.be (žemės gumbas ‘mažvaikis’); vis·ɔ.(m) mad·m ‘visaip’; subú·mbα pɔ.‿n·u (po nosimi) ‘negarsiai, neaiškiai’; åu‿cìk aks vercı ‘įžūliai, akiplėšiškai (elgiesi)’; zl.cin invarα ‘supykdai’; bα.ktas krùkis ‘ir baigta’; bαisùz
dá.iktαs, bαisùz dá.ikte ‘labai labai daug, labai didelis’; už‿galv·s ti‿sus·mi. ‘susikrimtę, susirūpinę’ ir kt. (p. 66, 80, 81, 86, 173, 174). Autorė frazeologizmų
reikšmes išnašose aiškina nenuosekliai. Regis, linkstama nurodyti rečiau vartojamų ir frazeologizmų su skoliniais reikšmes.
Požiūris į sakomą dalyką, jo vertinimas pasakojimuose gali būti reiškiamas
palyginimais. Ši stilistinė priemonė vartojama vienam daiktui ar reiškiniui sugretinti ar palyginti su kitu, norint išskirti, pabrėžti, išryškinti ar patikslinti kurią nors ypatybę, bruožą, veiksmą ar būseną, pvz.: kat‿peks m·naùs ·
ka(p)‿pagal· gul·jɔ; placù ka(p)‿pečedα.ktẹ.s sùbini; žandα. d.ga kap‿ugns ir
kt. (p. 101, 165, 167). Vieni palyginimai yra situaciniai, kuriami pasakotojų kalbos sraute, kiti – pastovūs, tradiciniai, vartojami kaip nusistovėjusios įprastinės
kalbos priemonės (Ragaišienė 2017a: 140).
Ne mažiau nei frazeologizmai ar palyginimai pasakojimui gyvumo ir įtaigumo suteikia vaizdingieji veiksmažodžiai. Jie tiesiogiai susiję su išorinio pasaulio
vertinimu ir (arba) pasakotojo pastangomis vaizdingiau, raiškiau nusakyti vykstantį veiksmą ar išreikšti savo mintis, pvz.: nugrabží·ta ‘nukrapštyta, nukasta
paviršiumi’, pl.ška ‘garsiai skamba, aidi’, i.veica ‘prilupa, primuša’, prıpåũ.kinåu ‘prišnekėjau’, sùslupa ‘susimuša’ ir kt. (p. 65, 75, 80, 93, 146). Veiksmo
staigumui ir intensyvumui nusakyti vartojami ištiktukai, pvz.: brú·kšt, plǽ.ukšč,
pá.ukšč, pú·kšč, ú·šč ir kt. (p. 67, 83, 93, 100)12.
Tekstuose pasitaiko ir vienas kitas keiksmažodis. Jais reiškiamos neigiamos
emocijos, nepasitenkinimas įvykiais ar veiksmais, linkima ko nors bloga, pikta,
pvz.: kat‿jùs abùdu iȓ‿perkũ·na(s) veñ.tas uždåũ.štu.; ·‿ju.(s) sakå kɔ.lèrɔ.s; ina‿jie kibinim. ir kt. (p. 83, 173, 177).
Dar atkreiptinas dėmesys į tarminių tekstų komentarus. Išnašose komentuojamos retesnės fonetinės, morfologinės ir kitokios ypatybės, nereguliarūs kalbos
reiškiniai, nurodomi skoliniai, paaiškinamos retesnės žodžių reikšmės ir pan.
Dauguma dalykų pakomentuota moksliniu požiūriu nepriekaištingai, t. y. labai
aiškiai, tiksliai ir glaustai.
11

Jei palygintume vaizdingąją leksiką su gėlių puokšte ar žydinčia pieva, tai pačios puošniausios ir
gražiausios gėlės būtų frazeologizmai (Lipskienė 2008: 5).

12

Recenzuojamose tekstuose jų rasta palyginti nedaug. Gerokai dažniau ištiktukai ir jaustukai vartojami Kučiūnų, Rudaminos, Punsko ir kt. pietvakarinėse pietų aukštaičių šnektose.
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Leipalingio apylinkių tekstai

Baigiant recenziją norėtųsi pasidžiaugti leidinio meniniu apipavidalinimu –
dailininko Roko Gelažiaus, maketuotojos Rasos Labutienės ir Astos Leskauskaitės darbu. Ypač vertingos leidinyje pateiktos Leipalingio apylinkes pristatančios
archyvinės ir tekstų sudarytojos nuotraukos.
Recenzijoje nurodyti kai kurie netikslumai ar nenuoseklumai nė kiek nesumenkina A. Leskauskaitės profesionaliai atlikto darbo ir leidinio Leipalingio
apylinkių tekstai mokslinės vertės. Atidus knygos perskaitymas ir jos aptarimas
tik rodo, kad patyrusių dialektologų parengti tarminiai šaltiniai yra reikalingi ir
svarbūs ne tik šiandienos, bet ir ateities tarmėtyrai.
Nors tarminiai šaltiniai nėra laikomi vertinga moksline produkcija, Kolegei
linkiu parengti dar ne vienos šnektos tekstus, nes turi atlkt vα.dini.ka(s) sàvɔ.
p.reigas | · žmɔ·gù(s) sàɔ. p.reigas (p. 106).
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Nurodymai autoriams

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

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

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

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