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Pratarmė

1 Baltu valodu atlants. Prospekts / Baltų kalbų atlasas. Prospektas / Atlas of the Baltic Languages. Prospect. Ed. A. Stafecka, D. Mikulėnienė, Rīga–Vilnius, 2009, 
180 p. ISBN 978-9984-742-49-6.

2 Zigmas Zinkevičius. [Rec.:] Baltu valodu atlants  ̶ Baltų kalbų atlasas  ̶ Atlas of the Baltic Languages. Rīga: Latvijas universitātes Latviešu valodas institūts, Vilnius: Lie-
tuvių kalbos institutas, 2009, 180 p.  ̶ Gimtoji kalba 1, 2010, 25; Jožica Škofic. [Rec.:] Anna Stafecka & Danguolė Mikulėnienė, ed. Baltu valodu atlants  ̶ Baltų kalbų 
atlasas  ̶ Atlas of the Baltic Languages. Riga / Vilnius, 2009. 184 p.  ̶ Dialectologia et geolinguistica 19, 2011, 119–121; Dorota Kristina Rembiševska. Par Baltu valodu 
atlantu.  ̶ Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 2011, 65. (1./2.), 100–102; Dorota Rembiszewska. [Rec.:] Baltu valodu atlants. Prospekts (Baltų kalbų atlasas. 
Atlas of the Baltic Languages), Riga–Vilnius, 2009, ss. 183. – Acta Baltico–Slavica 34, 2010, 301–304; [Inform.] Baltu valodu atlants.  ̶ Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis. A daļa, 2010, 64. (3./4.), 139.

Leidinio Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the 
Baltic Languages1 idėja sulaukė palankaus tarptautinio įvertinimo2. 
Todėl Latvijos universiteto Latvių kalbos instituto ir Lietuvių kalbos 
instituto mokslininkai, laikydamiesi tų pačių mokslinio ir metodinio 
darbo principų, tęsia savąjį projektą. 

Šįkart mokslo visuomenei pristatoma pirmoji Leksikos dalis Flora, 
plačiau supažindinanti skaitytojus su baltų kalboms būdingos leksi-
kos dalimi. Šioje kompaktinėje plokštelėje ji pristatoma plačiu įva-
diniu straipsniu, 16 lingvistinių leksikos žemėlapių ir jų komentarais, 
taip pat 15 smulkių žemėlapių, kuriuose vieno ar kito augalo pava-
dinimas pavaizduotas tik vienos kurios kalbos paplitimo plote – Lat-
vijoje ar Lietuvoje. Skaitytojai taip pat supažindinami su geolingvis-
tinių XIX a. antrosios pusės–XX a. leksikos tyrimų, kuriuos vykdė 
abiejų šalių mokslininkai, istorija. 

Kadangi Baltų kalbų atlaso prospektas jau nelengvai pasiekiamas 
skaitytojams, kompaktinėje plokštelėje pakartotinai publikuojami kai 
kurie žemėlapiai ir jų komentarai, kiti tekstai, be kurių šios plokšte-
lės informacija būtų neišsami ar sunkiau suprantama. Kai kurie iš jų 
autorių ar šio leidinio sudarytojų dar pildyti ir redaguoti. 

Leidinys Baltų kalbų atlasas. Leksika 1: Flora apsvarstytas Lietuvių 
kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje ir šio ins-
tituto Mokslo taryboje, taip pat Latvijos universiteto Latvių kalbos 
instituto Mokslinės tarybos posėdyje. Darbo grupė nuoširdžiai dėko-
ja visiems, leidinio svarstymo metu pateikusiems vertingų pastabų ir 
pasiūlymų: prof. habil. dr. Algirdui Sabaliauskui, prof. habil. dr. Vy-
tautui Ambrazui, habil. dr. Ojārui Bušui ir kt. 

Ypač dėkojame jauniesiems kolegoms Veronikai Adamonytei, Pau-
lui Baluodžiui (Balodis), Daivai Kardelytei-Grinevičienei ir Ilonai 
Akmentiņai už subtilius vertimus iš latvių kalbos į lietuvių ir iš lie-
tuvių į latvių kalbą, taip pat kolegėms Aldonai Matulaitytei ir Zuza-
nai Šiušaitei, vertusioms ir redagavusioms tekstus anglų kalba. 

Sakome ačiū Atlaso dailininkui Alfonsui Žviliui ir plokštelės pro-
gramuotojui bei dizaineriui Laurynui Liberiui. Nuoširdžiai dėkui Lie-
tuvių kalbos instituto leidyklos vadovei Audronei Bielevičienei, ma-
ketuotojui Sauliui Juozapaičiui. 

Už finansinę paramą ir supratimą dėkojame Lietuvos mokslo ta-
rybai. Jos paramos ir palaikymo tikimės ir ateityje. 
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Iki šiol tiek latvių, tiek lietuvių kalbotyros istorijoje vyravo deskrip-
tyvinis paskirų tyrėjų surinktos tarmių medžiagos aprašymo būdas. 
Skirtingi autorių tikslai ir analizės metodai neretai trikdo duomenų 
sintezę, neleidžia pamatyti ryškesnio visumos vaizdo. Ir priešingai – 

tinkamai sugretinti faktai padeda geriau suprasti baltų kalbotyros rai-
dą, įvertinti ją platesniame Europos kontekste (plg. Dini 2000). Tada 
akivaizdžiai išryškėja geolingvistinių tyrimų Latvijoje ir Lietuvoje 
paralelės, žr. 1 lentelę1.

Geolingvistiniai latvių ir lietuvių 
 kalbų leksikos tyrimai

Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka

LAIKOTARPIS LATVIJA LIETUVA

XIX a. pab. 1892 m. E. Volters ir kt. Programma tautas gara 
mantu krājējiem (Jelgava)

1886 m. Э. Вольтеръ. Программа для указанiя особенностей говоровъ 
Литвы и Жмуди (Санкт-Петербургъ)

1886–1905 m. Dienas Lapa 
priedai Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem

1890–1898 m. K. Jauniaus tarmių aprašai kalendoriuose Памятная книжка 
Ковенской губернии 

XX a. I pusė 1923 m. P. Šmits. Programma tautas tradīciju krājējiem 1924 m. K. Būga. Klausimų lapas (Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3), išspausdintas kaip 
laik raščio Lietuva priedas 1924 m. liepos 23–25 d.

1940 m. V. Rūķe. Programma izlokšņu aprakstiem 1940 (1941?) m. A. Salys. Apklausas 1

XX a. II pusė2 1954 m. Latviešu valodas dialektu atlanta materiālu 
vākšanas programma 

1951 m. Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo programa (autoriai: J. Balčiko-
nis, B. Larinas, J. Senkus; 2 leid. – 1956 m.)

1963–1992 m. Palīgs apvidu vārdu vācējiem 
(16 anketų, žr. tekstą) 

1967–1976 m. Apvidvārdu aptaujas (7 anketos, žr. tekstą)

nuo 1976 m. Atlas linguarum Europae (36 punktai) nuo 1976 m. Atlas linguarum Europae (42 punktai) 

1999 m. Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika 
(102 žemėlapiai, vad. B. Laumane)

1977 m. Lietuvių kalbos atlasas 1. Leksika (120 žemėlapių, ats. red. K. Morkūnas)

1983 m. Kalbos faktų rinkimo programa (leksikai skirtos 5 anketos)

1995 m. Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programa

XXI a. 2009 m. Baltu valodu atlants. Prospekts / Baltų kalbų atlasas. Prospektas / Atlas of the Baltic languages. A Prospect, Rīga: Latvijas Universitā-
tes Latviešu valodas institūts, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas

1 lentelė. Geolingvistiniai tarmių leksikos tyrimai Latvijoje ir Lietuvoje

1 Bene pirmuoju bandymu pateikti sintetinį latvių ir lietuvių tarmėtyros vaizdą laikytinas XI tarptautiniame baltistų kongrese „Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis“ 
(Ryga, 2010 09 27–30) skaitytas Danguolės Mikulėnienės ir Annos Stafeckos pranešimas „‘Baltu valodu atlants’: latviešu un lietuviešu paralēles“ (Mikulēniene, Sta-
fecka 2010: 118–119). Atskirai paskelbta pirmoji šio pranešimo dalis apie latvių ir lietuvių tarmėtyros pradžią (Mikulėnienė, Stafecka 2011: 123–133). 

2 Pažymėtina, kad septintajame dešimtmetyje Latvijoje ir Lietuvoje išleisti stambūs kapitaliniai dialektologijos darbai – Martos Rudzītės Latviešu dialektoloģija (1964) ir 
Zigmo Zinkevičiaus Lietuvių dialektologija (su 75 žemėlapiais, 1966), padėję pamatus tolesnėms dialektologijos studijoms abiejose valstybėse. 

Geolingvistiniai lietuvių ir latvių leksikos tyrimai sietini su pir-
maisiais klausimynais. Šių tyrimų pradžia – XIX a. antroji pusė, kai 
Rusijos imperijos šiaurės vakarų dalyje, dabartinėje Lietuvos ir Lat-

vijos teritorijoje, pradedamas plataus masto folkloro, etnografijos ir 
kalbos duomenų rinkimas. Šiuo tikslu buvo sudaromos pirmosios 
medžiagos rinkimo programos.
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Pirmieji klausimynai ir leksikos klausimai. 
eduardo Volterio programos
Pirmieji lietuvių ir latvių kultūros ir kalbos paveldo klausimynai 

sietini su Sankt Peterburgo universiteto privatdocento E. Volterio 
vardu. Tiesa, jie labai nevienodi ir nelygiaverčiai: pirmasis (Программа 
1886) yra siauresnio pobūdžio ir skirtas tik kalbiniams lietuvių tarmių 
faktams rinkti, antrasis (Programma 1892) gerokai platesnis ir apima 
visą latvių tautos etnografinį bei dvasinį paveldą (plačiau žr. Mikulė-
nienė, Stafecka 2011: 123tt.). 

BENDRIEJI PROGRAMų BRUOŽAI. E. Volterio iniciatyva su-
daryta 1886-ųjų programa laikytina pirmuoju lietuvių tarmėtyros 
klausimynu. Tai nedidelio formato, plona (12 p.) knygutė, kurioje 
pateikta per 50 įvairiems kalbos lygmenims priskirtinų klausimų (Mi-
kulėnienė, Stafecka 2011: 124). E. Volteriui vadovaujant parengta ir 
antroji Programa tautos dvasinės kūrybos turto rinkėjams (Programma 
tautas gara mantu krājējiem, Jelgava, 1892), kurią sudarė keli latvių 
studentai3, o išleido Jelgavos Latvių draugijos Raštijos skyrius. Ši 
programa daug didesnė (80 p.) už pirmąją, sudaryta iš maždaug 950 
klausimų, suskirstytų skyriais. Tiesiogiai ar netiesiogiai su kalba su-
sijusių klausimų yra beveik visuose šios programos skyriuose. 

Lietuvių kalbai skirta programa be išsamios įvadinės dalies. Tik 
pirmaisiais sakiniais informuojama, kad Imperatoriškoji rusų geografų 
draugija prašanti nurodytu adresu siųsti atsakymus ir pastabas į pa-
teiktus klausimus4. Knygelės pabaigoje prie atsakymų prašoma būtinai 
pridėti kuo tiksliau užrašytą tarminį tekstą (dainą, pasaką ar padavimą), 
taip pat liaudies pasakymus apie kitų vietovių kalbą ir tarmes, pravar-
des. Kad tarminis tekstas būtų užrašytas tiksliai, siūloma naudotis 
dviem knygelės gale pateiktomis abėcėlėmis: rusų-lietuvių ir lotynų-
lietuvių5. Kaip sektinas slaviškojo raidyno pritaikymo lietuvių kalbai 
pavyzdys, nurodytas Jono Juškos dainų rinkinys (Литовскія Народ  ныя 
Пѣсни, 1867). Nors lietuviški tekstai galėjo būti užrašomi ir rusiško-
mis raidėmis, žodžių kirtį prašoma žymėti akūto ir gravio ženklais, o 
balsių ilgumą – brūkšneliu (Программа 1886: 12). 

Išsamiame latviškosios programos įvade taip pat nurodyta, kad folk-
loro medžiaga turi būti užrašyta taip, kaip ją pateikia pateikėjai, nieko 
negalima taisyti ar pildyti. Folkloro medžiaga ir visi atsakymai, pavyz-
džiui, į aštuntajame skyriuje „Tikėjimas dievais ir šmėklomis“ („Dievu 
un mānu ticība“) pateiktus klausimus, turi būti užrašomi pateikėjo 
šnekta, laikantis Jelgavos Latvių draugijos Raštijos skyriaus patarimų 
tarmių medžiagos rinkėjams6. Tarmybes prašoma paaiškinti7. 

Latviškosios programos įvade išvardyti visi šaltiniai (Programma 
1892: 9). Tai: 1) Gamtos mokslų, antropologijos ir etnografijos mė-
gėjų draugijos prie Maskvos universiteto išleista Программа для 
собиранiя этнографическихъ сведенiй (1887), 2) Imperatoriškosios 
rusų geografų draugijos Etnografijos skyriaus išleista Программа для 
собиранiя народныхъ юридическихъ обычаевъ (1887)8, 3) Latvių bi-
čiulių draugijos išleistais klausimais (Bīlenšteins, Auniņš, Volters 
1888), 4) E. Volterio surinkta medžiaga apie latvių mitologiją (Pro-
gramma 1892: 9)9. 

Pastaruosius du šaltinius galima laikyti pirmaisiais, tiesa, labai 
mažos apimties klausimynais. Mat Latvių bičiulių draugijos anketą 
sudaro 80 etnografijai ir mitologijai skirtų klausimų. Su kalba sietinas 
tik vienas: „Kaip dar kitaip vadina vaivorykštę?“ („Kā vēl citādi sauc 
varavīksni?“), o laikraščio Dienas lapa 1892 m. prieduose „Etnogra-
finės žinios apie latvius“ („Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem“) iš-
spausdintą E. Volterio (Volters 1892) klausimyną apie Jonines sudaro 
151 klausimas, iš kurių keli sietini ir su kalba: apie Joninių valgių 
pavadinimus (VI, 70), žolynų pavadinimus (IV, 5, 34; X, 27), vieto-
vardžius su Jānis ir refrenu Līgo (X, 65).

1892 m. latviškosios programos įvadas baigiamas poetišku palinkė-
jimu: „Ženk pirmąkart savo keliu, mūsų kūriny, įgyk ir naujų tautos 
dvasinės kūrybos draugų ir mėgėjų; padėk jaunosios kartos širdyse 
įžiebti meilę senolių palikimui, nes pažindami jį mes geriau suprasime, 
kas buvome, kas esame, ką turime ir ką dar reikėtų įgyti“10 (Program-
ma 1892: 10). Tačiau iš paskutinio įvado sakinio – „Dėl tam tikrų 
aplinkybių kai kuriuos numerius reikėjo išimti“11 – galima spręsti, kad 
cenzūra kai kuriuos klausimus vis dėlto išbraukė. Tai matyti ir iš trūk-
tinos klausimų numeracijos (pavyzdžiui, po 102 klausimo iš karto pa-
teikiamas 104 klausimas, o po 108 – 110 ir pan.). 

PROGRAMų SANDARA. Daugelis lietuvių tarmėms skirtos pro-
gramos klausimų sunumeruota eilės tvarka (1–41), vėlesni žymimi 
raidėmis (A–L). Smulkiau klausimai kalbos lygmenimis ar kaip kitaip 
neskirstomi, tačiau kiekvienas iš jų pateikiamas su tam tikrais paaiš-
kinimais, kurie turėjo padėti medžiagos rinkėjams susigaudyti lietu-
vių tarmių įvairovėje. Iš lietuvių tarmėms skirtos programos matyti, 
kad rengėjai buvo gerai susipažinę ir su pačiomis tarmėmis, ir su tuo 
metu jau spausdintais jų aprašais. Akivaizdžiai remtasi Augusto Schlei-
cherio (Schleicher 1856), Jono Juškos (1861), Frydricho Kuršaičio 
(Kurschat 1876) gramatikomis.

Programa pradedama fonetikos klausimais ir gana išsamiais jų 
komentarais. Pirmieji klausimai (1–18) skirti balsiams ir jų tarmi-

3 Kaip rašo Pēteris Šmitas (Šmits 1923), didžiausias indėlis priklauso išsamaus šios programos įvado autoriui, tuometiniam teisės studentui, o vėliau advokatui Jāniui 
Ansberģiui. Įvado pabaigoje paminėti visi prisidėję prie programos kūrimo: pirmiausia dėkojama docentui E. Volteriui, Jelgavos Latvių draugijos Raštijos skyriui ir 
bendradarbiams – Kalāciui, Stoķetui, Berģiui, Kalniņiui, Brēdenfeldui. 

4 „Императорское Русское Географическое Общество, желая собрать подробныя свѣдѣнія о литовскомъ языкѣ и племени, покорнѣйше проситъ любителей и 
зна токовъ литовскаго языка и народности сообщать указанія и замѣтки по прилагаемымъ вопросамъ. Общество съ благодарностью приметъ всѣ такія за мѣт-
ки, которыя могутъ быть высылаемы въ С.-Петербургъ, въ Императорское Русское Географическое Общество, у Чернышева моста, въ домѣ 6-й гимна зіи“ 
(Про грамма 1886: 1).

5 „Русско-литовская азбука“ (Программа 1886: 11), „Латинско-литовская азбука“ (Программа 1886: 12).
6 Šie patarimai „Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļas lūgums tautas garamantu krājējiem“ išspausdinti žurnale Austrums (1890, 2, 907–909 skiltis).
7 Pirmajame latviškosios programos skyriuje taip pat yra pastaba, kad užrašant žodžius reikia atkreipti dėmesį į tarmės ypatybes, laužtinius, stumtinius, tęstinius garsus 

ir kitas kalbos smulkmenas (Programma 1892: 12).
8 Aizputės ir Gruobinios taikos teisėjų susirinkimo pirmininko užsakymu ši programa buvo išversta į latvių kalbą (Programma tautas juridisku ierašu krāšanai) ir išleista 

Liepojoje 1892 m.
9 Klausimai skirti tikriausiai Joninių šventei (žr. Volters 1892).

10 „Uzņem tad, mūsu lolojum, pirmo reiz savu ceļu, iemanto pie līdzšinējiem, tautas gara mantu draugiem un cienītājiem jaunus klāt; palīdzi jaunās paaudzes sirdīs ie-
dēstīt mīlestību uz senču mantojumu, jo, viņu pazīdami, mēs visdrīzāki atzīsim, kas mēs bijām, kas mēs esam, kas mums ir un kas mums vēl jāiegūst.“

11 „Trūkstošie numuri bija apstākļu dēļ jāizlaiž.“
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niams variantams, pavyzdžiui, pirmasis klausimas: „1) Kaip tariamas 
kirčiuotas a? Rytų aukštaičių tarmėse, anykštėnų ir kitose, jis taria-
mas kaip o. Kai jis nekirčiuotas, tai išlieka a. Pvz., króštas, įn. kraštù; 
gołas, įn. gałù; otvaras“12 (Программа 1886: 1), du klausimai (19–
20) skirti priebalsiams, dzūkavimo reiškinių analizei. Dar dvidešimt 
(21–41) – įvairioms morfologinėms formoms aprašyti, pavyzdžiui, 
34 klausimas, skirtas veiksmažodžio tariamajai nuosakai: „Kaip bai-
giasi tariamosios (geidžiamosios) nuosakos pirmasis asmuo: but’au, 
but’eu, but’o, buč’au, buč’a ar buče?“13 (Programma 1886: 8). Likusie-
ji 11 klausimų skirti leksikai. 

Latviškosios programos rengėjai beveik tūkstantį klausimų suskirs-
tė į dešimt teminių skyrių. Tai klausimai, susiję su: 1) geografija ir 
istorija (I, 1–33), 2) antropologija (II, 1–23), 3) pastatais ir jų dalimis 
(III, 1–35), 4) apranga (IV, 1–21), 5) žmogaus maistu – valgiais ir 
gėrimais (V, 1–33), 6) žmogaus gyvenimo būdu ir užsiėmimais (VI, 
1–67), 7) šeima ir papročiais (VII, 1–275), 8) tikėjimu (VIII, 1–783), 
9) latvių kalba ir raštija (IX, 1–61), 10) papročių teise (X, 1–132). 

Latviškojoje programoje taip pat pateikiama keletas galimų atsaky-
mų variantų, pavyzdžiui, trečiojo skyriaus 7 klausimo – „Kokia me-
džiaga dengiami stogai“14 – galimi atsakymai: „Pvz., šiaudais, malks-
nomis, čerpėmis, skiedromis ir kt.“15 (Programma 1892: 15). Kartais 
galimas atsakymas įkomponuotas į patį klausimą – pavyzdžiui, 12 klau-
simas: „Kaip pateikėjo vietoje vadina kiekvieną pastatą (gyvenamąjį 
namą, pvz., ērbeģis, istaba, kalns ir kt.)“16 (Programma 1892: 15).

LEKSIKOS IR SU LEKSIKA SUSIJę KLAUSIMAI. Leksikos klau-
simus ir atsakymus E. Volteris sieja su lietuvių tautos etnografija („для 
этнографiи литовскаго племени“) (Программа 1886: 9), todėl juos 
numeruoja atskirai, raidėmis (A–L). Šiuos klausimus galima sieti su 
kai kuriomis semantinėmis žodžių grupėmis. Kai kurie iš jų yra ben-
dri tiek lietuvių tarmių, tiek latviškajai programai, todėl aptartini iš-
samiau. Skirtinos trys bendros semantinės klausimų grupės.

Pirmiausia tai pačių tiriamų tautų – lietuvių (ir žemaičių) bei 
latvių – ir jų kaimyninių tautų (baltarusių, rusų, kuršių) pavadinimai 
(klausimai A–C, žr. Программа 1886: 9). Komentaruose pažymima, 
kad kai kur lietuvis (Lëtuwis) savęs taip nevadina, tik žemaičiu 
(Жемайтисъ), kad baltarusis dar vadinamas gudu (Гудасъ), rusas 
(великоруссъ) – burl(i)oku (бурлóкас), maskoliumi (масколіус), staro-
vieru (староверас). Šie klausimai atitinka latviškosios programos pir-
mojo – geografijos ir istorijos – skyriaus klausimus: kaip latviai va-
dina save, savo žemę, kaimynus, kaip kaimyninės tautos vadina latvius, 
pavyzdžiui, nurodoma, kad Vitebsko gubernijos latviai vadinami igau-
niais, t. y. estais) (около Риги живутъ чухонцы). Klausiama ir apie 
tautas, gyvenančias tarp latvių, – krievinius17 prie Bauskės, Iršų ko-

lonistus Liepkalno parapijoje18, estus Laicenėje, Mazsalacoje (Pro-
gramma 1892: 12). Programos sudarytojų nuomone, atsakymai į kai 
kuriuos klausimus paaiškintų kai kurių žodžių semantiką, pavyzdžiui, 
ar pavadinimas krievi vartojamas rusų tautybei, ar tarnybai kariuome-
nėje pavadinti (viņš aizgāja krievos) (Programma 1892: 11). 

Iš esmės sutampa ir lietuvių tarmėms skirtos programos klausimai 
apie gyvenamosios vietos (kaimo, kiemo, ulyčios) vardus (D) ir gyve-
namojo būsto ir sodybos pavadinimus (E). Tik latviškojoje programo-
je šiuos pavadinimus prašoma aptarti daug smulkiau. Rinkėjai ragina-
mi užrašyti padavimų apie vardų, pavardžių, namų, dvarų, valsčių, 
parapijų pavadinimų kilmę, paaiškinti, ar esama ryšio tarp sodybų 
pavadinimų ir pavardžių, ar sodybų pavadinimai vartojami vienaskaita, 
ar daugiskaita ir pan. Šiame skyriuje pateikta ir rekomendacija pridė-
ti dažniau vartojamų vardų, sodybų pavadinimų sąrašus, raginama 
rinkti mikrotoponimus (pelkių, griovių, pievų ir pan. pavadinimus). 

Čia priskirtini ir kai kurie latviškosios programos trečiojo skyriaus 
„Apie pastatus ir jų dalis“ („Par ēkām un to piederumiem“) klausi-
mai apie latvių gyvenimo būdą (ar jie gyveną vienkiemiuose, ar 
kaimuose). Klausimai apie gyvenamojo pastato dalis, gyvenamojo 
namo ir ūkinių pastatų pavadinimus ir pan. sietini su lietuvių tarmėms 
skirtos programos klausimu (E): „Kaip lietuviškai vadinamas namas 
ir valstiečio sodyba? Kokie yra namo dalių pavadinimai? Ar senos 
statybos namas neturi kito pavadinimo nei naujai pastatytasis?“19 
(Программа 1886: 9). 

Lietuvių tarmių programoje klausiama vaivorykštės, šešėlio, žalčio 
ir gyvatės, gandro ir gervės pavadinimų. Taigi mitologijai galima 
priskirti šešis klausimus (F-H, L). Latviškojoje programoje apie liau-
dies tradicijas ir mitologiją klausiama beveik visuose skyriuose, o 
atskirai šiai tematikai skirtas labai išsamus aštuntasis skyrius „Tikėji-
mas dievais ir šmėklomis“, kurį sudaro net 783 klausimai. 

Tarp įvadinių latviškosios programos klausimų yra ir klausimas 
apie vaivorykštės pavadinimus: „Ar kur vaivorykštės nevadina kaip 
nors kitaip?“20 (Programma 1892: 35). Pateikiami galimi atsakymų 
variantai: laimes josta, garvērdze, dzelverdze, gardadze, dardadzis, gar-
vēle, garvelce, Dieva josta, Dieva kopls [greičiausiai kopls (kuoplis) ‘lan-
kas’ – A. S.], driksna ir darva21. Lietuvių tarmių programoje pateikti 
vos keli vaivorykštės pavadinimai – orãrykštė, drīgsn’ä, cmokas [turė-
tų būti smokas – D. M.] (смакъ) (Программа 1886: 9). 

Žalčio ir gyvatės pavadinimų pateikiama daugiau, jie išsamiau ir 
aprašyti: „Prūsijoje žaltys vadinasi angis, Suvalkų gubernijoje анге 
(anġė); Mėmelio [dab. Klaipėdos] parapijoje nuodingos gyvatės pava-
dinimas: kirmens (червь). Vilniaus gubernijoje tai atitinka giwate. Be 
to, pasakose vartojamas žodis žaltis, želektis, žalktis = змѣй ʻgyvatėʼ“22 
(Программа 1886: 9). Latviškojoje programoje klausimas apie žaltį 

12 „1) Какъ произносится а ударяемое? Въ говорахъ восточнолитовскихъ, оникштскомъ и другихъ оно переходитъ въ о. Когда на немъ нѣтъ ударенія, то остается 
а. Напр. króštas (край), тв. падежъ kraštù; gołas (конецъ), тв. пад. gałù; otvaras (хлѣбной ужъ).“

13 „34) Какъ оканчивается первое лицо желательнаго наклоненія (оптатива): but’au, but’eu, but’o, bučau, buč’a или buče?“
14 „Ar kādu materiālu apjumj jumtus?“
15 „Piem., ar salmiem, lubām, dakstiņiem, skaidām utt.“
16 „Kā ziņotāja apgabalā nosauc katru ēku (dzīvojamo, piem., par ērbeģi, istabu, kalnu utt.)“
17 Plg. la. krieviņi. Taip buvo vadinami votų (vodų) tautos žmonės, XV a. kaip karo belaisviai apsigyvenę Bauskės apylinkėse.
18 XVIII a. Iršų srityje įkurta vokiečių žemdirbių kolonija, norėta suformuoti pavyzdinius ūkius. Per Pirmąjį pasaulinį karą kolonistai buvo išsiųsti į vidurio Rusiją (1918 m. 

jie grįžo). 1939 m. vokiečiai repatrijavo, valsčiuje liko tik kelios jų šeimos.
19 „Какъ называется по литовски домъ и крестьянскій дворъ? Какія названія существуютъ для отдѣльныхъ частей этого дома? Домъ старинной постройки не 

имѣетъ ли другаго названія, нежели новомодный домъ?“
20 „Vai kādā apgabalā varavīksni citādi nesauc un kā īpaši?“
21 Šie žodžiai (išskyrus darva) XX a. fiksuoti latvių aukštaičių tarmėje, daugiausia Latgaloje ir pateikti LVDA 84 žemėlapyje (192–195). 
22 „Въ Пруссіи ужъ называется angis, въ Сувалкск. губ. анге (anġė); въ Мемельскомъ приходѣ названіе ядовитой змѣи: kirmens (червь). Въ Виленской губерніи 

соотвѣтствуетъ ему giwate. Кромѣ того, въ сказкахъ употребляется слово žaltis, želektis, žalktis = змѣй.“
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(VIII, 552) siejamas su gyvuliais: „Ar žaltys kaip nors susijęs su gy-
vuliais (žaltys – tvarto dvasia?)“23 (Programma 1892: 58).

Apskritai latviškojoje programoje daug klausimų skiriama įvairioms 
mitologinėms būtybėms (namų, miško ir vandens dvasioms, velniams, 
aitvarams, raganoms, vilkolakiams, jų santykiui su žmogumi ir pan.). 
Čia pateikiamas ir labai smulkus švenčių ir minimų dienų kalendorius 
(VIII, 474–783): tiek senosios (Joninės, Užgavėnės, Vėlinės ir pan.), 
tiek bažnytinės (Trijų Karalių diena, Marijos gimimo diena, Pelenų 
diena, Didysis Penktadienis ir pan.) latvių šventės (Programma 1892: 
54–67). 

Šiame latviškosios programos skyriuje yra keletas įdomių klausimų 
apie kalbą: pavyzdžiui, kokie vietų pavadinimai ir vardai primena 
senuosius latvių dievus ir kitas mitologines būtybes (175); kaip atsi-
rado kalba (198), kas išmokė žmones kalbėti (200); kokia kalba pir-
mieji žmonės kalbėjo tarpusavyje, su Dievu ir gyvūnais (201). 

Latviškosios programos kūrėjai labiau gilinosi į tautos pasaulėvaiz-
dį ir pasaulėjautą, todėl joje palyginti nedaug klausimų, skirtų gam-
tai (pavyzdžiui, reljefui, metų laikams, įvairiems gamtos reiškiniams), 
augalams ar gyvūnams. Lietuvių tarmių programoje tėra vos po vie-
ną klausimą apie žemės reljefo (slėnio) pavadinimus (I) ir galvijų (tarp 
jų ir jaučio, buliaus, veršiuko) pavadinimus (K) (plačiau žr. Программа 
1886: 9–10). 

Latvių tarmėtyros istorijai labai svarbus latviškosios programos 
devintasis skyrius apie kalbą ir raštiją („Valoda un rakstniecība“). 
Rinkėjai kviečiami rinkti žodžius latvių kalbos žodynui, rekomen-
duojama sudaryti žodžių sąrašus giminingomis temomis – apie gam-
tos reiškinius, augalus, gyvūnus, gyvenamąsias ir kitas patalpas, ūkio 
padargus, aprangą ir kt.24 Raginama rinkti frazeologizmus, vaizdingus 
posakius, palyginimus, nurodyti, kada jie vartojami (pavyzdžiui, val-
gant, žaidžiant kortomis ir pan.), skolinius iš rusų ir vokiečių kalbų. 
Rekomenduojama surašyti krikšto vardus, namų ir vietų pavadinimus, 
ypatingą dėmesį kreipti į žodžius ir konstrukcijas, kurių esama liau-
dies dainose, bet negirdėti šnekamojoje kalboje. Turi būti renkami ir 
sinonimai, prie kiekvieno žodžio pateikiant sakinį, pabrėžiantį jo reikš-
mę. Prašoma atkreipti dėmesį į liaudies etimologijas, tabu žodžius: 
kurių gyvų arba mitinių būtybių (velnio, vilko, gyvatės ir pan.) pa-
vadinimus vengiama vartoti, kuo jie keičiami.

Programos klausimais norėta išsiaiškinti, ar, pavyzdžiui, ilgai iš-
laikoma tarmė, kalbėtojui persikėlus nuolat gyventi į kitos tarmės 
plotą (IX, 18), koks latvių požiūris į kitataučių vartojamą latvių kal-
bą (IX, 1825) ir pan. (Programma 1892: 69). Taigi akivaizdu, kad nors 
ši programa nebuvo specialiai skirta kalbos faktams rinkti, atsaky-
muose į etnografijos klausimus, be abejonės, turėjo slypėti ir tarmių 
leksikos (o dažnai ir fonetikos bei morfologijos) turtai. 

PROGRAMų REIKŠMė. Kaip minėta, abi programos parengtos 
skirtingais tikslais: kalbinė – lietuvių tarmių medžiagai rinkti, latviš-
koji – etnografinei. 

Latviškąją programą perdirbo ir dar kartą publikavo Pēteris Šmi-
tas (Šmits 1923). Įvade jis pabrėžia, kad senoji, E. Volteriui vadovau-
jant rengta programa jau pasenusi, tapusi bibliografine retenybe, be 
to, kaip neišlaikiusi laiko išbandymų, turinti būti perdirbta. 

Beveik pusę perdirbtos programos sudaro mitologijos skyrius, nes 
pats P. Šmitas, anksčiau daug prisidėjęs prie šio skyriaus rengimo, jį dar 
papildė naujais klausimais ir patikslino senuosius. Štai kalendoriaus 
dalyje atsirado daugiau senųjų latvių ir krikščioniškų švenčių bei mi-
nėtinų dienų, pavyzdžiui, Šv. Agotos, Šv. Jobo, Šv. Vito, Septynių bro-
lių diena, Šv. Barboros diena ir kt. Mitologijos klausimais papildyti 
valgių, gėrimų, šeimos papročių skyriai. Kituose skyriuose papildomai 
klausiama, ar žmonės prisimeną senųjų genčių pavadinimus, kokie buvo 
valsčių dalių ir senųjų parapijų pavadinimai ir pan. 

P. Šmitas visiškai išbraukė antrąjį, antropologijos, skyrių. Nekeistas 
liko tik paskutinis, papročių teisės, skyrius. Gerokai paredaguota ir 
ankstesnės programos kalba: kai kurie tarminiai ar šnekamosios kalbos 
žodžiai pakeisti bendrinės kalbos žodžiais (pavyzdžiui, vietoj tupeņi 
rašoma kartupeļi ‘bulvės’, vietoj vīze – kārtība ‘tvarka’ ir pan.). Vietoj 
E. Volterio uzvārds ‘pavardė, vardas’ P. Šmitas vartoja pavārds.

Skyrius apie kalbą, kuris P. Šmito klausimyne pavadintas „Kalba 
ir tautos poezija“ („Valoda un tautas dzeja“), palyginti su E. Volterio 
klausimynu, sutrumpintas beveik perpus. Pasak autoriaus, su kalba 
susiję klausimai taip pat pasenę, nes „kalbos tyrimas ir dainų rinkimas 
jau pažengė taip toli, kad kartoti tokius elementarius klausimus dau-
giau nėra jokio reikalo“26. Jame nebėra klausimų, kurie sietųsi su 
žodžių rinkimu žodyno reikmėms, teminių žodžių sąrašo sudarymu, 
skoliniais, frazeologija.

Taigi latviškoji E. Volterio programa, tiesa, pakitusi ir atsinauji-
nusi, gyvavo toliau. To negalima pasakyti apie rusiškai išleistą lietuvių 
tarmėms skirtą klausimyną. Nors klausimai ir jų komentarai buvo 
suformuluoti palyginti tiksliai ir atspindėjo to meto lietuvių tarmė-
tyros lygį, lietuvių geolingvistikoje E. Volteris liko izoliuotas ir pa-
sekėjų nesulaukė. Dėl šios priežasties jo rengta programa iki šiol 
plačiau neaptarta ir lietuvių kalbotyros istorijoje. 

Vis dėlto jau pirmosiose lietuvių ir latvių programose išryškėjo ben-
dros semantinės leksikos grupės. O išsami šių programų analizė sudaro 
sąlygas tolesnėms latvių ir lietuvių tarmėtyros paralelių paieškoms. 

XX a. pirmosios pusės tarmių leksikos 
klausimynai Latvijoje ir Lietuvoje
Antruoju tarmių leksikos programų rengimo Latvijoje ir Lietuvo-

je laikotarpiu laikytini keturi pirmieji XX a. dešimtmečiai (iki An-
trojo pasaulinio karo pabaigos). Latvių kalbotyros istorijoje jis siejamas 
su Jānio Endzelīno ir Veltos Rūkės vardais, Lietuvoje – su Kazimiero 
Būgos ir Antano Salio veikla. 

Kadangi pirmojoje latvių tarmių medžiagos rinkimo ir tarmių 
aprašo programoje, kurią parengė ir 1912–1913 m. žurnale Druva 
publikavo J. Endzelīnas, ir pagal bendrą sistemą parengtuose tarmių 
aprašuose, publikuotuose 1920–1940 m. leistame žurnale Filologu 
biedrības raksti, daugiausia dėmesio skirta ne leksikai, o fonetikai ir 
morfologijai, tai baltų tarmių leksikos klausimynų istorijoje pirmasis 
neabejotinai buvo K. Būga. 

K. BūGOS KLAuSImų LAPAI (NR. 1, NR. 2, NR. 3). Naujasis 
lietuvių kalbos klausimynų laikotarpis prasideda su XX a. pradžios 

23 „Vai un kāda nozīme zaltim priekš lopiem (zaltis – kūts gars?).“
24 Čia pateikiama nuoroda į 1891 m. laikraščio Dienas Lapa Nr. 61, kur išspausdinta instrukcija medžiagos rinkėjams. 
25 Tas pats 18 numeris pateikiamas prie dviejų programos klausimų. 
26 „[...] valodas pētīšana un dziesmu krāšana jau ir gājusi tik tālu uz priekšu, ka atkārtot gluži elementārus jautājumus vairs nav vajadzīgs.“
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nacionalinio mokslo atgimimu nepriklausomoje Lietuvoje27. K. Būga, 
skaitęs lietuvių dialektologijos paskaitas Vytauto Didžiojo universite-
to Humanitarinių mokslų fakultete, visokeriopai skatino tirti tarmes, 
rinkti tarmių duomenis ir tuo tikslu parengė keturias Klausimų lapų 
anketas (Pupkis 2010: 315). Tiesa, kaip laikraščio Lietuva priedai 
1924 m. publikuotos buvo tik trys (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3). Iš anketų 
sandaros ir klausimų pobūdžio matyti, kad K. Būga E. Volterio prog-
rama nesirėmė.

Anketa, kurią pats K. Būga vadina fonetikos ir žodžių geografijos, 
pradedama metodiniais nurodymais „Kalbos tyrimo reikalu“. Reko-
menduojama medžiagą rinkti iš „tipingų“ vietos tarmės atstovų, 30–
50 metų amžiaus žmonių. Apklausiama maždaug dviejose trijose 
vietose viename valsčiuje. Tankiau galima klausti, jeigu pastebimas 
tarmių skirtumas. 

ANKETų SANDARA. Visų K. Būgos anketų sandara vienoda. 
Anketos viršuje, kairėje lapo pusėje, nurodyta prof. K. Būgos pavardė 
ir adresas (Kaunas, Vilniaus g-vė 2). Dešinėje anketos pusėje prašoma 
nurodyti klausėjo pavardę, vardą, gyvenamąją vietą ir verslą (profesiją), 
vietą (t. y. kaimą, valsčių, apskritį), kurioje šis „lapas klausinėtas“. Taip 
pat prašoma nurodyti klaustojo asmens pavardę, vardą, amžių ir vers-
lą. Anketos lapas vertikaliai padalytas pusiau: kairėje pateikiami sunu-
meruoti klausimai, dešinėje palikta vietos atsakymams. 

Klausimų lapas Nr. 1 sudarytas iš 106 klausimų, tiksliau – iš 106 
žodžių eilučių. Iš jų matyti, kad K. Būgą pirmiausia domino tarmių 
fonetika: kaip tariamas vienas ar kitas garsas skirtingose žodžio pozi-
cijose: pavyzdžiui, kirčiuotas ir nekirčiuotas žodžio pradžios balsis [i·] – 
yla, ylelė (17), kirčiuotas ir nekirčiuotas žodžio galo balsis [i·] – šį, akį 
(16), kirčiuotas tvirtapradis (ir tvirtagalis) [i·] – dygti, dyvai (18)... 
Priebalsiams skirta vos keli atvejai, daugiausia tai galimas skirtingas 
afrikatų tarimas: jaučiai, žodžiai, stačias, gaidžio, mačiau, vedžiau (89), 
čia, čiaudėti (103), priebalsių asimiliacija: džiaugsmas (102) ar nelie-
tuviškų priebalsių samplaikų tarimas: ščiūrys (104)... Yra klausimų, 
skirtų morfonologijai, pavyzdžiui, tarmėse galimiems priešdėlių va-
riantams: ant, andėti (96), ažeiti, ažlipti, užeiti (ušeiti), užlipti (ušlipti) 
(99), apnešti, apineša (100)...

LEKSIKOS KLAUSIMAI. Tokia pačia sandara pasižymi ir tarmių 
leksikai skirti Klausimų lapas Nr. 2 ir Klausimų lapas Nr. 3. Pirmaja-
me klausimai grupuojami į vienuolika skirtingų grupių: 1) Trobesiai; 
2) medžiai ir krūmai; 3) Daržovės; 4) Gyvuliai; 5) Žuvys; 6) Ropuoliai; 
7) Vabzdžiai; 8) Oras; 9) Paukščiai; 10) metų laikai; 11) Varia. Taigi 
galima sakyti, kad jie apima žmogaus gyvenamojo būsto (1), gamtos 
ir jos reiškinių (8, 10), augalų (2, 3) ir gyvūnų (4, 5, 6, 7, 9) seman-
tines grupes. 

Kiekvienos grupės viduje klausimai numeruojami raidėmis, pa-
vyzdžiui, skyrelis Daržovės: a) bulbės, b) morkos, c) runkeliai, d) sė-
tiniai, gručkai... Dešinėje lapo pusėje klausėjai turėjo įrašyti tarminius 
nurodytų daržovių pavadinimus. 

Pastebėtina, kad ne visos Klausimų lapo Nr. 2 klausimų grupės 
yra vienodos apimties: štai medžių ir krūmų grupėje yra net 14 pava-
dinimų (a–o atvejai), o Daržovių skyrelyje – tik 4. Į Gyvulių grupę 

įtraukti tiek naminiai (avis, katė, šuo, kalė), tiek laukiniai (kiškis, ežys, 
kurmis, šeškas, ūdra) gyvūnai. Klausimai, susiję su mitologija, tikėji-
mu, papročiais, pateko į Varia skyrelį: pavyzdžiui, c) raupai, d) straz-
danos, h) prietėma (‘prietema’), i) aitvaras, k) velnias, p) bažnyčia.... 
Į Klausimų lapą Nr. 2 įtraukta per šimtą klausimų. 

Klausimų lapas Nr. 3 tarytum papildo pirmąją anketą. Čia patei-
kiami 58 iš eilės sunumeruoti klausimai, iš kurių tik du pirmieji 
skirstomi smulkiau. Tai pirštų pavadinimai: a) nykštys, b) smilis, c) 
didysis, d) bevardis, e) mažasis (1), ir plaukų spalvą apibūdinantys 
žodžiai: a) raudoni, b) šviesūs, c) tamsūs, d) rudi, e) žili, f) balti (2). 
Papildomai prašoma nurodyti ir gyvulių plauko, labiausiai arklių, gal-
vijų, kačių pavadinimus. Kiti klausimai susiję su žmogumi, pavyzdžiui, 
aklas (6), žvairas (7), jo kūno dalimis: akies vokas (3), antakys (4), 
blakstiena (5) ar jo atliekamais veiksmais: žiovauti (8), spjaudyti (10), 
čiaudėti (11), mikčioti (14)... Papildomai įtraukta įrankių, pavyzdžiui, 
šieno šakė (26), kaponė (27), pjūklas (28), vežimo dalių, pavyzdžiui, 
stebulė (23), stipinas (24), geležinis ratlankis (25), ir kt. pavadinimų. 
Dar keliais klausimais papildoma Klausimų lapo Nr. 2 anketa: pavyz-
džiui, žebenkštis (31), voverė (30) papildytų Gyvulių skyrių, blusa (32), 
blakė (33), utėlė (34) – Vabzdžių (?) skyrių, o mėnesių vardai (55) – 
metų laikų skyrių. 

Atsakymams į paskutinius trečiosios anketos klausimus K. Būga 
paliko daugiau vietos, nes prašė surašyti: kaimo (apylinkės) vietų, upių, 
ežerų, balų, kalnų, miškų etc. vardus (56), seniai kaime (apylinkėje) 
gyvenančių žmonių pavardes (57) ir šunų vardus (58). Šiuo požiūriu 
K. Būgos parengta anketa nesiskyrė nuo anksčiau aptartų latviškųjų 
klausimynų. 

VELTOS RūķėS PROGRAMA. XX a. 4 dešimtmetyje J. En-
dzelīnas iškelia latvių kalbos tarmių izoglosų atlaso idėją. Jo paska-
tinta Latvijos universiteto Filologijos ir filosofijos fakulteto studentų 
draugija „Ramave“ parengė izoglosų atlaso projektą, bet jis nebuvo 
įgyvendintas (Rūķe 1947: 63). Plg.: „Kai tarmės bus iš pagrindų iš-
tyrinėtos, bus galima ir reikės nubrėžti atskirų šnektų ypatybių izo-
glosas (t. y. ribas) ir sugrupuoti šnektas. Turi būti nubrėžtos ne tik 
gramatinių, bet ir leksikos [retinta – A. S.] ypatybių izoglosos, nes 
šnektose aptinkami žodžiai skiriasi. Taip kurtųsi latvių kalbos dialek-
tologija ir galėtų atsirasti lingvistinis atlasas. Sekant A. Bīlensteino 
pavyzdžiu, kartu reikėtų rinkti medžiagą apie materialiosios kultūros 
formas (pvz., apie skirtingas kiemų ir tvorų formas), kurios atskiria 
vieną plotą nuo kito. Šie duomenys galėtų padėti nubrėžti senųjų 
genčių ribas“28 (Endzelīns 1980 [1933]: 105). 

1940 m. pasirodė V. Rūķės sudaryta Tarmių aprašymo programa 
(Programma izlokšņu aprakstiem), kuri iš tikrųjų ir buvo parengiama-
sis latvių kalbos tarmių atlaso sudarymo darbas. Kiekvienai tarmei 
buvo skirta klausimų, kurių atsakymai atspindėtų tik tai tarmei bū-
dingas ypatybes. Šioje programoje daugiausia dėmesio sulaukė fone-
tika ir morfologija, o iš 110 puslapių klausimų tik kiek daugiau nei 
vienas puslapis teskirta leksikai (91 klausimas). 

1941 m., V. Rūķei vadovaujant, parengiamieji Latvių kalbos tarmių 
atlaso darbai pradėti Latvių kalbos archyve (Latviešu valodas krātuve): 

27 Pabrėžtina, kad sistemingo lietuvių tarmių tyrimo svarbą pirmasis iškėlė Filipo Fortunatovo mokinys, kalbininkas Nikolajus Sokolovas 1912 m. Lietuvių mokslo drau-
gijos visuotiniame susirinkime (plačiau žr. Palionis 1975: 47tt.; Sabaliauskas 1979: 131tt.; Mikulėnienė 2009: 40). 

28 „Pēc tam kad izloksnes būs pamatīgi izpētītas, varēs un vajadzēs nospraust izoglōsas (t. i., robežas atsevišķām izlokšņu īpatnībām) un grupēt izloksnes. Tādas izoglōsas 
pie tam jānosprauž ne tikai gramatikas, bet arī leksikas īpatnībām, jo, kâ zināms, ne visi vārdi ir sastopami visās izloksnēs. Rezultātā mums tad radīsies latviešu valodas 
dialektoloģija un lingvistisks atlants. Sekojot A. Bīlensteina paraugam, derētu reizē ievākt arī ziņas par materiālās kultūras formām (piem., par dažādajām sētu vai žogu 
formām), kas atšķir apgabalus citu no cita. Šādi dati tad varētu noderēt arī seno cilšu robežu nospraušanai.“
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1941 m. buvo sudarytas 500 klausimų leksikos klausimynas (Rūķe 1947: 
95–98), o iki 1944 m. parengta ir apie 200 bandomųjų žemėlapių.

LEKSIKOS KLAUSIMAI. Šios programos leksikos klausimai ne-
skirstomi į temines grupes, tačiau iš turinio ryškėja šios pagrindinės 
leksikos semantikos grupės: 1) gamtos objektai ir gamtos reiškiniai 
(akmens ‘akmuo’, auksts ‘šaltas’, lietus ‘lietus’, pērkuons ‘perkūnas, 
griaustinis’, tumšs ‘tamsus’, varavīksne ‘vaivorykštė’ ir t. t.); 2) augalai 
ir su jais susijusi leksika: skiriami laukiniai augalai ir medžiai (alksnis 
‘alksnis’, avene ‘avietė’, bērzs ‘beržas’, kļava ‘klevas’, liepa ‘liepa’, pae-
glis ‘kadagys’, pīlādzis ‘šermukšnis’ ir pan.), tarp jų – kultūriniai au-
galai (ābuoliņš ‘dobilas’, ērkšķogas ‘agrastai’, kālis ‘griežtis’, kaņepe 
‘kanapė’, kvieši ‘kviečiai’ ir kt.); 3) gyvūnai – šiai grupei priskiriami 
vabzdžiai, šliužai, ropliai (ķirzaka ‘driežas’, muša ‘musė’, varde ‘varlė’, 
zalktis ‘žaltys’), paukščiai (stārķis ‘gandras’), plėšrūnai (lapsa ‘lapė’), 
graužikai (žurka ‘žiurkė’), naminiai gyvuliai (aita ‘avis’); 4) žmogus ir 
su juo susijusi leksika (azuote ‘užantis’, bārda ‘barzda’, delna ‘delnas’, 
kreilis ‘kairiarankis’, sauja ‘sauja’, pierast ‘priprasti’, seja ‘veidas’, uzvārds 
‘pavardė’); čia priskiriami ir su asmens gyvenamąja vieta susiję pava-
dinimai: ciems ‘kaimas’, pilsēta ‘miestas’, kaimiņš ‘kaimynas’ ir pan.; 
5) su materialiąja kultūra susijusi leksika: šią grupę sudaro lauko dar-
bai (rudzu stati ‘rugių guba’, linus plūc ‘linus rauti’, sienu grābj ‘šieną 
grėbti’), darbo įrankiai, padargai (rati ‘vežimas’), buities reikmenys 
(karuote ‘šaukštas’, pulkstenis ‘laikrodis’), pastatai ir jų dalys (aruods 
‘aruodas’, istaba ‘kambarys’, pagalms ‘kiemas’, kluons ‘asla, kluonas, 
klojimas’), tvoros, pastatai gyvuliams (aizgalds ‘gardas’), maistas ir jo 
gaminimas (aizdars ‘uždaras’, kartupelis ‘bulvė’, paniņas ‘pasukos’, pie-
nu kāst ‘pieną košti’, putraimi ‘kruopos’, rausis ‘bandelė’, salds ‘saldus’ 
ir kt.), apranga (lakats ‘skarelė’, piedurkne ‘rankovė’ ir kt.).

Nesunku pastebėti, kad kai kurių realijų pavadinimai skiriasi tik 
fonetiškai, pavyzdžiui, alksnis, elksnis ‘alksnis’ (LVDA 8 žemėlapis), arba 
morfologiškai: kļava, kļavs ‘klevas’ (4A), liepa, lieps ‘liepa’ (4B) ir pan. 

A. SALIO APKLAuSAS 1. Lietuvoje dėl K. Būgos mirties 
(1924 m.) lietuvių tarmių medžiagos rinkimas visuotinio masto ne-
įgavo. Tik XX a. ketvirtajame dešimtmetyje, po filologinių studijų 
Leipcige į Lietuvą grįžęs A. Salys, visokeriopai skatinamas Jurgio 
Gerulio (Georg Gerullis), dar kartą imasi sistemingo lietuvių tarmių 
medžiagos rinkimo. 

Galima manyti, kad būta kolektyvinio sumanymo: iš neseniai kal-
bininko Mindaugo Šinkūno aptikto šaltinio galima spręsti, kad to 
meto Lietuvos kalbininkai rengėsi leisti iki šiol mums negirdėtą Lie-
tuvių kalbos tarmyną (Schrijnen 1933: 77)29. 

Gali būti, kad A. Salio paskelbta leksikos anketa Apklausas 1 yra 
šio sumanymo dalis, nors daugiau duomenų apie ketintą leisti Lietu-
vių kalbos tarmyną kol kas neturime. Kadangi anketa pažymėta pir-
muoju numeriu, galima manyti, kad tokių anketų turėta ar tikėtasi 
turėti ir daugiau. Nurodyta anketos paskirtis – „žodžių geografijai“. 
Sprendžiant iš Lietuvių kalbos institute išlikusios atsakymų registra-
cijos knygos, visi duomenys surinkti jau karo metais, per palyginti 
trumpą laikotarpį – 1942–1943 m.30

Metodiniai šios anketos nurodymai („Paaiškinimai apklauso atsa-
kytojams“) pateikiami atskirame įdėtiniame lapelyje, kuriame nurodo-

mas šio darbo tikslas („žodžio geografija nustatoma iš [...] vardo var-
tojamojo ploto“). Klausėjais kviečiami būti švietimo darbininkai ir 
mokyklinė jaunuomenė – gimnazijų ir progimnazijų lietuvių kalbos ir 
gamtos mokslų mokytojai su aukštesniųjų klasių mokiniais, pradinių 
klasių mokytojai ir aukštųjų mokyklų studentai. Rekomenduojama 
parinkti „tipingą“ tarmės atstovą, klausti tik vieną žmogų, o ne kelis 
kartu, kad nesusimaišytų atskiros šnektos. Taigi „ãpklausus atsako tik 
mokantieji savo tarmę“. Apklausiant ar atsakant į anketos klausimus, 
prašoma: 1) gerai išsiaiškinti pačias klausimų sąvokas, todėl prie klau-
simų duodami kitų kalbų atitikmenys, pavyzdžiui, gegutė (lo. Cuculus 
canorus, vo. der Kuckuck, ru. кукушка, le. kukułka); 2) atkreipti dėme-
sį, kad vienas ir tas pats vardas tarmėse gali turėti skirtingas reikšmes; 
3) keli augalai ar gyviai gali būti vadinami vienu vardu. Taigi tas pats 
pavadinimas gali būti rašomas keliose anketos atsakymų skiltyse. 

Atsakymus prašoma užrašyti: 1) tarmiškai rašomosios kalbos rai-
dynu (esant reikalui, siūloma naudotis Tautosakos rinkėjo vadovu, 
2 leid., Kaunas, 1940); 2) tarminių lyčių į bendrinę kalbą neversti; 
3) žodžius sukirčiuoti (jei priegaidė neaiški, pabraukti kirčiuotą 
skiemenį)31.

A. SALIO APKLAuSo 1 SANDARA. Anketą sudaro 12 į vieną 
sąsiuvinį susegtų lapų, vienuolikoje iš jų pateikti 92 klausimai, su 
papildomais – 97 (Geržotaitė 2011: 13t.). Klausimai išspausdinti tik 
vienoje lapo pusėje (kita pusė ir 12 lapas palikti tušti – pastaboms). 
Anketos viršuje, kairėje lapo pusėje, nurodyta „LMA32, Lietuvių kal-
bos institutas, Dialektologijos sekcija“. 

Po anketos pavadinimo prašoma įrašyti atsakytojo pavardę, vardą, 
verslą, tarmės vietą (kaimas, valsčius, apskritis), nurodyti adresą ir 
anketos užpildymo datą. Taip pat nurodytini anketos tikrintojo duo-
menys (vardas ir pavardė, verslas, adresas). 

Kaip ir K. Būgos anketoje, Apklauso 1 lapai vertikaliai padalyti 
pusiau: kairėje pateikiami sunumeruoti klausimai, dešinėje palikta 
vietos atsakymams. 

LEKSIKOS KLAUSIMAI. Visi klausimai grupuojami į aštuonias 
stambias grupes: 1) Gyvuliai (1–7)33; 2) Paukščiai (8–25); 3) Ropliai 
(26–29); 4) Kiaupės (30–31); 5) Žuvys (32–41); 6) Bestuburiai (42–
58); 7) Augalai (59–83); 8) Grybai (84–92). Taigi Apklausas 1 apima 
tik dvi – augalų ir gyvūnų – semantines grupes. Šiuo požiūriu A. Sa-
lio anketa yra siauresnė už K. Būgos sudarytąją, tačiau akivaizdu, 
kad kitoms semantinėms grupėms turėjo būti rengiami kiti Apklau-
so sąsiuviniai. 

Kaip ir K. Būgos anketoje, taip ir čia, ne visos klausimų grupės 
yra vienodos apimties: tik du klausimai, skirti buožgalvio (30) ir ru-
pūžės (31) pavadinimams, sudaro Kiaupių grupę, keturi – apie driežo 
(26), gyvatės (27), gluodenos (28), žalčio (29) pavadinimus – Roplių 
grupę. Šioje A. Salio anketoje jau visiškai atsiribota nuo mitologinio 
šių gyvių pavadinimų traktavimo, čia svarbiausias tik žodžių geogra-
fijos aspektas. 

Daugiau klausimų turinčios grupės nesiskiria nuo smulkiųjų: gru-
pės viduje klausimai papildomai negrupuojami, o pateikiami abėcėlės 
tvarka, pavyzdžiui, Augalų grupės klausimų seka: asiūklio (59), ąžuo-
lo (60), bulvės (61), buroko (62), dilgėlės (63), durnaropės (64) ir kt. 

29 Autorės nuoširdžiai dėkoja dr. M. Šinkūnui, pasidalijusiam šia svarbia informacija, ir habil. dr. Jolantai Gelumbeckaitei už Vokietijos bibliotekose surastą šaltinį. 
30 Apie tai galima spręsti ir iš Apklauso 1 spausdinimo datos: pirmojo puslapio apačioje smulkiomis raidelėmis parašyta: „sp. „Švyturys“, Vilnius – 1942.“
31 Kirčiuotei nustatyti prašoma nurodyti tris linksnius: vns. galininką, vns. kilmininką, dgs. galininką, pavyzdžiui, griežl, griežls, grežles. 
32 Lietuvos mokslų akademija. 
33 Čia nurodomi klausimų numeriai.



Į VA D A S 

Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka 
Geolingvistiniai lietuvių ir latvių kalbų leksikos tyrimai

187

pavadinimai. Jei papildomai prašoma nurodyti gyvūno ar augalo rūšį 
(pavyzdžiui, burokas: cukrinis, cviklas, barštinis, pašarinis, sviklas...), 
tai ir papildomo atsakymo prašoma prie to paties klausimo, jo ats-
kirai nenumeruojant. Pažymėtina, kad A. Salio Apklause, kaip ir 
V. Rūķės programoje, kartu su leksika buvo fiksuojami ir visi galimi 
fonetiniai (cviklas, sviklas...) ar morfologiniai (zuikis, zuikys...) atsa-
kymų variantai.

Kadangi Antrojo pasaulinio karo metais surinkti tarminiai A. Sa-
lio Apklauso 1 duomenys tik pradėti tirti (Pranskūnaitė 1993, 1994, 
1997; Geržotaitė 2011), tai šiuo metu dar sunku objektyviai įvertin-
ti Antano Salio nuopelnus lietuvių geolingvistikai. Tačiau viena jau 
akivaizdu: A. Salio ir jo bendražygių sudarytuoju tarminių punktų 
tinklu pagal ikikarinį Lietuvos administracinį-teritorinį skirstymą aki-
vaizdžiai pasinaudojo ir Lietuvių kalbos atlaso sudarytojai bei autoriai 
(Mikulėnienė 2012). 

XX a. antrosios pusės geolingvistiniai tarmių 
leksikos tyrimai Latvijoje ir Lietuvoje
Nuo XX a. penktojo dešimtmečio geolingvistiniai leksikos tyrimai 

Latvijoje ir Lietuvoje iš esmės sietini su nacionalinių tarmių atlasų 
rengimu. Parengiamasis laikotarpis abiejose buvusiose sovietinėse 
respublikose truko ilgiau negu du dešimtmečius (Lietuvoje 1951–
1977 m., Latvijoje 1954–1999 m.). 

LIETuVIų KALBoS ATLASAS. 1950 m. buvo pareng ta Lietuvių 
kalbos atlaso medžiagos rinkimo programa (1 leid. – 1951, 2 leid. – 
1956; autoriai: Juozas Balčikonis, Borisas Larinas, Juozas Senkus). 
1954 m. išleistas ir programos priedas – Lietuvių kalbos atlaso medžia-
gos rinkimo instrukcija (LKA MRI; 2 leid. – 1958, plačiau žr. Miku-
lėnienė 2009: 4134). Iki 1970 m. visa medžiaga buvo surinkta ir pra-
dėta kartografuo ti laikantis 1968 m. galutinai patvirtintos Atlaso ren-
gimo prospekto ir instrukcijos (autoriai: Elena Grinaveckienė, Aldona 
Jonaitytė, Kazys Morkūnas, Aloyzas Vidugiris)35. 

Leksikos tomą, kaip ir kitus, sudaro 120 žemėlapių rinkinys ir 
žemėlapių komentarų knyga (1977; autoriai: E. Grinaveckienė, A. Jo-
naitytė, Jonina Lipskienė, K. Morkūnas, Marija Razmukaitė, Birutė 
Vanagienė, A. Vidugiris. Ats. red. K. Morkūnas)36. Lietuvių kalbos 
atlaso medžiagos rinkimo programoje lietuvių tarmių leksikai skirta 114 
klausimų (98 pagrindiniai ir 16 papildomų). Atsakant į leksikos klau-
simus, buvo rekomenduojama tyrimo vietoje susipažinti su daiktais ir 
naudotis Instrukcijos brėžiniais, prireikus patiems tyrėjams darytis sche-
minius brėžinius, nurodyti daikto ar jo dalių didumą ir pan.; pateikti 
nors trumpus daiktų gaminimo ir vartojimo aiškinimus ir, svarbiausia, 
užrašyti žodį (terminą) sakinyje, iš kurio būtų matyti jo reikšmė. Jei 
tam pačiam daiktui pavadinti vartojami keli žodžiai, 1958 m. Instruk-
cijoje (LKA MRI 71–72) prašyta nurodyti jų paplitimo laipsnį. 

Visų pirmųjų leksikos klausimų formuluotė yra vienoda, pavyzdžiui: 
Kaip vadinasi pas jus: 1. Gyvenami namai? 2. Gyvenamųjų namų dalys: 

a) stogas, b) pamatas, c) lubos, d) grindys (lentų), asla (molio), e) priesienis 
(priemenė, prieangis), f) priebutis (gonkas)? (Programa 1951: 12). 

Paskiromis semantinėmis grupėmis leksikos klausimai neskirstomi, 
nors jie sudėti tam tikra nuoseklia tvarka, pavyzdžiui, gyvenamasis 
namas ir jo dalys, kiti trobesiai, jų dalys (1–20); namų apyvokos daik-
tai, įrankiai ir jų dalys (21, 23–34); valgių pavadinimai (22); drabužių 
pavadinimai (35–36) ir pan. Daugiausia klausimų skirta gyvūnams 
(19), kiek mažiau – augalams (15), gamtos reiškiniams (5) ir pan. 
Tyrėjai prašomi užrašyti, kaip šaukiami ar varomi įvairūs gyvūnai (92–
93), pavyzdžiui: a) arkliai (kòš-kòš, kùzi-kùzi), b) karvės (tprùke-tprùke, 
prù-prù), c) avys (bu-bu, bùre-bùre, bàs-bàs, bàse-bàse)..., i) šunys 
(ciù-ciù, ciùce-ciùce, na-na), j) katės (kàc-kàc, kc-kc). 

Antroji Atlaso leksikos klausimyno dalis susijusi su retesnių žodžių 
paplitimu: Ar žinomi šie žodžiai ir ką jie reiškia? 99. Geinys. 100. Drevė... 
114. Bičiulis. Daugiausia klausta giminystės terminų (101. Avynas. 
102. Anyta. 103. Šešuras. 104. moša. 105. Dieveris. 108. marti). 

Tos pačios pateikimo tvarkos laikytasi ir Atlase – tiek pateikiant 
žemėlapius, tiek jų komentarus. Pirmajame Atlaso tome pateikta 119 
leksikos žemėlapių, turinio požiūriu beveik pusė jų (58) yra vienate-
miai, t. y. atspindintys vieną realiją, kiti – dvitemiai ar daugiatemiai. 
Iš viso – 190 realijų pavadinimai, komentaruose jų aptariama dar 
daugiau, nes ne visi pavadinimai kartografuoti (LKA I 13). 

Teminiu požiūriu Lietuvių kalbos atlaso leksikos žemėlapiai dau-
giausia parodo įvairių tos pačios reikšmės žodžių, t. y. sinonimų, 
geografiją ir yra pilnieji, atspindintys pavadinimų įvairavimą visame 
lietuvių kalbos plote. Skirtuminiuose ar daliniuose žemėlapiuose pa-
teiktas tik tarminis, tam tikrose vietose vartojamas pavadinimas, o 
pavadinimai, sutampantys su bendrinės kalbos norma, paprastai ne-
kartografuojami (LKA I 13). Tiek komentaruose, tiek žemėlapių le-
gendose tarmių žodžiai pateikti transponuoti į bendrinę kalbą.

Leksikos žemėlapiai skiriasi ir grafiniu požiūriu: pavadinimų pa-
plitimas žymėtas skirtingomis figūromis, štrichais, paskiromis linijo-
mis – izoglosomis ar buvo mišrūs (kai vartoti keli anksčiau išvardyti 
žymėjimo būdai). Ženklai, štrichai, izoglosų linijos turi griežtai nu-
statytą eilės tvarką bei ryškumą (LKA I 13). Užtušuotais ženklais 
pažymėti su bendrinės kalbos norma sutampantys pavadinimai, ne-
užtušuoti vartoti tarminiams reiškiniams pavaizduoti. Skolintinė lek-
sika – svetimybės ir hibridai – taip pat turėjo savuosius sutartinius 
ženklus (LKA I 13). Iš esmės šia tradicine kartografavimo tvarka 
remtasi rengiant prospektą Baltų kalbų atlasas, nors spalvotoji poli-
grafija teikia dar daugiau galimybių (plačiau žr. Mikulėnienė, Stafec-
ka 2009: 46). 

Visi leksikos klausimų komentarai rašyti laikantis bendrų rašymo 
principų, todėl jų struktūra vienoda: įvadinėje komentaro dalyje pa-
aiškinama žemėlapio tema, glaustai apibūdinama realija, pateikiamos 
svarbiausios etnografinės žinios, nurodomi lotyniški augalų ir smul-
kesnių gyvūnų pavadinimai; specialioji komentarų dalis skirta kalbinei 
(ir, jei reikia, etnografinei) medžiagai, kuri aptariama pagal žemėlapio 
legendą. Komentarų gale nurodyti svarbiausi bibliografiniai šaltiniai. 

34 Tarmių medžiaga rinkta penkiolika metų pagal iš anksto sudarytą planą iš daugiau kaip 800 gyvenamųjų vietovių (oficialiai Lietuvos teritorijoje buvo numatytos tirti 
704 gyvenvietės). Rinkimo metu įrašyta garso daugiau kaip 30 000 metrų magnetofono juostų, kitos medžiagos surinkta daugiau kaip 15 000 puslapių rankraščių. 
Atlaso medžiagą rinko daugiau kaip 600 asmenų. 

35 Surinktos medžiagos pagrindu buvo sudaryta chrestomatija Lietuvių kalbos tar mės (1970) ir išleisti trys Lietuvių kalbos atlaso tomai (Leksika, 1977; Fonetika, 1982; 
morfologija, 1991).

36 Iš viso At lasui Lietuvos kalbininkai nubraižė ir paaiškino 376 žemėlapius. Juose atsispindi per 560 įvairių lietuvių kalbos reiškinių. O jeigu prie jų pridėtume ir tai, 
kas surašyta komentaruose, susidarytų daugiau kaip du tūkstančiai įvairiausių kalbos duomenų. Už šį reikšmingą kalbotyros darbą svarbiausiems autoriams ir sudary-
tojams buvo paskirta Lietuvos Respublikos mokslo premija (1994). 
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Be leksikos žemėlapių ir jų komentarų, į pirmąjį Atlaso tomą dar 
įdėti lietuvių tarmių žemėlapis, gyvenamųjų vietų (punktų) sąrašas ir 
leksikos žemėlapių legendose ir komentaruose minimų lietuvių kalbos 
žodžių registras. Leidinio turinys pateiktas trimis – lietuvių, rusų ir 
vokiečių – kalbomis. 

LATVIų KALBoS TARmIų ATLASAS (LATVIEŠu VALoDAS 
DIALEKTS ATLAnTS)37. Latvių kalbos atlaso idėją pirmasis iškėlė 
J. Endzelīnas. 1946 m. jam vadovaujant Kalbos ir literatūros institu-
te pradėtas rengti latvių kalbos tarmių atlasas. Praktinį darbą dau-
giausia atliko Elfrīda Šmitė. 1947 m. pasirodė Leksikos klausimynas 
(Leksikas aptauja), kurį sudarė 254 klausimai, o 1954 m. – ir Latvių 
kalbos tarmių atlaso medžiagos rinkimo programa (Latviešu valodas 
dialektu atlanta materiālu vākšanas programma), kurios pagrindas – 
E. Šmitės parengti klausimai (Programma 1954). Iš pradžių atlasą 
rengė E. Šmitė ir Milda Graudiņa. 1962 m. į šį darbą įsitraukė Be-
nita Laumanė, nuo 1977 m. pradėjusi jam vadovauti. Atlaso Leksikos 
dalies galutinę redakciją parengė B. Laumanė, Brigita Bušmanė ir 
Anna Stafecka.

Latvių kalbos tarmių atlaso medžiagos rinkimo programoje leksikai 
skirta 300 klausimų (371–670). Skirtingai nei Lietuvių kalbos atlase, 
visi latvių Leksikos programos klausimai formuluojami vienodai ir 
sudaryti remiantis principu sąvoka ir jos apibrėžimas. Pusjuodžiu šrif-
tu programoje pateikiamas atitinkamas sąvokos ar realijos pavadinimas 
bendrinėje latvių kalboje, šalia pateikiama ir keletas tarminių varian-
tų, pavyzdžiui, 402 klausimas: pelašķi, peļaste, aitašķi... ‘kraujažolė’; 
416 klausimas: kālis, grieznis, sprūte... ‘griežtis’; pasitaiko ir šiek tiek 
papildomų klausimų ar paaiškinimų, pavyzdžiui, 396 klausimas: ābuo-
liņš, dābuols, amuols... ‘dobilas’ (pļavā aug ābuoliņš ‘pievoje auga do-
bilas’); 470 klausimas: putēt, kūpēt... ‘dulkėti’ (ceļš put ‘kelias dulka’). 

Leksikos dalį sudaro 102 žemėlapiai, iš jų 100 skirtas leksikai. Iš 
300 leksikos klausimų 118 yra kartografuoti ir komentuoti. Didžio-
joje žemėlapių dalyje pateikiamas tik vienas sąvokos ar realijos pava-
dinimas, 19 žemėlapių atspindimi atsakymų į dviejų, viename – į 
trijų klausimų duomenys. Šermukšnio pavadinimui skirta trejetas že-
mėlapių (5–7). Visi Leksikos žemėlapiai yra spalvoti. Kalbos reiškiniai 
juose vaizduojami skirtingų spalvų plotais ir specialiais ženklais. Že-
mėlapiuose pažymėtos ir izoglosos.

Atlaso medžiagos rinkimo programoje atskiros leksinės semantinės 
grupės neskiriamos, tačiau klausimai išdėstyti remiantis asociatyviu 
ryšiu – kartu pateikiami įvairių tematinių grupių sąvokų ir realijų 
pavadinimai. Kartografuotoje medžiagoje skiriamos kelios leksinės 
semantinės grupės: 1) gamtos reiškiniai: atkala ‘lijundra, apšalas’ 
(86 že mėl.), kalva ‘sala’ (31B žemėl.), timss ‘tamsus’ (83A žemėl.), 
salts ‘šaltas’ (83 žemėl.), varavīksne ‘vaivorykštė’ (84 žemėl.) ir kt.; 
2) augalai ir su jais susijusi leksika (ją sudaro laukiniai augalai, uogos, 
vaismedžiai, kultūriniai augalai ir kt.); 3) gyvūnai: vabzdžiai, kirmė-
lės, ropliai, paukščiai, žuvys, plėšrūnai, graužikai, naminiai gyvuliai; 
4) su žmogumi siejama leksika: šią grupę sudaro klausimai, kuriuose 
žmogus apibūdinamas kaip fizinė būtybė: kreilis ‘kairiarankis, kreivys’ 
(91 žemėl.), kūds ‘silpnas’ (87B žemėl.), plaušas ‘plaučiai’ (90 žemėl.), 
smaganas ‘dantenos’ (88 žemėl.), zods ‘smakras’ (87 žemėl.) ir kt. ir 
kaip bendruomeniška būtybė: vuicīt ‘mokyti’ (87A žemėl.), slinks ‘tin-
gus’ (93A žemėl.), pierast ‘priprasti’ (97A žemėl.), iet raudzībās ‘rady-
nos, kūdikio lankymas’ (95 žemėl.) ir kt.; 5) su materialiąja kultūra 

susijusi leksika, sudaranti didžiausią klausimų grupę. Tai darbo įran-
kiai, namų apyvokos daiktai ir su jais susijusi leksika: abra ‘duonku-
bilis’ (77B žemėl.), atspole ‘šaudyklė’ (82 žemėl.), grābeklis ‘grėblys’ 
(65A žemėl.), spīļarkls ‘arklas’ (64 žemėl.), stelles ‘staklės’ (81 žemėl.), 
malku zāģēt ‘malkas pjauti’ (98 žemėl.) ir kt.; lauko darbai ir su jais 
susijusi leksika: darbu dzīvot ‘dirbti’ (97B žemėl.), grūds ‘grūdas’ 
(56B žemėl.), papuve ‘pūdymas’ (62 žemėl.), stirpa ‘stirta’ (69 žemėl.), 
linus plūkt ‘linus rauti’ (79A žemėl.) ir kt.; pastatai, patalpos gyvuliams 
ir su tuo susijusi leksika: apcirknis ‘aruodas’ (56A žemėl.), akas grodi 
‘šulinio rentinys’ (61 žemėl.), klons ‘asla’ (59 žemėl.), ķieģelis ‘plyta’ 
(60 žemėl.), tvans ‘smalkės, tvaikas’ (76 žemėl.) ir kt.; maistas ir jo 
gaminimas: biezpiens ‘varškė’ (71 žemėl.), dradži ‘spirgai’ (73 žemėl.), 
jaunpiens ‘krekenos’ (70 žemėl.), sviestu taisīt ‘mušti sviestą’ (72 žemėl.); 
iš aprangos išskirti tik sijonų pavadinimai (94 žemėl.). 

Komentarų sandara panaši kaip ir Lietuvių kalbos atlaso. Juose 
pateikiamos bendrosios pastabos apie atitinkamo žodžio paplitimą, 
etimologijos nuorodos, fiksavimas senuosiuose raštuose ir kt. Skir-
tingai nei LKA, toliau nurodoma visa žemėlapyje pateikta medžiaga, 
kuri, atsižvelgus į priegaides, suskirstyta pagal antraštinius žodžius. 
Prie pastarųjų nurodyti šnektų numeriai, po jų kartais skliaustuose 
pateikiama iliustracinė šnektų medžiaga, informuojanti apie žodžio 
vartojimą skirtingose tarmėse seniau ir dabar, atspindimi etnografiniai 
duomenys ar tautos tikėjimai. Komentarų antraštiniuose žodžiuose ir 
žemėlapių paaiškinimuose (legendose) tarminiai žodžiai transponuo-
ti į bendrinę kalbą.

Leksikos tome įdėti du papildomi žemėlapiai: latvių kalbos tarmių 
ir priegaidžių paplitimo, o leksikos komentarų knygoje – tarmių ir 
komentaruose aptartų žodžių rodyklės, medžiagos rinkėjų ir infor-
mantų sąrašas.

Atlaso įvado ir komentarų santraukos pateikiamos ir anglų bei 
rusų kalbomis.

KITOS LEKSIKOS PROGRAMOS. Antrojoje XX a. pusėje (1963–
1992) Latvijoje planuojamo tarmybių žodyno medžiagai rinkti buvo 
parengta 16 anketų Tarmybių rinkėjų pagalbininkas (Palīgi apvidu vār-
du vācējiem) arba metodinių nurodymų su patikslintais klausimais apie 
įvairias tarmių leksikos temines grupes: Lopkopība (Gyvulininkystė) 
(sud. S. Raģe, 1963); Zemkopība (Žemdirbystė) (sud. E. Kagaine, 1964); 
Zvejniecība (Žvejyba) (sud. B. Laumane, 1964); Vērpšana un aušana 
(Verpimas ir audimas) (sud. E. Kagaine, 1965); noskaidrojamie vārdi 
(Aiškinamieji žodžiai) (1–5, sud. D. Zemzare, 1966); Apģērbs, teksti-
lijas, apavi (Apranga, audiniai, apavas) (sud. E. Kagaine, S. Raģe, 
1966); Apgaismošana (Apšvietimas) (sud. B. Bušmane, 1968); Ēdieni 
(Valgiai) (1–2, sud. B. Bušmane, 1969); Izsauksmes vārdi (Jaustukai) 
(sud. D. Zemzare, 1971); Skaņu vārdi (Garsažodžiai) (sud. D. Zem-
zare, 1971); Daba. Cilvēks (Gamta. Žmogus) (sud. B. Bušmane, 1984); 
Apdzīvotās vietas. Iedzīvotāju ģimenes un sabiedriskā dzīve (Gyvenamo-
sios vietos. Gyventojų šeimos ir visuomeninis gyvenimas) (sud. B. Bušma-
ne, 1992).

1967–1976 m. išleisti dar 7 Tarmybių klausimynai (Apvidvārdu 
aptaujas): Sēnes (Grybai) (sud. D. Zemzare, 1967); Zivis (Žuvys) (sud. 
B. Laumane, 1967); noskaidrojamie augu nosaukumi (Aiškinamieji 
augalų pavadinimai) (sud. I. Ēdelmane, 1969); Aizguvumi no Baltijas 
somu valodām (Skoliniai iš Baltijos finų kalbų) (sud. S. Raģe, 1969); 
Zemkopības darbarīki (Žemdirbystės padargai) (sud. Dz. Liepiņa, 1970); 

37 Plačiau apie Latvių kalbos tarmių atlaso rašymo eigą žr. Laumane 1999.
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Putni (Paukščiai) (sud. L. Smagare, 1971); Aizguvumi no ģermāņu 
valodām (Skoliniai iš germanų kalbų) (sud. O. Bušs, 1976). Klausimy-
nuose nemažai klausimų, tačiau teminės grupės juose atspindimos 
fragmentiškai, pavyzdžiui, amatininkystė, su šventėmis ir tradicijomis 
susijusi leksika ir kt. 

Paskutiniame XX a. dešimtmetyje Lietuvos dialektologai parengė 
Kalbos faktų rinkimo programą (KFRP, 1983; aut.: Antanas Balašaitis, 
Aleksas Girdenis, A. Jonaitytė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Vi-
talija Macie jauskienė, K. Morkūnas, Marija Razmukaitė, Adelė Va-
leckienė, Aleksandras Vanagas, A. Vidugiris, Vytautas Vitkauskas, 
Zigmas Zinkevičius). Tarmių leksikai čia skirtos net penkios dialek-
tologijos anketos, apimančios maždaug 900 klausimų: 1) Giminystės 
terminai (ją sudaro 121 klausimas); 2) Gyvūnų pavadinimai (87 klau-
simai); 3) Kūno dalių pavadinimai (219 klausimų); 4) Augalų pava-
dinimai (173 klausimai); 5) Įvairūs leksikos klausimai (300 klausimų) 
(plačiau žr. KFRP 57–128). 

Antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dialektologinėse anketose klau-
simai suskirstyti skyriais, pavyzdžiui, Gyvūnų pavadinimų anketoje 
skiriami: I. Žinduoliai (1–17 klausimai); II. Paukščiai (18–43 klausi-
mai); III. Ropliai (44–47 klausimai); IV. Žuvys (48–57 klausimai); 
V. Bestuburiai (58–87 klausimai) ( plačiau žr. KFRP 71–76). Augalų 
pavadinimų anketoje klausimai skirstomi dar smulkiau, pavyzdžiui: 
I. Kultūriniai augalai: a. Vaismedžiai ir vaiskrūmiai; b. Daržovės; c. Ja-

vai, pluoštiniai ir pašariniai augalai; d. Darželio gėlės ir dekoratyviniai 
krūmai; e. Kambariniai augalai ir pan. (KFRP 92–116). 

Atskirai aptartina penktoji dialektologijos anketa, kuri, pasak 
autorių, yra sudaryta pagal Latvių kalbos dialektologijos atlaso me-
džiagos rinkimo programos leksikos skyrių (KFRP 116). Tris šimtus 
klausimų turinti anketa akivaizdžiai liudija ne tik lietuvių ir latvių 
kalbų atlasų tarminės medžiagos rinkimo skirtumus, bet ir siekia-
mybę ateityje dirbti drauge. Prospekte Baltų kalbų atlasas šis noras 
realizuotas. 

1990 m. atsikūrus savarankiškam Lietuvių kalbos institutui, pa-
rengta Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programa, skirta 
pirmiausia periferinėms ir nykstančioms lietuvių tarmėms (au toriai: 
K. Morkūnas, Laima Grumadienė, Danguolė Mikulėnienė, A. Vidu-
giris, Valerijus Čekmonas, Bonifacas Stundžia). Atski romis knygelė-
mis buvo išleistos sociolingvistikos, leksikos, kirčiavimo ir morfolo-
gijos dalys. Ši programa sudarė sąlygas periferines tarmes tirti kaip 
didžiojo lietuvių kalbos ploto tąsą, todėl ir leksikos programa (Prog-
rama 1995, sud. A. Vidugiris) yra atrankinė. Ją sudarant stengtasi 
nekartoti ankstesnių programų klausimų (jų iš viso 415). Klausimai 
pateikiami su galimais atsakymais, pavyzdžiui: 21. Pasaulio šalis į 
rytus: rytai, žaros, saulėtekis ir kt. (19). 

Abiejų naujausių lietuviškų programų tarminiai duomenys dar tik 
pradėti skaitmeninti ir kartografuoti. 
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Bendroji baltų kalbų leksika: flora
Rolandas Kregždys

BIOLOGINė AUGALų NOMENKLATūROS KORELIAcIJA. 
Fitonimų daryba paprastai reflektuoja augalų struktūrinius požymius 
(pagal vidinę ir išorinę morfologiją) bei biosferinę jų lokalizaciją (pa-
gal toponiminę arba endeminę, t. y. geografinį paplitimo arealą, ir 
sinergetinę, t. y. augalų grupavimąsi pagal rūšinius požymius). Abu 
šie sisteminės analizės principai, skirstant juos į atskiras grupes, tai-
komi remiantis švedų botaniko Karlo Linėjaus sukurta metodika (pla-
čiau žr. LE I 400, XVI 245t.), plg. pipytės (Canna), kaninių (Canna-
ceae) šeimos daugiamečių žolių genties augalo, aprašą:

cANNA.
Indica.
1. canna foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis. Roy. lugdb. 11. 
 Fl. zeyl. 1. Hort. ups. 1.
canna spatulis bifloris. Hort. cliff. 1.
Arundo indica latifolia. Bauh. pin. 19.
Habitat inter tropicos Asiæ, Africæ, Americæ. ♃ angustifol.

2. canna foliis lanceolatis petiolatis nervosis.
canna foliis lanceolatis petiolatis. Hort. cliff. 1.
Arundo indica florida angustifolia. Moris. hist. 3. p. 250. s. 8. t. 14. f. 6.
Habitat inter tropicos Americæ: Umbrosis spongiosis. ♃ glauca.

3. canna foliis lanceolatis petiolatis enervibus. Roy. lugdb. 11.
canna foliis enervibus. Virid. cliff. 104.
cannoides. Hort. cliff. 488.
canna Acorus glaucophyllus, ampliore flore, iridis palustris facie. 
 Dill. elth. 69. t. 59. f. 69.
Habitat in carolina ? ♃ (plačiau žr. Linnaeus 1753: 10).

LINGVISTINIS FITONIMų NAGRINėJIMAS. Augalų pavadi-
nimų analizė yra heterogeninė, nes, be minėtojo skirstymo, grindžia-
ma keleriopa leksinės diversifikacijos sistema. Pirmiausiai baltų kalbų 
žodžiai grupuojami pagal temporalinę atribuciją. Tai: 1) senoji indo-
europietiškoji leksika; 2) bendroji baltų ir slavų kalbų leksika; 3) tik 
baltų kalboms būdinga leksika; 4) tik lietuvių (resp. latvių, prūsų) kal-
bai (-oms) būdinga leksika.

Etninės žodžių priklausomybės identifikacija – kitas itin svarbus 
leksikos diferencijavimo būdas. Juo remiantis, leksemos skirstomos 
į dvi grupes. Tai: 1) paveldėtoji leksika (veldiniai) ir 2) skolintinė 

leksika (skoliniai). Pastaroji dar skirstoma pagal skolinio filiaciją. Tai: 
1) skoliniai iš Pabaltijo finų; 2) slavizmai; 3) germanizmai; 4) litua-
nizmai ar latvizmai; 5) skoliniai iš kitų kalbų.

Fundamentaliame veikale Lietuvių kalbos leksika Algirdas Saba-
liauskas (1990) pateikia atskiras fitonimų grupes, suskirstytas pagal 
aptartąją lietuvių kalbos žodžių klasifikavimo sistemą. Baltų kalbų 
atlase (toliau BKA) pateikiami visų minėtų leksikos pogrupių repre-
zentantai, tačiau dėl kai kurių žodžių neaiškios kilmės, jų priskyrimas 
išvardytiems sisteminiams poklasiams yra itin komplikuotas. Todėl 
kai kurios leksemos, atlikus detalią jų analizę, šiame veikale priski-
riamos kitam poklasiui, nei buvo įprasta daryti iki šiol.

Senoji indoeuropietiškoji leksika
Šiam leksikos sluoksniui priskiriami žodžiai savo kilme yra patys 

seniausi baltų kalbų veldiniai, datuojami ide. prokalbės laikotarpiu1. 
chronologinis leksemų skirstymas grindžiamas morfologinės (dažnai 
ir semantinės) skirtingų ide. kalbų žodžio prolytės tapatumu. Daž-
niausiai senajai indoeuropietiškajai leksikai priskiriamos neišvestinio 
arba paprastojo kamieno leksemos, bet pasitaiko ir pirminio kamieno 
reprezentantų, kurių sufiksacija dažnai datuojama daug vėlyvesniu 
laikotarpiu, nei pagrindinė leksinė žodžio morfema – šaknis.

Diferencinių pagal gramatinę žodžių klasę leksinių kamienų gre-
tinimas galimas tik rekonstruojant protosememą, bet ne leksinio 
sluoksnio priklausinių bazę. Todėl šiam laikotarpiui priskiriamų žodžių 
darybinis statusas turi būti koreliatyvus visų gretinamų skirtingų ide. 
kalbų pavyzdžių morfologinio tipo atžvilgiu: vardažodiniam (nomina 
substantiva / adjectiva / numeralia / pronominalia), veiksmažodiniam 
(nomina verbalia), prieveiksminiam (nomina adverbia) ir kt.

1 lentelėje pateikiami ide. prokalbės laikotarpio leksikos sluoksniui 
priskiriamų fitonimų pavadinimai; kai kurie jų iki šiol tradiciškai in-
terpretuojami kaip itin archajiški, remiantis naujaisiais etimologiniais 
tyrimais, traktuotini kaip vėlesni veldiniai, todėl BKA priskiriami ati-
tinkamo laikotarpio žodinio paveldo reprezentantams (pvz., la. riẽksts, 
dial. riekša (gen. sg.) / lie. ríešutas, dial. ríešutìs, ríešas, riešutỹs, ruo-

1 Dėl BKA specifikos šiam leksikos sluoksniui priskiriami žodžiai nėra skirstomi į koreliacinius ide. prokalbės poklasius: 1) susidarymo (t. y. etiologinės pradžios); 2) sta-
bilios vartosenos; 3) skilimo į dialektus laikotarpio. Trumpiniu ide. įvardijama konvergentinė indoeuropiečių prokalbės laikotarpio sąvoka.
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šu tỹs kaip baltų ir slavų segregatas [žr. 4 lentelę, dėl jų kilmės žr. PKEŽ 
I 163t.], o ne ide. laikotarpio leksikos reliktas [plg. Sabaliauskas 1990: 
43]). Tiesa, A. Sabaliauskas (1990: 121) šio žodžio aprašą pateikia du 
kartus, t. y. ‘riešutą’ reiškiančias leksemas priskiria ir ide. laikotarpio, 
ir bendrosios baltų ir slavų leksikos sluoksniams.

Dėl kitų fitonimų klasifikacijos ypatingų problemų nekyla, nors 
ne visų etimologinė raida yra visiškai aiški (pvz., s. air. lín ‘linas (Li-
num usitatissimum)’, s. ang. līn ‘t. p.’ šiuo metu interpretuojami ne 
kaip ide. prokalbės veldiniai, bet kultūriniai skoliniai iš lotynų kal-
bos, žr. Matasović 2009: 240).

BALTų KALBų PAVYZDŽIAI SLAVų 
KALBų 
ATITIKMENYS

GERMANų 
KALBų 
ATITIKMENYS

ITALIKų 
KALBų 
ATITIKMENYS

GRAIKų 
KALBOS 
ATITIKMENYS

INDų 
IR IRANėNų 
ATITIK MENYS

KITų IDE. 
KALBų 
ATITIKMENYSLATVIų LIETUVIų PRūSų

1. àlksnis(2), 
aksnis2, alksnis, 
alkšnis, aluksnis, 
aksis2; eliksnis, 
elikšnis, eleksnis, 
elekšnis, elèkš-
nis2, elēkšnis, 
èlksnis(2), 
eks nis(2), 
elksnis, èlkšnis2, 
elkšnis, elsnis; 
ulksnis; 
akškuôks2, 
akšņkuôks2

alìksnis, aksnis, 
aksnỹs; eksnis, 
eksnys

abskande ↔ 
*aliksnas

(s.) ru. óльхá, 
dial. ёлха, 
le. olcha / olsza, 
bulg. елхá ir kt.

s. vo. au. elira / 
erila, 
n. vo. au. Erle, 
s. isl. ǫlr / alr

lo. alnus maked. ἄλιζα

2. àuza avižà wyse ↔ *avizē 
< *avizā

s. ru. овьсъ, 
ru. овёс, 
ukr. овéс, 
le. owies, 
bulg. овéс ir kt.

lo. avēna

3. brzs, brza, 
bẽrze, bērze, 
bērzis

béržas, béržė, 
beržỹs

berse ↔ *berzē ru. берёза, 
le. brzoza, 
bulg. брéза, 
serb.-kro. brȅz(a) ir kt.

s. vo. au. birihha, 
s. isl. bjǫrk

lo. fraxinus skr. bhūrjáḥ, 
oset. bærz, 
bærzæ

dak. top. 
Bers-ovia

4. apse, apsa ãpùš, ẽpuš / 
ãpušìs, ẽpušìs, 
apušỹs, lãpušė

abse ↔ *apsē s. ru. осина, 
ru. осна, 
bulg. оска, 
le. osa / osina, 
au. luž. wosa / wosyna, 
že. luž. wósa ir kt.

s. vo. au., 
s. saks. aspa, 
s. vo. že. espe, 
n. vo. au. Wespe

5. iẽva ievà iuwis ↔ *ivas ru., bulg. ва, 
le. iwa, 
serb. ìva ir kt.

s. vo. au. īwa, 
vid. vo. au. īwe, 
s. isl. ýr

ὄα, οἴη s. air. eó, 
vid. valų ywen, 
vid. bret. ivin, 
arm. aygi

6. jãvas, 
(pl.) javaĩ

ζεά, ζειαί skr. yávaḥ, 
av. yava-, 
pers., kurd. 
ǰaw, oset. jæw, 
dial. xwar

7. kļavs, kļava, 
kļavis, kļȩvs, 
kļȩva

klẽvas, kliãvas ru. клён, bulg. клен, 
serb.-kro. клȅн, le., au. 
luž. klon ir kt.

s. isl. hlynr maked. 
κλινό-τροχον, 
s. korn. kelin, 
kimr. kelyn

8. kvìesis, 
(pl.) kvìeši

kviẽtis, kvietỹs, 
(pl.) kviečiaĩ

go. ƕaiteis, s. isl. 
hveiti, s. vo. au. 
(h)weizi / weiz, 
vid. vo. au. 
weiz(z)e / weiz, 
vo. Weizen, ang. 
wheat ir kt.

9. lazds / lazda, 
lazde, lagzds / 
lagzda, lagzde, 
lȩgzds, lȩgzda, 
lȩzds / lȩzda

lazdà laxde ↔ *lagz-
dē

s. sl. ëîzà, 
bulg. лозá, 
serb.-kro. lȍza, 
slov. lóza, 
slovak. dial. lodza, 
(s.) le. łoza, 
(bažn. sl., s.) ru. лозa 
ir kt.

alb. lajthi, lakthi
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KALBų 
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GERMANų 
KALBų 
ATITIKMENYS

ITALIKų 
KALBų 
ATITIKMENYS

GRAIKų 
KALBOS 
ATITIKMENYS

INDų 
IR IRANėNų 
ATITIK MENYS

KITų IDE. 
KALBų 
ATITIKMENYSLATVIų LIETUVIų PRūSų

10. lins, 
(pl.) lini

lìnas, 
(pl.) linaĩ

lino ↔ *linā bulg. лен, 
serb.-kro. лȁн, 
le. len, ru. лён ir kt.

s. vo. au. līn lo. līnum λίνον s. air. lín

11. âbels / 
âbele(2), âbēle2, 
ábele, ābēle, 
ábels, ábēls, 
âbẽls, âbḕls2, 
ábēla, âbuõls / 
âbuõlis, âbuole, 
abuls, ábule, 
ābule, ábulis, 
ābulis, vâbèle2

obelìs / obel, 
óbalas / obalỹs, 
óbelas / obelỹs, 
vobel; (gen. pl.) 
obel(i), obil(i)

wobalne ↔ 
*ābalnis

bulg. аблáн / яблáн, 
serb.-kro. jȁблан, slov. 
jáblan, s. ru. яболонь, 
ru. яблоня ir kt.

lo. Abella (mies-
tas Kampanijoje, 
garsėjęs savo 
vaisiais)

s. air. aball

12. papade, 
papardis, pa-
pade, papârde, 
paperde, papar-
da, papards, 
paports, papar-
nīte; paperkstīte, 
paparkstina, 
paparkśtena, 
paparkši, 
paparškis, 
papark(s)ts, 
paparkste, 
papaksne

pãpártis / pa-
patis, papartỹs, 
papartė, popar-
tis, pãparnikas

top. Paparthen 
↔ *Papartjai

serb.-kro. paprat, 
pȁprȃti, prȁprot, 
slovak. paprad’, 
če. paprad / kaprad, 
slov. paprad (masc.), 
-de (fem.), le. paproć, 
blr. пáпараць, 
пáпаратнiк ir kt.

s. vo. au. farn skr. parṇám, 
Av. parǝna

s. air. raith, 
vid. bret. raden

13. pûri, pûŗi, 
pūŗi, pūri

pras, (pl.) 
praĩ, prai

pure ↔ *pūrē ru. пырéй, le. perz, 
serb.-kro. nȕp, 
slov. pr, če. pýr

s. ang. fyrs (σ)πυρóϛ

14. pušìs, pùšė; 
(dat. pl. dial.) 
pušm(s), pùšėm

peuse ↔ 
*pjausē

s. vo. au. fiuhta / 
fiehta, vid. vo. 
au. viehte, s. saks. 
fiohta / fiuhtia

πεύκη

15. rãcenis, rā-
cenis, rãcēnis, 
rācienis, rācins, 
rãcinis, rācinis, 
rãcīnis, rãciņš, 
rãcis

róp bulg. рпа, 
(ryt.) bažn. sl. рѣпа, 
ru. рéпа, 
serb.-kro. рȅпа, 
le. rzepa ir kt.

s. vo. au. râba, 
ruoba

lo. rāpum, rāpa ράπυς, ράφυς

16. rudzis, 
(pl.) rudzi

rùgis, rugỹs, 
(pl.) rugiaĩ

ruggis ↔ 
*rugis

bulg. ръж, 
s. ru. rъžь, 
ru. рожь, 
le. reż ir kt.

s. isl. rugr, 
s. ang. ryʒe, 
s. saks. roggo, 
s. vo. au. rocko

trak.-maked. 
βρίζα

17. sėmuõ, (pl.) s-
menys, s me n(e)s, 
sėmenaĩ, sėminiaĩ, 
smenės

semen ↔ 
*sēmen

s. sl. ñjìÝ, (gen.pl.) 
ñjìåíú, bulg. céме, 
serb.-kro. сjȅме ir kt.

s. vo. au., 
s. saks. samo

lo. sēmen

18. uôsis úosis, vuosis woasis ↔ *āsis bulg. сен, serb.-kro. 
jȁсȇн, slov. jásen, 
ru. сень ir kt.

s. vo. au. asc, s. 
isl. askr

lo. ornus ὀξύη, ἀχερ-ωίς alb. ah, arm. hac‘i, 
s. korn. onnen, 
vid. air. onn

19. vîksna, 
vìksna2, vīksna, 
vîksne, vìksne2, 
vîksnis, vìkšņa2, 
vìkšņis2, višne / 
višņa, vìšne2 / 
vìšņa2

vìnkšnà, 
vìnkšnas, 
vinkšnė, 
vìnkšnis

wimino ↔ 
*vinksnā

s. ru. вязъ, ru. вяз, 
serb.-kro. вȇз, slov. vȇz 
ir kt. 

alb. vidh, 
(pl.) vidha

20. ziņis, 
(pl.) ziņi

žìrnis, 
(pl.) žìrniai

syrne ↔ *zirnē s. sl. zðüíî, 
bulg. зрно, 
s. ru. зьрно, 
ru. зернó, 
le. ziarno ir kt.

go. kaúrn, s. vo. 
au. corn / kerno, 
n. vo. au. Korn 
ir kt.

lo. grānum s. air. grán, 
vid. valų gronyn, 
vid. bret. greun

1 lentelė. Baltų kalbų fitonimai, priskiriami senosios indoeuropietiškosios leksikos sluoksniui
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Alksnio pavadinimai
Pragmatinis (genetinis) senajam ide. leksikos sluoksniui priskiria-

mų fitonimų santykis dažniausiai motyvuojamas jų kilmės skaidrumu, 
suponuojančiu tam tikro laikotarpio ide. kalbų segregatinių leksinių 
vienetų poklasio priklausinių nustatymą, pvz., baltų kalbų savaiminės 
beržinių (Betulaceae) šeimos medžių ir krūmų genties augalo – alks-
nio (Alnus), kurio rūšys Latvijos ir Lietuvose teritorijose yra dvi (bal-
talksnis [A. incana mnch., Willd.], juodalksnis [A. glutinosa Gaertn.]), 
pavadinimai (la. àlksnis ‘alksnis’, lie. aksnis ‘t. p.’, pr. abskande ‘Erle’ 
E 602) su kitų ide. kalbų atitikmenimis pirmiausiai koreliuojami mor-
fologinės struktūros identiškumo principu (žr. 1 lentelę): v. balt. 
*aliksna-↔ ryt. balt. *aliksna- / *eliksna- // *aliksna- / *eliksna- < 
balt. *e(a)liksna- // *e(a)liksna- < balt. *e(a)lisna // *e(a)liksna- (su 
epenteziniu -k- ir suff. *-nŏ-) < balt. *e(a)lisa- // *e(a)lisa- ↔ sl. 
*e(a)lisā (> prasl. *jelьха / *оlьха) // *e(a)lisā (> prasl. jelьša / 
*olьša) ↔ s. vo. au. elira (< *alizō) (plačiau žr. PKEŽ I 46).

Šio fitonimo vartosena latvių kalbos tarmėse plačiai aprašyta (žr. 
LVDA 45t.): labiausiai paplitęs la. alksnis, kuris yra ne tik bendrinės 
latvių kalbos žodis (Llvv I 160), bet ir dažniausias šio augalo įvardi-
jimas, pasitaikantis šnektose (kitus fonetinius šio fitonimo pavadinimus 
žr. 2 lentelėje).

Lietuvių kalbos plote, kaip ir latvių, vartojami dvejopos inicialės 
šio augalo fitonimai: 1) lie. aksnis 2 K, Krtn; SD 225, alksnỹs 4 K. 
Būg (Dv, Lz [ME I 68; Būga Aist. Stud. I 51 – LKŽK]) ‘beržinių 
šeimos medis (Alnus)’ J, LBŽ, Dkš, Tt, S. Dauk, LTR (Vlkj), Žg, Sr 
(LKŽe); 2) lie. eksnis 2 ‘beržinių šeimos medis (Alnus)’ K, Nm, Jrb; 
c I 553, R, Erž, Gs (LKŽe). Manoma, kad abiejų šių lyčių kilmė 
didžiai archajiška, t. y. rekonstruojamos dvejopos kokybinės balsių 
kaitos laipsnio formos ide. *ĕl- / *ŏl- (PKEŽ I 47).

Rytų baltų kalbose iki šiol vartojamos itin senos morfologinės 
struktūros formos lie. alìksnis 2 ‘beržinių šeimos medis (Alnus)’ An, 
Km, Brž, Ut, Kp, Rk, Pn (LKŽe); Aln, Pnm, Ds, Jž, Slm (LKŽK), 
Žl2, la. dial. eliksnis ‘t. p.’ 427, 479, elikšnis 491, 501-2,-5,-11 (LVDA 
46) (dar žr. 1 ir 2 lenteles), taip pat ir rekonstruojama pr. *aliskande / 
*aliskands (↔ pr. abskande ‘alksnis’) ⇦ pr. *aliskans < pr. *aliksnas 
(PKEŽ I 44t.), suponuoja v. balt. *aliksna- ‘alksnis’, ryt. balt. *e/aliks-
n()a- ‘t. p.’ (< balt. *e/alisksn()a- ‘t. p.’ < balt. *e/alisn()a- ‘t. p.’ < balt. 
*e/alis()a- ‘t. p.’ < balt.-sl. *e/alis()- ‘t. p.’ < ide. dial. *e/alis()- 

‘t. p.’ > gal. top. Alisia, n. vo. au. Elsenz; s. vo. au. elira ir kt. [IEW 
302; PKEŽ ibd.]).

Atskirai minėtini kolektyvo formanto *-ā vediniai lie. álksna 1 
Grk, alksnà 4 K. Būg, Š ‘alksnių priaugusi vieta, alksnynas’ Skd, 
Smln, J, Als, Vdk, VšR, Grg; ‘bala, klonis, slėnis’ Mžk, BB 1 Mak 
9,45 (LKŽe) ↔ la. àlksna 337 / àlksne / alkšņa 410 ‘alksnių priau-
gusi vieta, alksnynas’, àlksna2, aluksna ‘klampi, pelkinga vieta, ypač 
laukuose’ rš (ME I 67) bei gausus bendrašaknių vedinių būrys: 1) lie. 
adj. alìksninis 1 Ktk; SD1 113 ‘alksnio medžio’ Ds, An, BM 209; 
‘tokios rūšies (apie obelis)’ Ds (LKŽe), alksnìnis, -ė 2 Jnšk, aksninis 
1 Ut ‘alksnio medžio’ OG 174, Kp, Grž, J; ‘tokios rūšies (apie obelis)’ 
Rm (LKŽe) (alksnìnis ‘t. p.’ K, Tvr, M, Ds [LKŽK]) ↔ la. àlkšņaîns 
‘apaugęs alksniais’ (ME I 68); elksnìnis, -ė 2 R ‘alksninis, iš alksnio’ 
K I 366, Gs; ‘elksnyne augantis’ Gs, alksnalìngas, -a 1 ‘alksnių pri-
augęs’ P (LKŽe); 2) subst. lie. dial. aliksniõkas 2 ‘alksnelis, menkas 
alksnis’ Ds, alìksnynė J. Jabl, alksnìnas 2 ‘nedidelis, vidutinis alksnis’ 
SD 225, Grg, alksnìnis, -ė 2 Rdm ‘juodai rudas žmogus’ Tvr, Ig 
(LKŽe) ↔ la. alksnene / alksnīte / alksnītis, elksnene rš / eksnene2 / 
êlksnene2 337, 397 / ẽlksnine2 426 ‘rudasis piengrybis (Lactarius rufus)’ 
rš, ‘dedešva’ rš (ME I 68, 567; EH I 368); alksnýnas 1 Brsl, 3 Š, SD 
225 ‘alksnių miškas, alksnytė’ Mrs, Grg (LKŽe) / alksnỹnas ‘t. p.’ K 
(LKŽK) /elksnỹnas 1 ‘t. p.’ K; R, Skr (LKŽe) ↔ la. àlksniens BW 
19488,2, 19877,11 (∼ la. dial. aksniens2 43, rš [EH I 68]), àlksnājs 
(∼ la. ȩlksnājs BW 18911 [EH I 364])/ àlksnāja rš / àlksnaîne rš, alks-
nene, lksnaine 337, èlksniens / elkšnaĩne / êlkšnājs BW 11623 ‘t. p.’ 
(ME I 68, 567) ∼ la. alksneņinš BW 19488,2 (EH I 68); aliksnỹnė 2 
‘alksniais apaugusi vieta’ Užp, alksnỹnė 2 J ‘alksniais apaugusi vieta’ 
Kp (LKŽe), ‘vieta, kur daug alksnių’ Kp, Dovydėnai, Grž (LKŽK), 
alksnýtė 1 Šd, Rgv, Rs, alksnỹtė 2 Š, K. Būg ‘alksnių krūmai, alks-
nynas’ Klov, Pg, J. Jabl, J (LKŽe), Rm, Ssk, Iš, Kp (LKŽK) ↔ la. 
alksnĩte, aksnīte2 64 ‘alksnių miškas, alksnytė’ (EH I 68) ∼ la. àlks-
nî ši / alksnesīši BW 25950, èlkšņuši2 465 ‘nedideli alksniai’ (ME I 
68, 567); alksnótas 1 ‘alksnių miškas, alksnytė’ J I 96b (LKŽe), Rs 
(LKŽK) ↔ adj. la. êlkšņuôts ‘apaugęs alksniais’ rš (ME I 567); 
alksnėnìnis, -ė 2 Alk ‘iš Alksnėnų’ Gs, alksninùkas 2 T. Ivan ‘(zool.) 
kikilių šeimos paukštis (Carduelis spinus)’ Bd (LKŽe), ‘mažas paukš-
čiukas’ Bd, Db, ‘juodai rudas žmogus’ Ig (LKŽK), alksnaitė ‘mažų 
krūmelių miškas’ Pšl, J, alksnalingas ‘kur auga alksnãliai’ P 427, 
alksninãlis, -ėlis Grg, Yl, alksnãlė Grg (LKŽK).

LATVIų VIDURIO DIALEKTAS LYVIŠKASIS DIALEKTAS AUKŠTAIČIų DIALEKTAS

Ž PK V KGLŠ KNLŠ VLŠ LDYAŠ GLŠ NLŠ GSŠ NSŠ LAYAŠ

alksnis 40,-
5-8, 53-
7,-9, 99-
101,-3,-5-
18,-32-3,-
5-7,-9,-45-
50,-3-8,-
61-67

alksnis 
15-39, 
41-44,-
49-53,-
8-60, 
88-98, 
102,-4,-
23

alksnis 124-31,-4,-8,-
40-4,-51-2,-9-60,-8-
9,-86,-92-3,-6-7,-9-
200,-3-6,-8-14,-19,-
22-38,-40-44,-47-8,-
56-9,-61-97,-99-
302,-4-6,-9-10,-12-
17,-19-21,-31,-8,-74-
81,-96

alksnis 
1-7, 62-
7,-9

alksnis 8-13, 
68, 70-87, 
90, 119-121

alksnis 
170-1,-3-
185,-7-
191,4-5,-8, 
249-255, 
260

alksnis 14, 
192-3,-6, 
222-3,-7, 
344,-52

alksnis 384-
391,-3,-5, 
401, 462-9,-
71

alksnis 
382-3,-
92,-7, 
400,-10

alksnis 
359-60, 
371, 460, 
509

alksnis 318,-24,-
6,-33-4,-40-1,-
7-8,-52,-57-8, 
403,-9,-14,-16,-
24,-9-30

alksnis 
222,-7,-
31-2,-40-
1,-7, 
331,-8

alkšnis 483, 
502,-7

alkškuoks 
63
alksis 63

aluksnis 384, 
462,-5-8

2 Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centro tyrėjos dr. Ritutės Petrokienės asmeninė informacija.
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LATVIų VIDURIO DIALEKTAS LYVIŠKASIS DIALEKTAS AUKŠTAIČIų DIALEKTAS

Ž PK V KGLŠ KNLŠ VLŠ LDYAŠ GLŠ NLŠ GSŠ NSŠ LAYAŠ

alkšņkuoks 8 alkšņkuoks 
180

eleksnis 440,-
52,-89, 502

eleksnis 414

elekšnis 481,-
6-8,-92-
500,-2-5

ulksnis 368
elkšnis 439,-
44-5,-47,-
50,-52,-71,-
8,-87,-91-2, 
502,-6-7

elkšnis 
442-3,-9

elksnis 
101,-7,-9-
10,-32-3,-
46,-8-9,-
50,-5-6,-
63-65,-7

elksnis 
50, 
80,-9, 
91,-4-5

elksnis 129-30,-4,-8,-
40-2,-4,-51,-9-60,-
8,-93,-7, 226,-33,-
42,-4-8,-66,-73,-7,-
93,-6, 300-17,-19-
23,-30-1,-8,-44-5,-
74-5,-96

elksnis 79, 
80,-4

elksnis 
170-1,-3,-
5,-83-4,-
7,-94-5,-8, 
254

elksnis 193, 
201,-22-
3,-7, 344-
5,-8,-50-1

elksnis 384,-
8-9,-93-5, 
401-2,-25-
7,-33-4,-6-
9,-44-7,-50-
1,-65,-70-
80,-2-5,-90,-
5,-8, 501,-3

elksnis 
382,-
92,-7, 
400,-10

elksnis 
356,-9-63,-
5-73, 414,-
21,-32,-5-
6,-41-3,-8-
9,-54,-8-9
elsnis 417

elksnis 318,-24-
2-9,-32-7,-9-
43,-6-55,-7-8,-
64,-98-9, 403-
9,-11-6,-8-20,-
2-4,-8-31
elsnis 332, 346

elksnis 
222-3,-7,-
31-2,-9,-
40-1,-5-7, 
323,-31,-
8,-44-5

elēkšnis 452, 
504
eliksnis 427, 
479
elikšnis 491, 
501-2,-5,-11

2 lentelė. Latvių fitonimų, įvardijančių Alnus, tarminės vartosenos sklaida (pagal punktus) [[be žymens] LVDA duomenimis; 1 ME duomenimis, 2 EH duomenimis; Ž – 
Žiemgalos; PK – Pietų Kuršo; V – Vidžemės; KGLŠ – Kuržemės „giliosios“ (arba šiaurės) lyviškosios šnektos; KNLŠ – Kuržemės „negiliosios“ (arba pietų) lyviškosios 
šnektos; VLŠ – Vidžemės lyviškosios šnektos; LDYAŠ – lyviškojo dialekto ypatybių kitų arealų šnektos; GLŠ – „giliosios“ (arba rytų) latgališkosios šnektos; NLŠ – 
„negiliosios“ (arba vakarų) latgališkosios šnektos; GSŠ – „giliosios“ sėliškosios šnektos; NSŠ – „negiliosios“ sėliškosios šnektos; LAYAŠ – aukštaičių dialekto ypatybių 
kitų arealų šnektos

Pasitaiko ir kompozitų: lie. dial. alìksniabudė 1 ‘(bot.) lakštabudžių 
šeimos grybas, augantis ant medžių (ppr. alksnių) kamienų (Schizo-
phyllum commune)’ Ds / alksniãbudė 1 ‘t. p.’ LBŽ (LKŽe), alksnia lenkė 
‘alksnio luobo krepšiukas’ Dglš (LKŽK), aksniapievė 1 ‘alksniais už-
augusi pieva’ Ds (LKŽe); la. dial. akškuôks2, akšņkuôks2 (LVDA 46).

Paparčio pavadinimai
Paparčio pavadinimai: la. papade, papardis, papade, papârde ‘Dry-

opteris filix-mas’ ir kt.; lie. papártis, papatis, papartỹs, pãpartis, papar-
tė, popartis ‘t. p.’, pr. top. Paparthen. 

Dūriniai – itin reti ide. prokalbės (ar jos skilimo į dialektus) lai-
kotarpio leksikono išraiškos ir turinio vienybę sudarantys leksiniai 
vienetai. Vienas tokių – fitonimo papartis įvardijimai (remiantis nau-
ju jo kilmės aprašu [žr. toliau]).

Lie. papártis/papatis ‘sporinis, nežydintis augalas; Filix’, dial. 
papartỹs (gen. pãparčio) ‘t. p.’ (plg. Būga I 473) ir dial. pãpartis3, 
kurio kilmės aiškinimas nėra plačiai nagrinėtas. Ernstas Fraenkelis 
(LEW 538) apsiribojo giminiškų leksemų suvedimu į vieną leksinį 
lizdą, nepateikdamas jokių patikimų argumentų žodžio kilmei at-
skleisti. Tik konstatuojama, kad tai reduplikacinio darybinio tipo ref-
leksija; rekonstruojamas nepilnos (dalinės) reduplikacijos tipas (apie 
tokius darybinius modelius plačiau žr. ИЯ 219tt.). Tai nėra origina-

li E. Fraenkelio mintis. Šią hipotezę anksčiau yra pateikęs Holgeris 
Pedersenas (1909: 91), juo rėmėsi Reinholdas Trautmannas (1923: 
206), Kazimieras Būga (I 342), Aleksanderis Brückneris (1957: 395) 
ir kt. Vis dėlto kai kurie faktai, ypač akcentologinės ir semantinės 
interpretacijos spragos, verčia abejoti tokiu kilmės aiškinimu.

Nežydintis plačialapis augalas papartis LKŽ apibūdinamas kaip 
‘sporinis, dideliais karpytais lapais augalas (Dryopteris)’ (IX 349)4. 
Tokia reikšmė žinoma iš senųjų ir vėlesniojo laikotarpio raštų (SD 
241, Q 173, R, Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veikalų). Daugiau reikš-
mių nenurodoma. Pirmąja žodžio lytimi LKŽ nurodoma antrosios 
kirčiuotės lie. papatis ‘t. p.’, vartojama Joniškėlyje (LKŽK tokio var-
tojimo atvejo rasti nepavyko, išskyrus Joniškį – galbūt tai korektūros 
klaida), Daukšiuose, Paparčiuose ir ėriškiuose (dar žr. ZnŽ II 330; 
KlŽ 201), antrąja pateikiamas pirmosios akcentinės paradigmos lie. 
papártis ‘t. p.’, vėlesniojo laikotarpio raštuose minimas F. Kuršaičio 
bei Antano Juškos, taip pat vartojamas ir lietuvių dialektuose (Gs, 
Tlž, Kv, Klk, Erž, Vl). Trečioji žodžio forma nurodoma 3b kirčiuotės 
papartỹs, -čio, vartojama vakarų ir rytų aukštaičių patarmių plotuose 
(Prgn, Dglš, Tv [paparčs – Otrębski 1934: 226], Klvr)5.

Remiantis LKŽK duomenimis, galima teigti, kad ši forma varto-
jama žymiai platesniame areale: [RAU] Ds, Smlv, Lln, [RAK] Kp, 
Alz, [RAV] Gvk, Dv. Galbūt iš rytų aukštaičių vilniškių ploto toks 
kirčiavimo modelis galėjo paplisti ir pietų aukštaičių šnektose, o vė-

3 Dr. Klementinos Vosylytės teigimu (asmeninė informacija), tokia forma vartojama Alizavoje.
4 Sisteminiame lietuvių kalbos žodyne jis priskiriamas stiebinių sporinių augalų poklasiui (SLKŽ 210).
5 Zigmo Zinkevičiaus (1966: 217) teigimu, tokia forma žinoma iš Seinų, Leipalingio, Subačiaus, Svėdasų, Dusetų, Dotenėnų, Adutiškio, Tverečiaus apylinkių.
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ma]), Papārtis (masc.), pl. Papārtey ‘Filix’ (PŽ II 19) bei papàrtis/
popartis (MLLG II 137).

Pirmųjų dviejų pavyzdžių daryba ir kilmė iki šiol yra neaiškios. 
Diskutuojama ir dėl akcentinės paparčio pavadinimų prolytės rekons-
trukcijos. Remiantis LKŽ pateikiama medžiaga, galima teigti, kad 
cirkumfleksinė forma yra dažniau vartojama nei akūtinė. Kitaip manė 
Georgas Gerullis (1922: 237) ir R. Trautmannas (1923: 206), nurodę 
tik akūtinį darinį. Panašiai elgiasi ir K. Būga (I 342, 473), metato-
nišku įvardydamas lie. papatis (II 412). cirkumfleksinę lytį pamirš-
ta paminėti ir Pranas Skardžius (I 23t.).

Pirmiausia vertėtų tiksliau apibrėžti arealines kiekvieno šių vari-
antų vartojimo ribas (duomenys pateikiami iš LKŽK, LKŽKP). Že-
maičių plote žinoma tik akūtinė forma papártis. Ją vartoja šiaurės 
žemaičiai kretingiškiai (Slnt), pietų žemaičiai varniškiai (Kv; dar plg. 
DūnŽ 238) ir raseiniškiai (Erž). Vakarų aukštaičiai žodį kirčiuoja 2 
ir 1 ap: [VAK] papatis Dkš, papártis Ddv, Vl; [VAŠ] papártis Jnš, 
Bsg, Jsv. Rytų aukštaičiai vartoja abi formas (kai kuriose šnektose 
pasitaiko paralelinio vartojimo atvejų): uteniškiai vartoja tik 2-osios 
kirčiuotės lytį: papatis, paparčiùs, papačiams (2) Sld, Ds, o anykštė-
nai šį žodį kirčiuoja net trejopai: papatis (2) Sb, papártis (1) Sb, 
pãpartis6 Sb (LKŽKP). Kupiškėnai, kaip ir anykštėnai, vartoja antro-
sios akcentinės paradigmos lytį papatis (2) Kzl ir pirmosios – pãpartis 
Alz. Panevėžiškiai ir vilniškiai vartoja antrosios kirčiuotės formą 
papatis (2) Slč, Dv. Antrąja kirčiuote šį žodį linkstama kirčiuoti ir 
kai kuriuose pietų aukštaičių plotuose: Pv, Ppr, plg. papatis, -čiù 
‘girtuoklio pravardė’ Dvrč.

Periferinėse šnektose užfiksuota tik akūtinė pirmosios kirčiuotės 
forma papártis (1) – Pls, Tlž, Rgn. Čia taip pat vartojamas pãparnikas 
‘papartis’ Lz yra aiškiai slaviškos kilmės ~ blr. пáпараць ‘paparčių 
šeimos augalas’, пáпаратнiк ‘t. p.’ (ЭСБМ VIII 154). Panašaus var-
tojimo faktų užfiksuota Pasvalyje ir Jurotiškėse: pãparninkas, pãparninko 
‘papartis’ (LKŽK).

Galima teigti (žr. 3 lentelę ir 1 pav.), kad cirkumfleksinės šaknies 
kilnojamosios paradigmos forma vartojama vakarų ir pietų, o ypač 
dažnai rytų aukštaičių. Pirmosios akcentinės paradigmos akūtinės šak-
nies forma dominuoja žemaičių, periferinėse Mažosios Lietuvos šnek-
tose, tokia lytis vartojama ir Pelesoje. Sporadiškai ši forma aptinkama 
kauniškių ir anykštėnų patarmėse. Pirmosios kirčiuotės pãpartis dar 
iki šiol vartojamas anykštėnų ir kupiškėnų areale, o papartỹs – pietų 
ir rytų aukštaičių patarmėse bei periferinėje Seinų šnektoje. Tikėtina, 
kad pastarųjų dviejų formų ryšys yra darybinis, t. y. lyties papartỹs 
akuzatyvas galėjo būti pamatas rastis pastovios kirčiavimo paradigmos 
lie. dial. pãpartis, nors gali būti, kad būtent ši forma yra pati archa-
jiškiausia (dėl prefiksinio kirčiavimo žr. toliau).

Nagrinėjant lie. papatis ir papártis skirtingos akcentuacijos formas, 
pirmiausiai aptartinas metatonijos fenomenas. Jį, interpretuodamas 
šiuos pavyzdžius, taikė K. Būga (II 412), tik neaišku, kuri šių lyčių 
yra metatoniška.

Remiantis Bonifaco Stundžios (1981: 61t.) nustatytu dėsningumu – 
„[...] rytų aukštaičių uteniškių šnektose išvestinių daiktavardžių cir-
kumfleksinė metatonija atspindi senesnę padėtį, negu analogiškas 
vakarų aukštaičių ar žemaičių reiškinys“7 – žinoma, kad žemaičiai ir 
vakarų aukštaičiai yra linkę apibendrinti variantą su cirkumfleksu; tai 

1 pav. Lie. papatis ir kt. akcentinių formų paplitimas tarmėse (ženklu  žy-
mimas lyties papatis,  – papártis, £ – pãpartis,  – papartỹs vartojimo 
arealai)

TARMė
PATARMėS

AKūTINė 
ŠAKNIS

cIRKUMFLEKSINė 
ŠAKNIS

Aukšta ič ia i
Vakarų: 

kauniškiai
+ +

šiauliškiai +

Rytų: 
panevėžiškiai +

kupiškėnai +
anykštėnai + +
uteniškiai +
vilniškiai +

Pietų +
Žemaičia i :

Šiaurės
kretingiškiai

+

Pietų: 
varniškiai +

raseiniškiai +
Per i fer inės šnektos:

Pelesa +

Tilžė, Ragainė +

3 lentelė. Lie. papatis / papártis vartosena tarmėse

liau ir kituose tarminiuose plotuose, išskyrus žemaičių šnektas: pa-
par tỹs, pãparčio (3b) Kbl, Mrk, o iš jų ir periferinėse šnektose – pa-
par tỹs, -čio Sn bei kauniškių plote (Nvn).

LKŽ taip pat teigiama, kad dialektuose pasitaiko moteriškosios 
giminės lyčių vartojimo atvejų. Leksemos lizdui priskiriama lie. dial. 
papartė (fem.) ‘t. p.’ yra pateikiama nekirčiuota iš Giedraičių (LKŽ IX 
349). Minėtina, kad J. A. Pabrėža nurodo formą Papárčiai ‘Felices’ 
(Bot. XVII a.), o iš nenurodytų šaltinių dar reikėtų paminėti papartis 
(fem.) (LKŽK [LKŽ (IX 349) nenurodoma, kur tokia forma vartoja-
ma ar kokiuose senuosiuose ir vėlesniojo laikotarpio raštuose mini-

6 Kortelėje, kurioje apibūdinama ši lytis, Lietuvių kalbos instituto darbuotojų nurodyta pãpartis → papatis korekcija. R. Petrokienės teigimu, tai gali būti neteisingai 
užrašyta lie. dial. papartỹs forma (asmeninė informacija).

7 cirkumfleksinė metatonija apskritai būdingesnė vakarų aukštaičių ir žemaičių tarmėms (Lyberis 1972: 43tt.).
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2 pav. La. papade ir kitų akcentinių formų paplitimas tarmėse (ženklu  žy-
mimas formos papade vartojimo paplitimas trijų priegaidžių šnektose;  – 
dviejų priegaidžių šnektose, kur sutampa krintančioji ir laužtinė, é – papade, 
 – papade šnektose, kur kylančioji priegaidė sutampa su krintančiąja)

susiję su pamatinių žodžių paradigma, kuri dažniausiai (dūrinių – 
antrieji sandai) buvo 2, 3, 4 ap. Todėl nustatant senąją nagrinėjamos 
leksemos akcentinę paradigmą, pirmiausiai apžvelgtini rytų aukštaičių 
uteniškių šnektoje vartojami paparčio pavadinimai. Senojo modelio 
nustatymui tokie pat svarbūs ir pietų aukštaičių duomenys (Mikulė-
nienė 1994: 126, 1998: 59).

Jau minėta, kad rytų aukštaičiai uteniškiai vartoja antrosios para-
digmos formą papatis, paparčiùs, papačiams (2) Ds, Sld. Dusetose 
vartojama ir ŏ kamieno lytis papartỹs, -čio. Apie pastarosios formos 
kirčiavimo ypatybes yra užsiminęs Z. Zinkevičius (1966: 217): jos 
kirčiavimas bei galūnių pasirinkimas tarmėse gerokai sumišęs. K. Būga 
(I 437) teigė, kad tai seniausia ide. prokalbės laikus menanti forma.

Akcentuotina, kad rytų aukštaičių uteniškių, vilniškių ir pietų aukš-
taičių plotuose nėra užfiksuota akūtinių formų (remiantis tik LKŽK 
duomenimis, nes Tarmių archyve žodžio vartojimo arealinio tyrimo 
medžiagos nėra). Danguolė Mikulėnienė (1998: 59t.), nustatydama 
temporalinį santykį tarp akūtinių ir cirkumfleksinių dūrinių formų, 
t. y. „cirkumfleksine metatonija besiskiriantys dūriniai ne tokie seni“; 
„[…] cirkumfleksine metatonija besiskiriantys dūriniai yra gana vėly-
vi ir perdirbti iš kilnojamosios paradigmos žodžių […]“, remiasi meta-
tonijos atvejais žemaičių ir vakarų aukštaičių tarmėse (1997: 99).

Todėl svarbu nustatyti, ar aukščiau išdėstytas spėjimas dėl lie. 
papártis akūtinės priegaidės kilmės atitinka lietuvių kalbos vedinių su 
praef. pa- kirčiavimo dėsningumus (dėl praef. pa- žr. toliau).

D. Mikulėnienė (1994: 118), išanalizavusi vedinių su praef. pa- 
kirčiavimą, teigia, kad tokiems dariniams būdingas kilnojamasis kir-
tis, nors pasitaiko ir pastovaus kirčiavimo pavyzdžių – visais atvejais 
dariniai anksčiau priklausė pastovaus kirčiavimo paradigmai. Ji spėja, 
kad priešdėlio kirčiavimas tokiuose vediniuose, matyt, sietinas su 
kilnojamu pamatinio žodžio kirčiu – F. Kuršaitis taip kirčiuoja deri-
vatus, išvestus iš cirkumfleksinę ar trumpą šaknį turinčių daiktavardžių 
(Mikulėnienė 1994: 122). Remiantis D. Mikulėnienės (1994: 126) 
iškelta hipoteze, cirkumfleksinės lyties genezę galima būtų susieti su 
kirčio slinktimi į dešinę: pãpartis > papatis > papartỹs. Todėl tokia 
forma būtų antrinė vietoj senesnės akūtinės papártis.

Toks aiškinimas iš tiesų būtų priimtinas, jei nagrinėjamas varda-
žodis atitiktų arealinį cirkumfleksinės metatonijos plotą ir būtų skai-
drus semantiškai, tačiau taip nėra (žr. 1 pav.). Problemos sprendimui 
pasitelktini latvių kalbos pavyzdžiai, kurie dažniausiai kirčiuojami 
laužtine priegaide: papade8 (iš trijų priegaidžių zonos): cirgaliuose, 
Drustuose, Jaunpiebalgoje, Raunoje, Valmieroje, Vecpiebalgoje (ME 
III 80)9, Drustuose, Raunoje (Būga II 412), o laužtinės priegaidės 
kilmė siejama su kirčio atitraukimu iš sutrumpėjusios galūnės į akū-
tinį skiemenį kilnojamosios paradigmos žodžiuose (Endzelīns 1971: 
126tt., 200tt.; Stundžia 1981: 62). Kita vertus, ši latvių priegaidė 
nebūtinai turi reflektuoti akūtinį skiemenį – ji gali būti antrinė vietoj 
senosios krintančiosios tose šnektose, kur sutampa laužtinė ir krin-
tančioji priegaidės (Endzelīns 1974: 152): papade2 – Rūjiena, Maz-
salaca, Limbažiai, Aizputė, Nygrandė, Dzirciemas, Bauskė; papade2 – 
tamniekų patarmėje (ME III 80). K. Būga (II 412) taip pat nurodo 
kylančiosios priegaidės pavyzdį la. papade.

Tačiau yra tam tikrų dialektinių ypatybių, kurias būtina aptarti 
išsamiau. Pradėti vertėtų nuo latvių dialektinės medžiagos apžvalgos. 
Aiškinantis latvių laužtinės priegaidės atsiradimo šiame žodyje prie-
žastis, akcentuotina, kad drustėnų šnekta yra ties sėliškosios ir latga-
liškosios patarmių susidūrimo riba (žr. žemėl. Rudzīte 1993: 369; 
LVDA 1 žemėl.). Yra žinoma, kad aukštaičių dialekto areale tęstinė 
priegaidė paprastai pakeičiama krintančiąja ir v.v. Drustėnų šnektai, 
nors ji formaliai priskiriama vidurio dialektinei zonai, būdingi latga-
liškųjų šnektų bruožai, todėl la. dial. papade gali reflektuoti lytį 
*papàrde dėl aukštaičių dialektinėje zonoje įprastos kaitos (nesėliško-
se tarmėse): krintančioji priegaidė pakeičiama laužtine resp. \ → ∧ 
(Андронов 1996: 203).

Rickas Derksenas (1996: 50) gretina baltų kalbų pavyzdžius ir pri-
skiria juos cirkumfleksinės metatonijos lytims. Remdamasis K. Būgos 
surinkta medžiaga, pateikia pavyzdžių iš drustėnų šnektos (I. cīrulis. 
Par drustẽniašu izluãksni – Rakstu krājums XV 51–103), prof. Pēterio 
Šmito (Schmidt [iš Raunos]) surinktų pavyzdžių – la. dial. papade, 
Augusto Bīlenšteino (Bielenstein 1863–1864; toliau BGr) antrojo 
tomo – la. dial. papade. Tiesa, aptardamas la. papade kaip senosios 
akcentinės paradigmos refleksiją, R. Derksenas (1996: 263) pats sau 
prieštarauja, mat teigia, kad A. Bīlenšteino pateikiami pavyzdžiai su 
kylančiąja priegaide atitinka latvių viduriniosios tarmės pavyzdžius su 
krintančiąja priegaide, plg. la. ruõta (BGr) : rùota. Taigi tie argumentai, 
kuriais remdamasis R. Derksenas suponuoja senąją baritoninę prolytę, 
liudija apie silpnosios šaknies egzistavimą, o ne priešingai.

Kita spręstina problema – priežasčių, galėjusių nulemti dvejopo 
kirčiavimo formų atsiradimą rytų baltų kalbose, nustatymas. Galima 
atsargiai spėti, kad nagrinėjamas paparčio pavadinimas seniau buvo 
visai kitos morfologinės struktūros, besibaigęs kitu afiksu, supona-
vusiu žodžio ap modelį, plg. s. la. paparda10 ‘papartis’ BW 32984, 
32399 (ME III 80), su kuria, matyt, sietina minėtų ē kamieno latvių 
kalbos lyčių kilmė, t. y. ryt. balt. *papar(d)tā > 1) la. papardā → la. 

8 Konstantīnas Karulis (LEV II 18) nurodo formą papârde iš dviejų priegaidžių zonos, tačiau šios formos vartojimo arealo nenurodo. Šis pavyzdys gali reflektuoti latvių 
tarmių ypatybę kirtį perkelti ant tautosilabinių skiemenų pirmojo dėmens – latgališkojoje patarmėje šis dėsningumas pasižymi dar ir tuo, kad pailgina pastarąjį dėme-
nį, plg. la. dial. brda ‘barzda’, nors dėl tarimo nėra visuotinio sutarimo (Breidaks 1972: 96t.).

9 Dėmesys atkreiptinas į tai, kad la. papade, ME apibrėžiamas kaip trijų priegaidžių zonos reprezentantas, mat nenurodytas priegaidžių sutapimo rodiklis (plg. tamnie-
kų papade2 [ME III 80]), iš tikrųjų yra iš arealo, kur kylančioji sutapusi su krintančiąja (Sausnėja, Lizumas, Galgauska) arba krintančioji su laužtine (Nytaurė).

10 K. Būga (I 440, II 247t.) atkreipė dėmesį, kad formantas *-ā (tiesa, jis kalba apie masc./fem. apofoninių darinių variantų atsiradimą) gali cirkumfleksinę šaknį paversti akūti-
ne, t. y. suponuoti akūtinę metatoniją: ā kamieno forma dažniausiai yra kirčiuojama akūtu, nors ŏ kamieno – cirkumfleksu, plg. lie. vanas – várna (Būga II 395t.). Nors 
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papardē (dėl la. -ā > -ē plg. la. padga > padeģe ‘išdeginta miško 
vieta’ [ME III 16]); 2) lie. *papartā → lie. *papartē > lie. dial. pa-
partė, plg. s. lie. drauga → lie. draũgė (Skardžius I 36), s. lie. garbà → 
lie. garb, lie. tamsà → lie. dial. tams, lie. dainà →lie. dial. dain 
(daugiau pavyzdžių žr. Ambrazas 1993: 33t.). Neatmestina galimybė, 
kad ē kamieno formų atsiradimą nulėmė žodžio priskyrimas vedi-
niams su priešdėliu pa-: lie. vatai, la. vàrti ~ lie. pavart, la. pavār-
te (Ambrazas ibd.).

Spėtina, kad priegaidžių skirtumą tarp šių žodžių galima būtų 
aiškinti skirtinga vyriškosios ir moteriškosios giminės formų daryba, 
nors jų prolytė viena (dėl jos žr. toliau).

Sprendžiant šią problemą, pravartu remtis leksemos vartojimo 
pietų žemaičių raseiniškių plote ypatybėmis – Eržvilke (LKŽK), kur 
užfiksuotas akūtinės ir cirkumfleksinės formų vartojimas, vardažodis 
skiriasi giminės kategorija (fem./masc.): papártis (fem.) (1) / papatis, 
-čio (masc.), kuri (fem.), matyt, yra didelis archaizmas. Suponuoti 
tokią darinių porą esant senąją gretybę galima, remiantis tokios pačios 
darybos pavyzdžių vartojimu slavų kalbose: serb.-kro. paprat masc./
fem. (Stulićev), pȁprȃti (fem.) (RHS IX 630); serb.-kro. prȁprot (Vo-
dice, Istra); toponimai su suff. -j: Paprać (masc.), Pȁpraća (fem.) (Skok 
II 602), pastarąją formą galima kildinti iš nomen collectivum lyties 
*papratā (prasl. *t > serb.-kro. ć [Вейк ван 1957: 109]); baltų ir 
slavų kalbose abiejų porų reikšmė sutampa.

Remiantis šiais pavyzdžiais galima atsargiai spėti, kad baltų ir 
slavų prokalbėje egzistavo visų trijų giminių dariniai, kurių reikšmė, 
matyt, buvo ta pati, t. y. ‘papartis’. Pagrįsti tokią prielaidą gali ir be-
vardės giminės formos, reflektuojamos kai kuriuose serbų ir kroatų 
arealo toponimuose: Paprata (fem.) (laukas prie Istros) : Pàprata, gen. 
Pàprati; Paprata (neutr. pl.) (kaimas Krko saloje).

Ši medžiaga labai svarbi, mat leidžia suponuoti buvus dvejopą 
aptariamos leksemos kamieną: sl. *papart- (masc., neutr.), *paparta 
(fem.) (< *papartā [collect.]) → *paparti- (fem.), *paparto- > *pa-
par tā- (dėl ŏ kam. → ā kam. plačiau žr. PKEŽ II 264).

Akivaizdu, kad skirtingų giminių substantyvų daryba skiriasi tik 
kamiengaliu. Tai leidžia daryti prielaidą, kad bent jau slavų prokal-
bėje egzistavo kolektyvinės reikšmės vardažodis *‘paparčiai’ → top. 
*‘vieta, kur gausu paparčių’. Panašaus vedinio, matyt, būta ir baltų 
kalbose: lie. Paparčià (!) upė Kėdainių r. < pralie. *papartā (fem. < 
n. collect.) (kitaip Trautmann 1923: 206), kurios kilmė susijusi su ĭ 

kamieno forma *paparti- (apie tokio modelio egzistavimą baltų kal-
bose plačiau žr. Szemerényi 1970: 531), t. y. fleksinis formantas -ā 
suponavo metatoninės lyties lie. dial. papártis atsiradimą (kildintinos 
iš moteriškosios giminės prolytės; LKŽ nurodoma, kad būtent akū-
tinės formos pavyzdžiai yra moteriškosios giminės).

Šalia *paparti- (fem.) egzistavo ŏ kamieno lytis *papartŏ- (masc.), 
kuri dėl kamienų kaitos pradėta kirčiuoti cirkumfleksu, mat žodžio 
šaknis istoriškai yra silpnoji bazė (plg. serbų ir kroatų kalbų pavyz-
džius), plg. top. Papačiai ~ Papačius upė Kėdainių r., kuriuos Alek-
sandras Vanagas (1981: 244) atsargiai sieja su lie. papatis; top. Pa-
pa čiai km.; Vdž, Bb, Užl, Brs, Papárčiai Kš (LATŽ 225), dar plg. pr. 
Pa parthen 1450 (sembų žemėse) (plg. Gerullis 1922: 237; PKEŽ III 
221t.; dar žr. Blažienė 2005: 310t.).

Vadinasi, lietuvių ir latvių kalbose vartojamos akūtinės (latvių – 
laužtinės, t. y. kilnojamosios paradigmos) formos gali būti ir antrinės, 
kurių atsiradimą nulėmė kolektyvo formantas *-ā. Taigi akūtinė for-
ma, K. Būgos nurodoma kaip pirminė11, iš tikrųjų yra labai sena, bet 
ne ide. prolytės refleksija. Spėtina, kad pastaroji reflektavo silpnąją 
bazę. Vadinasi, vyriškosios giminės formos priegaidė galėtų būti ar-
chajiškesnė. Tai patvirtina ir rytų uteniškių tik antrosios akcentinės 
paradigmos pavyzdžių (masc.) vartojimas.

Iš fonetinių baltiškųjų pavyzdžių neatitikimų pirmiausia aptartinas 
šaknies la. -d- (la. papa-d-e, dial. papar-d-is ‘t. p.’, papar-d-a, papar-
d-s [ME III 80]) šalia lie. -t- (lie. papat-is) kilmės problema. Dėl 
latvių pavyzdžių su -d- fonetinio panašumo (remiantis fonetinės ho-
monimijos principais) su slavų atitikmenimis buvo suabejota la. 
papa(âr)de baltiška kilme (Brückner 1877: 43), bet tam nepritarė 
Jānis Endzelīnas (1971: 89t.). A. Brücknerio spėjimas iki šiol sulaukia 
pritarimo lenkų kalbininkų darbuose. Naujausiame lenkų kalbos eti-
mologiniame žodyne teigiama, kad lie. papatis pasiskolintas iš slavų 
(Bańkowski II 496). Idant būtų išspręsta paveldėtų ar skolintų papar-
čio pavadinimų vartojimo problema baltų kalbose, detalizuotina lek-
semos morfologinė analizė12.

Vytautas Mažiulis (PKEŽ III 221), aprašydamas leksemos etimo-
logiją, spėja buvus kažkokį tabu, norint atriboti ‘paparčio žiedo (Farn-
blüte)’ augalą nuo įprasto ‘paparčio’ pavadinimo, plg. la. paparnīte (su 
įterpiniu -nī-)13. Vis dėlto jis nepaaiškina, kodėl forma su -d- tapo 
dominuojančia, o su -t- nunyko14, nereflektuojama netgi toponimi-
koje (plg. Blažienė 2005: 310).

K. Būga nesiaiškino tokios priegaidžių kaitos priežasčių, galima atsargiai spėti, kad būtent kolektyvo formantas *ā (< *aH [Дегтярев 1994: 30tt.]), ilgainiui sutapęs su mo-
teriškosios giminės fleksiniu formantu -a, galėjo nulemti metatoninių lyčių atsiradimą, t. y. silpnoji bazė galėjo virsti stipriąja. Po to, kai laringalai nunyko, šie formantai dar 
labiau suartėjo ir ilgainiui sutapo, bet kažkurį laiką dar galėjo būti skiriamas jų darybinis-semantinis motyvuotumas. Susidarius analogiškoms pagal darybą formoms, kada 
nomina collectiva jau nebuvo tik derivacinė forma, moteriškosios giminės ir kolektyvinė lytys sutapo į vieną kategoriją (morfologinė neutralizacija), bet tik tuomet, kai 
žodžių reikšmės nebuvo apibrėžtos konkrečiais (juos skiriančiais) integraliaisiais požymiais (plg. Mikulėnienė 2005: 15, 19, 34, 38, 80, ypač 155–156, 160, 197, 203).

11 La. papade (pl. paparši), lie. papártis < *po-porətīs (K. Būgos kortelė LKŽK; Būga I 473).
12 K. Būga manė, kad lietuvių žodžio pasiskolinimą iš prarusų *paportь galima būtų įrodyti tik tuomet, jei būtų užfiksuotas formos lie. *põpartis vartojimas (K. Būgos 

kortelė LKŽK), nors tokia lytis iš tiesų yra žinoma: popartis (MLLG II 137 [LKŽK]).
13 Nors V. Mažiulis drąsiai teigia čia esant sufiksą ir kamieno dalį, K. Būga dėl išvestinių formų darybos nebuvo toks tikras: la. paperkstīte, paparkstina, paparkśtena, 

paparkši, papar-škis (LD 17634), papar-kste < *papar-ste arba *papar-sk-tē (LKŽK). Galima atsargiai spėti, kad la. dial. paparksne ‘papartis’ traktuotina kaip absorbci-
nė lytis, vestina iš la. dial. paparks-ti-ņa ‘t. p.’, plg. la. dial. paparšiņa ‘t. p.’ ← la. dial. papār-k-šiņa ‘t. p.’ (dėl šių latvių fitonimų dialektinių formų paplitimo žr. Ēdel-
mane, Ozola 2003: 259t.; morfologinių variantų sąvadą žr. Ēdelmane, Ozola 2007: 114t.). Pastarosios formos radicialinio -k- atsiradimas, matyt, sietinas su kontami-
nacijos veiksniu, nulemtu aptariamo augalo lapų morfologijos resp. liaudies etimologijos veiksniu (plg. le. paproć ‘papartis’ reikšmės kildinimą iš sintagmos le. popru-
te liśce ‘sudraskyti lapai’ [žr. toliau]), t. y. la. papade (pl. paparši) ↔ subst. la. šķĩšana ‘lapų skynimas, nuėmimas, (nu)draskymas; kirtavietė, (derliaus) nuėmimas’, 
šķinums ‘t. p.’ ← verb. la. šķĩt ‘(nu)skinti, nuplėšti, (nu)draskyti’ (ME IV 50). Vadinasi, la. (pl.) paparši + la. šķĩšana → (partityvinis kompozitas-kontaminantas) 
*papar(š)-šķī-ša-na > 1. la. dial. paparšķi / papāršķi; 2. (su -šk- > -kš- dėl metatezės) la. dial. papārkšiņa → la. dial. paparšiņa ir kt. Taigi galima atsargiai spėti, kad 
la. dial. paparnīte reflektuoja ne įterpinį -nī-, kaip teigia V. Mažiulis, bet absorbcinę lytį: la. dial. paparksne + suff. (dem.) -īt- > *papar-ks-nīte → 1. la. dial. papar-
nīte; 2. la. dial. paparkste (< *paparks-nī-te). Absorbcinių lyčių egzistavimą galima argumentuoti ir la. *paparsnis ‘papartis’ (↔ la. [dem.; pl. acc.] paparsnīšus [EH II 
162]) < *papar-k-snis ‘t. p.’ (← *paparkstinis, plg. la. dial. paparkstiņa ‘t. p.’), plg. la. dial. paparksne ‘t. p.’.

14 Latvių kalbos pavyzdys su šakniniu -t- užfiksuotas K. Būgos kortelėje (LKŽK): ryt. la. paports ‘papartis’, nors pastarąjį Adalbertas Bezzenbergeris (1885: 403) linkęs 
vesti iš sufiksinio vedinio la. paparkts.
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Šią problemą bandė spręsti ir K. Karulis (LEV II 18), – -t-/-d- 
įvairavimą rytų baltų kalbose mėginęs aiškinti disimiliacija, tačiau 
spėjimas nėra pagrįstas panašaus kitimo pavyzdžiais, todėl tokiu aiš-
kinimu patikėti labai sunku.

Šį neatitikimą galima būtų aiškinti kaip latvių kalbos dialektinę 
tam tikro arealo ypatybę, vėliau paplitusią ir kitose šnektose, jei tu-
rėsime omeny gana ženklų latvių kalbos priebalsių kitimą po rytų 
baltų prokalbės skilimo, tačiau daug platesnis šio reiškinio paplitimo 
lingvistinis arealas (jis būdingas ne tik baltų kalbų ‘paparčio’ fitoni-
mams) suponuoja tokios hipotezės nepagrįstumą: slovak. paprad’ ‘pa-
partis’, če. paprad/kaprad ‘t. p.’ (Brückner 1957: 395; Eckert 1971: 
15), slov. paprad (masc.), -de (fem.) ‘t. p.’ (SSJ III 24). Vaclavas Ma-
chekas (1957: 192; 1971: 241), norėdamas pagrįsti tokią kaitą čekų 
kalboje, mėgina rekonstruoti abiejų konsonantinių variantų formas, 
tačiau pažymi, kad tolimesnė jų daryba ir kilmė nėra aiški: če. ka-
pradi, s. če. kapratie, slov. paprad < *porḏ/t/n. Forma su šakniniu 
-d- vartojama serbų ir kroatų dialektuose: paprád (Madžari), kurio -d 
Petaras Skokas kildina iš -t, nepateikdamas jokių argumentų, tik nu-
rodo če. kapradi (Skok II 602).

Sunku patikėti, kad tokį žymų šaknies konsonantizmo neatitikimą 
galima būtų aiškinti asimiliacija ar tabu. Dėmesys atkreiptinas ir į 
akūtinę serb.-kro. dial. paprád15, kurios atitrauktinis akūtas suponuo-
ja izoliacinį lyties statusą šalia kitų tame pačiame areale vartojamų 
silpnosios šaknies formų: serb.-kro. pȁprȃti (fem.), le. paproć (fem.); 
serb.-kro. paprat masc./fem. (Stulićev); top. Paprat (masc.; gyvenvie-
tė Dalmatijoje), Pȁprȃti (pl.; kaimas Juodkalnijoje) (RHS IX 630)16. 
Šį dialektizmą nesudėtinga interpretuoti pagal tam tikrą priegaidės 
neutralizaciją kai kuriuose serbų dialektuose, kuriuose senasis cir-
kumfleksas pakeičiamas neoakūtu (Ивиħ 1994: 28). Taigi šios lyties 
akūtas gali būti antrinis.

Minėtina, kad -t- virtimas į -d- kitose ide. leksemose, reiškian-
čiose ‘papartį’, nulemtas tik toms kalboms būdingų fonetinių pakiti-
mų: bret. raden (-d- < *-t-) (Matasović 2009: 139), t. y. šis -d- nėra 
etimologinis. Akcentuotina, kad nė vienos, su lie. papatis ‘filix’ sie-
jamos, ide. kalbos ‘papartį’ reiškiančios leksemos darybinė analizė nėra 
atlikta iki galo. Deja, naujausiuose lietuvių kalbos žodžių darybos 
veikaluose šis žodis apskritai neanalizuojamas (plg. Ambrazas 1993, 
2000, 2011), todėl sunkiai paaiškinamas ir baltų kalbų skirtingų ak-
centinių modelių vartojimas, kurių tik vienas atitinka slavų kalbose 
vartojamą cirkumfleksinės šaknies darinį. Neaiškios ir skirtingo šaknies 
konsonantizmo priežastys. Taip pat visiškai nežinoma semantinė šių 
vardažodžių raida, plg. liaudies etimologizavimams priskirtiną le. pa-
proć ‘papartis’ reikšmės kildinimą iš poprute liśce (Bańkowski II 496), 
t. y. ‘sudraskyti ar suplėšyti lapai’.

Nagrinėjimo pradžioje minėta, kad daiktavardžio pradžios pa- 
kilmė aiškinama reduplikacija (plg. Endzelynas 1957: 62; Skardžius 
I 23t.): lie. papártis / papatis resp. la. papade / papârde lyginamas 
su lie. kakarnė ‘gerklė, Schlund’ (Būga I 342), t. y. suponuojama 
onomatopėjinė reduplikacija (lie. kakarìnė ← gaidžio giedojimą pa-

mėgdžiojantys garsai), tačiau didžiulis lyginamų leksemų chronolo-
ginio bei semantinio faktorių neatitikimas verčia abejoti tokio lygi-
nimo pagrįstumu.

Be to, remiantis reduplikacijos hipoteze, būtų sunku paaiškinti 
skirtingą reduplikanto ir reduplikuojamosios dalies balsių kokybę resp. 
kiekybę slavų kalbose. Pirmiausia balsiai skiriasi savo kiekybe: pa- < 
*pō-, -prat < *pŏr- (apie tokią kaitą plačiau žr. Чекмонас 1988: 158; 
tai prieštarauja reduplikacijos principui, kad pakartoto skiemens bal-
sis yra trumpas [plačiau žr. ИЯ 219tt.; Smoczyński 2001: 336]): bažn. 
sl. páporotь ‘papartis’, serb.-kro. pȁprȏt ‘t. p.’, le. paproć ‘t. p.’ (su -or- > 
-ro ← prasl. *paportь [Būga I 473]). Dėl serbų ir kroatų akūtinės 
žodžio pradžios abejoti neverta, plg. serb.-kro. dial. páprut (masc.) 
(Jabrešić) (Skok II 602). Galima būtų šį ilgumą sieti su serb. пȁпрāд, 
taip suponuojant akūtiškumą dėl ilgojo šaknies balsio -ā-, kuris, re-
miantis tokia logika, taip pat turėtų būti akūtinis. Vis dėlto tuomet 
reikėtų paaiškinti serb.-kro. pȁprȏt šaknies cirkumfleksinę priegaidę, 
kuri turėtų atsispindėti ir reduplikante. Paneigti tokį spėjimą galima, 
remiantis serb.-kro. pȁprȃti (fem.), turinčiu šaknyje cirkumfleksą (!). 
Gali būti, kad ši forma daug archajiškesnė, nei gali pasirodyti iš pir-
mo žvilgsnio. Nereikėtų pamiršti, kad slavų kalbose šalia moteriško-
sios giminės paparčio pavadinimo vartojamas ir vyriškosios giminės 
atitikmuo: slov. paprad (masc.), -de (fem.) ‘papartis’ (SSJ III 24) < 
*pŏr[d/t/n] (Machek 1957: 192).

Slavų kalbose pasitaikantys abiejų giminių variantai suponuoja 
prielaidą apie adjektyvinę šių vardažodžių kilmę (žr. toliau). Vadina-
si, šaknies variantiškumo priežasčių vertėtų ieškoti būdvardžių dary-
boje. Yra žinoma, kad serbų dialektuose dažnai susiejami abiejų lyčių 
būdvardžiai į vieną morfologiškai tapačią formą (serb.-kro. paprat 
masc./fem. Stulićev [RHS IX 630]), kurie išlaiko fonologinį šaknies 
struktūros statusą: serb.-kro. млȃд, млāда, mladȏ (Ивиħ 1994: 28). 
Todėl spėtina, kad paparčio pavadinimo lengvosios bazės atsiradimas 
serbų kalboje yra atsiradęs pagal šį modelį, t. y. serb.-kro. -prȏt- 
(masc.), -prāt- (fem.). Abiejų šių formų priegaidė ta pati – cirkumf-
leksas, nes moteriškosios giminės sunkioji bazė yra antrinio ilgumo 
dėl prasl. *-ŏr- > *-rā- (plg. Хабургаев 1974: 131): pȁprȏt (Vodice, 
Istra), serb.-kro. pȁprȃti (fem.). Vadinasi, šaknies ilgumas nėra pati-
kimas argumentas suponuoti akūtinį prefiksą (!), plg. prasl. prolytės 
rekonstrukcijos mėginimus: balt.-sl. *paparti- ↔ prasl. *paporti-/
papordi- (Горячева 1989: 154; Eckert 1971: 15) < *pratь- ‘papartis’, 
suponuojantys akūtinę šaknį (prasl. -or- > ra [akūtinis], žr. Вейк ван 
1957: 85), tačiau to nepatvirtina slavų pavyzdžiai, mat slovak. paprad’ 
‘papartis’, če. paprad / kaprad ‘t. p.’ -ra- gali būti ir cirkum fleksinis 
-ro- (plg. Вейк ван 1957: 88), t. y. rekonstruotina cirkum fleksinė 
*protь, plg. serb.-kro. pȁ–prȏt.

Taigi dėl serb.-kro. pȁprȏt ‘papartis’ žodžio pradžioje esančio akū-
to reduplikacijos hipotezė sunkiai įmanoma, jei remiamasi jau mi-
nėtu morfologiniu dėsningumu: reduplikantas atliepia reduplikuoja-
mąją žodžio dalį, nekeisdamas pastarosios fonologinio statuso (Бен-
венист 1955: 44), t. y. cirkumfleksinė šaknis negali reflektuoti akū-

15 Priebalsis r perkeliamas į kitą skiemenį: paprot (Juodkalnija, Istra) = páprut (masc.) (Jabrešić), su sufiksiniu formantu paprutan = praputan, top. Praputnik (su -ik-), prèput 
(Krašić, čakavių). Slov. prapot ~ praport, skiemuo -pra- susiformavo veikiant likvidžiajai metatezei, plg. le. paproć (SJP IV 48t.: le. paparć, parpać, parparć) ir s. ru. 
paporotь. Serb.-kro. prȁprot (Vodice, Istra) reflektuoja inovacinį pirmąjį skiemenį. Pasak P. Skoko, du c r-r praslavų prokalbėje buvo disimiliuojami, todėl tai nėra senas 
dalykas. *prapratь > serb.-kro. pȁprat. p-p > k-p (disimiliacija): kapradi < *papradi (Skok II 602): *paprat- >* praprat-, plg. bulg. пáпрт, serb.-kro. пȁпрат, slov. pra-
prot < *paprat, če. kaprad < *paprat, slovak. paprad, au. luž. paproš : papruš (dar žr. Преображенский II 15t.; Фасмер III 202; Черных II 4; ЕСУМ IV 285).

16 Šios šaknies toponimų galima rasti daugelyje slaviškųjų žemių, plg. le. top. Paprotna (XIV a.) < pa-portь (fem.) < *po-por-ti ‘papartis’, top. Parpartno (XII–XIV a.) su 
pridėtu -r- vietoj Papartno < *paportьno (Bańkowski II 496); serb.-kro. top. Papratni, Prapatno, Prapatnica, Paprać (masc.), Pȁpraća (fem.), Prapašnica (šn < ćn), Pa-
praćani (Skok II 602).
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tinio reduplikanto. Gerai žinomas faktas, kad slavų kalboms nėra 
būdingas neoakūtas vietoj senojo cirkumflekso (kaita toje pačioje 
pozicijoje), t. y. jis nesuponuoja akūtinės metatonijos (Stang 1966a: 
21), nebent spėtume žodžio pradžios pa- esant ne reduplikantą, o 
prefiksą – tik taip galėtume paaiškinti akūtinio sando egzistavimą 
šalia cirkumfleksinės šaknies (plg. Булатова 1975: 12), tačiau tuomet 
kiltų problemų, aiškinant tokio darinio semantinę raidą. Lietuvių 
kalboje priešdėlis pa- gali turėti panašią į prielinksnio po reikšmę ‘po 
kuo’. Dažniausiai tokia konotacija būdinga veiksmažodžiams, reiš-
kiantiems judėjimą, o kai sakinio semantinė struktūra susideda iš 
predikato ir trijų aktantų – agento, patiento ir direktyvo, veiksma-
žodžiai su šiuo priešdėliu reiškia silpną (arba stiprų) intensyvumą 
(Sakalauskienė 1995: 123)17.

Tikėtina, kad tai susiję ir su minėtos leksemos priskyrimu prefik-
sinių vedinių darybiniam modeliui. Tokį spėjimą galima argumen-
tuoti lietuvių kalbos faktais: popartis (MLLG II 137), plg. lie. povydas 
‘pavydas’ (lie. po- ∼ prasl. pa- < pō- < ide. *pō [Skok II 583]). Va-
dinasi, problemą galima lengvai išspręsti, pasitelkiant prefikso pa- < 
sl. *po- akcentinių kitimų dėsningumus, reflektuojamus serbų ir kroa-
tų kalbų dialektinėje zonoje, kurioje vartojami adv. serb.-kro. pȃ ‘vėl; 
iš naujo; toliau; po to; iki’ ~ praef. pȃ gali būti kito fonologinio sta-
tuso – kro. pȁ (Skok II 541). Skirtingos balsių kokybės priešdėliai 
siejami neatsitiktinai, mat yra žinoma, kad slavų praef. pa- pakito į 
po-, kaip le. paproć, ru. paporotь (Skok II 602).

Taigi nepaisant priešdėlio (remiantis ne reduplikacine, o priešdėline 
pa- kilmės teorija) priegaidės kilmės, skirtinga vardažodžio dėmenų 
akcentuacija suponuoja jį esant sudarytą iš atskirų savarankiškų dėmenų. 
Panašios darybos, bet kitų leksinių semantinių grupių pavyzdžių ypač 
gausu slavų kalbose (Kregždys 2006: 137): prasl. *podъ gъrd lica, -ača 
‘apatinė jungo dalis’ [? < *‘įnagis, tvirtinamas kaklo apačioje’ – R. K.] > 
serb.-kro. пòдгрљача, пòдгрлац; prasl. *po(dъ)lazъnikъ, *po(dъ)lazъ 
‘pirmasis svečias (per Kalėdas ar Naujuosius metus) [< ? pirmasis, kuris 
žengė ant grindų – R. K.]; kalėdinės arba naujametės apeigos; apeiginis 
objektas (eglės šakelė, pyragas)’ > serb.-kro. пȍлазнūк, пȍлажāj (Гин-
дин, Калужская 1991: 31) < (?) *pŏd- + ložit- ‘tai, kas dedama ant 

namų grindų’; prasl. *po(dъ)prgъ (bulg. попръг, slov. podprȏg (!!!) 
‘pavarža’, če. popruh, le. poprąg; prasl. *podvolka ir kt. [Варбот 1984: 
96]; serb. pòdbradak (gen. -tka) ‘smakro apačia’ < *podъbrada ir dar 
gausybė kitų dūrinių su prasl. podъ [Skok I 195])18.

Todėl lie. dial. pãpartis19 hipotetiškai gali būti traktuojamas kaip 
dviejų leksemų atematinis kompozitas20: 

1 schema. Fitonimo papartis rekonstrukcija

balt.-sl. *păd- ‘pagrindas; tai, kas yra po kojom (dirva ↔ žemė)’ (< 
ide. *pd- ‘koja; kojos padas; pagrindas’ → lie. pãdas ‘grendymas’ Žž 
(LKA I 53); ‘žemė’ Guostagalis (LKA I 43), ‘sutrypta ganykla’ Ds, Dgl 
(LKŽK [panaši reikšmė pateikiama ir Petro Vileišio: padas ‘lauko dir-
va’ – Trys pam. gasp. 1894: 50 (LKŽK)]) ir kt.; la. pads ‘plūktos grin-
dys’21, la. dial. pads ~ poc ‘molinė asla’ ir beveik visose latgališkosiose 
šnektose bei kai kuriose sėliškosiose šnektose (Reķēna 1975: 146, 578; 
dar žr. LVDA 138); s. sl. pòdъ (= lie. pãdas) ir s. sl. pod; podà (→ 
serb.-kro. (čak.) pȍd, podȁ ‘(kambario) grindys; aukštas’, ru. dial. пôд 
[Дыбо, Иллич-Свитыч 1963: 75, 79], serb.-kro. pȍd, pȍda [Иллич-
Свитыч 1963: 124t.], au. luž. póda ‘dirvožemis, pagrindas’, ru. под 
‘asla; krosnies padas; pagrindas; grindys; dugnas; apačia’, blr. под ‘apa-
tinė dalis; kalvos papėdė’ ~ s. sl. podъ ‘dirva’ [Мейе 1951: 399]22 + 

17 Plg. LKŽ (IX 1): I. veiksmažodžių vediniai su juo žymi: 1) veiksmo kryptį: po kuo nors pakišti; 2) veiksmo galą: padaryti; 3) tam tikrą laiką (trumpai) trunkantį veiks-
mą: pakalbėti; 4) veiksmo mažybę: padirbėti; 5) galėjimą, pajėgimą ką atlikti: paeiti; 6) prastą veiksmo atlikimą: pailginti; 7) individualios reikšmės veiksmą: pagauti, 
pakakti; II. daiktavardžių vediniai su juo žymi: 1) vietą, esančią po kuo ar šalia ko: palovis, pastogė; 2) daiktą, esantį po kuo ar šalia ko: pakojis, pagalvis; 3) apytikrį 
laiką: pavakarys, parytys; III. daiktavardžių, kilusių iš veiksmažodžių, vediniuose: padėtis, pamatas, pačiūžos, pasėlis; IV. būdvardžių vediniuose: parankus; V. prieveiksmių, 
kilusių iš vardažodžių, vediniuose: palengva. 

Dar plg. praep. lie. põ (LKŽ X 382tt.): I. vietos ir krypties santykiams žymėti: 1) su instr. rodant padėtį ar veiksmą apačioje, žemiau ko: po suolu; 2) su instr. 
šalia, ties, prie: po langu; 3) su instr. pãskui: Vinciukas kviečius pjauna, o Levutė po dalge ima Pc; 4) su acc. veiksmo paplitimo vietą rodant: nebėginėk po kiemą Grž; 
5) su instr. krypties santykius reiškiant: Atsisėdai man ne po ta ranka Ds; 6) (dial.) su dat. ‘iki’: Žolė po juostai Sv; 7) (dial.) su gen. ‘ant’: nestovėk mun po tako Sd; 
8) su gen. ‘be, išskyrus’: Po tavęs man niekas ne(be)miela NdŽ; II. laiko santykiams reikšti; III. nuoseklumo santykiams reikšti: pãskui; IV. kiekio, būdo, priežasties 
santykiams reikšti.

18 Vaclavas Machekas (1966: 93tt.), remdamasis diachroninės analizės metodika, išnagrinėjo vedinius su lie. pa-, bet šių pavyzdžių neaptarė.
19 B. Stundžia (1995: 109; ten pat žr. lit.) yra pastebėjęs, kad bendrinėje lietuvių kalboje pastovų pirmojo dėmens kirtį linkę gauti tiesioginės ar retai perkeltinės meta-

forinės reikšmės žodžiai, beveik išimtinai daiktavardžiai, ir kilnojamas antrojo dėmens kirtis (2 ap) būdingas perkeltinės metoniminės reikšmės dūriniams.
20 Pastaruoju metu pasirodo vis daugiau darbų, kuriuose kritiškai vertinama determinatyvinių arba endocentrinių (= skr. tatpuruṣa) kompozitų periodizacija, abejojama 

tokių darinių egzistavimu ide. prokalbėje, mat jų beveik nėra užfiksuota Mikėnų laikotarpio graikų kalboje, o reliktinius pavyzdžius kitose ide. kalbose dažnai galima 
įvardyti tiesiog dviejų žodžių sugretinimu [„juxtaposition“] (clackson 2002: 166, taip pat žr. lit.; panašias mintis apie senovės slavų kalbų dūrinius žr. Хабургаев 1974: 
206t.; Мейе 1951: 300tt.).

1999 m. Kembridžo universitete surengtoje vardažodinių kompozitų problematikai skirtoje konferencijoje vienas pranešimas buvo skirtas ir baltų kalbų sudurtinių 
žodžių tematikai (žr. Larsson 2002). Konferencijoje dar kartą pabrėžta dūrinių analizės svarba indoeuropiečių kalbų fonologiniams kitimams nustatyti. Ši problematika 
plačiai apžvelgta Jenso Elmegardo Rasmusseno (2002: 331tt.) pranešime. Džiugu, kad Helena Larsson (2003) vėlesniuose savo rašiniuose analizuoja prūsų kalbos dū-
rinių struktūrines ypatybes, šie tyrimai toliau plėtojami Lietuvoje (žr. Lašinytė 2007).

21 Šiam žodžių lizdui priskirtini ir la. pada ‘žemai esanti vieta lauko viduryje, kur negalima arti’, la. pade ‘žole apaugusi vieta miške [= ‘properša’ – R. K.]; miškus ski-
rianti ganykla; nedidelis tvenkinys; lietaus vandeniu apsemta dirva (arimas)’ (ME III 16), kurie nepamatuotai priskiriami skoliniams, plg. finų padu ‘žema vieta; žemu-
ma’ (Raģe 1986: 62) – akivaizdi darybinė ir semantinė sąsaja su slavų kalbų pavyzdžiais verčia suabejoti skolinio buvimu latvių, o ne priešingai – suomių kalboje.

22 Skolinys iš slavų kalbų vartojamas rumunų kalboje: pod ‘tiltas; žemė, dirva; grindys’ ~ lie. pãdas ‘koja’ < ide. *ped- / pod- ‘koja’ (Skok II 693).
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balt.-sl. *părt-ā ‘sparnai, plunksnos’)23. Šios formos šaknies kilmė, 
matyt, sietina su balt.-sl. *(s)per- ‘judėti, skverbtis, plasnoti, skris-
ti’24 < verb. ide. *(s)p(h)er- ‘t. p.’) (plg. PKEŽ III 221t.), plg. Raine-
rio Eckerto (1971: 15) rekonstruojamą sl. *papordь.

Balt.-sl. *părt-ā šaknies -t- nebūtinai turėtų būti kildinamas iš 
verbalinio balt.-sl. formanto *-ti- < *-t- (žr. 23 išn.), bet siejamas 
su prolytės ide. *pteróm ‘plunksna; sparnas’ > gr. πτερόν ‘plunksna, 
sparnas’ (Иллич-Свитыч 1963: 121)25 morfologiniais kitimais, t. y. 
atsargiai galima spėti įvykus metatezę ir rekonstruoti *pert-óm (galbūt 
tokios kaitos pėdsakus reflektuoja toch. A spartu ‘viršūnė’ < *spartw). 
Ilgainiui šis -t- buvo absorbuotas (plg. gr. [Kipro, Arkadijos, Kretos, 
Tesalijos] πτόλις ‘miestas’ ir lie. pilìs, gr. πτόλεμος [Kipro, Kretos 
(retai), žr. Buck 1928: 57]) (plačiau apie absorbcinius kitimus baltų 
kalbose žr. Крегждис 2009: 281) ir pasidaryta lytis *peróm ‘plunksna’ 
(> prasl. *peró) (plg. Иллич-Свитыч 1963: 121). Taigi galima spėti 
buvus tokią ‘paparčio’ prolytės morfologinę raidą (plg. Kregždys 2006: 
138t.; 2010a: 225): ide. *pteróm ‘plunksna; sparnas’ > balt.-sl. *pteróm 
‘t. p.’ > *pertóm + balt.-sl. *păd → balt.-sl. *păd-pet-óm26 → *păd-
părt-óm (a…e > a…a – progresyvinė asimiliacija) ‘plunksna, sparnas 
ant žemės’ →*păd-părt-ā (n. collect.) ‘plunksnos, sparnai ant žemės’27 > 
păd-părt-ā ( atsiradimas, matyt, aiškintinas žodžio perėjimu iš ā ka-
mieno į ĭ, o vėliau ir į o kamienų darybines grupes) > lie. Paparčià, 
serb. Pȁpraća; la. papardis BW 32412, 4311 (ME III 80).

V. Mažiulis (PKEŽ III 221), nagrinėdamas aptariamos leksemos 
įvairių kamienų atsiradimo priežastis, nemini ā kamieno formos la. 
paparda, o la. papardis interpretuoja kaip tarminę lytį; ji užfiksuota 
liaudies dainoje (žr. ME III 80), kurios konkretus dialektinis arealas 
nėra nurodomas. Toks kalbinių faktų traktavimas gali būti abejotinos 
etimologijos priežastis, mat la. paparda negalima vesti iš ĭ kamieno 
formos (fem.), o la. papardis vyriškosios giminės nustatymas (ME 
šios formos giminė nenurodoma) yra V. Mažiulio hipotetinis teiginys, 
bet ne lingvistiniais duomenimis pagrįstas faktas. Šią lytį galima in-
terpretuoti kaip moteriškosios giminės ĭ kamieno formą (plg. K. Bū-
gos užrašytą ryt. la. paports ‘papartis’ [ĭ kam. fem.] – LKŽK), mat yra 
žinoma, kad senuosiuose latvių tekstuose ir kai kuriose tarmėse vie-

naskaitos vardininko formoje galūnės -i- kartais išlaikomas, t. y. vo-
kalinis elementas, vykstant fleksijos kontrakcijai, neeliminuojamas 
(Endzelynas 1957: 21, 118). Tiesa, J. Endzelīnas (1951: 78, 84) teigia, 
kad visi ĭ kamieno triskiemeniai žodžiai patyrė fleksijos redukciją.

Šis teiginys suponuoja visai kitus leksemų kamienų formavimosi 
dėsningumus: prabalt. *papart(d)ā (n. collect.) ‘sparnai, plunksnos ant 
žemės’ > 1) prala. *papardā ‘papartis’ > s. la. paparda (ā kam. fem.) → 
papardis (ĭ kam. fem.) → paparde (ē kam. fem.) (dėl ĭ kam. > ē kam. 
plačiau žr. Endzelīns 1951: 425); 2) pralie. *papartis (ĭ kam. fem.) (> 
že. papártis [ĭ kam. fem.]) → *papartŏ- (ŏ kam. masc.) (dėl ĭ kam. 
fem. > ŏ kam. masc. plačiau žr. Būga II 58). Taigi galima atsargiai spė-
ti, kad latvių kalboje vyriškosios giminės formų niekada nėra buvę.

Ilgainiui, įvykus fonetiniams kitimams resp. pakitus struktūrinių 
elementų formaliesiems skiriamiesiems požymiams, žodis pradėtas su-
vokti ne kaip dūrinys, o prefiksinis vedinys. Yra žinoma, kad determi-
natyvinių dūrinių semantinę konotaciją nustatyti labai sunku, nes abie-
jų sandų denotatai sudaro savarankiškus semantinius vienetus, kurių 
antrasis gali įgyti denotatinę funkciją (Brugmann 1903: 303). Senovės 
indų (Vedų) tatpuruṣa tipo dūriniams būdinga valdomojo sando inici-
alinė pozicija, o valdančiojo – finalinė (Елизаренкова 1982: 180). To-
kia struktūrinė sistema reflektuojama ir klasikinio sanskrito šio tipo 
dūrinių daryboje: pirmasis dūrinio sandas (konkrečios reikšmės) se-
mantiškai negali būti įvardytas denotatiniu, mat antrasis sandas gali 
funkcionuoti kompozito reikšme ir be pirmojo dėmens (Кочергина 
1990: 147). Todėl pastaruoju metu teigiama, kad determinatyvinių 
dūrinių referentas yra reiškiamas antruoju sandu (Beekes 1995: 172).

Rekonstruojamą semantinį archetipą ‘sparnas ↔ plunksna ant že-
mės (pagrindo)’ atitinka slavų dialektuose bei senuosiuose raštuose 
užfiksuotos sememos: s. ru. папороток ‘antrasis paukščio sparno są-
narys’ (СРЯ XIV 148), папороть ‘paukščio sparno kaulai, esantys 
tarp petuko ir plaštakos; vandens paukščių kojų plėvė’ (СЦРЯ III 330; 
dar plg. Даль III 12). Galima atsargiai spėti, kad vandens paukščių 
kojos (jų forma) senųjų slavų galėjo būti suvokiamos kaip ‘sparnai, 
esantys ant žemės’28, mat išsiskleidusios plėvėtos kojos labai panašios 
į mažus sparnelius.

23 Minėtina, kad su lie. papatis siejamas he. pár-ta-(a)u-wa-ar ‘lizdas’ (nom.-acc. sg. neutr.) (< ide. *per- ‘skristi’) turi, matyt, tą patį sufiksinį verbalinės kilmės forman-
tą -t- (< *-ti-), kurio kilmė aiškinama įvairiai: a) kaip vėlesnis veiksmažodinis infiksas pagal analogiją su verb. he. partaizzi ‘sušiaušti vilną; būti išpainiotam, išpešiotam’ 
(Kronasser 1966-1987: 283); b) atstatoma lytis su -ā-: partā(e)- (partaizzi) ‘skristi’, partwwar (instr. partāuni-) ‘lizdas, siūbavimas’ (Sturtevant 1936: 119), nors šį -ta- 
galima interpretuoti ir kaip suff., labai produktyvų Vedose (plg. Елизаренкова 1987: 138); plg. dar toch. A spartu ‘viršūnė’ < *spartw (Schulze 1931: 2), turbūt pri-
skirtiną šiam leksiniam lizdui (dar žr. 24 išn.).

24 Kitokią žodžio kilmės interpretaciją pateikia V. Mažiulis (PKEŽ III 221): balt. *paparti- (< balt.-sl. *papārti-) < verb. balt.-sl. *(s)per- ‘judėti, skverbtis, plasnoti, skris-
ti’ + suff. *-ti- (apie jį plačiau žr. Барроу 1976: 156) ~ ru. пар ‘garai’ = *‘tai, kas kyla į viršų, t. y. gali skristi’, plg. verb. ru. парить ‘skristi, sklandyti’, ru. перо 
‘plunksna’ ← *‘tai, kas gali skristi, skrenda ore (n. abstract.)’. Deja, nuošalėje paliekamos latvių ā kamieno formos ir serbų bei kroatų cirkumfleksinės šaknies lytys. 
Jei tokia hipotezė būtų teisinga, egzistuotų la. *paparža (dėl la. dj > ž žr. Endzelynas 1957: 38t.), o ne užfiksuota lytis la. paparda > paparde.

25 Dėl ide. *pteróm rekonstrukcijos ir gr. πτερόν inicialės kilmės nėra vieningos nuomonės. Johannesas Schmidtas (1889: 174), R. Trautmannas (1923: 216) ir Vladislavas 
Illič-Svityčius (1963: 121) teigia ją esant paveldėtą, kiti įžvelgia analogijos veikimą (dėl gr. πτέρυξ ‘plunksna’) (IEW 826, 850; Mayrhofer II 204). Dar kiti linkę su-
ponuoti verbalinio sufikso *-er- substantyvizacinį poveikį (ИЯ 218, 226), tačiau tokia hipotezė abejotina dėl kai kurių pavyzdžių, kuriais stengiamasi ją pagrįsti – lo. 
penna ‘plunksna’ (ИЯ 537) < praital. *pet-nā- (~ verb. peto) (Baldi 1999: 276; Vaan de 2008: 458).

26 Gali būti, kad šios prolytės reliktas yra la. paperde BW 7243, Nt (312) (ME III 80), mat V. Mažiulis (PKEŽ II 262tt.), nagrinėdamas kraujo pavadinimą, nesuponuoja 
la. dial. kreve ‘sukrešėjęs kraujas, šašas’ antrinio šaknies -e- dėl fleksijos -e, bet traktuoja jį kaip itin didelį archaizmą. Tokia forma užfiksuota ir Kristoforo Fīrekerio 
žodyne (duomenys iš www.ailab.lv): Fuer 1650: 70, 24: Paperdes, farrenkraut alij Paparschi.

27 M. Mayrhoferis (II 225) teigia, kad lie. papatis turėtų būti siejamas su skr. párpaṭaḥ ‘tokia vaistažolė’, parpaṭī (fem.) ‘raudonoji oldenlandija’, parpaṭakaḥ (masc.), -ī 
(fem.) < *par-pṛ-ta, nors šių pavyzdžių daryboje galima įžvelgti metatezę: párpaṭaḥ < *papartaḥ. Todėl juos iš tikrųjų galima laikyti giminingais. Senovės indų tatpuruṣa 
tipo dūriniams būdinga pirmojo sando gen. sg./pl. linksnio forma (Барроу 1976: 199). Manoma, kad tokia konstrukcija gali reflektuoti ide. prokalbės pirminę atri-
butyvinės struktūros sintagminę seką (Бенвенист 1974: 241tt.; ИЯ 351).

Apie lie. papatis lyginimą su skr. parṇám ‘plunksna’, av. parǝna ‘plunksna, sparnas’ plačiau žr. Kregždys 2010a: 202.
28 Berndo Gliwos (2009: 82) spėjimas, neva rekonstruotina ‘paparčio’ protosemema *‘erelio sparnas’, matyt, vertintinas kaip šio tyrėjo pokštas ar lakios fantazijos rezul-

tatas, mat yra motyvuojamas mitologine – taip pat išgalvota ir tik pačiam B. Gliwai aiškia – šio augalo etimologinių atitikmenų itin nevykusia analize, plg. „[…] lit. 
spirti ist nicht auf ‘mit dem Fuß stoßen’ beschränkt, sondern kommt im Zusammenhang mit dem Blitzschlag Perkūnas spirė vor, und wäre auch auf den Flügelschlag 
zu beziehen“ bei „Anzumerken ist, dass lit. spanas leicht aus *spárinas entstanden sein könnte und damit nicht als Beleg für den Aniṭ-charakter der Wurzel taugt“. 
Galima konstatuoti, kad lie. *spárinas rekonstrukcija yra neįmanoma dėl svarabhakti tipo *-ǝ- fonologizacijos tendencijų ir lie. spanas ‘paukščių, vabzdžių skrenda-
masis organas’ bei verb. lie. sprti ‘suduoti, smogti koja’ genetinio ryšio stokos (plačiau žr. Kregždys 2010a: 202, 208).
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Visos šios hipotezės labai svarbios ir rekonstruojant indoeuropie-
tiškąją prolytę, mat dėl neaiškaus priegaidžių statuso paparčio pava-
dinimuose imta rekonstruoti stipriosios bazės šaknį: R. Derksenas 
(1996: 79), remdamasis Peterio Schrijverio (1995: 382) nauja vid. air. 
raith ‘papartis’ < *prHti etimologija (iki šiol kildinama iš *prati-, plg. 
Pedersen ibd.; dar žr. Matasović 2009: 139), rekonstruoja šaknį su 
laringalu, t. y. (ir dėl latvių laužtinės priegaidės) pirmenybę teikia lie. 
papártis. Itin abejotiną rekonstrukciją pateikia Julius Pokorny (IEW 
850): lie. papártis < ide. *po-port-ŏ- (silpnosios bazės! – R. K.).

Naujos paparčio kilmės hipotezės pagrindžiamumui itin svarbūs 
panašios morfologinės struktūros augalo pavadinimo pavyzdžių eg-
zistavimas. Toks darybinis modelis būdingas slavų kalbų saulėgrąžos 
pavadinimams: ru. подсóлнух, -ха ‘saulėgrąža (Helianthus annuus)’ 
(Даль III 205), suponuojantis designatą ‘saulutė ant žemės (pagrindo)’: 
sl. *pŏd- ‘dirva’ + *sulnuko- ‘saulutė’. Todėl galima suponuoti kažka-
da buvus tokį darybinį determinatyvinių kompozitų modelį:

 

2 schema. Balt.-sl. *păd-  + balt.-sl. *părt-ā  determinatyvinio kompozito 
modelis

Ilgainiui, nykstant morfologinėms kompozito sandų formaliosioms 
riboms (asimiliaciniai procesai ir kt., žr. toliau), žodis priskirtas pre-
fiksiniams dariniams.

3 schema. Balt.-sl. *păd-  + balt.-sl. *părt-ā  kompozitinio darinio 
singuliarizacija

Slavų kalbų dūrinio akcentinė paradigma yra a (plg. ukr. пáпороть 
‘papartis’ [Trautmann 1923: 206]). Jos kilmė aptartina detaliau29: -prȏt 
< *prȏt’ < *prȏtâ (*-â < *-ā akūtinio [fleksinio formanto pasikeitimas 
būdingas serbų ir kroatų kalboms]) < prasl. *pŏrtā (plg. Дыбо 2000: 
34), sietino su serb.-kro. (senuosiuose raštuose) pèriti, pèrim ‘skraidy-
ti, lakioti’ ~ serb.-kro. пèро, пèра ir serb.-kro. (dial., senuosiuose raš-
tuose) perȍ, (pl.) pȅrā, perȍ, (pl.) pȅra, (gen. pl.) pēr (b ap) (plačiau 
žr. Булатова 1975: 92). Tokį akcentinės paradigmos modelį galėjo 
nulemti šiai kalbai būdingas kirčio atitraukimas iš sutrumpėjusios 
galūnės į šaknį (plg. ru. тровá ‘žolė’ ↔ serb.-kro. tráva ‘t. p.’ [neoa-
kūto pavyzdys]) (Stang 1966a: 40) dėl jau minėtos semantinės lekse-
mos struktūrinės kaitos, suponuotos aiškių dūrinio morfologinių ribų 
išnykimo. Spėjama, kad tam įtakos galėjo turėti ir analogijos veiksnys, 
plg. praef. sl. *pā- (PKEŽ III 221).

Toks pat akcentinis modelis turėtų egzistuoti ir lietuvių kalboje. 
Todėl galima spėti, kad lie. dial. pãpartis yra archajiška lytis.

Detali Vladimiro Dybo atlikta vedinių su konfiksu praef. pa- ir 
fleksinio -i(y)s (lie. papatis, matyt, anksti suvoktas kaip minėto kon-
fikso vedinys, o ne dūrinys) analizė rodo, kad tokiems galėtume pri-
skirti tik lie. papartỹs (3b ap [Būga II 412]; 4 ap [DrskŽ 224], dar plg. 
lie. top. Paparčiaĩ [Būga I 229]), suponuojantis tik priklausymą kilno-
jamajai ap (priskirtinas sudėtinių cirkumfleksinių [mobili akcentinė 
paradigma] šaknų vedinių klasei [Дыбо 1981: 77]). Aptariamo lie. 
papatis nepriklausymą šio konfikso vedinių grupei galima argumen-
tuoti leksemos kirčiuote (2), nebūdinga tokiems derivatams, o 1 pra-
balt. ap tokios struktūros šaknų vediniams (taip minėtas leksemas 
reikėtų traktuoti, remiantis R. Derkseno spėjimu [R + S]) apskritai 
nebūdinga akcentinės paradigmos kaita (Дыбо 1981: 75t.).

Remiantis tokia lie. papatis etimologija galima reinterpretuoti 
V. Mažiulio (plg. PKEŽ III 221t.) pateiktą žodžio semantinės raidos 
aiškinimą: balt.-sl. *paporti- ‘papartis’ ← *‘tai, kas judantis plasnojančiai 
(panašiai kaip sparnas)’ į *‘plunksnos, sparnai ant žemės (pa grin do)’30.

Nagrinėjimo pradžioje buvo minėta, kad LKŽ lie. papatis apibū-
dinamas monosemiškai. Pabrėžtina, kad nagrinėjamos leksemos deno-
tatas sutampa su konotatu ‘augalas’. Tačiau, kad būtų detalizuota žodžio 
konotacinė vertė, atskirai aptartini bendrašakniai vediniai, kurie taip 
pat yra labai negausūs: lie. dial. papartnas, -ė ‘Paparčių gyventojas’ Ppr, 
papartỹnas, -no, -naĩ ‘vieta, kur gausiai auga paparčiai’ Lš. Panašiai 
apibūdintini ir latvių kalbos vediniai, kurių vartojama daugiau nei lie-
tuviškųjų: la. paperkstīte, paparkstina, paparkśtena, paparkši, paparškis 
‘papartis’ ir kt. (K. Būgos kortelė [LKŽK]; Ēdelmane, Ozola 2007: 
114t.). Remiantis šių pavyzdžių semantinio ekstensionalo struktūra, 
galima suponuoti teiginį, kad baltų arealinėje zonoje paparčio pavadi-
nimas yra monoseminis. Referentas yra augalo pavadinimas.

Šis teiginys argumentuotinas ir VDU tekstyne31 surinktais dabar-
tinės vartosenos pavyzdžiais, patvirtinančiais ir patikslinančiais LKŽ 
pateikiamos sememos ‘sporinis, dideliais karpytais lapais augalas (Dry-
opteris)’ konotacinę vertę: Kelminis papartis – daugiametis, papartinių 
šeimos augalas, turintis trumpą, storą šakniastiebį, sporinis augalas; […] 
papartis, kuris augdamas gamtoje užaugina beveik metro ilgio plačius 
šviesios žalios spalvos lapus su tamsia gysla per vidurį.

29 Senovės indų (vedų) tatpuruṣa tipo dūriniai dažniausiai kirčiuojami antrajame sande (Елизаренкова 1982: 180, 1987: 149), o pirmajame sande visada kirčiuojami tik 
bahuvrīhi tipo dūriniai (Барроу 1976: 202).

30 Referentų ‘kūno dalies pavadinimo’ ir ‘papartis’ reikšminę sąsają nustatė T. Gorjačeva (Горячева 1989: 153), plg. ru. папороть ‘papartis’, пáпороток ‘t. p.’, папоротки 
‘t. p. (plurale tantum)’, kurie rusų kalbos dialektuose gali reikšti: ‘mažasis sparnelis = antroji sparno dalis; alkūnėlė, du kaulai tarp peties ir plaštakos; plėvė tarp vandens 
paukščių pirštų’; Jaroslavlio dialektinėje zonoje subst. папоротки ‘pažastys (plurale tantum)’.

31 Prieiga internetu: http://donelaitis.vdu.lt.
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Ši semema visiškai atitinka LKŽ nurodomą reikšmę: Papartis – ypač 
populiarus kambarinis augalas. Tai nėra nauja reikšmė, kadangi pa-
parčiai namuose auginami iš seno, tačiau ji nėra nurodoma LKŽ.

Antroponimo vartojimo faktas LKŽ nėra išskiriamas: mokyklos 
direktorius Stasys Papartis įsitikinęs, kad šiuolaikiniam mokytojui yra 
būtina mokėti dirbti kompiuteriu ir mokėti nors vieną užsienio kalbą; 
Rezultatą sušvelnino Robertas Papartis.

Apeiginio augalo pavadinimas LKŽ taip pat nėra išskirtas: „Pagal 
padavimą papartis pražysta Joninių naktį lygiai dvyliktą valandą“; Papar-
čio žiedas siejasi ir su požemio pasaulio jėgomis. Atkreiptinas dėmesys į 
tai, jog papartis pražysta lygiai vidurnaktį, kada suaktyvėja ano pasaulio 
jėgos; […] papartis žydi „tik ten, kur žmogaus niekados nėra būta, taigi jį 
ir surasti, ir paimti labai sunku, nes jį saugojančios nelabos dvasios“.

Apibendrinant, galima teigti, kad lietuvių kalbos paparčio eksten-
sionalą sudaro šios sememos: 1) sporinis papartinių šeimos augalas; 
2) populiarus kambarinis augalas; 3) Joninių naktį pražystantis mito-
loginis augalas.

Taigi lietuvių kalboje vartojamos sąvokos ‘papartis’ integralioji seme-
ma gali būti nusakoma kaip ‘sporinis augalas, auginamas ir namuose’.

Nustatant latvių paparčio integraliąją reikšmę, pasitelktini tauto-
sakos rinkiniai. Pirmoji konotacinė semema, kaip ir lietuvių, yra ‘spo-
rinis augalas; Filix’ – ji įvardytina hiperonimo terminu, o papildoma 
jos semantinė asociacija yra ‘maisto produktas bado metu’, suponuo-
jantis reikšmę ‘valgomas = nenuodingas augalas’: [ps] no bada ļaudis 
dažreiz esot ēduši kaltētas papardes, sūnu, skostas, gobu mizas un citas 
līdzīgas lietas ‘Gindamiesi nuo bado, žmonės dažnai valgydavo džio-
vintus paparčius, samanas, asiūklius, vinkšnų luobą ir kitus panašius 
dalykus’ (J. Rubenis Ērgļos. Laužu dzīve senos laikos)32.

Kitos asociatyvinės reikšmės atsiradimas sietinas su gydymu (as-
karidžių ir kaspinuočių varymu iš žmogaus organizmo): [ptr] 22259. 
Jāņa naktī jārok papardes sakne, kuŗu lieto pret cērmēm un īpaši pret 
bantes tārpu ‘Joninių naktį reikia iškasti paparčio šaknį, kuri vartojama 
nuo kirminų ir ypač nuo kaspinuočių’ (P. J., Jaunlaicene). Ji susijusi 
su ‘juodojo paparčio’ konotatu ‘vaistai nuo gyvatės nuodų’ (žr. toliau). 
Šis reikšminis integralumas atskirai svarstytinas etnologų, mat gyva-
tės mirtino įkandimo mitologema sietina, matyt, su chtoniškojo pa-
saulio būtybių veikimu (dėmesys atkreiptinas į neatsitiktinį kirminų 
ir gyvatės išvaizdos panašumą), kurio antgamtinį poveikį suponuoja 
žmogui gerovę, turtus ir išmintį teikiančio „žydinčio paparčio (ura-
nistinės dievybės atributo – sparno; plačiau žr. Kregždys 2008: 99) 
preparatų“ galia (šviesą skleidžiantys žiedai)33: [ptr] 25131. Jāņu nak-
ti ap pašu pusnakti zied papardes ar spožiem zeltītiem ziediņiem […]; 
[ps] […] pašā Jāņu pusnaktī visas ceru papardes ziedējušas tādiem zie-
diem, kā uguns dzirksteles ‘Joninių vidurnaktį paparčiai žydi žėrinčiais 
aukso žiedais’ (Papardes, I. Maksims ar skolotāju J. Pelēko Āraišos 
LP, VII, I, 1275, 2. Augi).

Atskirai minėtina ekstralingvistinė (tolimoji) semema ‘higienos 
priemonė’: 22260. no papardēm senāk esot ziepes vārījuši ‘Anksčiau iš 
paparčių muilą virdavo’ (K. Jansons, Vijciems).

Folkloro rinkiniuose, be jokios abejonės, dažnai vartojama hipo-
niminė semema yra ‘žydintis Joninių naktį papartis’: [dn] Vysas nak-
tis skaistas naktis, | Jòņu nakte vysskaistoka: | Tad zídèja pa par deite | 
Zelteitimi zideņimi ‘Visos naktys – gražios naktys, | Joninių naktis – 

pati gražiausia: | Tuomet žydi papartėlis | aukso žiedeliais’ (14843); 
[ptr]: 22253. Jāņa vakarā vajaga iet uz mežu un iegulties papardēs. 
Pusnaktī papardes sāks ziedēt ar zelta ziediem un tūliņ arī parādīsies 
visādi zvēri ‘Joninių vakarą reikia eiti miškan ir atsigulti prie paparčio. 
Vidurnaktį paparčiai pradeda žydėti aukso žiedais ir tuojau pat pa-
sirodo visokiausi gyvūnai’ (F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 207).

Remiantis kai kuriais prietarų pavyzdžiais, galima suponuoti ‘juo-
dojo paparčio’ konotatą, atitinkantį asociatyvinę ‘žydinčio paparčio’ 
reikšmę. Ši semema gali būti vienas argumentų suabejoti aukščiau 
minėta V. Mažiulio tabu teorija, mat stebuklingųjų galių turinčiam 
augalui yra suteikiamas hiponiminis diferencinis požymis ‘juodas’. 
Taip paprastasis papartis atskiriamas nuo apeiginio, kuris gali būti 
tabuizuotas: [ptr] 22254. Teikas stāsta, ka pazīstamās krūmu jeb melnās 
papardes Jāņa naktī ziedot, bet tikai tās, kas esot jau vairāk gadu no 
vietas augšas […] ‘Pasakojama, kad ypatingieji kerų arba juodieji pa-
parčiai žydi Joninių naktį, bet tik tie, kurie jau daugel metų toje 
vietoje auga’ (Mākonis, Balss 1893: 31).

Šios rūšies papartis gali gydyti nuo gyvatės įkandimo: [prt] 22268. 
melnās papardes lieto pret čūskas kodumu ‘Juoduosiuis paparčius nau-
doja nuo gyvačių įkandimo’ (J. Isters).

Juodos spalvos semantinę asociaciją reflektuoja ir kitos semanti-
nės grupės denotatas ‘juodas šilkas’: [ptr] 22255. Lai Jāņu naktī da-
būtu redzēt papardes ziediņu, tad vajadzīgs apvilkt ar dzelzs nūju trīs 
riņķus ap papardi un pašam nostāties šo riņķu vidū pie papardes. Pēc 
tam paparde jāpārklāj ar melnu zīda drēbi. Kad tuvojas pusnakts, tad 
ap papardi salasās velni, raganas, pūķi un taisa troksni, gribēdami tikt 
riņķi vidū un aizdzīt prom nelūgto viesi, lai neviens nedabūtu papardes 
ziedu. Tomēr uz tiem nav jāgriež vērība, bet cieši jāskatās uz papardi. 
Taisni plkst. 12 jānoņem drēbe, un skatoties uz papardi, jāmet velniem 
virsū. Tie nobijušies aizbēg, un tajā pašā laikā parādās brīnišķīgais zieds 
‘Jei Joninių naktį tektų matyti paparčio žiedą, reikia aplink papartį 
apibrėžti geležine lazda tris apskritimus ir pačiam atsistoti to ap-
skritimo viduryje prie paparčio. Po paparčiu reikia patiesti juodos 
spalvos šilko medžiagą. Vidurnaktį prie paparčio susirenka velniai, 
raganos, aitvarai ir triukšmauja, norėdami patekti į apskritimo vidų 
ir išvaryti nekviestą svečią, kad niekas negautų paparčio žiedo. Tuo-
met į juos nereikia kreipti dėmesio, bet žiūrėti tik į papartį. Lygiai 
12-ą valandą (t. y. 24 val. – R. K.) reikia paimti medžiagą ir, žiūrint 
į papartį, ją užmesti ant velnių. Tie išsigandę išsilaksto ir tą pačią 
akimirką pasirodo nuostabusis žiedas’ (J. Miljons, Birzės stotis).

Papildomi leksemos la. paparde konotaciniai vienetai yra ‘aukso 
žiedai’, ‘sidabro žiedai’, ‘aukso sagomis nusagstyti paparčio lapų ga-
liukai’: [dn] Zied paparde Jāņu nakti | Deviņiem žuburiem; | Devītâ 
žuburâ | Zelta poga galiņâ ‘Žydi papartis Joninių naktį | Devynšakis; | 
Devintos šakos galiuke | Aukso saga’ (14865); [ptr] 22256. Paparde 
zied ar zelta ziediem, skatīties jāiet ar vīzēm. Ja ziedi iekrīt vīzēs, tad 
nekad netrūkst naudas ‘Papartis žydi aukso žiedais, jo reikia ieškoti, 
laikant vyžą. Jei žiedai įkrenta į vyžą, tuomet niekuomet netrūks 
pinigų’ (Z. Lancmanis, Lejasciems); 22257. Jāņa naktī pulkstin 12 zied 
paparde ar sidraba ziediem, bet tikai tādiem cilvēkiem laimējas tos redzēt, 
kas tai gadā precējas ‘Joninių naktį lygiai 12-ą papartis žydi sidabro 
žiedais, bet tik tiems žmonėms pasiseka juos pamatyti, kurie būna 
vedę’ (Z. Lancmanis, Lejasciems).

32 cituojamų latvių tautosakos ir literatūros kūrinių bibliografinių nuorodų paaiškinimus žr. www.ailab.lv.
33 Visi šie trys elementai tarpusavyje susiję, plg. [ps] Vietu, kur nauda ir aprakta, var atrast gan ar „melnās grāmatas“, gan ar papardes zieda, gan ar čūsku ķēniņa „kroņa“ 

palīdzību ‘Vietą, kur užkastas lobis, galima rasti arba sakant burtažodžius, arba naudojant paparčio žiedą, arba gyvačių karaliaus karūną’ (2. P. Šmits no P. Dankas Raunā. 
Pērkons nospeŗ lietuvēnu. Nauda).
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Pastarosios sememos sietinos su ekstralingvistine ‘naudos’ reikšme: 
[prt] 22258. Ja kur Jāņu naktī redz papardi ziedot, tad tai vieta esot 
aprakta zelta nauda ‘Jei kur Joninių naktį pamatysi žydintį papartį, tai 
toje vietoje yra užkasti pinigai’ (V. Līce, Līgatne).

Reikšmė ‘didžialapis papartis’ traktuotina kaip integralusis ‘žydin-
čio paparčio’ požymis, suponuojantis diferencinį semantinį pastarojo 
požymį, lyginant jį su ‘paprastu paparčiu’: [dn] Jānis kliedza, Jānis 
brēca, | Jānim bērni pazuduši,|Jānim bērni pazuduši|Lielajâsi papardêsi 
‘Jānis šaukia, Jānis klykia, | Jānio vaikai dingo, | Jānio vaikai dingo | 
Aukštuosiuose (didžialapiuose) paparčiuose’ (15925); Liela resna Jāņa 
māte | Vara stīpu sastīpota, | Ieraudzijse Jāņa bērnus, | Papardês pa-
slē pàs ‘Aukšta stambi Jānio motina | Vario lanku sustirtuota, | Pa-
mačiusi Jānio vaikus, | Paparčiuose paslėpė’ (16368).

Priešingai, pasakų rinkiniuose pasitaikanti semema ‘mažalapis 
papartis’ dažnai reflektuoja mitologinę konotaciją: Arī tāds zinot ap-
raktu naudu atrast, kas mazās papardes ziedu iemantojis. mazās pa-
pardes aug pļavās, ganībās un ziedot tikai Jāņu naktī ‘Ir tas žino, kaip 
užkastus pinigus rasti, kuris mažojo paparčio žiedą turi. Mažasis 
papartis auga pievose, ganyklose ir žydi tik Joninių naktį’ (10. Emsiņu 
Gasiņš Susējā. Zin. Kom. kr. LP, VI, 229, 30, 22. Dažādas teikas 
par naudu).

Vis dėlto abiejų šių sememų funkcinė paskirtis ta pati – atriboti 
paprastąjį papartį nuo mitologinio.

Su mitologinio paparčio sąvoka, matyt, susijęs prietaras spręsti apie 
derliaus gausą ir metų laikus pagal tai, ar papartis rudenį nušals, ar ne: 
[prt] 22267. Kad pavasarī papardes un apiņi nosalst, tad būs bada gads: 
labība nosals ‘Jei pavasarį paparčiai ir apyniai nušąla, bus bado metai: 
javai nušals’ (Atbalss k. 1892. J. Kriķis, Starti); 22261. Ja pavasarī mežā 
apsalst papardes, tad rudenī agri būs salnas ‘Jei pavasarį miške apšąla 
paparčiai, tai rudenį bus ankstyvos šalnos’ (Latvis, 1929, VII, 26); 
22264 (L. Reiteris, Lubāna) ir 22262 (E. Slavinskas, cēsis) ~ 22263. 
Ja pavasarī papardes apsalst, tad rudenī apsalst labība ‘Jei pavasarį 
paparčiai nušąla, tai rudenį nušals javai’ (Z. Lāce, Veclaicene); 22265 
(P. Atspulgs, Rauna); 22266 (L. Berkholce, Vaive).

Taigi latvių paparčio semantinį ekstensionalą sudaro šios reikšmės: 
1) ‘sporinis augalas; Filix’; 2) ‘mitologinis augalas, žydintis aukso ir 
sidabro žiedais’; 3) ‘juodasis papartis, galintis išgelbėti nuo gyvatės 

įkandimo’; 4) ‘maisto produktas = valgomas augalas’; 5) ‘vaistai nuo 
kirminų (askaridžių, kaspinuočių) ir gyvatės nuodų’; 6) ‘higienos 
priemonė’.

Taigi remiantis šia reikšmine seka, galima apibrėžti tokį latvių 
kalbos paparčio referentą ‘lapinis sporinis valgomasis, gydomasis au-
galas; higienos priemonė’, suponuojantį integraliąją sememą ‘sporinis 
augalas’.

Taip pat galima tvirtinti, kad jokio semantinio ryšio su aukščiau 
minėtu ‘sparno’ pavadinimu papartis nei lietuvių, nei latvių pavyzdžiai 
nereflektuoja.

Daug informatyvesni yra slavų kalbų atitikmenys. Jie aiškiai ref-
lektuoja sąsajas su ‘sparno’ denotatu: ru. папороток (masc.) ‘antrasis 
paukščio sparno sąnarys’ ~ папороть (fem.) ‘papartynas; papartis’ 
(СРЯ XIV 148); ru. папороть (fem.) ‘paukščio sparno kaulai, esantys 
tarp petuko ir plaštakos; vandens paukščių kojų plėvė’; папоротникъ 
‘papartis’ (СЦРЯ III 330; dar plg. Даль III 12; dar žr. 30 išn.). Šie 
duomenys svarbūs ne tik nustatant žodžio konotatus bei denotatų 
skaičių, bet ir patvirtinant morfologinio ryšio bendrumą su balt. 
*sparnŏ- < ide. *(s)porno- ‘sparnas’ < verb. ide. *per- ‘skristi, lėkti’ 
(IEW 850). Tokia giminyste abejoja Manfredas Mayrhoferis (II 225). 
Valentina Merkulova (Меркулoвa 1967: 118) įrodė esant glaudžius 
semantinius ryšius tarp ‘plunksnos’ ir ‘paparčio’, plg. ru. dial. пá пo рo-
ток ‘paukščio sparnas’.

Apibendrinant galima teigti, kad istoriškai lie. papatis gali būti 
traktuojamas kaip determinatyvinis kompozitas (dūrinys): balt.-sl. 
*păd- ‘dirva’ + balt.-sl. *părtā ‘sparnai, plunksnos’ (todėl rekonstruo-
tina protosemema ‘plunksnos, sparnai ant žemės [dirvos]’), kurio ak-
centinei raidai įtakos galėjo turėjo kolektyvo formantas -. Skirtinga 
‘papartį’ reiškiančių leksemų konsonantinė šaknies struktūra nulemta 
progresyvinės resp. regresyvinės asimiliacijos veiksnio.

Bendroji baltų ir slavų kalbų leksika
Priskaičiuojami 7 bendrieji baltų ir slavų fitonimai (žr. Sabaliaus-

kas 1990: 120tt.). BKA šio laikotarpio leksikos sluoksniui dar priski-
riamas ir riešutą įvardijantys pavadinimai (motyvaciją žr. skyriuje 
„Senoji indoeuropietiškoji leksika“):

BALTų KALBų PAVYZDŽIAI
SLAVų KALBų ATITIKMENYS

LATVIų LIETUVIų PRūSų

1. amuols, amuolis, amuls, āmuls, 
āmulis, āmals; muols

ãmalas, emalas emelno ↔ 
*emelnā

bulg. мел(-a, -o), мала, éмила, serb.-kro. 
мèла, ùмела, omela, slov. imȇla, oméla, méla, 
melje (n. collect.; neutr.), au. luž. (arch.) 
jemlina, au. luž. jemjelina, že. luž. jemjoł, 
jèḿelica, jeḿelina, le. jemioła, dial. jemiel, 
s. ru. омела, ru. омéла, ukr. ямелна ir kt.

2. egle, eglis ẽglė, ãglė, ẽglìs, glis, 
glis, ėglỹs, ẽglius, 
ãglius; (abl. [loc.] pl., 
dial.) ẽglyse, ẽglos(e), 
ẽgliose, egliõs

addle ↔ 
*adlē

bulg. елá, serb.-kro. jéла, jȅла, slov. jȇla, 
le. jedła / jodła, ru. ель ir kt.

3. kràuse2, kraũse, kraûsis2, kraûšis2 kr(i)áušė, kráušia, 
kr(i)áušis

crausy, 
crausios ↔ 
*krausī, 
*krauās

bulg. круша, serb.-kro. кршка, čak. krùš va, 
le. dial. krusza, kašub. kreša, au. luž. kruš-
wa, že. luž. kruša, kšuša, bažn. sl. (ru.) хру-
ша; le. grusza, ru. грýша, slov. grȗška ir kt.

4. liẽpa, lìepa2 / liẽps, lìeps2, liẽpe líepa / líepas, líep lipe ↔ *līpē bulg. липá, лпа, serb.-kro. лȕпа, slov., 
če. lípa, le., au. luž., že. luž. lipa, polab. 
leipó, ru. лпа ir kt.
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Amalo pavadinimai
Iš išvardytų bendrosios baltų ir slavų leksikos sluoksnio leksikos bene 

daugiausia diskusijų kyla dėl ‘amalą’ reiškiančių fitonimų kilmės.
Lie. ãmalas 3b ‘ant medžių augantis parazitas, gausiai šakotas, kaip 

šluota; laumšluotė (Viscum album)’ R 257, K, MŽ 144, Kos 106, KzR, 
Vvr, Lp, Pn, J, Tl (LKŽ I2 115), lie. emalas ‘Viscum album’ SD1 71, SD 
77 (LKŽ II2 1127) ir la. amuols, amuls, āmuls, āmulis, āmals ‘amalas; 
dobilas; daugiametė saulutė (Bellis perennis)’ (ME I 71) (formos su šak-
nies -uo- ir -u- dėl kontaminacijos su la. âbuõls ‘obuolys, dobilas’, la. 
âbuls ‘t. p.’ [plačiau žr. ME I 72; PKEŽ I 252]); la. muols ‘dobilas’ BW 
21871,2 (ME I 569) bei pr. emelno ‘amalas, amaras’ E 646 (< *emelnā, 

t. y. pr. *emel- + suff. *-nā < *emel-ā [PKEŽ ibd.])34 motyvuotai pri-
skiriami baltų ir slavų leksikos sluoksniui (Sabaliauskas 1990: 120), mat 
koreliuojami tik su kodifikuotais morfologiniais semantiniais slavų kal-
bų atitikmenimis: bulg. мел(-a, -o), мала, éмила ‘parazitinis augalas 
Viscum, Loranthus’35, serb.-kro. мèла, ùмела, omela ‘Viscum album L.’, 
slov. imȇla, oméla, méla ‘t. p.’, melje (n. collect.; neutr.) ‘t. p.’ ir kt., au. 
luž. (arch.) jemlina, au. luž. jemjelina, že. luž. jemjoł ‘Viscum album L.’, 
jèḿelica, jeḿelina; le. jemioła, dial. jemiel ‘Viscum’, s. ru. омела ‘masalas 
paukščiams’, ru. омéла ‘Viscum album = sūkurio lizdas, paukščių klijai, 
ąžuolo uogos’ (plg. Даль II 672), ‘nuolat žaliuojantis parazitinis krūmo 
formos augalas, augantis ant medžių’, ukr. ямелна ir kt. < prasl. *eme-
la / *emelo / *emelъ (ЭССЯ VI 26).

BALTų KALBų PAVYZDŽIAI
SLAVų KALBų ATITIKMENYS

LATVIų LIETUVIų PRūSų

5. crmaûkša, crmaukša2, crmauška2, crmaušķe2, crmaušķis2, crmaúkšķis2, c(r)mauk-
sis, crmauksis2, crmuoksis, crmuokslis, crmūksis, crmúkse2, crmūkša, cr mūk ša2 / 
crmukša2, crmuokša2 / crmûkša, crmūkška2 / crmukška2, crmūkšķis2, cr mûkslis, 
crmūkslis, crmūkslis2, crmaûkslis, сrmaukstis, crmûška2 / crmyûška, crmūška2 / 
crmuška2, crmūška, crmuôška2 / crmûška / crmûšk, crmûša2, crnûška2; črmaûksis2, 
čȩrmaukste, črmaukste2, črmaûkša2, črmaukša, čȩrmaukts, črmauška2, črmûgža2 / čr-
myûgža, črmūksis2, črmūkslis2, črmúksta2, čȩrmūkste, črmúkste2, čȩrmukstis, čr múks-
tis2, črmūkša2, črmūkšķis, črmûkšņa2, črmùkšs2, črmuokste, črmuokša2, črmuokša, 
čȩrmuška, črmūška2, črmūška2, črmušks, črmūšks2, črmûža2; ķrmúkste2, ķrmúkša2, 
ķrmùkšis2, ķrmúkška2, ķrmúška2; sẽrmuoksis, sērmuksis, srmuksis, srmauksis, sr-
maûklis / srmaũklis, srmauksis, srmaûksis, srmàuksis2, srmauksis, srmàukslis(2), 
srmaûkslis, srmaúkslis2, srmaukslis, srmaûkša, srmaukša2, srmaukša, sȩrmaukša, 
srmaukšis2, srmaûkšķis2, srmaûkšs, srmàukšs2, srmauslis2, srmauška2, srmaušķis2 / 
srmaúškis, srmûklis, srmûklis, srmúklis2, srmuklis, s(r)mûkslis(2), srmūkslis, sr-
mūkslis2, srmukslis, sȩrmūkslis, sȩmukslis2, srmûkslis2, sērmūkslis, sērmukslis, (pl.) sēr-
maukši, sērmukši, sērmaušļi, srmûksis(2), srmûksis, sȩrmūksis, srmuksis, srmuoksnis, 
srmūksnis, srmūkšs, srmukša, srmûkste2, srmūkste, srmūkstis, srmûkša, srmûkša, 
srmūkša2, srmūkša, srmûkšis, srmúkšis2, srmûkšķe2, srmukšķe2, srmûkšķis2, sr-
mūkšķis, s(r)mūkšķis / smukšķis, srmukšķis2, srmûkšlis2 / semûkšlis2, srmûkšs, 
srmûkšs, srmūkšs2, srmūkšs, srmūkte2, srmulis, srmulis2 / sȩmulis2, srmuôksis, 
srmuoksis, srmuoklis, s(r)muôklis, srmuoklis2 / sȩrmuoklis2, srmuoklis, srmuoksis, 
srmuôksis, srmùoksis2, srmuôksle2, srmuokslis, srmuokslis / sȩmuokslis, srmūkslis, 
srmuoks lis, srmuôkslis2, srmuokslis2 / sȩmuokslis2, srmuôkslis2, srmuokslis2, 
srmuoksnis2, srmuoksnis, srmuoksta, srmuokste2, srmuokša, srmuôkša2, srmuokša, 
srmuokšis, srmuôkška2, srmuokšķis2, srmuôkšķis2, srmuôle2, srmùoška2, srmuôška2 / 
srmûška, srmuošķis2, srmúslis2, srmūste, srmūška2, srmuška2, srmùšks2, srmùšķis2 / 
srmùškis, srmūte, sȩmutnējs2, srmuîška2, srnuôška2, srnûška2 / srnyûška; šȩmũkšle2, 
šrmùoksis2, šrmuôksle2, šrmuôkslis2, šȩmuõkšle2, šrmúška2

šermùkšis, šermùkš-
nis, šermùkšnė, šer-
mùkš lė, šermùkšlis

slov. črmha / črmsa, s. če. třěmcha, če. 
střemcha, le. trzemcha, ru. dial. черёмха, 
ru. черёмуха, ukr. черéмуха, черéмха ir kt.

6. uôga / uogs úoga, vúoga, voga s. sl. àãîäà, bulg. года, serb.-kro. jȁгода, 
slov. jágoda, če., slovak. jahoda, le. jago-
da, au. luž. jahoda, že. luž. jagoda, polab. 
(pl.) jagödói, s. ru. ягода, ru. года ir kt.

7. virzs, vizis, virza, virze, (pl.) virži, viži2, viži; virsis, vìrsis2, (pl.) vireži, irši, vìrši, 
vìrši2, viši, virši, viši, viši2

vìržis, vìržė, vižis, 
viržỹs, (pl.) vìržiaĩ

bažn. sl. (ryt.) врѣсьнь, serb.-kro. врȕjec, 
врȇс, slov. vrȇs, če. vřes, le. wrzos, au. luž. 
wrjos, že. luž. rjos, ru. вéрес, вéреск, ukr. 
вéресень, blr. вéрес ir kt.

8. riẽksts, dial. riekša (gen. sg.) ríešutas, ríešutìs, 
ríešas, riešutỹs, 
ruošutỹs

buccareisis ↔ 
*bukarei sīs 
(< *-reisas)

bulg. орéх, s. ru., bažn. sl. орѣхъ, ru. орéх, 
serb.-kro. òрах, le. orzech ir kt.

4 lentelė. Baltų kalbų fitonimai, priskiriami bendrosios baltų ir slavų leksikos sluoksniui

34 Apie lie. ãmalas semantinio ekstensionalo, t. y. 1) ‘amaras’ Plv, Rk, Lnkv, Č, Ktk; 2) ‘ant lapų saldi limpama medžiaga, gaminama amarų (parazitų); lipčius’ Up, Vkš, 
Kos 106; 3) ‘augalų liga (rūdys), tariamai atsirandanti po žaibo be griaustinio’ Rk, Ppl, Vb, Jnšk, Ds; 4) ‘žaibas be griaustinio’ Jnšk, Kp, Žml, Dkk; 5) ‘visokie bimba-
lai, jų ūžimas; vabzdžių birzgesys ore’ Dglš, Viln (LKŽ I2 115), nustatymo ypatybes žr. toliau, mat LKŽ vienam leksiniam semantiniam lizdui priskirti skirtingos kilmės 
homofonai. K. Būga (juo seka ir E. Fraenkelis, žr. LEW 9) ir lie. ãmalas, ir lie. ãmaras interpretuoja kaip fonetinius alternantus, tačiau remiantis toliau pateikiama 
žodžių analize, tokiu aiškinimu reikia abejoti.

35 Plinijus Vyresnysis (c. P. Secundus – HN XVI 31) teigia, kad vaistams gaminti labiausiai tiko ąžuolo amalas, kurį Jacques Аndré (1956: 332) įvardijo Loranthus Eu-
ropaeus Joch. (pagal K. Linėjaus klasifikaciją – Viscum album ‘baltasis amalas’ [apie gydomuosius preparatus, gamintus Antikoje, Viduramžiais ir vėlesniuoju laikotarpiu 
plačiau žr. Грошева 2009: 369tt.]) terminu.
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Šių leksemų kilmė iki šiol nėra išaiškinta (PKEŽ I 253) ir aporiška 
dėl A. Brücknerio hipotezės. Jo teigimu, iš šio augalo žievės ir uogų 
buvo gaminami paukščių klijai, o pats augalas vadinamas ‘čiumpančiu, 
imančiu’ (plg. ЭССЯ VI 26; Brückner 1957: 206), todėl jį reiškiantys 
fitonimai vestini iš prasl. *em- ‘imti’ + suff. *-el-36. Toks spėjimas, ži-
noma, yra kazuistinis, mat jo autorius ne tik neatsižvelgia į kitas, lek-
sikografiniuose sąvaduose pateikiamas, šio augalo reikšmes, bet ir nea-
nalizuoja leksemų morfologinės raidos, pvz., 1419 m. lenkų dokumen-
te nurodoma: Dambowe gemyolo lignum sanctum 1419 Rost № 5173; 
Dambowa yamyola viscus 1437 № 2837 (SS III 160)37. Tikėti A. Brück-
nerio hipoteze negalima ne tik dėl semantinio nemotyvuotumo, mat 
slavų kalbų pavyzdžiai reikšmės *‘čiupimas, ėmimas, griebimas’ nesu-
ponuoja, plg. bažn. sl. imǫ, jęti ‘imti’ (perf.), jemlǫ, imati (imperf.) ‘tu-
rėti’ (< ide. *em-, *em- ‘imti’) (plg. IEW 310t.), bet ir augalo biologinės 
morfologijos – nė vienas amalo struktūrinis elementas nėra lipnus resp. 
suponuojantis paukščių žabangų sememą (amalo vaisiais paukščiai min-
ta, o ne prie jų prilimpa, plg. 1472 m. lenkų dokumentuose jis vadina-
mas jemielucha [Brückner 1957: 206]). Be to, semema ‘paukščių klijai’ 
vartojama tik slavų (serbų ir kroatų, lenkų ir rusų [ir senuosiuose raš-
tuose]) kalbose (dar plg. Linde II 888; Skok I 718)38.

Toks spėjimas neįmanomas ir dėl morfologinių verb. ide. *em-/*- 
‘imti’ baltų ir slavų pavyzdžių su šaknies a-/o- laipsnio struktūrinių 
darinių stokos, mat guṇa laipsnio šaknies om- lytys reflektuojamos 
tik toch. A yomär ‘yra pasiekta’ ir kt., ir aiškinamos kaip vėlyvos 
balsių kaitos pavyzdžiai, suponuoti vidinės kalbos sistemos pokyčių 
(plačiau žr. LIV 210), plg. prasl. *jьmovitъ(jь): bulg. имовитъ adj. 
‘turtingas’, maked. имовит ‘t. p.’, serb.-kro. imòvit ‘t. p’, s. ru., bažn. 
sl. имовитый ir kt. (ЭССЯ VIII 228t.).

V. Mažiulio (PKEŽ I 252t.) mėginimas rekonstruoti morfologinę 
seką ryt. balt. *emela- / *amela- / v. balt. *emelā ↔ sl. *emelā / 
*amelā / *imelā (apofoninės formos) taip pat nėra sėkmingas – visiš-
kai neaiškios leksemų struktūrinės ribos, inicialės kitimo tendencijos 
ir dėsningumai, mat spėjimo autorius neatliko slavų pavyzdžių mor-
fologinės analizės, kuri yra lemianti, norint atskleisti ne tik šių, bet 
ir baltų kalbų ‘amalą’ reiškiančių fitonimų kilmę.

Iki šiol niekas neplėtojo A. Bezzenbergerio hipotezės (žr. toliau), 
kuria remiantis galima atsargiai spėti, kad vakarų ir rytų slavų vartojami 
‘amalo’ fitonimai dėl morfologinės struktūros ypatybių traktuotini kaip 
dūriniai: au. luž. (arch.) jemlina (← ? *jem-je-lina [radicialinio -je- ab-
sorbcija]), plg. au. luž. jem-jel-ina ‘Viscum album L.’, jeḿelina; ukr. 
ямелна (← ? *jem-je-lina [žr. anksčiau]) ← (1) jem- (su pirmojo san-
do o- → (j)e/i- dėl regresyvinės asimiliacijos, t. y. o…e/i > 1. (j)e…e/i; 
2. i…e [žr. toliau]) + (2) sl. *edlina (> le. jedlina ‘eglė; balteglė; spygliuo-
čio šaka’39, ukr. ялна ‘eglė’ [< prasl. *edlъ ‘eglė’ + suff. *-ina (ЭССЯ 
VI 15)]); dar plg. ru. dial. омéльня ‘amalas’ (ПЯ E–H 26 – tokią formą 

sakant girdėjo Vladimiras Toporovas Vladimiro apskrityje; [⇦ ru. oм- + 
ru. dial. éльня ‘nedidelis spygliuočių krūmas (-ai), likęs po miško kirti-
mo; eglyno išvarta’ (СРНГ VIII 352t.)]). Antrojo sando kilmė yra visiš-
kai aiški, o pirmojo interpretacija kebli. Tokio dūrinio semantinė mo-
tyvacija taip pat gana aiški, mat ir eglė, ir amalas suponuoja jau minėtą 
referentą ‘nuolat žaliuojantis augalas’ resp. vegetacinę konotaciją. Tą patį 
‘eglės’ referentą reflektuoja ir kitokios morfologinės struktūros slavų 
kalbų žodžiai, reiškiantys amalą: s. le. yam-yol-a, gem-yol-o (SS III 160), 
bulg. мел(-a, -o), мала, éмила ‘parazitinis augalas Viscum, Lorant-
hus’, serb.-kro. мèла, ùмела, omela ‘Viscum album L.’, slov. imȇla, oméla, 
méla ‘t. p.’, melje (n. collect.; neutr.) ‘t. p.’, že. luž. jem-joł, le. jem-ioł-a 
ir kt. ← (1) (i-,o-)m- + (2) prasl. *edla > bulg. елá ‘eglė (Abies excelsa)’, 
serb.-kro. jéла, jȅла ‘t. p.’, slov. jȇla ‘t. p.’, le. jedła / jodła ‘t. p.’ ir kt.; au. 
luž. jèḿelica ← (1) jem- + (2) sl. *edlica < prasl. *edlъ ‘eg lė’ + suff. *-ica 
(ЭССЯ VI 14).

Rytų baltų kalbose užfiksuoti kitos morfologinės struktūros ir 
semantinės raiškos (diachroninės analizės aspektu) (?) dūriniai (iki 
šiol teigiama buvus tik kontaminacijos procesą, žr. ME I 71; PKEŽ 
I 252), taip pat sudaryti iš dviejų sandų: (1) (e-, a-)m- + (2) ryt. balt. 
*ābel- / *ābal- / *ābla- ‘obuolys’ → *am-āb-e(a)l- → 1) lie. *amal- / 
*amel- (su antrojo sando āb- absorbcija) > ãmalas, emalas ‘Viscum 
album’ (< *amelas [a…e > e…a metatezė, o ne archaizmas; plg. Skar-
džius I 174] ∼ lie. dial. óbalas / obalỹs ↔ óbelas / obelỹs ‘obuolys’); 
2) la. *amal- / *amel- (su antrojo sando āb- absorbcija) > amuols, 
emuols (< *āmelas [ā…e > e…ā metatezė; su antriniu ā-, plg. la. dial. 
āmuls, āmulis ‘amalas; dobilas; daugiametė saulutė (Bellis perennis)’ 
(ME I 70)] kontaminuojant su la. *ābuo2la- ‘obuolys’; dėl tos pačios 
priežasties la. *amals / *emals virto amuols, emuols su -uo- [žr. PKEŽ 
I 252] ∼ la. âbuõls / âbuõlis ‘obuolys’), matyt, reflektuojantys proto-
sememą *‘vaisingumo / gyvybingumo augalas (vaisius)’ (plg. slavų 
šio vaisiaus ir augalo simbolinę vaisingumo, derlingumo, meilės, ve-
dybinių santykių, sveikų palikuonių reikšminę konotaciją [žr. СМ 
497], kuri identiška amalo ‘Viscum album’ simbolikai [žr. СМ 344t.; 
СД III 548]) resp. uzualinę konotaciją.

Dūrinio rekonstrukciją galima argumentuoti ne tik sekundarine (resp. 
neetimologine) trumpąja iniciale la. dial. abuls ‘dobilas’ BW 21871, abu-
liņš Valmiera (ME I 6), (?) reflektuojančia sando (1) (e-, a-)m- fono-
loginę kokybę (plg. ME I 235), la. dial. āmuls ‘1. amalas; 2. dobilas; 
3. daugiametė saulutė (Bellis perennis)’ polisemiškumu (1-oji ir 3-ioji 
sememos yra asociatyvinės pagal šių augalų lapų formą – ji atvirkščiai 
kiaušiniška resp. kastuvo pavidalo [LTE X 54; Грошева 2009: 369], 
2-oji – etimologinė diferencinė, reflektuojanti hiponiminę lokalizacinę 
referenciją [‘obels augalas’ – žr. toliau]), bet ir biologine lokalizacija – 
amalas dažnai auga ant obelų, kriaušių ir kitų vaismedžių (žr. Грошева 
2009: 369).

36 Toks spėjimas itin abejotinas, mat verbum + suff. ide. *-ĕl- reflektuoja itin archajišką darybos būdą, išlikusiose ide. kalbose beveik išnykusį resp. itin retą (plačiau žr. 
Бенвенист 1955: 68; Барроу 1976: 115).

37 Sakralinė augalo reikšmė nurodoma ir Samuilo B. Lindės žodyne: le. jemiel, jemioła, jemiołka, *jemioło ‘parazitinis augalas, augantis ant įvairių medžių šakų; geriausias 
ąžuolo amalas; naudojamas gaminti klijus; vaisiai ir sėklos – mėgstamas pilkojo strazdo lesalas; taip pat nurodoma, kad druidai gamindavo vaistus nuo įvairiausių ligų 
ir gyvulių norą daugintis skatinančius preparatus’ (remiamasi leidiniu Dykcyonarz powszechny medyki, Chirurgii i t.d. II, 1788; 668) (Linde II 888). Ypatinga augalo 
svarba keltų žinių apeigose aptariama Victoro Henno (1874: 528) veikale.

38 Dėl tokios reikšmės vartojimo serbų ir kroatų kalbose reiktų abejoti, mat P. Skoko nurodoma faktografinė informacija yra pažodinis A. Brücknerio spėjimo perpasa-
kojimas, plg. serb.-kro. ìmela fem. = mèla su nunykusiu inicialiniu i-, kaip mati šalia imati – balt.-sl., ryt. sl. ir prasl. ‘viscum’. Jo žievė nuo seniausių laikų naudojama 
paukščiams gaudyti (plg. „i jagody i kora służą od niepamiętnych czasów wyrabianiu lepu ptaszego (opis z r. 1584)“), nors lipnių medžiagų yra tik šio augalo uogų 
minkštime (!!! – žr. toliau). Be šių formų, vartojama lytis omelj (Stulić), šalia kurios turėtų būti vartojama ir omela, kaip slov., ru., ir le. jemioła, kurio je- < jь, dar plg. 
serb.-kro. omelan (Vrančić), denominatyvus: omeljiti, -im ‘aptepti amalu’, omeljivati, omelivati.

39 Priebalsio -d- stoka au. luž. jemjelina, že. luž. jemjoł ‘Viscum album L.’, jèḿelica, jeḿelina; le. jemioła, dial. jemiel ‘Viscum’ nėra kliūtis šiuos žodžius sieti su le. jedlina 
‘eglė; balteglė; spygliuočio šaka’, mat šiame vakarų slavų kalbiniame areale pasitaiko -dl- ir -l- kaita, plg. le. jelca ‘rankena’ ↔ jedlca ‘t. p.’, jelec ‘tokia žuvis’ ↔ jedlec 
‘t. p.’, le. nakowadlnia ‘priekalas’ ↔ nakowalnia ‘t. p.’ ir kt. (žr. Brückner 1957: 205, 429; Linde III 225).
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Pirmasis kompozitų struktūrinę šių leksemų sistemą įžvelgė A. Bez-
zenbergeris (1897: 297), įžvelgęs jų genetines (resp. darybinio tipo) 
sąsajas su gr. ἀμᾱ-μηλίς ‘erškėtinių šeimos krūmų ir medžių genties 
augalas šliandra (mespilus L.); šermukšnis’ (LS 71) / ὀμο-μηλίς (LS 
1051) ↔ gr. μῆλον ‘obuolys; vaismedis’ (LS 960) – pirmojo sando 
kilmė neaiški, nors Hjalmaras Friskas (I 85) rekonstruoja *ἀμά-μηλος, 
t. y. suponuojama semema *‘kartu su obelimi resp. tai, kas būdinga 
obeliai’ ∼ gr. ἐπι-μηλίς ‘šliandra; kriaušė’ (LS 544) ↔ gr. ἐπί ‘ant; są-
sajos raiška ir kt.’, plg. gr. αμ-, ομ- ↔ lo. simul, s. vo. au. sama ir kt. 
(LS 71) –, mat ir amalas, ir šliandra yra visžalis krūmas (medis) (LTE 
X 611), kaip ir prasl. *edlъ ‘pušinių šeimos visžalis spygliuotis medis’ 
(ЭССЯ VI 15), plg. Publijaus Vergilijaus Marono itin tikslų amalo 
etiologijos apibūdinimą: quale solet silvis brumali frigore viscum / fron-
de verere nova, quod non sua seminat arbos (V.A. VI 205–206), t. y. 
‘taip žiemos solsticijos metu miškuose amalas šviežia žaluma tarpsta, 
kurį ne iš savo sėklos medis užaugina’.

Jei tokia amalo pavadinimų kilmės hipotezė teisinga, pr. emelno 
dėl inicialės ir šaknies e-e- ir semantinės vertės (resp. fitonimo, o ne 
augalo lokalizacijos kaip latvių kalboje, kurios nemini V. Toporovas 
[ПЯ E-H 27; žr. toliau]) galėtų būti aiškinamas ne kaip vakarų baltų 
veldinys (plg. PKEŽ I 252t.), bet slavizmas (matyt, perimtas iš vaka-
rų slavų, plg. au. luž. jeḿelina ‘Viscum album L.’), t. y. v. sl. *jemelina 
‘Viscum album’ → v. balt. *emelina ‘t. p.’ (> pr. *emelnā su galbūt 
ortografine klaida – praleistu sufiksiniu -i-, plg. pr. melne ‘mėlynė 
(nuo sumušimo)’ E 161 ↔ *mēlinē ‘t. p.’ [tiesa, V. Mažiulis (PKEŽ 
III 123) teigia, kad šios leksemos -i- išnykęs], mat skoliniuose jis 
buvo įterpiamas, o ne sinkopuojamas, plg. pr. medinice ‘žalvarinis 
dubuo’ E 357 ← le. miednica ‘t. p.’ [Levin 1974: 34, 66; PKEŽ III 
121], mat rytų baltų kalbose nėra vartojami šio fitonimo vediniai su 
suff. *-nā, plg. la. dial. āmulene ‘dobilų pieva’ [ME I 239] suponuoja 
lokalizacinę [resp. toponiminę; plačiau žr. Endzelīns 1951: 299], o ne 
referentinę fitoniminę konotaciją, nors tokia galima, jei referentas yra 
augalas, grybas ar uoga [Endzelīns 1951: 298], o la. amoliņš [Llvv I 
167] – deminutyvinę resp. vėlyvą).

Vadinasi, galima atsargiai spėti, kad visos šios lytys yra asociaty-
viniai dūriniai, reflektuojantys itin archajiškas sakralinę40 ir uzualinę 
sememas, suponuojančias pirminę reikšmę ‘jėgą, galią suteikiantis 
augalas’ ⇳ *‘eglės galia’ ↔ *‘obuolio / obels galia’ (žr. toliau).

Toks spėjimas argumentuotinas pirmojo sando kilmės analize. 
Lietuvių kalboje vartojamas daiktavardis ãmas LKŽ apibūdinamas 
šiomis reikšmėmis: 1) ‘žadas, balsas’ Š, V. Kudirka, M. Šalčius, Mrj, 
Gs, Vrb, Brš, Šn, Ss, Bd; 2) ‘šuo’ (ppr. vaikų kalboje) Gršk, B, M. 
Slančiauskas (Trp) (LKŽ I 96; I2 117; dar plg. ZnŽ I 34), nors LKŽK 
ir LKŽKP, be jau minėtų, pateikiamos ne tik įvairesnės sememos, 
bet ir platesnis žodžio vartojimo arealas: 1) ‘ūpas’ Gršk, Vinkšnupiai 
(Jankų valsč.); ‘(pakilumo) jausmas, entuziazmas; būdas, santykis; 
įjuša’ Jž; 2) ‘jėga, galia’ (P. Andr. RR I 92 [jis kilęs iš Gaidžių km. 
(Tauragnų valsč.)]; pavyzdžius žr. Kregždys 2003: 270).

Georgas H. F. Nesselmannas ir Frydrichas Kuršaitis pateikia jiems 
nežinomo žodžio vartosenos pavyzdį iš Jokūbo Brodovskio, matyt, 
pirmą kartą paminėjusio šį žodį, žodyno: [amas ?: amas ama, o pati 
ama wiʃi βùnes loja] (N 5; K I 8; dar plg. LT V 287).

K. Būga (III 433) sakinius su nagrinėjamu žodžiu suskirstė į tris 
semantinius lizdus, kurių tik vienas, matyt, jam buvo aiškus, todėl 
nurodo jo reikšmę – ‘kalba, sąmonė, žadas’ Š, Kdl, Dkš, Rmš (atitin-
ka LKŽ 1-ąją reikšmę). G. H. F. Nesselmanno ir F. Kuršaičio nuro-
dytą pavyzdį gretina su Mato Slančiausko pateiktu, bet reikšmės taip 
ir nenurodo (LKŽ ji nusakoma semema ‘šuo’ [lalvortas]).

Aleksandras Kuršaitis K. Būgos nenurodytą 3-iąją reikšmę įvardi-
ja semema ‘keikimas; plūdimas; kivirčas’ (KŽ I 34). LKŽ sudarytojai, 
matyt, abejodami tokia reikšme, ją pateikė prie pirmosios, t. y. ‘žadas, 
balsas’, kuri iš esmės sutampa su KŽ skiriama pirmąja semema ‘žadas; 
gebėjimas šnekėti; šneka’. Taigi tiek LKŽ, tiek KŽ skiriamos dvi lie. 
ãmas reikšmės: pirmoji apibrėžta vienodai (arba labai panašiai), o 
antroji skiriasi (LKŽ tai ‘šuo’, o KŽ – ‘keikimas; plūdimas; kivirčas’). 
Visuose Dabartinės lietuvių kalbos žodyno leidimuose nagrinėjamas 
žodis teikiamas tik reikšme ‘žadas, balsas’, nors žodžio vartojimo cha-
rakteristika pirmajame leidime ir vėlesniuose skiriasi: DLKŽ1 tai šne-
kamosios kalbos žodis, o DLKŽ2-4 jį aiškina kaip plačiau vartojamą 
vakarų aukštaičių plote, t. y. dialektizmą.

 

3 pav. Lie. ãmas paplitimo arealas (ženklu  žymimas sememos ‘žadas, balsas’, 
 – ‘šuo’,  – ‘ūpas’,  – ‘jėga, galia’ vartojimo arealai)

Konstatuotina, kad LKŽ ir DLKŽ pateikiamos ne visos lie. ãmas 
reikšmės, plg. VDU Kompiuterinės lingvistikos centro dabartinės 
lietuvių kalbos tekstyno (http://donelaitis.vdu. lt) medžiagą, supo-
nuojančią jau anksčiau minėtas, į šiuos leidinius neįtrauktas sememas: 
‘sąmonė (fizinis gebėjimas mąstyti; būti nuovokiam)’, ‘jėga, galia’41 
(pavyzdžius žr. Kregždys 2003: 270t.).

Lie. ãmas daryba ir kilmė iki šiol nėra plačiau nagrinėtos42 – 
E. Fraenkelis šio žodžio net nemini (LEW 8t.). K. Būga (III 433) jį 
mėgino sieti su verb. lie. ãmalioti ‘šnekučiuotis; niekus tauzyti’ resp. 
ãmelėti ‘meiliai pratarti, maloniai pakalbinti’ Užp, ‘jaukinti, pratinti’ 
Vžns (Būga III 436; dar plg. LKŽ I2 119), nors pastarųjų kilmės de-
taliau nenagrinėjo (plg. Būga III 432). Akivaizdu, kad toks spėjimas 
labai tikėtinas ir dėl semantinio atitikimo, ir dėl žodžio vartojimo 

40 Manoma, kad kai kuriose Europos tautose (ypač keltų) amalo rinkimas buvo sakralizuotas ir siejamas su vasaros lygiadienio švente, kai buvo deginami laužai ir atlie-
kamos ypatingos apeigos (NEB VIII 191), t. y. keltams šis augalas buvo toks pat svarbus kaip baltams papartis.

41 Gana dažnai tenka girdėti ir vartoti frazeologizmus ‘ūpo ↔ gebėjimo (galios)’ reikšme (Kaunas): turėti amą ‘galėti, sugebėti, pajėgti; būti guviam, pailsėjusiam, stipriam, 
galingam; nuovokiam’, būti be amo ‘būti išsekusiam, pavargusiam, nusilpusiam ir pan.’. Šie žodžių junginiai nėra pateikiami frazeologijos žodyne (FrŽ 60).

42 Trumpą šio žodžio apžvalgą ir jo siejimo galimybes su kitų ide. kalbų atitikmenimis žr. Kregždys 2003: 269tt.
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geografijos – verb. lie. àmalioti, amalióti, ãmalioti ‘niekus kalbėti tikrai 
nežinant, abejojant; tauzyti’, lie. dial. ãmaliuoti ‘plepėti’ rytinė Pavan-
denės apylinkės dalis (Telšių ir Kelmės r.), Užv (DūnŽ 25) kartu su 
lie. ãmas vartojami ir pietų, ir vakarų bei rytų aukštaičių plote, nors 
nagrinėjamas daiktavardis nėra žinomas žemaičiams ir vakarų aukš-
taičiams šiauliškiams – Slnt, Plt, Gs, J, Kair, lie. išàmalioti ‘išplepėti’ 
Slnt, lie. ãmalis ‘kas niekus kalba’ Brs (LKŽ I2 116), dar plg. lie. 
ãmalioti ‘šnekėtis’ J, Vl, Pšl, Slnt (Būga III 432).

Viena galimų šių žodžių siejimo galimybių – bendra kilmė, t. y. 
suponuotini daiktavardinės kilmės veiksmažodžiai resp. denominaty-
vai, jei lie. ãmas reikšme ‘šuo (lalvortas)’ traktuotume kaip onomato-
pėjinės kilmės žodį, plg. vaikų kalbos nelinksniuojamą daiktavardį ám 
(LKŽ I2 115), kilusį iš ištiktuko ám / a ‘šuns lojimo garsui nusaky-
ti’, t. y. šuns amsėjimas prilygintas nieko vertai žmonių šnekai: ‘šuns 
amsėjimas’ > ‘šuo’ > ‘kalbėjimas, panašus į šuns amsėjimą’ (→ lie. 
ãmalioti) > ‘barnis’, leidžianti paaiškinti sememų ‘balsas, kalba, kal-
bėjimas’ atsiradimą.

Tiesa, galima pateikti ir visai kitokią verb. lie. ãmalioti ‘kalbėti 
niekus; šnekučiuotis’ kilmę. Janas Otrębskis nurodo, kad Tverečiaus 
šnektoje vartojamas lie. ãmanas ‘šneka, triukšmas’, lygintinas su blr. 
гóман, ru. dial. гóмон: lie. paklė ãmanū ‘pradėjo triukšmauti’, amanúić 
‘garsiai kalbėti’, blr. гаманíць (inf.), ru. гомонить, t. y. šiuos lietuvių 
žodžius traktuoja kaip skolinius iš slavų kalbų (Otrębski 1932: 5), dar 
plg. ru. dial. гамéть/гáметь ‘šaukti, garsiai kalbėti, loti (apie šunį), 
klegėti (apie paukščius), kalbėti(s)’ (СРНГ VI 130), ru. dial. гáмкать, 
гáмнуть ‘keiktis, nemandagiai kalbėti’ (Немченко, Синица, Мурни-
кова 1963: 64).

Sememos ‘kalbėti niekus; šnekučiuotis’ / ‘meiliai pratarti, maloniai 
prakalbinti’ ↔ ‘jaukinti, pratinti’ galėtų būti ir slaviškos kilmės43. To-
dėl galima atsargiai spėti, kad su lie. ãmas lyginti veiksmažodžiai yra 
onomatopėjinės kilmės arba adaptuoti skoliniai iš slavų kalbų, supo-
navę ir reikšmių ‘šuo’ bei ‘kalbos, žado’ atsiradimą. Taigi tokia seme-
ma turėtų būti išskirta kaip svetima ir nepainiojama su senuoju vel-
diniu lie. ãmas ‘sąmonė (fizinis gebėjimas mąstyti; būti nuovokiam 
[pastaroji reikšmė nurodyta K. Būgos, bet neišskirta kaip ypatinga, 

nesusijusi su kalbėjimo procesu]); jėga, galia’, kurio reikšmės slavų 
kalboms nėra būdingos.

Vadinasi, LKŽ ir kituose minėtuose žodynuose dėl fonetinės ho-
monimijos44 į vieną leksinį lizdą susieti visiškai skirtingos kilmės 
žodžiai, t. y. onomatopėjinis arba slavizmas lie. ãmas ‘kalba, žadas; 
šuo’ su, spėtina, ide. prokalbės leksikos sluoksniui priskirtinu lie. ãmas 
‘žadas, galia, jėga, sugebėjimas ir pan.’, kuris gali būti siejamas su 
Ved. áma- ‘jėga, galia; vyksmas; sunkumas; prievarta’, skr. ắmaḥ 
(masc.) ‘spaudimas; veržimasis; puolimas, puolamoji jėga; baimė’ (Mo-
nier-Williams 1872: 74), Av. adj. ama- (ºmā- [fem.]) ‘stiprus, tvirtas’, 
subst. ama- (masc.) ‘jėga; vyro seksualinė potencija’ (Y. 8.14); ‘puo-
lamoji galia, puolimo impulsas’ (Y. 9.17, 27; Yt. 14.45); ‘galios (po-
tencijos) dievybė’ (Yt. 14.44) (Reichelt 1909: 420), toliau su skr. ámīti 
‘engti; įkyrėti; (pri-)versti’ < skr. am- ‘pakenkti, sugadinti; įžeisti’ (žr. 
Macdonell 1910: 319t., 437), lo. amāre ‘(įsi-)mylėti(s); turėti potrau-
kį (kam); būti palankiam, dėkingam; būti patenkintam; būti susijusiam; 
būti linkusiam (ką nors daryti) ir kt.’ (Lewis, Short 1958: 107; OLD 
119), kurio etimologinė raida iki šiol yra visiškai neaiški: įprasta jį 
priskirti lalvortams, t. y. siejamas su lo. *ama ‘švelnus vaiko kreipima-
sis į motiną’ (Walde 1910: 36, 1938: 40t.; Ernout, Meillet 2001: 28; 
IEW 36) ir net siejamas su adv. skr. am ‘namie’, amt ‘iš namų; iš 
čia’, subst. amtya- ‘patarėjas, ministras’ (Walde 1910: 36, 1938: 40t.)45, 
nors pastaruoju metu mėginama lyginti su s. air. námae ‘priešas’ (dėl 
jo žr. Matasović 2009: 283), skr. (prakr.) amīṣi, amánti ‘(pa)imti; pri-
siekti’ ir kt. (Vaan de 2008: 39). Akivaizdu, kad dėl semantinio šių 
žodžių nesuderinamumo (plg. itin abejotiną reikšminės raidos aiški-
nimą: ‘patraukti rankas’ > ‘vertinti kaip draugą’ [Vaan de 2008: 39]) 
tokia etimologija nėra patikima. Remiantis semantine lyginamų lek-
semų diferenciškumu, galima iškelti hipotezę, kad jis giminingas s. isl. 
ama ‘kankinti, įkyrėti’ ir galbūt toch. A, B art/ārt ‘mylėti, girti, gar-
binti’ (Schulze 1931: 422) < (?) *am-rt (regresyvinė asimiliacija; ā 
dėl kompensacinio pailginimo) < ide. *h3em(ǝ- ‘galėti; būti tvirtam, 
pajėgiam; sugebėti’, o ne ide. *h2emh3- ‘prisiliesti; imtis (ko); (su-)
čiupti, griebti’ → ‘prisiekti, duoti priesaiką; įsipareigoti’ (LIV 237)46, 
kadangi lo. amō ‘myliu’ < *amă-ō < *amāō (pirmasis iš dviejų pa-

43 Čia minėtinas ir Jono Klimavičiaus (1970: 189t.) minėtų veiksmažodžių siejimas su senais lietuvių kalbos veldiniais – lie. omuõ ‘atmintis; supratimas, nuovoka’, omenìs 
‘protas, intelektas, sąmonė; atmintis’ ir kt., – kuris diskutuotinas dėl reikšminio nesuderinamumo, plg. lie. omuõ ‘supratimas, nuovoka’ Krs, ‘atmintis’ Krš, Krs (LKŽ 
VIII 1004) ∼ lie. aumuõ ‘sielvartas, susigraužimas’ Kos 41, ‘supratimas, nuovoka’ Rš, ‘intelektas’ FT (LKŽ I2 499); lie. om ‘instinktas’ K. Jaun (Kv, Rt), K. Būg, Vaižg, 
Vd, FT (LKŽ VIII 1002t.); lie. ómena ‘sugebėjimas mąstyti; protas, intelektas’ Lz, M. Valanč, lie. ómenas ‘atminimo galia, atmintis’ S. Dauk; lie. ómenė ‘atminimo 
galia, atmintis’ S. Dauk, Žem, J. Biliūn, Blv, Plng, Vd, Ms, ‘instinktas’ Vaižg, omenìs ‘atminimo galia, atmintis’ K. Būg, BsMt I 17, BsV 16, prš, Sb, A 1884, 148, Rd, 
Gl, Gs, I. Simon, BsMt I 22, BsV 29, ‘sugebėjimas mąstyti; protas, intelektas’ BsP IV 244; ómynė, óminė ‘atminimo galia, atmintis’ K. Būg, Brs, Slnt, J, K. Jaun, Žem, 
‘omė’ Kv, Rt, K. Jaun, Vd, ‘sugebėjimas mąstyti, protas, intelektas’ Vaižg; adj. lie. omìngas ‘turintis omę, instinktą’ FT (LKŽ VIII 1003t.) nesuponuoja ‘kalbėjimo’, bet 
‘mąstymo’ integraliąją reikšmę (apie šių žodžių kilmę plačiau žr. LEW 26).

Atskirai apžvelgtina J. Klimavičiaus (1970: 190) pateikiama fonetinė atliktų žodžių analizė. Teigdamas, kad yra pakankama tikimybė formą ãmelėti laikyti žadinin-
kiška forma, į literatūrinę kalbą ji turi būti atstatoma õmelėti, hipotezės autorius nepateikia semantinės žodžių analizės. Jo pateikti substantyviniai atitikmenys nesupo-
nuoja sememos ‘kalba, kalbėjimas’, kuri yra nagrinėjamų veiksmažodžių integralioji, mat nė vienas jų nereiškia ‘mąstyti, svarstyti’! Todėl toks veiksmažodžių kilmės 
aiškinimas yra abejotinas dėl visiškai skirtingos kilmės žodžių susiejimo į vieną leksinį semantinį lizdą. Todėl priimtinesnis K. Būgos spėjimas, o pradžioje esantis o- 
tesuponuoja vienintelę galimą išvadą – tai gali būti skolinio (arba onomatopėjinės kilmės žodžio) ãmalioti dialektinio varianto refleksija.

44 Panašias paraleles, kai homonimai siejami su sinonimais, galima įžvelgti ir indų-iranėnų kalbų grupėje: prairan. *ama- ‘jėga’ < i.-iran. *ama- (→ skr. ắmaḥ ‘spaudimas, 
veržimasis; veržlumas, įkarštis, aistra’, Av. amō ‘jėga, galia’ [Mayrhofer I 43]), vestinas iš i.-iran. verb. *am- ‘(energingai) veikti’. Pasak Veros Rastorgujevos ir Džoj 
Edelman (Расторгуева, Эдельман I 151), pastaroji šaknis dėl homofonijos galėjo būti susieta su prairan. *am- ‘čiupti, griebti’ < i.-iran. *am- ‘t. p.’ (→ skr. am- ‘čiup-
ti’ ~ skr. āmáy- ‘skaudinti, susargdinti, kentėti skausmus’ < ide. *omǝ- ‘energingai veikti, spausti’ → ‘pritvirtinti’ → ‘reikalauti; duoti priesaiką’ > gr. ὄμνυμι ‘prisiekti, 
įsipareigoti’) < ide. *om- : *mē ‘t. p.’ (IEW 35) arba *em- : - ‘imti’ (→ lo. ēmō, lie. iti ‘imti, griebti’, prasl. *ęti, *jьmǫ) (IEW 310; ЭССЯ VI 71), dar plg. skr. ámīti 
‘engti; įkyrėti; (pri-)versti’ < skr. am- ‘pakenkti, sugadinti; įžeisti’ (žr. Macdonell 1910: 319t., 437), s. isl. ama ‘kankinti, įkyrėti’ < ide. *h2emh3- ‘prisiliesti; imtis (ko); 
(su-)čiupti, griebti’ → ‘prisiekti, duoti priesaiką; įsipareigoti’ (LIV 237).

45 Lo. amāre mėginama sieti net su lo. amoenus ‘puikus, malonus’. Tiesa, Aloisas Walde (1910: 36) pritaria Karlui Brugmannui, kad minėtas būdvardis lotynų pasiskolin-
tas iš graikų kalbos, plg. gr. ἀμείνων ‘geresnis’ (< *ἄμεινος).

46 Teigiama, kad iš šios ide. prolytės vestini ir gr. ὄμνυμι ‘prisiekti, įsipareigoti’, ὤμοσ(σ)α ‘priesaika’. Visiškai neatsižvelgiama, kad /o/ po /m/ yra trumpas, plg. lo.-ā; 
teigiama, kad įvyko asimiliacija *amo- > omo- (LIV 237), bet ω = ō, o ne ā. Šie žodžiai, matyt, priklauso visai kitam leksiniam lizdui ir sietini su lo. ōmen, -inis 
‘ženklas, požymis, lemtis, iškilminga priesaika’.
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veldėtųjų ilgųjų balsių sutrumpėjo, žr. Baldi 1999: 232t., 258) su-
ponuoja n. collect. lo. *ăm-ā ‘tai, kas daro žmogų galingą (pajėgų)’ 
(< ide. *-eh2), šalia kurio turėjo egzistuoti n. abstractum ide. *ắmă- 
‘jėga, galia’, plg. skr. (Ved.) ắma- ‘t. p.’, gAv. ma-, av. (vėlyv.) ama- 
‘puolimo jėga; vyro jėga’ < praide. *h3em- ‘energingai veikti’ (šios 
šaknies gausius vedinius žr. Расторгуева, Эдельман I 152). Rekons-
truoti formą su laringalu (IEW 778; PKEŽ I 75), remiantis lie. ámžia 
‘amžius’ (LKŽ I2 123), kurio akūtas gali būti antrinis dėl fleksinio -ia 
(plg. Stundžia 1995: 94), nėra tikslinga.

Matyt, patikimiau būtų spėti, kad lo. amō, āre ‘mylėti’ traktuotinas 
kaip homonimas su s. lo. am(m)a ‘pelėda’ (pasak Georgo S. Kellerio, 
ši reikšmė kilo iš pašaipaus ‘močiutės’ kreipinio [Walde 1910: 35]) < 
lalvorto ide. *am(m)a, am ‘mama’ (IEW 36), iš kurių vestini ir anks-
čiau su nagrinėjamu lo. amāre lyginti giminystės terminai lo. *amma 
‘t. p.’, lo. amita ‘tėvo sesuo’ ir kt.

Minėto lalvorto ir lo. amāre genetinės sąsajos nebuvimą galima 
argumentuoti šio lotynų veiksmažodžio vartosenos ypatybėmis, pvz., 
Katulo poezijos pavyzdžiais47, kuriuose ‘kūniškosios meilės’ resp. 
‘seksualinės potencijos, galios’ semema reiškiama antagonistinė ‘pla-
toniškosios meilės’ sąvoka48: 72 […] amare magis (1), sed bene velle 
(2) minus (žr. Hamburger 1973: 50t.), t. y. ‘kūnišką geismą (1) ver-
tina labiau nei dvasinį ryšį (2)’; 75 ut iam nec bene velle (2) queat 
tibi, si optuma fias, ∥ nec desistere amare (1), omnia si facias, t. y. 
‘jausti dvasingojo ryšio (2) tu jau negali, nors ir tyriausia tu būtum, ∥ 
ir geismo (1) suvaldyt nevalioja, kad ir ką bedarytum’.

Katulas platoniškąją meilę griežtai atriboja nuo kūniškosios, reiš-
kiamos lo. amāre – bene velle ‘wohlgesinnt sein’; ‘būti geranoriškam, 
palankiam’ (Hamburger 1973: 34), t. y. lo. bene velle yra dirbtinai su-
priešinama su lo. amāre: „bene velle suponuoja neabejotinai nekūniš-
kąjį meilės ryšį; todėl galima daryti prielaidą, kad amare reiškiamas 
seksualinis potraukis – aistra. Toks sąvokų supriešinimas lemia pagrin-
dinės ir bendrosios amare prasmės išskyrimą“49 (Lyne 1996: 28)50.

Be šių hipotetinių atitikmenų, lietuvių kalbos vardažodis galbūt 
lygintinas ir su kai kuriais anatolų kalbų pavyzdžiais: he. ḫašša- ‘pa-
likuonis, atžala, įpėdinis’; ḫašša- hanzašša- ‘palikuonis; (pro)vaikaitis’; 
nom. sg. ha-as-sa-as (plg. Puhvel III 224) ← verb. anatol. has(s)- 
‘pradėti gyvybę; gimdyti’, plg. praanatol. *hamsa- < *h2omso- ‘pali-
kuonis’ ~ luv. ham[ma]sa- ‘vaikaitis’ < *am-s arba *ans (*ons arba 
*s > hassu-, assu-, dassu-, haski- < *h2ské- [Puhvel III 227; Mel-
chert 1994: 163]). Tiesa, kiti tyrėjai pateikia itin abejotinus minėtų 
hetitų žodžių etimologinius aiškinimus, pvz., Johannas Tischleris 
(1983: 195) he. ḫašša- sieja su gr. ἐσσήν (pl. Ἐσσῆνες) ‘Artemidės 
žynys Efese; valdovas (valdovė = μέλισσα ‘Artemidės žynė’)’ (LS 587), 
kuris su anatolų kalbų pavyzdžiais, matyt, neturi nieko bendra (plačiau 
apie gr. ἐσσήν kilmę žr. Крегждис 2011a: 282tt.).

Etimologiniuose šio fitonimo aprašuose dažnai pabrėžiama amalo 
uzualinė funkcija – paukščių klijų gamyba iš šio augalo uogų, t. y. 

priemonė gaudyti laukinius paukščius (medžių šakos būdavo ištepamos 
lipalu, prie kurio prilipdavo paukščiai; augalų kenkėjai [pvz., vynuo-
gynų vikšrai]), žinota jau Antikoje: tum laqueis captare feras et fallere 
visco inventum (V. G. 1. 139; dar plg. c. Agr. 95. 2), t. y. ‘tuomet iš-
rastas [būdas] gaudyti grobį kilpomis ir apgaudinėti „paukščių klijais“’. 
Antoninos Groševos (Грошева 2009: 371) teigimu, šios abi priemonės 
buvo naudojamos kartu. Be to, ji priduria, kad jau Plautas Bakchidė-
se lipnumą resp. meilikavimą lygina su lo. viscum: viscus merus vostra 
(e)st blanditia (Pl. Вас. 50), t. y. ‘neskiestas amalas (neutr. → masc.) 
resp. paukščių klijai yra meilikavimas’. Vėliau amalu buvo įvardijami 
ne tik iš amalo uogų, bet ir kitų augalų resp. kitaip gaminami klijai 
(plg. Грошева 2009: 372t.). Tokia priemonė paukščiams gaudyti tikrai 
buvo naudojama slavų.

Dėl neaiškios šio žodžio etimologinės ir semantinės raidos LKŽ 
pateikiamas šios leksemos aprašas, matyt, turėtų būti koreguojamas. 
Šiame leksikografiniame sąvade leksema lie. ãmalas yra dublikuota. 
Taip suponuojamas opozicinių reikšminių referentų buvimas: 1) subst. 
lie. ãmalas ‘(bot.) ant medžių augantis parazitas, gausiai šakotas, kaip 
šluota, laumšluotė (Viscum album)’ K, R 257, Vvr, KzR, MŽ 144, 
Kos 106, Lp, Pn, An, J; ‘vešliai’ Tl; 2) subst. lie. ãmalas ‘(zool.) to-
kie augalų parazitai, sausiai (Aphis)’ Plv, Rk, Lnkv, Č, Ktk, Plv; ‘ant 
lapų saldi limpama medžiaga, gaminama amarų (parazitų), lipčius’ Š, 
Up, Vkš, Kos 106; ‘augalų liga (rūdys), tariamai atsirandanti po žai-
bo be griaustinio’ Rk, Ppl, Vb, Jnšk, Ds; ‘žaibas be griaustinio’ Jnšk, 
Kp, Žml, Dkk; ‘visokie bimbalai, jų ūžimas, vabzdžių birzgesys ore’ 
Dglš, Viln (LKŽe).

Konstatuotina, kad pirmajam leksiniam semantiniam lizdui LKŽ 
sudarytojai priskyrė antrojo semantemas, kurios iki šiol apskritai nėra 
apibrėžtos, plg. Visas ąžuolo liemuo amalaĩs apaugęs, iš tolo atrodo, 
kad žievė pilka Pn (šis sakinys LKŽe priskirtas lie. ãmalas ‘(bot.) ant 
medžių augantis parazitas, gausiai šakotas, kaip šluota, laumšluotė 
(Viscum album)’ ekstensionalo iliustraciniams pavyzdžiams [!!!]). Deja, 
toks šio žodyno sudarytojų sprendimas negali būti teisingas, mat 
amalai neauga ant medžio kamieno, bet tik ant šakų (plačiau žr. Гро-
ше ва 2009: 369), o jų spalva esti ne pilka, bet žalia (ištisus metus). 
Akivaizdu, kad čia bus supainioti referenciniai skirtingos kilmės, bet 
homofoniškai skambančios garsinės raiškos žodžių grupės, t. y. iki 
šiol neišskirta metonimiškai pavartota semema ‘samanos’ arba ‘kerpės’ 
(jos dažniausiai ir auga ant senų medžių kamienų, o kerpės yra pilkos 
spalvos [!!!]), kurios sietinos su LKŽ antrajam leksiniam semantiniam 
lizdui priskirto subst. lie. ãmalas reikšmėmis ‘augalų liga (rūdys)’ ⇦ 
subst. lie. ãmaras ‘peleninių (Erysiphaceae) šeimos parazitinis grybas’ 
R (LEW 9; apie šį parazitą plačiau žr. LE XVIII 480) (deja, ši reikš-
mė LKŽ nenurodoma).

Svarbu pabrėžti, kad šių semantemų referentai suponuoja pejora-
tyvinę konotaciją: subst. lie. sãmana / samanà šalia įprastos reikšmės 
‘drėgnų vietų sporinis augalas su šakniniais plaukeliais vietoj šaknų 

47 Katulo poezijos tyrinėtojai teigia, kad šis poetas svarbus romėnų poezijai ne tik todėl, kad mylėjo savo Lesbiją ir spontanišku nuoširdumu apdainavo savo aistrą eilėmis, 
bet todėl, kad pirmasis susimąstė apie savo meilę ir ėmė ieškoti jos įvardijimui naujų tikslių žodžių: pradėjo rašyti ne apie moterį, kurią jis mylėjo, bet apie pačią 
meilę (Гаспаров 1986: 201t.). Michailas Gasparovas teigia, kad naujų žodžių ieškoti sekėsi labai sunkiai, mat lotynų kalbos žodis amāre reiškia ‘trokšti aistros’, o įvar-
dyti platoniškajai meilei reikėjo kurti naujus posakius. Tokių verbalinių junginių Katulas pateikia 72, 73, 75, 76, 87, 109 eilėraščiuose, kuriuos galima aptikti ir cice-
rono veikaluose, pvz., lo. benevolentia ‘geranoriškumas’. Anot M. Gasparovo, lo. benevolentia, sietinas su lo. beneficia ‘geradarystės’, reiškė kur kas tauresnius ir svarbes-
nius jausmus, nei lo. amor ir amāre – jis simbolizavo dvasinį dviejų įsimylėjėlių ryšį.

48 Tiesa, dabartinėje italų kalboje žodis it. amare, -ai reiškia ‘mylėti = jausmas, kuomet vienas asmuo siekia kito dėmesio, simpatijos’ (Wagner 1960: 77) ∼ it. amàre 
‘jausti ir reikšti kam itin gilius jausmus’ (cortelazzo, Zolli 1999: 91).

49 „bene velle seems to cover emphatically unsexual affection; so we may assume amare covers strongly sexual love: passion. Antithesis in short helps to confine the 
general and vague term amare to a specific function“.

50 Už šios literatūros nuorodą dėkoju doc. dr. Skirmantei Šarkauskienei (VU).
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(Bryophyta)’ Azr, SD 297, Pb, LKT 388 (Kpč), Šlčn, Ktk, Jrb ir kt. dar 
gali reikšti ‘nesantaiką, barnius ir pan.’ – nėra namų, kad nebūt saman 
(nėra namų be dūmų) LKT 210 (Dkš); ‘ištižėlį, liurbį, lepšį’ Brt; ‘menką, 
nevertingą, niekingą dalyką’ B. Sruog; dar plg. frazeologizmus: sã ma-
no mis apaugìnti šìrdį ‘pasidaryti nejautriam’ P. Vaič; sãmanomis apáugti 
(apžélti) ‘apsileisti, susenti, sunykti’ Arm, BM 137 (Klov), A. Gric; 
subst. lie. kérpė šalia sememos ‘(bot.) mažas, smulkus augalas, kerojan-
tis ant akmenų, medžių, stogų ir kt.’ P, Mt, LBŽ, Mit II 141, F, P, R, 
Lex 60, J ir kt. dar reiškia pejoratyvines reikšmes: ‘vaisiaus (obuolio, 
kriaušės) nuograuža’ Š, Ds; ‘žmogaus kūno sėdimoji dalis’ Pl; ‘liesas, 
išdžiūvęs, pasenęs žmogus ar gyvulys’ Trš, Žeml, Sd (LKŽe).

Kitas, LKŽ sudarytojų lie. ãmalas ‘(bot.) Viscum album’ ekstensio-
nalo iliustraciniams pavyzdžiams priskirtas, interpretuotinas pavyz-
dys – Berže yra ãmalo, reikia nugenėti KzR. Iš visų pirmajame leksi-
niame lie. ãmalas priskiriamų semantemų, ši vienintelė reflektuoja 
pejoratyvinę konotaciją, t. y. medžiui kenkiantį augalą, todėl jį būti-
na nuo jo šalinti. Remiantis baltų ir kitų ide. tautų apeigine tradici-
ja garbinti šį itin seniai sakralizuotą augalą (plačiau žr. LM II 194; 
MP I 221 [dar žr. 643], III 109 [= BRMŠ III 111, 231]; BTB XII 
624, XIV 124; Frazer 1925: 160, 537, 608t., 659tt., 700tt.; JBR II 
163), galima teigti, kad minėta reikšmė traktuotina kaip inovacinė 
resp. sekundarinė, mat jos atsiradimas sietinas su mokslo atradimais 
resp. naujais etnografiniais motyvais. Remiantis ide. tautų mitologiniais 
šio augalo aprašais bei leksemos etimologija, galima daryti išvadą, kad 
seniausia resp. autentiška šios leksemos semantema buvo pozityvinė 
ir pozityvistinė, o ne pejoratyvinė, reflektuojama minėto pirmojo 
leksinio semantinio lie. ãmalas ‘(bot.) ant medžių augantis parazitas, 
gausiai šakotas, kaip šluota, laumšluotė (Viscum album)’ pavyzdžio. 
Nekyla jokių abejonių, kad seniausiais laikais žmonės nežinojo, kad 
yra augalų parazitų (!!!). Šis augalas buvo sakralizuotas. Taigi šių 
dviejų leksemų sąsaja yra dirbtinė ir visai nevykusi – amalo (Viscum 
album) augalas nesuponuoja pejoratyvinės konotacijos, o reikšmė 
‘amalas (žaibas be perkūnijos)’ suponuoja distancinį žaibavimą be 
lietaus resp. be perkūnijos. Lietaus resp. vandens nebuvimas ir buvo 
pagrindinė priežastis, suponavusi vaismedžių žiedų „nudeginimo“ ir 
kitų, neva iš dangaus krintančios ugnies nulemtų nelaimių, konota-
cinių sememų atsiradimą ir jų susiejimą su žaibu, mat esant ir per-
kūnijai, ir žaibui dažniausiai lyjama. Taigi pejoratyvinė semema ‘žai-
bas be griaustinio’ nėra sena.

Dėl lie. ãmalas ‘(zool.) tokie augalų parazitai, sausiai (Aphis)’ Plv, 
Rk, Lnkv, Č, Ktk, Plv; ‘ant lapų saldi limpama medžiaga, gaminama 
amarų (parazitų), lipčius’ Š: Šiemet kelis kartus ãmalas krito (identiškas 
motyvas nurodomas lie. ãmaras apraše [žr. LKŽ s.v. ãmaras 1]), todėl 
bitės daug medaus prinešė Up, Vkš, Kos 106; ‘augalų liga (rūdys), 

tariamai atsirandanti po žaibo be griaustinio’ Rk, Ppl, Vb, Jnšk, Ds; 
‘žaibas be griaustinio’ Jnšk, Kp, Žml, Dkk; ‘visokie bimbalai, jų ūži-
mas, vabzdžių birzgesys ore’ Dglš, Viln (LKŽe) kilmės ir semantinės 
raidos akcentuotina: 1) visos šio žodžio reikšmės yra pejoratyvinės 
konotacijos; 2) nė viena sememų nesuponuoja augalo pavadinimo lie. 
ãmalas ‘(bot.) Viscum album’, todėl LKŽ sudarytojai ir išskyrė kelis 
homofonų leksinius semantinius lizdus; 3) kelios šios leksemos reikš-
mės yra ekstralingvistinės, t. y. nesusijusios ne tik su žodžio kilme, 
bet ir semantine raida: 3a) semema ‘visokie bimbalai, jų ūžimas, vabz-
džių birzgesys ore’ yra atsiradusi dėl partityvinės fonetinės homoni-
mijos – kontaminuojant incialės a- (!!!) ir kamiengalinį -la- –, supo-
navusių formalųjį (fonetinį) identiškumą su (slavizmu) lie. ã-las-as 
(← le. hałas, blr. гoлac [!!!] [dėl jų žr. Būga III 387]) ‘balsas’ JD 606, 
MŽ, Mrs, K. Donel, JV 180, TŽ I 213; ‘triukšmas, rėksmas, klegesys’ 
Ar, Vdžg, Mžk, Pn, LTR (Grk); dar plg. frazeologizmą ãlasą paléisti 
‘garsiai uždainuoti, imti rėkti’ Gs (LKŽe); 3b) ‘augalų liga (rūdys), 
tariamai atsirandanti po žaibo be griaustinio’ reflektuoja kontamina-
ciją su lie. ãmaras ‘(zool.) tokie augalų parazitai, sausiai (Aphis)’, 
metonimiškai vartojamu parazitinių grybų reikšme vietoj vabzdžio 
pavadinimo, su pirmojo leksinio semantinio lizdo lie. ãmalas ‘(bot.) 
Viscum album’ neturinčiu absoliučiai nieko bendra, išskyrus partityvi-
nę homofoniją; 4) sememos ‘žaibas be griaustinio’ atsiradimas sietinas 
su mitologine motyvacija – ši reikšmė yra vėlyva ir referentiškai se-
kundarinė dėl konotacinės sąsajos su pirmojo leksinio semantinio liz-
do lie. ãmalas ‘Viscum album’ mitologiniu signifikatu – Perkūnu, mat 
remiantis kaimyninių slavų etnografine medžiaga, minėto augalo etio-
logija siejama būtent su šia mitologema (tai ide. genčių vienas kul-
tūrinių archetipinių motyvų, plg. graikų [Adonio gimimas] ir šiaurės 
germanų [Baldro mitas] šio augalo etiologinius atitikmenis), plg. ru. 
омéла ‘Viscum album; viesulo lizdas51, paukščių klijai, ąžuolo uogos’ 
(Даль II 672) ↔ ru. dial. омéльня ‘amalas’ (dar žr. 51 išn.); 5) da-
bartinė žodžio morfofonetinė struktūra yra antrinė, atsiradusi dėl 
kontaminacijos su pirmojo leksinio semantinio lizdo nariu lie. ãmalas 
‘(bot.) Viscum album’ dėl jau minėtos partityvinės homofonijos. Tokį 
spėjimą galima argumentuoti jau minėtu sememos ‘visokie bimbalai, 
jų ūžimas, vabzdžių birzgesys ore’ etiologija (žr. anksčiau), t. y. subst. 
lie. ãmalas ‘(zool.) tokie augalų parazitai, sausiai (Aphis)’ ⇦ subst. 
lie. ãmaras ‘t. p.’ (su -r- > -l-)52, o pastaroji yra dispersinės konta-
minacijos (resp. motyvuotos tik atsitiktiniu garsų sąskambiu [parti-
tyvine homofonija]) su lie. mãras ‘labai užkrečiama epideminė liga 
(pestis)’ refleksija (žr. toliau), plg. subst. lie. dial. amariùkas ‘plautė 
(Pulmonaria)’ Všk, Grž semantinę motyvaciją, kurios etiologiją pa-
teikia Aurelija Gritėnienė (2006: 76t.). Remdamasi ydinga Daivos 
Vaitkevičienės (2001: 81t.)53 atlikta semasiologine lie. ãmalas anali-

51 Apie viesulo ir slavų Perkūno resp. prūsų audros dievybės santykį plačiau žr. Крегждис 2010: 225. Ilgainiui dėl krikščionybės puoselėtojų įtakos ši dievybė buvo su-
tapatinta su velniu resp. chtoniškuoju pasauliu ir imtas įsivaizduoti kaip viena ru. дьявол (o ne pagoniškojo laikotarpio Велес resp. Волос [!!!]) reinkarnacijų (plačiau 
žr. Власова 2008: 86tt.). Tokios pat mitologinės referento konotacijos kaitos būta ir baltų kraštuose, kuomet Perkūną sutapatinus su velniu dėl neigiamos konotacijos 
radosi antriniai de sexu mitologiniai personažai – laumės (velnienės), o sąsajos su jomis suponavo sememos ‘šluota, laumšluotė’ atsiradimą.

52 Tokią sąsają įžvelgia ir Wojciechas Smoczyńskis (2007: 13), nors jos konkrečiai neįvardija, mat jam (kaip ir ankstesniems šio žodžio kilmės tyrėjams) leksemos „poch-
dzenie nejasne“.

53 Ši tyrėja savaip interpretuoja LKŽ medžiagą, t. y. sukuria reikšmes, kurių šiame leksikografiniame veikale nėra. Aptardama uzualinę bičių maitinimosi lipčiumi reikšmę, 
D. Vaitkevičienė (2001: 81t.) kažkodėl ją vertina kaip mitologinę, nors jokių argumentų tokiam savo teiginiui nepateikia. Pasitelkdama Ambraziejaus Pranciškaus Ka-
šarauskio (pats pasirašinėjo Kossarzewski, plačiau žr. LE XI 144) Žemaitijoje surinktą tautosakinę medžiagą, kurioje aiškiausiai reflektuojama fonetinė kontaminacija 
(amalas ↔ amaras), šį faktą sieja su kažkokia ypatinga sakrališka nauda bitėms, nors ir pats A. Kašarauskis tiesiogiai užsimena tik apie paprasčiausią uzemą ‘bičių 
maistas’, o ir bet kuris bitininkas tokius samprotavimus paneigtų – lipčiaus medus yra pats prasčiausias, menkiausios maistinės ir gydomosios vertės.

LKŽ nėra nurodoma ir lie. ãmalas semema ‘medaus rasa’, bet lie. ãmaras ‘(zool.) tokie augalų parazitai, sausiai (Aphis)’ On, Mrs, Lp, J, J. Jabl; ‘ant lapų saldi 
limpama medžiaga, gaminama amarų (parazitų), lipčius’ MŽ, K: Amaro ar medaus rasos S. Dauk, Brs, J; ‘didelė daugybė’ Vlkv, Skr, V. Krėv, Plv, Ds (LKŽe), kurią 
D. Vaitkevičienė įvardija nektaru, surenkamu ir pagaminamu iš žiedadulkių. Priešingai, Lietuvių enciklopedijoje (LE I 137) teigiama, kad amarų išmatos turi savyje 
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ze, ši tyrėja nurodo kelis abejotinus ežeininių (Boraginaceae) šeimos 
daugiamečių žolių genties fitonimo etimologizavimo būdus: 1) mor-
fologinė semantinė žodžio struktūra nulemta sąsajos su lie. ãmaras 
‘didelė daugybė’, neva augalas žydi itin gausiai, nors taip nėra (žr. 
augalo pav. LTE IX 48); 2) leksema reflektuoja subst. lie. ãmalas ‘ant 
lapų saldi limpama medžiaga, gaminama amarų (parazitų), lipčius’ 
konotaciją, mat, anot A. Gritėnienės (2006: 77), plautė kaip tik yra 
labai medinga. 2-oji A. Gritėnienės pateikiama hipotezė nėra pa-
kankamai argumentuota dėl plautės hiperoniminio įvardijimo resp. 
uzua linės (t. y. terapinės) konotacijos analizės stokos. Pabrėžtina, 
kad šis augalas medingas tik žiedų nektaru (БСЭ XV 586), o ne 
lipniąja paviršine lapų medžiaga, kuria ir įvardijamas lipčius (!!!), 
plg. nurodomo slavų genotipinio atitikmens ru. медунца polige-
nizminę struktūrą – šiuo fitonimu (taip pat ir fonetiniais variantais 
ru. dial. ме ду н ка, медунха) įvardijama ne tik Pulmonaria molissi-
ma, bet ir visai kitų genčių žoliniai augalai: Trifolium pratense L., 
Trifolium repens L., Spiraea ulmaria L., mentha agrestis Soll., meli-
lotus officinalis L. ir kt. (plačiau žr. СРНГ XVIII 73). Taigi lie. dial. 
amariùkas negali būti siejamas su lie. ãmaras kaip semantinis atitik-
muo, mat ‘lipčius’ nėra ‘žiedų nektaras’, bet kaip pejoratyvinės ko-
notacijos asociatyvas (žr. toliau).

Galima atsargiai spėti, kad lie. dial. amariùkas ‘plautė (Pulmonaria)’ 
reflektuoja uzualinę konotaciją resp. ligos, nuo kurios naudojami šio 
augalo preparatai, pavadinimą. Yra žinoma, kad Pulmonaria officina-
lis L. žolė buvo vartojama ne tik plaučių ligoms (⇨ lie. ‘plautė (Pul-
monaria)’) (plg. LE XXIII 115), bet ir skrofuliozei gydyti (Анненковъ 
1878: 279), kurios simptomatika identiška marui: patinsta veidas ir 
kaklo limfmazgiai; odoje atsiranda įvairių išbėrimų; pro kaklo limf-
mazgių fistules veržiasi pūliai; joms gyjant, oda randėja (plačiau žr. 
LE XVII 271, XXVIII 96). Vadinasi, galima spėti, kad šis fitonimas 
traktuotinas kaip asociatyvas dėl lie. ãmaras pejoratyvinės dominan-
tės ir lie. mãras 4 ‘labai užkrečiama epideminė liga (pestis)’ SD 285, 
R, K, I, Kp, Tv ir kt.; ‘šios ligos epidemija’ J, Dkš, Žem, LTR (Jnš); 
‘mirtis, mirimas’ N, J, JD 368, 1081, SP II 168, Tl, Grg (LKŽe) da-
rybinio semantinio partityvinio identiškumo, plg. lie. dial. Toks mãras 
apipuolė medžius – lytaus nėr, lapai susukti Kl (žr. LKŽe s.v. mãras; 
dar plg. sintagmą augalų utėlės – amaras [LE I 401]).

Hiperonimo ir hiponimo kaita, t. y. ligos pavadinimo ir priemonės 
jai įveikti įvardijimų identiškumas, būdingas ne tik lie. dial. amariùkas, 
bet ir kitų fitonimų semantinei sklaidai, plg. lie. dial. getžolė 1 ‘(bot.) 
ašariukė, mėlynukė, miegažolė, neužmiršuolė, rasutė (myosotis)’ K, 
Š (LKŽ III 227), gežolė 1 ‘t. p.’ K (LKŽ III 231) ↔ lie. geltà 4 ‘gel-

tonumas, pageltimas’ K, Alk, KlvrŽ, Gs, Lš, Ds, Skr; ‘geltonligė’ SD 
458, K, Ds, Tršk, BP I 112, J, Rod; ‘graižažiedžių šeimos daugiame-
tė žolė (Serratula)’ P, Slk; ‘geltoni dažai’ Lš; ‘geltoni siūlai’ Rdm, J 
(LKŽe); lie. landonės LBŽ 227 (LKŽ VII 120), landonės žolė LBŽ 
227 (t. y. lie. landonė [= landuonė] ‘(bot.) nemiršėlė, neužmirštuolė 
(myosotis)’ LBŽ [LKŽe]) ↔ lie. landonìs 3b K, LsB 394 ‘(med.) votis 
piršto gale (po nagu), aptaka, ėduonis (Panaritium)’ R 231, MŽ 309, 
LTR; ‘(zool.) spalio dydžio balta apskrita žarnų kirmėlaitė, spalinė 
(Enterobius vermicularis)’ rš (LKŽe; dar žr. Gritėnienė 2006: 101).

Jau minėta, kad abi šios formos E. Fraenkelio (LEW 9) aiškina-
mos kaip genetiniai alternantai. Netaisydamas šios itin didelės klai-
dos, V. Mažiulis (PKEŽ I 252) sukuria naujas prūsų pr. emelno 
‘amalas, amaras’ E 646 reikšmes, nors vid. vo. že. mispel (resp. vo. 
mispel)54 ‘amalas’ sememos ‘amaras’, t. y. ‘Blattlaus’, nesuponuoja 
(!!!). Be to, neatsižvelgiama į labai svarbius formaliuosius tokios 
hipotezės lingvistinius trūkumus, mat jei subst. lie. ãmalas ir subst. 
lie. ãmaras būtų genetiškai susiję resp. kildintini iš vienos prolytės, 
tai lie. ãmaras reikštų ir augalą ‘Viscum album’, o taip nėra. Lie. 
amaras ‘(bot.) paprastasis raugerškis (Berberis vulgaris)’ Mt, LBŽ 
(LKŽe) su aptariamu mitologiniu augalu negali būti siejamas, mat 
yra suponuotas leksinės metonimijos, kai dėl semantinės sąsajos su 
juodosiomis javų rūdimis (ecidėmis ir spermagonėmis – Puccinia-
ceae), t. y. parazitiniais grybais, sukeliančiais rūdliges žoliniuose ir 
mediniuose augaluose (plačiau žr. LE XXVI 63t.), augalo pavadini-
mas lie. raugeškis ‘Berberis vulgaris’ – jis yra ‘javų juodųjų rūdžių 
tarpinis šeimininkas’ (!!!) (LTE IX 343) – buvo pakeistas identiškos 
semantinės vertės lie. ãmaras ‘tokie augalų parazitai, sausiai (Aphis)’. 
Tokiam augalų sugretinimui įtakos galėjo turėti ir lie. raugeškis 
‘Berberis vulgaris’ bei lie. amaras ‘t. p.’ uzualinis konotacinis iden-
tiškumas, t. y. Berberis vulgaris naudojamas dažų gamybai (Анненковъ 
1878: 63), t. y. suponuotinas koloristinis konotatas, būdingas ir lie. 
ãmaras ‘sausiai, rūdas (Aphis)’ ↔ subst. lie. rdys ‘ruda metalų ok-
sidavimosi medžiaga; (biol.) augalų liga, sukeliama įvairių grybų, 
kurių rudos sporos pasklinda pažeistose vietose’ (DLKŽ5).

Tik baltų kalboms būdinga leksika
Tik baltų kalboms būdingam leksikos sluoksniui priskiriami tie 

fitonimų pavadinimai, kurie darybiškai ir semantiškai koreliuojami 
tik vakarų ir rytų baltų kalbų atitikmenimis resp. nesuponuoja mor-
fologinių semantinių paralelių su kitomis ide. kalbomis. Tokių lek-
semų priskaičiuojama 28:

50 % cukraus (medaus rasa). Taigi D. Vaitkevičienė, neva aptardama lie. ãmalas leksemos semantinę raidą, iš tiesų nagrinėja lie. ãmaras reikšminę sklaidą, pati to 
nesuprasdama ir, deja, privelia kuriozais įvardytinų klaidų: 1) teigia, kad medus yra konditerinė amalo transformacija, nors nei augalo ‘Viscum album’, nei lie. ãmaras 
‘(zool.) tokie augalų parazitai, sausiai (Aphis)’ referentai su medumi apskritai niekaip nesusiję – tai, žinoma, nulemta objektyvių ir visiems gerai žinomų priežasčių: 
šis augalas nei pasidengia lipčiumi, nei yra saldus, nei ypatingai lankomas bičių (jų žiedai maži, žalsvi, dvinamiai [plg. LE I 137]); 2) norėdama žūtbūt susieti ama-
lo gydomąją funkciją su medaus objektu, neteisingai interpretuoja latvių prietarus: Slimam cilvēkam, kam ir liels karstums, nevar dot medu, jo medus karsē – pateikia-
mas toks vertimas: „Sergančiam žmogui, turinčiam daug karščio, negalima duoti medaus, nes medus kaitina“. Su tokia šio sakinio interpretacija jokiu būdu negalima 
sutikti, mat la. mȩdus reiškia ne tik ‘medų – bičių produktą’, bet ir la. mȩdalus ‘midus (alkoholinis gėrimas)’ ir la. miẽstiņš ‘misa resp. naminis alus; midus’ (plačiau 
žr. ME III 590t.; KlV I 747). Taigi D. Vaitkevičienė, neatsižvelgdama į temporalinį faktorių ir leksemos polisemiją, klaidingai sieja ‘midaus’ ar ‘(stipraus) naminio 
alaus’ reikšmes su ‘medaus – bičių produkto’ semema (medus vėlyvuoju periodu į minėtus gėrimus galėjo būti ir nededamas). Taigi šis latvių prietaras verstinas taip: 
Sergančiam ir labai karščiuojančiam žmogui nevalia duoti misos (resp. naminio alaus), mat ji kaitina.

54 Sememos ‘Miʃpel’ išskyrimas Elbingo žodynėlyje (žr. Mažiulis 1981: 39) yra analizuotinas, mat vo. mispel reiškia ne ‘amalą – Viscum album’, bet ‘sedulą – mespilus L.’, 
t. y. visai kitą augalą, iš kurio taip pat, kaip ir iš amalo, buvo gaminami ‘paukščių klijai’ (!!!) (plačiau žr. Грошева 2009: 376).

Taigi galima spėti, kad šio itin svarbaus prūsų leksikografinio šaltinio perrašinėtojas Petras Holczwesscheris, visiškai nemokėjęs prūsiškai (plačiau žr. LE V 439), 
vietoj vid. vo. že. mistel ‘Viscum album’ (Lex 291959: 142) pateikė vid. vo. že. mispel ‘sedula – mespilus L.’ (plg. Lex 291959: 141) (su -sp- ← vid. vo. že. wispel ‘sedula’ 
[Грошева 2009: 376]). Būtina atkreipti dėmesį, kad, rengdamas Prūsų kalbos paminklų antrąjį tomą, V. Mažiulis (1981: 39) sememos ‘amaras’ nenurodo (!!!), kuri pa-
teikiama vėliau išleistame šios kalbos etimologijos žodyne. Toks V. Mažiulio akibrokštas, matyt, nulemtas E. Fraenkelio kazuistinio lie. ãmalas aprašo.
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BALTų KALBų PAVYZDŽIAI

LATVIų LIETUVIų PRūSų

1. apenis, apeins, apeinis, apins, apīns, apinis, apìnis2, apînis2, 
apĩnis, apīnis, appīnis, appiņa, apiens, apienis, apvīnis, (pl.) 
apeni, apeņi, apēņi, apîņi(2), apiņi, apeņi, ap(v)iņi, appiņi

apynỹs, apvynỹs, (pl.) ap(v)yniaĩ

2. atals, atala, atãls, atls2, atâls2, atāla, otūls; attals, attāls atólas, atólis attolis ↔ *atālas
3. avieksne, (pl.) avietes, aviẽtes, aviêtes, aviêtes2, avìetes2, avieses, 
avie(k)šas, avieši, aviêši, aviêši2, aviekšes, aviekši, avēkšas, avītes, 
aviečas, aviêčas2, aviečes, avenes, aviêžas, avîši, avîtes ir kt.

aviẽtė, avtė, aviečià, (pl.) aviẽtės, aviẽčios, aviečiai

4. uôzuõls, uôzuols(2), uôzuôls2, uôzuolis2, uôzals, uôzuls, uozuls, 
uozulus

žuolas, áižuolas, áužuolas, áržuolas, (pl.) ąžuolaĩ ansonis ↔ *anzōnis

5. baluoda, baluôda, baluode, baluôdene, balùodene2, baluôdne, 
balùodne2, balañda, baludne, bala, balata, baluotne

bãlándà, balañd, balándra, balandrė, balandris

6. brūkle, brùklene, brūklene, brúkline2, brùkline2, brûkline2, 
brukline, brūkline, brùkliene2

brùknė, bruknià

7. dadzis, dadzs, (pl.) dadži, dadzi dagỹs, dãgis, dàgis wobilis ↔ *vābilis
8. dâbuols(2), dâbuls, dabūls, dābūls, âbuõls, âbuls dóbilas, dóbelas
9. dziŗa, dzìre, dzire girià, gìrė garian ↔ *gaȓan
10. glúosna, glúosn, glúosnìs, gluosnỹs, glúosis, glúoksnis, 

gluoksnỹs, glùnsnis; blúoksnis, bluoksnỹs, blúosnis
glossis ↔ *glōsīs

11. krkls, kārkls, kārklis kaklas
12. krũms, (?) krūma, krûms krmas
13. kūls, kũla, kûla, kùla2 klė, kūl
14. laiska láiškas, laĩškas, laiška laisken ↔ *lāiskan
15. laksts, (pl.) laksti, lakši, lakšķi lãkštas, làkštas
16. lapa lãpas
17. mežs mẽdis, mẽdžias, mẽdė, medỹs median ↔ *mean
18. mȩda2, melde, mȩldi, mȩdri, mldri, mȩdri2 méldas, mélda, meldà, madas, maldà, máudas, maũdas
19. mìezis, mìezis2, miẽzis, (pl.) mìeži, miêži2 miẽžis, míežis, miežỹs, (pl.) míežiai moasis ↔ *māzīs
20. niedrs, niẽdra, niêdra, niedra, niêdre(2), niedris, ņiêdra, ņiedra, 
ņiêdre(2), ņiedre

néndrė, nindrė, méndrė, mindrė, léndr, éndrė, jéndr

21. pìene2, piẽne, piene, pienis, (pl.) piẽnes, pìenes2 piẽn
22. pupa, (pl.) pupas pupà, (pl.) pùpos top. Pupkaym, Pupekaymen, 

Pupayn
23. skipstas, skìrpstùs, skipstė, skirpsts, skìrpsta, skirptas skerptus ↔ *skirptùs
24. skābars, skabarda, skabarde, skābarde, skābards, skābardis, 
skabārdis, skābardze, skabārdzis, skābârzde2, skābārzde

skrõblas, skroblà, skrobl(i)ùs, skrúoblas stoberwis ↔ *skābervīs

25. sakns, sakne, sakņa, saknis, (pl.) saknes šãknìs, šakn sagnis ↔ *saknis
26. vrps2, vãrpa, vārpis várpa, várpis
27. zievis žiev, žieb
28. zâle žol soalis ↔ *zālīs

5 lentelė. Baltų kalbų fitonimai, priskiriami tik baltų kalboms būdingos leksikos sluoksniui

Tik lietuvių (resp. latvių, prūsų) kalbai(-oms) būdingos leksikos 
fitonimai dėl BKA specifikos ir nagrinėjimo objekto nėra atskirai ap-
žvelgiami (apie juos plačiau žr. Sabaliauskas 1990: 201tt.). Skolinių 
grupės augalų pavadinimai (juos skirstant pagal etninę priklausomybę) 
dažniausiai yra diferentinės etiologijos (pasitaiko išimčių, pvz.: lie. 
aguonà ‘Papaver’, dial. mãguonė / maguona, la. maguône / maguona 
‘aguona’, pr. moke ‘t. p.’ (↔ *mākē), sl. *makъ ‘t. p.’, s. vo. au. mago, s. 

ang. magosāmo ir kt., tačiau visų jų kilmė neaiški [žr. PKEŽ III 147; 
Kluge 242002: 627]), todėl jie fragmentiškai minimi, aptariant atskirus 
fitonimus (plačiau apie baltų kalbų skolinius iš finų žr. Sabaliauskas 
1990: 226t.; lietuvių kalbos skolinius iš slavų kalbų žr. Sabaliauskas 
1990: 237tt.; iš germanų kalbų žr. Sabaliauskas 1990: 261t.; iš latvių 
kalbos žr. Sabaliauskas 1990: 271; iš kitų [ide. ir ne ide.] žr. Sabaliaus-
kas 1990: 278t.).
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Fonetinė latvių tarmių transkripcija
edmundas Trumpa1

Kirtis ir priegaidės
Pagrindinis fonetinės transkripcijos principas – rašoma taip, kaip 

girdima (plačiau žr. Rudzīte 1964: 47). Jei fonetinė rašyba nėra aiški, 
skliaustuose pateikiamas morfologinis parašymas, pvz., gac (-ds).

Latvių kalbos kirtis, kuris paprastai yra pirmajame žodžio skie-
menyje, nežymimas. Jei kirčiuojamas ne pirmasis žodžio skiemuo, 
kirtis žymimas tašku [∙] prieš kirčiuojamą skiemenį mažosios raidės 
aukštyje: ne∙maz.

Priegaidės žymimos ilguosiuose skiemenyse (kai yra ilgasis balsis, 
dvibalsis arba dvibalsinis junginys).

Tę s t i n ė  ( s t i e p t ā )  p r i e g a i d ė  žymima cirkumfleksu [ ̃  ] virš 
ilgojo balsio (tuomet brūkšnelis, žymintis balsio ilgumą, nerašomas): 
pũce, dvibalsiuose ar dvigarsiuose – virš antrojo komponento: saũle, 
liẽpa, pupurs.

Kr in t anč io j i  (k r ī to š ā )  p r i ega idė  žymima gravio ženklu [ ̀  ] 
virš ilgojo balsio (tuomet brūkšnelis, žymintis balsio ilgumą, nerašo-
mas), pvz., kàzas, mèle, dvibalsiuose ir dvigarsiuose – virš pirmojo kom-
ponento: màize, gàls. Jei po ilgojo krintančiąja priegaide intonuoto bal-
sio tame pačiame skiemenyje eina sklandusis arba nosinis garsas, virš 
balsės žymima ne tik priegaidė, bet ir jo ilgumas: drzi, lns.

Gravio ženklu žymima s tumt inė  (g rū s t ā )  p r i ega idė  – krin-
tančiosios priegaidės variantas prieš dusliuosius priebalsius – vartoja-
ma sėliškosiose šnektose: mùxsa.

Lauž t i n ė  ( l au z t ā )  p r i e g a i d ė  žymima stogeliu [ ˄  ] virš il-
gojo balsio (tuomet ilgumo ženklas nerašomas): âbele, dêle, dvibal-
siuose ir dvigarsiuose – paprastai virš antrojo komponento: meîta, 
vade. Kai dvibalsio antrasis dėmuo ištariamas silpnas, laužtinės prie-
gaidės ženklas rašomas virš pirmojo dėmens, pvz., tôut ‘tauta’ lyviš-
kosiose šnektose. Kartais ir latgališkosiose šnektose stogelis dvibal-
siuose ir dvibalsiniuose junginiuose rašomas virš pirmojo dėmens, 
pvz.: dôrps (-bs) Nirza, ûobʹèĺś ‘obuolys’ Pilda.

Ky l anč i o j i  ( k āp j o š ā )  p r i e g a i d ė  žymima akūtu [ˊ] virš il-
gojo balsio (tuomet ilgumo ženklas nerašomas): ábele, déle, dvibal-
siuose ir dvigarsiuose – paprastai virš antrojo komponento: meíta, 
vaŕde. Tai sėliškųjų šnektų priegaidė.

1 A. Stafeckos papildytas ir redaguotas variantas, pirmąjį variantą žr. BKAP 50–51.

Ky l anč i a i  k r in t anč io s io s  (kāp jo š i  k r ī to š ā s )  p r i ega i -
dė s  atmaina žymima puslankiu [ ⁀ ] virš ilgojo balsio, dvibalsiuose ir 
dvigarsiuose – virš antrojo komponento. Puslankis vartojamas antrinio 
ilgumo balsių kylančiai krintančiajai tamniekų (tāmnieki) šnektų into-
nacijai žymėti, pvz., kȃz, dȃb, ir sėliškųjų šnektų krintančiosios priegai-
dės modifikacijai žymėti prieš skardžiuosius priebalsius, pvz., pinc.

Balsių ženklai
Balsiai žymimi raidėmis a, ā, e, ē, i, ī, o, ō, u, ū. Jų kokybę rodo 

specialūs ženklai.
Siauresnis balsių tarimas žymimas tašku po atitinkamą balsį žy-

minčia raide (ẹ, ), platesnis tarimas – horizontaliu arba vertikaliu 
brūkšneliu po balse (, /e̩, ē̩). Platūs balsiai e, ē žymimi kableliu po 
raide: , .

Taškas virš raidės rodo ne tokį platų, uždaresnį balsio tarimą (ȧ, 
ä, ė).

Neskiemeninis balsis žymimas puslankiu po raide: sas, sē.
Balsių ilgumas žymimas dvitaškiu po atitinkamą garsą žyminčios 

raidės: so:ka.
Balsių ilgumas kartais žymimas brūkšneliu virš balsių: lapā (loc.).
Redukuotas balsis – silpnai tariamas žodžio pabaigos balsis arba 

dvibalsio elementas, anaptiksės ir epentezės balsis – žymimas pakel-
ta mažąja raide: māte, vienc, ziraņi.

Jei redukuoto garso kokybė nėra žinoma, jis žymimas apostrofu: 
zir’ks.

 å,  – sulūpintas a, ā; daugiausia lyviškųjų ir latvių aukštaičių 
šnektų garsas, pvz., gåbana.

 ä, ǟ – supriešakėjęs balsis a, ā, jo tarimas artimas plačiojo ,  
tarimui, pvz., ńäśä.

 ,  – platusis e, ē, pvz., brns.
,  arba e̩, ē̩ – pusiau platus e, ē, pvz., pldt arba pe̩ldē̩t.
 e, ē – įprastas siaurasis e, ē, pvz., dêle.
 ẹ,  – sėliškųjų šnektų garsas, siauresnis už e, ē, pvz., paņm.
 y, ȳ – gomurinis i, ī; būdingas daugiausia augšžemiečių tarmei, 

labiausiai latgališkosioms šnektoms, pvz., cỳłvàks.
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 o, ō – bendrinės kalbos tarptautinių žodžių ir skolinių garsas, kai 
kuriose šnektose (ypač augšžemiečių) vartojamas ir veldi-
niuose, pvz.: kopona, lopa.

 ö, ȫ – supriešakėjęs o, ō, dažniausias sėliškosiose šnektose.
 ü, ǖ – supriešakėjęs u, ū, dažniausias sėliškosiose šnektose, pvz., 

čüpiņa, retesnis latgališkosiose šnektose Latgaloje, pvz.: 
śüńć, ćüks ‘ryšulys’.

 ǝ – vidurinės eilės vidutinio pakilimo įtemptas balsis; vartoja-
mas augšžemiečių šnektose, pvz., łǝłs.

Dvibalsių ženklai
 uo – dvibalsis uo, pvz.: kùoks, sluôta, uõla.
 üo – dvibalsis su priešakinės eilės üo, pvz., ćüoļś, dažniausias 

augšžemiečių tarmėje. 
 åu, ou – sulūpintas au, pvz.: låũks, loũks, åûnc.

Priebalsių ženklai
Raidėmis b, c, č, d, f, g, ģ, h, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, p, r, s, š, t, v, 

z žymimi tie patys priebalsiai kaip ir bendrinėje kalboje.
Afrikatos dz, dž žymimos dvejopai – dz, dž arba ʒ, ǯ.

Minkštasis priebalsis r žymima ženklu ŗ.
Gomurinių l ir n žymėjimui vartojama ł ir ŋ.
Pa l a t a l i zuo t i ems  priebalsiams žymėti vartojamas akūtas, ra-

šomas virš mažesnių ženklų ir dešinėje ženklo pusėje, jei ženklas yra 
aukštesnis: ḿ, ń, bʹ, dˊ, tʹ.

Priebalsių ilgumas paprastai žymimas brūkšneliu virš raidės: la. 
Jei priebalsiai atsiduria skiemenų sandūroje, ilgiesiems priebalsiams 
žymėti vartojamos dvi raidės: akka, uppe.

Labai ilgas priebalsis žymimas ilgumo ženklu virš priebalsės ir 
dvitaškiu po jos, pvz., si: ‘sita’.

Kiti ženklai
Šnektų tekstuose vartojama įprasta skyryba.
Komentaruose vartojami šie papildomi ženklai:
 > – virtęs į.
 < – kilęs iš.

 : arba // – gretiminė forma.
Paaiškinimai ir teksto papildymai pateikiami laužtiniuose skliaus-

tuose, pvz., neviêna lazda ‘[nav] nevienas lazdas’.
Žodžio reikšmė pateikiama viengubose kabutėse, pvz., dzelzene 

‘nātre’.
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Šaltiniai, iš kurių paimti tarmių pavyzdžiai, parengti skirtingu 
laiku, todėl kai kurios fonetinės ypatybės atspindimos dvejopai.

Transkripcijos ženklai
BALSIAI. Balsiai žymimi ženklais a, e, i, u, o, ė. Kokybę rodo 

specialūs ženklai.
 å – labializuotas užpakalinis žemutinis balsis a, pvz.: låuk’n’u∙, 

råud·no.s.
 α – išblėsęs redukuotas (supriešakėjęs ir kiek aukštesnio pakilimo) 

balsis a, pvz.: tα, bũ·nα.
 æ – labai atviras priešakinis žemutinis balsis e, pvz.: bñdra., næ-

pa stps.
 ı – nežymiai suužpakalėjęs balsis i, pvz.: rùpužı., ranʒì.
 ы – stipriai suužpakalėjęs balsis i, pvz., rы.kc.
  – neskiemeninis i, pvz.: gañdru, ˈtɔ∙.
 э – suužpakalėjusi balsio e atmaina, pvz., žbrai.
 ɛ – suužpakalėjusi balsio e atmaina po kietųjų priebalsių, pvz.: 

kunod’lɛ, d’ig’ėlɛs.
  – įtemptas priešakinis vidutinio pakilimo balsis, pvz.: tur∙kit, 

acitv∙ræ..
 ẹ – nelabai įtemptas priešakinis vidutinio pakilimo balsis, pvz.: 

n’ẹ.rà, klap’ẹ.do.s*. Šiuo ženklu taip pat žymimas paplatėjęs 
žemaičių trumpasis balsis i ir sutrumpėjęs e∙, pvz.: sọsẹplẹs, 
c·rọlẽl.

   – suužpakalėjusi vidutinio pakilimo balsio ẹ atmaina po kietų-
jų priebalsių ir žodžio pradžioje, pvz.: rùpu.ž.s, ·gl’o.. 

 ọ – nelabai įtemptas balsis, uždaresnis negu o, pvz., k·jo.s. Šiuo 
ženklu taip pat žymimas paplatėjęs žemaičių balsis u, pvz., 
ršk.

 ɔ – nežymiai labializuotas gana atviras užpakalinis vidutinio pa-
kilimo balsis o, pvz.: aˈruodɔ., b.vɔ..

   – balsiai, atviresni negu i, u, pvz.: šaũ.k, krpe.
  – neskiemeninis u, pvz., stó·.
Pakeltomis raidėmis a i u o žymima kiekybinė balsių ir dvigarsių 

dėmenų redukcija, pvz.: sàka ‘sako’, pêu ‘pelkių’, kȓpis ‘kriupis 
(rupūžė)’.

 · – ilgasis balsis arba dvigarsio dėmuo, pvz.: padã∙ri, kú∙gi·. Kai 
kuriuose pavyzdžiuose balsio ilgumas žymimas brūkšneliu 
virš raidės, pvz., kāp‿patọsẹs.

 . – pusilgis balsis arba dvigarsio dėmuo, pvz.: råud·no.s, sa.žı-
n.ŋgi.

PRIEBALSIAI. Priebalsiai žymimi taip pat kaip atitinkami ben-
drinės kalbos garsai: s, z, š, ž, k, g, t, d, p, b, l, m, n, r, j, č, c. Spe-
cialūs ženklai dažniausiai vartojami tuomet, kai reikia atspindėti tam 
tikrus kokybinius pakitimus.

Afrikatos dž, dz žymimos dvejopai – dž, dz ir ʒ, ǯ, pvz.: dž’ɔ.v.n-
tu., m’∙dz’i, ranʒì.

Kai kuriuose pavyzdžiuose kietajam veliariniam priebalsiui l žy-
mėti vartojamas ženklas ł, pvz.: varłèl’u., parł∙gdamas.

Ženklais w, ß žymimas abilūpis priebalsio v variantas, vartojamas 
šalia lūpinių balsių, pvz.: wúogo·s, jã·ßo·.

     – suskardėjimas, išlaikąs stiprią įtemptą artikuliaciją, pvz., 
mú· bù-ọ..

ŋ – gomurinis priebalsis n, pvz.: duῇ’kčæuz, aŋ‿kú·o..
Priebalsių minkštumas žymimas dvejopai – lankeliu virš raidės 

(pvz.: kú·o., ộọ) ir apostrofu po raidės (pvz.: ar’tipi’n’ɔ., g’i∙v’∙na; 
v·šnˈọms, bú·lvˈu.). 

Kirtis ir priegaidės
Kairiniu kirčio ženklu, arba graviu (`), žymimas trumpojo kirčiuo-

to skiemens balsis, pvz.: låuk’n’u, kalv’ùs.
Dešininiu kirčio ženklu, arba akūtu (´), žymima ilgojo kirčiuoto 

skiemens t v i r t a p r adė  p r i e g a i d ė , pvz.: plti, búlvæs.
Riestiniu kirčio ženklu, arba cirkumfleksu (~), žymima t v i r t a -

g a l ė  p r i e g a i d ė , pvz., m∙ga. Kai priegaidė tęstinė, t. y. balso spū-
dis padalijamas abiem skiemens dvigarsio dėmenims, vartojami du 
cirkumflekso ženklai, pvz., gražẽ. Tęstinę priegaidę turi dalis vakarų 
aukštaičių kauniškių, kai kurie pietiniai vakarų aukštaičiai šiauliškiai 
ir dalis pietų žemaičių.

Stogelio formos ženklu (ˆ) žymima žemaitiška tvirtapradės prie-
gaidės atmaina – l au ž t i n ė  p r i e g a i d ė , pvz.: pnngus, bọvâu.
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Raidės s ženklas virš raidės (ˢ) žymi v idu r inę  p r i eg a idę , pvz.: 
n.gara, k.š’t’.

Ženklu ( ͛) žymima tvirtagalės priegaidės atmaina – k i r s t i n ė 
p r i e g a i d ė , pvz.: aviž., jåun.. Kai kuriose rytų aukštaičių šnekto-
se ją turi tvirtagališkai kirčiuoti sutrumpėję galiniai skiemenys.

Tais atvejais, kai skiemens priegaidė neaiški, tariant tik pabrėžiamas 
kirčiuotas skiemuo, vartojamas ženklas ˈ, pvz.: maltuˈva∙, apˈru·kɔ..

Kiti ženklai
 | – sintagmos ribų pauzė, pvz., mu∙s‿t∙tis tai‿vsku s∙davu | 

i‿rug’ù[s] s∙davu | i‿kvieč’ùs, i‿miẽž’u. | dá∙ i‿linũ∙.
 ‿ – klitiko ir ortotoninio žodžio jungtis, pvz.: i∙‿ji∙‿plti, tαi‿t·.

 [ ], () – išnykęs ar netariamas garsas, pvz.: bu[s]‿sausà, i(r) rù -        
ža vo.s.



KO M E N TA R A I
 I R  Ž E M Ė L A P I A I
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Dilgėlės pavadinimai 
Komentaro autoriai: Rima Bakšienė, Anna Stafecka, Saulius Ambrazas

Žemėlapio pagrindas – LKA I žemėlapis Nr. 94 ir komentarai, at-
sakymai į Antano Salio Apklauso 1 klausimą Nr. 63, Aurelijos Gritė-
nienės (2006) tyrimas, atsakymai į LVDA medžiagos rinkimo programos 
klausimą Nr. 401, taip pat žodynas Latvių kalbos augalų pavadinimai 
(Latviešu valodas augu nosaukumi) (Ēdelmane, Ozola 2003). 

Lietuvoje ir Latvijoje auga dilgėlinių šeimos daugiametė didžio-
ji dilgėlė (urtica dioica) ir vienmetė gailioji dilgėlė (urtica urens). Iš 
tarmių medžiagos galima spręsti, kad latvių kalboje baltąja dilgėle 
(la. baltā nātre) dažnai vadinama baltažiedė notrelė (Lamium album) 
(la. baltā panātre).

Žemėlapyje vaizduojamos apibendrinto dilgėlės (urtica) pavadi-
nimo izoleksos.

Bendri šio augalo pavadinimai lietuvių ir latvių kalbose turi šaknį 
notr- / nātr-.

Pavadinimas nātre paplitęs visose latvių kalbos tarmėse. Tai ir 
bendrinės latvių kalbos žodis. Šnektose vartojama daug šio žodžio 
fonetinių ir morfologinių variantų.

Vidurio tarmės šnektose paprastai vartojami nātre arba nātre, pvz.: 
tava dzdra valuôdiņa kâ nâtrîte dzdinâja ‘tavo skaudūs žodeliai kaip 
dilgėlėlė gėlė’ Medzė (LVDA); iekš nâtrem vajag sutnâtiês, kad ir rema-
tisms ‘dilgėlėse reikia šutintis, kai sergi reumatu’ Nytaurė (LVDA); nâtres 
saʒêla tikpat kâ zaktis ‘dilgėlės sugėlė kaip žaltys’ Pampaliai (LVDA).

Lyviškosios tarmės plote paplitusios apokopuotos formos. Vidže-
mės lyviškosiose šnektose (Aluoja, Limbažiai, Ruozėnai, Stienė, 
Umurga, Vitrupė ir kt.) vartojamas variantas nâtr̥, Kuržemės lyviško-
siose šnektose (Ancė, Dundaga, Piltenė, Pūrė, Sparė, Užava ir kt.) 
užrašyta keletas kitų variantų: nâta, nât (Dundaga), nâter (Strazdė, 
Užava), nâtir ̥(Užava), nâtur (Zūros), pvz.: nâtas dzila ‘dilgėlės dilginaʼ 
Dundaga (LVDA); svtas nâts stiprak kuôž ka tãs liẽlas ‘šventosios 
‘gailiosiosʼ dilgėlės labiau dilgina negu tos didžiosios’ Gerai (LVDA); 
liẽles nâters un sîkes nâters ‘didžiosios dilgėlės ir gailiosios dilgėlės’ 
Puopė (LVDA); es i pêrs ka͂js a nâtrem ʻaš pėriau kojas dilgėlėmisʼ 
Ruozėnai (LVDA); nâtur. ta ka nâtrs eskrê ‘dilgėlė; įpuolė kaip į 
dilgėles’ Zūros (LVDA).

Augšžemiečių tarmėje vartojami fonetiniai variantai nóatre, nótr, 
nuótrȩ (daugiausia sėliškosiose šnektose), nuôtŕä (daugiausia centrinė-
se ir rytinėse Latgalos šnektose), nuôtr (Latgalos šiaurės vakarų šnek-

tose), pvz.: nuôtriś aûg źeiņa molâ ‘dilgėlės auga patvoryje’ Bėrzpilis 
(LVDA); nuôtres ìr divejuôdas – vinas ìr dzzs nuôtres, utras – porastuôs 
‘dilgėlės būna dvejopos – vienos geležinės1 dilgėlės, kitos – paprastos’ 
Pededzė (LVDA); nuôtriś ìr uôryskùos i prostùos ‘dilgėlės būna laukinės 
‘gailiosios’ ir paprastos’ Tilžė (LVDA); ka ài nuôtriêm izaperâs pì:rtiê, to 
dak kuô guniê ‘jei dilgėlėmis išsiperia pirtyje, dega kaip ugnyje’ Vilia-
ka (LVDA).

Visose tarmėse vartojama ā kamieno forma nātra. Ji paplitusi kom-
paktiškuose arealuose vidurio tarmės žiemgališkosiose šnektose (aplink 
Bauskę, Elėją, Iecavą, Naudytę, Sesavą, Strutelę, Vecsvirlauką, Vilcę), 
Vidžemės vidurio šnektose (apie ėrgemę, Krimuldą, Lielvardę, Smil-
tenę, Ranką, Rencėnus), užrašyta ir iš Vidžemės lyviškųjų šnektų (aplink 
Aluoją, Limbažius, Salacą, Svėtciemą, Vainižius) ir augšžemiečių tarmės 
Vidžemės latgališkųjų šnektų aplink Alūksnę (Alsvikiai, Ana, Beliava, 
Ilzenė, Jaunlaicenė, Jaunruozė, Kalncempiai, Litenė, Malupė ir kt.). 
Kamieno ā forma vietomis pasitaiko ir Kuržemėje (Aizupė, Dundaga, 
Dunalka, Yvandė, Kalėtai, Laidzė, Pėrkuonė, Piltenė, Saka, Snėpelė, 
Stendė, Ulmalė, Užava). Ji taip pat užfiksuota kai kuriose Latgalos šnek-
tose (Auleja, Ezerniekai, Karsava, Kaunata, Kraslava, Mėrdzenė, Nirza, 
Rėzna ir kt.). Pvz.: lìelàs nâtras sàuc pàr dzèlžu nátràm ‘didžiąsias dilgė-
les vadina geležinėmis dilgėlėmis’ Brukna (LVDA); ku meîtas bi mãjâs, 
tu puķes ziêdeja, ku puĩši – tu nâtras ‘kur merginų buvo namuose, ten 
gėlės žydėjo, kur vaikinų – ten dilgėlės’ Iecava (LVDA); ìkrita nuôtrâs 
‘įkrito į dilgėles’ Jaunlaicenė (LVDA); viņa mêl a ka nât ‘jo liežuvis 
kandus kaip dilgėlė’ Limbažiai (LVDA); pùiši àr nuôtrâm sadzêla maîtas 
‘bernai dilgėlėmis išdilgino merginas’ Malupė (LVDA); tãs liẽlãs i svtãs 
nâtras, tãm nevàr pìedutiês ‘tos didžiosios yra šventosios dilgėlės, jų 
negalima liesti’ Pabažiai (LVDA); sènči vàrĩši nâtru zupu ‘senoliai virdavę 
dilgėlių sriubą’ Valka (LVDA); nuôtrys dyžan osys ‘dilgėlės labai skau-
džios’ Zvirgzdenė (LVDA). 

Iš Vidžemės ir Kuržemės lyviškųjų šnektų (Svėtciemas, Tūja, Uga-
lė, Upesgryva, Usma, Zūros) užrašyta ir vyriškosios giminės o kamie-
no forma nâtrs, pvz.: vi mȃls a nâtrim pi ‘visi pakraščiai dilgėlių 
pil ni’ Ugalė (LVDA); nâtri tok i trs zot, dzeznâtri, lile nâtri un bate 
nâtri, kas nekuž; garas nâts duôd guôvim pavasari, ta duô puk piẽn 
un ir biês (-zs) kreîms ‘dilgėlių būna trijų rūšių: geležinės ‘gailiosios’ 
dilgėlės, didžiosios dilgėlės ir baltosios notrelės, kurios nedilgina; 

1 Iš pavyzdžio neaišku, kuri dilgėlių rūšis čia minima. 
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didžiųjų dilgėlių duoda karvėms pavasarį, tada duoda daug pieno ir 
grietinė tiršta’ Svėtciemas (LVDA).

Kuržemės pietuose (Aprikiai) užfiksuota o kamieno vyriškosios 
giminės forma nātris. 

Platų vientisą arealą Vidžemės sėliškosiose šnektose (apie Maduo-
ną, Pliavinias, Krustpilį), Žiemgalos sėliškosiose šnektose (apie Viesy-
tę, Aknystą, Ilūkstę), taip pat Latgalos pietinėje ir pietrytinėje dalyse 
(apie Agluoną, Viškius, Kalupę, Lyksną) sudaro variantai su palatali-
zuotu ņ – ņātre ir ņātra. Plačiau paplitusi a kamieno forma ņātra.

Žiemgalos sėliškosiose šnektose kartais pasakoma ņátra, ņuótr, 
Vidžemės sėliškosiose šnektose užfiksuoti ņetr, ņŕ ir kt., Vidžemės 
latgališkosiose šnektose – ņuotre, ņoâtra, ņuôtra, Latgaloje – ņuôtra, 
ņuôtŕä, ņuôtŕ. Pvz., ē kamieno forma ņātre: àr ņuôtŕiś tràukus dyžàn 
labi mozguô ‘su dilgėlėmis labai gerai indus plauti’ Asūnė (LVDA); 
ņuótrs aúg kàrtupús ‘dilgėlės auga bulvėse’ Bebrenė (LVDA); ņótres 
ģaĺda ‘dilgėlės dilgina’ Biržai (LVDA); vẙ:´ pogoms o ņetrm àisáućś 
‘visas kiemas dilgėlėmis apaugęs’ Bebrai (LVDA); gèr zedeņíem ņeru 
lȃrùms ‘palei tvorą dilgėlių daugybė’ Marciena (LVDA); ņŕm sma:gi 
stẙ:´prå tì škíedrå ‘dilgėlių labai stiprus pluoštas’ Mėtriena (LVDA); cyti 
ņuôtŕiś vad ‘kiti dilgėles verda’ Viškiai (LVDA); skó:túos, kó:ķni 
perodušíes ņetrs ‘žiūriu, kačiukų atsivesta dilgėlėse’ Vėjava (LVDA).

Tarmių pavyzdžiai su ā kamieno forma ņātra: ņátra, tà kuóž, tic, 
ka ņátrài å:si zùobi ‘dilgėlė, ji gelia, sako, kad dilgėlės aštrūs dantys’ 
Daudzesė; vaćì ņuôtrys jam da ṕìeri ‘senoliai dilgėlių nešasi į pirtį’ 
Naujinis; ņuôtras sadziêla rùokas ‘dilgėlės sugėlė rankas’ Stameriena 
(LVDA); ira lìelàs ņoâtras, zilàs, bòltàs ņoàtras ‘yra didžiosios dilgėlės, 
mėlynosios ‘gailiosios’, baltažiedės dilgėlės’ Sinuolė (LVDA); ņǻtras 
visàs sàtmalàs ‘dilgėlės visuose patvoriuose’ Varnava.

EH žodis ņātra užrašytas iš Kuržemės pietvakarinės dalies (Barta, 
Dunika).

Kuržemės šnektose užregistruotas variantas nātrena: nâtre; viš 
iêskrê nâtrenâs ‘jis įpuolė į dilgėles’ Jūrkalnė (LVDA) ir nâ:tr Van-
dzenė. Šis žodis užrašytas Strazdėje (Ēdelmane, Ozola 2003: 238).

Latvių senųjų raštų šaltiniuose užfiksuotos tiek ē kamieno, tiek ā 
kamieno formos.

Žodis nātre pateiktas XVII–XIX a. žodynuose: Neſſel / nahtre Let-
tus 1638: 132; nahtre, ein Neſſel, brennneſſel. nahtres dƒeļl, die Neſſel 
brennen ‘dilgėlės dilgina’ Langius 1685: 176; nahtra pawaśśarî atdseh-
luśi, tudaļ dseļļ ‘dilgėlė, pavasarį sužaliavusi, tuoj dilgina’ Fürecker 1685 
I 57; gann brihscham labbas Śahles eelassahs ir nahtres ‘kartais gerų žo-
lių prisirenka, kartais dilgėlių’ Fürecker 1685 I 132; nahtre: dselsa = 
nahtre. Kleine Nessel. nahtru kruhms. Nesselstrauch ‘dilgėlių krūmas’ 
Depkin 1704 II 211; nahtres tahs, Neßeln, nahtres dzeļļ die Nesseln 
brennen ‘dilgėlės dilgina’; nahtre paƒchâ pavasarâ atſehlusi, dſeļl Vrit 
mature quod vult vrtica manere ‘dilgėlė, anksti pavasary sužaliavusi, 
dilgina’ Lange 1773: 202; Neſſeln, nahtres. Rokas pee nahtrehm ƒadſelt. 
Seine Hånde an Neſſeln verbrennen ‘rankas dilgėlėmis išsidilginti’; 
Brennneſſeln, ƒihkas jeb ƒwehtas nahtres ‘gailiosios, arba šventosios, 
dilgėlės’ Stender 1789 I 434; nesseln, nahtre, nahtres dƒeļļ, die Nesseln 
brennen ‘dilgėlės dilgina’, ƒwetas nahtres Brennneſſeln ‘šventosios2 dil-
gėlės’ Stender 1789 II 174; Neſſel, nahtra, nahtre. nahtres ſeļ oder dſeļ 
‘dilgėlės gelia’; ƒwehtahs nahtres die Brennneſſel ‘šventosios dilgėlės’ 
Ulmann 1880: 541; nahtra, -as, nahtre, -es, die Neſſel. Swehtas un ƒihkas 
nahtres ‘šventosios ir gailiosios dilgėlės’, die Brennneſſel; nahtres köſch, 
dſeļ, Stechen ‘dilgėlės kanda, dilgina’ Ulmann 1872: 167.

Žodis nātre (-a) užfiksuotas ir kituose šaltiniuose: Vnd redſi / turr 
by nahtres ween wirſśu / vnd ſtahweya pills dadſcho / vnd taß muhris by 

eekrittiß ‘ir matai – ten buvo vien dilgėlės viršuje ir stovėjo pilis usny-
se, ir mūras buvo įgriuvęs’ Mancelius 1637 Sal 81; bett ja tu to nhe 
kohpśi pareiſe / tad aux nahtreß / Dadſchi / Wirrſes / und zitta nhelab-
ba Sahle ‘o jei tu tinkamai neprižiūrėsi, tai augs dilgėlės, žliūgės ir 
kitos piktžolės’ Mancelius 1654 LP2 402 {382}; und eeraugha śchinny 
jeb zitta Dohbeh ſtarrp Kahpoſteem / Lohkeem / und ſtarrp zittu Deewa 
Dahwanu / kahdu nahtru / jeb zittu nicknu Sahl? ‘ir pamato šioje ar 
kitoje lysvėje tarp kopūstų, [svogūnų ar česnakų] laiškų ir kitų Dievo 
dovanų kokią dilgėlę ar kitą piktžolę?’ Mancelius 1654 LP2 166.

Kai kuriuose šaltiniuose randamas ir variantas su palatalizuotu 
šaknies priebalsiu ņ-: masc. forma ņātri Nesseln, (ņahtri, Obl.) Nesseln 
Stender 1789 II 174; Pokrzywa. Virtica. niotras Kurmin 1858: 152. 

Keliuose šaltiniuose pateikiamas ir žodžių junginys baltā nātre (-a) 
‘baltažiedė notrelė’: baltas nahtras taube Neßeln Lange 1773: 101; 
baltas nahtres taube Nesseln Stender 1789 II 174 ir kt.

Lietuvoje pavadinimai su šaknimi notr- vartojami mažesniojoje 
lietuvių kalbos ploto dalyje. Jie paplitę dviejuose nesusisiekiančiuose 
arealuose – pačiame rytiniame Lietuvos pakraštyje ir Žemaitijoje.

Rytinis lietuvių tarmių notr- vartojimo arealas tiesiogiai susisiekia 
su la. ņātre / ņātra plotu.

Rytų aukštaičių vilniškių patarmėje, rytinėje uteniškių dalyje, kai 
kuriose lietuviškose salose Baltarusijoje vartojamas la. nātre atitikmuo 
nõtrė su variantais notr, notrs, nóterė, noter, nótarė. Pvz.: prikap·ju 
na.ȓ. kuȓ·kam ǀ ap.beȓu kuõm ǀ prir·jæ i‿vá.ikščæ.je gú.ȓkus ištipi. 
‘prikapoju dilgėlių kalakučiukams, apiberiu kuo nors – priryja ir vaikš-
čioja gurklius ištempęʼ KlŽ 191; patvory priaugo daug notri ‘patvo-
ryje priaugo daug dilgėliųʼ Ignalina (LKŽe); notrės dalgos rankas ‘dil-
gėlės dilgina rankasʼ Apsas (LKŽe); apsidilgiau notrè ‘išsidilginau 
dilgėleʼ Gervėčiai (LKŽe); verdam notrès ir valgom ‘verdame dilgėles 
ir valgomeʼ Dieveniškės (LKŽe).

Kai kuriose šnektose pasitaiko tik daugiskaitinės formos nõtrės 
(Vigutėnai, Kirdeikiai, Motiejūnai, Antaliedė, Medeikiai, Mielagėnai, 
Arnionys), nõtrys (Kirdeikiai) vartojimo atvejų.

Rytų Lietuvoje kai kur užfiksuotas ir la. nātra atitikmuo notrà, 
žymintis gailiąją dilgėlę (urtica urens) (LKŽe). Pvz.: ištu.så ǀ išrá.u-
nu nɔ·tràs ǀ p.lna.s .žæ.s ‘ištąsau, išraunu dilgėles – pilnos ežiosʼ KlŽ 
191; notrų prikapoju, rūgščiu pienu užpilu, tuom žąsiukus ir lesinu ‘dil-
gėlių prikapoju, rūgščiu pienu užpilu, tuo žąsiukus ir lesinuʼ Imbradas 
(LKŽe); ir mūs patvory pilna notrų ‘ir mūsų patvoryje pilna dilgėliųʼ 
Švedriškė (LKŽe); niekam netinka notra: nei gyvuliai ėda, nei paukščiai 
lesa ‘niekam netinka dilgėlė: nei gyvuliai ėda, nei paukščiai lesaʼ Dau-
gailiai (LKŽe).

Apie kitus šios dilgėlių rūšies pavadinimus lietuvių tarmėse žr. 
Gritėnienė 2006: 43t., 173.

Adalbertas Bezzenbergeris (1877: 239 [2 išn.]) nurodo variantą 
noterė iš Jono Bretkūno (1536–1602) Biblijos vertimo: noteres iſch-
peſch dawa pakrumeis ‘dilgėles išpešdavo pakrūmėmis’ BB Job 30,4. 
XVII a. pabaigos Mažosios Lietuvos rankraštiniame žodyne Clavis 
Germanico-Lithvana jis minimas pirmasis greta kitų dilgėlės pavadini-
mų: Neßel. notere, ês. F. Dilgine, es F. Dilgele, ês, F. c II 328. Tiesa, 
ankstesniame Lexicon Lithuanicum atitinkamoje vietoje buvo dilgėlė 
(žr. p. 221). Pavadinimas noterė fiksuojamas ir vėliau spausdintuose 
Pilypo Ruigio, Kristijono G. Milkaus žodynuose. 

Minėtieji rytų baltų žodžiai yra tos pačios kilmės kaip ir pr. no-
atis ‘dilgėlė’ E 291 bei ukr. нать, le. nać, slov. nát ‘iš žemės einantys 
augalo lapai, ūgliai, ūsai (pvz., bulvienojai)’ (Trautmann 1923: 194; 
ME II 702t.; LEW 508t.; Smoczyński 2007: 428). 

2 Šiame ir tolesniuose pavyzdžiuose nėra aišku, kuri dilgėlių rūšis minima.
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Prūsų bei slavų pastarųjų žodžių daryba iki šiol yra diskusijų 
objektas. Gali būti, kad tai priesagos *-ti- vedinys iš ide. dial. veiks-
mažodžio *(s)nē- / (s)nā- ‘verpti, siūti, rišti, sukti’ (Persson 1912: 
813, 815; PKEŽ I 299t., III 193; Smoczyński 2007: 428), plg. la. snāt 
‘(su)sukti, verpti’, s. i. snāyati ‘apvynioja, aprengia’, s. air. snīid ‘suka, 
riša, kankina’; gr. νέω ‘verpiu’, lo. neō ‘verpiu; audžiu’, s. vo. au. nāu 
‘siuvu’ ir t. t. (IEW 973; ИЯ 704). 

Galimas daiktas, kad vedinys *nāti- iš pradžių reiškė ‘verpimas’, 
o paskui konkretėdamas (plg. la. nātns ‘drobinis’) ėmė žymėti dilgė-
lę kaip vieną iš senovinių verpimo augalų, plg. dar panašios darybos 
lie. nýtis, la. nîts, sl. *nitь ‘nyčių siūlas’ (PKEŽ I 299). 

Priesaga *-ti- kartu su *-tu- kadaise ide. prokalbėje (plg. Benve-
niste 1946) ir kurį laiką baltų kalbose buvo pagrindinė veiksmo pa-
vadinimų darybos priemonė, paskui ji ėmė nykti, užleisdama vietą 
galūnėms *-o-, *-ā-. Dar vėliau lietuvių kalboje dažniau vartota prie-
saga -imas / -ymas, latvių kalboje – -šana (apie šį procesą plačiau žr. 
Ambrazas 1998). 

Ne visiškai aiški lie. notrė / la. nātre kilmė. Ne vienas tyrėjas (ypač 
turėdamas omeny lie. noterė) bando rekonstruoti rytų baltų r kamie-
no vedinį *nāter bei įžvelgti čia priesagą *-ter- (plg. Specht 1935: 
235; Skardžius I 306; LEW 508; Smoczyński 2007: 428). 

Tačiau senovinė veikėjų pavadinimų priesaga *-ter- / -tel- vei-
kiausiai jau prabaltų laikais galutinai išnyko (išliko tik jos apofoninis 
variantas *-tlo-, vartojamas įrankių pavadinimams daryti, plg. lie. 
árklas, žr. Ambrazas 1993: 171tt.). Ją pakeitė iš būdvardinio afikso 
*-(i)o- kildinamos priesagos *tā-o-, *-ē-o-, plg. s. i. dtar, dātár, 
Av. dātar, gr. δώτωρ, δωτήρ, s. sl. datel’ь ‘davėjas’ ir lie. davjas bei 
senuosiuose raštuose vartotą duotojas ‘davėjas’ (Ambrazas 1989, 1993: 
112t., 2006: 69t., 2008b: 116t.). 

Todėl pagrįstesnė Vytauto Mažiulio (PKEŽ III 193t.) mintis, kad 
vedinys *nāti- rytų baltų kalbose buvo išplėstas priesaga *-er-. Pana-
šių vardažodinių vedinių su iš *-ro- kilusiomis priesagomis baltų 
kalbose yra ir daugiau, plg. lie. žãbras ‘žabas, rykštė’, žãbaras ‘žabas, 
stiebas, krūmas; žvirgždas, skalda’ : žãbas, kopr ‘kalva’ : kopà ir kt. 
(Ambrazas 2000: 178t.). Lietuvių žodį noterė Wolfgangas P. Schmidas 
(1993: 430) darybos požiūriu lygina su vo. nessel ‘dilgėlė’. 

Žemaičių tarmėje notrės pavadinimas įvairuoja dėl antrinės sufik-
sacijos (su įvairiomis būdvardinėmis priesagomis). 

Pietiniame žemaičių plote – daugiausia pietų žemaičių varniškių 
patarmėje, greta esančiose raseiniškių, kretingiškių šnektose, vartojamas 
žodis nõtrėlė, notrėl. Pvz.: notrielẽ kộ·nt skãũdê· ‘dilgėlė kanda skaudžiaiʼ 
DūnŽ 219; ẹškapûok nûotreles ẹš pàtuoȓũ·n ‘iškapok dilgėles iš patvoriųʼ 
DūnŽ 219; pri·želẹ vs·r nutrieũ·n ‘prižėlė visur dilgėliųʼ DūnŽ 219; 
pilni patvoriai notrėli prižėlę ‘pilni patvoriai dilgėlių prižėlęʼ Tverai 
(LKŽe); nõtrėlės taip pat skaudžiai kanda kaip i blusos ‘dilgėlės taip pat 
skaudžiai kanda kaip ir blusosʼ Kvėdarna (LKŽe). 

Įvairiose žemaičių ploto vietose ir kai kuriose vakarų aukštaičių 
kauniškių šnektose užfiksuotas variantas notrẽlė, notrel. 

Pavadinimas notrėlė minimas jau Dionizo Poškos (1765–1830) 
rankraštiniame žodyne, Ambraziejaus Pranciškaus Kašarauskio (1821–
1882) rankraštyje Litvanica 91a (Būga II 692). 

notrėlė su išvestine priesaga -ėlė (kilusia iš *-lo-) priklauso tam 
pačiam darybos tipui kaip ir kirmėl : kirm, musėl : mùsė, skru(z)-
dėl : skrù(z)dė, utėl : ùtė (LKA III 33, 135t. ir žemėl. 24, 120, 121; 
Ambrazas 2000: 176). 

Variantas notrelė atsirado dėl deminutyvų su -elis (-ė) (apie šios 
priesagos kilmę žr. p. 242) įtakos. 

Petkaičiuose užrašytas pavadinimas notruolė. Ypatybės turėtojų 
pavadinimai su išvestine priesaga *-ō-lŏ- (vartojami daugiausia va-

karinėje Lietuvos dalyje) gali būti bendra lietuvių ir prūsų (plg. lie-
tuvių vietovardį Aukštuõliai ir pr. Auctol-iten) inovacija (Ambrazas 
2000: 172tt., 2006: 71 ir lit.). 

Žemaičių vakarinėje dalyje – vakarų žemaičių ir šiaurės žemaičių 
kretingiškių, arčiau jų esančiose telšiškių ir varniškių šnektose – var-
tojamas priesagos -ynė vedinys nõtrynė ir jo variantai nótrynė, notrỹnė. 
Pvz.: ȓba rẽk vệrtẹ ẹš nũotrnẹs ‘sriubą reikia virti iš dilgėlėsʼ MoŽK; 
nũotrnẹs tuos r kûokẹs patọsẹs, kộnd ddlê ‘dilgėlės tos yra kokios 
pasiutusios, kanda labaiʼ MoŽK; nũotru , gàlêm ẹsẹvệrtẹ ‘dilgėlių yra, 
galime išsivirtiʼ MoŽK; rẽk trnktẹ sọ nũotri·nems gâlvas ‘reikia trinkti 
su dilgėlėmis galvasʼ MoŽK; o tų nõtrynių daugumas: visas kojas ir 
rankas nudegiau ‘o tų dilgėlių daugybė: visas kojas ir rankas nusidilginauʼ 
Salantai (LKŽe); į daržą nõtrynės auga ‘darže dilgėlės augaʼ Priekulė 
(LKŽe); jei notrynės varva šiltą rudens dieną, sėk rugius ‘jei dilgėlės 
rasoja šiltą rudens dieną, sėk rugiusʼ Skaudvilė (LKŽe); perkūnija dar 
negrumėjo, ir nõtrynės nedega ‘perkūnija dar negrumėjo, ir dilgėlės ne-
dilginaʼ Gargždai (LKŽe). 

Ten pat pasakoma ir nõtryna, nótryna, notrynà, pvz.: anos darželė[je] 
nėko kito nėra, tik vienos notrynos ‘jos darželyje nieko kito nėra, tik vienos 
dilgėlėsʼ Kretinga (LKŽe); nõtrynose kojas nusitvilkiau ‘dilgėlėse kojas 
išsidilginauʼ Gadūnavas (LKŽe); daržai nõtrynoms apaugo, sunku ir išra-
vėti ‘daržai dilgėlėmis apaugo, sunku ir išravėtiʼ Rietavas (LKŽe). 

Iš Lejaskuržemės (Dunika) užrašytas variantas nātrīne: nãtrĩ nes vã-
rijuši ‘dilgėles virę’, EH pateiktas ir iš Rucavos. Matyt, šis žodis pasi-
skolintas iš lietuvių kalbos žemaičių šnektų. 

notrynė randama jau Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos, Simono Dau-
kanto (1793–1864) raštuose, pvz.: notrynės aug nesėtos, o kviečiai ir 
pasėti neaug ‘dilgėlės auga nesėtos, o kviečiai ir pasėti neauga’ (LKŽe), 
vartota ir Rytų Prūsijoje (Būga II 692).

Su išvestine priesaga *-ī-nŏ- iš pradžių buvo daromi būdvardžiai 
(plg. mėlynas, žr. p. 235). Tačiau dauguma jų baltų kalbose sudaik-
tavardėjo. Lietuvių kalboje paplitę kuopiniai pavadinimai su -ynas, 
-ynė (Ambrazas 2000: 83tt.). Taigi galima spėti, kad kuopinės pri-
gimties yra ir visi aptariami vediniai. Antai notrỹnė Rokiškyje, Du-
setose žymi ‘dilgėlyną’ (LKŽe). 

Čia atkreiptinas dėmesys į tai, kad latvių kalboje kuopinės pri-
gimties pavadinimams daryti vartojama ne priesaga *-ī-nŏ-, bet jos 
apofoniniai variantai *-ei-nŏ-, *-ŏi-nŏ-, plg. lie. eglýnas ir la. egliene, 
egliens, eglainis (Ambrazas 2006: 67t. ir lit.). 

Iš Klaipėdos apylinkių užrašyta nóterina: muno vištytis, kurs jau toks 
didis buvo, įbėgo į nóterinas ir pražuvo ‘mano viščiukas, kuris jau toks 
didelis buvo, įbėgo į dilgėles ir pražuvo’ (LKŽe), iš Alsėdžių – notri nis 
yra tiesiog sudaiktavardėję būdvardžiai su priesagomis -inas (-a), -inis 
(-ė) (dėl jų tarpusavio santykių žr. Ambrazas 2005), plg. notr nis (-ė) 
‘dilgėlinis’ Tverečius, Kaltanėnai (LKŽe). 

Šiaurinėje žemaičių dalyje, apimančioje beveik visą šiaurės že-
maičių telšiškių patarmę, paplitęs perdirbinys nõtnėrė su variantais 
nótnėrė, notnėr; nõtnerė, notner. Pvz.: s nutnieȓũ· šlú·ta par n ga ra 
čé·kšt ǀ čé·kšt ‘su dilgėlių šluota per nugarą čekšt, čekšt [paralyžiuo-
tajam]ʼ DūnŽ 219; puo nûotnieres i·škûok l.za ‘dilgėlėse ieškok [vištos] 
lizdoʼ DūnŽ 219; bãisê kộndộntẹs r tuos nũonerẹs ‘labai dilginančios 
yra tos dilgėlėsʼ MoŽK; visi patvoriai priaugę nõtnėrių ‘visi patvoriai 
priaugę dilgėliųʼ Kruopiai (LKŽe); mesk perekšlę į nõtnėres, páreis no-
ras kvaksėti ‘mesk perekšlę į dilgėles, praeis noras kvaksėtiʼ Viekšniai 
(LKŽe); nótnėrės, kur didesnės, mažiau dilgina, kaip tos daržo dilgyni-
kės ‘dilgėlės, kur didesnės, mažiau dilgina, kaip tos daržo dilgėliukėsʼ 
Tryškiai (LKŽe); nebrisk į nõtnėres ‘nebrisk į dilgėlesʼ Gadūnavas 
(LKŽe); nenudek rankas nu notnėrių ‘neišsidilgink rankų su dilgėlėmisʼ 
Akmenė (LKŽe). 
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Žodis pirmą kartą užfiksuotas XIX a. Simono Daukanto didžiojo 
lenkų–lietuvių kalbos žodyno rankraštyje: pokrzywa, dilgine, dilgie 
arba notnerie DaDLL II 287. 

Aptariamasis pavadinimas galėjo atsirasti dėl notrės sąsajos su veiks-
mažodžiu nérti ‘megzti’ (apie jo kilmę žr. p. 220), nes rodo senąją 
dilgėlės paskirtį – jos naudojimą verpimui, mezgimui. Tačiau įtiki-
namesnis aiškinimas būtų kildinti iš lie. dial. *not-ri(e)-nė dėl įvyku-
sios skiemenų kaitos. 

Lietuvių ir latvių kalbose padaryti vėlesni šio augalo pavadinimai 
jau kitokios semantikos – susiję su dilginimu. 

Gana senas yra lie. dlgė. Jis užfiksuotas vakarų aukštaičių kauniškių 
rytinėje dalyje aplink Nemuną, vartojamas rytų aukštaičių uteniškių, 
kupiškėnų ir anykštėnų rytinėje dalyje. Pvz.: tu. d.l’g’u. tai apẹ. namùs 
priviñsta ǀ kap’ˈl’uoji kap’ˈl’uoji ‘tų dilgėlių tai apie namus privysta, [nors] 
kapliuoji, kapliuojiʼ KpŽ I 414; tu. d.l’g’u. pav.seri. i[š]sivá.rdu ǀ dɔ. 
kɔ.l’ maž.ta.s ‘tų dilgėlių pavasarį išsiverdu, dar kol mažutėsʼ KpŽ I 
414; d.l’gæs pašai laba ˈri·jæ ‘dilgėles paršai labai ryjaʼ KpŽ 414; vakas 
inlˈiñdo dˈlˈgˈėsna ir apkˈpˈino kójas ‘vaikas įlindo į dilgėles ir apsidil-
gino kojasʼ ZtŽ 149; tokioj žemėj tik dlgės ir usnys auga ‘tokioje žemė-
je tik dilgėlės ir usnys augaʼ Utena (LKŽe). 

Atskirose šnektose užrašyti kirčiavimo variantai digė (Gaižūnai, 
Aleksandravėlė, Stelmužė, Imbradas, Skudutiškis, Pastovėlis) ir dilg 
(Kamajėliai). 

XIX a. Antano Juškos žodyne ir tautosakos rinkiniuose užfiksuo-
tas ir dlga.

Aptariamieji pavadinimai dilgė, dilga – tai veiksmažodiniai galūnių 
vediniai, plg. digti ‘sopėti nuo padilginimo; niežėti’, dilgti ‘niežėti; 
rūpėti, magėti’, dlgyti, dlginti ‘kelti perštėjimą; dirginti, erzinti’, 
nudegti ‘suskaudėti’, dálgyti ‘dilginti’. 

Remiantis lie. dagis, pr. doalgis ‘dalgis’ E 546 reikšmine sklaida, 
veiksmažodis *delg- anksčiau, matyt, galėjo reikšti sememas ‘kirsti, 
rėžti’. Jis giminiškas s. isl. telgja ‘apkapoti, apgenėti’, s. air. dlongid 
‘jis skelia’ ir kt. (plg. Leskien 1884: 323; Trautmann 1923: 44; LEW 
81; ПЯ A–D 354tt.; PKEŽ I 213tt.; Smoczyński 2007: 91, 113). 

Toliau jis lygintinas su ide. *del- ‘skelti’, iš kurio vedami lie. dalýti, 
dlti ir pan. (IEW 194tt.). 

Bendrinės lietuvių kalbos žodis dilgėl vartojamas visame vakarų 
aukštaičių kauniškių areale ir kai kuriose kaimyninėse patarmėse: pie-
tų aukštaičių apie Alytų, Trakus, pietinėse vakarų aukštaičių šiauliškių 
šnektose apie Jonavą, Kėdainius, pietų žemaičių raseiniškių apie Kelmę, 
Tauragę. Pvz.: piktóji dilgėł ta laba kúnda ‘piktoji dilgėlė šita labai 
kandaʼ DvŽ I 126; prie‿kamã·ro·s tai‿tik ‿veno·s dlg·l·s ‘prie kamaros 
tai tik vienos dilgėlėsʼ KzRŽ I 148; šó·ko· kab‿dlg·læ· po·‿sùbinæ pakšus 
‘šoko kaip dilgėlę po užpakaliu pakišusʼ KzRŽ I 148; mūsų daržely 
priviso daug dilgėli ‘mūsų darželyje prisiveisė daug dilgėliųʼ Leipalingis 
(LKŽe); kad pakliuvau, tai pakliuvau, kaip nuogas į dilgėles ‘kad pakliu-
vau, tai pakliuvau, kaip nuogas į dilgėlesʼ Stakiai (LKŽe). 

Įvairiose Lietuvos vietose dar užfiksuoti retesni variantai: dilglė 
(apie Anykščius), dlgėlė (Pagramantis, Nemakščiai, Užusaliai, Alvitas), 
digėlė (Trakininkai) bei daugiskaitinė forma digėlės (Gegužinė). 

Žodis dilgėlė paminėtas jau rankraštiniame XVII a. Mažosios Lie-
tuvos žodyne Lexicon Lithuanicum: Neβel Dilgele Lex 64a. Vėlesnia-
jame Clavis Germanico-Lithvana pateikiami keli dilgėlės pavadinimai, 
taigi Mažojoje Lietuvoje jie įvairavo (žr. p. 219). 

Dilgėlė yra tokio pat tipo priesagos -ėlė vedinys kaip ir notrėlė (žr. 
p. 220). Jis padarytas iš senesniojo dilgė. 

Beveik visame pietų aukštaičių plote vartojamas pavadinimas 
dirgėl, drgėlė, digėlė. Pvz.: dz.rgˈė.łė.s tõ·s no.g nэ.vu. ǀ nok spau-

dz mo. ‘dilgėlės tos nuo nervų, nuo spaudimoʼ DrskŽ 69; dzirgˈė.ł·s na 
šó·ko. ǀ ir ã·kˈes apšó·ko. ‘į dilgėles šoko, ir akys iššokoʼ DrskŽ 69; dˈir-
gˈė ls gri.nái rankái nˈeimsˈ, laba kˈpˈinasˈi ‘dilgėlės plika ranka ne-
imsi, labai dilginaʼ ZtŽ153; prikˈpˈi.su dˈirgˈėlái táu rankàs ir kójas 
‘nudilginsiu dilgėle tau rankas ir kojasʼ ZtŽ 153; dˈigˈėlɛs saringdˈinˈtˈi 
rekˈa ‘dilgėles rinkti reikiaʼ ZtŽ 153; ʒirgel· tαi‿plá.ukus åugna ‘dil-
gėlė tai plaukus auginaʼ PpaŽK; an‿ʒirgeũ· ùšpilu | dektn.s | nus-
pir kå | ir‿tadù trinù ‘ant dilgėlių užpilu degtinės, nusipirkau, ir tada 
trinuʼ PpaŽK; išrauk nor šitas digėles: baisu žiūrėt, kokis darželis ‘išrauk 
nors šitas dilgėles: baisu žiūrėti, koks darželisʼ Rudamina (LKŽe); 
merga kap dirgėl – neprisglausi ‘merga kaip dilgėlė – ne pri si glausiʼ 
Rodūnia (LKŽe). 

Rečiau fiksuoti tokie žodžio variantai: digėlės (Azierkai), dirgel 
(Krosna, Simnas), drgė (Avižieniai), dirgià (Zietela), pvz., kõ tˈeñ nˈebˈt: 
lãpas bˈit nug dˈigˈos, rũšnˈu. ir krũopu. ‘ko ten nebuvo: lapas buvo 
dilgėlės, rūgštynių ir kruopųʼ ZtŽ 153. Plg. dar dingel (Varanavas). 

Tai rotacizmo atmaina iš dilgėl, dlgė (plg. Zinkevičius 1966: 
171t.). Panaši r, l ir kitų sonantų kaita (ypač priesagose) yra labai 
senas reiškinys, siekiantis ide. prokalbės laikus (plg. Benveniste 1935; 
Specht 1944; Откупщиков 1967; ИЯ 196). 

Kita vertus, čia galėjo turėti tam tikros įtakos ir antrinė sąsaja su 
veiksmažodžiu drginti. Jis, be ‘erzinti, jaudinti; kibinti; paleisti šau-
tuvą, spąstus; lepinti, tvirkinti, gadinti’, turi reikšmę ir ‘dilginti’, pvz.: 
Dirgina dirgėlė ‘dilgina dilgėlė’ Pelesa (LKŽe). 

Jį bandoma sieti su ru. дёргать ‘timptelėti, tempti, plėšti’, s. isl. 
draga ‘traukti’, go. dragan ‘tempti, (at)nešti, krauti’ ir kt. (Trautmann 
1923: 55tt.; LEW 96). Visi šie žodžiai vestini iš ide. *der- ‘lupti, dirti; 
(at)skelti, skaldyti’, iš kurio kildinami lie. drti, dùrti, darýti, derti, drbti 
ir pan. (IEW 206tt.; Jēgers 1966b: 77tt.; Urbutis 2009: 54tt., 184, 200). 

Pavadinimo dilgỹnė vartojimo arealas apima visą centrinę Lietuvos 
dalį: jis užfiksuotas vakarų aukštaičių šiauliškių, rytų aukštaičių pane-
vėžiškių patarmėse, kupiškėnų, anykštėnų, širvintiškių patarmių va-
karinėje dalyje, taip pat paaukštaitės žemaičių šnektose. 

Vidurio Lietuvoje (vakarų aukštaičių šiauliškių, pietų panevėžiškių, 
rytų aukštaičių anykštėnų kai kuriose šnektose) pasakomas variantas 
dilgnė. 

Forma digynė paplitusi Klaipėdos krašto aukštaičių plote ir jam 
artimose žemaičių šnektose apie Tauragę, Šilutę. LKA I 167 pateikiama 
ir daugiskaitinė forma digynės (Sablauskiai, Vaiguva, Ramučiai, Plaš-
kiai) bei variantas dilgyn (Papilė, Pakšteliai, Girdiškė, Juodaičiai). 

Variantai dlgynė, dlginė, dilgin užfiksuoti Dieveniškių apylinkė-
se ir Baltarusijoje esančiose lietuvių šnektose. Dilgin užrašytas ir iš 
kai kurių žemaičių šnektų (Raudėnai, Kuršėnai, Urkuvėnai, Gudmo-
niškė). Pvz.: sk·á·u dlgi·nes ǀ v·nas pũ·sles ‘skyniau dilgėles – vienos 
pūslės [ant rankų]ʼ DūnŽ 72; d.dž’ɔ.sɔ.z dil’ˈgi·na.s da’ži næá.uga ǀ 
t.p kur pakraš’čes ‘didžiosios dilgėlės darže neauga, taip kur pakraščiaisʼ 
KpŽ I 414; ˈmiega kaip un dil’ˈgi·n’u. ‘miega kaip ant dilgėliųʼ KpŽ I 
414; dilgynės auga patvoriuos ‘dilgėlės auga patvoriuoseʼ Panevėžys 
(LKŽe); neik į dilgynes – išsidilgysi ‘neik į dilgėles – išsidilginsiʼ Va-
balninkas (LKŽe); dilgynelėms takeliai apaugo ‘dilgėlėmis takeliai 
apaugoʼ Gaurė (LKŽe); nuvˈ·jo.m su mo.mù rы.kc žo.l.s ǀ nu ʒˈ.lˈ gˈi.-
nˈes rы.ko.mˈe ‘nuėjom su mama rinkti žolių, na, dilgėles rinkomeʼ 
DvŽ I 126; dˈ.lˈgˈinˈu· gri·nà runkà nˈepajimˈsˈ ǀ kú.nda ‘dilgėlių plika 
ranka nepaimsi – kandaʼ DvŽ I 126; tu. dzˈilˈgˈinˈũ· dåũ.g vˈisu. ‘šitų 
dilgėlių daug visurʼ DvŽ I 126; bundàs kẽpėm iš žołs ir dzilgini 
‘bandas kepėme iš žolės ir dilgėliųʼ LzŽ 59; dzlginės runkàs dzlgina, 
kap ráuni jàs ‘dilgėlės rankas dilgina, kai rauni jasʼ LzŽ 59. 
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Augalo pavadinimas dilgynė minimas jau 1599 m. išėjusioje Mi-
kalojaus Daukšos Postilėje: nes’ kitáip’ / iei t Winîcʓi apłáiſimę ir důſimę 
iei apêlṫ ǁ dilginemis / ne tiektái vmokėiimo ne imſime / bęt’ ir tatai k 
pagadiſſime /ǁ mokėṫ atpîldiṫ túrime ‘nes kitaip, jei tą vynuogyną aplei-
sime ir duosime apželti dilgėlėmis, ne tiktai užmokesčio neimsime, 
bet ir tai, ką pagadinsime, mokėti atpildyti turime’ DP 9642–44. 

Jis yra užfiksuotas abiejuose XVII a. Konstantino Sirvydo žody-
nuose: pokrʓywá / vrtica. dilgine SPr 130; pokrʓywá / Vrtica. Dilgine 
SD3 319. Greta kitų dilgėlės pavadinimų vartotas ir Mažojoje Lietu-
voje (plg. p. 219).

Dilgynė – tai tokio pat tipo kaip ir notrynė (žr. p. 220) vedinys, 
padarytas iš dilgė. Dilginė kilęs iš priesagos -inis (-ė) sudaiktavardė-
jusio būdvardžio, plg. dilginis (-ė) ‘kas dilgina; apaugęs dilgėlėmis’ 
(LKŽe).

Iš Naujosios ūtos užrašytas variantas dygel, matyt, atsirado dėl 
sąsajos su dygùs, dyglỹs. Tai priesagos *-lo- bei galūnės -us vediniai, 
padaryti iš gana seno veiksmažodžio, plg. lie. dýgti, degti, la. dîgt 
‘dygti’, diêgt ‘durti, mušti; dygsniuoti, daigstyti, siūlėti’, pr. digno ‘ka-
lavijo rankena’ E 427, lo. fīgere ‘(į)durti, įsmeigti; perdurti, perverti; 
įžeidinėti; prisegti, pritvirtinti; (pa)skelbti; (pa)statyti; (pa)sodinti; 
įspausti, įkalti; įbesti; nudelbti, nukreipti’ (ME I 477; LEW 93; IEW 
243t.; Karaliūnas 1987: 74; PKEŽ I 199t.; Smoczyński 2007: 109).

Miežaičiuose užrašytas variantas dalgynė atsirado dėl sąsajos su 
veiksmažodžiu dálgyti ‘dilginti’, būdvardžiu dalgùs ‘dilgus, dagus, dy-
gus’. Iš jų padaryti ir kitų augalų pavadinimai: dalgùtė ‘paprastasis 
dalgutis (Erodium cicutarium)’, dalgùtis ‘toks snaputinių šeimos auga-
las (Erodium)’, dagžolė ‘aštrioji viksva (Carex Buekii)’ (LKŽe). 

Vidžemės vidurinės dalies kompaktiškame plote (Karliai, Dzėrbe-
nė, Gatarta, Ramuliai, Sėrmūkšiai, Taurenė, Jaunpiebalga, Kėčiai, Kuo-
sa, Vecpiebalga, Ranka ir kt.) vartojamas pavadinimas dzeltene. ME jis 
užrašytas ir iš Bėrzaunės. Dauguma šio pavadinimo atvejų priskiriami 
didžiajai dilgėlei, tačiau remiantis tarminiais pavyzdžiais galima teigti, 
kad ir gailioji dilgėlė vadinta dzeltene. Pvz.: nâtras cits sàuc dzetenes 
‘dilgėles kai kas vadina dzeltenes’ Dzėrbenė (LVDA); nâtras aûg sakņu 
drzuôs, ʒetenes aûg gar stmalãm, tâs ìr daũdz liẽlâkas par nâtrãm ‘dil-
gėlės auga daržuose, dzeltenes ‘didžiosios dilgėlės’ auga patvoriuose, jos 
yra daug didesnės už dilgėles’ Jaunpiebalga; nâtres ìr tãs liẽlãs, un 
dzetenes ìr tãs, kas aûg iekš saknēm dùobês ‘dilgėlės yra tos didžiosios, 
o dzeltenes ‘gailiosios dilgėlės’ – tos, kur auga daržovių lysvėse’ Karliai 
(LVDA); dzetenes ìr tãs liẽlâs ‘dzeltenes yra tos didžiosios [dilgėlės]’ 
Kuosa (LVDA); nâtres i dzetenes såûca ‘dilgėlėmis ir dzeltenēm vadino’ 
Ranka (LVDA); dzetene ìr pret rematismu ‘dilgėlė yra nuo reumatizmo’ 
Sėrmūkšiai (LVDA); cic sàuc pa nâtrãm, cic pa dzetenẽm, ir sîkãs dzèltenes 
ari ‘vienas vadina dilgėlėmis, kitas vadina dzeltenēm; taip pat yra ir 
gailiosios dzeltenes ‘dilgėlės’ Skujenė (LVDA); dzetenes, kas kuôž ‘dzel-
tenes – [tokios dilgėlės] kurios dilgina’ Taurenė; dzetenes jåu ml låbu 
zemi, å kåtru gådu dzeteņu meš̄ pliêk liẽlå̂ks ‘dilgėlės tai mėgsta gerą 
žemę, dilgėlynas kiekvienais metais didėja’ Vecpiebalga (LVDA). 

Šis vedinys turi sudurtinę priesagą -tene (<-t(a)s + -ene), savo 
struktūra panašią į lie. -tena (<-tas + -ena, pvz., kùltena ‘nuvarytas 
arklys, kuinas; išdykėlis’, žr. Ambrazas 1993: 126), -tinis (-ė) (<-tas 
+ -inis (-ė), pvz., giltin). 

Pamatinis veiksmažodis dzet ‘gelti, kirsti (paprastai su geluoniu); 
badyti, durti (apie spyglius); dilginti, deginti’ yra senas, plg. lie. gél-
ti, gãlinti ‘daryti galą, nužudyti’, glti ‘kirsti, leisti gylį, kąsti’, la. galêt, 
galinât ‘galabyti, daryti žalą, žudyti’, pr. gallan ‘mirtis’ III 433,15–16, 24, 
614, 651, gallintwey I 515; II 515, gallintwei ‘žudyti’ III 318, gulsennin 

‘skaudėjimą’ III 1052, ru. жалить ‘gelti’, s. bažn. sl. želěti ‘apraudoti’, 
s. ang. cwëlan ‘mirti’, cwellan ‘žudyti’, s. vo. au. quёlan ‘kęsti skausmą’, 
air. at-baill ‘miršta’, arm. kełem ‘kankinti’, gr. βελόνη ‘smaigalys, ada-
ta’ ir pan. (Trautmann 1923: 83; ME I 541; LEW 145t.; IEW 470t.; 
ПЯ E–H 142tt., 334tt.; PKEŽ I 319tt., 422; Ambrazas 1993: 13, 85; 
Smoczyński 2007: 153, 168). 

Dviejose Latgalos šnektose užregistruoti variantai dzelne (Užvaldas) 
ir dzelde (Kapiniai). Pirmasis iš jų padarytas iš aptartojo veiksmažodžio 
dzet su priesaga -n-, o antrasis – iš išvestinio veiksmažodžio dzedêt 
‘durti, dilginti’ (ME I 540) su darybos galūne -e. 

Kai kuriose Vidžemės šiaurės rytų šnektose dilgėlė vadinama žo-
džiu dzelzene. Latvių bendrinėje kalboje šiuo pavadinimu įvardijamas 
graižažiedžių šeimos augalas bajorė (Centaurea). 

Minėtose šnektose paprastai jis vartojamas gailiosios dilgėlės reikš-
me, rečiau pasitaiko kaip apibendrintas dilgėlės pavadinimas. Pvz.: 
mozàs dzlzenes kuôž ‘gailiosios dilgėlės dilgina’ Jaungulbenė (LVDA); 
viênas ìr líelàs noâtras un ùotras dzèlzenes. osâkas ir dzèlzenes, toàpêc 
pàr dzèlzenm sauc ‘vienos yra didžiosios dilgėlės, o kitos – dzelzenes 
‘gailiosios dilgėlės’, aštresnės yra dzelzenes, todėl jas taip ir vadina’ 
Sinuolė (LVDA); ņuôtras ir garâkas dzèlzenes ir gàišâkas ‘[didžiosios] 
dilgėlės yra aukštesnės, dzelzenes ‘gailiosios dilgėlės’ yra šviesesnės’ 
Vec gulbenė (LVDA). 

Pavadinimas dzelzene registruotas ir šiaurės Latgaloje – Balvuose 
ir Liepnoje (Ēdelmane, Ozola 2003: 239). Jis turbūt giminiškas ir su 
kitose šnektose užrašytu gailiosios dilgėlės pavadinimu dzelzs nātre, 
kurį paraidžiui būtų galima versti ‘geležinė dilgėlė’, pvz.: maziê i 
dzeznâts ‘gailiosios [dilgėlės] yra dzelznātres’ Nabė; i divejâdi nâtri: 
dzeznâtri un nâtri ‘yra dvejopų dilgėlių: gailiosios dilgėlės ir dilgėlės’ 
Salaca (LVDA); zel nâtra brìesmîgi kuôdîga ‘gailioji dilgėlė labai aštri’ 
Trapenė (LVDA). 

Pavadinimas dzelza nātre užregistruotas ir Liborijaus Depkino žody-
ne: dselsa = nahtre. Kleine Nessel ‘gailioji dilgėlė’ Depkin 1704 II 211. 

Šie dilgėlės pavadinimai sietini su la. dzèlzs ‘geležis’, atitinkančiu 
lie. gel(e)žs, pr. gelso E 522, sl. *želzo ‘geležis’ (Būga II 681tt.; Traut-
mann 1923: 83; ME I 543t.; LEW 144; ПЯ E–H 200tt.; PKEŽ I 
346t.; Sabaliauskas 1990: 123; Smoczyński 2007: 167). 

Tai veikiausiai kartu su gr. χαλκός, mikėnų ka-ko ‘bronza’, he. 
ḫabalki ‘geležinis namas’ yra skolinys iš Mažosios Azijos, plg. ha. 
ḫapalki (Иванов 1977: 223tt. ir lit.). 

Iš žodžio gel(e)žs padarytas vienas kitas augalo pavadinimas ir 
lietuvių kalboje, pvz.: gelžnis ‘gyslotis gaidelis (Plantago media)’ Ži-
gaičiai, gelžnžolė ‘tokia žolė’ Gegrėnai (LKŽe). 

Ir latvių kalboje su žodžiu dzelzs sudaromi kiti augalų pavadini-
mai – plačiai paplitę pļavas dzelzene (Centaurea jacea) ‘pakrūminė 
bajorė’ ir lielā dzelzene (Centaurea scabiosa) ‘didžiagalvė bajorė’, dū-
rinys dzelzszāle, reiškiantis viksvinių šeimos augalą Carex nigra (sin. 
Carex vulgaris, Carex stolonifera) ‘paprastoji viksva’; visi jie yra ir 
bendrinės latvių kalbos žodžiai. 

Lietuvių tarmėse pasitaiko labai retų skolinių. Pirmiausia minėti-
ni slavizmai krapýva, chrapýva (plg. blr. крапiва, ru. крапива) (Breslau-
ja, Zietela), pvz.: iš krapvos tos sku.rõs nˈèmčˈus vˈirvˈès vˈjo ‘iš dil-
gėlės šitų plaušų vokiečiai virves vijoʼ ZtŽ 311; prikˈpˈinau rankàs 
krapˈi.vái ‘nusidilginau rankas dilgėleʼ ZtŽ 311; tai tu krapˈi.vái apáuk-
sˈi ‘tai tu dilgėlėmis apaugsiʼ ZtŽ 311; taip pat pokrýva (plg. le. po-
krzywa) (Troškūnai, Nemenčinė), žigùlka (plg. blr. жыгучка ‘piktadilgėʼ) 
(Breslauja). Iš Nidos užrašytas pavadinimas drginė gali būti paskolin-
tas iš la. driģene ‘drignė’ (LKA I 168).
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Kiaulpienės pavadinimai
Komentaro autoriai: ilga Jansone, Violeta Meiliūnaitė, Saulius Ambrazas

Žemėlapio ir komentarų pagrindas – atsakymai į ALE leksikos 
klausimyno klausimą Nr. 81. Papildomai remtasi atsakymais į KFRP 
4 dialektologijos anketos II dalies 103 klausimą, Inesės Ēdelmanės ir 
Ārijos Ozolos surinkta medžiaga (Ēdelmane, Ozola 2003: 273tt.).

Kartografuoti graižažiedžių šeimos kiaulpienių genties (Taraxacum) 
daugiamečio augalo, kurio požymis – pieniškos sultys, pavadinimai. 
Todėl labiausiai rytų baltų kalbose paplitę pavadinimai, kurie darybiš-
kai siejami su daiktavardžiu lie. penas, la. piẽns. Pastarasis būdvardinės 
priesagos *-no- vedinys (plg. Skardžius I 217; Ambrazas 1993: 94).

Paprastai jis kildinamas iš ide. *pe-/p- ʽbūti riebiam, gausiamʼ, 
plg. s. i. páyas ʽpienas, skystis, vanduoʼ, Av. payah ʽpienasʼ, paēman 
ʽmo ti nos pienasʼ ir s. i. pyāyate, pmavati ʽ(jis) trykšta, brinkstaʼ, pvan-, 
gr. πί(ϝ)ων ʽriebusʼ, lie. pýti ʽmirkti, prisisotinti (apie žemę); duoti arba 
gauti pienoʼ ir pan. (Trautmann 1923: 210; ME III 276tt.; Frenkelis 
1969: 38; LEW 585; ИЯ 570; Sabaliauskas 1990: 50; IEW 793tt.). 

Tačiau Wojciechas Smoczyńskis (2007: 455), be aptartosios, mini 
ir kitą alternatyvą, bandydamas aptariamąjį žodį susieti su kitu pana-
šiu ide. veiksmažodžiu, iš kurio išriedėjo sl. *piti ʽgertiʼ, gr. πῖθι ʽgerkʼ 
ir t. t. Čia galima prisiminti, kad vienas iš trijų prūsų kalbos pieno 
terminų – poadamynan ʽprėskas pienasʼ (E 695) – kilęs iš būdvardžio, 
reiškiančio ʽgeriaminisʼ (PKEŽ III 298t.).

Lietuvių ir latvių kalbose yra vienas bendras kiaulpienės pavadi-
nimas lie. piẽnė (plg. dar variantus penė, pien, piẽnis, pienỹs) ir la. 
piene. Tačiau jis apima tik nedidelę dalį lietuvių ir latvių tarmių. 

Lietuvoje jis vartojamas beveik visose aukštaičių šnektose. Pvz.: tik 
usnės ir piẽnės ‘tik usnys ir kiaulpienės’ Daukšiai (LKŽe); piẽnė prie 
žemės prigulusiais lapais, geltonais žiedais ant plikų liaunų rausvų stiebe-
lių ‘kiaulpienė prie žemės prigulusiais lapais, geltonais žiedais ant pli-
kų liaunų rausvų stiebelių’ Ukmergė (LKŽe); šiemet pūdyme daug piẽnių, 
užtat ir avys atsiganė ‘šiemet pūdyme daug kiaulpienių, užtat ir avys 
atsiganė’ Veliuona (LKŽe); gera ganyt kiaules pūdyme, jei yra daug piẽnių 
prižėlusių ‘gera ganyti kiaules pūdyme, jei yra daug kiaulpienių prižė-
lusių’ Pasvalys (LKŽe); vieni pieniaĩ žydi ‘vienos kiaulpienės žydi’ Rim-
šė (LKŽe); išrauk pieniùs ‘išrauk kiaulpienes’ Rimšė (LKŽe).

Latvių kalboje leksema piene užfiksuota tik kai kuriose Vidžemės, 
Latgalos ir Žiemgalos šnektose, pvz.: ṕìņu pỳɫnc sàcvyc: ʒatanài ʒatànc 
‘kiaulpienių pilnas visas kiemas – geltonai geltona’ Aknysta (ALE); 
nu ṕìņu lopu cytu ràiźi vùore supu ‘iš kiaulpienių lapų kartais virdavo 

sriubąʼ Kaunata (ALE); pìenes ziêd agri povasaruôs - vi ʒatàns vìn. 
viņas nùoziêd, ta ceļâs toàs pùkas – pìeņu sàklas ‘kiaulpienės žydi anks-
ti pavasarį – viskas geltona; joms nužydėjus, pakyla tie pūkai – kiaul-
pienių sėklosʼ Sinuolė (ALE). 

Reikėtų pritarti Prano Skardžiaus (I 73, 75) minčiai, kad piẽnė, piẽnis 
kilęs iš sudaiktavardėjusio būdvardžio. Čia turėtina omenyje, kad vėly-
vojoje ide. prokalbėje su afiksu *-(i)o- buvo plačiai daromi atributinės 
ypatybės būdvardžiai. Baltų kalbose jie labai anksti ėmė daiktavardėti 
ir padarė didžiulę įtaką daiktavardžio darybos, iš dalies ir kaitybos sis-
temai – sąlygojo -(i)o- produktyvumą, nuolatinį jo plitimą (plg. Am-
brazas 1992: 16tt., 2005: 130tt., 2006: 69t., 2008b: 116t. ir lit.).

Latvių kalboje Taraxacum dažniausiai žymi pienene. Pavadinimas 
pienene yra ir bendrinės latvių kalbos žodis, ir terminologinis Ta-
raxacum pavadinimas, jis vartojamas visoje Latvijoje. Šiek tiek rečiau 
nei kitur pienene vartojamas Kuržemėje. Čia labiau išplitęs dūrinys 
cūkpiene. Tarmių pvz.: mùsmãjã tak i daũ tãs piẽnenes, isplaûkušas i 
tagad, smukas, dztãnas; drẽbes aplipušas a piẽneņu pũkãm ùn sìena 
gružìm ‘mūsų namuose daug tų kiaulpienių, pražydusios ir tebežydi, 
gražios, geltonos; drabužiai aplipę kiaulpienių pūkais ir šieno šape-
liais’ Ergemė (ALE); piẽnen’s i nuo pimìm oûgìm, kas ziêd; piẽnenem 
i iêkša piẽnc sũrs ‘kiaulpienės yra pirmieji žydintys augalai; kiaul-
pienių pienas yra kartus’ Idus (ALE); ja tãs piẽnenes nebûtu, ta ne·kas 
gùovij nebûtu kùo êst ‘jeigu tų kiaulpienių nebūtų, tai karvės netu-
rėtų ko ėsti’ Kaugurai (ALE); piẽnenes pa atmata aûg, tâ ka ʒtas 
viên, guôves a êda ‘kiaulpienės auga dirvonuose, net geltona viskas, 
karvės irgi ėda’ Renda (ALE); piẽnenim i ʒtani ziêdi, un pêic tam 
pũki iẽt pa gaîs; cũki ruôk piẽnen saks, viņim tiẽ smeķigi ‘kiaulpienių 
žiedai geltoni, o paskui pūkai ore skraido; kiaulės knisa kiaulpienių 
šaknis, joms jos skanios’ Svėtciemas (ALE); piẽnenes nuôziêdêjušas, 
viņas a pũkâm apsẽ vaî vslu laũku ‘kiaulpienės nužydėjusios, jos 
pūkais nukloja beveik visą lauką’ Zalytė (ALE); penenes zíed majá 
àr ʒe:ltníem zíedíem; kad lo:pu vài zíedu nȗoráun, ta:k bòɫta, rúṷgta 
sula; zem i:r ra:sna sa:kn ‘kiaulpienės žydi gegužę geltonais žiedais; 
jeigu lapą ar žiedą nuskina, bėga baltos karčios sultys; žemėje stora 
šaknis’ Lazduona (ALE); pìenenes ziêd povasaruôs ʒatanìem ziêdìem; 
nùo pìenenm [govīm] ʒatàns pìens tìkùot ‘kiaulpienės žydi pavasarį 
geltonais žiedais; nuo kiaulpienių [karvių] pienas geltonesnis’ Si-
nuolė (ALE); pìnenèi garas lopas; pìnene ìr nazuôle; visâs molâs zîd 
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pìnenes – ʒatàns ‘kiaulpienės ilgas lapas; kiaulpienė yra piktžolė; 
visur žydi kiaulpienės – geltona’ Stameriena (ALE); kod pìnnes suôk 
zîdiêt, tod vuss làuks ʒatàns; bites vàc pìneņu zîdûs madu ‘kai kiaul-
pienės ima žydėti, tai visas laukas geltonas; bitės renka kiaulpienių 
žiedų medų’ Ziemeris (ALE); sastopamas visur – ceļmalās, laukos, 
pļavās; saulainā maija dienā, kad atveras pieneņu ziedi, viss lauks 
pārklāts ar mazām saulītēm; pieneņu uzlējumu lieto ēstgribas veicinā-
šanai; jaunās pieneņu lapas lieto salātiem ‘[kiaulpienių] randama vi-
sur – pakelėse, laukuose, pievose; saulėtą gegužės dieną, kai išsisklei-
džia kiaulpienių žiedai, visas laukas nusėtas mažų saulučių; kiaul-
pienių antpilas vartojamas apetitui gerinti; švieži kiaulpienių lapai 
vartojami salotoms’ Aiviekstė (Apv).

Tai latvių kalboje dariõs priesagos -ene ypatybės turėtojo pavadi-
nimas, plačiai vartojamas augalų pavadinimų darybai (žr. Endzelīns 
1951: 298). 

Iš kai kurių Vidžemės ir Žiemgalos šnektų užrašyta mažybinė 
forma pienenīte, pvz.: piẽnenit priêkš aknām [lieto] ‘kiaulpienė varto-
jama kepenims gydyti’ Luodė (Apv). 

Pavadinimai pienele ir pienelis kompaktiškoje teritorijoje šiaurės 
vakarų Vidžemės šnektose gali būti deminutyvinės prigimties. Mat 
su priesaga *-elo- (kilusi iš determinatyvo *-l-) deminutyvai daromi 
ne tik lietuvių kalboje, bet ir kai kuriose latvių tarmėse (plg. Rūķe-
Draviņa 1959: 245tt.).

Tarmių pvz.: gušņ̥s, piẽnes rave loũka. grũt izravet; saks ķbura, 
žubura, ʒiiļ ‘usnis, kiaulpienes išraudavo; šaknys kerotos, šakotos, 
gilios’ Duntė (ALE); piẽnes ziêž a:g pavasari u vl rudeni; kaziņeî 
griêž piẽnes ‘kiaulpienės žydi anksti pavasarį ir paskui rudenį; ožkai 
pjauna kiaulpienes’ Vainižiai (ALE). 

Tiktai Vainižiuose užrašyta forma piẽndele (piẽnde). 
Čia atkreiptinas dėmesys, kad *-ino- būdvardžiai lietuvių kalbo-

je labai dažnai virsta ypatybės turėtojų pavadinimais (plg. Ambrazas 
2000: 145tt.), o latvių kalboje tai atsitinka daug rečiau ir tik dalyje 
tarmių (plg. Endzelīns 1951: 312t.; Reķēna 1995: 96). Su panašia, 
irgi iš -no- kilusia priesaga padarytas pavadinimas pienine randamas 
Latgaloje, kurio pamatas – sudaiktavardėjęs būdvardis pieninis ‘pie-
niškas’: ṕìņiņi kaî pùorlaûž, ṕnc istak ‘kai kiaulpienę nulaužia, išbėga 
pienas’ Asūnė (ALE); kot nùlaûš ṕìņiņi, nu kuôta tak bòlc, ryûkc ṕnc 
‘kai nulaužia kiaulpienę, iš stiebo bėga baltas kartus pienas’ Izvaltas 
(ALE); ka nà·izràun ṕìńińi àr vysu sakńi, ʒàn deviņẏs goĺvys ìtá ‘jei 
neišrauna kiaulpienės su visa šaknimi, tai jos vietoje išleidžia devynias 
galvas’ Lyvanai (ALE); ṕìńińiś taîdys ḱeî sàuĺeîiś ‘kiaulpienės tokios 
kaip saulutės’ Makašėnai (ALE); ìeś pa èirumu nosò ṕìńiņu sàklys 
‘vėjas per lauką neša kiaulpienių sėklas’ Nautrėnai (Apv); kot pìńińis 
źî, to vysys pļavys kaî àr zàltu nùbrtys ‘kai kiaulpienės žydi, tai visos 
pievos kaip auksu nubertos’ Viškiai (ALE).

Rujienoje užrašyta su baigmeniu -ine sudaryta forma piẽnine. Bėrz-
galėje užfiksuota forma pieniene (ṕìńìņa źî ʒatońìm źîeńìm ‘kiaulpie-
nės žydi geltonais žiedeliais’ ALE), bet Džūkstėje – pi enîte (cũkas 
rakâs kâdu piẽnîti, kâdu saknîti ‘kiaulės knisasi kokios kiaulpienytės, 
kokios šaknytės’ Apv).

Kitas Latgaloje (Pildoje) sporadiškai užtinkamas pavadinimas pie-
ninīca turi slavišką priesagą -inīca (apie ją žr. p. 235): ṕìńińeîcu pa 
dùorzu ṕìaûćć ‘kiaulpienių darže priaugo’ Pilda (Apv).

Didelę pavadinimų grupę sudaro dūriniai, kurių pamatas yra gy-
vulio cūka (lie. kiaulė) ir skysčio piens (lie. pienas) pavadinimas. Šie 
pavadinimai vartojami kompaktiškame plote vakarų Lietuvos ir Kur-
žemės šnektose. 

Lietuvių kalboje labiausiai paplitęs dūrinys kiaũlpienė (plg. vari-
antus kiaupienė, kiaũpienė, kiapienė), kuris yra ir bendrinės kalbos 
norma. Pirmasis sandas kiaũlė (apie jo kilmę žr. 253 p.), be menki-
namosios reikšmės, gali reikšti ir augalo paskirtį. Mat kiaulpienės yra 
geras ankstyvas pašaras smulkiems gyvuliams, plg. gysiu kiaules ant 
dirvono, tenai tiek daug kiaulpienių ‘ginsiu kiaules ant dirvono, tenai 
tiek daug kiaulpienių’ Baisogala (Gritėnienė 2006: 110).

Tarmių pvz: kiti kiaũlpienes vieto salotų valgo ‘kiti kiaulpienes vie-
toje salotų valgo’ Viduklė (LKŽe); tokias minkštas kiaũpienes ir žąsims 
gal duoti ‘tokias minkštas kiaulpienes ir žąsims gali duoti’ Salantai 
(LKŽe); aũpi· p·kũ· prsvel  plá·ukus ‘kiaulpienių pūkų prisi-
velia į plaukus’ Dirvonėnai (DšŽ 134); kã·p ãũpî·nẹ[s] žî·d / pu·kâ· 
lã·ksta ‘kai kiaulpienės žydi, pūkiukai skraido’ Pavandenės apylinkių 
vakarinė dalis (DšŽ 134). 

Dažni kiaulpienės pavadinimai dūriniai, kurių pirmasis sandas yra 
linksnio formos, pvz.: kiaũliapienė, kiauliapiẽnė, kiauliãpienė; kiaulãpienė, 
kiaũlapienė. Tarmių pvz.: gyvuliai kiaũliapienes mėgsta – nieko, kad 
karčios ‘gyvuliai kiaulpienes mėgsta – nieko, kad karčios’ Nemunaitis 
(LKŽe); kiauliapiẽnės auga visuose patvoriuose ‘kiaulpienės auga vi-
suose patvoriuose’ Linkuva (LKŽe). 

Lietuviškame botanikos žodyne (LBŽ 342) užfiksuotas ir pavadinimas 
kiaũlpienis, padarytas iš dūrinio kiaulpienė su darybine galūne -is. 

Atskirose lietuvių kalbos šnektose kiaulpienei pavadinti vartojami 
ir žodžių junginiai kiaũlių piẽnės, kiaulnė piẽnė. Žodžių junginio pir-
masis sandas yra arba daiktavardžio kiaulė kilmininkas, arba vedinys 
su priesaga -in-, o antrasis sandas – daiktavardis pienė.

Panašiõs darybos pavadinimų randama ir latvių tarmėse: cūkpiene, 
cūkpienis (Kuržemė), cūkupiene (Kuržemė, Žiemgala), cūkupienis 
(Nyca), cūku piene (Vidžemės latgališkosios šnektos, Latgala).

Šių darinių pirmasis dėmuo yra cūka ‘kiaulėʼ. Jo kilmė nėra visai 
aiški. Tačiau bandoma lyginti su la. suķis, taip pat n. persų xūk, s. 
ang. sugu, lo. sucula, kimr. hucc (ME I 398). O šie yra perdirbiniai 
senojo ide. kiaulės pavadinimo *s-, plg. Av. hū-, gr. σῦς, lo. sūs, s. 
i. sýr ir t. t. (plačiau apie jį žr. Specht 1944: 123; IEW 1038t.; Ben-
veniste 1970: 27tt.; ИЯ 393).

Iš didelio Kuržemės ploto užrašyta e kamieno forma cūkpiene: 
cũkpiẽns ziêd ʒltni ziêdi ‘kiaulpienės žydi geltonais žiedais’ Al-
sunga (ALE); tâde mãl zeme kâdreĩz aûg tâʒ cũkpiẽns; lâbs jaṷ vîņs 
naṷ, tâ·pat, ka vi nezâl ‘tokioje molingoje dirvoje kartais auga tos 
kiaulpienės; jos negeros, kaip ir visos piktžolės’ Yvandė (Apv); miêžuôs 
saaûgušas cũkpiẽnes ‘miežiuose priaugusios kiaulpienės’ Kalėtai (Apv); 
cũkâm gašuô cũkpiẽnes, viaza, gušņu saknes; pavasarī aka va saràut 
cũkpiẽnes ‘kiaulėms skanios kiaulpienės, žliūgės, usnių šaknys; pava-
sarį vietoje jų galima priskinti kiaulpienių’ Kursyšiai (Apv); cũkpiẽ nes 
d salatuôs, lapis salaûž, sĩpuôlluõks klât, bišķit ln etiķ ûde. cũk piẽ-
ņi piẽns nejaûki rûkc ‘kiaulpienes valgo salotose, lapelius nuskina, 
įdeda svogūnų laiškų, šiek tiek acto vandens; kiaulpienių sultys yra 
labai karčios’ Renda (ALE); cũkpìenĩtes puõgaļiņa bitẽm laba. pavasarĩ 
nùo lapãm tàisa salãtus ‘kiaulpienės labai tinka bitėms; pavasarį iš lapų 
daro salotas’ Lutriniai (Apv). e kamieno forma cùkpìene minima ir 
Vidžemėje (Krapė). 

Žiemgaloje, Kuržemėje ir Latgaloje randamas ir variantas su pir-
mojo komponento nesutrumpinta genityvo forma, pvz.: iêt zemes pa 
gaîsu, kâ vepris ruôk cũkupiẽnes gŗãṷmãlê ‘žemė skrieja į visas puses, 
kai meitėlis kasa kiaulpienes pagriovyje’ Džūkstė (ALE); [salātos] mẽs 
liêka jaûnas cũkupiẽņu lapiņas ‘[į salotas] dedame jaunus kiaulpienių 
lapelius’ Nyca (ALE); eku mỳusu gańeîbâ ńi·kùo cyta naṷ, b’ìdnys 
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cỳukuṕìńiś ‘štai mūsų ganykloje nėra nieko kito, tik kiaulpienės’ Va-
raklianai (ALE).

Didelėje Kuržemės teritorijoje užfiksuota io kamieno forma cūk-
pienis: cũkpiẽņ – doũʒgadig lakstoûg; rnaks sak̄ns trekn zem oûgšm; 
sak̄ns izruôk setbr, oktõbr; ãtr nomazg oũkst ûdn; vĩtan vẽs 
viêt, lĩʒ nnãk piẽns; izliêk plâ:n žâ:ṷt sit ip; nožȗjš, kad lûst; 5 g 
sak̄n diên priêkš eîšen pret sklerõz un l izdals holasterins; tẽj jm 1 
dam kart sak̄ns uz 1 glãz vãreš ûiņ, ʒeŗ ½ glãz priêkš eîšn pret ʒtn 
kaĩt, žucakmiņm, tûsk, urĩnpûšļ, niẽr vaĩn; ârig svaîg sȗl pret a 
slimb, kãrpam, pinnm; joûns las un sak̄ns pa sȃltm pret mazanb, 
noguram; epriêkš 30 minũc las nomêrc oũkst ûd’n ‘kiaulpienė – 
daugiametis žolinis augalas; storesnės šaknys tų, kurios auga riebesnė-
je žemėje; šaknis iškasa rugsėjį, spalį; greitai nuplauna šaltu vandeniu; 
vytina šaltoje vietoje, kol nebeišsiskiria pienas; plonu sluoksniu pa-
lieka džiūti kambaryje; išdžiūvusios, kai ima lūžti; vartojama po 5 g 
šaknų kas dieną prieš valgį nuo sklerozės ir kad išsiskirtų cholestero-
lis; arbatai ima 1 valgomąjį šaukštą šaknų vienai stiklinei verdančio 
vandens, geria po ½ stiklinės prieš valgį nuo geltos, tulžies akmenų, 
vandenės, šlapimo pūslės, inkstų ligų; šviežios sultys nuo akių ligų, 
karpų, spuogų; jauni lapai ir šaknys vartojami salotose nuo mažakrau-
jystės ir nuovargio; prieš tai lapai 30 minučių mirkomi šaltame van-
denyje’ Dundaga (Apv); cũkpiẽņs pa vaas sâku u pavasa mẽs duôd 
luõpi; guôṷs vȋņs d tapat, bet cũkam i jàsakape ‘kiaulpienes vasaros 
pradžioje ir pavasarį duodame gyvuliams; karvės juos ėda taip, o 
kiaulėms reikia sukapoti’ Laucienė (Apv). 

Be Kuržemės, io kamieno forma cūkpienis užfiksuota Vainižiuose. 
Kuržemės tamniekų šnektose užregistruotas pavadinimas su su-

trumpėjusiu dūrinio pirmosios dalies šaknies skiemeniu cukpiene, 
cukpienis, kas siejama su tuo, kad dūrinio pirmas dėmuo „giliosiose“ 
tamniekų tarmėse buvo nekirčiuotas (Rudzīte 1993: 251). 

Žodžių junginys cūku piene (còuku pìn) girdėtas Susėjoje, o cūku 
pienis (cyuku pìńi) – Gaigalave. Žodžių junginys cūku piene paprastai 
vartojamas Žiemgaloje, pvz.: cũku piẽnẽm liẽlâ ziêdêšana âbeļziêdu laĩkâ 
‘kiaulpienės labai žydi žydint obelims’ Džūkstė (Apv); cùku pìenes àr 
nostm nese nùo tìruma – toâdas tiêvm, garm lopm bi ‘kiaulpienes 
ryšuliais nešė iš arimo – [kiaulpienės] tokiais plonais, ilgais lapais’ 
Sinuolė (ALE). 

Iš kai kurių šnektų užrašytas pavadinimas cūkpienene: cũkpiẽnenes 
d luõpi; cũkâm duô ‘kiaulpienes ėda galvijai; kiaulėms duoda’ Nyca 
(Apv); joûns meîts no cũkpiẽnenem nuôpi vaînadzi ‘jaunos mergaitės 
iš kiaulpienių nusipina vainikus’ Naukšėnai (Apv). 

Ancėje (cukpiẽnens) ir Panemunėje (cukpiênenes) randamas varian-
tas su sutrumpėjusiu dūrinio pirmosios dalies šaknies balsiu. Kai kurio-
se Vidžemės ir Žiemgalos šnektose, pavyzdžiui, Liaudonos, Stamerienos 
ir Garsenės, kiaulpienė vadinama žodžių junginiu cūku pienene. 

Vidžemės latgališkosiose šnektose sporadiškai vartojamas pavadi-
nimas lielā piene ‘didžioji pienė’, pvz.: lìelm pìenm ìr stùobri koâ zìmuļi 
rasni, sàklas vs nas pa gàisu ‘kiaulpienių stiebai stori kaip pieštukai, 
sėklas vėjas nešioja oru’ Sinuolė (ALE). Pirmasis jo dėmuo yra būd-
vardis liẽls ʽdidelisʼ. 

Tai, kaip ir lie. lelas ʽlaibas, lieknas, plonasʼ (gal čia minėtinas ir 
pr. lail- īsnan ʽkankinimasʼ III 6911), yra priesagos *-lo- būdvardis, 
besisiejantis su senu -no- vediniu lie. lenas ʽlaibas, plonas, lankstus, 
miklus, liaunasʼ (tokios pat darybos kaip v. air. lan ʽšvelnus, minkštasʼ, 
s. isl. linr ʽšvelnus, minkštas, silpnasʼ) bei gr. χειρός ʽliesas, išblyškęs, 
gležnasʼ su priesaga *-ro- (plg. Otrębski 1939: 76; IEW 661t.; LEW 
329t.; ПЯ L 24tt., 287, 297), padarytas arba iš *l-/lī- ʽlieti, glaistytiʼ 
(PKEŽ III 23, 341tt.), arba iš *lei- ʽnyktiʼ (IEW 661t.).

Pažymėtina, kad tokia priesagų *-lo-, *-no-, *-ro- kaita labai senas 
reiškinys, siekiantis ide. prokalbę (plg. Benveniste 1935; Fraenkel 
1938: 25tt.; Specht 1944; Burrow 1955: 126tt., 146tt.; Иванов 1965; 
Bader 1975; Откупщиков 2001: 276tt.; Ambrazas 2008b: 111).

Tiesa, minėti būdvardžiai giminiški ir kitokios darybos lie. le-sas, 
lái-bas (LEW 329tt.).

Lietuvių tarmėse galima rasti dar vieną kitą retą kiaulpienės pa-
vadinimą. Kai kurie iš jų yra panašiõs semantikos kaip ir kiaũlpienė 
(plg. Gritėnienė 2006: 135): penžolė (Josvainiai; dėl antrojo dūrinio 
dėmens žol žr. p. 233), baltpiẽnė (Linkmenys; dėl pirmojo dūrinio 
dėmens báltas kilmės žr. p. 247; vienoje iš latvių aukštaičių „giliųjų“ 
patarmių – Kalncempiuose – užrašytas analogiškas žodžių junginys 
baltā pienene: bòltù pìneņu lopas iêda paveserî solatûs àr krìejumu ‘bal-
tųjų kiaulpienių lapai valgomi pavasarį salotose su grietine’ [Apv]), 
karvãpienė (Skirsnemunė; pvz.: kai karvãpienės žydi, karvės duoda 
daugiau pieno Kelmė, žr. Gritėnienė 2006: 135). 

Istoriniuose raštuose nuo XVII a. minima karvažolė – Kuhbluhme 
verčiama karwʒoles (Lex 248). 

XVIII a. Kristijono G. Milkaus ir kai kuriuose vėlesniuose žody-
nuose kárvažolė kai kur turi reikšmę ʽpelkinė puriena (Caltha palus-
tris)’ (plg. Gritėnienė 2006: 81). Pastarųjų dviejų dūrinių pirmuoju 
dėmeniu eina daiktavardis kárvė. Šis pirmiausia siejasi su sl. *korva 
ʽkarvėʼ, pr. carwis ʽjautisʼ E 572, gal ir alb. ka ʽkastruotas jautis, buliusʼ, 
o toliau su pr. sirwis ʽstirnaʼ, kimr. carw, lo. cerwus ʽelniasʼ bei gr. κε-
ρα(ϝ)ός ʽraguotasʼ. Tai senas sudaiktavardėjęs priesagos *-o- būd-
vardis, padarytas iš ide. *kʼr-/kʼer- ʽgalia; ragasʼ (plačiau žr. Ambrazas 
2010b ir lit.). 

Nedideliame kompaktiškame šiaurės rytų Vidžemės areale varto-
jami kiaulpienių pavadinimai su šaknimi sviest-: svîstn Liepnoje, 
Malupėje, sviêstene Jaunruozėje, Markalnėje, Pededžėje, Trikatoje, 
sviêstenîte Jaunlaicenėje. Pavadinimo pamatas – daiktavardis sviests.

Kiaulpienės sulčių skonį apibūdina Antazavėje užrašytas vedinys 
karčiuškà. Jis padarytas su slaviška priesaga -(i)uška (apie jos kilmę 
žr. Ambrazas 2000: 112 ir lit.) iš būdvardžio kartùs. Tai lietuvių kal-
boje labai išplitusios galūnės -us (apie tai žr. Ambrazas 2008b: 108t. 
ir lit.) vedinys iš veiksmažodžio kisti (keta) (plg. Būga II 246; LEW 
258t.; Smoczyński 2007: 260). O šis išriedėjęs iš labai seno ir plačiai 
išsišakojusio ide. *(s)ker ʽpjautiʼ (žr. IEW 938tt.; Jēgers 1966a; От куп-
щи ков 1967).

I. Ēdelmanės medžiagoje iš Labrago užrašytas kiaulpienės pavadi-
nimas sīvene. Tai priesagos -en- vedinys iš būdvardžio sīvs ‘kartus’.

Atskirą grupelę kiaulpienių pavadinimų sudaro tie, kuriuose atsi-
spindi liaudies medicina. Nuo seno kiaulpienių šaknų nuovirais gy-
domos egzemos, šunvotės, spuogai. Dėl to kai kurie kiaulpienių pa-
vadinimai išriedėjo iš daiktavardžio šãšas (plg. Gritėnienė 2006: 109t.), 
galbūt padaryto iš išnykusio veiksmažodžio *šaš, plg. la. sass 
ʽneprinokęsʼ, sasi ʽnedidelės votysʼ, lie. šàšti, ššti ʽšaštiʼ (ME III 744t.; 
LEW 966; Smoczyński 2007: 625). 

Panevėžio, Deltuvos, Joniškio, Pasvalio, Pumpėnų apylinkių šnek-
tose randamas pavadinimas šašùkas su deminutyvine priesaga -ukas: 
kai buvom maži, iš šašùkų vainikus pynėm, o dabar žąsim raunam ‘kai 
buvome maži, iš kiaulpienių vainikus pynėme, o dabar žąsims rau-
name’ Pasvalys (LKŽe). 

Šiaurės rytų ir rytų Lietuvoje (Biržai, Panevėžys, Vilniaus kraštas, 
Kupiškis, Subačius, Vabalninkas, Smalininkai, Joniškis, Jonikaičiai, 
Medikiniai, Šeduva) užfiksuoti kiaulpienių pavadinimai pktašašis, 
pkt šašis, pktošašiai. Pvz.: nedideli tokie geltonai žydi. Vaistai nuo 
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šašų. Seniau gi būdavo visokiais spuogais užsikrėtę, būdavo, kaip ir 
pūliuoja, tai piktašašį nuskina, patepa ir viskas [pranyksta spuogai] 
‘nedideli tokie geltonai žydi; vaistai nuo šašų; seniau juk būdavo 
visokiais spuogais užsikrėtę, būdavo, kad ir pūliuoja, tai kiaulpienę 
nuskina, patepa ir viskas [pranyksta spuogai]’ Panemunėlis, žr. Gri-
tėnienė 2006: 110. 

Pirmuoju šio dūrinio dėmeniu eina būdvardis pktas, atitinkantis 
la. pikts; tai priesagos *-to- vedinys iš veiksmažodžio *peik-, plg. lie. 
pýkti, pekti, la. pîkt ʽpyktiʼ, pekt ʽišlepti, išpaiktiʼ, pr. paikemmai 
ʽapgauname, paviliojameʼ, go. bi-faihon ʽapgautiʼ, faih ʽapgaulė, apgavystėʼ 
ir kitus jiems giminiškus germanų žodžius, gal ir s. i. pśunaḥ ʽšmeižikasʼ 
(ME III 213; LEW 563, 589; IEW 795; Stang 1972: 40; Sabaliauskas 
1990: 175; PKEŽ III 210tt.; Smoczyński 2007: 446, 457). Tarmių 
pvz.: pìktašašių negraibykit: rankos bus karčios ‘kiaulpienių negraiby-
kite: rankos bus karčios’ Subačius (LKŽe); iš pìktašašių bitės ima medų 
‘iš kiaulpienių bitės ima medų’ ėriškiai (LKŽe); nebėr lietaus, net 
pìktašašių lapai suglebę ‘nebėra lietaus, net kiaulpienių lapai suglebę’ 
Salamiestis (LKŽe); nuraškei pìktašašį – bėga toks pienas ‘nuraškei 
kiaulpienę – bėga toks pienas’ Vabalninkas (LKŽe).

Panevėžio, Miežiškių, Biržų, Saločių, Daujėnų, Subačiaus, Kar-
sakiškio, Kupiškio apylinkių šnektose randamas pavadinimas šašavakis: 
dobilai šašavakiais išėjo – geltona išvien ‘dobilai kiaulpienėmis išėjo – 
geltona išvien’ Miežiškiai (LKŽe); nepink vainiko iš šašavakių: kai ant 
galvos užsidėsi – piktšašių atsiras ‘nepink vainiko iš kiaulpienių: kai 
ant galvos užsidėsi – piktšašių atsiras’ Biržai (LKŽe). 

Antrasis dūrinio dėmuo kilęs iš veiksmažodžio *elk-, plg. lie. 
vikti (veka), la. vlkt (vlku), sl. *velkti ʽvilktiʼ, Av. varək- ʽvilkti, temptiʼ, 
gr. ἄ(ϝ)οχξ, lo. sulcus ʽvagaʼ, alb. helkʼ ʽtraukiu, išplėšiuʼ, arm. hely ʽiš 
lėto neštiʼ (Trautmann 1923: 349t.; IEW 1145; LEW 1253; Smoczyńs-
ki 2007: 753t.); šis savo ruožtu turbūt išriedėjęs iš dar senesnio ide. 
*el- ʽplėšti, sužeisti, užmuštiʼ (plg. ИЯ 492, 1 išn.), iš čia lie. vėl; 
be to, plg. ir seną ide. žodį vikas. 

Lietuviškame botanikos žodyne (LBŽ 342), be šių, minimas ir prie-
sagos -ūnas vedinys šašūnas.

Kiaulpienių šaknimis bandoma gintis ir nuo nemigos (Gritėnienė 
2006: 110). Tai atspindi šios žolės pavadinimai, padaryti iš veiksma-
žodžio snáusti (snáudžia, snáudė), kuris atitinka la. snaũst (snaũžu, 
snaũdu) ir galbūt yra rytų baltų kalbų inovacija, nes bandymas jį 
susieti su gr. νυστάζω ʽmiegu, esu apsnūdęs; aplaidus, netvarkingasʼ 
(plg. Schulze 1966: 376; ME III 973t.; LEW 852t. ir lit.) kelia abe-
jonių (Smoczyński 2007: 580t.).

Pietrytinėje Lietuvoje (Marijampolė, Daukšiai, Pauliai) randami 
pavadinimai snaudãlis, snaudãlė: vaikai snaudaliùs pusto – gražu, kaip 
pūkai lekia ‘vaikai kiaulpienes pučia – gražu, kada pūkai lekia’ Dauk-
šiai (LKŽe). 

Šis su priesaga -alis (-ė) (kilusi iš būdvardinio afikso *-lo-) pada-
rytas vedinys paprastai eina veikėjo pavadinimu (plg. Ambrazas 1993: 
120), bet kartais žymi ir kitokius augalus (snaudãlis - ʽsmiltyninis 

šlamutis (Helichrysum arenarium)ʼ; ʽpievinė šilagėlė (Pulsatilla prateu-
sis)ʼ, ʽvėjalandė šilagėlė (Pulsatilla patens)ʼ; snaudãlė – ʽkitas graižažie-
džių šeimos pievų augalas (Leotundas)ʼ; ‘šilkažienė gaisrena (Corona-
ria flos-cuculi)’; ‘dvinamė katpėdė (Antennaria dioica)’; ‘pievinė mie-
galė (Succisa pratensis)’ (LKŽe). 

Kai kuriose kitose Lietuvos šnektose (Alytus, Marijampolė, Šven-
čionys, Trakai, Birštonas, Joniškis) vartojami pavadinimai snaũdė, snùdė, 
sndė: kap išgysi kiaules, tai neskink daug snùdžių, ba ir snausi per visus 
metus ‘kai išginsi kiaules, tai neskink daug kiaulpienių, nes ir snausi 
per visus metus’ ūdrija (Gritėnienė 2006: 110); pievose pas mus daug 
snaũdžių ‘pievose pas mus daug kiaulpienių’ Trakai (LKŽe). 

Šie pavadinimai su darybos galūne -ė gali būti kilę iš sukonkre-
tėjusių veiksmų pavadinimų, plg. snaudà, snaũdas; snudà, snùdas 
ʽsnaudulysʼ (LKŽe); snaũdė, kaip ir snaudãlis, snaudãlė, žymi ir kitokius 
augalus: ʽsmiltyninis šlamutis (Helichrysium arenarium)’; ‘dvinamė kat-
pėdė (Antennaria dioica)ʼ (LKŽe). 

Dėl kiaulpienės vaisiaus-skristuko, sudaryto iš baltų ilgų plauke-
lių (plg. Gritėnienė 2006: 110), išvaizdos vienas kitas žolės pavadini-
mas remiasi senu slavizmu pkas (plg. s. gudų пухъ). Tokie pavadi-
nimai užfiksuoti jau XVI a. raštuose (plg. Būga II 364t.; Skardžius 
IV 240; LEW 664; Smoczyński 2007: 487): pūkẽnė (Alksnėnai, Zara-
sai; su priesaga -enė), pūkùčiai (Šiūlėnai; su priesaga -utis). Lietuviš-
kame botanikos žodyne (LBŽ 342), be šių, minimas dar galūnės -is 
vedinys pūkis. 

Iš Tauragnų užrašytas gegėlas, kaip ir panašus bei toje pat šnek-
toje vartojamas dirvinio asiūklio (Equisetum arvense) pavadinimas 
geglis (LKŽe; Gritėnienė 2006: 38), turbūt padarytas su iš būdvar-
dinio afikso *-lo- kilusia priesaga iš gẽgė ʽgegutėʼ. O šis – retrogradi-
nis vedinys (plg. Skardžius I 21t.) iš senesnio geguž, turinčio atitik-
menų kitose baltų (la. dzeguze, pr. geguze E 731), o gal ir slavų 
kalbose (s. ru. жегъзуля, le. gżegżółka ir pan., žr. Trautmann 1923: 
81; LEW 142t.; ПЯ E-H 189t.; PKEŽ I 337; Sabaliauskas 1990: 117), 
jeigu tai nėra į slavų kalbas patekęs baltizmas (žr. Prinz 1966). 

Pasak Vytauto Mažiulio (PKEŽ I 337t.), priesagos *-uź- vedinys 
(plg. dar Ambrazas 2000: 98) lie. geguž ir jo giminaičiai yra iš gar-
sažodžio *ge-g.

Mielagėnų šnektoje rastas pavadinimas dvyliknė padarytas su būd-
vardine priesaga -inis (-ė) iš skaitvardžio dvýlika. Šis savo ruožtu yra 
dūrinys. Pirmasis dėmuo dvý- turbūt atsiradęs iš senesnio *dvei- (plg. 
s. bažn. sl. dъvě, s. ru. dvē) ir vėliau pakitęs dėl trýlika įtakos. O 
antruoju dėmeniu, kaip rodo senuosiuose raštuose vartojamos formos 
antras liekas ʽdvyliktasʼ, kadaise ėjo būdvardis liekas ʽatliekamasʼ, ati-
tinkantis la. lieks ʽatliekamasʼ (plačiau žr. Mažiulis 1957: 40tt.). Tai 
galūnės *-o- vedinys iš ide. veiksmažodžio leik-, plg. lie. lkti (leka), 
la. likt (leku) ʽdėti, statytiʼ, pr. polīnka ʽpasiliekaʼ , go. leiƕan ʽskolintiʼ, 
lo. linguo, gr. χείπω ʽpaliekuʼ, s. i. riṇákti ʽliekaʼ ir t.t. (Trautmann 1923: 
145t.; LEW 372t.; IEW 669t.; ПЯ L 22tt.; Sabaliauskas 1990: 92; 
PKEŽ III 318; Smoczyński 2007: 355t.).
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Rugiagėlės pavadinimai
Komentaro autoriai: Asta Leskauskaitė, Anna Stafecka, Saulius Ambrazas

Žemėlapio ir komentarų pagrindas – atsakymai į ALE leksikos 
klausimyno klausimą Nr. 83. Papildomai remtasi Antano Salio Ap-
klauso 1 klausimo Nr. 76 atsakymais ir žodynu Latvių kalbos auga-
lų pavadinimai (Latviešu valodas augu nosaukumi) (Ēdelmane, Ozo-
la 2003).

Graižažiedžių šeimos laukinis augalas, žiemkenčių piktžolė (Cen-
taurea cyanus) įvardijamas dūriniais lie. rùgiagėlė ir la. rudzupuķe. Jų 
darybos pamatas – bendras baltų (plg. lie. rugỹs, la. rudzis, pr. rugis 
E 258), slavų (plg. s. ru. rъžь), germanų (plg. s. isl. rugr, s. ang. ryge) 
kalbų žodis (žr. Trautmann 1923: 246; Būga III 681; ME III 555; 
Porzig 1954: 143; Sabaliauskas 1958a: 455, 1990: 43; IEW 1183; LEW 
745t.; Чемоданов 1962: 82t.; Stang 1972: 46; ИЯ 419, 658; PKEŽ 
IV 32t.; Smoczyński 2007: 523). Tolesnė jo kilmė visai neaiški. 

Aptariamųjų lietuvių ir latvių dūrinių antrieji dėmenys skiriasi. 
Lietuviškojo (rùgia-gėlė) atveju – tai gana senas žodis gėl. Jis galbūt 
yra veiksmažodinis galūnės -ė vedinys, dar plg. lie. getas, la. dzets 
‘geltonas’, lie. geltónas, la. dzltãns ‘geltonas’, pr. gelatynan < *gelta-
ynan ‘geltonai’ E 464, taip pat sateminius variantus lie. žélti, la. zet 
‘želti’, lie. žãlias, žol ir pan., o toliau sl. *zelenъ ‘žalias’, *žъltъ ‘gel-
tonas’; s. vo. au. gëlo, kimr. gell ‘geltonas’, s. i. hári- ‘šviesus, geltonas’ 
ir t. t. (žr. LEW 144).

Lie. rùgiagėlė paplitusi pietų žemaičių varniškių, pietinėse pietų ir 
vakarų aukštaičių šnektose, pvz.: šic mˈenˈkˈ rugˈa. | vienˈ ku.kã·lai | 
rùgˈagˈė.łė.s ‘čia menki rugiai – vienos raugės, rugiagėlės’ DrskŽ 310; 
rùgeg·l.s tèb gražα. žĩ·ʒı ‘rugiagėlės taip gražiai žydi’ PpaŽK; koki čia 
rugiai – vienos rùgiagėlės ‘kokie čia rugiai – vienos rugiagėlės’ Drus-
kininkai (LKŽe). 

Medžiaga, surinkta pagal A. Salio Apklausą 1, rodo, kad šis pa-
vadinimas (plg. dar jo variantus rugiãgėlė, rugiaglė, rugiaglė, rugiaglė, 
rugigėlė, rùgedėlė, rùdegėlė, rùdagėlė, rudagėl, rùdalėlė) anksčiau var-
totas visoje aukštaičių tarmėje ir pietų žemaičių patarmės plote, taip 
pat už Lietuvos ribų (apie Punską).

Norminė lytis yra rùgiagėlė. Tačiau tarmėse pastebima kirčio slink-
tis link galūnės: rugiãgėlė, rugiaglė, rugiaglė, rugiagėl. Čia reikia 
turėti omenyje, kad pirmajame dėmenyje kirčiuojami dūriniai su jun-
giamuoju balsiu ia yra tarsi išimtys iš bendrõs tendencijos – kirčiuo-
ti jungiamąjį balsį, plg. spygliãtvorė, krumpliãratis ir t. t. Apskritai 
dūrinių kirčiavimas patyrė įvairaus pobūdžio pokyčių (plg. Mikulė-
nienė 2005: 115tt. ir lit.). 

Senuosiuose lietuvių raštuose pavadinimas rùgiagėlė ir jo variantai 
nevartoti.

Aptariamosios gėlės pavadinimai turi variantų su jungiamuoju 
balsiu i: rùgigėlė, ruggėlė, rugiglė, rugigėl. Lietuvių kalboje jungia-
mąjį balsį i turi ne tik tie dūriniai, kurių pirmuoju dėmeniu eina i-
kamienis žodis (pvz.: akmirksnis : aks, naktžiedė : nakts), bet kartais 
ir tie, kurių pirmasis dėmuo yra ā, ŏ, iŏ ar ()ē kamienų daiktavardis, 
pvz.: vaikgalis : vakas, baslgalis : baslỹs, blauzdkaulis : blauzdà, 
eglšakė : ẽglė (plg. Urbutis 1965: 445t.). 

Toks jungiamojo balsio i išplitimas senas, plg. vardus Gediminas, 
minigaila, noributas ir pan., turinčius paralelių kitose giminiškose 
kalbose (plačiau apie tai žr. Skardžius I 418tt., IV 665tt. ir lit.). 

Formų rùgiadėlė, rùdiagėlė, rùdagėlė, rudagėl, rùdalėlė atsiradimą 
lėmė minkštųjų priebalsių  ir  kaita pietų ir kai kuriose rytų aukš-
taičių šnektose (apie tai žr. Leskauskaitė, Mikulėnienė 1998: 95tt. ir 
lit.) bei sąsaja su būdvardžiu rùdas. 

Dūrinio rugiãžolė antrasis dėmuo – visose baltų kalbose vartojamas 
žodis žol (plg. la. zâle, pr. soalis ‘žolė’ E 293, acc. sg. sālin III 10513), 
tos pačios kilmės kaip apžvelgtasis gėl, o variantas rugiakvietkà – jau 
XVI a. raštuose užfiksuotas slavizmas kvietkà (plg. s. gu. квт ка, 
žr. Skardžius IV 175). 

Senuosiuose raštuose ir tarminiuose žodynuose nė vienas iš šių 
dūrinių neužfiksuotas. Pavadinimas rugiãžolė žinomas iš Kalbos faktų 
rinkimo programos medžiagos – užrašytas apie Juodupę, taip pat iš 
rašomosios kalbos, plg. Ji pareina taku nuo alksnyno, rankose turėdama 
aibes rugiažolių rš (LKŽe).

Renkant medžiagą pagal A. Salio Apklausą 1 nustatyta, kad apie 
Mažaičius vartojamas variantas rugiakvietkà.

La. rudzupuķe paplitusi visoje Latvijos teritorijoje. Kuržemės ir 
Vidžemės lyviškosiose šnektose vartojamas variantas rudzpuķe. Re-
tesnis žodžių junginys rudzu puķe, kuris taip pat užfiksuotas visoje 
Lat vijoje.

Tai liudija ir latvių tarmių pavyzdžiai: smukas jòu tòas rudzupuḱś 
je, b́e i nazoáĺś àr ŕiz ‘gražios jau tos rugiagėlės yra, o kartu ir 
piktžolės’ Aknysta (ALE); naèiŕi rudźi – kìukuĺi da rudzu pučiś ‘ne-
švarūs rugiai – tik raugės ir rugiagėlės’ Nautrėnai (ALE); rudzpuķ’ zil` 
krãs’ i, tuši zil’ ‘rugiagėlė yra mėlynos spalvos, tamsiai mėlyna’ Idus 
(ALE); ziêdt ziêd rudzu vãrpa, bet, kad ziêd rudzupuķe, vãrpa viņu 
nevin͂nêja ‘žydėte žydi rugių varpa, o kai žydi rugiagėlė – varpa jos 
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neįveikia’ Nyca (ALE); rudzpuķs ziêd pa rudzi, smuk, zi ziêdi ‘ru-
giagėlės žydi rugiuose, gražūs mėlyni žiedeliai’ Vainižiai (ALE); ru-
dzupuķes a suôt nizâles, bet ma viņas patîk ‘rugiagėlės irgi esą pikt-
žolės, bet man jos patinka’ Zalytė (ALE).

Lyviškosiose šnektose vartojama ir vyriškosios giminės forma ru-
dzupuķis, pvz.: rudzupuķi oûg rudzos un ziẽd a zilim ziêdim ‘rugiagė lės 
auga rugiuose ir žydi mėlynais žiedais’ Svėtciemas (ALE).

Visų šių latviškų pavadinimų antrasis dėmuo puķe ‘gėlė’ yra finiš-
kas skolinys, plg. lyv. putk, puk’k’, put’t’ ‘gėlė’ (ME III 405t.; Fren-
kelis 1969: 67; Sabaliauskas 1963: 134 ir lit.).

La. rudzu puķe vartojamas XVII–XVIII a. žodynuose: Rudsu Puk-
kes Korn blumen Fürecker 1685 II 220; Rudsu=puķķes Korn=blumen 
Depkin 1704 III 1227; Kornåhre, rudſu pukke Stender 1789 I 363; 
Rudſu pukke. Roggenblume Stender 1789 II 220.

Iš la. rudzupuķe kilo retas latvizmas rùdzpūkis. Šis pavadinimas ir 
jo variantai rùdzpukis, rudzpukė žinomi tik iš vakarinės Lietuvos da-
lies (Klaipėdos apylinkių), pvz.: daug tų rùdzpūkių žyda į rugius, viskas 
mėlynuo[ja] ‘daug tų rugiagėlių žydi rugiuose, viskas mėlynuoja’ Do-
vilai (LKŽe).

Tos pačiõs semantikos, kaip ir lie. rùgiagėlė / la. rudzupuķe, yra 
vo. Kornblume ‘rugiagėlė’. Su šiuo žodžiu sietinas apie Šilutę užrašy-
tas germanizmas kõrnblumė. Šis pavadinimas vartojamas ir Lyduokių 
apylinkėse.

Lietuvių ir latvių tarmėse rugiagėlės reikšme vartojamas ir ben-
drą paplitimo arealą sudaro tos pat kilmės slavizmas vosilka/vasilka 
(plg. s. gu. василкъ, gen. sg. василькá, le. wasiłka, wasiłek ‘rugia-
gėlė’, žr. Skardžius IV 298; Даль I 167). 

Lie. vosilkà (ir variantai voslka, võsilka, vosikas, voslkas, võsilkas, 
vosikė, voslkė) būdingas visoms lietuvių tarmėms. 

Atsakymai į A. Salio Apklauso 1 klausimus rodo, kad būta ir 
daugiau variantų: vasilkà (apie Pikelius, Skliaustę, Leckavą, Klykolius, 
Židikus, Tirkšlius, Viekšnius, Padvarėlius, Kriukus, Žeimelį, Nama-
jūnus ir kt.), vaslka (apie Dapšius, Zastaučius, Tirkšlius, Kriukus, 
Žeimelį, Virškupėnus, Pabiržę, Daukniūnus, Geidžiūnus ir kt.), vasikė 
(apie Laižuvą, Tirkšlius, Viekšnius, Skuodiškius), vaslkė (apie Zas-
taučius, Urvikius), vósylka (apie Klykolius, Urvikius), vasikas (apie 
Pikelius, Leckavą, Kervius, Skliaustę, Židikus, Skuodą, Šarkę, Ylakius, 
Vabalius, Padvarėlius, Paluknę, Mosėdį, Vabalius, Puokę, Žemaičių 
Kalvariją, Sedą, Damelius ir kt.), vaslkas (apie Virškupėnus, Kuršė-
nus, Šakinius, Mižuikus, Varnius, Gomalius, Karčemas, Vaiguvą, 
Anykščius, Kurklius, Pagirius ir kt.), vãsilkas (apie Kupreliškį, Šiekš-
tininkus), vislka (apie Urvikius, Naujamiestį), visilkà (apie Dikonius), 
visikas (apie Joniškėlį, Naujamiestį), vuslka (apie Krakes), vusilkà 
(apie Surviliškį, Truskavą, Ilgižius, Andrioniškį), vusikas (apie Pašuš-
vį), vasélka (apie Švėkšną, Judrėnus), vasélkas (apie Žlibinus), vasiel-
ka (apie Viduklę), vozilkà (apie Lekėčius), vozlka (apie Paupį, Mau-
ručius), osilkà (apie Gražulius, Trečiūnus, Skriaudžius, Pašlavantį, 
Prienus, Marijampolę, Igliauką, Liudvinavą ir kt.), usilkà (apie Pa-
kruojį), uslka (apie Kapčiūnus), usikas (apie Rudiškius, Lūpaičius, 
Norušaičius, Pakruojį, Kapčiūnus, Šeduvą, Raginėnus ir kt.), asikas 
(apie Joniškėlį).

Šių pavadinimų įvairovę ir paplitimą galima iliustruoti ir lietuvių 
tarmių pavyzdžiais: dažnã i‿vo·silkàs rñgdavo·m ‘dažnai ir rugiagėles 
rinkdavome’ ZnŽ III 701; ruuõs va.siku. net‿m·linα ‘rugiuose ru-
giagėlių – net mėlyna’ KlŽ 413; voslkos rugiuosà áuga, ãnos mėlyna 
žýdz’ ‘rugiagėlės rugiuose auga, jos mėlynai žydi’ LzŽ 291; sako, 
pirmos vasikos žydžia, tai reikia linai sėt ‘sako, pirmos rugiagėlės žydi, 

tai reikia linus sėti’ Biržai (LKŽe); jauroj auga vosikos ‘jauroje auga 
rugiagėlės’ Dusetos (LKŽe); vasikos – nė kokia kvietka: žolė, i gana 
‘rugiagėlės – ne kokia gėlė, žolė, ir gana’ Viduklė (LKŽe); vasikės 
auga rugiūse ‘rugiagėlės auga rugiuose’ Viekšniai (LKŽe); iš vosikių 
vainikėlis gražiai mėlynuojas ‘rugiagėlių vainikėlis gražiai mėlynuoja’ 
Valkininkai (LKŽe); vosilkaĩ mėlynais teip jau daugiausia žiedeliais, ale 
bet būdavo ir rausvų ‘rugiagėlės taip jau daugiausia mėlynais žiedeliais, 
bet būdavo ir rausvų’ Suvainiškis (LKŽe).

Pavadinimas vosilkà užfiksuotas jau XVII a.: 
abiejuose Konstantino Sirvydo žodynuose: modrak / caliba, ca-

len-ǁdula, woʃiłka SPr 83; Modrak / modrʒeniec. cyanus. Woʃiłka 
SD3178; 

pirmuosiuose Mažosios Lietuvos rankraštiniuose vokiečių–lietuvių 
kalbų žodynuose; pvz.: Kornbluhm Woʃilka Lex 55a; Korn=Bluhme. 
Woʃilka, ôs, F. c I 1099.

Tarmėse vartojamas ir variantas vasilkà (resp. vaslka, vãsilka) su 
balsiu a šaknyje. Balsių o ir a kaita lietuvių slavizmuose gana dažnas 
reiškinys (plg. Zinkevičius 1997).

Kai kur vietoj a, o tariamas balsis i (visilkà, vislka) ar u (vusilkà, 
vuslka), i keičiamas e (vasélka) ar ie (vasielka), skardinamas priebalsis 
s→z (vozilkà, vozlka). Pavinkšniuose užrašytas perdirbinys valilka.

Dalyje lietuvių tarmių žodžio pradžioje priebalsis v netariamas, 
pvz.: vóras→óras, vokietis / vokietỹs→ókietis / okietỹs ir pan. (žr. 
Zinkevičius 1966: 177t.; LKA II 112t., žemėl. 94). Toks kitimas bū-
dingas ir nagrinėjamam slavizmui: osilkà, usilkà, uslka.

Minėtini ir morfologiniai variantai: vosikas, voslkas, vósilkas, 
vòsilkas; vosikė, voslkė; vasikas, vaslkas, vãsilkas; vasikė, vaslkė, 
vasilkià; vozikas; vasélkas; asikas; usikas.

Tokio pobūdžio kamienų įvairavimas būdingas ir lietuviškiems 
daiktavardžiams. Senos yra ŏ ir ā kamienų gretybės, pavyzdžiui, 
nãgasǁnagà (žr. Stundžia 1978).

Lietuvių tarmėse išryškėja ir šio slavizmo lietuvinimo pastangos – 
vartojami deminutyvai su priesaga -(i)ukas (kilusia iš ide.*-ko-, žr. 
Ambrazas 2000: 90t. ir lit.): vosilùkas, vosiliùkas; vasiliùkas.

La. vasilka vartojamas Latgalos rytuose ir pietuose. Kai kuriose 
šnektose užfiksuota kitų šio pavadinimo variantų – vuosilka (Kalupė), 
vosilka (Izvalta), pvz.: vaśìlkys – taîdys ziłys puḱeîiś pa rudzỳm ît 
‘rugiagėlės – tokios mėlynos gėlytės, rugiuose žydi’ Asūnė (ALE); 
agruôk brnus pužàja ài rusàlkòm, lai, laśiêdami vaśìļkys, naḿèidéitu 
rudzu ‘seniau vaikus gąsdino undinėmis, kad skindami rugiagėles 
nemindytų rugių’ Kaunata (ALE); vaśìļku vàiņuks ‘rugiagėlių vainikas’ 
Pilda (ALE); vaślkys vys·vairuôk rudzûs aûk ‘rugiagėlės dažniausiai 
rugiuose auga’ Izvalta (ALE); rudzu èirumâ aûk vùośìlkys, ḱìukûĺi, jì 
nagòņi izbàic lab́eîbu ‘rugių lauke auga rugiagėlės, raugės, kurios 
labai sugadina javus’ Kalupė (KIV II 546).

Kompaktiškai Latgalos vidurio šnektose dažniausiai vartojamas pa-
vadinimas naktinīca. Atsakymuose į ALE leksikos klausimus jis užra-
šytas iš Uozuolainės ir Varaklianų, papildomoje medžiagoje – dar ir 
Aizkalnės, Galėnų, Viškių. Šiaurės Latgaloje (Škilbėnuose) užfiksuotas 
variantas naktenīca (nakeńîca), o pietų Latgaloje (Viškiuose) – nak-
tinīdza (nakińeidza), pvz.: nakińeîcys aûg rudzûs ‘rugiagėlės auga ru-
giuose’ Galėnai (ALE); nakińeîcài gàrs kuôc ‘rugiagėlės ilgas stiebas’ 
Uozuolainė (ALE); nakińeîca (vartoja vyresnioji karta) – kas jàu î pàr 
puči, a ṕìļsàtuôs is ìerga ṕìerk ‘rugiagėlė – kokia jau ji gėlė, o mies-
tuose turguje perka’ Varaklianai (ALE); nakińeîdzu vàinućeņu govâ 
‘rugiagėlių vainikėlis ant galvos’ Viškiai (ALE).

Latvių kalbos augalų pavadinimų žodyne naktinīca užrašyta ir iš 
Aizkalnės, Barkavos, Dignajos, Galėnų, Maltos, Preilių, Rudzėtų, 
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Silajanių, Varaklianų, Varkavos, naktinīce – iš Uozuolainės, naktenīca – 
Agluonos, Makašėnų, Viškių, naktine – Gaigalavos, o naktenīte – iš 
Sakstagalo ir Stirnienės (Ēdelmane, Ozola 2003: 327).

La. naktinīca ir jo variantas naktenīca – hibridas. Jis padarytas iš 
labai seno, neabejotinai ide. prokalbę siekiančio daiktavardžio nakts 
‘naktis’, plg. lie. naktis, pr. acc. sg. naktin ‘naktį’, s. bažn. sl. noštь, go. 
nahts, alb. natë, lo. nox (gen. sg. noctis), s. i. nák (acc. sg. náktam), gr. 
νύξ, νυκτός ‘naktis’, s. air. in-nocht ‘šią naktį’, toch. A n[a]ktim ‘nakti-
nis’, toch. B nekciye ‘vakare’, he. nekut- ‘vakaras’ ir t. t. (Trautmann 
1923: 193; ME II 690t.; IEW 762t.; LEW 482t.; ИЯ 791t., 1 išn.; Sa-
baliauskas 1990: 50; PKEŽ III 168t.; Smoczyński 2007: 415). 

Tai gali būti veiksmažodinis vedinys, plg. he. neku- ‘temti, vaka-
rėti’, gal iš dalies ir lie. nakvóti (Иванов 1965: 67t. ir lit.).

Kita vertus, priesaga -inica – slaviška. Tiesa, ji kilusi iš *-inīko-/ 
-ineiko- (plg. Варбот 1969: 119tt.; Vaillant 1974: 349tt.). Ši išriedėjo 
susijungus dviem priesagoms: būdvardinei *-ino- ir deminutyvinės 
prigimties *-iko-/-īko-/-eiko- (plg. s. bažn. sl. grěšьnikъ ‘nusidėjėlis’: 
grěšьnъ ‘nuodėmingas’, žr. Vaillant 1974: 306tt.) bei atspindi labai 
senus prabaltų ir praslavų kalbų kontaktus. Pažymėtina ir tai, kad 
lietuviai ir prūsai vartoja vieną priesagos *-inīko-/-ineiko- apofoninį 
variantą, o latviai – kitą, plg. lie. laukinỹkas ‘valstietis’, pr. laukinikis 
‘žemvaldys’ E 407 ir la. laũcinieks ‘valstietis’ (plačiau žr. Ambrazas 
2000: 118tt., 2006: 68).

Atitikmuo lietuvių kalboje naktinýčia žymi kitokius augalus: ‘dvi-
metė nakviša (oenothera biennis)’, ‘dviragė leukonija (matthiola bicor-
nis)’, ‘juodgalvė (Prunella)’ (Gritėnienė 2006: 108, 118, 180).

Kuržemės šiaurinėse ir vidurio šnektose užfiksuoti pavadinimai 
zīdene (Yvandė, Renda, Venta) ir žīdene (Alsunga, Puopė), pvz.: tûr 
puk̄ zĩdes tuõs rudzuôs ‘ten daug rugiagėlių tuose rugiuose’ Renda 
(ALE); žĩdene i zi ziêd ‘rugiagėlės žiedai mėlyni’ Alsunga (ALE); uz 
Jãņem salasi žĩdns un nuopn jãņkruõn ‘per Jonines priskynė rugia-
gėlių ir nupynė Joninių vainiką’ Puopė (ALE).

Inesės Ēdelmanės ir Ārijos Ozolos augalų pavadinimų žodyne pa-
teikti rugiagėlės pavadinimai praplečia zīdene ir žīdene paplitimo are-
alą – zīdene vartojamas dar ir Padurėje, Piltenėje, Rendoje, Ugalėje, 
Užavoje, Zūrose, žīdene – Ancėje, Basuose, ėduolėje, Jūrkalnėje, Snė-
pelėje, o dūrinys rudzzīdene – Ventoje (Ēdelmane, Ozola 2003: 329). 

Jānis Endzelīnas (ME IV 731) zīdene sieja su žodžiu zīds ‘šilkas’ 
(tai skolinys, plg. est. sīt, vid. vo. že. sīde, žr. ME IV 731t.), remda-
masis žiedo panašumu į šilką. Pavadinimas žīdene veikiausiai laikytinas 
jo fonetiniu variantu.

La. zīdene, žīdene semantiškai atitinka pavadinimas šikas, užrašy-
tas apie Pakruojį, plg. jo variantus šilkẽlis (apie Mikniūnus, Pašvitinį), 
sikas (apie Gudalius, Žemaičių Kalvariją; plg. LKŽe – apie Kvėdar-
ną), sikė (apie Genionis, Pūčkornes). 

Žodis šikas – tai senas prieš XII a. pradžią pasiskolintas slavizmas, 
plg. s. ru. шьлкъ (Būga I 340tt.). Šiuo žodžiu ar jo dariniais, atsklei-
džiančiais žiedų ypatybes, lietuvių tarmėse žymimos ir kai kurios 
kitos gėlės (plg. Gritėnienė 2006: 80, 86, 151t.).

Kai kuriose latvių šnektose vartojami pavadinimai, sietini su au-
galo žiedų mėlyna spalva, – zilā puķe (Nyca), zilene (Škilbėnai, Tilžė), 
pvz.: ruʒîc aûga maîzîteî, zilâ puķe – vaîņaga ‘rugelis auga duonelei, 
rugiagėlė – vainikui’ Nyca (ALE); zyłejîm źîîm – źiĺeńiś ‘mėlynais 
žiedais – rugiagėlės’ Škilbėnai (ALE). 

I. Ēdelmanė ir Ā. Ozola nurodo, kad pavadinimas zilā puķe dar 
užrašytas iš Aknystos ir Aneniekų, zilene – iš Baltinavos, zilinīca – iš 
Istros, o deminutyvo daugiskaitos vardininko forma zilenītes – iš Ru-
žinos ir Vilianų (Ēdelmane, Ozola 2003: 328t.).

Šių pavadinimų pamatas yra būdvardis zils ‘mėlynas’, atitinkantis 
lie. žlas, giminiškas lie. žélti, žãlias (ME IV 720; LEW 1296; Smo-
czyński 2007: 784t.), gėl (plg. p. 233). 

Su priesaga -enis, -ene (kilusia iš *-no-) latvių kalboje dažnai 
daromi panašūs ypatybės turėtojų pavadinimai (plg. Endzelīns 1951: 
298tt.). Lietuvių kalboje šio tipo vediniai daug retesni, plg. la. meene 
ir lie. mėlẽnė ‘mėlynė’ (Ambrazas 2000: 166, 2006: 72).

Čia dar galima prisiminti, kad Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–
1849) ir vėlesni botanikai graižažiedžių šeimos gėlei (Senecio) pava-
dinti panaudojo iš būdvardžio žlas padarytą galūnės -ė vedinį žlė 
‘žilumas; žili plaukai, žila galva’ (LKŽe). Tiesa, tarmėse vartojami 
kitokie šios gėlės pavadinimai (Gritėnienė 2006: 107t.).

Pagal A. Salio Apklausą 1 užrašyta ir daugiau retų rugiagėlės 
pavadinimų.

Apie Perloją rugiagėlę žymi mėlýnė. Šis galūnės -ė vedinys tar-
mėse dar turi ir kitas reikšmes: ‘erikinių šeimos augalas, mėlynė (Vac-
cinium myrtillus)’; ‘vaivoras, girtuoklė (Vaccinium uliginosum)’; ‘mėly-
nųjų rūšies bulvė’ (plg. LKŽe).

Šis vedinys remiasi būdvardžiu mlynas, kuris padarytas su prie-
saga -ynas (ją baltų kalbose beturi tik vienas kitas būdvardis; su iš 
*-no- išriedėjusia išvestine priesaga *-ī-no- čia paprastai daromi įvai-
rūs daiktavardžiai) iš mlas ‘mėlynas’, giminiško la. mens ‘juodas’, pr. 
melne ‘mėlynė (nuo sumušimo)’ E 161, o toliau veikiausiai gr. μέλᾱς 
‘juodas’, go. meljan ‘rašyti’, s. i. málam ‘purvas, nešvarumai’ ir kt. (žr. 
IEW 720t.). 

Jie, pasak Vytauto Mažiulio (PKEŽ III 123tt.), savo ruožtu kilę 
iš veiksmažodžio *mel(H)-/*mol(H)-/*m(H) ‘išsitepti, patamsėti’, plg. 
dar lie. memas ‘blyškus, pablyškęs’ (Ambrazas 2007: 17).

Apie Virškupėnus, Papilį vartojamas dūrinys mėlinžiedis. Jo antra-
sis dėmuo žedas, atitinkantis la. ziêds ‘žiedas’, yra galūnės -as vedinys 
iš baltiško veiksmažodžio (plg. lie. žydti, la. ziêdêt ‘žydėti’), kuris 
galbūt turi giminaičių ir germanų kalboje, plg. go. keinan ‘dygti’ (IEW 
355t.; LEW 1305; Stang 1972: 65t.; Sabaliauskas 1990: 192; Smo-
czyński 2007: 781).

Rugiagėlės reikšme apie Gražiškius užfiksuotas šarkakõjis. Tačiau 
daug didesniame plote šis dūrinys (dažniau kirčiuojamas šarkãkojis, 
šárkakojis) žymi ‘dirvinį raguolį (Consolida regalis)’, kurio lapai du ar 
tris kartus smulkiai suskaldyti į siauras, linijiškas skiltis, panašias į 
paukščio koją (Gritėnienė 2006: 147t.), ‘vaistinį pataisą (Lycopodium 
clavatum)’, ‘kosmėją (Cosmos)’ (LKŽe).

Pirmasis dūrinio dėmuo šárka yra turbūt garsažodinės kilmės (pvz.: 
kar kar), kaip ir kai kurie kiti paukščių pavadinimai (plg. Urbutis 
1981: 45tt.; PKEŽ IV 64). Jis atitinka pr. sarke E 725, sl. *sorka 
‘šarka’, turi kai kurių paralelių kitose giminiškose kalbose, plg. s. i. 
śāri- ‘toks paukštis’, śārikā ‘indiškoji šarka’, alb. sorrë ‘varna’ (Traut-
mann 1923: 299; LEW 964; IEW 569; Sabaliauskas 1990: 34; PKEŽ 
IV 63t.; Smoczyński 2007: 624). Antrasis dėmuo kója – tai rytų bal-
tų inovacija (plg. la. kãja ‘koja’), kol kas neturinti įtikinamos etimo-
logijos (žr. ME II 186tt.; LEW 280; Sabaliauskas 1990: 144; Smo-
czyński 2007: 303t.).

Apie Sudargą rugiagėlę žymi medas. Žodis méldas / medas pa-
prastai reiškia ‘viksvinių šeimos augalą (Scirpus)’, kartais ‘nendrę’, 
‘vikšrį (Juncus)’ (LKŽe). 

Jis bendras lietuvių ir latvių (plg. mȩldi ‘meldai’) kalboms. Vei-
kiausiai tai vedinys (gal sudaiktavardėjęs būdvardis), padarytas iš veiks-
mažodžio *meld(h)- ‘daryti švelnų, minkštą’, plg. pr. maldai ‘jauni’ III 
972, sl. *moldъ ‘jaunas’, lo. mollis ‘minkštas, lankstus’, air. meldach 
‘minkštas’, gr. μέλδομαι ‘minkštinu’, s. i. mdú- ‘minkštas, gležnas, 
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malonus’ ir kt. (Būga II 166, 211; ME II 594t.; LEW 431; Sabaliaus-
kas 1990: 157; PKEŽ III 100tt.; Smoczyński 2007: 386). 

Šis savo ruožtu turbūt išriedėjęs iš senesnio *(s)mel- ‘trinti, mal-
ti’, iš čia atsirado lie. málti, smùlkus ir t. t. (žr. IEW 716tt.; PKEŽ III 
101, 105).

Apie Stupurus, Lūpaičius, Žemytę vartojami rugiagėlės pavadi-
nimai kukãlis, kaukulis turbūt sietini su lie. kùkti (pažymėtina, kad 
šis dažniausiai vartojamas nusakant prinokusių javų svirimą, gulimą, 
pvz.: tokia giedra, kad kasdien matyti, kaip javai kuñka Bartninkai, žr. 
LKŽe), la. kukt ‘linkti, svirti’ (kilęs iš determinatyvu -k- išplėsto ide. 
*keu- ‘lenkti’, plg. IEW 588tt.), plg. lie. kùkis ‘kablys’ (apie jį plačiau 
žr. Mikulskas 2002), kaũkas ‘medinis kablys ar lankas – tam tikras 

žvejų įrankis’, kaũkaras ‘kalnelis, kalva’, kúoka, la. kùoks ‘medis, 
pagalys’, pr. queke ‘žaginys (tvorai)’ E 635; serb.-kro. kȕka ‘kablys’, 
kvȁka ‘durų rankena, kablys’; go. hauhs ‘áukštas’, s. skand. haugr 
‘kalva’ ir kt. (Būga I 368; Trautmann 1923: 121; ME II 302; ПЯ K–L 
380tt.; PKEŽ II 327tt.). 

Tad darybos požiūriu aptariamuosius rugiagėlės pavadinimus galima 
būtų laikyti veikėjų pavadinimais, turinčiais atitinkamai priesagą -alis 
(išriedėjusią iš *-lo-) ir -ulis, kuri į veikėjų pavadinimų kategoriją atke-
liavo iš veiksmų pavadinimų (plg. Ambrazas 1993: 120, 158t.).

Tačiau šis pavadinimas gali reikšti ir kitą augalą – lie. kūkãlis 
‘dirvinė raugė (Agrostemma githago)’, plg. la. kuokalis, kaukuolis, kū-
kalis, kūkolis ‘dirvinė raugė’.
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Rugiagėlės žemėlapiai
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Baltų kalbų atlasas 
Leksika 1: f lora

Kraujažolės pavadinimai
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Kraujažolės pavadinimai
Komentaro autoriai: ilga Jansone, Asta Leskauskaitė, Saulius Ambrazas

Žemėlapio ir komentarų pagrindas – LKA I žemėlapis Nr. 95 ir 
jo komentaras, LVDA leksikos dalies 16 žemėlapis ir komentaras. 
Papildomai naudotasi Inesės Ēdelmanės ir Ārijos Ozolos augalų pa-
vadinimų rinkiniu (Ēdelmane, Ozola 2003: 262–266), Antano Salio 
Apklauso 1 klausimo Nr. 68 atsakymais.

Žemėlapyje parodytas graižažiedžių šeimos vaistinio augalo (Achil-
lea millefolium L.) smulkiais plunksniškais lapeliais pavadinimų papli-
timas. 

Kraujažolių preparatai liaudies medicinoje vartojami kraujavimui 
stabdyti. Tai atsispindi daugelyje lietuvių ir kai kuriuose latvių krau-
jažolės pavadinimuose (plg. Gritėnienė 2006: 181tt., 187). Pirmiausia 
aptariami dariniai, besiremiantys kraujo pavadinimais. 

Latvių kalba (vienintelė iš baltų kalbų) yra išlaikiusi labai seną, 
neabejotinai indoeuropietišką kraujo pavadinimą asins, plg.: he. ešḫar 
(gen. sg. ešḫanaš), toch. A ysār, toch. B yasar, s. i. ásk (gen. sg. 
asnáḥ), arm. ariwn, gr. poet. ἔαρ, s. lo. as(s)er, assyr ‘kraujas’ (ME I 
143t.; LEW 290; IEW 343; ИЯ 816; Sabaliauskas 1990: 12; Smo-
czyński 2001: 123; Ademollo Gagliano 2007 ir lit.).

Iš žodžio asins atsirado keli latviškų kraujažolės pavadinimų tipai. 
Latgaloje (Balvuose, Kapiniuose, Medzėje, Skaistoje) ir Vidžemės 
šiaurrytinėje dalyje (Kalncempiuose, Galgauskoje, Litenėje) vartojamas 
dūrinys asinszāle ir žodžių junginys asins zāle, pvz.: pàr asìnszuôli mes 
sàucàm ṕelašḱi ‘asinszāle mes vadiname kraujažolę’ Balvai (LVDA); àr 
asìns zuôles lopâm vàr àisturêt asinis, sarèivèi, uzlèik, kad esi ìgrî pìrstâ 
‘kraujažolės lapais galima sulaikyti kraują, sutrina, uždeda, kai įsi-
pjauna pirštą’ Kalncempiai (LVDA). 

Iš Latgalos ir šiaurės rytų Vidžemės užrašyti variantai ašņa zāle ir 
ašņu zāle, pvz.: ašņa zuôļa taîdûs čupûs aûk, pàr ašņa zuôĺi sàuc, bòlìm 
źîd́ìm źît ‘kraujažolės tokiomis krūvomis auga, vadinamos ašņa zāle, 
baltais žiedais žydi’ Karsava (LVDA); ìndykus baro ài ašņa zuôĺiś ‘ka-
lakutus lesina kraujažolėmis’ Mėrdzenė (LVDA).

Šių variantų antrasis dėmuo zāle atitinka lie. žol (dėl jo kilmės 
žr. p. 233).

Augšžemėje ir Latgalos pietinėje dalyje paplitę pavadinimai asins 
dziras, ašņa dziras, ašņa dzīras (ašņadzīras) ir daug jų variantų.

Gana kompaktiškame Augšžemės areale (Abeliuose, Biržuose, 
Elkšniuose, Krustpilyje, Lašiuose, Neretoje, Pruodėje, Saukoje, Sė-
renėje, Zalvėje), Vidžemės pietuose (Kuoknesėje, Pliaviniose), Lat-

galoje (Medniuose) paplitę variantai asìndziras, asìnsdziras, asìns dzi-
res, asìns dziriņas, kurių pirmasis dėmuo yra daiktavardis asins, ant-
ra sis dėmuo – daiktavardis dzira (ar jo variantai), pvz.: ˙aìn˙ʒi:ru ziédi – 
tìe t:jä, loiņs, käd i puš̄i ‘kraujažolių žiedai – arbatai, lapeliai – kai 
yra žaizdų’ Aizkrauklė (LVDA); tùos pe:s pòr ä:sńć ʒi:riņàm suc 
‘tas kraujažoles asins dziriņas vadina’ Kuoknesė (LVDA). 

Iš kompaktiško Augšžemės ir Latgalos arealo, pietinių ir pietvaka-
rinių šnektų, užrašyti pavadinimai ašņa dziras, ašņadziras, ašņa dzi res, 
ašņadzires, pvz.: plòuce ašņazóałys; vyslobóakóas – ašņadzires; kóadràis 
skrìnút iz a:kmiņa acsitu pḕrstagolu – óada vaļá, a:šņi skrn; pìplòuču ašņa 
dzires – tòas skujiņas sabéržu, lài tèik sula, izłyku vḕrsà un apsju ‘skynė 
kraujažoles; kraujažolės geriausios; kitą kartą bėgdama į akmenį susi-
mušiau piršto galą, odą nubraukiau, kraujas teka; prisiskyniau krauja-
žolių – jų spygliukus sutryniau, kad sultys tekėtų, uždėjau [ant žaizdos] 
ir aprišau’ Dignaja (Apv). Kai kuriose minėto arealo šnektose užrašy-
ti ir variantai ašņu dziras, ašņudzire, ašņa dziri, ašņa dzirenes. Be to, 
Biržuose vartojamas ir variantas ašņu dzīre, Dagdoje – ašņa dzìrkas, o 
Aizkrauklėje – ašņu dzìrnas. Minėtus pavadinimus galima laikyti oka-
zionalizmais, vartojamais greta kitų labiau paplitusių variantų.

Užrašyti ir trys variantai, kurių antrasis dėmuo yra šaknis dzer-: 
ašņadzeres Lašiuose, ašņadzēre ir ašņa dzére Aknystoje.

Antrasis dėmuo dzira ‘gėrimas’ – tai pavadinimas, padarytas iš veiks-
mažodžio dzet ‘gerti’ (ME I 557), dėl kurio įtakos atsirado minėto 
kraujažolės pavadinimo variantai ašņadzeres, ašņadzēre, ašņa dzere.

Pamatinis veiksmažodis dzet, atitinkantis lie. gérti, senas, indo-
europietiškas. Tik anksčiau jis reiškė ‘ryti’ (vėliau ‘godžiai valgyti, 
gerti’), plg.: s. bažn. sl. požirǫ ‘praryju’, s. i. giráti ‘ryja’, Av. ǰaraiti 
‘praryja’, lo. vorō ‘ryju’; gr. βορά, s. air. túarae, arm. ker ‘maistas’ ir 
t. t. (Trautmann 1923: 89t.; ME I 547; LEW 148t.; IEW 474tt.; ИЯ 
702; Sabaliauskas 1990: 85; PKEŽ I 426; Smoczyński 2007: 172t.).

Iš Medzės užrašytas dūrinys asispuķe, kurio antrasis dėmuo yra 
skolinys puķe (apie jo kilmę žr. p. 234).

Beliavoje vartojamas žodžių junginys ašņa ziêdi, kurio antrasis 
dėmuo yra zieds (apie jo kilmę žr. p. 235).

Su žodžiu asins sietinas ir vedinys asnenes, vartojamas Škilbėnuo-
se, padarytas iš daiktavardžio asinis su priesaga -en-.

Lie. kraũjas, pr. crauyo ‘kraujas’ E 160 turi kai kurių tą pačią reikš-
mę turinčių paralelių kitose giminiškose kalbose (plg. sl.*kry, v. air. 
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crú ‘kraujas’, lo. cruor ‘iš žaizdos bėgantis tirštas kraujas’, žr. Trautmann 
1923: 142t.; LEW 290; IEW 621t.; ПЯ K–L 159tt. ir lit.). Veikiausiai 
kraũjo prototipas iš pradžių turėjo reikšmę ‘žalia (kraujuota) mėsa’, plg. 
s. i. kravíṣ- ‘žalia mėsa’, gr. κρέας ‘mėsa’ (ИЯ 698t.; Sabaliauskas 1990: 
12; Mayrhofer I 411). Čia minėtinas ir la. kreve ‘sukrešėjęs kraujas, 
šašas’, atspindintis senesnę padėtį negu lie. kraũjas, pr. crauyo. Šie 
galbūt laikytini senuoju determinatyvu, panašiu į s. i. kravyám ‘žalia 
mėsa, kraujas’ : kraví- (Mayrhofer I 411; Skardžius I 60).

Žodis kraũjas padėjo pamatą įvairiems kraujažolės pavadinimams 
lietuvių kalboje. Jų tarpe vyrauja dūrinys kraujãžolė (dėl jo antrojo 
dėmens žol kilmės žr. p. 233), kuris yra ir bendrinės kalbos žodis. 
Kai kur tarmėse jis dar kirčiuojamas kraũjažolė (apie Vygrelius, Iš-
laužą, Leipalingį, Markutiškius ir kai kuriose rytų aukštaičių šnekto-
se), kraujažõlė (apie Gaižūnus), kraujažol (apie Pandėlį, Kamajėlius), 
yra veikiausiai io kamieno – kraũjažolis (apie Medeikius), neturi jun-
giamojo balsio ir priesagos. Šie pavadinimai vartojami įvairiose aukš-
taičių ir žemaičių šnektose, tačiau būdingesni vakarų aukštaičiams, 
vakariniams pietų aukštaičiams, rytų aukštaičiams panevėžiškiams, 
anykštėnams ir kupiškėnams, pvz.: kråuj.ža.la.s i‿na.‿ȓ.ma.s geȓù 
‘kraujažoles ir nuo strumos geriu’ KlŽ 120; pridėk kraujažolių, ir nu-
stos kraujas bėgęs ‘pridėk kraujažolių, ir nustos kraujas bėgti’ Svėdasai 
(LKŽe); pàãu  kraujàžûolẹs nù‿šẹrdis ‘paskui yra kraujažolės nuo 
širdies’ MoŽK.

Variantams kravãžolė (apie Joniškį), krãvažolė (apie Eržvilką), 
krẽvažolė (apie Ylakius, žr. A. Salio Apklauso 1 kartoteką) atsirasti tu-
rėjo įtakos slaviškas kraujo pavadinimas, plg. ru. кровь, gu. кро, s. gu. 
кров, le. krew (ЭССЯ XIII 67tt.). Jie gali būti sietini ir su la. krevele 
‘šašas’, la. dial. kreve, krevelis ‘sukrešėjęs kraujas’ (ME II 274t.).

Pavadinimo kraujãžolinis antruoju dėmeniu eina būdvardis žolnis 
(-ė) / žõlinis (-ė) ‘iš žolių padarytas; nesumedėjęs, toks kaip žolė; žole 
mintantis; skirtas žolėms; gausus žolės’ (LKŽe). Šis pavadinimas už-
rašytas apie Joniškį (Molėtų r.; plg. A. Salio Apklauso 1 kartoteką).

Apie Priekulę, Endriejavą, Dargaičius, Žemaičių Naumiestį, 
Vainutą, Tauragę, Skirsnemunę, Žagarę, Girkalnį, Dilbinus, Skaist-
girį, Mištautus, Norušaičius vartojami variantai kraũkžolė, kriaũkžolė, 
kr(i)aũžolė.

Pavadinimas kruviñžolė užrašytas iš šnektų apie Šukionis, Berklai-
nius, Dervelius, Meilūnus, Vareikonius, Muniškius, Kalvius, Punską, 
pvz.: kruvnžolės – tokie tankūs lapeliai ‘kraujažolės – tokie tankūs 
lapeliai’ Rozalimas (LKŽe). Jis padarytas iš krùvinas, atitinkančio sl. 
*krъvьnъ ‘kruvinas’ (Trautmann 1923: 143; ЭССЯ XIII 66t.; PKEŽ 
II 262tt.; Smoczyński 2007: 320). Tokio tipo vardažodiniai priesagos 
*-ino-/-ino- (kilusios iš *-no-) būdvardžiai būdingi baltų, slavų, ita-
likų, graikų kalboms (plg. Ambrazas 2008b: 115t. ir lit.).

LKA (I 168) ir A. Salio Apklauso 1 kartotekoje kraujažolę žymi 
ir žodžių junginiai kraũjo žol (apie Mosėdį, Ratnyčią), kruvinóji žolẽlė 
(apie Naująją ūtą), kraujinė žolė (apie Žemytę), plg. panašaus tipo 
atliepimus latvių tarmėse (žr. p. 241).

Kai kurių dūrinių antraisiais dėmenimis eina kitokie žodžiai, plg.: 
kraujãgėlė (užrašytas iš šnektų apie Kulvą, Bijutiškį, Šunkarius) – lietuvių 
kalbos dirvoje atsiradęs daiktavardis gėl (apie jo kilmę žr. p. 233);

kraujanõsis (kai kuriose rytų aukštaičių anykštėnų, kupiškėnų ir 
uteniškių šnektose), pvz.: kraujanosiais užkišk nosį, ir nustos kraujas 
‘kraujažolėmis užkišk nosį, ir nustos kraujas [bėgti]’ Duokiškis (LKŽe); 
duokš kraujanosio – baisiai bėga kraujas ‘duokš kraujažolės – baisiai 
bėga kraujas’ Utena (LKŽe); paimk kraujanõsių ir uždėk ant žaizdos 
‘paimk kraujažolių ir uždėk ant žaizdos’ Šimonys (LKŽe); kraujanõsė 

(apie Subačių, Andrioniškį, Rubikius, Kabelius) – labai senas daikta-
vardis nósis, plg. la. nãss ‘šnervė’, pr. nozy E 85, bažn. sl. (ru.) носъ, 
s. vo. au. nasa, lo. nāris ‘nosis’, s. i. (dviskaitinis) nsā, Av. nāh- ir t. 
t. (Trautmann 1923: 193t.; LEW 508; IEW 755; ИЯ 814; ME II 701; 
Sabaliauskas 1990: 13 ir lit.; Smoczyński 2007: 428); 

kraujãtekis (apie Medeikius) – indoeuropietiškas veiksmažodis 
tekti, plg. la. tecêt ‘tekėti’, s. bažn. sl. tešti ‘tekėti, judėti, bėgti’, s. 
air. teichid ‘pabėga’, s. i. tákti ‘skuba, veržiasi (apie upes, arklius ir 
laukinius žvėris)’, Av. tačaiti ‘bėga, veržiasi’, alb. ndjek ‘vejuosi’, toch. 
B cake ‘upė’ ir pan. (Trautmann 1923: 316t.; LEW 1074t.; IEW 1059t.; 
ИЯ 670; Sabaliauskas 1990: 106; Jakulis 2004; Smoczyński 2007: 
666t.; Matasović 2009: 377).

Žodžiu kraũjas remiasi dar šie pavadinimai: 
kraujẽlė, kraujùtis vartojami pietų aukštaičių šnektose, pvz.: norė-

dami kraują sulaikyti, ant žaizdos deda kraujučių ‘norėdami kraują su-
laikyti, ant žaizdos deda kraujažolių’ Aukštadvaris (LKŽe); uždėk 
kraujùčio, ir nustos kraujas bėgęs ‘uždėk kraujažolės, ir nustos kraujas 
bėgti’ Alovė (LKŽe) su deminutyvinėmis priesagomis -elė (priesaga 
-elis (-ė) lietuvių kalboje tapo svarbiausia deminutyvų darybos prie-
mone, ji turbūt išriedėjo iš determinatyvo *-l-, žr. Ambrazas 2000: 
93tt.; 2006: 64t. ir lit.), -utis (ši priesaga retesnė, ji kilusi iš determi-
natyvo *-t-, žr. Ambrazas 2000: 103t.);

kraujinỹkas / kraujiniñkas, kraũjininkas su priesaga -inykas / -inin-
kas (kilusi iš *-inīko-/-ineiko-, kuri baltų, slavų kalbose yra svarbiau-
sia ypatybės turėtojų pavadinimų darybos priemonė);

kraũjinis, kraujnė. Istoriniu požiūriu tai sudaiktavardėjęs būdvar-
dis su priesaga -inis (-ė); šio tipo būdvardžiai dabartinėje lietuvių 
kalboje labai produktyvūs (plg. Kniūkšta 1976), bet tokia išskirtinė 
jų padėtis nėra sena (plg. Ambrazas 2004a ir lit.): daiktavardėdami 
būd vardžiai su *-ino- lietuvių kalboje dažniausiai tampa ypatybės 
turėtojų pavadinimais (Ambrazas 2000: 145tt. ir lit.); tuo tarpu latvių 
kalboje iš *-ino- išriedėjo viena iš pagrindinių deminutyvų darybos 
priemonių -iņš, pvz.: dēliņš ‘sūnelis’ (Rūķe-Draviņa 1959: 168tt.; Am-
brazas 2006: 65t. ir lit.); 

kraũjė, kraũjės su darybos galūne -ė (dėl jos kilmės žr. Ambrazas 
2000: 79tt. ir lit.).

Iš krùvinas (-à) kilo kruvnė, kruvnis, kruvnius. Iš kraujnis pada-
ryti kraujiniùkas, kraujinùkas. Šie turi iš *-ko- kilusią priesagą -(i)ukas. 
Ji būdinga deminutyvams. Tačiau su ja kartais lietuvių kalboje daro-
mi ir ypatybės turėtojų pavadinimai. Kai kurie iš jų remiasi būdvar-
džiais (plačiau apie tai žr. Ambrazas 2000: 90t., 127tt.).

Aptartieji dariniai, kilę iš daiktavardžio kraũjas, siejasi su gu. 
крывака, крыванiк, крывoнiк, ru. dial. кровaвник, le. krwawnik 
‘kraujažolė’. Iš čia atsirado slavizmų lietuvių ir latvių tarmėse. 

Kai kuriose Latgalos šnektose vartojami slavizmai, pvz.: kravņiks 
Rundeniuose, kravavņiks Pildoje, Rundeniuose, krivaļņieki, kri˙vavņiks 
Ezerniekuose, krivovka Škiaunėje, krovavņiki Mėdzenėje, Pildoje, 
Skaistoje. 

Dideliame Lietuvos plote paplitęs slavizmas kriváunykas su vari-
antais krivaũnykas, krivaunkas, kriváuninkas, krivaũninkas, kri vau-
niñ kas; krivãvnykas, pvz.: kriváunyko prvirė ir gẽra ‘kraujažolių privi-
rė ir geria’ LzŽ 130; cie kriváunykai visu áuga ‘tos kraujažolės visur 
auga’ DvŽ I 312; kriváunykus dẽda kap kur vocs yrà ‘kraujažoles deda, 
kai kur votis yra’ DvŽ I 312; kab impˈjáuna pˈišta·, pridˈėdˈinˈja 
kriváunˈi.ko ‘kai įsipjauna pirštą, uždeda kraujažolės’ ZtŽ 318; kr vá·u-
nnk splàk  dek pr agmeñ.c ‘kraujažolę suplak ir dėk ant auglio’ 
DūnŽ 152.
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Kai kur randama dar šių jo perdirbinių:
su balsiu e šaknyje (dėl le. krew ‘kraujas’ įtakos, plg. dar p. 242): 

kre váunykas, krevaũnykas; kreváuninkas, krevauniñkas; krevãvnykas, 
krevuovninkas; 

su balsiu a šaknyje: kraváunykas, kravaũnykas, kravaunỹkas; kra váu-
ninkas (jiems turėjo įtakos ru. кровь, gu. кро ‘kraujas’, plg. p. 242);

su balsiu u šaknyje: kruváunykas, kr(i)uváuninkas, kurváunykas, 
kurváuninkas (čia galima sąsaja su lie. krùvinas), pvz.: kȓvá·unnka· 
ž·t á·ura vã·sara |  gèrà liẽkarsta ‘kraujažolės žydi kiaurą vasarą, yra 
geri vaistai’ DūnŽ 152; krọvâ·un·nkọ arbã·ta geȓâ·u | prapû·lẹ skãũsmas 
‘kraujažolių arbatą gėriau – prapuolė skausmas’ DūnŽ 156;

su sudėtine (irgi slaviškos prigimties) priesaga -al-nykas / -al-nin-
kas: kraválnykas, kriválninkas, kraválninkas, kruválninkas; 

aptrumpėjusių formų: kráunykas, kr(i)áuninkas; kraválkas. 
Pastebėtas ir retas kitokios darybos slavizmas kriváuka su varian-

tais krivaukà, krivúnka.
Toliau minėtini panašios semantikos kraujažolės pavadinimai, be-

sisiejantys su senu veiksmažodžiu s(t)ravti ‘tekėti’, plg. la. stràuja, 
stràume, stràva ‘audra’, straũts ‘srautas’, gal ir pr. stroio (<*strujā) 
‘kaklagyslė’ E 103 (PKEŽ IV 161); toliau s. bažn. sl. struja ‘srautas’, 
ostrovъ ‘sala’, s. vo. au. stroum ‘audra’; s. i. srávati ‘teka’, gr. ῥέω 
‘teku’, s. air. sruaimm, sruth ‘tekėjimas’ ir kt. (Trautmann 1923: 279t.; 
LEW 888t.; IEW 1003; ИЯ 227; Smoczyński 2007: 593t.). 

Jau XVII a. Mažosios Lietuvos rankraštiniuose žodynuose užfik-
suotas žodžių junginys srãvo žol, pvz.: Schafʃcheer Srawo Ʒole Lex 
73a; Schaff=Scheeren. Herba Srawo-ole, ês. F. c II 384. 

Dabartinėse tarmėse jis retas (plg. dar variantą strãvo žol). Vietoj 
šio žodžių junginio paprastai vartojamas dūrinys srãvažolė ir jo vari-
antai sravãžolė, sravažol; strãvažolė, stravãžolė; sraũžolė, sráužolė; 
sriáužolė, sriaũžolė; stráužolė, striáužolė; srãvžolė; srẽvažolė, srẽvžolė; 
strẽvažolė, strevãžolė, strẽvžolė; trẽvažolė; trẽvžolė, trivãžolė. Jų užra-
šyta Klaipėdos krašto ir vakarų aukštaičių kauniškių, pietų žemaičių 
raseiniškių, vakarų žemaičių ir kai kuriose vakarinėse šiaurės žemaičių 
kretingiškių šnektose, pvz.: strã·važo·lẹs pevo·se | ščæ gã·lima ràst 
‘kraujažoles pievose, šičia galima rasti’ ZnŽ III 194; srãvažolių syvais 
patrink žaizdą, ir nustos kraujas bėgęs ‘kraujažolių sultimis patrink 
žaizdą, ir nustos kraujas bėgti’ Vadžgirys (LKŽe); uždėk srãvažolių ant 
žaizdos – užgys ‘uždėk kraujažolių ant žaizdos – užgis’ Skirsnemunė 
(LKŽe); kurkos drūčiai lesa srãvažoles ‘kalakutės labai lesa kraujažoles’ 
Gelgaudiškis (LKŽe); srãvžolės dėl kosulio ‘kraujažolės nuo kosulio’ 
Šilutė (LKŽe). 

Dėl veiksmažodžio sravti formos srti (plg. Smoczyński 2007: 593) 
ir veiksmo pavadinimo srujà ‘srovė’ poveikio atsirado variantai sraũ ja-
žo lė, sraujãžolė; srùjažolė; srùvažolė, sruvãžolė; strujãžolė (plg. LKŽe). 

Variante srãbžolė galbūt slypi sąsaja su būdvardžiu srabùs ‘srebus’ 
(priebalsis v virtęs b). 

Variantui sravnžolė (plg. dar sravnė žol; sravnės žõlės) pamatą 
padėjo būdvardis sravnis (-ė) ‘susijęs su srovenimu’.

Kai kuriose rytų aukštaičių panevėžiškių, kupiškėnų, anykštėnų ir 
uteniškių šnektose vartojamas ir kitas dūrinys sravanõsis (dėl darybos 
plg. kraujanõsis, žr. p. 242) su variantais stravanõsis; sravanõsė, stra-
vanõsė; srevanõsė, srevenõsė; srevanõsis, strevanõsis; srevenõsis, strevenõ-
sis; srėvanõsis, pvz.: uždėk žaizdą sravanosėm – nustos kraujas bėgt ‘uždėk 
ant žaizdos kraujažolių – nustos kraujas bėgti’ Debeikiai (LKŽe).

Veiksmažodis srti ir veiksmo pavadinimas srujà darė įtaką ir šiems 
dūriniams, plg. sraujanõsis, sraujanõsė; srujanõsis; sraujanõsiai, pvz.: 
sraujanosius sutrinam ir dedam prie žaizdos, kad įsipjaunam ‘kraujažoles 
sutriname ir dedame ant žaizdos, kai įsipjauname’ Vabalninkas (LKŽe); 

sraujanósiais ištryniau žaizdą ‘kraujažolėmis ištryniau žaizdą’ Andrio-
niškis (LKŽe); insipjovęs pirštą, pridėjau sraujanósių, tai tuoj sugijo ‘įsi-
pjovęs pirštą uždėjau kraujažolių, tai tuoj sugijo’ Duokiškis (LKŽe); 
kaip tik ažukiši nosį sraujanósiais, tuoj nustoja kraujas tekėt ‘kai tik už-
kiši nosį kraujažolėmis, tuoj nustoja kraujas tekėti’ Utena (LKŽe). 

Variante sraunanõsis galima matyti priesagos -nus (kilusios iš 
*-no-, plg. Ambrazas 2008b: 111t.) būdvardį sraunùs. 

Užrašyta dar ir kitokių dūrinio sravanõsis perdirbinių, plg.: var-
vanõsis; srijanosis; sravanóji.

Pietrytinėse ir rytinėse pietų aukštaičių, rytų aukštaičių vilniškių 
ir daugelyje uteniškių šnektų, kai kur širvintiškių (apie Šiaulius) ir 
anykštėnų (apie Kiauklius) plote, taip pat apie Gervėčius vartojamas 
panašus dūrinys, kurio pirmuoju sandu eina daiktavardis nósis, – 
nosravà su gausiais variantais nósrava, nosravà, nosrãvė; nostravà; 
nãsrava, nasravà, nãsravas, nãsrova; nastravà, nãstrava, nastrava; 
nãstvaras, nusravas, nuostrava; nestravà, nsrava, nsravas, nstravas; 
astravà, ãstravas, pvz.: nosravą sutrina ir deda, kad kraują sulaikytų 
‘kraujažolę sutrina ir deda, kad kraują sulaikytų’ Giedraičiai (LKŽe); 
nãsravos gerai ažuturi kraują ‘kraujažolės gerai sulaiko kraują’ Šven-
čionys (LKŽe); prirauk nasravų – pirštą insipjoviau ‘prirauk kraujažo-
lių – pirštą įsipjoviau’ Kuktiškės (LKŽe); būdavo, insipjauni pirštą, tuoj 
nasravą sutrynęs pridedi, ir nebėga kraujas ‘būdavo, įsipjauni pirštą, 
tuoj kraujažolę sutrynęs pridedi, ir nebėga kraujas’ Linkmenys (LKŽe); 
nasrav sutrina, sutrina i apdeda itą sopulį ‘kraujažolių sutrina, sutrina 
ir apdeda šitą žaizdą’ Dieveniškės (LKŽe).

Variantas nasruõtis yra sudėtinės priesagos -uotis (<-uotas + -is, 
plg. Ambrazas 2000: 142) vedinys. 

Kai kuriose vakarų žemaičių ir šiaurės žemaičių kretingiškių šnek-
tose kraujažolę žymi galūnės -as vedinys srãvas ir jo variantai sravai; 
strãvas; srẽvas, srevà; strẽvas; srvė. Variantas strevà žinomas kai ku-
riems vakarų aukštaičiams kauniškiams, pvz.: tó·k’o·s karbúoto·[s] žõ·l·s | 
vad·davo· str·vo·s ‘tokios garbanotos žolės, vadindavo strevos [krau-
jažolės]’ ZnŽ III 195.

Tai sukonkretėjęs veiksmo pavadinimas, plg. sravà, pãsravas ‘tekėji-
mas’. Jis turi kai kurių paralelių kitose giminiškose kalbose, plg. s. i. 
srava- ‘ištekėjimas, išsiliejimas’, gr. ῥόος ‘tekėjimas, upė, potvynis’ (Būga 
II 508t.; Trautmann 1923: 279; IEW 1003; Smoczyński 2007: 593). 

Baltų (kaip ir kitose ide.) kalbose galūnių darybos veiksmų pava-
dinimai (ypač su *-o- ir *-ā-) paplito tuo metu, kai ėmė nykti seno-
sios priesagos *-ti-, *-tu- (pvz.: lie. būts, lietùs), kurios kadaise buvo 
svarbiausios veiksmų pavadinimų darybos priemonės (plg. Ambrazas 
1993: 36tt. ir lit.). 

Kraujažolės pavadinimai yra ir priesaginiai vediniai. Iš srãvas pada-
rytos priesagos -inis (-ė) vedinys sravins, sravnė su variantais stravi ns, 
stravnė; srevins, srevnė, kuriuos vartoja kai kurie šiauriniai vakarų 
žemaičiai ir vakariniai šiaurės žemaičiai, pvz.: lệipžệiu arbãtas tn, kúo-
kẽs grpâs srks, n, tũ srevu – ẹ pràẽis ‘liepžiedžių arbatos ten, kokiu 
gripu serga, na, tų kraujažolių – ir praeis’ MoŽK; srèvẹns štã, vo tas 
krau jàžûolẹs, sãka, diel nrvũ [renka] ‘srevinės šitai, va tos kraujažolės, 
sako, nuo nervų [renka]’ MoŽK.

Veiksmažodžiu s(t)ravti remiasi priesagos -auninkas (dėl jos kil-
mės žr. Skardžius I 149; Ambrazas 1993: 145t.) vedinys sraváuninkas, 
plg. variantus straváuninkas; sreváuninkas; sráuninkas, sraũninkas, 
stráu ninkas; srevalninkas, užrašytus kai kuriose vakarinėse aukštaičių 
ir žemaičių šnektose (apie Vabalius, Vindeikius, Babrungėnus, Plun-
gę, Švėkšną, Tvaskučius, Žemaičių Naumiestį, Timsrius);

priesagos -yla(s) (dėl jo kilmės plg. Ambrazas 1993: 124) vedinys 
stravỹlas ir jo variantai stravýlas, stravýla, strevỹlas vartojami dau-
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giausia pietinėje pietų aukštaičių ploto dalyje, pvz.: stravˈ·lai gˈera. | 
ka. ùžgˈeda | ka. inˈsˈipˈá.una ‘kraujažolės gerai, kai uždeda, kai įsi-
pjauna’ DrskŽ 351; stravˈ·lai nuog mó·tˈeriško.s lˈigõ·s ‘kraujažolės nuo 
moteriškos ligos’ DrskŽ 351; strav·las | o.‿dα. kråuj·žo.l. ‘[anksčiau] 
stravylas, o dabar kraujažolė’ PpaŽK;

priesagos -iklis (-ė) (kilusios iš įrankių pavadinimų priesagos *-tlo-, 
su kuria kartais daromi ir veikėjų pavadinimai, plg. Ambrazas 1993: 
153tt., 171tt.) vedinys stravklis, plg. variantus stravklė, strevklė; jis 
būdingas vakariniams pietų aukštaičiams ir gretimiems vakarų aukš-
taičiams kauniškiams;

priesagos -enis (-ė) (kilusios iš būdvardinės priesagos *-no-, plg. 
Ambrazas 1993: 126t.) vedinys sravẽnis, plg. variantus sraveniai, sra-
vẽ nė, srevẽnė. 

Iš ką tik minėto daiktavardžio srevẽnė padarytas srevenõkas (plg. 
variantus srevenõkai, srevėnõkai) su deminutyvine priesaga -okas (ki-
lusia iš *-ko-), vartojama ir ypatybės turėtojų pavadinimams daryti 
(plg. Ambrazas 2000: 91t., 113tt.).

Tas pačias kraujažolės ypatybes atspindi iš Mielagėnų, Šiaulėnų, 
Tverečiaus apylinkių užrašytas gijùtis, pvz.: pridėk gijùčio, tai netekės 
kraujas Mielagėnai (LKŽe), ir apie Nairius, Vindeikius vartotas pa-
vadinimas gajùtė, žinomas jau Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos, Frydri-
cho Kuršaičio (žr. A. Salio Apklauso 1 kartoteką; LKŽe).

Tai deminutyvinės priesagos -utis (-ė) (dėl jos plg. p. 242) vediniai, 
kilę iš labai seno veiksmažodžio gýti (tiksliau sakant, iš jo būtojo 
laiko formos gjo, plg. dar būdvardį gajùs), atitinkančio la. dzît ‘gyti’, 
le. goić ‘gydyti’, ru. зажить ‘užgyti’ (ME I 559). 

Tiesa, anksčiau šis veiksmažodis turėjo senesnę reikšmę ‘gyventi’, 
pvz.: Ir gijo Adomas ʃzymt ir triʃdeʃzymtis metu, ir pagimde ʃunu ch 1 
Moz 5,3, plg. s. sl. žiti ‘gyventi’, arm. keam ‘gyvenu’, gr. Hom. βέομαι 
‘gyvensiu’ (Trautmann 1923: 75; LEW 154t.; IEW 467tt.; Smoczyń-
ski 2007: 184).

Vėliau šia reikšme lietuvių kalboje paplito vardažodiniai vediniai 
gývoti (plg. la. dzîvât ‘dirbti; gyventi’ ME I 559) ir ypač gyvénti. 

Apskritai ide. būdvardis *gīο- ‘gyvas’ labai anksti pateko į veiks-
mažodžio paradigmą, plg. pr. giwassi (lebest) III 2918, 10512, gīwasi 
(lebest) III 951, giwa (lebet) III 4324, 499, 6320, 9713, giwammai (leben) 
III 331, 497, s. la. dzīvu ‘gyvena’, lo. vīvo ‘gyvenu’, s. i. jvati ‘gyvena’, 
s. sl. živǫ ‘gyvenu’ (Fraenkel 1938: 19; Skardžius I 459t.; Endzelīns 
1951: 742; PKEŽ I 362, 375). 

Su liaudies medicina siejasi pavadinimas rauklãžolė, kuris varto-
jamas kai kur rytų aukštaičių panevėžiškių šnektose apie Žeimelį, 
Steigvilius, Joniškį, Megučionis (plg. Gritėnienė 2006: 186), pvz.: 
žmogus, įsipjovęs pirštą, ieško rauklãžolių Joniškis (LKŽe); rauklãžolės 
užtraukia tą kraują Žeimelis (LKŽe). Lie. rauklãžolė atsirado iš lie. 
*trauklažolė ‘žolė, kuri sutraukia kraują’ (elementas -la- atsiradęs dėl 
kontaminacijos su traũklapis). 

Apie Saločius (žr. A. Salio Apklauso 1 kartoteką) užrašytas vari-
antas raukãžolė rodo ryšį su veiksmažodžiu raũkti. Jį atitinka la. ŗaukt 
‘raukti, mažėti’ (dėl formos skirtumo plg. Karaliūnas 1987: 83; Smo-
czyński 2007: 502t.). Jį bandoma sieti dar su s. vo. au. rūh, s. i. 
rūkṣá- ‘grubus’, lo. rūga ‘raukšlė’; s. i. luncati ‘peša’, gr. ὀρύσσω ‘kasu, 
krebždenu’, lo. runcō ‘raviu’ (LEW 706t.; IEW 871t.). Tačiau raukãžolė 
gali būti laikoma ir aferezine lytimi nuo t-ráukti.

Dažniau pavadinimas raukãžolė vartojamas gysločiui (Plantago) 
įvardyti (žr. LKŽe).

Iš Užušilių užrašytas pavadinimas daktarlė. Tai deminutyvų prie-
sagos -ėlė (-elis) (-ė) varianto (plg. Ambrazas 2000: 95) vedinys, pa-
darytas iš tarptautinio žodžio dãktaras.

Su liaudies medicina siejasi beveik visoje Kuržemėje vartotas latvių 
kraujažolės pavadinimas mra puķes ir jo variantai, pvz.: mêra puķes 
i dikti la:bas priêkš krûte ‘kraujažolės labai geros nuo krūtų ligų’ 
Dunalka (LVDA); ma mãte kâdreĩz stâstija – mẽrapuķes ‘man mama 
kažkada pasakojo – mērapuķes’ Vecpilis (LVDA); vcuôs laĩkuôs bi tikaî 
mêŗa puķes ‘senais laikais [kraujažolės pavadinimas] buvo tik mēra 
puķes’ Kazdanga (LVDA); mêrpuķ̄s priêkš vdra ‘kraujažolės nuo pilvo 
ligų’ Ulmalė (LVDA); mêrpuķs i lȃb zâl ‘kraujažolės yra geri vaistai’ 
Kuldyga (LVDA); mẽs nuô seniêm laĩkiêm saûca mẽrpuķîtes ‘mes nuo 
senų laikų vadiname [kraujažoles] mērpuķes’ Skrunda (LVDA). Vienas 
šio pavadinimo variantas taip pat užrašytas iš Mazsalacos ir Stalbės.

Šių dūrinių ir žodžių junginių nepriklausomas dėmuo yra finų-
ugrų kilmės žodis puķe (dėl jo kilmės žr. p. 234).

Pavienėse Kuržemės šnektose (Alsungoje ir Basuose) užfiksuotas 
kraujažolės pavadinimas mêŗa zâle(s), mêrzâles, mêŗzâles, kur priklau-
somas dėmuo yra zāle (dėl jo kilmės žr. p. 233).

Į XVII–XIX a. istorinius žodynus įtrauktas kraujažolės pavadinimas 
mēra zāle, pvz.: mehra Sahles Fürecker 1685 I 190; Fürecker 1685 II 
211; mehŗa Sahles MLG II 93; mehŗa ſahle Ulmann 1880: 615.

Sakoje ir Ziemupėje aptinkamas priesagos *-no- vedinys mêrenes, 
pvz.: te saûc mêrenes – tãs jaû zâļu grãmatâ priêkš visa kaĩta ‘čia 
vadina mērenes – vaistų knygose jos [tiks] nuo visų ligų’ Ziemupė 
(LVDA).

Priklausomas arba pirmasis dėmuo yra daiktavardis mēris ‘maras’, 
sietinas su la. mirt ‘mirti’ ir mērdēt ‘marinti’, kurie savo ruožtu yra 
giminiški su lie. mãras, s. sl. morъ ‘maras’, s. bažn. sl. mrĕti, lo. morī 
‘mirti’, go. maúrþra ‘nužudymas’, gr. μορτός, βροτός ‘mirtingas žmo-
gus’ (ME II 619, 634t.; Trautmann 1923: 186).

Su pavadinimu mēra puķes siejasi ir iš Nuogalės užrašytas pavadi-
nimas nâves puķes, nurodantis augalo gebėjimą išgydyti mirtinas ligas. 
Priklausomas pavadinimo dėmuo yra daiktavardis nāve ‘mirtis’, kuriam 
giminiški yra pr. nowis ‘liemuo’, go. naus ‘mirusysis’, s. če. unaviti 
‘nužudyti’, ru. ныть ‘ilgai skaudėti’ (ME II 703t.; E 151; Traut mann 
1923: 201t.). 

Latvių kalboje ir kai kuriose palatvės šnektose randama kraujažo-
lės pavadinimų su šaknimi pel-. Jie paplitę beveik visoje Vidžemės 
teritorijoje (kaip vienintelis arba vienas iš Achillea pavadinimų), kom-
paktiškai šiaurinėje Kuržemėje, vidurinėje Žiemgalos dalyje, spora-
diškai ir likusioje teritorijoje. Latgaloje jis laikomas literatūrinės kal-
bos žodžiu. 

Bendrinėje latvių kalboje įsitvirtino pavadinimas pelašķi, tarmėse 
turintis daug variantų: pelakšas, pelakši, pelakšņi, pelaškas, plaškas, 
pelaški, plaški, pelašķes, plašķi, pelêči, pelêčki, pelakstes, pelekši, 
pelêkši, pelekšķes, pelešķi, pelêkšķi, pelenes, peles aste(s), pelestes, peleš-
kas, peleški, pelešķes, pelieši, peliškas, pèlkši, plušķi, pelušķes, pelušķi, 
plušķs, peļuškas, peļušķes, peļušķi, peļu astes. 

Bendrinės latvių kalbos pavadinimas pelašķi ir jo fonetinis vari-
antas plašķi randami visame minėtame žodžio pelašķi paplitimo are-
ale, pvz.: pelašķs liêta prekš gara klp; vis nuôraû un vâr tẽj, več: agrak 
pĩpe ‘kraujažoles vartoja nuo kokliušo; jas nuskina ir verda arbatą, 
senoliai anksčiau rūkė’ Salaca (LVDA); pelašķi i grãṷmalas a tiẽm 
batejim ziêdim; tĩri kuôš bati naṷ; pelašķi joû rûgti bez ga; pelašķ tẽ 
vâri priêkš klp ‘kraujažolių su tais baltais žiedais yra pagrioviuose; 
nėra grynai balti; jau karčios kraujažolės be galo; kraujažolių arbatą 
virė nuo kosulio’ Svėtciemas (LVDA); pelašķus va piê zupas a likt, ta 
piparus neliêk ‘kraujažolių galima ir į sriubą dėti, tada pipirų nededa’ 
Vilduoga (LVDA); paʒrdina guôvi a pelašķu tẽju ‘pagirdė karvę krau-
jažolių arbata’ Inčukalnas (LVDA); pelašķ åûg katra viêta – ceļmala, 
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pagama, tĩruma ‘kraujažolės auga bet kurioje vietoje – pakelėje, kie-
me, lauke’ Jerai (LVDA); pelåšķus mẽs låsm teĩjài; kå zìem i k vai 
smågås krûc, pelåšķu teĩja pte låbk zle ‘kraujažoles mes renkame 
arbatai; kai žiemą kosulys arba sunkumas krūtinėje, kraujažolių arba-
ta pats geriausias vaistas’ Vecpiebalga (LVDA); pelašķus savàc un 
kràsùoja kapu vàiņagus ‘kraujažolių pririnkdavo ir dažydavo kapų vai-
nikus’ Karzdaba (LVDA); asiņu tecêšanu aptu a plašķiêm ‘kraujavimą 
sustabdo kraujažolėmis’ Medzė (LVDA); plašķi ziêd batiêm ziêdiņiêm 
‘kraujažolės žydi baltais žiedeliais’ Pėterniekai (LVDA).

Pavienėse Žiemgalos (Lėdmanėje) ir Vidžemės (Dikliuose, Rau-
noje, Karliuose, Drabešiuose, Krapėje, Bilskoje) šnektose užfiksuotas 
fonetinis variantas pelaški, pvz.: pelašku tèja dikti veseliga ‘kraujažolių 
arbata labai sveika’ Lėdmanė (LVDA); jaûniê nezin pelašku labumu ‘jau-
nimas nežino kraujažolių naudos’ Dikliai (LVDA). 

Variantai pelaškes, pelaškas ir plaškas vartojami kompaktiškame 
areale Vidžemės sėliškosiose šnektose (Bėrzaunėje, cesvainėje, Jum-
pravoje, Kalsnavoje, Krustpilyje, Kusoje, Liepkalnėje, Liezėrėje, Lu-
bejoje, Mėdzūloje, Meiranuose, Uodzienoje, Sarkaniuose, Vėjavoje, 
Vestienoje, Viranėje), o pelaškes – dar Sėjoje ir Panemunėje. 

Užrašyta ir pavadinimų, po šaknies pel- turinčių kitą formantą, 
pvz., -e-: pelešķi vartojamas tiek pavienėse Kuržemės (Dundagoje), 
tiek Žiemgalos (Jaunaucėje, Engurėje, Irlavoje, Aneniekuose, Duo-
belėje, Uozuolniekuose, Škibėje, Svėtėje, Penkulėje, Tėrvetėje, Pla-
tuonėje, Lielvircavoje, Jaunsvirlaukoje, Ukruose, Augstkalnėje, Vil-
cėje, Lielplatuonėje, Elejoje, Sesavoje, Svitenėje, Iecavoje, Zalytėje, 
Mežuotnėje, cuodėje, Rundalėje, Yslycėje, ceraukstėje, Secėje) ir 
Vidžemės šnektose (Sluokoje, Vainižiuose, Krimuldoje, Sidgundoje, 
Stuopiniuose, Marupėje, Katlakalne, Salaspilyje, Suntažiuose, Burt-
niekuose, Kūdume, Baižkalne, Karliuose, Lygatnėje, Taurenėje, Kas-
tranėje, Keipenėje, Platerėje, Lauberėje, Markalnėje, Galgauskoje, 
Madlienoje, Iršuose, Vestienoje, Rankoje, Lizume, Druvienoje, Liau-
duonoje, Saikavoje), pvz.: pelešķiẽm bati ziêdi ‘kraujažolių žiedai bal-
ti’ Salaspilis (LVDA); pelešku ziêdu tèju ʒer kroùšu slimenìeki ‘krauja-
žolių žiedų arbatą geria sergančios krūtų ligomis’ Galgauska (LVDA). 
Nedideliame Vidžemės pietų areale (Madlienoje, Bebruose, Aizkrau-
klėje, Savienoje) pasitaiko variantas peleškas, o apie cėsius (Jaunrau-
noje, Karliuose, Dzėrbenėje) – peleški. Variantas pelešķes užrašytas tik 
iš Mėdzūlos, o pelêšķi – iš Krustpilio, Sinuolės, Lejasciemo.

Variantas pelišķi (su formantu -i-) dažniausiai vartojamas Žiem-
galos pietuose, pvz.: dik:ti laba krûtêm i pelišķu tẽja ‘labai gera krūtims 
kraujažolių arbata’ Vecsvirlaukas (LVDA), tačiau jis užfiksuotas ir Ny-
taurėje. Taip pat ir variantas peliškas užrašytas vienoje Vidžemės sė-
liškojoje šnektoje – Saikavoje.

Pavartojami ir keli vediniai su formantu -u-, pavyzdžiui, pelušķi, 
vartojamas tiek Kuržemėje ir Žiemgaloje, tiek Vidžemėje – lyviško-
siose šnektose, vidurinės ir augšžemiečių tarmių šnektose. Panašus ir 
varianto plušķi paplitimo arealas, pvz.: nùo plušķìem i lȃb tẽ ‘iš krau-
jažolių gera arbata’ Pūrė (LVDA). Variantas peluškas užrašytas iš vie-
nos Kuržemės, vienos Latgalos šnektos, Vidžemės vidurinės tarmės 
ir augšžemiečių tarmės šnektų, o pluškas – iš vienos Žiemgalos šnek-
tos ir pavienių Vidžemės vidurinės ir augšžemiečių tarmių šnektų. 
Tik Vidžemėje vartojamas variantas peluški, pvz.: peluškus vàiguõt 
griêst, ka vêl pupuruôs ‘kraujažoles esą reikia pjauti, kai dar su pum-
purais’ ėrgemė (LVDA); peluški dr prt ìesnãm ùn kãsu ‘kraujažolės 
tinka nuo slogos ir kosulio’ Drustai (LVDA). Be šių pavadinimų, iš 
Sėrmukšių užrašytas variantas pluški, o iš Jumpravos – pelušķes.

Pavienėse Vidžemės ir tik keliose Žiemgalos ir Latgalos šnektose 
vartojama variantų su šaknies priebalsių samplaikos šk > kš metateze, 

pvz.: pelakšas Jaunpiebalgoje, plakšas Rubeniuose, pelakši Raiskume, 
Jaunpiebalgoje, Lejascieme, Mazzalvėje, Lašiuose, pelakšņi Naudytė-
je, pelekstes Adulienoje, pelekši Priekuliuose, Dzėrbenėje, Drabešiuo-
se, Ramuliuose, Taurenėje, Viesytėje, Lizume, Lubanoje, Anoje, Bal-
vuose, pelêkši Sinuolėje, Lejascieme, Liepnoje, Viliakoje, Balvuose, 
pelekšķes Rugajuose, pelekšķi Vaivėje, Druvienoje, Kraukliuose, Adu-
lienoje, pelēkšķi Bėrzpilyje, pelukši Druvienoje. 

Sporadiškai Žiemgaloje, Vidžemėje ir Latgaloje pasitaiko ir kitų 
kraujažolės pavadinimų su šaknimi pel-, kai kurie iš jų galėtų būti 
susiję su pilkos spalvos pavadinimu (arba jo variantais). Pavadinimas 
pelači užrašytas Ravoje, plači – Arlavoje. Variantas pelêči girdėtas 
Vidžemėje vidurinės tarmės ir augšžemiečių tarmės paribio šnektose, 
pvz.: ežmaļuôs aûg pelci; viņa vèlèja pìelasît pelču ziêdu ‘paežiuose 
auga kraujažolės; ji liepė pririnkti kraujažolių žiedų’ Sinuolė (LVDA), 
o pelêčki – Markalnėje. Pavienėse Vidžemės sėliškosiose šnektose (Vis-
kaliuose, Skryveruose, Aizkrauklėje, Kuoknesėje, Mėtrienoje) užra-
šytas pavadinimas pelenes, o keliose Vidžemės sėliškosiose šnektose 
(Dzelzavoje, Uoliuose) ir Latgalos šiaurės vakarų šnektose (Barkavo-
je, Varaklianuose, Bėrzpilyje) – pelestes. Tik Bikstuose ir Lyvanuose 
užrašytas pavadinimas pelieši, o Launkalnėje – pèlkši.

Sporadiškai visoje Latvijos teritorijoje, sudarydamas nedidelius 
kompaktiškus arealus šiaurinėje Kuržemėje, centrinėje Žiemgalos da-
lyje, pietų Vidžemėje ir vakarinėje Latgaloje, vartojamas dūrinys peļas-
tes. Analogiškas žodžių junginys peļu astes paminėtas Vilianuose, o 
peles aste(s) – Rėznoje. 

Užfiksuoti trys variantai su šaknimi peļ-, galbūt susidarę anksčiau 
minėtų pavadinimų pagrindu, ir sporadiškai randami Kuržemėje, Vid-
žemėje ir Latgaloje, pavyzdžiui, peļaškas Uogrėje, Bebruose, peļašķes 
Jumpravoje, Lyksnoje, peļašķi Puopėje, Puzėje, Byriniuose, Siguldo-
je, Lielvardėje, Zaubėje, Jumpravoje, Meiranuose, Marcienoje, Liau-
duonoje, Vestienoje, Saikavoje.

Atskiri pavadinimo pelašķi variantai įtraukti į XVII–XIX a. isto-
rinius žodynus, pvz.: Pelli Aschkes Fürecker 1685 I 189; Fürecker 
1685 II 211; Peļļaśchkes MLG II 14; pellaſte Stender 1789 I 192; 
pelaƒchķi Ulmann 1880: 615.

Dėl kraujažolės pavadinimų su šaknimi pel-, peļ- kilmės yra pa-
reikšta įvairių nuomonių. 

Minėtas pavadinimas (kaip ir pr. poalis ‘karvelis’ E 761 bei gr. 
πέλεια, πελέιας ‘laukinis karvelis’) siejasi su įvairiais spalvų pavadi-
nimais, plg. lie. plkas, pašas, pavas, la. pelēks ‘pilkas’, taip pat s. 
bažn. sl. pelesь ‘juosvas’, sl. *palvь, germ. *falva- ‘gelsvas’, lo. palli-
das ‘išblyškęs’, s. i. palitá- ‘žilas, senas’, Av. pouraša- ‘pilkas, senas’, 
gr. πελιτνός ‘pilkas’, πολιός ‘pilkas, senas’ ir pan. (Schulze 1966: 
112, 122; LEW 565; IEW 804t.; Schmid 1970: 474t.; Smoczyński 
2007: 447). 

Antrasis dūrinio dėmuo la. aste lyginamas su ru. ость ‘varpos 
akuotas’ ir siejamas su la. ass ‘aštrus’ (ME I 145). Pastarasis yra tos 
pat kilmės kaip ir lie. ašu-ta, sl. *оsъ-tъ ‘dagys, usnis, t. y. aštri žolė’, 
lo. acus ‘adata’, gr. ἄχυ-ρον ‘pelai’, n. vo. au. Achel (< *ak’u-lo-) 
‘varpa’ (Būga II 294; IEW 19; Smoczyński 2007: 27), he. aku- ‘aštrus 
akmuo’ (Иванов 1965: 44t.).

Šis u kamieno būdvardis kadaise buvo susijęs su atitinkamu prie-
sagos *-ro- vediniu, kurio atitikmenys yra lie. ãštras, sl. *оstrъ, la. 
asrs, lo. acer ‘aštrus’ (dėl darybos žr. Skardžius I 299; Mažiulis 1959: 
178; Smoczyński 2007: 273; dėl afiksų *-u- ir *-ro- santykio plg. dar 
Ambrazas 2008b: 112t. ir lit.).

Minėtini ir kiti šaknies *ak- žodžiai (pvz.: ak-muõ, ak-úotas) gali 
rodyti kadaise buvus dabar visai išnykusį veiksmažodį *ak- ‘durti, 
badyti’ (PKEŽ I 64t.). 
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Pasak kitos nuomonės (LVDA 59), pavadinimo pamatas galėtų 
būti šaknis pel- ir priesaga -ast-. Galimas daiktas, kad pavadinimo 
pagrindas taip pat galėtų būti ir žodžių junginys peles, atitinkamai 
pelēkie ašķi ‘pilkieji asiūkliai’. Šią hipotezę patvirtina Duobelėje už-
fiksuotas kraujažolės pavadinimas ašķi. Leksema ašķi yra ir keliuose 
kituose kraujažolės pavadinimuose, kurių priklausomas komponentas 
žymi kokio nors gyvūno pavadinimą (žr. aitašķi, aitu ašķi). 

Aptartąjį latvių kraujažolės pavadinimą maždaug atitinka lie. péluo-
degis (su variantais péluodegė; pélvodegis, pélvodegė), kuris, kaip mano 
Vincas Urbutis (2009: 324), gali būti vertinys iš latvių kalbos. Jis 
vartojamas kai kuriose šiaurrytinėse rytų aukštaičių panevėžiškių šnek-
tose – apie Užušilius, Pabiržę, Geidžiūnus (pagal A. Salio Apklauso 
1 kartoteką – ir apie Nemunėlio Radviliškį; dar plg. LKŽe). 

Šio dūrinio antruoju dėmeniu einančio daiktavardžio (v)uodegà 
kilmė nėra aiški. Jį bandoma sieti su lie. vedegà ‘lenktais ašmenimis 
kirvis laivams ar geldoms skobti; įrankis įšalusiai žemei, ledui kirsti’ 
ir su úodas (plg. Endzelīns 1979: 490tt.; LEW 1164t. ir lit.; Smo-
czyński 2007: 704).

Semantiškai artimi ir vienoje kitoje latvių šnektoje užrašyti pava-
dinimai su leksema aita pirmajame arba priklausomame dėmenyje, 
pvz.: aitašķi Valgalė (LVDA); aitu ašķi arba aituašķi Rubeniai (LVDA); 
tùs pelaškus zèltinìši viêl sàuc pàr aitu aškîm, zîdus lìtuô tèijâ pret kùosi 
‘tas kraujažoles Zeltinių gyventojai dar vadina aitu aškîm, žiedus var-
toja arbatai nuo kosulio’ Zeltiniai (Apv); aîtu aste ‘avių uodega’ Zeb-
renė. Čia reikėtų paminėti ir variantą su tarmine forma vuška ‘avis’ – 
vušku astes Baltinavoje (LVDA).

Į atskirus XVII–XVIII a. istorinius žodynus įtrauktas kraujažolės pa-
vadinimas aitu ašķi ir jo variantai, pvz., awju aƒchķi Ulmann 1880: 615.

Pirmasis dėmuo àita, vuška – tai iš deminutyvinių trumpinių at-
siradę avies pavadinimai (žr. ME I 14, IV 677). Apskritai senoji forma 
avs reta dabartinėje latvių kalboje (plg. ME I 232; Sabaliauskas 1968: 
114). Ji turi atitikmenų daugelyje ide. kalbų, plg. lie. avs, s. i. ávi-, 
gr. ὄϊs, lo. ovis, s. vo. au. ou, air. ói, kimr. ewig ‘avis’ ir t. t. (Trautmann 
1923: 20t.; LEW 28; IEW 784; ИЯ 577; Smoczyński 2007: 38t.). 

Pažymėtina, kad avies pavadinimas slypi ir vo. Schafgarbe ‘krau-
jažolė’.

Pavienėse latvių kalbos šnektose randama kraujažolės pavadinimų, 
kurių pagrindas yra skolinys iš vokiečių kalbos Schaff ‘avis’, pavyz-
džiui, šãpšẽrenes ir šãpšẽres Pėrkuonėje, šâpšiẽri Rudbaržiuose. Ana-
logiškas pavadinimas (šapšėr ‘Schafgarbe’) buvo žinomas ir Kuršių 
kopose (Kwauka, Pietsch 1977: 75).

Latviai kraujažolei įvardinti pavartoja ir kito gyvūno – kalakuto – 
pavadinimą tītars. Tiek vediniai, tiek dūriniai ir žodžių junginiai su 
leksema tītars vartojami Kuržemėje.

Metoniminis gyvūno pavadinimo perkėlimas augalo pavadinimui 
tĩtari užfiksuotas Zantėje ir Mėrsrage. Mėrsrage užrašyta ir gretiminė 
forma tĩteri. 

Kompaktiškame Kuržemės regione, išskyrus pačią šiauriausią Kur-
žemės dalį, vartoti vediniai su priesagomis, kilusiomis iš *-no-: tīta-
renes, tītarines, tītariņi, tītarini; tīterines, tīteriņi (dėl balsio e vietoj a 
priesagoje žr. Rudzīte 1964: 167), pvz.: tĩtares – tik pêdiga laĩka saûc 
‘kraujažoles tītarenes tik paskutiniuoju metu vadina’ Yvandė (LVDA); 
tĩtarenes – viņas tĩtarniêm duô, tãs lapiņas; tẽjâ a ʒe ‘kraujažoles – jas 
kalakučiukams duoda, jų lapelius; ir kaip arbatą geria’ Rava (LVDA); 
tĩtarenes i te – tãs ga kãpu va saraût ‘kraujažolių čia yra – jų palei 
kopą galima prisirinkti’ Pėrkuonė (LVDA); tĩtarines ve tagad ziêd; 
tĩtari vis dikti d, tâlab vis tâ saûc ‘kraujažolės dar ir dabar žydi; 
kalakutai jas labai noriai lesa, todėl jas taip ir vadina [tītarenes]’ Gruo-

binia (LVDA); tĩtarìņ tẽ i veselig ‘kraujažolių arbata sveika’ Zentenė 
(LVDA); tĩteŗines ziêd bati; tẽjas zâle priêkš plaûšiêm ‘kraujažolės žydi 
baltais žiedais; arbata padeda nuo plaučių ligų’ Barta (LVDA); tas i 
tĩtriš, tĩtriņ tẽj, bet viš joû nevĩža ʒrt ‘tai yra kraujažolė, kraujažolių 
arbata, o jis jau negeria’ Mėrsragas (LVDA).

Sporadiškai Kuržemėje (Aizputėje, Aisterėje, Ancėje, Arlavoje, 
ciecerėje, Dundagoje, Durbėje, Kabilėje, Kandavoje, Lubezerėje, 
Nuogalėje, Puzėje, Satiniuose, Strazdėje, Ugalėje, Upesgryvoje, Us-
moje, Vainiuodėje, Valgalėje, Vandzenėje, Vecpilyje, Virbuose, Vir-
goje, Zentenėje, Zūrose, Zvardėje) ir Žiemgaloje (Aizupėje, Duobe-
lėje, Dzircieme, Engurėje, Grenčiuose, Ylėje, Irlavoje, Matkulėje, 
Remtėje, Rubeniuose, Sėmėje, Smardėje, Vanėje, Vecmuokose), taip 
pat pavienėse Vidžemės (Drabešiuose, Duntėje, Jaungulbenėje, Sluo-
koje) ir Latgalos šnektose (Atašienėje) randama dūrinių arba žodžių 
junginių, kurių antrasis dėmuo yra žodis zāle ‘žolė’ (dėl kilmės žr. 
p. 233), pvz.: tĩtazâle - kamr vêl neziêd, tãs lapiņas tĩtarni šaûsmîgi 
d; aûg uz ežâm ‘kraujažolės – kol dar nežydi, jų lapelius kalakučiukai 
labai lesa; auga ežiose’ Aizupė (LVDA).

Pavienėse Kuržemės (Salduje, Varmėje) ir Žiemgalos (Dzircieme) 
šnektose užfiksuotas ir dūrinys arba žodžių junginys, kurio antrasis 
komponentas yra žodis puķe ‘gėlė’ (dėl jo kilmės žr. p. 234), pvz.: 
tītarpuķes, tītaru puķes.

Usmoje taip pat užfiksuotas dūrinys, kurio antrasis dėmuo yra ne-
reguliarus deminutyvas dilliņš ‘krapelis’, pvz.: tĩtadiliņi mazeji tĩ ta-
ri ņi labâkā tẽ, pimā zâle ‘kraujažolės arbata mažiems kalakučiukams 
geriausia, pirmas vaistas’ Usma (LVDA).

Į XVII–XIX a. istorinius žodynus įtrauktas kraujažolės pavadini-
mas tītaru zāle ir jo variantai, pvz., tihteru ſahles Ulmann 1880: 615.

Turint omenyje, kad lie. tỹtaras, vartojamas palatvėje, veikiausiai 
yra latvizmas (Urbutis 1963: 217), tai la. tītars turbūt atsirado latvių 
kalbos dirvoje. Jis padarytas su priesaga -ars (plg. lietuvių veikėjų 
pavadinimus su -aras, pavyzdžiui, plẽparas ‘kas daug plepa’, žr. Am-
brazas 1993: 133) iš garsažodinės prigimties veiksmažodžio tĩtît ‘spy-
riotis, ožiuotis, dirginti, pykinti, priekaištauti; grasinti ką nors bloga 
padaryti; rodyti savo užsispyrimą; derėtis; gręžti’ (ME IV 206), ati-
tinkančio lie. týtyti, týtinti ‘pajuokti, tyčiotis; stengtis sužinoti, nu-
girsti’ (ME IV 208; LEW 1103).

Beržagalėje užfiksuotas pavadinimas kurkinu zāle. V. Urbutis (2009: 
319t.) svarsto, ar jam pamatą padėjęs la. dial. kurkins negalėtų būti 
lituanizmas, kilęs iš Rytų Lietuvoje plačiai paplitusio lie. kukinas 
‘kalakutas’, padaryto iš slavizmo kùrka, atitinkančio la. dial. kùrka 
‘kalakutė’, plg. le. kurka ‘višta’ (LEW 316). Mat patinų pavadinimų 
su -ins latvių kalboje dabar jau nebelinkstama daryti, o atitinkamų 
vedinių su -inas (apie jų kilmę žr. Ambrazas 2000: 85t.) lietuvių 
kalboje dar gausu. Tačiau neabejojama, kad pats aptariamasis krauja-
žolės pavadinimas atsirado latvių kalbos dirvoje.

Žiemgaloje, apie Duobelę, ir Kuržemėje, apie Saldų, gana plačiai 
vartojamas pavadinimas ežupuķe(s) su variantais ežpuķes, ežu puķe(s), 
eža puķe(s), ežapuķe(s), o nedidelėje šnektų grupėje apie Duobelę – ir 
ežu zāle(s), pvz.: eža puķ:e – tiẽ paši plašķi ‘eža puķe – tos pačios 
kraujažolės’ Vanė (LVDA); jâsaplûc ežapuķes tẽjai ‘reikia prisirinkti 
kraujažolių arbatai’ Sėmė (LVDA); ežupuķ:e aûg uz ežas ‘kraujažolės 
auga ežiose’ Zvardė (LVDA); senâk jaû ĩstaîs vârc bi ežu zâle ‘seniau 
tikrasis kraujažolių pavadinimas buvo ežu zāle’ Džūkstė (LVDA); ežu 
zâle aûga pa ežãm, tùr viņas nèizara ‘kraujažolės auga ežiose, ten jų 
neišaria’ Bėrzė (LVDA). 

Jie išriedėję iš la. eža ‘ežia’, kuris atitinka lie. ežià, pr. asy ‘ežia’ 
E 241, galbūt siejasi su sl. *ězъ ‘tvenkinys’, arm. azr ‘krantas; riba’. 
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Neatmestina galimybė, kad jie giminiški ir lie. ẽžeras, la. ezers, pr. 
assaran E 60, sl. *ezero / ezerъ ‘ežeras’, gr. ἀχερούσια ὕδατα έλώδη 
‘pelkėti vandenys’, hidr. Ἀχέρων, ilyrų ar trakų genties vardas Ὀσε-
ριάτες prie Balatono ežero, s. ang. ēagor ‘jūra’. Tokiu atveju tai ga-
lėtų būti labai senas heteroklitinio linksniavimo žodis (Benveniste 
1935: 11; LEW 125; ЭССЯ IV 33t., 59; ПЯ A–D 120t., 131tt.; PKEŽ 
I 101, 104 ir lit.). Tiesa, kai kurie tyrėjai kelia ir kitokias alternatyvas 
(plg. Smoczyński 2007: 150).

Tuo tarpu V. Urbutis (2009: 317), remdamasis formomis su eža ir 
pãtaiso pavadinimu eža cisas (ME I 572 su ištaisyta spausdinimo klai-
da), mano, kad aptariamiems kraujažolės pavadinimams pamatą pa-
dėjo la. ezis ‘ežys’, o galimas ryšys su eža antrinis, atsiradęs dėl liau-
dies etimologijos.

La. ezis atitinka lie. ežs (Vytautas Mažiulis PKEŽ I 104t. spėjo, 
kad toks žodis galėjo egzistuoti prūsų kalboje, plg. iš jo padarytą 
vedinį assegis ‘ešerys’ E 572), bažn. sl. (serb.) ežь, gal ir fry. ἔξις ‘ežys’. 
Tai gali būti būdvardinio afikso *-o- vedinys.

Panašūs ežio pavadinimai kitose giminiškose kalbose yra skirtingos 
darybos, plg. s. vo. au. igil, gr. ἐχῖνος, arm. ozni (Trautmann 1923: 
73; IEW 292; LEW 1330). Tačiau jų pamatas tas pats – senovinis 
gyvatės pavadinimas, plg. ypač gr. ἔχις ‘gyvatė’ (ЭССЯ VI 37; ИЯ 
526; Urbutis 1981: 15; Sabaliauskas 1990: 30; Smoczyński 2007: 150). 
Tolimas šio šešėlis gali būti ir lie. angs ‘gyvatė’ su pakitusia forma 
turbūt dėl tabu (plg. ИЯ 526).

Retas pavadinimas tūkstuošžiedi, užrašytas iš Vecmuokų, maždaug 
atitinka ru. тысячeлистник ‘kraujažolė’. Abiejuose dūriniuose slypi 
bendras baltams, slavams ir germanams skaitvardis, plg. la. tūkstuo-
t(i)ns, lie. tūkstantis, pr. tūsimtons III 3718; s. bažn. sl. tysęšti, go. Þū-
sun di ‘tūkstantis’. Jis padarytas su priesaga *-nt- iš veiksmažodžio 
*tū- ‘pūstis; daugėti; turėti galios’, sujungto su iš ide. prokalbės pa-
veldėtu skaitvardžiu *kʼtom- ‘šimtas’ (plačiau žr. Blažek 1999: 315t., 
319t. ir ten aptartą gausią literatūrą).

Pamatinis veiksmažodis *tū- baltų kalboje neišliko, bet yra iš jo 
padarytų vedinių, plg. lie. tlas (XVI–XVII a. raštuose išlaikęs senas 
reikšmes ‘dažnas; ne vienas, daugus, įvairus’), pr. tūlan ‘daug’ III 558–9 
(dėl jo kilmės žr. Ambrazas 2008b: 110 ir lit.), la. tūte ‘jėga, energi-
ja’ (Petit 2000: 123tt.; Smoczyński 2006: 161).

Pažymėtina ir tai, kad baltų kabos išlaikė nemažai senoviškų ve-
dinių su priesaga *-nt-: 

1) čia, kaip ir daugelyje kitų ide. kalbų, vartojami iš būdvardžių 
išriedėję veikiamieji *-nt- dalyviai (žr. Ambrazas V. 1979: 29tt. ir lit.); 
ypač senus laikus mena atokiai nuo dalyvių sistemos esantis veiksma-
žodinis vedinys lie. dants, plg. pr. dantis E 92, go. tunÞus, s. air. dēt, 
lo. dens, Av. dant(an), s. i. dá(n)t-, iš dalies arm. atamn, gr. ὀδών ‘dan-
tis’ ir t. t. (Frenkelis 1969: 97; LEW 82; IEW 289; ПЯ A–D 299t.; ИЯ 
302; Иванов 1981: 96t.; PKEŽ I 179 ir lit.; Smoczyński 2006: 92t.); 

2) Lietuvos teritorijoje paplitę archajiškos darybos vandenvardžiai 
su *-nt-, pvz., Sãlantas (žr. Skardžius IV 879–944); 

3) tos pat kilmės yra ir vakarinėse lietuvių tarmėse nuo seno 
vartojami deminutyvai su -int-elis (pvz., mažiñtelis ‘labai mažas’), irgi 
turintys paralelių kai kuriose kitose giminiškose kalbose (žr. Ambra-
zas 2004b, 2008b: 101 ir lit.).

Antrasis aptariamojo dūrinio tūkstuošžiedi dėmuo ziêds atitinka 
lie. žiẽdas (apie jį žr. p. 235).

Šiuo žodžiu remiasi ir lie. baltažiẽdis su variantais baltažiẽdė, 
báltažiedė, baltžiẽdė, balžiẽdis, balžiẽdė. Jie vartojami kai kuriose šiau-
rinėse vakarų aukštaičių šiauliškių (apie Lieporius, Šapnagius, Bridus, 
Dargaičius, Rudiškius, Stupurus, Damelius, Vaineikius, Noriūnus) ir 

rytų aukštaičių panevėžiškių (apie Kirbaičius, Kriukus, Žeimelį, Kul-
dūnus, Užušilius, Bučiūnus, Gaižūnus, Kapčiūnus, Joniškaičius, Pak-
ruojį, Norušaičius, Karčemas) šnektose.

Vien iš būdvardžio báltas (-à) su darybos galūne -ė padarytas ve-
dinys batė. 

Būdvardis báltas (-à) senas. Jis atitinka la. bats ‘baltas’, giminiškas 
s. sl. *blato ‘bala, pelkė’, alb. baltë ‘purvas, dumblas’, rum. baltă ‘bala, 
tvenkinys, ežeras’ ir kt. Apskritai *balt- apraiškų randama dideliame 
plote nuo Baltijos jūros iki Balkanų regiono, Viduržemio ir Adrijos 
jūrų krantų (Pisani 1968: 18; ПЯ A–D 189t.; crevatin 1981: 7; Dini 
2008: 18t. ir lit.; Dambe 1972: 125tt.).

Tai priesagos *-to- vedinys, plg. lie. bálti, bãlas ‘baltas’, balà, la. 
bāls ‘blyškus, blankus’, s. bažn. sl. bělъ, gr. φαλιός ‘baltas’, kel. *belo- 
‘spindintis, baltas’, arm. bal ‘blyškumas, išblyškimas; blyški spalva’; 
pr. batto ‘kakta’ E 77, s. i. bhāla- ‘kakta; švytėjimas’, alb. balë ‘arklys 
su balta dėme kaktoje, laukis’, ballë ‘kakta’, bret. bal’ ‘balta dėmė 
gyvulio kaktoje’ ir pan. (IEW 118tt.; ПЯ A–D 187t. ir lit.), o toliau 
galbūt ir s. i. bhti ‘jis šviečia, žiba, spindi, švyti’ (Schulze 1966: 111; 
LEW 32; Karaliūnas I 101tt. ir lit.; Smoczyński 2007: 44).

Čia dar galima paminėti, kad aptartasis būdvardis *balt- yra ir 
Užavoje užrašytame retame kraujažolės pavadinime batvêdere. Jo an-
truoju dėmeniu eina vdrs ‘pilvas’, atitinkantis lie. vderas, vdaras 
‘viduriai, pilvas, žarnynas; kepta kruopų ar bulvių dešra’, pr. weders 
‘pilvas’ E 122. Šis gali būti išriedėjęs iš ide. tešmens pavadinimo 
*ēdh/*ēudh/*ūdhn-, plg. s. i. dhar/dhn- ‘tešmuo’ (Būga II 274t.; 
PKEŽ IV 227t.).

Iš vdrs padarytas ir kito vaistinio augalo pavadinimas vdrzâle 
‘paprastoji širdažolė’ (ME IV 549).

Kraujažolės lapų formą atspindi pavadinimai karpýtinė, karpýtinis. 
Jie vartojami rytinėse vakarų aukštaičių kauniškių šnektose apie Kalvius, 
Pašlavantį, Margininkus, Prienus, Birštoną, Nemajūnus, Užuguostį. 

Šie pavadinimai kilę iš sudurtinės priesagos -tinis (-ė) (<-tas+ 
-inis (-ė), žr. Ambrazas 1993: 65t., 128t.) sudaiktavardėjusio būdvar-
džio. Retesnis vedinys karpýtė, užrašytas apie Mauručius, turi priesa-
gą -tė (dėl jos kilmės žr. Ambrazas 1993: 42tt.).

Aptariamų vedinių pamatinis veiksmažodis karpýti (atitinkantis la. 
krpît ‘karpyti’ ME II 198), žymintis kartotinį veiksmą, yra priesagos 
-yti (apie ją žr. Skardžius I 529tt.; Stang 1942: 147tt., 1966b: 326tt.; 
Jakaitienė 1994: 396t.) vedinys, padarytas iš kipti. 

Šis žodis turi nemažai atitikmenų kitose ide. kalbose, plg. la. crpt 
‘pjauti, kirpti’, lo. carpere ‘skinti, raškyti; pešioti, skabyti; mėgautis, 
gėrėtis; eiti, vykti; draskyti, skaidyti, skaldyti; ieškoti; varginti; užsi-
pulti, išjuodinti, išpeikti, pasmerkti’, s. vo. au. scarbōn ‘į mažas dalis 
supjaustyti’, herbist ‘ruduo’, gr. καρπός ‘vaisius’, κρώπιον, la. crpe, s. 
air. corrán ‘pjautuvas’, s. i. krpāṇa- ‘kardas, ritualinis peilis’, alb. karpë 
‘uola’, he. karp- ‘pakelti, nunešti, imti, surinkti’, pr. kerpetis ‘kaukolė’ 
E 72, s. sl. чрѣпъ ‘šukė, čerpė’, s. vo. au. scirbi, s. i. karpara- ‘šukė’ ir 
pan. (Trautmann 1923: 129; LEW 257t.; IEW 944t.; ПЯ I–K 332tt. ir 
lit.; ИЯ 691t.; PKEŽ II 171tt.; Smoczyński 2007: 289).

Toliau jis siejasi su dar senesniu veiksmažodžiu *(s)ker- ‘pjauti’, 
iš čia išriedėjo lie. kisti, skesti, skrti ir pan. (LEW 258; IEW 938tt.; 
Sabaliauskas 1990: 90).

Panašios semantikos yra ir dūrinys mõrklapis, užrašytas apie Rū-
galius (plg. variantą morklapėlis). Jis (ir variantas mórklapis) dar var-
totas apie Vabalninką, Uteną, Sapiegiškius (žr. A. Salio Apklauso 1 
kartoteką). 

Pirmuoju šio dūrinio dėmeniu eina slavizmas morkà, atsiradęs iš 
morkvà (šis paskolintas iš gu. мóрква, žr. Skardžius IV 193). Iš jo 
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dar padaryti sukonkretėję deminutyvai morkùtė, morkvẽlė, užrašyti iš 
šnektų apie Čekiškę, Vilkiją, Pravieniškes (žr. A. Salio Apklauso 1 
kartoteką).

Antrasis dėmuo lãpas atitinka la. lapa ‘lapas’. Toks žodis galėjo 
egzistuoti ir prūsų kalboje, plg. lapinis ‘šaukštas’ E 359. Tai gali būti 
veiksmažodinis vedinys, plg. lie. ãtlapas, lèpti ‘atsilupti’, lpti ‘aplep-
ti, nulinkti’, gr. λέπω ‘lupu, skutu’ (LEW 339t.; PKEŽ III 41tt.; Smo-
czyński 2007: 336t.).

Aštrų kraujažolės kvapą atspindi smirduõklė, pvz.: Šiemet linuosa 
labai daug smirduõklių buvo ‘šiemet linuose labai daug kraujažolių 
buvo’ Dubičiai (LKŽe). Tai priesagos -uoklė (kilusios iš *-tlo-) vedi-
nys, padarytas iš veiksmažodžio smirdti. 

Šis atitinka la. smidêt, s. bažn. sl. smrъděti ‘smirdėti’; bandoma jį 
sieti dar su lo. merda ‘mėšlas’, gr. σμόρδωνες ‘intrigantas, kiršintojas’ 
(Trautmann 1923: 271; IEW 970; LEW 847t.; Sabaliauskas 1990: 103; 
Smoczyński 2007: 578t.).

O toliau jis galbūt kilęs iš senesnio veiksmažodžio *(s)mer- ‘(su)-
trinti’, plg. gr. μαραίνω ‘sutrinu, suvalgau, išsekinu’, s. bulg. izmrъmьrati 
‘rauti, (iš)kasti’; s. i. márdati ‘sutrina, sutraiško’; gr. σμερδνός ‘baisus’, 
vo. schmerzen ‘skaudėti’ ir t. t. (IEW 735tt., 970).

Kai kuriose latvių šnektose kraujažolė lyginama su čemeriais, kmy-
nais, pipirais. 

Iš Kuržemės pietvakarių (Nycos, Rucavos, Asytės) užrašyti pava-
dinimai čemeričas, čemerĩčas, čemeriņi, čemerijas, pvz.: ĩpaši liẽpâj  niêki 
saûc par čemeriņiêm ‘ypač liepojiškiai vadina kraujažoles če me ri ņi’ 
Asytė (LVDA).

Pavadinimas čemeriņi siejasi su la. dial. cemeriņš ‘čemerio šaknis 
(Helleborus)’ (plg. ME I 372), o čemerīčas atitinka lie. čemerýčia ‘le-
lijinių šeimos daugiametis nuodingas, vaistinis augalas (Veratrum al-
bum)’, čemerýčios ‘čemerų šaknys, iš jų padaryti vaistai (Rhiroma ve-
ratri)’. Tai slavizmai, plg. gu. чeмерица, ru. чeмерица, s. le. cziemer-
zyca (Skardžius IV 111).

Pavienėse latvių kalbos šnektose užfiksuota kraujažolės pavadini-
mų, susijusių su leksema ķimenes ‘kmynai’ arba jos tarminiu variantu 
ķiemeles. Kuržemės šiaurinėje dalyje, Puzėje ir Ugalėje, užrašytas pa-
vadinimas aitķiemele. Gretimai Ugalės užfiksuotas ir variantas aĩt kriẽ-
me le, kuris galbūt yra okazinis darinys. 

Pavienėse augšžemiečių tarmės šnektose užregistruota žodžių jun-
ginių su leksema ķimenes ‘kmynai’ (ir ķimini). Žodžių junginys cùku 
ķimenes užrašytas iš Vyksnos, guovju ķimenes – iš Meiranų, o vìlka 
ķimini – iš Mėrdzenės.

Pavadinimai aitķiemeles; cūku ķiemenes, guovju ķiemenes; vilku 
ķiminis remiasi germanizmais ķimele (plg. lie. kmeliai, vid. vo. au. 
kümel ‘kmynas’, žr. Čepienė 2006: 211), ķimene, siejamas su vid. vo. 
au. cimin ‘kmynas’ (ME II 381); lie. kmỹnas yra slavizmas, plg. s. gu. 
кминъ, le. kmin (Skardžius IV 162). Žodžių junginių ir dūrinių 
pirmieji dėmenys yra gyvūnų pavadinimai aita ‘avis’ (dėl jo kilmės 
žr. p. 246), cūka ‘kiaulė’ (dėl jo kilmės žr. p. 227), guovs ‘karvė’, vilks 
‘vilkas’, o tai rodo, kad augalas neatitinka paprastojo kmyno (Carum 
carvi). 

Nedideliame kompaktiškame areale pačioje Kuržemės šiaurėje 
vartojamas kraujažolės pavadinimas laukpipari, lauka (ir lauku) pipari, 
pvz.: lauku piparus liek, svaigu gaļu vāruot ‘kraujažolių deda, verdant 
šviežią mėsą’ Dundaga (ME).

Pavadinimų lauka pipari(ņi), laukpipari(ni) antruoju dėmeniu eina 
pipars ‘pipiras’. Šis turbūt pasiskolintas iš germanų kalbų (ME III 

221). Tuo tarpu lie. pipras prieš XII a. pasiskolintas iš s. ru. пьпьръ 
(Būga I 340).

Pirmasis aptariamų pavadinimų dėmuo – senas daiktavardis laũks, 
atitinkantis lie. laũkas, pr. laucks ‘laukas, dirva’ III 10510. Veikiausiai 
ide. prokalbėje iš veiksmažodžio *leuk- ‘šviesti’ (plg. s. i. rócate ‘švie-
čia’, žr. IEW 687tt.) su darybos galūne *-o- buvo padarytas abstrak-
tas *leukos- ‘šviesumas, švietimas’, vėliau ėmęs reikšti iškirstą šviesią 
miško vietą, plg. s. i. uloká-, loká- ‘išlaisvinta šviesi vieta; erdvė, pa-
saulis’, lo. lūcus ‘giraitė’, s. ang. léah ‘laukas, pieva, miškas, atvira 
vieta’ (Schulze 1966: 121t.; Trautmann 1923: 151; ME II 426t.; LEW 
343t.; ПЯ L 147tt.; PKEŽ III 49t.).

Kraujažolę ar kai kurias jos rūšis lietuvių šnektose galbūt žymi iš 
slavizmo pipras padarytas priesagos -(i)nykas vedinys pipirnykas, var-
totas apie Vilkaviškį, Leliūnus, Mielagėnus (žr. A. Salio Apklauso 1 
kartoteką; plg. LKŽe).

Tačiau lietuviai dažniausiai pipirą lygina su kitokiais augalais, plg.: 
pipirlis, pipirùkas, piprlapė, piprlapis ‘kartuolių šeimos augalas (As-
mum europaeum)’, piprmėtė ‘vaistinė mėta (menta piperita)’, pipinė 
‘kryžmažiedžių šeimos augalas (Lepidium)’ (LKŽe).

Galbūt su kraujažolių arbatos kartumu sietini ir Latgaloje užrašy-
ti pavieniai kraujažolės pavadinimai, pavyzdžiui, sùrines cibloje, Ezer-
niekuose. Pavadinimai, ko gero, yra *-no- vediniai iš būdvardžio sūrs 
‘kartus’, kuris giminiškas su lie. súras ‘sūrus’, sl. syrъ ‘žalias, neapdo-
rotas; drėgnas’, s. v. skand. súrr ‘raugas’, ir siejasi su s. pr. suris ‘sūris’ 
(ME III 1134; Trautmann 1923: 293t.; E 688; PKEŽ IV 169). Gali 
būti, kad ir iš Škilbėnų, Rugajų, Baltinavos užrašyta tarminė forma 
śìreńs sietina su būdvardžio sūrs ‘kartus’ tarminiu variantu syurs. 

Kraujažolės pavadinimai su šaknimi žūž- (žùžaines, žùžaiņi, žùžàji, 
žùžàni, žùžaunas, žùžaunes, žùžènes, žùžni, žùžērnes, žùžrni, žùževeņi, 
žùžìeni, žùžines, žūžuoni) randami kompaktiškame Latgalos areale, 
tačiau pavieniai variantai tarpusavyje susipina, pvz.: žỳužàiņa – bòĺìm 
źîd́eńìm źî, tuôc kuô vàinaćèńć ‘kraujažolės – baltais žiedais žydi, toks 
kaip vainikėlis’ Nycgalė (LVDA); palaśeîšu žỳužàiņu ‘prisirinksiu krau-
jažolių’ Sakstagalas (LVDA); ka ìgrîš ṕìerstâ, vajak satrèi àr èužùonu 
sulu ‘kai įsipjauni pirštą, reikia įtrinti kraujažolių sultimis’ Varkava 
(LVDA); àr žỳužùonỳm ìndykus i boròi ‘kraujažolėmis kalakutus lesina’ 
Silajaniai (LVDA); žỳuä̅̀rńiś kukyńi ât ‘kraujažoles kalakutai lesa’ 
Nautrėnai (LVDA).

Latgaloje vartojami pavadinimai žūžaines, žūžāji, žūžēņi, žūžernes 
galbūt yra garsažodinės prigimties, plg. žūžêt, žūžinât, žūžuôt ‘šlamė-
ti, šnarėti’ (ME IV 838), bet turbūt labiau sietini su lie. apžiùžti ‘ap-
žel ti’, plg. ru. волосяная трава, волосецъ (Анненковъ 1878: 4): Ap-
žiù žęs plaukais kaip šuva Valkininkai (LKŽe).

Kraujažolės žydėjimo laiką rodo pavadinimas indricenes (ir jo va-
riantai), kilęs iš asmenvardžio Indriķis; Indrikio diena seniau švęsta 
liepos 15-ąją. 

Pavadinimai indricenes ir incenes sudaro nedidelį kompaktišką are-
alą Kuržemės šiaurės vakaruose. Variantas iñdricenes užrašytas Ven-
toje, Zūrose, Zirose ir Ugalėje, o idricenes – Piltenėje. Sutrumpėjęs 
variantas iñcenes užfiksuotas tik Užavoje.

Kraujažolių žydėjimo laiką galbūt atspindi ir pavadinimai sìrpenes 
(Viliaka) ir sìrpines (Sakstagalas, Malta). Pavadinimas galėtų būti sko-
linys iš lenkų kalbos. Skolinio pagrindas – rugpjūčio mėnesio pava-
dinimas sierpień, kuris yra susijęs su le. sierp ‘pjautuvas’, giminišku 
la. sirpis ‘pjautuvas’, serb. sp ir ru. серп ‘pjautuvas’, toliau siejamas 
su gr. ἄρπη ‘pjautuvas’ (ME III 847).
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Kraujažolės žemėlapis



Baltų kalbų atlasas 
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Gysločio pavadinimai
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Gysločio pavadinimai 
Komentaro autoriai: ilga Jansone, Rima Bakšienė, Saulius Ambrazas

Žemėlapio pagrindas – atsakymai į ALE leksikos klausimyno klau-
simą Nr. 82, į KFRP 4-osios dialektologijos anketos klausimą Nr. 65, 
taip pat Aurelijos Gritėnienės (2006), Inesės Ēdelmanės ir Ārijos Ozo-
los (Ēdelmane, Ozola 2003) tyrimai.

Žemėlapyje vaizduojamas gyslotinių (Plantaginaceae) šeimos au-
galų apibendrintų pavadinimų paplitimas ir jų semantika.

Šis karštį traukiantis ir kitų vaistinių savybių turintis augalas bal-
tų kalbose turi gana daug pavadinimų, kuriuos galima suskirstyti į 
kelias grupes.

Pirmosios grupės pavadinimai, vartojami rytinėje Lietuvos dalyje 
ir kai kuriose latvių šnektose, susiję su tvirtomis gyslomis išvagotais 
šio augalo lapais (plg. Gritėnienė 2006: 154). 

Jų darybos pamatas – lie. gýsla / la. dzîsla. Šis žodis egzistavo ir 
prūsų kalboje, plg. pettegislo ‘peties gyslaʼ E 108. Jis turi paralelių ir 
kitose giminiškose kalbose, plg. s. sl. žila ‘gyslaʼ, arm. ǰil ‘sausgyslė; 
virvėʼ, lo. fīlum ‘siūlas, gijaʼ (Trautmann 1923: 90; ME I 557t.; LEW 
150; IEW 489; Sabaliauskas 1990: 10; PKEŽ III 276t.).

Pavadinimas gyslõtis, gyslõtys, kuriuo augalas vadinamas ir ben-
drinėje lietuvių kalboje, užrašytas šiaurinėse rytų aukštaičių panevė-
žiškių, kupiškėnų, uteniškių šnektose (apie Pakruojį, Kupiškį, Zarasus), 
pvz.: nut’r.ntu. ˈkɔ·ju. n.kčei gi.sˈlɔ·čeis abˈdẹ·k ǀ t. nutraks ka’š’ti. 
‘nutrintą koją nakčiai gysločiais apdėk, tai nutrauks karštįʼ KpŽ I 678; 
prie šulinio daug gyslõčių priaugo ‘prie šulinio daug gysločių priaugoʼ 
Obeliai (LKŽe); dabar gyslõčių jau gal niekas nevalgo ‘dabar gysločių 
jau gal niekas nevalgoʼ Obeliai (LKŽe).

Jis taip pat vartojamas pietrytiniame lietuvių kalbos ploto pakraš-
tyje – pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose (apie Lei-
palingį, Varėną, Šalčininkus, Dieveniškes, Gervėčius ir kt.), pvz.: už-
dėk pirštą gyslõčiais, ir nesuks ‘apdėk pirštą gysločiais, ir nesuksʼ Mi-
roslavas (LKŽe).

Dažniau pasitaikantys šio pavadinimo variantai yra gyslõčius (Nai-
riai, Anykščiai, Deguliai, Skriaudžiai, Žalioji, Alksnėnai, Krosna, Lei-
palingis, Punskas ir kt.), pvz.: gyslõčius labai tinka dėti ant žaizdos 
‘gyslotis labai tinka dėti ant žaizdosʼ Būdvietis (LKŽe); gyslõčius ma-
čija nuo prietvaro ‘gyslotis padeda nuo vidurių užkietėjimoʼ Tverečius 
(LKŽe), bei gysluõtis (Juodaičiai, Daugėliškiai ir kt.), pvz.: gˈi.sluõcai 
cej placa.s lã·pais ǀ gˈẽ·ra juõs ‘gysločiai tie plačiais lapais, geria juosʼ 
DrskŽ 103; gˈi.sluõčai laba. gera. ǀ kap sùsmuši ǀ àbˈdˈedzi ta.s lã·pais 

‘gysločiai labai gerai, kai susimuši, apdedi tais lapaisʼ DrskŽ 103; gi.s-
lúoče | tαi‿nuok‿skrα.ọ. ‘gysločiai tai nuo skrandžioʼ PpaŽK; má·n 
tαi‿ʒvi.likapi.tẹ.n žaizdà | tai‿àš visa‿lα.ka gerù | vsu. žiẽmu. | 
gi.slúous ‘man tai dvylikapirštėje žaizda, tai aš visą laiką geriu, visą 
žiemą, gysločiusʼ PpaŽK; geros žolės ten nėr – vieni gysluõčiai ‘geros 
žolės ten nėra – vieni gysločiaiʼ Nemunaitis (LKŽe).

Rečiau fiksuoti gyslõčis (Medininkai), gysluõčius (Gervėčiai), gys-
liuotis (Kučiūnai, Kapčiamiestis).

Gyslõtis turi antrinę priesagą -otis (< suff. -ot- + galūnė -is), kuri 
gali būti bendra lietuvių ir prūsų kalbų inovacija, plg. pr. nagotis 
‘varinis puodas su kojomisʼ E 349 : nage ‘kojos pėdaʼ E 145 (Ambra-
zas 2000: 140t., 2006: 72 ir lit.).

Gyslõčius, gyslõčis yra naujesni šio žodžio variantai. XVII a. Kons-
tantino Sirvydo antrajame žodyne randame variantą gyslõčia: Bábká 
iele. Plantago. Giſloćia SD3 4. Jis fiksuotas ir vėlesniuose Pilypo Rui-
gio, Georgo H. F. Nesselmanno žodynuose, Jurgio Ambraziejaus Pa-
brėžos raštuose. Tačiau dabartinėse lietuvių tarmėse jo, atrodo, nėra.

Gysluõtis (ir variantai gysliuõtis, gysluõčius) padarytas su kita panašia 
priesaga -uotis (< suff. -ōt- + galūnė -is, plg. Ambrazas 2000: 142).

Visi čia aptarti vediniai kilę iš būdvardžių gyslótas (-a), gyslúo-
tas (-a) (pažymėtina, kad gyslõtas Rukuose žymi patį gyslotį).

Priesagos -(i)otas (-a), -(i)uotas (-a) lietuvių kalboje labai darios. 
Paprastai būdvardžiai su -(i)otas (-a) daromi iš ā kamieno, o su -(i)uo-
tas (-a) – iš ŏ kamieno daiktavardžių. Tačiau tarmėse šios priesagos 
gerokai sumišusios tarpusavyje ir su kitomis tokios pat prigimties 
priesagomis -ėtas (-a), -ytas (-a), irgi kilusiomis iš *-to-. Dėl to tar-
mėse atsirado daug gyslótas (-a), gyslúotas (-a) tipo dubletų (plg. 
Skardžius I 348tt.; LKA III 143tt., žemėl. 130–134; Akelaitienė 1999). 
Jos turi paralelių kitose giminiškose kalbose (Brugmann 1906: 405tt.), 
plg. lie. barzdótas ir s. sl. bradatъ, lo. barbatus ‘barzdotasʼ (Ambrazas 
2008b: 114 ir lit.). Tiesa, latvių kalboje tokio tipo būdvardžiai gero-
kai retesni negu lietuvių kalboje (plg. Endzelīns 1951: 383t.). Mat 
latvių kalboje paplito atitinkami vediniai su iš *-nŏ- kilusia priesaga 
-ains, pvz.: cmains ‘kelmuotasʼ (Endzelīns 1951: 325tt.; Blinkena 
2002: 205tt. ir lit.), kurie turi labai mažai paralelių lietuvių kalboje, 
pavyzdžiui, pilváinas ‘pilvotasʼ (Ambrazas 2005: 123t.).

Pavadinimas gyslõnas (su variantais gyslõnė, gyslõnis) vartojamas 
pačioje rytinėje Lietuvos dalyje – rytų aukštaičių vilniškių, uteniškių, 
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kai kuriose anykštėnų šnektose, pvz.: gyslõnas gerai pridėti prie tvinks-
tančios vietos ‘gyslotis gerai pridėti prie tvinkstančios vietosʼ Dusetos 
(LKŽe); gyslõnai daugiausia papieviais auga ‘gysločiai daugiausia pa-
pieviais augaʼ Tauragnai (LKŽe); visas atšlaimas gyslõnais apaugo ‘vi-
sas kiemas gysločiais apaugoʼ Molėtai (LKŽe); gyslonùs perka aptiekon 
‘gysločius perka vaistinėjeʼ Švenčionys (LKŽe); gyslõniai auga patakėm, 
pakelėm ‘gysločiai auga patakėse, pakelėseʼ Dusetos (LKŽe).

Šie pavadinimai padaryti su iš *-nŏ- kilusiomis priesagomis. Ypa-
tybės turėtojų pavadinimai su išvestine priesaga *-ā-no- – tai baltų, 
slavų, italikų kalbų bendrybė, plg. la. druvāns ‘dirvonasʼ, bažn. sl. 
bratanъ ‘brolio sūnusʼ, lo. īnsulānus ‘salos gyventojasʼ (Ambrazas 2000: 
162t. ir lit.). 

Maišiagaloje užfiksuotas dūrinys gyslnalapis (tenai gyslū́nalapiai 
auga ‘ten gysločiai augaʼ [LKŽe]) rodo buvus vedinį *gyslūnas. Nors 
ypatybės turėtojų pavadinimai su antrine priesaga *-ū-no- kaip sava-
rankiškas darybos tipas veikiausiai susiformavo baltų kalbose ir labiau 
paplito tik lietuvių kalbos rašytinės tradicijos laikotarpiu (Ambrazas 
2000: 158tt. ir lit.), tačiau ir jie turi gilias istorines šaknis. 

Galbūt vėlyvosios ide. prokalbės laikus siekia polinkis su būdvar-
dine priesaga *-nŏ- daryti ‘šeimininko, vadoʼ reikšmę turinčius socia-
linius terminus, plg. lo. dominus ‘viešpatsʼ, go. iudans ‘karaliusʼ, gr. 
κοίρανος ‘karių vadasʼ ir t.t. (Saussure 1963: 309t.; Meid 1957: 95t.; 
Watkins 1966: 45t.; Benveniste 1970: 301tt.).

Kai kurie iš šių pavadinimų turi išvestinę priesagą *-ū-no- (pvz.: 
lo. tribūnus ‘apygardos vadasʼ, s. i. dámūnas- ‘priklausantis namams; 
namų saugotojasʼ) ir iš dalies atitinka baltų vedinius su *-ū-no- (plg. 
Brugmann 1906: 280; Specht 1932: 215t. ir kt.).

Antalieptėje išgirstas gysluõnis: gysluoniais, arba pabaliais, gydo iš-
šutimus tarp kojų pirštų ‘gysločiais, arba pabaliais, gydo iššutimus tarp 
kojų pirštųʼ Antalieptė (LKŽe), o Kavarske – jo variantas gysluõnas. 

Priesagos -uonis vediniai kilę iš priebalsinio linksniavimo varda-
žodžių (plg. Skardžius I 293tt.; Endzelīns 1951: 328t.; Kazlauskas 
1968: 273tt.; Ambrazas 1993: 150tt., 2000: 167t. ir lit.), plg. seną žodį 
lie. žmuõ, pr. smoy E 187, go. guma, lo. *hemō ‘žmogusʼ, os. humuns 
‘žmonėsʼ, umb. homonus ‘žmonėmsʼ, toch. B śaumo ‘žmogusʼ. Jo pir-
minė reikšmė galėjo būti ‘žemiškasʼ (plg. Brugmann 1906: 295; Traut-
mann 1923: 369t.; Skardžius I 296t.; LEW 1320; IEW 415; Stang 
1966b: 225t.; ИЯ 821; PKEŽ IV 132tt.; Smoczyński 2007: 790t.).

Retai pasitaikantys šaknies gysl- vediniai: gyslõtas (apie Anykščius), 
gyslenis (Obeliai, Kriaunos), gyslutis.

Dūrinys gýslalapis, gýslalapys, gyslalãpis, gyslãlapis labiausiai pa-
plitęs Lietuvos vidurio šnektose: rytų aukštaičių panevėžiškių, širvin-
tiškių, kupiškėnų, rytinėje vakarų aukštaičių kauniškių dalyje, fiksuo-
tas pietų aukštaičių plote apie Šalčininkus, pvz.: ˈgi·slalapi.šʼ čæ ǀ ugnʼ.-
žɔ.la.s pakrašʼče[s] susɔ.d.ntɔ.s ‘gyslotis čia, ugniažolės pakraščiais 
susodintosʼ KpŽ I 678; laba gæra ˈgi·slalapʼɔ. dẹ.lʼ .ŋkstu. lig.s ‘labai 
gerai gyslotis nuo inkstų ligosʼ KpŽ I 678; ˈgi·slalapʼu. burbɔ.lʼ. ǀ tai 
kai v.durʼus palá.idžæ ‘gysločių burbuolių [gerti reikia], kai vidurius 
paleidžiaʼ KpŽ I 678; gýslalapį dedu, karštį traukia ‘gyslotį dedu, karš-
tį traukiaʼ ėriškiai (LKŽe).

Rečiau pasitaiko variantai gýslapis, gýslapys, gyslapas (Užušiliai, 
Daukniūnai, Saločiai, Kalvarija ir kt. ), pvz.: ˈmɔ·čæku. ǀ ˈgi·slap’u. pris.-
ræŋka ‘šalpusnių, gysločių prisirenkaʼ KpŽ I 678; nuvagusæs ˈkɔ·jæs 
abˈdẹ·[k] ˈgi·slapeis ǀ t. acigá.usi ‘nuvargusias kojas apdėk gysločiais, 
tai atsigausiʼ KpŽ I 678; nuskink gýslapį iš patvorio uždėti ant piršto 
‘nuskink gyslotį iš patvorio uždėti ant pirštoʼ Liudvinavas (LKŽe).

Iš Pasvalio, Medikonių užrašytas ē kamieno dūrinys gýslalapė, 
gyslalãpė: dėk gýslalapę prie žaizdos – kraujas nebetekės ‘dėk gyslotį 
prie žaizdos – kraujas nebetekėsʼ Pasvalys (LKŽe).

Šie pavadinimai yra la. dzīsllapa ‘gyslotisʼ atitikmenys (dėl antrojo 
dūrinio dėmens lie. lãpas / la. lapa kilmės žr. p. 248).

Panevėžio ir Sedos apylinkėse užrašytas pavadinimas gyslãžolė (dėl 
antrojo dūrinio dėmens žol kilmės žr. p. 233). 

Pavadinimai su šaknimi dzīsl- aptinkami Latgaloje (Latgalos rytų, 
pietų ir pietvakarių dalyje) ir Žiemgaloje apie Bauskę. Jie irgi yra 
semantiškai motyvuoti ir susiję su augalo lapų gyslotumu.

Pavienėse augšžemiečių tarmės latgališkosiose šnektose (Aizkalnė, 
Balvai, Liepna, Nycgalė, Škilbėnai) ir vidurio tarmės žiemgališkojoje 
Skaistkalnės šnektoje pasitaiko variantas dzīslene, padarytas su baig-
meniu -ene: eîśĺeńs so iz rànu ĺìk ìersâ, lài krušuôk eîst ‘gysločius 
ant žaizdos deda, kad geriau gytų’ Škilbėnai (ALE). 

Šis vedinys randamas ir žodynuose iš Žiemgalos: dzîslene ‘der 
Wegerich’ Barbelė, Vecumniekai, Stelpė (EH I 362).

Augšžemiečių tarmės latgališkosiose šnektose labiau paplitęs va-
riantas dzīsline, padarytas su baigmeniu -ine, pvz.: eîśĺìńiś ṕi rànys 
ĺìk, ṕi aûgùņa ‘gysločius ant žaizdos deda, ant voties’ cibla (ALE); 
vajak izĺik èisĺińi is sôpuma ‘reikia uždėti gyslotį ant skaudančios 
vietos’ Lyvanai (ALE).

Iš Skaistos užrašytas ir variantas dzīsleņa (eîśĺeņa), o iš Ezernie-
kų – dzīsliene (ʒîslîn). Vedinys su baigmeniu -iene randamas Kārlio 
Miūlenbacho ir Jānio Endzelīno žodyne – dzîsliene Eversmuiža (cibla) 
(EH I 362).

Žodžių junginys dzīsliņu lapiņas užrašytas iš Ludzos, o dūrinys 
dzīsllapa užfiksuotas tiek augšžemiečių tarmės „giliosiose“ latgališko-
siose šnektose (Kalupė, Viškiai), tiek vidurio tarmės žiemgališkosiose 
šnektose (Barbelė, Jaunsaulė, Panemunė, Skaistkalnė), pvz.: eîslopys 
da ĺìk ṕi kuôdys rànys; eîslopys tuôdys eîsluôtys, pàr tû jùos tuô sàuc; 
eî slo pys aûk pogomâ i pa ćeļamołys; ka kùoja pùordrta, to vajak da-
ĺik eîslopu àr tàuḱìm; tàuḱi izvàlk naèirùms, a eîslopa atjàm kos tu-
mu ‘gysločius deda ant kokios nors žaizdos; dzīsllapas ‘gysločiai’ – 
tokie gysloti, todėl juos taip vadina; gysločiai auga kieme ir pakelėse; 
jei koja perdurta, reikia uždėti gyslotį su taukais; taukai išvalo nešva-
rumus, o gyslotis ištraukia karštį’ Kalupė (ALE); pakryta i sadauźà 
ćeĺi, a paturà viersâ sotu eîslopu i àļ jàu varà skŕìt ‘pargriuvo ir su-
simušė kelį, bet palaikė ant viršaus gysločio ir vėl jau galėjo bėgioti’ 
Viškiai (ALE).

Žodynuose aptinkama ē kamieno forma dzîsllape Barbelė, Vecum-
niekai, Stelpė (EH I 362).

Dūrinys dzīsleņlapa užfiksuotas Skaistkalnėje (ʒîsleņlapas).
Antrajai grupei lietuvių gysločio (kaip ir kraujažolės, plg. p. 241) 

pavadinimų turėjo įtakos liaudies medicina – gysločio lapai dedami 
ant sumušimų, žaizdų, vabzdžių įgeltų vietų (plg. Gritėnienė 2006: 
182t.). 

Daugiausia tai pavadinimai su šaknimi trauk-, vartojami vakari-
nėje Lietuvos dalyje, apimančioje žemaičių ir vakarų aukštaičių kau-
niškių plotus. 

Jie sietini su veiksmažodžiu tráukti. Pastarasis giminingas su la. 
tràukt ‘lėkti, dumti; draskyti, trauktiʼ, pr. per-traūki ‘užtraukė, užvilkoʼ 
III 10114, galbūt giminiškas s. vo. au. drucken ‘spaustiʼ, kimr. trychu 
‘pjautiʼ (IEW 1074; LEW 1113t.; Stang 1972: 9; Sabaliauskas 1990: 
191; PKEŽ III 273t.; Smoczyński 2007: 682t.).

Iš šios grupės pavadinimų pirmiausia minėtini dūriniai.
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Dūriniai su antruoju dėmeniu lap- (traũklapis, tráuklapis, trau-
kã la pis) vartojami šiaurės ir vakarų žemaičių bei Klaipėdos krašto 
aukštaičių plote, pvz.: traũ.kla lã·pa· ddel ǀ uo àn· než·d ‘gysločių 
lapai dideli, bet jie nežydiʼ DūnŽ 403; traũ.klas a pr‿ruonuõz 
dèd ǀ àlè àn· pràst va.sta· ‘gysločius ir prie žaizdos deda, bet jie pras-
ti vaistaiʼ DūnŽ 403; jêgọ vẹdọȓộuji, pệrmãsis vãists  trãuklapis ‘jeigu 
viduriuoji, pirmutinis vaistas yra gyslotisʼ MoŽK; ka kãrtâs mộn skr-
dis skãud, sọsẹvrẹnọ trãuklau ‘kai kartais man skrandį skauda, susi-
virinu gysločiųʼ MoŽK; pajieškó·k švã·ru. trãũklapi. ‘paieškok švaraus 
gysločioʼ ZnŽ III 453; traukãlapiai pri kelio auga ‘gysločiai prie kelio 
augaʼ Plaškiai (LKŽe); traũklapiai labai karštį trauka ‘gysločiai labai 
karštį traukiaʼ Klaipėda (LKŽe); a parsipjovei, a koja suputo – dėk 
traũklapį, ir ištrauks ‘ar persipjovei, ar koja sutino – dėk gyslotį, ir iš-
trauksʼ Barstyčiai (LKŽe); traũklapiai nu pilvo skaudėjimo ‘gysločiai nuo 
pilvo skaudėjimoʼ Akmenė (LKŽe); traũklapius ant auglių deda, i tada 
pratrauka ‘gysločius ant auglių deda, ir tada ištraukiaʼ Kražiai (LKŽe); 
trauklapis valo gleives iš plaučių ‘gyslotis valo gleives iš plaučiųʼ Sma-
lininkai (LKŽe).

Užpeluose (Tveruose) fiksuotas variantas traũlapis.
Pietų žemaičių šnektose paplitę dūriniai su antruoju dėmeniu 

žol-: traũkažolė, traukãžolė, traũkžolė, tráukžolė, traukžol, pvz.: išsi-
kėlė pik[v]otė, reik pridėt traukãžolės, kad pratrūktų ‘iškilo piktvotė, 
reikia pridėti gysločio, kad pratrūktųʼ Pociūnėliai (LKŽe); ten prasti 
laukai, ten auga tik traukãžolės ir šuncibuliai ‘ten prasti laukai, ten auga 
tik gysločiai ir laukiniai svogūnaiʼ Keturvalakiai (LKŽe); traukžols 
platus lapas su gyslom ‘gysločio platus lapas su gyslomisʼ Šiaulėnai 
(LKŽe); uždėk traũkžolės lapą, ir nebėgs kraujas ‘uždėk gysločio lapą, 
ir nebėgs kraujasʼ Raseiniai (LKŽe).

Kai kuriose vakarinėse (daugiausia žemaičių) tarmėse vartojamas 
traũkas, pvz.: iš trauko – žolė prasta, bet vaistas ‘iš gysločio žolė pras-
ta, bet vaistas [geras]ʼ Kruopiai (LKŽe); še, užsidėk ant voties traũką, 
kad karštį sumažytų ‘še, užsidėk ant voties gyslotį, kad karštį sumažintųʼ 
Vilkaviškis (LKŽe). Viduklėje užrašytas traũkis, Žaiginyje – traũkė. 

Tai sukonkretėję galūnių darybos veiksmų pavadinimai, plg. traukà, 
traũkas ‘pritraukimas, galėjimas pritrauktiʼ (LKŽe). Tokio tipo para-
leliniai vediniai kaip traũkas, traũkis, traũkė gana dažnas reiškinys, 
užfiksuotas jau XVI–XVII a. raštuose. 

Pažymėtina, kad veiksmų pavadinimai su -is, -ys, -ė labiau papli-
to gerokai vėliau negu atitinkami vediniai su -as, -a (plg. Ambrazas 
1993: 28tt.). 

Dalyje vakarų ir rytų aukštaičių šnektų turimas deminutyvinės 
prigimties pavadinimas traukùtis su priesaga -utis (apie ją žr. p. 242), 
pvz.: traukùčei ǀ žinãũ ǀ ka‿no·‿skrãñdž’o· uždegmu· gærã ‘gysločiai, 
žinau, kad nuo skrandžio uždegimų geraiʼ ZnŽ III 462; mẽ·z gi·slo·č’ùs 
vadnamæ traukùčeis ‘mes gysločius vadiname traukučiaisʼ ZnŽ III 462; 
žoliums, traukùčiais gydydavo kitąsyk ‘žolėmis, gysločiais gydydavo 
kitąsykʼ Žemoji Panemunė (LKŽe); tie traukùčiai labai gerai, kai suka, 
tep ištraukia, visi pūliai išeina ‘tie gysločiai labai gerai, kai suka, taip 
ištraukia, visi pūliai išeinaʼ Kazlų Rūda (LKŽe); užsilipyk traukùtį, vis 
ne teip bėgs kraujas ‘užsilipink gyslotį, vis ne taip bėgs kraujasʼ Šakiai 
(LKŽe); užsidėk ant prisūko traukùtį ir per naktį pratrauks ‘užsidėk ant 
voties gyslotį ir per naktį ištrauksʼ Garliava (LKŽe); traukučiùs tik ant 
žaizdų dedam ‘gysločius tik ant žaizdų dedameʼ Ilguva (LKŽe); duok 
vaikui traukùčių arbatos – nustos viduriuot ‘duok vaikui gysločių arba-
tos – nustos viduriuotiʼ Lukšiai (LKŽe); traukùčiai, kap nuskini, tai 
tokios gysliukės traukiasi ‘gysločiai – kai nuskini, tai tokios gysliukės 
traukiasiʼ Pilviškiai (LKŽe).

Vienur kitur rasta ir žodžių junginių traũko lãpas (Medingėnuose 
ir traũko lãpai), traũko žol, pvz.: traũ.ka lã·pa· va.sta· n kraũ.je spá.u-
dma ‘gysločiai – vaistai nuo kraujo spaudimoʼ DūnŽ 403; če  trãuka 
làpâ ‘čia yra gysločiaiʼ MoŽK; kad gvuolê trệid, tùs tàtã trãuka žũols, 
trãuklaus [suvirina] ‘kai gyvuliai viduriuoja, tuos štai gysločius [su-
virina]ʼ MoŽK; traũko lãpai nū šlapinimos tie, nū pūslės ‘gysločiai nuo 
šlapinimosi tie, nuo pūslėsʼ Judrėnai (LKŽe); traũko lãpas i čia auga 
‘gysločiai ir čia augaʼ Pagramantis (LKŽe).

Galima manyti, jog panašios kilmės yra ir straũko lãpai; plg. dar 
dūrinius straũklapis, striaũklapis, pvz.: striaũklapio plati lapai, kraują 
sulaiko ‘gysločio platūs lapai, kraują sulaikoʼ Plungė (LKŽe). Dėl minkš-
tojo r dūrinyje striaũklapis žr. Zinkevičius 1966: 153tt.; dėl „judriojo“ 
s žr. Fraenkel 1922: 1949; dar plg. veiksmažodį sutráukti.

Iš Gegrėnų užrašytas pavadinimas traũko kiaulẽlė: traũko kiaulẽlės 
užtrauka vidurius kiaulėms ir žmonims ‘gysločiai užtraukia vidurius 
kiaulėms ir žmonėmsʼ (LKŽe).

Žodis kiaulẽlė – priesagos -elė (apie ją žr. p. 242) deminutyvas, 
padarytas iš neaiškios kilmės daiktavardžio kiaũlė (plg. LEW 249; 
Sabaliauskas 1968: 175tt., 1990: 200; Smoczyński 2007: 281t.).

Vytautas Mažiulis (PKEŽ IV 120t.) bandė jį kartu su pr. skewre 
‘kiaulėʼ E 685 kildinti iš balt.-sl. veiksmažodžio *(s)keu- ‘(at)pjauti, 
(atsi)knotiʼ, iš kurio vestini lie. skùsti, la. skaût ‘mušti, smogtiʼ, kàusa 
‘gogas; kalno, kalvos keteraʼ ir pan. (plg. IEW 954; Urbutis 1981: 
83t.). Taigi kiaũlė būtų sudaiktavardėjęs priesagos *-lo- būdvardis, 
reiškęs ‘tas, ta, kuris atpjautas, atsiknojęsʼ. Kitaip tariant, šis gyvulys 
taip pavadintas dėl jo atsiknojusių ausų.

Su žodžiu kiaũlė siejami ir kai kurie kiti augalų pavadinimai (plg. 
Gritėnienė 2006: 72, 74, 94, 99, 110t., 131, 134t., 169, 175t.).

XVII a. Mažosios Lietuvos rankraštiniame žodyne Clavis Germa-
nico-Lithvana randame žodžių junginį raũko žol: Weg Blatt. ʃ. We-
gerich. Rauko Ʒole c II 921.

Jis aptinkamas ir kai kuriuose vėlesniuose raštuose. Ten gyslotis 
retkarčiais žymimas ir vienu žodžiu raũkas, kuris paprastai reiškia 
‘raukšlė; kas nuolat susiraukęs; virvelė naginės galui užraukti, už-
veržti; paraukimas, klostė; sūrio storgalys; užpakalis; paviršiaus ne-
lygumas’ (LKŽe). 

Tačiau dabartinėse tarmėse vietoj jų vartojamas dūrinys raukãžolė 
(raštuose fiksuojamas nuo XVIII a.) su variantais raũkažolė, raũkžolė, 
pvz.: mūsų patvoriuos labai daug yra raukãžolių ‘mūsų patvoriuose 
labai daug yra gysločiųʼ Pasvalys (LKŽe); uždėk sutrynęs raukãžolių 
ant sumuštos vietos ‘uždėk sutrynęs gysločių ant sumuštos vietosʼ Vaš-
kai (LKŽe); raukažolės vartojamos nuo rožės ir galvos skaudėjimo ‘gys-
ločiai vartojami nuo rožės ir galvos skaudėjimoʼ LTR Židikai (LKŽe); 
raũkžolių pumpurai vidurius sustabdo, o lapelius deda an piršto, kai 
įsipjauja ‘gysločių pumpurai viduriavimą sustabdo, o lapelius deda ant 
piršto, kai įsipjaunaʼ Jurbarkas (LKŽe); dėk raũkžolių, tuoj kraują už-
rauks ‘dėk gysločių, tuoj kraują užrauksʼ Gelgaudiškis (LKŽe).

Smalininkuose užrašytas ir raũklapis: raũklapis žaizdas gydo ‘gys-
lotis žaizdas gydoʼ (LKŽe).

Kilmės atžvilgiu dėl šių visų gysločio pavadinimų su šaknimi rauk- 
diskutuojama. Jie gali būti siejami su veiksmažodžiu raũkti (apie jo 
kilmę žr. p. 244), bet gali būti ir laikomi aferezine lytimi nuo t-ráukti.

Greičiausiai tai pačiai grupei priklauso Aulejoje vartojamas gys-
ločio pavadinimas rautine (EH II 359; Ēdelmane, Ozola 2003: 61). 
Šis pavadinimas susijęs su žodžiu raut ‘traukti, plėšti, rauti’ ir žymi 
gysločio gydomąsias galias – ištraukti pūlius. Pavadinimas padarytas 
su baigmeniu -ine.
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Lietuvių kalboje užrašyti tik keli gysločio pavadinimai su žodžiu 
kẽlias. Sąsajos su šiuo žodžiu ryškesnės kai kurių kitų kalbų gysločio 
pavadinimuose, plg. ru. подорожник, дорожник, попутник, blr. 
дарожник, kro. trputac, vo. Wegerich, tačiau lietuvių kalboje jis labai 
retas (plg. Gritėnienė 2006: 155).

Lyduokiuose užrašyta kẽlio lãpas (atitinkantis la. cea lapa, plg. 
p. 255), kẽlio lẽtena. Pastarasis žodžių junginys, dar išgirstas Antak-
menėje, vartotas ir kai kuriuose Rytų Prūsijos raštuose (LKŽe).

Jurgis Ambraziejus Pabrėža vartojo žodžių junginį kelio retina. 
1938 m. išleistame Lietuviškame botanikos žodyne su Šilutės nuoroda 
randame dūrinį kelretinis (LKŽe).

Pažymėtina, kad J. A. Pabrėža ir vėlesni botanikai žodžiu retina 
žymėjo karšulinių šeimos augalą – miegalę (Succisa) (LKŽe).

Latvių kalboje, darant gysločio pavadinimus, reikšmingą vaidme-
nį turėjo šio augalo augimo vieta.

Latvių kalbos tarmėse labiausiai paplitę yra gysločio pavadinimai, 
turintys daiktavardį ceļš (lie. kelias) dūrinio ar žodžių junginio pir-
mojoje dalyje.

Dažniausiai sutinkamas pavadinimas – ceļmallapa, jis registruotas 
visoje Latvijos teritorijoje (Latgaloje – sporadiškai, kaip literatūrinės 
kalbos žodis). Latvių tarmėse žodis ceļmallapa vartojamas su skirtin-
gomis priegaidėmis. Labiau paplitę variantai cemalapa ir cèļmàllapa, 
pvz.: cemalaps lik uz oûgoni, us pušumi, a biêspiẽn; nuôvk kastu 
‘gysločius dėjo ant vočių, ant žaizdų – su varške; ištraukia karštį’ 
Duntė (ALE); cemallapa, ceļa lapa, cetka – tã i laba zâle; ka pušums 
pãgriêsts, liêk viasû; ar, ka caũrejai, savãra un iêʒe, ta aptu cemallapa, 
ceļa lapa, cetka ‘gyslotis – tai gera žolė; jei žaizda perpjauta, deda 
ant viršaus; ir kai viduriuoja, priverda ir išgeria, tai praeina’ Kursyšiai 
(ALE); cemalapi ģed priêkš kastum; ja uzliêk, kur uspaps, viņč 
nuôvk kastum ‘gysločiai padeda nuo karščio; jei uždeda, kur ištinę, 
ištraukia karštį’ Svėtciemas (ALE); kad apoûʒs bi [radies augonis], ta 
sê cemalaps visa; vi nuôņêm kastu dikt ‘jei iškyla votis, deda ant 
viršaus gysločių; jie labai [gerai] nutraukia karštį’ Vainižiai (ALE); 
cèļmàllaps mùms jàu mìlzig åûg te ‘gysločiai pas mus labai čia auga’ 
Ancė (Apv); tãs cèļmàllapas agrâk sàukuši pa dzebežlapãm ‘tuos gys-
ločius seniau vadinę dzebežlapas’ ėrgemė (ALE); cèļmàllopas aûg cîtâs 
gràvu ùn ceļu molâs; lìk uz sasitumîm svaîgas lopas nù cèļmàllapiņâm 
vùorija zupu; cèļmàllopas sagrîza, nùplàuceja ùn vùorija àr putraîmîm, 
gaļu vài tàukîm cèļmàllopu zupu; ko skuôbeņu moz vareja salasît, to 
vùorija cèļmòllopu zupu ‘gysločiai auga kietuose pagrioviuose ir pake-
lėse; iš gysločių virdavo sriubą; gysločius supjaustydavo, nuplikydavo 
ir virdavo su kruopomis, mėsa ar riebalais gysločių sriubą; kai rūgš-
tynių mažai teprisirinkdavo, virė gysločių sriubą’ Kalncempiai (Apv); 
cļmòllo:pås i:skt ùn veŕi te̩:u ‘gysločius sudžiovindavo ir virdavo 
arbatą’ Kalsnava (Apv); áug pìe celiņíem, ku:r dȃudz stȃigá, màlná zem; 
jà prskrp cỳlvàka ádu, tad vàr ły:kt klát sabàrzátu cèļmàlłopu, lèi 
àtrk ʒíṷst ‘[gysločiai] auga prie keliukų, kur daug vaikščiojama, juo-
džemis; jei persidreskia žmogus odą, tai galima dėti sutrintų gysločių, 
kad greičiau gytų’ Lazduona (ALE); cèļmàllaa ìr pa daũʒ laba zâle; 
prìekš kleus dèr; ja àug pìrksc, uzlìek, tad ràuj ârà ‘gysločio žolė labai 
vertinga; nuo kosulio padeda; jei tinsta pirštas, uždeda [gysločio], tai 
ištraukia [pūlius]’ Lutriniai (Apv); cèļmàllapas izãrstẽ nùo aûguô ņiẽm 
‘gysločiai gydo votis’ Rūjiena (Apv); cèļmàllopas nùdèr rstnìcîbai; 
nù plòu cu plotu cèļmòllopu ‘gysločiai tinka gydyti; nuskyniau platų gys-
lotį’ Stameriena (ALE); cèļmòllo:pas senoàk iz visàm celèitèm ùn làuku 
ceļìem aúga ‘gysločiai anksčiau prie visų keliukų ir lauko kelių augo’ 
Sunakstė (ALE); cèļmòllo:pu te̩s jèŕ ẏ:́r, kåd daʒäna moȃgà ‘gysločių 

arbatos reikia gerti, kai degina skrandį’ Viranė (Apv); cèļmallapas i 
labas, ka acces sãp un kãjas sãp ‘gysločiai tinka, kai akis skauda ir 
kojas skauda’ Medzė (Apv); cèļmollo:pås i jàisk, ùn te̩t tik veŕi 
[tēju] ‘gysločius reikėdavo sudžiovinti ir tada tiktai virdavo [arbatą]’ 
Prauliena (Apv); ceļmallapʼs sot labakʼs ka zivʼ eļ; visâdìm nĩkuļìm 
brìm vaj’guot dùot ‘gysločiai esą geresni už žuvų taukus; visiems 
liguistiems vaikams esą reikia duoti’ Idus (Apv); ceļmallaps priêkš 
plaũšam, priêkš kuņģa ‘gysločiai [padeda] nuo plaučių, nuo skrandžio’ 
Luodė (Apv).

Kai kuriose Vidžemės ir Žiemgalos šnektose (Augstkalnė, Dru-
viena, Duntė, Ipikiai, Jaungulbenė, Liepupė, Lybagai, Liepkalnė, Lyv-
bėrzė, Mazsalaca, Mėtriena, Naukšėnai, Uodziena, Rūjiena, Sėlpilis, 
Skaistkalnė, Vėjava) reguliariai fiksuojama deminutyvinė forma ceļ-
mallapiņa, pvz.: ceļmallapiņas lika virsu visur uz sasitumiêm, visvaĩrãk 
tûkum lai ņmtu ârã ‘gysločius dėjo visur ant sumušimų, labiausiai, 
kad sumažintų sutinimą’ Mazsalaca (Apv). 

Tiktai iš vienos šnektos – Uolių – užrašyta deminutyvinė forma 
ceļmallapīte (cèļmàllapít). 

Atskirose Žiemgalos šnektose (Bauskė, Mežuotnė, Platuonė) už-
fiksuoti variantai su dūrinio antrojo komponento mala pailgėjusiu šak-
nies balsiu cemãllapa, pvz.: cemãllapas palĩʒ pret papumu ‘gysločiai 
padeda nuo tinimo’ Bauskė (Apv); labas zâles i pelešķi, cemãllapas 
‘geros vaistažolės yra kraujažolės, gysločiai’ Mežuotnė (Apv).

Istoriniuose žodynuose randami analogiški žodžių junginiai, pvz.: 
zeļmallu lappas Wegerich Lange 1773: 399; Wegerich Plantago zeļ-
malu lapas, zlines Ulmann 1880: 757; zeļļmallu lappas Wegerich Sten-
der 1789 I 367.

Tiktai iš vienos šiaurės vakarų Vidžemės šnektos – Idaus – užrašy-
tas gysločio pavadinimas cejmalapa, pvz.: cemalapa:m skl’s i tâda: 
ruʒina:; cemallapʼs oûg tâda: ciêta:, samĩdita: zeme: ‘gysločių sėklos yra 
tokia lazdelė; gysločiai auga tokioje kietoje, sumintoje žemėje’ Idus 
(ALE). Gali būti, kad šiame pavadinime atspindima sena ļ : j kaita. 

Pavadinimo ceļmallapa (su variantu cejmallapa) pirmasis dėmuo 
ceļmala ‘kelkraštisʼ irgi yra dūrinys. Jo pagrindas – ceļš ‘keliasʼ, atitin-
kantis lie. kẽlias, galbūt sietinas su gr. κέλευϑος ‘kelias, takasʼ (ME I 
371; LEW 236).

Tai yra priesagos *-io- vedinys iš ide. veiksmažodžio *kel-, iš kurio 
išriedėjo lie. kélti, la. cet ‘būti išsikišusiam, keltiʼ, plg. dar lo. ex-cellere 
‘prasikišti, kyšotiʼ, prae-cellere ‘būti pranašesniamʼ; gr. κολωνός, lo. col-
lis, ang. hill ‘kalvaʼ; s. sl. čelo ‘kaktaʼ ir pan. (ME I 369t.; IEW 544t.; 
LEW 236tt.; Sabaliauskas 1990: 184t.; Smoczyński 2007: 271t., 274).

Antrasis dėmuo mala ‘kraštas, krantas; vietovėʼ siejasi su lie. 
lýgmalas ‘sulig kraštais, sklidinasʼ, iš dalies su rum. mal ‘krantasʼ, alb. 
mal ‘kalnasʼ, s. isl. ml ‘palei krantą iš smulkių akmenų sumūryta sienaʼ, 
arm. mala ‘antakisʼ ir pan. (ME II 555t.; LEW 400t.). Tai irgi gali 
būti veiksmažodinis vedinys, plg. bažn. sl. iz-molěti ‘išsikištiʼ, gr. μολεῖν 
‘nueiti, ateitiʼ (IEW 721t.).

Iš ceļmala padarytas deminutyvinės reikšmės vedinys ceļmalīte. 
Pažymėtina, kad latvių kalboje priesaga -ītis (-e) yra viena iš dviejų 
(greta -iņš, -iņa) svarbiausių deminutyvų darybos priemonių (Rūķe-
Draviņa 1959: 168tt., 232tt.). Lietuvių kalboje -ytis (-ė) mažiau dari. 
Čia daugiau deminutyvų padaroma su kitu šios priesagos apofoniniu 
variantu -aitis (-ė). 

Apskritai sudėtinės priesagos *-īt-o-, -oit-o-, -eit-o- (su pastarąja 
lietuvių kalboje plačiai daromi ypatybės turėtojų pavadinimai) – tai iš 
esmės tos pačios priesagos variantai, plg. lie. vókietis, la. vācietis ir lie. 
vókytis, la. vācītis ‘vokietisʼ, lie. gimináitis ir giminiẽtis ‘giminaitisʼ.
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Su šia priesaga baltų, slavų (plg. pietų sl. brȁtit’ь ‘brolio sūnusʼ, 
žr. Sławski 1976: 55tt.), gal ir germanų (plg. s. vo. au. jungīdi ‘žvėrių 
jauniklisʼ, žr. Mezger 1953) kalbose iš pradžių buvo daromi ypatybės 
turėtojų pavadinimai. Vėliau ši priesaga pateko į deminutyvų darybos 
kategoriją. Vienas jos apofoninis variantas labiau paplito latvių, o 
kitas – lietuvių kalboje (plačiau žr. Ambrazas 2000: 108t., 135tt., 2006: 
66t. ir lit.).

Pavadinimas ceļmale (paprastai deminutyvinė forma ceļmalīte, labai 
retai – ceļmaliņa) užrašytas iš kompaktiško arealo Vidžemės sėliškųjų 
šnektų, tačiau pasitaiko ir kitose Latvijos vietose (pavyzdžiui, Vakarų 
Kuržemėje ir Latgaloje).

Vedinys ceļmala su fonetiniais variantais užfiksuotas Liezėrėje, 
Marcienoje, Preiliuose, Saikavoje, pvz.: cèļmlm i tádas zoļas stíʒiņas, 
ka nùoroún lpiņu, cèļmlm ziéc i tàc ká verpiņa ‘gysločiuose yra 
tokios žalios gyslelės; jei nutrauki lapelį, gysločių žiedas toks kaip 
varpelė’ Saikava (Apv).

Dūrinys ceļmala (a ir e kamienų formos) randamas istoriniuose 
žodynuose: Wegebletter Zeļļmales Phras 1638: 331; Zeļļmales Wegblät-
ter MLG II 369; ceļmala der Wegerich (Lubana) EH I 264; ceļmale 
‘plantago major’ (Barbelė, Liepkalnė, Lubana, Vecumniekai); ‘planta-
go media’ (Ranka) EH I 264. 

Deminutyvinė forma ceļmalīte sporadiškai pasitaiko visoje Latvijos 
teritorijoje, pvz.: tagad sakā cèļmalîtes. aûg grañc zemẽ, ceļu malãs ‘dabar 
sako cèļmalîtes ‘gysločiai’; auga žvyringoje žemėje, pakelėse’ Blydenė 
(Apv); s tàs cèļmäitas nùoskoluȏu ùn tá stigri pìesiȇnu pìe tà våíga ‘aš 
tuos gysločius nuplaunu ir taip stipriai pririšu prie skruosto’ Kraukliai 
(ALE); cèļmiš lo:́pås samļ ùn tṭ tùo zu:pu ʒèŕ prìexš ššnäs ‘gysločių 
lapus sumala ir tada tas sultis geria prieš valgį’ Lazduona (Apv); cèļ mä-
í šu čä:ḿi t viénc pìe ùotra, so:plùxc, cik vog! ‘gysločių kerai čia vienas 
prie kito, priskink, kiek reikia’ Liepkalnė (Apv).

Deminutyvas ceļmalīte užrašytas ir K. Mülenbacho ir J. Endzelīno 
žodyne: ceļmalīte, ceļmalu lapa od. ceļmallapa od. ceļlapiņa ‘Wegerich 
(plantago)’ ME I 371.

Variantas su dūrinio antros dalies mala pailgėjusiu šaknies balsiu 
užfiksuotas Augstkalnėje (cemãlīte).

Deminutyvas ceļmaliņa užrašytas Kusoje, Lazduonoje, Viškiuose.
Kuržemėje ir šiaurės vakarų Vidžemėje vartojamas pavadinimas 

ceļlapa (su deminutyviniais variantais ceļlapiņa ir ceļlapīte).
Pietvakarių Kuržemėje labiau paplitęs dūrinio variantas su pirmo-

sios dalies pilnąja genityvo forma, pvz.: ceļalapas va uzlikt uz nuô b-
zu miêm, tãs nuôje sâpes ‘gysločių galima uždėti ant nutrynimų, jie 
nuima skausmą’ Kalėtai (Apv); pušuma uslika ceļalapu, skâbu kreîmu 
‘ant žaizdos uždėjo gysločių, rūgščios grietinės’ Kursyšiai (ALE); ceļa-
lapas aug uz tādiem lauku ceļiem; tās labas uzlikt, kad asiņi tek, citādi 
lielāku pāpu jau grūti apturēt ‘gysločiai auga prie tokių laukų keliukų; 
juos gerai uždėti, kai kraujas teka, o didesnę žaizdą jau sunku sulai-
kyti’ Rucava (ALE). 

Kursyšiuose kartu su dūriniu ceļalapa randamas ir žodžių junginys 
ceļa lapa.

Dūrinys ceļlapa užfiksuotas ir Kuržemėje, ir šiaurės vakarų Vidže-
mėje, pvz.: ceļ̄laps a guôṷs ned, viņìm nesmeķe, tâds sîksc ùn ciêc 
‘gysločių ir karvės neėda, joms neskanu, tokie tamprūs ir kieti’ Gerai 
(ALE); celaps i dikt lȃbs; celaps svaîks sama gȃļs mašine, ta ispiêž 
suli, liêk a md kuõpe; ka apaũkstejiês, ta i lȃb klpu ‘gysločiai labai 
geri; šviežius gysločius sumala mėsmale, tada išspaudžia sultis, su-
maišo su medum; kai peršąli, tai gerai nuo kosulio’ Renda (ALE). 

Deminutyvinė forma ceļlapiņa užrašyta Ainažiuose, Kiuoniuose, 
Rendoje, Ternejoje, Virgoje, o deminutyvas ceļlapīte – Engurėje. De-

minutyvinė forma fiksuota ir Latgaloje Užvalde: ćèļlaṕeîtis laṕ kostumu 
atvalk ‘gyslotis gerai karštį nutraukia’ (ALE).

Senųjų raštų šaltiniuose žodžių junginys ceļa lapa minimas nuo 
XVII a.: wegerich ceļļa=lappa Lettus 1638: 204; Zļa lapas, z. tekas, 
zļiņas Wegerich, Plantago major Ulmann 1872: 345t.; zeļļa lappas 
Wegtritt, ein Kraut Stender 1789 I 367; taip pat kaip ir dūrinys kartu 
su žodžių junginiu – ceļlapa od. ceļa lapa Wegerich (plantago major) 
ME I 370 ir deminutyvinė forma – ceļmalīte, ceļmalu lapa od. ceļmal-
lapa od. ceļlapiņa Wegerich (plantago) ME I 371.

Tiktai Dvietėje užrašytas vedinys ceļiniece (ceļińíca). Jis padarytas 
iš daiktavardžio ceļš (apie jo kilmę žr. p. 254) su moteriškosios gimi-
nės baigmeniu -nīca (plačiau žr. p. 235).

Latvių tarmėse randama ir dūrinių, kurių antruoju dėmeniu eina 
kitokie daiktavardžiai.

Tik keliose šnektose randamas dūrinys ceļalēpe, pvz.: ceļalẽpes aûg 
grañc zemẽ, ceļu malâs, aaļãm laãm ‘gysločiai auga žvyringoje že-
mėje, pakelėse, jų lapai apvalūs’ Blydenė (ALE).

Pavadinimo antroji dalis – daiktavardis lēpe ‘ankstyvasis šalpusnis 
(Tussilago farfara)ʼ yra giminiškas lie. lpė ‘vandens lelija (nymphaea); 
lūgnė (nuphar)ʼ (ME II 461). Šis, kaip ir lie. lãpas / la. lapa (žr. p. 248), 
gali būti veiksmažodinis vedinys, plg. ypač lie. lpti, lpti ‘glebti, vys-
ti; svirti, linkti žemyn; darytis sudribusiam; alptiʼ (LKŽe).

Kompaktiškame areale šiaurės Kuržemėje sutinkami pavadinimai 
ceļvārpa ir ceļvārplapa.

Variantas ceļvārpa vartojamas Ancėje, Dundagoje, Kolkoje. Dūri-
nys ceļvārplapa užrašytas Dundagoje, Kolkoje, Lubezerėje, Mazirbėje, 
Nevejoje, Nuogalėje, Pitragoje, Ruojoje, Slyterėje. Deminutyvinė 
forma ceļvārplapiņa užfiksuota Mazirbėje.

Iš Ancės dūrinys ceļvārplapa pateiktas ir K. Mülenbacho ir J. En-
dzelīno žodyno papildymuose – ceļvãrplapa ‘Wegerich’ EH I 265.

Atskirose šiaurės vakarų Vidžemės šnektose aptinkami variantai cel-
mežlapa, celmežu lapa, celbežlapa, dzelbežlapa. Tiktai ėrgemės šnektoje 
registruotas gysločio pavadinimas celbežlapa, pvz.: viņas i divẽjâdas – 
liẽlãs cebežlapas ùn mazãs, abas divas labas suõt; tãs cebežlapas, tãs gàn 
i gàuži labas, ka aûguõni ‘jų yra dvejopų – didieji gysločiai ir mažieji, 
abudu esą naudingi; tie gysločiai, jie tai labai tinka, kai votys’ (ALE).

Toje pačioje ėrgemėje užfiksuotas ir variantas dzebežlapa, pvz.: 
viņa sacĩsi, lài lìek tãs dzebežlapas virsũ tàm pušaînumàm ‘ji sakiusi, 
tegu deda tuos gysločius ant žaizdos’ (ALE).

Dūrinio celbedes (su variantais celbeži, celbežlapa, dzelbežlapa) kil-
mė nėra aiški, galima mėginti jį sieti su senu veiksmažodžiu best 
‘bestiʼ, plg. lie bèsti, pr. boadis ‘dūrisʼ E 164, embaddusisi ‘jie tūnoʼ III 
11315, s. bažn. sl. bosti ‘badytiʼ, germ. *badja- ‘žemėje iškastas guolis, 
patalasʼ, lo. fadio ‘kasuʼ, kimr. bedd ‘kapasʼ, toch. A pat, pāt ‘artiʼ, he. 
pid-dai ‘kasa duobęʼ (Trautmann 1923: 29; Būga II 588; Stang 1942: 
39t., 1966b: 133; LEW 41; IEW 113t.; ПЯ A–D 238t., E–H 25t.; 
Sabaliauskas 1990: 81; PKEŽ I 150, 249tt.).

Šiai grupei priklauso ir skolinys iš rusų kalbos padarožņiks, pasi-
taikantis tik pavienėse Latgalos šnektose, pvz.: ṕi rànu ĺìk padarožńiku 
‘ant žaizdos deda gysločio’ Kaunata (ALE). Pavadinimas pasiskolintas 
iš ru. подорожник ‘gyslotis’, kur jis semantiškai motyvuotas ir suda-
rytas iš dviejų komponentų ru. по ‘palei’ + ru. дорога ‘kelias’. Ru. 
дорога ‘kelias’, kaip ir ukr. дорога, le. droga ‘ceļš’, sietinas su ide. 
*dorgh- (Фасмер I 530). Sl. по ‘po’ ir balt. pa- siejamas su ide. *pas- 
(Фасмер III 293).

Kitą gysločio pavadinimų grupę sudaro vediniai iš dviejų seman-
tiškai artimų daiktavardžių ceļš ‘kelias’ ir taka, teka ‘takas’.
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Nors pavadinimas ceļteka yra latvių bendrinės kalbos žodis, jis 
vartojamas labai kompaktiškame areale Kuržemėje, pvz.: ceļtks las 
priêkš zâlêm ‘gysločius renka vaistams’ Alsunga (ALE); cetka – tuõ 
liêtuô priêkš vaĩnâm; viņ(a)s jaû aûga tik pa stu ‘gyslotis – jį nuo ligų 
vartoja; jie jau tik kieme auga’ Nyca (ALE).

Už šio arealo ribų pavadinimas ceļteka užrašytas iš Vidžemės – 
Kaugurų, kur jis galėtų būti laikomas bendrinės kalbos žodžiu. 

Variantas ceļteka (dažnai kartu su kitais variantais) randamas ir 
istoriniuose žodynuose: ceļtka od. ceļa tka ‘Wegerich (plantago major)’ 
ME I 371; ceļtka Kuldygoje, ceļtku lapa Snėpelėje (EH I 265).

Labiau paplitęs trijų komponentų dūrinys. Variantas ceļtaklapa 
fiksuotas Ancėje, Užavoje, o variantas ceļteklapa – Ancėje, ėduolėje, 
Yvandėje, Laucienėje, Lielirbėje, Piltenėje, Planicoje, Puopėje, Pu-
zėje, Rendoje, Ugalėje, Ventoje, Zūrose, pvz.: cetklas noj kârstu, 
ka piêliêk piê pušu va aûgo ‘gysločiai ištraukia karštį, jei uždeda ant 
žaizdos ar voties’ Lauciena (Apv); cetkla katra cemale aûg, pastãvig 
brada pa vîrs ‘gyslotis kiekviename patvoryje auga, nuolat po juos 
vaikščiojame’ Renda (ALE).

Žodžių junginys ceļtaku lapa užrašytas iš Nycos ir Puzės, pvz.: 
taûku saknes, cetaku laas bi aûguôniêm, cetakas lapas liêk uz ie vaĩ-
nuô jumu ‘taukės, gysločiai gerai buvo nuo vočių, gysločius deda ant 
su žeidimų’ Nyca (ALE); kad sâṕ gâ:l, tad siẽvišķ̄ sê pe gâ:l klât ceļtak 
lāps ùn dâǯ lāps àr ‘jei skaudėdavo galvą, moterys apsirišdavo gysločiais 
ir usnių lapais’ Puzė (ALE).

Variantas ceļteku lapa užfiksuotas Puopėje, pvz.: ta .pìeliêḱ tùos 
liẽls dȃǯ las klât, un .ceļ·tk̄ las a·kal, ka kâc âu·gńs .uz·met:s, kas 
.netrũkst âukša ‘tada deda tos didžiosios varnalėšos lapus ir dar gys-
ločio, jei kokia votis iškyla, kuri nepratrūksta’ (ALE).

Šis variantas iš Puopės ir Puzės pateiktas ir istoriniuose žodynuo-
se – ceļtklapa EH I 265.

Variantas be dūrinio pirmojo komponento minkštinimo pateiktas 
istoriniuose žodynuose iš Nycos – celtaka EH I 264. Dabartinėje 
Nycos šnektoje šis variantas neužfiksuotas.

Rašytiniuose šaltiniuose iš Stendės šnektos pateikta pavadinimo 
ceļteka forma ceļsteklu lapa – cestkl la Mund. Stende I 52; cesteklu 
lapa ‘Wegerichʼ EH I 264.

Nycoje užfiksuoti ir pavadinimai teka lapa ir teku lapa, pvz.: tku 
lapas – tãs tag àr liêk [uz vainām] ‘gysločius – juos ir šiandien deda 
[ant žaizdų]ʼ (ALE).

Visų šių aptartųjų pavadinimų komponentai taka, tka ‘takasʼ sie-
tini su la. taks ‘t. p.ʼ, lie. tãkas; o šis yra senas sukonkretėjęs veiksmo 
pavadinimas, plg. sl. *tokъ ‘tekėjimas, bėgimasʼ, Av. taka- ‘bėgimasʼ 
(Trautmann 1923: 316t.; LEW 1051t.; IEW 1059t.; Ambrazas 1993: 
110; Smoczyński 2007: 257t.); jis padarytas su darybos formantu 
*-ŏ- iš ide. veiksmažodžio *tek-, iš kurio vedami la. tecêt, lie. tekti 
(plačiau apie jį žr. p. 242).

Gysločio pavadinimai celmine ir celmene randami dviejuose kom-
paktiškuose nesusisiekiančiuose arealuose – Latgaloje (ypač jos ryti-
nėje, pietinėje ir pietvakarinėje dalyje) ir Žiemgaloje (šnektose apie 
Bauskę ir Jelgavą).

Labiau paplitęs variantas celmine, pvz.: ć́ińiś aûg ćîtâ ź ‘gys-
ločiai auga kietoje žemėje’ Galėnai (ALE); ćäḿińiś aûk stygu moluôs, 
taîduôs ìtuôs, kùr źäḿä ćîta, kùr dàuć stàigòi ‘gysločiai auga proskynų 
pakraščiuose, tokiose vietose, kur žemė kieta, kur daug vaikščiojama’ 
Nautrėnai (ALE); pùordỳuru kùoju, ĺikšu ćḿińiś ṕi rànys ‘persidūriau 
koją, dėsiu gysločių ant žaizdos’ Varaklianai (ALE); ćäḿiņài ləlys, 
ìopolys, eîslàinys lopys; źîc taîda ḱeî zaļa vùorṕeņa ‘gysločio dideli, ap-

valūs, gysloti lapai; žiedas – tokia kaip žalia varpelė’ Makašėnai (ALE); 
ćḿińiś ṕi rànys ĺìk ‘gysločius deda ant žaizdos’ Varaklianai (ALE). 

Variantas celmine randamas ir istoriniuose žodynuose – cemine 
Aknysta, Varaklianai (EH I 263).

Iš Latgalos užrašytas ir variantas ceļmine, pvz.: ćeḿiņiś sasytuma 
ìtâ atvàlk kostumu ‘gysločiai iš sumuštos vietos ištraukia karštį’ Uo-
zuolainė (ALE). 

Variantas celmene, kuris galėtų būti laikomas žodžio celmine toles-
nės raidos rezultatu, užrašytas tiek iš Latgalos ir Žiemgalos, tiek iš Rytų 
Vidžemės, pvz.: cemenes ruʒu rugãjuôs bi tâ nuô viênas viêtas; citi ce-
me nes plûc, duô guôvĩm, suôt laps krêms, guôvis viņas d ‘rugienose 
ištisai priaugę gysločių; kiti gysločius renka, duoda karvėms; esą gera 
grietinė, karvės juos ėda’ Džūkstė (Apv); nù cemenêm vùorija lopu 
kùopustus àr gaļu ‘iš gysločių virė lapienę su mėsa’ Kalncempiai (Apv); 
cemenes aûg uz sàusm, ciêtm vìetm, uz celiņiem, kur samìdîc; cemeņu 
ziêc ir toâda koâ voàlîte; luopi labi âd toàs; kozas ìr varèn pc cemenm 
‘gysločiai auga sausose, kietose vietose, ant keliukų, kur suminta; gys-
ločių žiedas yra toks kaip lazdelė; gyvuliai gerai juos ėda; ožkos irgi 
labai gysločius [mėgsta]’ Sinuolė (ALE); cemenes aûg iz pogamîm; 
cemenes dèr pret toûškumu; piêc acu opercijas liku cemenes uz acîm 
‘gysločiai auga kieme; gysločiai padeda nuo patinimų; po akių opera-
cijos dėjau gysločius ant akių’ Stameriena (ALE); ja esi ìgrîzs pierstâ, 
lèic bròucèi vìersâ celmnes lopu, asìns vàirs nateciês ‘jei įsipjovei pirštą, 
uždėk ant žaizdos gysločio, kraujas nebetekės’ Ziemeris (ALE).

Pavadinimas randamas ir istoriniuose žodynuose – cemene ‘plan-
tago major’ Biržai, Jaunsvirlauka, Rundalė, Gulbenė (ME I 369); ce-
me ne Džūkstė, Sunakstė (EH I 263).

Iš pavienių šnektų (Aduliena, Balvai, cuodė, Jaunlaicenė, Liepna, 
Vecgulbenė, Viesytė, Vyksna, Vilcė) užrašyta ir deminutyvinė forma 
celmenīte.

Keliose šnektose randamas variantas ceļmene su atitinkama deminu-
tyvine forma, pvz.: ceļmenes Jėkabniekai (Apv), cemene Sesava (Apv), 
cèļmeníte ir cèļmneít Elkšniai (ALE).

Atsižvelgus į semantinės motyvacijos modelį ir analogiškus dari-
nius (ceļteka, ceļtaka), pavadinimo pamatu galima būtų laikyti daik-
tavardį ceļš ‘kelias’ ir veiksmažodį mīt ‘mindžioti, mindyti’, t. y. šio 
veiksmažodžio esamojo laiko kamieno formą min-.

Dėl daiktavardžio ceļš kilmės žr. p. 254.
Latvių kalbos veiksmažodis mīt, lie. minti, mindyti, sietinas su 

bažn. sl. męti ‘suspausti’, ru. mjatь ‘minkyti, mindyti, laužyti; glam-
žyti, gniaužyti’, kuris toliau kildinamas iš gr. μάτεισαι ‘įmintas’ (LEW 
454t.; Trautmann 1923: 185).

Dabartinėje latvių kalboje susidarė šio dūrinio homoforminis ve-
dinys celmene (iš daiktavardžio celms su baigmeniu -ene), bendrinėje 
latvių kalboje žymintis grybo (Armillaria) pavadinimą.

Manoma (J. Endzelīnas, S. Ambrazas), kad kai kurie latvių gysločio 
pavadinimai remiasi žodžiu cems ‘kelmasʼ. Šis atitinka lie. kélmas, pr. 
kalmus ‘kelmasʼ E 633, giminiškas s. ang. helma ‘irklo rankenaʼ, s. vo. 
au. scalm ‘laivasʼ, gr. σκαλμός ‘kuoleliai irklams įdėti, įkabaʼ, σκάλμη 
‘peilis, kardas, durklasʼ, padarytas iš ide. veiksmažodžio *(s)kel- ‘kirstiʼ, 
iš kurio radosi lie. skélti, kálti, kùlti ir pan. (IEW 923t.; LEW 237; 
Откупщиков 1967: 249t.; ПЯ I-K 171tt.; PKEŽ II 90 ir lit.).

Jis priklausė priesagos *-mŏ- vardažodžiams, kurie kadaise ėjo tiek 
būdvardžiais (dauguma jų baltų, slavų, albanų kalbose virto neveikia-
maisiais dalyviais), tiek abstraktais, plg. labai produktyvius lietuvių 
veiksmų pavadinimus su išvestine priesaga -i-mas, -y-mas (plačiau žr. 
Ambrazas 2007 ir lit.). 
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Minėtas vedinys celmene padėjo pamatą dūriniui celmeņlapa (su 
variantais). 

Vediniai celmiņlapa ir celmeņlapa, taip pat ir žodžių junginiai cel-
miņu lapa ir celmeņu lapa randami tame pačiame areale kaip ir celme-
ne, celmine, pvz.: ćeḿińś łopas ĺìk yz rànoâm; gùîḿ dûd, ka buļu 
naḿeḱĺj; ćeḿińeîšu eja èŕ skrùpuļàm ‘gysločius deda ant žaizdų; 
karvėms duoda, kai nesilaksto; gysločių arbata padeda nuo skrofulio-
zės’ Aknysta (Apv); će’ḿińu łopys ĺìtòi d́iêl ùorseîšonys ‘gysločius var-
tojo gydymuisi’ Dricėnai (ALE).

Kiti gysločio pavadinimai retesni, aptinkami tik pavienėse lietuvių 
ar latvių šnektose.

Iš Dubičių užrašytas pavadinimas gailúotis. Tai priesagos -uotis 
vedinys, padarytas iš būdvardžio gailùs (senuosiuose raštuose randame 
jo senesnę formą galas) ‘aštrus, glitus; aitrus, kartus; šaltas; piktas, 
rūstus; velėnuotas, sužėlęs, suzmekęs, neišpurentas; gailestingas; pa-
sigailėjimo vertas, graudus, verksmingas, liūdnasʼ (LKŽe). 

Pasak Vytauto Mažiulio (PKEŽ I 312tt.), šis giminiškas pr. gaylis 
‘baltasʼ E 459, s. če. zielo ‘labaiʼ, s. vo. au. geil ‘išdykęsʼ ir yra priesagos 
*-lŏ- vedinys, padarytas iš ide. veiksmažodžio *ghei- ‘spindėtiʼ, iš ku-
rio vestinas senas vedinys lie. žiemà (PKEŽ IV 97t.). Iš tos pačiõs 
šaknies, tik išplėstõs determinatyvu *-dh-, kildinamas ir priesagos 
*-rŏ- būdvardis lie. giẽdras, la. dzedrs (PKEŽ I 340tt.).

Iš gailùs padarytas ir kito augalo pavadinimas galis ‘pelkėtų pu-
šynų, durpynų stipraus kvapo augalas (Ledum palustre)ʼ (LKŽe), plg. 
dar gailiarūgštė ‘kartusis rūgtis (Polygonum hydropiper)ʼ (Gritėnienė 
2006: 99).

Pliupuose gysločio reikšme vartojamas dūrinys kaulãžolė. Tačiau 
paprastai jis žymi kitą augalą – vaistinę taukę (Symphytum officiale) 
(plg. Gritėnienė 2006: 180t.).

Šio dūrinio pamatas – žodis káulas. Jis atitinka la. kaûls, pr. caulan 
‘kaulasʼ E 155. Toliau jis paprastai siejamas su gr. καυλός ‘augalo kotas, 
atžala; vamzdiškoji gyvūno kūno dalis ir kt.ʼ, lo. caulis ‘augalų stiebasʼ, 
air. cuaille ‘mietasʼ ir pan., spėjant, kad jie iš pradžių reiškę ‘tuščiavidurisʼ 
(Trautmann 1923: 122; IEW 537; LEW 230; ПЯ I-K 375tt.; Sabaliaus-
kas 1990: 144; PKEŽ II 142t.; Smoczyński 2007: 266).

Benjaminis Jēgeris (1970) aptariamąjį baltišką žodį linkęs laikyti 
vediniu iš veiksmažodžio lie. káuti, la. kaût ‘muštiʼ, kuris senas, plg. pr. 
cugis (< baltų *kjas) ‘kūjisʼ E 518, s. sl. kovati ‘kalti, kaustytiʼ, s. vo. 
au. houwan ‘kirsti, muštiʼ, toch. B kau ‘užmuštiʼ ir t. t. (Būga I 447; 
Trautmann 1923: 123; IEW 535; LEW 232; ИЯ 715; ПЯ I-K 238tt.; 
Sabaliauskas 1990: 89; PKEŽ II 292tt.; Smoczyński 2007: 267t.).

Keliose lietuvių šnektose, daugiausia už Lietuvos ribų esančiose 
Lazūnų ir Zietelos bei vienur kitur vidurio Lietuvoje (Labūnava, ėriš-
kiai) vartojami pavadinimai bóba, bobẽlė, bobkẽlė, pvz.: bopkẽłės un 
atšlamo áuga ‘gysločiai kieme augaʼ LzŽ 38; tuoj bopkeł àždemam 
ronàs, kap unsipjáunam ‘šituo gysločiu apdedame žaizdas, kai 
įsipjaunameʼ LzŽ 38; prisiskynę vaikai bóbom muša ‘prisiskynę vaikai 
gysločiais mušaʼ ėriškiai (LKŽe); bobˈlɛs tokˈõs áuga an kˈiẽmo ‘gys-
ločiai tokie auga kiemeʼ ZtŽ 89; kazõkai an bobˈlˈu. bˈlˈi·nùs kˈpa 
‘kazokai ant gysločių blynus kepaʼ ZtŽ 89; bobùtˈės an kˈemo vˈsa 
háuga ‘gysločiai kieme visur augaʼ ZtŽ 89.

Šių pavadinimų atsiradimą galima sieti su polonizmo babka vartose-
na (plg. SP XVI w. I 259; Linde I 39t.; SJPD I 283). Be to, slavizmas 
bόba ir iš jo padaryti dariniai lietuvių tarmėse kartais žymi ir kitus au-
galus, atsižvelgiant į jų išvaizdą (plg. Gritėnienė 2006: 73, 77, 153t.).

Sesavoje užfiksuotas gysločio pavadinimas baltvēdere. Paprastai 
pavadinimas baltvēdere (ir jo variantai) žymi kitus augalus – anksty-

vąjį šalpusnį (Tussilago farfara) ir žąsinę sidabražolę (Potentilla anse-
rina). Pavadinimas yra semantiškai motyvuotas – žymi šviesesnę apa-
tinę augalo lapų pusę.

Pavadinimo pamatą sudaro būdvardis balts ‘baltasʼ (dėl jo kilmės 
žr. p. 247) ir daiktavardis vēders ‘pilvasʼ. La. vēders ‘pilvasʼ, kaip ir lie. 
vėdaras ‘skrandisʼ, pr. weders ‘pilvasʼ E 122 sietinas su lo. uterus, ven-
ter ‘pilvas; motinos glėbysʼ (ME IV 548; LEV II 498; LEW 1210t.; 
PKEŽ I 218). Manoma, kad morfema vėd- yra kilusi iš *ṷēd-, tačiau 
tolesnės sąsajos nėra patikimos (Smoczyński 2007: 727).

Liepnoje užfiksuotas pavadinimas slīdzene, kurio autentiškumas 
nėra labai patikimas. Galima manyti, kad šis žodis yra semantiškai 
motyvuotas ir rodo augalo lapų išsidėstymą pažeme.

Stirnienėje fiksuotas gysločio pavadinimas cūkaustiņa (Ēdelmane, 
Ozola 2003: 60), jis galėtų būti padarytas pagal išorinį panašumą su 
kiaulės ausimi. Dūrinio cūkaustiņa pagrindas yra daiktavardis cūka 
‘kiaulėʼ (dėl jo kilmės žr. p. 227) ir daiktavardžio auss ‘ausisʼ deminu-
tyvinė forma, pasidaryta su deminutyvų priesaga -iņ-. La. auss ‘ausisʼ, 
kaip ir lie. ausis, pr. ausins E 83 (acc. pl.), sietina su sl. ucho, go. ausō, 
lo. auris, gr. οὖς (ME I 227t.; PKEŽ I 123; LEV I 90t.; LEW 26). 

Liepnoje registruotas gysločio pavadinimas stidzene (Ēdelmane, 
Ozola 2003: 61), o Skaistoje – stidzenīte ir stidzeņa (Ēdelmane, Ozo-
la 2003: 61). Jo pamatas – augimo vieta stiga ‘proskyna, aikštelėʼ. 
Pavadinimas pasidarytas iš daiktavardžio stiga su priesagomis -en- ir 
-īt-. Latvių kalbos daiktavardis stiga giminiškas su s. bažn. sl. stьdza 
‘takas; keliukasʼ, o toliau pagal kilmę – su veiksmažodžiu steigt ‘sku-
bėti, skubintiʼ (taip pat ir su iteratyviniu veiksmažodžiu staigāt ‘vaikš-
čio tiʼ), kuris, kaip ir lie. steigti, sietinas su gr. στείχω ‘einuʼ, go. steiga 
‘ko piuʼ, alb. štek ‘keliasʼ, lo. vestīgium ‘pėda; padasʼ (ME III 1058t., 
1065t.; Trautmann 1923: 285; LEW 899; Smoczyński 2007: 599t.).

Iš Škilbėnų užrašytas gysločio pavadinimas vālītes (Ēdelmane, Ozo-
la 2003: 61). Jo pamatas yra vienos augalo dalies – žiedyno pavadinimas. 
Žodis siejamas su daiktavardžiu vāle ‘kultuvė, kuoka, vėzdasʼ, jis pada-
rytas su deminutyvine priesaga -īt-. Latvių kalbos daiktavardis vāle sie-
tinas su veiksmažodžiu velt ‘veltiʼ (ME IV 497; Trautmann 1923: 349), 
o la. velt, kaip ir lie. velti, – su s. bažn. sl. валъ ‘didelė bangaʼ, gr. εἰλὲω 
‘veliuʼ, lo. volvere ‘veltiʼ (ME IV 533; Trautmann 1923: 349; LEW 1221; 
Smoczyński 2007: 732).

Latvių kalbos šnektose, galimas daiktas, užrašytas ir atskiros rū-
šies – plaukuotojo gysločio (Plantago media) pavadinimas saldati, zal-
dāti. Variantas saldati užfiksuotas Mėrdzenėje, Nirzoje, Pildoje, Run-
dėnuose, Zvirgzdenėje (Ēdelmane, Ozola 2003: 63), zaldāti – Rėzek-
nėje, zaldāteņš – Skaistoje (Ēdelmane, Ozola 2003: 63).

Pavadinimo pagrindas yra daiktavardis saldāts ‘kareivisʼ (ir varian-
tas zaldāts), kuris Skaistoje pasidarytas su deminutyvine priesaga -en-. 
La. saldāts, zaldāts yra skolinys iš vo. Soldat ‘kareivisʼ arba ru. сол дат 
‘kareivisʼ; pastarasis yra skolinys iš vo. Soldat, ol. soldaat arba pranc. 
sol dat, kurių pagrindas – it. soldato, kilęs iš it. veiksmažodžio solda-
re ‘pasamdytiʼ (Фасмер III 709).

Pavadinimo pamatas – Latgaloje anksčiau populiarus žaidimas – 
muštynės plaukuotojo gysločio žiedynais.

Uozuolainėje fiksuotas pavadinimas baicele: śeņuôk sauc muna 
mùot bàićĺiś ‘seniau vadino mano motina [gysločius] bàićĺiśʼ; jis 
pateiktas ir iš Naujinio (Ēdelmane, Ozola 2003: 58). Kitas variantas 
boicovys (Ēdelmane, Ozola 2003: 58) užrašytas iš Ružinos.

Nors visi šie žodžiai pateikti kaip apibendrinti gysločio pavadini-
mai, matyt, kad jie irgi galėtų būti priskiriami plaukuotojo gysločio 
(Plantago media) pavadinimams.
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Todėl šie pavadinimai galėtų būti siejami su žodžiais saldati un zaldā-
ti ir su ru. бой ‘mūšisʼ, kurio pamatas – ru. veiksmažodis бить ‘muštiʼ.

Yra ir kitas kilmės aiškinimas. Dūrinio baicele pirmasis dėmuo 
galbūt sietinas su bace ‘trumpas storas botagasʼ, kildinamu iš vo. Peit-
sche ‘botagasʼ (ME I 249).

Vilcėje fiksuotas gysločio pavadinimas puolis (Ēdelmane, Ozola 
2003: 61). Pavadinimo pagrindas – etnonimas puolis ‘lenkasʼ. Gali būti, 
kad žodis irgi priskiriamas plaukuotojo gysločio (Plantago media) 
pavadinimams ir siejamas su minėtu žaidimu.

Etnonimas puolis yra vedinys iš le. pole ‘laukas, dirvaʼ. Galima 
manyti, kad jo pamatas yra ide. *pel- ‘šviesus, pilkasʼ, iš kurio kilęs 
ir la. palss, pelēks ‘balkšvas, pilkas’. Pradžioje šiuo žodžiu tiesiog 
vadinti kaimo gyventojai priešinant juos su miško gyventojais. Isto-
riškai pavadinimas pirmiausia siejamas su polianų gentimi (gyvenusia 

prie Vartos upės). Le. pole giminingas lo. palam ‘atvirai, aiškiai’ (Фас-
мер III 307t., 321t.; LEV II 73; Rozenbergs 2005: 65). 

Škilbėnuose vartojamas gysločio pavadinimas turki (Ēdelmane, 
Ozola 2003: 61). Pavadinimo pagrindas – etnonimas turks ‘turkasʼ. 
Gali būti, kad jis taip pat priskirtinas plaukuotojo gysločio (Plantago 
media) pavadinimams ir sietinas su minėtu žaidimu.

Latvių kalbos etnonimas turks, taip pat kaip lie. turkas ir ru. турок, 
yra skolinys iš s. tiurk. ir tiurk. türk ‘dinastija, kurią kinai vadino tu-
kiu; jai pavaldi tautaʼ (Фасмер IV 125).

Iš Agluonos užrašytas gysločio pavadinimas tripatnieks (Ēdelmane, 
Ozola 2003: 61), kurio kilmė ir semantinė motyvacija nėra aiški.

Iš Rendos kaip okazionalizmas užrašytas gysločio pavadinimas – 
dūrinys zeltiklapa, kurio antrasis dėmuo yra daiktavardis lapa ‘lapasʼ 
(dėl jo kilmės žr. p. 248). Pirmojo dėmens kilmė nėra išaiškinta.
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Gysločio žemėlapiai
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Baltų kalbų atlasas 
Leksika 1: f lora

Kadagio pavadinimai
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Kadagio pavadinimai 
Komentaro autoriai: Rima Bakšienė, ilga Jansone, Anna Stafecka, Saulius Ambrazas

Žemėlapio ir komentaro pagrindas – LKA I žemėlapis Nr. 91 ir 
LVDA žemėlapis Nr. 9, komentarai ir atsakymai į ALE leksikos klau-
simyno klausimą Nr. 61.

Kiparisinių šeimos spygliuotis krūmas juodomis uogomis – pa-
prastasis kadagys (Juniperus communis) abiejose kalbose turi bendra-
šaknių pavadinimų su komponentu -egl-, bendri pavadinimai yra ir 
lie. kadagỹs, la. kadiķis su variantais.

Labiausiai paplitę lie. ėgli(u)s / la. paeglis.
Lie. ėgli(u)s (dažniau kirčiuotas tvirtagališkai, rečiau tvirtapradiškai) 

ištisai vartojamas rytinėje Lietuvos dalyje, beveik visose aukštaičių šnek-
tose (išskyrus vakarų aukštaičius kauniškius, kur turimas kadugỹs), že-
maičių plote nefiksuojamas. Pvz.: iž vˈerb(u)õs ǀ iž ·glˈo. scipˈina. ‘iš 
verbos, iš kadagio stipinai’ DrskŽ 84; và ǀ jiẽgl’u· wúogo·s ‘va, kadagių 
uogos’ DvŽ I 141; và ėglỹs vebai ‘va, kadagys verbai’ LzŽ 69; glius áuga 
gražùs ‘kadagys auga gražus’ LzŽ 69; ˈẹ·gli.s lab’jæ p’rẹ. s’mẹ.li.n. á.uga 
‘kadagys labiau prie smėlynų auga’ KpŽ I 524; par vabu.* nus.neši 
ˈẹ·gl’ɔ. bažˈni·č’ɔ.n ǀ paš’v.n’tina ‘per Verbą nusineši kadagio į bažnyčią, 
pašventina’ KpŽ I 524; pav.seri. žu.s’ukùs p[a]aug.ntus apˈru·kɔ. su 
ap.š’vi.stu ˈẹ·gl’u ‘pavasarį žąsiukus paaugintus aprūko su šventintu ka-
dagiu’ KpŽ I 524; ·gu. prisraškå m·sαi veñdzi. ‘kadagių priskinu mė-
sai rūkyti’ KlŽ 60; reikia išvirt glio uogų – sako, geras vaistas ‘reikia iš-
virti kadagio uogų – sako, geras vaistas’ Nemunaitis (LKŽe); ažeik 
ažeik – ėglio uogom pamylėsiu ‘užeik užeik – kadagio uogomis pamylėsiu’ 
Leliūnai (LKŽe); iš glio verbas taiso ‘iš kadagio verbas daro’ Joniškėlis 
(LKŽe); mėsą rūkina su gliais ‘mėsą rūko su kadagiais’ Merkinė (LKŽe); 
radau zuikį po gliu tupint ‘radau zuikį po kadagiu tupint’ Rudamina 
(LKŽe); glius visada žalias ‘kadagys visada žalias’ Punia (LKŽe); man 
negaila nei gliaus grėblelio, nei lankos dobilėlio ‘man negaila nei kadagio 
grėblelio, nei lankos dobilėlio’ Onuškis (LKŽe).

Paribio rytinėse šnektose (rytų aukštaičių vilniškių plote) turimi 
variantai ẽgli(u)s, ãgli(u)s ir egliùkas, agliùkas, pvz.: ag.ku. verb·n 
dedù ‘kadagių į verbą dedu’ KlŽ 60.

Pavadinimas ėgli(u)s randamas Kristijono Milkaus, Jurgio Šlapelio 
žodynuose, Danieliaus Kleino giesmių knygoje ir kituose vėlesniojo 
laikotarpio raštuose, Antano Baranausko Anykščių šilelyje ir kitur 
(Lipskienė 1964: 64). 

Pavadinimas paeglis su įvairiais variantais dažniausiai vartojamas 
Latvijos rytų dalyje. Rečiau jis išgirstas Latvijos vakarinėje pusėje. 

Bendrinės latvių kalbos žodis paeglis užfiksuotas visoje Vidžemėje, 
kai kur ir Kuržemėje (Aizupė, Kabilė, Laucienė, Pampaliai, Renda, 
Zemytė ir kt.; ME pateikiamas dar ir iš Lubezerės, Bikstų, Ezerės, Kur-
syšių, o EH – ir iš Yvandės ir Satinių), taip pat Žiemgaloje (Aurai, Benė, 
Pravinios, Semė, Valgundė ir kt.; ME užrašytas iš Bukaišių, Elėjos, 
Jaunsvirlaukos, Lielaucės, Lyvberzės, Tervetės, Vilcės, Vircavos, o EH – 
dar ir iš Rundalės), Augšžemėje (Aknysta, Biržai, Elkšniai, Lašai, Ru-
beniai, Sauka, Sėlpilis [ME], Serenė, Viesytė, Zalvė), taip pat užrašytas 
iš pavienių Latgalos šnektų, pavyzdžiui, Baltinavos, Balvų, Dagdos, 
Gaigalavos, Karsavos, Lyksnos (ME), Nautrėnų, Tilžės, Viliakos.

Rytinėje Latvijos dalyje dažnai vartojama ir moteriškosios giminės 
forma paegle. Variantai paēglis, paēgle vartojami Vidžemėje Valmieros 
ir cėsių apylinkėse. Jie dar užfiksuoti Bauniuose, Burtniekuose, Bras-
lavoje, Karkiuose, Kauguruose, Marsnėnuose, Raiskumoje, Vaivėje, 
Vecpiebalgoje, o ME pateikti ir iš Brengulių, ėvelės, Jercėnų, Kri-
muldos ir Palės.

Šiame areale pasitaiko ir įspraustinį r turintis variantas paērglis 
(galimas daiktas, kad jis galėtų būti atsiradęs dėl žodžių paeglis ir ē-r-
kšķis kontaminacijos). Augšžemiečių šnektose dažnai dviejų balsių 
sandūroje įterpiamas j: variantas pajegle užfiksuotas Latgaloje (Aizkal-
nė, Barkava [FBR XIII 26], Kalupė, Nautrėnai, Nycgalė, Uozuolainė, 
Rugajai, Rundėnai, Ružina, Tilžė, Sakstagalas, Varkava, Viškiai, 
Zvirgzdenė ir kt.); pajeglis – Alūksnės apylinkių šnektose (Alsvikiai, 
Beja, Beliava, Jaunruozė, Karva, Markalnė, Veclaicenė, Ziemeris). Šis 
žodis taip pat užrašytas iš Lazduonos ir Sarkanių, ME pateiktas ir iš 
Naukšėnų, o EH – iš Susėjos.

Vartojami ir variantai paiglis, paigle. Paigle daugiausia vartojamas 
Vidžemės lyviškosiose šnektose, o paiglis paplitęs nedideliuose area-
luose Kuržemės lyviškosiose (apie Nuogalę, Vandzenę) ir sėliškosiose 
šnektose (apie Sarkanius, Lazduoną, cesvainę). Variantai pēgle, pēglis 
užfiksuoti rytų Latgalos šnektose (Andrupenė, Asūnė, cibla, Istra, 
Kaunata, Pilda ir kt.), pāglis – Vidžemėje (vidurio šnektose apie Jaun-
piebalgą, sėliškosiose šnektose, pavyzdžiui, Adulienoje, cesvainėje, 
Grašuose, Lubejoje, Tirzoje, taip pat kai kuriose Vidžemės latgališ-
kosiose šnektose, pavyzdžiui, Lizumoje), pāgle – keliose Latgalos šnek-
tose (Škiaunė, Berzgalė, Merdzenė, Ružina).Vietovardžių medžiaga 
liudija dar įvairesnį leksemos paeglis fonetinių variantų paplitimą (žr. 
Bušs 2003: 109tt.).
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Tarmių pavyzdžiai: màn bii̭ kur͊ṷ, no tram paeglèm pît ‘turėjau 
pintinę, tik iš grynų kadagių pintą’ Jeriai (LVDA); paeglam traki asi 
skuji ‘kadagio labai aštrūs spygliai’ Svėtciemas (ALE); paeglees uógas 
pìe cepešìem lìek ‘kadagio uogų į kepsnius deda’ Krapė (LVDA); pa-
egļu úgas ģèldùt zoálʹèm ‘kadagių uogos tinka vaistams’ Aknysta (ALE); 
Pa kanovas mołu paeglʹe̠s pʹìaûgušš ‘pagriovyje kadagių priaugę’ Škil-
bėnai (LVDA); paegļàm ìr zaļas uôgas, bet, ka gotavas, tod ìr màllas 
‘kadagio uogos žalios, o kai prinoksta – būna juodos’ Sinuolė (LVDA); 
pajagļu pʹi myûsu moz jira ‘kadagių pas mus mažai’ Nycgalė (LVDA); 
pʹglʹiś ûgys dyžàn ryûgtys ‘kadagio uogos labai karčios’ Pilda (LVDA); 
pàglʹiś sakńiś śṕìrtâ lab́i nu raka ‘vēža’ ‘kadagio šaknų spiritinis antpi-
las padeda nuo vėžio’ Škiaunė (LVDA).

La. paeglis, paegle užfiksuotas senuosiuose rašytiniuose šaltiniuo-
se. XVII–XIX a. žodynų pavyzdžiai: Wacholder / Pa-eggles Lettus 
1638: 198; Wacholder / Pa-eggles, Wacholderbaum / Pa-eggles Phras 
1638: 333; Pa=egle Ein Wachholder strauch, baum Fürecker 1685 I 
71, II 90; Paëgles Holunder oder Wacholder baum MLG II 130; Pa-
eggles Holder oder Wachholderbaum Langius 1685: 67; Paehgle Wa-
cholder Lange 1773: 221; Jadłowiec. Juniperus Piegli kuks ‘kadagio 
medis’ v. paeglis Kurmin 1858: 40; pa-egle, -es der Wachholder Ul-
mann 1872: 181.

Keletas pavyzdžių iš kitų XVII a. šaltinių: kad tu gulley appeſ ke~ we-
ne paegles koke / tas Dewe Engels py töw natcze ‘kai tu gulėjai po kada-
giu, Dievo angelas pas tave atėjo’ Ps 1615: 173; kad tu gulleja appakỜch 
weena Pa-Egli / Deewa Eǥlis pee tew nahze / atneỜỜe tew ehſt in dſert ‘kai 
tu gulėjai po kadagiu, Dievo angelas pas tave atėjo, atnešė tau valgyti 
ir gerti’ LGL 1685 K1 130.

Manoma, kad pavadinimai su šaknimi -egl- yra vediniai iš kito 
spygliuočio pavadinimo – la. egle / lie. ẽglė, giminiško pr. addle E 
596, prasl. edlā ‘eglė’. Jis savo ruožtu kilęs iš ide. *edh- ‘aštrus’, *edh-
lo-s ‘dygus’ (plg. LEW 118; PKEŽ I 48; ПЯ A–D 56t.; Smoczyński 
2007: 141t.; LEV I 261).

Lietuvių kalbos plote dažnesnis vedinys su kiekybine šaknies balsių 
kaita ẽglė → ėgli(u)s, rečiau pasitaiko be jos – ẽgli(u)s (LKA I 165).

Lie. gli(u)s dar siejamas su le. ja(d)łowiec ir blr. jelenec (LEW 118).
Abiejose kalbose paplitęs ir pavadinimas lie. kadagỹs / la. kadiķis.
Lie. kadagỹs, kàdagis vartojamas žemaičių šnektose, retais atvejais 

pažemaitės aukštaičių plote. Labiausiai į vakarus nutolusiose šnekto-
se pasitaiko variantų kadegỹs, kàdegis, kàdekis. Beveik visame vakarų 
aukštaičių kauniškių areale sakoma kadugỹs, kàdugis. Kai kurie pa-
nevėžiškiai vartoja formas kadagỹs, kàdagis; kadugỹs, kàdugis, pietų 
aukštaičiai – kadugỹs, kàdugis. Pvz.: [griaudžiant] kã·dug’o· dẽ·gina ǀ 
labã tñka švæntõ·s agõ·to·s* vanduõ ‘[griaudžiant] kadagio degina, 
labai tinka šventos Agotos vanduo’ ZnŽ I 587; kai‿ká.rves ižg·davọm, 
kadugẽs ru·k·davu ‘kai karves išgindavom, kadagiais rūkydavo’ ZnŽ 
I 587; kadug·s‿va gæra laba no·‿plaũčˈu· ‘kadagys va gerai labai nuo 
plaučių [ligų]’ KzRŽ I 303; kã·dugˈo· šakùtæ· ùškiši uš‿pavé.ikslo· ǀ 
i‿stó·vi kels mætùs ‘kadagio šakutę užkiši už paveikslo, ir stovi kelis 
metus’ KzRŽ I 303; kãdagẹ ộugas des i mẽsa ‘kadagio uogų dėdavo į 
mėsos patiekalus’ MoŽK; miùs rẽk setẹ, ka kàdagẽ žd ‘miežius reikia 
sėti, kai kadagiai žydi’ MoŽK; kãdaus nusneši i bažnčẹ ‘kadagių nu-
sineši į bažnyčią [šventinti]’ MoŽK; geras botagas iš kadugi ‘geras 
botagas iš kadagių’ Skirsnemunė (LKŽe); kur kadagia, ten ir erkės 
‘kur kadagiai, ten ir erkės’ Telšiai (LKŽe); atnešk kadagi, reik rūky-
ti mėsą ‘atnešk kadagių, reikia rūkyti mėsą’ Raseiniai (LKŽe).

Pavadinimas kadagys, kadugys vartotas XVII a. Mažosios Lietuvos 
rankraštiniame žodyne (Wachholde kadegis; Wachholderbeer kadagiu 

ûgos Lex 102r), Frydricho Kuršaičio, Antano Juškos, Mykolo Mieži-
nio, Kristijono Milkaus, Georgo Nesselmanno žodynuose, Jurgio 
Ambraziejaus Pabrėžos raštuose, Augusto Leskieno ir Karlo Brugman-
no lietuvių liaudies dainų ir pasakų rinkinyje, Viliaus Kalvaičio su-
rinktose Rytų Prūsijos lietuvių dainose, A. Juškos dainose ir kitur 
(Sabaliauskas 1990: 226).

Latvių bendrinėje kalboje vartojamas kadiķis, jo variantai regis-
truojami Kuržemės, Žiemgalos, Augšžemės, rečiau Vidžemės plotuose. 
Šis pavadinimas nugirstas ir Kuršių nerijoje (EH I 573).

Variantas kadeķis dažniausiai vartojamas Žiemgaloje (Bukaišiai 
[ME], Duobelė, Mežuotnė, Uozuolniekai, Rundalė, Salgalė [ME], 
Svetė) ir Kuržemės pietuose (Aizputė, Ežerė, Kalvenė, Kazdanga, 
Kursyšiai [ME], Pampaliai, Strazdė ir kt.). Kuržemėje pasitaiko ir kitų 
variantų: kadegs (Dunalka, Gruobinia, Nyca, Perkuonė, Rucava, Saka, 
Ulmalė, Ziemupė ir kt.), beveik tame pačiame plote paplitę ir kadeģis 
bei kadiģis. Variantas kadiķe užfiksuotas Žiemgaloje (Augstkalnė [EH], 
Brukna, Bukaišiai [FBR XII 16], Vilcė).

Sporadiškai pasitaiko ir kitų variantų: kadags ir kadaģis Rucavoje, 
kadaks Naukšėnuose (ME), kade̹ga Dunalkoje.

Tarmių pavyzdžiai: ka bi re̹sni kadiķi, tad nuô kadiķiêm liêca ziga 
luôkus ‘jei kadagiai būdavo drūti, iš jų lenkdavo arkliams lankus’ 
Džūkstė (ALE); ka nebi krãsu, ta zaļu pevẽja a kade̦gu ‘kai nebuvo 
dažų, tai žaliai dažydavo su kadagiu’ Rucava (LVDA); kadeķîši aûg 
smišaîņâs viêtâs ‘kadagėliai auga smėlingose vietose’ Nyca (ALE); 
kadiķàm aš: adats ‘kadagio aštrūs spygliai’ Laidzė (LVDA); a kadiķ 
zariêm tr tråũkus ‘su kadagio šakom valo indus’ Kandava (LVDA); a 
kadiķ iskvêpin istab ‘kadagiu pakvėpino kambarį’ Valgalė (LVDA); a 
kadiķi kûpinaja gaļu ‘su kadagiais rūkė mėsą’ Mežuotnė (LVDA); nuô 
kadiģiêm pâtagas kâtus drãž ‘iš kadagių botagams kotus drožia’ Ru-
cava (LVDA).

Šis pavadinimas yra senas žodis, paplitęs daugelyje kalbų, jo kilmė 
sunkiai paaiškinama. Jau nuo senų laikų jį vartoja ne tik baltai, bet 
ir Baltijos finai.

La. kadiķis įtrauktas į XIX a. žodyną: kadiķis, -a (Lth. kadagys) 
der Wachholder Ulmann 1872: 96.

Dėl pavadinimo lie. kadagys / la. kadiķis, giminiško pr. kadegis 
‘kadagys’ E 608, kilmės baltų kalbose esama keleto nuomonių. Kai 
kurie mokslininkai jį laiko skoliniu iš finų kalbų, plg. suo. kataja, est. 
kadak, lyv. kadāg, gadāg, veps. kadag. Kiti mano, jog tai skolinys iš 
Rytų Prūsijos vokiečių, plg. Kaddig, kaddik (žr. LEV I 366; Sabaliaus-
kas 1990: 226t.; PKEŽ II 65tt.). Treti jį laiko baltišku ir bando sieti su 
gr. κέδρος ‘kadagys’, s. sl. kaditi, kadilo ‘smilkyti, smilkalas’ (LEW 
201t.; ПЯ I–K 111tt.). Jānis Endzelīnas Kuržemėje užfiksuotas formas 
kade̹gs ir kadeģis aiškina kaip galimus lituanizmus (ME II 131).

Kuržemės šiaurės vakarų dalyje paplitęs pavadinimas ērcis ir varian-
tas ēcis. Šio žodžio kilmė tokia pati kaip daiktavardžio ērkšķis (-k- > 
-c-, t. y. afrikatizacija prieš priešakinės eilės balsį [žr. Endzelīns 1951: 
181]) ‘aštrus lapo prielapis arba ūglio forma’ Llvv II 507. 

Vartojama ir kitų variantų: ēdzis (ėduolė), ērksis (Ulmalė), ērkšķis 
(Laža, Kuldyga), ērķis (Dundaga).

Variantai ērcetis, ērcietis, ērcēja ir ērcaša, remiantis rinkinio Latvju 
dainas duomenimis, vartoti pietinėje Kuržemės dalyje. 

Pavadinimus su šaknimi ērc-, ēc- pagal paplitimo arealą galima 
laikyti kuronizmais. 

Šiame areale paplitę ir Ērc-, Ērč- šaknis turintys toponimai (pla-
čiau žr. Hirša 1987: 76t.).

Tarmių pavyzdžiai: atnes ẽrc, kuô krâsn isslaũcît! ‘atnešk kadagį 
krosniai iššluoti!’ Alsunga (LVDA); nuo ẽč lûke̦m pin vî:zs ‘iš kadagių 



264B A LT Ų  K A L B Ų  A T L A S A S

L e K S i K A  1 :  F L o R A

karnų pynė vyžas’ Puopė (LVDA); kas nu ẽcs pa kuôk, tâc krũms ‘koks 
tas kadagys medis, krūmas toks’ Venta (ALE); ẽrč brzes pa to pakanu 

‘kadagių giraitės ta pakalne’ Renda (LVDA).
Vidurio lietuvių šnektose (ypač vakarų aukštaičių šiauliškių plote 

ir aplink jį) šis augalas įvardijamas verbà. Pvz.: palaužiau verbõs puši-
nei ‘palaužiau kadagio pušinei [šluotai]’ Kuktiškės (LKŽe); parnešk 
verbõs bent vieną gražesnę šakelę ‘parnešk kadagio bent vieną gražes-
nę šakelę’ Debeikiai (LKŽe); ir žiemą, ir vasarą verbà žaliuoja ‘ir žie-
mą, ir vasarą kadagys žaliuoja’ Balninkai (LKŽe).

Greičiausiai jis atsiradęs vėliau, jo kilmę galima būtų sieti su pa-
pročiu Verbų sekmadienį nešti šventinti kadagio šakelę. Sietinas su 
ru. ir blr. verba, verbnaja nedelja (LEW 1225; LKA I 165).

Iš atskirų lietuvių kalbos ploto vietų, daugiausia iš už Lietuvos 
ribų esančių šnektų, užrašyti skoliniai jalaũčis; jelaũčius, jẽlau čius; jed-
 laũčius; jeláuka, veláuka, vėláuka (plg. le. ja(d)łowiec). Pvz.: jẽlau čius 
žiẽ mų vãsarų žaliúoja ‘kadagys žiemą vasarą žaliuoja’ LzŽ 97; jelaũčus 
áu ga, vúogos nug jõ yrà ‘kadagys auga, uogos jo yra’ LzŽ 97; jelaũ cių 
me dzỹ cià yrà: tai gùdziškai jelaũcius ‘kadagių miške čia yra: tai gu-
diškai jelaučius’ DvŽ I 215; kap kõšika· padãro iš jeláuku., tai mˈetùs 
bús ta ‘kai pintinę padaro iš kadagių, tai metus būna’ ZtŽ 247; vˈėláuka· 
ir baz  nˈčˈoj švˈǽntˈina ‘kadagį ir bažnyčioje šventina’ ZtŽ 751; miško 
slė ny auga visas jalaũčių miškelis ‘miško slėnyje auga visas kadagių 
miškelis’ Kučiūnai (LKŽe); jo kolonijoj vieni jalaučiùkai auga ‘jo sody-
boje vieni kadagiai auga’ Lazdijai (LKŽe).
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Kadagio žemėlapis



Baltų kalbų atlasas 
Leksika 1: f lora

Kankorėžio pavadinimai
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Kankorėžio pavadinimai
Komentaro autoriai: Asta Leskauskaitė, Anna Stafecka, Saulius Ambrazas,
(išnašų) Rolandas Kregždys

Žemėlapio ir komentarų pagrindas – LKA I žemėl. 93, LVDA 
žemėl. 10 ir komentarai, atsakymai į ALE leksikos klausimyno klau-
simą Nr. 49.

Žemėlapyje parodyti ir komentaruose aptariami spygliuočio medžio 
(eglės, pušies) apvaloko arba pailgo vaisiaus, kuriame susidaro sėklos, 
pavadinimai.

Bendrą arealą Lietuvos šiaurrytinėje ir Latvijos rytinėje dalyje 
sudaro lietuvių ir latvių pavadinimai su šaknimi kirk-/cirk-.

Lie. krkužė, kirkuž; krkužis, kirkužs, kikužiai; krkužas; kérku-
žis vartojami šiaurinėse rytų aukštaičių kupiškėnų ir uteniškių šnek-
tose (apie Suvainiškį, Užubalius, Onuškį, Juodupę, Aukštadvarį, Šiekš-
tininkus, Paliepį, Sodelius, Lukštus, Bučiūnus, Svobiškį, Kupreliškį, 
Pandėlį ir kitur). 

Čia šie pavadinimai dažni, pvz.: kìrkužės auga ant pušų ir eglių 
ʻkankorėžiai auga ant pušų ir egliųʼ Panemunėlis (LKŽe); voverys pušų 
ir eglių sėklom minta, iš kirkužių jas išgliaudydamos ʻvoverės pušų ir 
eglių sėklomis minta, iš kankorėžių jas išgliaudydamosʼ Panemunis 
(LKŽe); voverys tai mėgsta kìrkužų sėklas ʻvoverės tai mėgsta kanko-
rėžių sėklasʼ Šimonys (LKŽe); prie miško gyveną žmonės kurui dažnai 
vartoja kìrkužius ʻprie miško gyvenantys žmonės kurui dažnai naudo-
ja kankorėžiusʼ Užpaliai (LKŽe); kìrkužiai suskloję rudenį išsikečia 
ʻsusiglaudę kankorėžiai rudenį išsiskečiaʼ Zarasai (LKŽe); eglės kirkužiaĩ 
dideliai, drūti ʻeglės kankorėžiai dideli, drūtiʼ Rokiškis (LKŽe).

Latvijos rytuose (daugiausia Augšžemėje ir Latgaloje, išskyrus 
šiaurines ir rytines jos šnektas) paplitę pavadinimai cirkuzis, cirkūzis, 
cirkužs, cirkūžs, rečiau cirkucis.

Pavadinimai su cirk- įvairūs fonetikos ir morfologijos požiūriu. Daž-
niausias yra cirkuzis, sudarantis didelį kompaktišką arealą Augšžemėje 
(apie Dignają, Pilskalnę, Dvietę) ir Latgalos rytinėje bei centrinėje da-
lyje (apie Lyvanus, Varkavą, Agluoną, Preilius, Vilianus). 

Šnektose pasitaikantys fonetiniai variantai: ćìerkuśś (-zis) ir cỳrkuśś 
arba cykuśś (-zis) Latgaloje, rečiau Augšžemėje, pvz.: pỳlna agļa àr 
ćìerkužìm ‘pilna eglė kankorėžių’ Agluona (LVDA); ćìerkužu pỳłna 
źeḿe, ṕìĺńi kùḱi ‘kankorėžių pilna žemė, pilni medžiai’ Aknysta (ALE); 
ṕŕìd́́m i ägļm dàuć ćìerkužu ‘pušys ir eglės turi daug kankorėžių’ 
Bėrzgalė (LVDA); pŕìžu i ägļu sàklys aûk ćìerkužûs ‘pušų ir eglių sėklos 
auga kankorėžiuose’ Bėrzpilis (LVDA); àr ćìerkužìm krùosùo dźeji ‘kan-

korėžiais dažo siūlus’ Galėnai (LVDA); pŕìžu sàklys dabo nu ćìerkužu 
‘pušų sėklas gauna iš kankorėžių’ Izvalta (ALE); ṕìlaśejom ćìerkužu 
pỳłnu ḱèrzi ‘pririnkome kankorėžių pilną pintinę’ Kalupė (ALE); pỳlna 
ägĺä cỳrkužu ‘pilna eglė kankorėžių’ Malta (LVDA); pùika s kaî 
cykuśś (-zis) ‘berniukas sėdi kaip kankorėžis’ Sakstagalas (LVDA).

Žiemgalos sėliškojoje dalyje dominuoja variantas su -ìer->-r-, 
pvz.: vòave̦reíte̩ nùme̩te̩ ze̩mé̩ crkuzi ‘voverytė numetė žemėn kanko-
rėžį’ Dignoja (LVDA); jis užrašytas ir Latgalos sėliškojoje šnektoje – 
Lyvanuose: ka nab́eja moĺkys, gòjòm zoru i ćrkužu laśeí ‘jeigu nebū-
davo malkų, eidavome rinkti šakų ir kankorėžių’ Lyvanai (ALE).

Iš kelių Latgalos šnektų (apie Baltinavą, Balvus, Mėrdzenę, Nau-
jinį, Tilžę, Škilbėnus ir kitur) užrašytas variantas cirkūzis (ćìèrḱiûśś), 
pvz.: ćìèrḱiûśś vùoäŕäi lobuôkais jiêd́ńć ‘kankorėžis voverei – geriau-
sias maistas’ Auleja (LVDA); ćìèrrḱiûžy aûg iz prỳžu i agļu ‘kankorėžiai 
auga ant eglių ir pušų’ Karsava (LVDA); vyssmukoîḱì ìr ägļu ćìèrrḱiûži 
‘patys gražiausi yra eglių kankorėžiai’ Makašėnai (ALE); ka ägĺiś pa-
va saŕî pỳłnys ćìèrrḱiûžu, byûś ùļb́iku goc (-ds) ‘jeigu eglės pavasarį 
pilnos kankorėžių, bus bulvių metai’ Nautrėnai (ALE).

Pildoje vartojamas variantas cirkûžs (cierkiûžs) (FBR XIII 46).
Daugiausia Latgaloje (apie Agluoną, Bėrzpilį, Galėnus, Kapinius, 

Maltą, Sakstagalą, Skaistą, Škiaunę, Škilbėnus, Tilžę, Varkavą, Vyks-
ną, Viliaką, Viškius ir kitur) vartojamas variantas cirkuozis, kuris už-
rašytas ir iš Augšžemės (apie Dvietę, Slatę) ir Vidžemės šiaurryčių 
(Beliavos), pvz.: vùoäŕä graûš ćìerḱûžus ‘voverė graužia kankorė žius’ 
Auleja (LVDA); e̦gle̦i apkrytuši ćìerkúži ‘eglės kankorėžiai nukritę’ Dvie-
tė (LVDA); prỳžu ćìerkûži ‘pušų kankorėžiai’ Nautrėnai (LVDA).

Pavienėse Latgalos šnektose pasitaiko variantas cirkužs (cỳrkužs) – 
Aizkalnėje, Naujinyje, Rugajuose, Pildoje, Varaklianuose, pvz.: vùo-
ä ŕä losa cỳrkužus ‘voverė renka kankorėžius’ Naujinis (LVDA).

EH I 273 iš Aizkalnės, Preilių, Vilianų, Zvirgzdenės užrašytas 
variantas cirkučs.

Latgalos šiaurėje (apie Škilbėnus) aptiktas variantas cē̦rkūzis (cā̀r-
ḱiûśś).

Kazimieras Būga (III 693) teigė, kad lie. krkužė ir jo atitikmuo 
la. cirkuzis (ME I 386) yra sėlių kalbos žodis. 

Šį pavadinimą bandyta sieti su la. karāties, lie. karóti (plg. ME I 
393; LEW 216). Tai priesagos *-āti (apie ją žr. Stang 1942: 155tt., 
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1966b: 360tt.; Skardžius I 504tt.; Endzelīns 1951: 816tt.) vedinys, 
padarytas iš lie. kárti, la. kārt. 

O šis išriedėjęs iš ide. *(s)ker-; tik nesutariama, ar iš jo reikšms 
‘pjauti’ (plg. LEW 224t.; Jēgers 1966a: 22t.), ar iš ‘lenkti, sukti’ (plg. 
PKEŽ II 133t.). Tačiau čia nėra principinio skirtumo. Mat reikšmė 
‘lenkti, sukti’ veikiausiai kilusi iš senesns ‘pjauti’ (Трубачев 1966: 
246tt.).

Priėmus minėtą hipotezę, kyla sunkumų aiškinant aptariamojo 
kankorėžio pavadinimo ir jo spėjamojo pamatinio žodžio formų skir-
tumus. Ne veltui Jānis Endzelīnas (ME I 393) prie šios sąsajos padė-
jo klaustuką.

Kai kurie lietuvių kalbos kankorėžių pavadinimai galėtų būti gar-
sažodinės kilmės (plg. Ambrazas 2010a). 

Antai kai kuriose šiaurinėse rytų aukštaičių panevėžiškių ir ku-
piškėnų šnektose pagrečiui su aptariamuoju krkužė vartojamas gurgùtis 
(ir variantas gurgùtė)1, plg.: gurg.tas nud’riba nɔ. .gl’u. ir puš. 
ʻkankorėžiai nudrimba nuo eglių ir pušųʼ KpŽ I 777; parn.š’kit šak. 
su gurg.ta.m ʻparneškit šakų su kankorėžiaisʼ KpŽ I 777; miške daug 
eglių ir pušų gurgùčių ʻmiške daug eglių ir pušų kankorėžiųʼ Papilys 
(LKŽe); eglių gurgučiùs išgliaudė voverys ʻeglių kankorėžius išgliaudė 
voverėsʼ Biržai (LKŽe); šiemet ant eglių labai daug yra gurgučių ʻšiemet 
ant eglių yra labai daug kankorėžiųʼ Raseiniai (LKŽe).

Jis gali būti padarytas iš veiksmažodžio gugti ‘burbuliuoti; urgz-
ti’ (LKŽe). Be to, vedinys krkužė ir darybos požiūriu gana panašus į 
gurgùčio variantą gurgõzas (Kuldūnai). 

Kitas gurgùčio variantas – gurgùckas, užrašytas apie Subačių, pa-
darytas su priesaga -uckas. Ji, matyt, išriedėjo iš lietuviškos priesagos 
-utis (-ė), kuri dėl dvikalbystės ar daugiakalbystės buvo paveikta sla-

viškųjų priesagų, kilusių iš *-ko-. Panašiu būdu atsirado ir būdvardžių 
priesagos -itkas, -ickas, būdingos pietinėms ir pietrytinės lietuvių 
šnektoms (apie jas žr. Vidugiris 1997).

Priesagą -utis (kilusią iš determinatyvo *-t-, būdingą deminuty-
vams, bet kartais panaudojama ir veikėjų pavadinimams daryti, žr. 
Ambrazas 1993: 142t., 2000: 103t.) irgi turi ir netoliese, rytų aukš-
taičių panevėžiškių šnektose, vartojamas burkùtis, plg. ant šios eglės 
nėra nė vieno burkùčio ʻant šios eglės nėra nė vieno kankorėžioʼ Anta-
šava (LKŽe). 

Jis sietinas2 su lie. bukti ‘murkti; bambėti’, burkúoti, interj. bùrkt, 
burk / bukū (LKŽe), o toliau iš dalies lie. bukšti ‘dūduoti su odi-
ne dūdele’, burkšnóti ‘barkšnoti’, la. burškêt ‘tarškėti, baladoti; riedė-
ti; girgždėti; neaiškiai kalbėti, plepėti’, le. burczeć, burknąć ‘murmėti, 
urgzti, zvimbti, dūgzti’, če. burčeti ‘džerškėti, žvangėti, barškėti, 
zvimbti’ ir kt. (ME I 353; LEW 66 ir lit.). 

Tam pačiam darybos tipui priklauso keliose šiaurės vakarų aukš-
taičių šiauliškių šnektose (apie Žagarę, Dilbinus, Vaineikius, Skaist-
girį, Damelius, Kyburius, Šakyną) kankorėžio reikšme vartojamas 
kukùtis. Šiuo vediniu paprastai žymimas kukučių šeimos paukštis 
(upupa epops).

Jis padarytas3 iš seno, gal net vėlyvąją ide. prokalbę siekiančio 
veiksmažodžio, plg. lie. kùkti ‘surikti’, kaũkti, la. kàukt, ru. кукать 
‘urgzti’, s. le. kukać ‘klykti’, vid. vo. au. hiulen ‘kaukti’, s. i. kauti 
‘rėkia’, gr. κωκύω ‘rėkiu’ ir t.t. (Trautmann 1923: 122; IEW 535t.; 
LEW 230; Sabaliauskas 1990: 89; Smoczyński 2007: 267t.).

Kai kuriose pietų aukštaičių, rytų aukštaičių uteniškių ir vilniškių 
šnektose kankorėžis įvardijamas ir kitokiais pavadinimais, padarytais 
iš onomatopėjinių veiksmažodžių.

1 Galima atsargiai spėti, kad lie. dial. gurgùtis, -ė 2 ‘kankorėžis, žebelys, skuja’ DŽ, Š, Vb, Slm, Pp, Ppl, Brž, Rs, ‘valgis iš susuktų ant tarkos tešlos grumuliukų, kiau-
rutis, birbizas’ Pmp, ‘liejininkystėje – įdedamas į liejimo formą nedegamos medžiagos įdėklas’ (LKŽe) nėra onomatopėjinės kilmės žodis. Remiantis lie. kankórėžis 1 
‘eglės ar pušies vaisius; gurgutis, burkutis, žebelys, kirkužė, brekis, vėjo vaikas’ R, S. Dauk, J. Jabl, K. Būg, P, K, Kv, Žgč, KlvrŽ, Lkv, LT II 436, Škn, J, Sr, Lnkv, 
‘(anat.) uždaros liaukos (corpus pineale), antinksčiai’ rš, ‘kukurūzo burbuolė’ Jms (LKŽe) referentinių sememų konotacija, t. y. (I) ‘spygliuočių ir sagainių medžių kan-
korėžiniai ž i e d a i , skujinių sėklap u m p u r i ų  ir taip pat kuokelių telkinys’, (II) (savo forma) k ū g i n i a i, r e č i a u  k i a u š i n i o  p av i d a l o, k a mu o l i n i a i  (LE X 
444), leksema lygintina su subst. lie. spùrgas 3 ‘apynio vaisius’ SD1 32, R 210, MŽ 279, N, Kos 59, J, RtŽ, L, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, Sml, Pn, Vb, Pšl, Slm, Sdk ir 
kt., ‘m e d ž i o  p u m p u r a s’ R, N, [K], Rtr, L VIII 1030, NdŽ, KŽ, Erž, Jnš, Švnč, Knv, DŽ, MŽ, Grv, Sv, Gdž, ČrP, ‘n e i š s i s k l e i d ę s  ž i e d a s, p u m p u r a s’ L, 
Rtr, NdŽ, Ar, ‘ž i r g i ny s’ Pnd, ‘lašas’ P. cvir, ‘(ppr. pl.) kutas’ SD1 32, Kos 59, LL 36, 71, BŽ 15, Rtr, Š, DŽ, Pkr, Grž, Šmn, Ob, Km, Pnd, Pl, Pnd, LTR (Rk), NdŽ, 
‘a p va l u s  p a k a b u t i s’ MLTE II 259, Šd, KŽ, ‘ko k s  n o r s  b u m b u l i u k a s’ rš, ‘spuogas, taškas, dėmelė’ Prk, Gs, KzR (LKŽe) resp. subst. lie. dial. spurgùtis ‘gur-
guliukas’, plg. Sukrešėjusio kraujo spurgùtis Dkš ir kt. (žr. lie. spùrgas – LKŽe), kuris dėl pirminės ko n t a m i n a c i j o s  su subst. lie. burbuol 3a,b ‘sustorėjimas ant galo, 
buožulas’ Ds, Kp, Ob, Tvr, ‘p u m p u r a s’ Š, LTR (Pnd), Tvr, ‘k a n ko r ė ž i s, ž e b e l y s’ Sl, Km, Š, ‘kukurūzų žiedynas su žiedais ar grūdais’ Pn, ‘iš skysčio kylanti ar 
susidaranti oro pūslė’ B, SD 8, Mrs, ‘(bot.) vandens lelija (Nymphaea)’ Tvr (LKŽe [dėl sememų ‘sustorėjimas ant galo, buožulas’ ir ‘kankorėžis’ (tiesa, kitos kilmės 
žodžių) plačiau žr. Трубачев II 155]) → subst. lie. dial. *burgutis ‘medžio pumpuras; kankorėžis, žebelys’ → subst. lie. dial. gurgutis (su b- > g- dėl [1] antrinės kon-
taminacijos [apie tokius kitimus dar žr. Zinkevičius 2011: 86] su subst. lie. gùrguolė 1 ‘virtinė, krūva, būrys’ Rt, Kv, Pln, Grg, ‘organizuota vežimų virtinė kam nors 
vežti (kariuomenei, grūdams ir pan.)’ BŽ 171, LTR, A. Vencl, ‘b u r b u l a s’ Drs (LKŽe) ↔ subst. lie. bubulas 3b K, bùrbulas 3a Sb, Užp; SD 8 ‘iš skysčio kylanti ar 
susidaranti oro pūslė’ Gs, Grž, Lnkv, Dbk, Všk, Kp, J, Krkl, S. Dauk, K I 244, ‘menkas daiktas, niekniekis, niekai’ Krkl, Sl, Ds, ‘b u r b u o l ė, b u o ž u l a s’ S. Dauk, 
J. Jabl, J, ‘gumbuotas medis’ Alk, ‘gumulas, gabalas’ Gl, Skr, Rs ir kt. [LKŽe; dar plg. subst. lie. gagalas ‘virvelės mazgas, bumbulas, gurgulas’ J (dėl jo žr. LEW 134)]; 
[2] dėl regresyvinės asimiliacijos, t. y. b…g > g…g [dar žr. Kregždys 2010a: 67t., 2011: 65]).

2 Remiantis 1 išnašoje nurodytomis referento kankorėžis konotacinėmis sememomis (forma) k ū g i n i a i, r e č i a u  k i a u š i n i o  p av i d a l o, k a mu o l i n i a i, šis žodis, 
matyt, sietinas su verb. lie. bukti ‘p u s t i, p u r s t i, b r i n k t i, t i n t i ’ Skdv, J, Gr (LKŽe), dar plg. prefiksinius vedinius: verb. lie. išbukti ‘išpurti, išpursti, ištinti’ Rm, 
Šlv, Šll, Užv, Skr; verb. lie. pabukti ‘papursti, patinti’ c I 1117, Vdk, Bru, J; verb. lie. subukti ‘supusti, sutinti’ Bt, Rs; verb. lie. užbukti ‘užtinti, užpusti’ Skdv, Skr 
(LKŽe), t. y. suponuotina integralioji reikšmė ‘paburkęs / papurtęs / apvalainas objektas’ resp. ‘kankorėžis’ (tokia reflektuojama ir rytų slavų kalbose, plg. s. ru. шишька 
‘spygliuočių medžių vaisius su sėklomis; r u t u l y s, s u k u t i s  [toks žaislas resp. vilkutis]’ [žr. Срезневскiй III 1596], ru. шишка ‘d a i k t o  p av i r š i a u s  p a b u r k i m a s, 
i š k i l u m a s ; kūgiškas kai kurių medžių vaisius, sudarytas iš žvynelių, dengiančių sėklas, prigludusių prie šerdinio stiebelio jo viduje’ [cAP VI 891] – apie referento 
kankorėžis semantinę sąsają su reikšmėmis ‘pūstis, būti pasipūtusiu, pabrinkusiu’ plačiau žr. Топоров 1974: 29).

3 Gali būti, kad šis žodis reflektuoja regresyvinės asimiliacijos nulemtą kaitą k...k < b...k (žr. 1 išnašą), t. y. lie. dial. kukùtis ← subst. lie. dial. b u k ù t i s  2 ‘burkutis, 
k a n ko r ė ž i s, ž e b e l y s’ Dglš, OG 121 ir kt. (LKŽe) < adj. lie. bùkas, -à 4 ‘nesmailus, atbukęs’ ėr, Kp, Dkš, Plv (↔ adv. lie. dial. bukaĩ ‘su apvaliu galu’ Kp, ‘buolas, 
baužas’ Vrn, Pbs ir kt. [LKŽe]) + suff. -ut- (apie jį žr. Skardžius I 363); dar plg. ir galimą „nelygumo, pasišiaušimo“ konotacinę refleksiją: s t r i u k a s  b u k a s  p o n a i -
č i u k a s  po karklyną šoka (KpŽ I 245) = š e p e t y s  plaukams šukuoti, plg. lie. dial. budùkas 2 ‘kankorėžis’ Slk, S I 260 ← lie. dial. bubùkas ‘t. p.’ (su šakninio -b- > 
-d- dėl ko n t a m i n a c i j o s  su panašiais žodžiais į subst. lie. dial. badùkas ‘dyglys, spyglys, badeklis’ Dkš resp. subst. lie. dial. badìklis 2 ‘smailus pagalys ar įrankis kam 
badyti, besti’ Sv, Vlkv, Rk, Mš, ‘dyglys, spyglys, badeklis’ Smn, Ob, subst. lie. dial. badìklis, -ė 2 ‘gyvulys, kuris labai badosi’ J, Grv, Rm ar verb. lie. badýti ‘mušti, 
durti su ragais’ R, J, Šl, Lš, Škn, ‘durti, smaigyti, baksnoti’, Jnš, Jnšk, M. Valanč, Šts, SD 102, Vrnv, ėr, PPr 167, KrvP, Jnš, Varn ir kt., dar plg. adj. lie. dial. badýtinis, 
-ė 1 ‘sudurstytas, susiūtas iš skiaučių’ Šts, ‘atliktas badymu’ rš (LKŽe).
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Apie Kiemionis, Tolimėnus, Kazitiškį, Kirdeikius, Linkmenis, Mo-
tiejūnus užrašyti vediniai baubùkas, baubẽlis; bubùkas. Jie siejasi4 su lie. 
baũbti, bbti, bubti, la. baubt; lo. būbō ‘didysis apuokas’ (LEW 37 ir 
lit.), pvz.: šiais metais ant pušų ir eglių yra daug baũbelių ʻšiais metais ant 
pušų ir eglių daug kankorėžiųʼ Linkmenys (LKŽe); rudenį labai daug 
baubukų miške ʻrudenį labai daug kankorėžių miškeʼ Salakas (LKŽe).

Apie Berčiūnus, Gaidę, Vigutėnus, Luodžius, Biržiniškę, Rimšę, 
Kazitiškį, Medeišius, Antakmenę, Kačergiškę, Linkmenis, Šiūlėnus, 
ceikinėlius, Mielagėnus, Švenčionis, Gervėčius vartojami variantai 
bkas, būkẽlis, būkẽlys, būkẽlė, būkùtis; bùkas, bukẽlis, bukùtis, bùkšis, 
pvz.: mum būkaĩ labai kojas sudurstė ʻmums kankorėžiai labai kojas 
subadėʼ Linkmenys (LKŽe); šiandie važiuosme girion būk rinkt, ba iš jų 
geros pakuros ʻšiandien važiuosime į girią kankorėžių rinkti, nes iš jų 
geras prakurasʼ Mielagėnai (LKŽe); pušų būkẽlės jau krinta ʻpušų kanko-
rėžiai jau krintaʼ ceikiniai (LKŽe); nueik miškan ir atnešk būkẽlių vaikam 
ʻnueik į mišką ir atnešk kankorėžių vaikamsʼ Daugėliškis (LKŽe); mažai 
šiemet būkẽlių – nebus kuom sėt miško ʻmažai šiemet kankorėžių – nebus 
kuo miško sėtiʼ Paringys (LKŽe); mažutis kai būkẽlis, ė jau bernauna 
ʻmažutis kaip kankorėžis, o jau tarnaujaʼ Mielagėnai (LKŽe).

Jie siejasi su baũkti ‘baubti, bliauti; rėkti’, bkti ‘bliauti, baubti’, 
bkas ‘toks balų paukštis, baublys’; la. bucêt ‘skambėti’, būkšķêt ‘dus-

liai aidėti, dundėti’, interj. būkš; sl. *bučati, *bukati ‘šaukti, baubti, 
verkti, triukšmauti’, *bykъ ‘jautis’, s. i. bukkati ‘loja’, gr. βύκτης ‘bau-
biantis’ ir kt. (Endzelīns 1980: 411; LEW 37; Sabaliauskas 1968: 135; 
ЭССЯ III 74, 88, 147t. ir lit.). 

Apie Šklėrius, Tiltus, Akmenį, Čebatorius, Varėną, Vėžionis, Vy-
denius pasakoma ir bumbors, bumburs, bambors, bamburs, bam-
buo rs; bumbuors; kvajų bùmbuoras, bumburs, buburas5, pvz.: bá.m-
buorus nˈẽ·ša ir s·klas lugždžna ʻkankorėžius neša ir sėklas lukštenaʼ 
DrskŽ 29; gˈenùkai lã·sa bu.burus ʻgeniukai lesa kankorėžiusʼ DrskŽ 
46; kvajũ· bambuorα. prikrti. an tã·ko. ʻpušų kankorėžių prikritę ant 
takoʼ DrskŽ 29; eglės bambuorỹs ilgas, o kvajos trumpesnis ʻeglės kan-
korėžis ilgas, o pušies trumpesnisʼ Azierkai (LKŽe); pilna pušelė 
bumbuori ʻpilna pušelė kankorėžiųʼ Leipalingis (LKŽe).

Jie siejasi su lie. bambti, bumbti, interj. bámbt, bùmbt / bubt; 
la. bumbât, bumbêt ‘mušti, baladoti’; le. bęben, ru. бубен ‘būgnas’, gr. 
βομβεῖν ‘dusliai skambėti’ ir kt. (ME I 261; LEW 33t. ir lit.).

Panašiõs semantikos yra ir kai kurie visai reti kankorėžių pavadi-
nimai, žinomi tik iš atskirų vietų: 

bibkas (Druskininkai), bibė6 (Valkininkai, plg. perka tepgi ir eglių 
bìmbes ʻperka taip pat ir eglių kankorėžiusʼ [LKŽe]); šis žodis lietuvių 
kalboje dar turi reikšmes ‘švendro buožė; tokia geltonai žydinti žolė, 

4 Galima atsargiai spėti, kad subst. lie. dial. baũbukas 1 ‘skuja, kankorėžis’ Lkm, Slk, subst. lie. dial. baũbelis 1 ‘skuja, kankorėžis’ Lkm, ‘agurko ar buožės pavidalo au-
galų vaisius’ Dgl (LKŽe) dėl referento denotatinės vertės (žr. 1 išnašą) aiškintini kaip defektyvinės lytys, t. y. suponuotina lytis *baubu-riu-kas (su absorbuotu -riu-) < 
subst. lie. dial. buburas 3b ‘p u m p u r a s, b u m b u o r a s, b u m b u l a s’ J. Jabl, J, Lš, Ds, Kt, A 1885, 128, Kt, J V 968, ‘p e r ž y d ė j ę s  a u g a l o  ž i e d a s’ Skr, ‘augalo 
kelys’ J, ‘storesnis galas, b u m b u l a s, buožė’ Lp, Vv, V. Kudir, ‘siūlo nelygumas, sustorėjimas’ Kp, ‘užrištasis dešros galas’ Vrn (LKŽe) (su šakninio -au- < -am- dėl 
kontaminacijos su lie. kauburys 3b ‘neaukšta iškilumėlė’ J, LV II 172, Kv, Kp, Pl, Mrk, J. Balt, V. Myk-Put, ‘kalno, kalnelio ketera, viršukalnė’ J. Jabl, Žem, Pžrl, ‘kups-
tas, pakilimas’ Rš, Sv, Vvr, Pč, J. Dov, Škn, ‘[anat.] ko k s  p a s i p ū t i m a s, p a k i l i m a s’ rš, Nt [LKŽe] resp. [dem.] kaubu-riu-kas ‘nedidelis pasipūtimas, iškilimas’) 
resp. reflektuojama *„tas, kuris pasipūtęs resp. apvalainas ir pan.“ (žr. 3 išnašą). Lytis lie. dial. bubùkas reflektuoja aukščiau minėto subst. lie. dial. buburas deminu-
tyvinės formos variantą su šaknies -u- vietoj -um-, plg. subst. lie. dial. buburai ‘bėrimas; pašiurpusios odos spuogeliai’ ↔ subst. lie. dial. bubarai ‘spuogai; bėrimas’ 
(Būga I 323), dar plg. subst. lie. dial. bùburas 3b, 1 ‘bubaras’ Dov ↔ lie. dial. bùbaras 3b ‘spuogas, puškas’ GGA 1885, 936, Klp (LKŽe) (tokios kaitos / variantiškumo 
esama ir latvių kalboje, plg. [su alternantiniu suff. -ul- (dėl jo plačiau žr. Skardžius I 186)] la. bumbul(i)s ‘nedidelis išsipūtimas; k a n ko r ė ž i s ir kt.’ [ME I 349] ↔ la. 
dial. bubulis ‘siūlų mazgas; medžiagos gniutulas’ [ME I 243–244; dar žr. EH I 248] – dar žr. LEW 64).

5 Spėtina, kad šių leksemų kilmę reiktų sieti su 2 išnašoje minėtu lie. dial. buburas 3b ‘p u m p u r a s, b u m b u o r a s, b u m b u l a s’ J. Jabl, J, Lš, Ds, Kt, A 1885, 128, 
Kt, JV 968, ‘p e r ž y d ė j ę s  a u g a l o  ž i e d a s’ Skr, ‘augalo kelys’ J, ‘storesnis galas, b u m b u l a s, buožė’ Lp, Vv, V. Kudir, ‘siūlo nelygumas, sustorėjimas’ Kp, ‘užrišta-
sis dešros galas’ Vrn (LKŽe; dar žr. KpŽ I 149), o lie. dial. bambors, bamburs, bambuors šaknies -um- > -am- kaita, matyt, aiškintina kontaminacija su lie. dial. 
babti ‘storėti, pūstis, pampti’ J, ‘tvinkti’ Ut ir kt. (LKŽe), dar plg. verb. lie. dial. apibabti ‘kiek įaugti į pilvą’ J, išbabti ‘išaugti į pilvą, išpusti’ J, Ds ir kt., nubabti 
‘išpusti, sustorėti’ Ll, Up ir kt., pababti ‘išaugti į pilvą, sustorėti’ Km ir kt., užbabti ‘ištinti’ Ktk, Slk ir kt. (LKŽe) resp. lie. bámba 1 J, Klov, bambà 4 Vlkš ‘(anat.) 
duobelė pilvo viduryje (umbilicus)’ SD 245, Gs, M. Valanč, Šts, Trgn, Slm, Krkl, Pn, ‘obuolio galas, kur buvęs žiedas’ P, ‘paskutinis pėdas ar pradalgys’ Vlkj, ‘ko k s 
p a s i p ū t i m a s, b u m b u l a s’ Ss, Trgn, Km, Ggr, Lp, Lzd, ‘kremblių va i s i n i o  k ū n o  v i r š u t i n ė s  d a l i e s  i š k i l i m a s  viduryje, ties koteliu’ P, ‘iš kopūsto galvos 
išaugusi antra g a l v u t ė’ Lzd, ‘tabako dar nepražydęs p u m p u r a s’ Lzd ir kt. (LKŽe), t. y. jų p a m a t i n ė s  lyties (plg. LEW 33), nors Vytautas Mažiulis (PKEŽ I 129) 
pateikia kitokį (labai abejotiną) lie. dial. babti kilmės aprašą.

6 Galima atsargiai spėti, kad subst. lie. dial. bibkas ‘kankorėžis’, subst. lie. dial. bibė 1 ‘švendro buožė’ Lp, ‘tokia geltonai žydinti žolė, auganti prastoje žemėje su gu-
linčiais ant žemės lapais’ Vlk, ‘bulvių žiedų vaisius’ Pl, ‘kankorėžis’ Vlk, ‘u o d e g a’ Lp (LKŽe) kankorėžio pavadinimų genezė sietina su eglės vaisiaus (pirminio deno-
tato, plg. la. egĺe tódi łelóki ùn garóki čìkuri, prìde mozóki, tódi opolóki ‘e g l ė s  k a n ko r ė ž i a i  t o k i e  d i d o k i  i r  i l g o k i, pušies – mažesni, tokie apskritoki’) ir 
membrum virile išorinio panašumo (toks referentų tapatinimas būdingas slavų nupcialiniam apeigynui – vestuvinis pyragas [ru. коровай] buvo puošiamas resp. aptaiso-
mas [iš apačios] kankorėžio formos, iš tešlos padarytais minkiniais, siejamais su falistine simbolika [plačiau žr. Иванов, Топоров 1974: 245; dar žr. Сумцов 1996: 110, 
196; Toporov 2000: 215] – apie tokio refleksijas (skolintas iš slavų) Lietuvos pasienio su slavais vietovėse plačiau žr. Baldžius 2005: 75) (toks kultūrinis motyvas bū-
dingas ir kitoms ide. tautoms, t. y. [senųjų indų ir (ypač) graikų] apeiginės simbolikos atributikai [plačiau žr. (indų) Dowson 1888: 177; (graikų) Lurker 2005: 49, 51; 
Скржинская 2009: 119], kuri italikų [РИС 132 (tiesa, gali būti, kad romėnai šį dekoro ir karinį simbolį perėmė iš keltų, gaminusių ir bronzinius kankorėžio formos 
ginklų priedus – žr. Диллон, Чедвик 2006: 362, 396, 399, 401; Роллестон 2004: 47, 66, 85; Широкова 2005: 140)], o vėliau ir germanų tautose [matyt, kultūrinis 
romėnų skolinys] įgijo karinės uzemos konotaciją, todėl kankorėžis [kaip vyriškumo simbolis], pagamintas iš medžio ar geležies, buvo tvirtinamas skydo viduryje [žr. 
Тодд 2005: 38; Симпсон 2005: 151, 229]). Tokia leksinė minėtų referentų sąsaja ypač būdinga slavų (v i s ų  g r u p i ų ) kalboms (žr. Плуцер-cарно I 42, 44, II 238), 
t. y. subst. lie. bỹbis 2 K, Dkš, Grg, Vkš, Sut, bybỹs (4) Š; Kv, Ds ‘membrum virile, penis’ dėl kontaminacijos (spėti, kad tai suff. -īkŏ- vedinys rizikinga, mat tokių 
lietuvių kalbos šnektose labai negausu [Skardžius I 131]) su subst. lie. dial. rỹkas ‘indas; įrankis; p i r š t a s  b e  n a g o  resp. m e m b r u m  v i r i l e’ (žr. Būga II 86) ∼ 
‘p e n i s’ J, E, Mrj, Lkš, Gl, Jrb, JV 747, Tv, Sch 64, 192, Sim, Plv, ‘cunnus’ BsP III 219, N (LKŽe) → *bybykas *‘dalykas, panašus į membrum virile’ → bibỹkas ‘t. p.’ 
(su -i- vietoj etimologinio [žr. LEW 43] -y- dėl fonetinės [matyt, nulemtos antrosios morfemos kirčiuotumo (tokie kitimai baltų kalboms būdingi iš seno, plg. nekir-
čiuotų galūnių trumpėjimą, o vėliau ir redukciją bei kitose pozicijose buvusių ilgųjų nekirčiuotų balsių kitimus (plačiau žr. [ir lit.] Mikulėnienė 2005: 40, 172, 175, 
200–201)], o ne morfologinės kodifikacijos), o subst. lie. dial. bibė ← subst. lie. dial. pipis 2 ‘nedidelis skauduliukas, spuogas’ Užv, Krš, Mžk, Varn, ‘(euf. juok.) 
p e n i s ’ Ms, Slnt, Jnš, Grž, ‘toks keiksmas’ Kl, Varn, Brs, Skd (LKŽe) (su pradžios b- < p- dėl kontaminacijos su jau minėtu subst. lie. bỹbis, bybỹs ‘membrum virile, 
penis’ [kurio fleksinis -ė pagal analogiją su subst. lie. dial. kul (ru. кyль) 4, kùlė 2 M, Kos 36, ‘maišelis tabakui, pinigams’ Krš, JD 547, Jnk, NdŽ, ‘(anat.) s c r o t u m 
resp. mašnelė [mat šnektose vyro varpa vadinama kuliu (resp. lie. dial. kulys, žr. LE XVI 294), plg. dar subst. lie. dial. kùlis 2 ‘scrotum’ J, Š, BsP II 37, Skd, Užv, Kp, 
Pnd, Lž, Slnt, Šts, Vkš, Dr (LKŽe) ⇨ subst. lie. dial. pìmpė 1 ‘moters lyties organas’ Ds (LKŽe)]’ J, Rmš, Kv ir kt. (LKŽe)]). Tokį spėjimą galima argumentuoti se-
memos ‘u o d e g a’ egzistavimu, mat lietuvių šnektose šis, tabu leksikai priskiriamas, žmogaus kūno dalies pavadinimas įvardijamas skoliniu vo. Schwanz ‘a r k l i o  u o -
d e g a; m e m b r u m  v i r i l e’: subst. lie. dial. šváncas 1, švañcas 2 Plv ‘(vlg.) p e n i s ’ Skr, ‘toks keiksmažodis’ Kri (LKŽe).
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auganti prastoje žemėje su gulinčiais ant žemės lapais; bulvių žiedų 
vaisius; uodega’, plg. bbyti ‘šaudyti’, bibti, interj. bibýmpt, bibmt, 
bmbt ir pan. (LKŽe);

borškė (Ventė, Kintai, plg. LKŽe); turbūt sietinas7 su barškti, interj. 
bárkš(t); la. brakstêt, brakšêt ‘dundėti, braškėti’, interj. braks; toliau iš 
dalies plg. vid. vo. že. brāsken ‘braškėjimas’, vid. vo. au. brastōn ‘sprag-
sėti’, s. isl. braka ‘girgždėti’, air. brosc ‘triukšmas, perkūnija’, lo. fragor 
‘braškėjimas’ ir kt. (ME I 322t.; Stang 1942: 136; LEW 35 ir lit.);

budùkas8 (Luodžiai, Salakas), plg.: interj. budùkš (LKŽe); voverys 
mėgsta budukùs ʻvoverės mėgsta kankorėžiusʼ Salakas (LKŽe); budùkai 
auga tik ant pušų; ant eglių auga šiškos ʻkankorėžiai auga tik ant pušų; 
ant eglių auga šiškosʼ Salakas (LKŽe).

Šiauriniame Lietuvos kampe netoli Latvijos pasienio (Daukniūnai, 
Jurgėnai, Berklainiai, Vabalninkas, Daržiškiai, Stumbriškis, Šalteniai, 
Piniava, Karsakiškis, Subačius, Miežiškiai, Navikai, Viešintos) varto-
jamas ir pavadinimas brẽkis (su variantais breks, brẽkė), pvz.: ka[d] 
d.va. galˈvɔ·n b’rek’ù ʻkaip davė į galvą kankorėžiuʼ KpŽ I 228; vaikai 
renka brekiùs ir kūrina ʻvaikai renka kankorėžius ir kūrinaʼ Paįstrys 
(LKŽe); žiemą voverys minta eglių ir pušų brẽkiais ʻžiemą voverės min-
ta eglių ir pušų kankorėžiaisʼ Vabalninkas (LKŽe).

Šis pavadinimas atsirado9 iš la. brēķis ‘rėksnys, verkiantis vaikas’, 
padaryto iš veiksmažodžio brèkt ‘rėkti, verkti’ (pastarąjį bandoma sie-
ti su sl. *brechati ‘šaukti, loti, šniokšti, šnypšti’, s. vo. au. pracht 
‘triukšmas’, air. bressen ‘šauksmas’, žr. ME I 330t.).

Su pavadinimu brẽkis glaudžiai susijęs netoliese ir tame pačiame 
plote vienoje kitoje vietoje (apie Saločius, Užušilius, Geidžiūnus, 
Šukionis, Gataučius, Berklainius, Vabalninką, Alizavą, Salamiestį, 
Daržiškius, Karsakiškį, Panevėžį, Jotainius, Ramygalą) vartojamas 
vjavaikis (su variantais vėjãvaikis, vėjavakis, vjo vakas, vjo vaika)10, 
pvz.: pilna eglė vėjavaikių, lyg ant obelės obuolių ʻpilna eglė kankorėžių, 
lyg ant obels obuoliųʼ Klovainiai (LKŽe); mes vaikai žiemą eidavom 
vė́javaikių rinkt ʻmes, vaikai, žiemą eidavome kankorėžių rinktiʼ Kar-
sakiškis (LKŽe); Petras parnešė iš girios vaikam vėjavaĩkių ʻPetras par-
nešė iš girios vaikams kankorėžiųʼ Ramygala (LKŽe); Jonai, parvežk 
mums šiandie iš miško vėjo vaikų ʻJonai, parvežk mums šiandien iš 
miško kankorėžiųʼ Biržai (LKŽe).

Tai dūrinys, paprastai žymintis nerimtą žmogų (LKŽe). Pirmuo-
ju jo dėmeniu eina daiktavardis vjas, atitinkantis la. vējš. Jo pamati-

nis žodis vti ‘pūsti; vėtyti’ lietuvių kalboje labai jau retas (žr. LKŽe), 
bet turi labai gilias šaknis, plg. s. sl. vějati ‘pūsti’, he. huai- ‘bėgti, 
lėkti’, s. i. vāyati ‘(iš)džiovina’, arm. hovem ‘pučiu’ ir t. t. Iš jo ide. 
kalbose padaryta daug įvairių vėjų pavadinimų, iš jų ypač archajiškas 
yra *ent-, plg. he. huant-, toch. A want, lo. ventus, go. winds (Traut-
mann 1923: 345t.; LEW 1216t.; IEW 81tt.; Иванов 1965: 91tt., 1981: 
166t.; ИЯ 677; Smoczyński 2007: 745).

Antrasis dėmuo – vakas, giminiškas pr. waix ‘tarnas (bernas)’ III 
674, waiklis ‘sūnus’ E 190, padarytas irgi iš gana seno veiksmažodžio 
*eik-, plg. lie. vekti (taip pat veiklùs, vikrùs, vekas ‘jėga, gyvenimas’), 
la. vèikt, s. sl. *věkъ ‘jėga, amžius’, go. weihan ‘kovoti’, air. fichim 
‘kovoja’, lo. vincere ‘nugalėti, įveikti priešą’ ir kt. (Būga I 43; Traut-
mann 1923: 339; LEW 1180t., 1213t.; IEW 1128t.; Sabaliauskas 1990: 
148; PKEŽ IV 213; Smoczyński 2007: 712, 728).

Šiek tiek labiau į pietryčius, daugiausia šiaurrytinėse rytų aukš-
taičių kupiškėnų, anykštėnų, uteniškių ir vilniškių šnektose, plyti ge-
rokai didesnis arealas, kuriam būdingi žebels, žẽbelis, žebẽlis; žẽvelis, 
ževels; šebežs, šebežs11. 

Minėtose šnektose šie pavadinimai vartojami plačiai, pvz.: sako 
mat, kai pavasarį daug žebeli in eglių, tai ir bulbų bus ʻsako, mat, kai 
pavasarį daug kankorėžių ant eglių, tai ir bulvių busʼ Suginčiai (LKŽe); 
šaką nuskyniau eglelės su šešiais žebeliaĩs ʻšaką nuskyniau eglelės su 
šešiais kankorėžiaisʼ Kamajai (LKŽe); pilna žemė žebeli – voveryčių 
pričekšlinta ʻpilna žemė kankorėžių – voveryčių priaižytaʼ Kuktiškės 
(LKŽe); šiemet žebeli ant eglių tai kaip žvakių prikarta ʻšiemet kanko-
rėžių ant eglių tai kaip žvakių prikartaʼ Vyžuonos (LKŽe); kad pliekia 
geniai žẽbelius, net miškas skamba ʻkad pliekia geniai kankorėžius, net 
miškas skambaʼ Užpaliai (LKŽe); važiuotumėm miškan žẽvelių rinktų, 
tik greit vakaras, sutems ʻvažiuotume į mišką kankorėžių rinkti, tik 
greitai vakaras, sutemsʼ Skapiškis (LKŽe); žẽveliais pečių kūrina 
ʻkankorėžiais krosnį kūrinaʼ Kupiškis (LKŽe); kartais ir šẽbežį vadina 
skuja ʻkartais ir kankorėžį vadina skujaʼ Leliūnai (LKŽe); nuo bulbų 
kasimo kad pasidarė rankos kaip šebežìs ʻnuo bulvių kasimo kad pasi-
darė rankos kaip kankorėžisʼ Anykščiai (LKŽe); tu ko čia paspūtęs kaip 
šebežỹs ʻko tu čia pasipūtęs kaip kankorėžisʼ Utena (LKŽe).

Pavadinimams žebels, žẽbelis, žebẽlis; žẽvelis, ževels; šebežs, 
šebežs pamatą turbūt padėjo prastai kalbai nusakyti vartojamas garsa-
žodis žèbel, plg. dar žẽbelė ‘pasaka; vaiduoklis; nevykėlis, žioplys; ža-

7 Matyt, tai g e r m a n i z m a s, vestinas iš vo. Borste ‘š e r i a i; š e r y s  resp. k i e t a s  p l a u k a s; spuogas (ant kaklo)’ (Pawlowsky 1911: 260) su sporadine -t- > -k- kaita, 
pasitaikančia lietuvių šnektose, plg. lie. sterbl ↔ skerbl.

8 Galima atsargiai spėti, kad lie. dial. budùkas reflektuoja regresyvinės asimiliacijos kaitą (apie tokį deverbatyvų darybos būdą plačiau žr. Skardžius I 136t.).
9 Toks spėjimas būtų įtikinamas, jei la. brēķis ‘rėksnys, verkiantis vaikas’ (ME I 331) būtų vartojamas reikšme ‘kankorėžis’, tačiau taip nėra (plg. ME ibd.; EH I 241). 

Galima atsargiai spėti, kad subst. lie. dial. brẽkis 2 ‘kankorėžis, žebelys, burkutis’ Antš, Paį, Vb (LKŽe) (breks, brẽkė) reflektuoja vokalinį sinharmonizmą, t. y. asimi-
liacinį procesą pagal vokalinės eilės priklausomumą: la. bruka ‘trūkis, išvarža’ (žr. ĒIV I 189 [dar plg. adj. la. dial. brukaiņš / brukains ‘turintis išvaržą’ (ĒIV ibd.)]); 
trūkis (lo. hernia, ruptura) resp. išvarža „[…] išoriškai turi pavidalą minkšto i š s i p ū t i m o, išspausto iš vidaus į viršų“ (LE XXXI 531), t. y. kankorėžis ir trūkis galėjo 
būti susietas dėl identiško referentinio denotato ‘i š s i p ū t i m a s  r e s p.  p a b r i n k i m a s’ (žr. 2 išnašą) ↔ la. trūce ‘t. p.’ → la. dial. *bruke ‘t. p.’ (su fleksinio -a > -e- 
dėl analogijos su la. trūce) → la. dial. *breke ‘t. p.’ (dėl jau minėto vokalinio sinharmonizmo ar regresyvinės asimiliacijos, plg. la. meîtaînīte ‘mergaičiukė’ ↔ la. meîtanīte 
‘t. p.’ BW 12060, 13010 [ME II 593]) ⇨ (skol.; leticizmas) ē kam. lie. dial. brẽkė ‘kankorėžis, žebelys, burkutis’ → ŏ kam. lie. dial. brẽkis ‘t. p.’ (su fleksinio -e > -is 
dėl kontaminacijos su lie. kankórėž-is ‘t. p.’) → lie. dial. breks ‘t. p.’ (pagal analogiją su lie. dial. žebels ‘t. p.’).

10 Spėtina, kad toks kankorėžio įvardijimas nulemtas mitologinės motyvacijos, mat eglė lietuvių sieta su chtoniškuoju vaisingumu (kankorėžis – ve l n i o  cigaras [Vėlius 
1983: 120]): ji gimdė vaikus iš rankų, galvos, kojų (LM I 213); Dievo sūnūs (vėjai – LM I 409) ją apdovanoja aukso žiedais; tai gali būti ir eufemistinis membrum virile 
įvardijimas (žr. 5 išnašą), plg. sintagmą lie. vjo pãmušalas ‘nerimtas žmogus, vėjavaikis, padauža’ Gs, Plv, Auk, A. Vencl, LzP, Kt, Krok, Mrj (LKŽe), dar plg. la. vēja zaķis 
‘pasileidėlis’ (ME IV 554); žmonės, taip vadinę kankorėžius, šio pavadinimo genezę siejo su vėjo veikla, neva „[…] juos vėjas nupučia, nudaužo“ (Dulaitienė 1958: 431).

11 Galima spėti, kad subst. lie. dial. žebelỹs 3b K. Būg, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, LKA I 166 (Rk), Ds, Krns, Jž, Sv, Antz, Kp, žẽbelis 1 LKA I 166, Ukm, Adm, Blnk, Rk, žebẽlis 
2 LKA I 166 (Dgl); S. Dauk, Rtr, Blv, E ‘kankorėžis’ Sug, Ut, Km, Ob, Ktk, Skp, Vžns, Užp, Sv, ‘virtinis, daromas užspaudžiant ant brazduoklės antros pusės’ Dbk 
(LKŽe) traktuotini kaip vokalinio sinharmonizmo refleksijos (apie tokius vokalinius kitimus lietuvių ir latvių kalbose [ir lit.] plačiau žr. Breidaks I 337; dar žr. 7 išnašą), 
t. y. lie. dial. *žiobelys ‘tas, kuris prasižiojęs’ (← verb. lie. žióbauti ‘norint miego ar nuvargus, plačiai praverta burna nevalingai įkvėpti ir iškvėpti orą’ Trgn, Ktk, Aln, 
Blnk, Klt, Sv, Ant, Slk, Lkm, Ldk, ‘žiopčioti’ Dgč, A. Rūt, ‘[juok.] valgyti, kimšti’ Švnč, ‘ėsti’ Slk, ‘žiopsoti’ NdŽ [LKŽe] + suff. *-elŏ- [apie tokį darybos tipą plačiau 
žr. Skardžius I 175tt.] – kankorėžiai džiūdami „p r a s i ž i o j a“, t. y. skečiasi resp. „žiovauja“ [žr. LE X 444], plg. verb. lie. dial. žiobúoti ‘žiopčioti’ [KlŽ 428]) > lie. dial. 
žebelỹs > ževelỹs.
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balius’, žèbelis / žẽbelis ‘pasaka; plepys, niektauška’; ževelióti, ževernóti, 
ževérgoti ‘niekus kalbėti’, ževóti ‘garsiai rėkti, šaukti’; šebaldẽlė ‘kas vis 
niekus kalba’, šẽbeldoti ‘erzinti, užkabinėti; atžariai meilintis’ (LKŽe).

Pavadinimą čitė vartoja beveik visi vakarų žemaičiai ir vakarinė 
šiaurės žemaičių kretingiškių dalis, pvz.: tuos · ũ·tẹs ʻtie yra kankorėžiaiʼ 
MoŽK; ũ·tẹs ộb vadntẹ ʻkankorėžiais vadindavoʼ MoŽK; ant eglių auga 
čiū̃tės ʻant eglių auga kankorėžiaiʼ Dovilai (LKŽe); pušų čiū̃tės kojas 
bado, o eglių ne ʻpušų kankorėžiai kojas bado, o eglių neʼ Palanga 
(LKŽe); žiūrėk, kaip gražiai eglė[je] čiū̃tės atrodo ʻžiūrėk, kaip gražiai 
ant eglės kankorėžiai atrodoʼ Kretinga (LKŽe); kūrėme ugnį su čiū̃tėms 
ʻkūrėme ugnį su kankorėžiaisʼ Klaipėda (LKŽe).

Algirdas Sabaliauskas (1972: 167t.), turėdamas po ranka dar tik 
juodraštinį Lietuvių kalbos atlaso žemėlapį (plg. LKA I žemėl. 93), 
nustatė, kad čitė ‘kankorėžis’ išriedėjęs ne iš slavizmo šyškà variantų 
čečkà, čyčkà (apie juos žr. p. 274), kaip manė Ernstas Fraenkelis (LEW 
72, 77), o iš garsažodinės kilmės kiaulės pavadinimų12, plg. lie. čiúotė, 
čiúotis; čiūkà, čikas, la. čūčis ‘kiaulaitė, paršas’ (apie juos plačiau žr. 
Sabaliauskas 1968: 172tt.)13. 

Mat kai kuriose šiaurės žemaičių telšiškių šnektose (apie Kalotę, 
Serapinus, Salantus, Grūšlaukę, Mosėdį, Gudalius, Mažaičius, Gadū-
navą), t. y. kai kur tame pačiame plote kaip minėta čitė, kankorėžį 

žymi žodžiai kiaũlė (apie jo kilmę žr. p. 253)14, kiaulẽlė, kiaulkė, pvz.: 
voveris mãists – ẽglẹs aulẽlẹs ʻvoverės maistas – eglės kankorėžiaiʼ 
MoŽK; vadện ktẹ·jê kọnkûoriežês, be(t) duãu aulèûoms ʻvadina kiti 
kankorėžiais, bet daugiau kiaulelėmisʼ MoŽK; eglės šakos su kiaũlėms 
yr diktai smagios ʻeglės šakos su kankorėžiais yra labai sunkiosʼ Gargž-
dai (LKŽe); bėkiam kiaulẽlių pasirinkti ʻbėkime kankorėžių prisirinktiʼ 
Žemaičių Kalvarija (LKŽe).

Prie pat čitės arealo, Klaipėdos krašto aukštaičių ir prie jų prisi-
šliejusiose kai kuriose pietų žemaičių šnektose, vartojami pavadinimai 
bùrė, bùris, burkė, buriùkas, buriùkė, burýtis, buriùlis, burkùlis, pvz.: 
kiti eina buriùs rinkti kūrenti ʻkiti eina kankorėžių rinkti kūrentiʼ Pa-
gėgiai (LKŽe); eglės ir pušies vaisius yra bùrės ʻeglės ir pušies vaisiai 
yra kankorėžiaiʼ Pagėgiai (LKŽe); voverė burès yra išaižiusi ʻvoverė 
kankorėžius yra išaižiusiʼ Klaipėda (LKŽe); prisirinkim bùrių ir užkur-
kim, jos gerai dega ʻprisirinkime kankorėžių ir užkurkime, jie gerai 
degaʼ Tauragė (LKŽe); ot gražūs burkùliai, prisirinkim ʻot gražūs kan-
korėžiai, prisirinkimeʼ Krinčinas (LKŽe); ant šios eglės nėra nė vieno 
burkùčio ʻant šios eglės nėra nė vieno kankorėžioʼ Antašava (LKŽe).

Šie kankorėžių pavadinimai veikiausiai sietini su garsažodinės kil-
mės avies pavadinimais bùrė, burẽlė, burùtė ir pan. (apie juos žr. Sa-
baliauskas 1968: 116; Откупщиков 1993 ir lit.)15.

12 Galima atsargiai spėti, kad subst. lie. dial. čitė 2 ‘kankorėžis’ Kal, Prk, Krg, Dov, Plng, Krtn, Klp, ‘dygliuotas branktelis, rišamas tarp arklių, sukinkytų poroje’ Dr (LKŽe) 
vestinas iš lie. dial. *džiūtė *‘tai, kas sudžiūvę / sausa’ su sporadine kaita č- < dž-, plg. adj. lie. dial. džitis 2 ‘k a s  l i e s a s, s u d ž i ū v ę s’ Šts (LKŽe) ↔ subst. lie. dial. 
džiūtìs 4 ‘džiovinimas; džiūvimas’ Ktk, Grl, ‘džiūvimas, nykimas’ DŽ, Mž 288, ch5Moz 28, 22, ‘plaučių liga, džiova’ SD 356, [K], Vvr, M. Valanč, Lc 1887, 9, Rod (LKŽe), 
subst. lie. dial. džiūt 4, džitė 1 ‘plaučių liga, džiova’ Bdr, Srj, Krok (LKŽe), dar plg. kito balsių kaitos laipsnio subst. lie. dial. džiaũtas ‘pintinaitė sūriams džiovinti’ Jz (žr. 
Skardžius I 320), džiáutas 1 ‘vieta jaujoje tarp dviejų ardų, jaujos lova; j a u j o s  l ovo j e  d ž i a u n a m a s  l i n ų  a r  j av ų  k i e k i s’ Sd, KlvrŽ, ‘pintinė sūriams džiovinti’ 
Tv ↔ džiáuta 1 ‘vieta jaujoje tarp dviejų ardų, jaujos lova’ Žd, ‘j a u j o s  l ovo j e  d ž i a u n a m a s  l i n ų  a r  j av ų  k i e k i s’ Skd, Šts, ‘pintinė sūriams džiovinti’ Lkv, Varn, 
J, Krkl (LKŽe) ← verb. lie. džiti ‘darytis sausam, sausėti’ K, Kp, N, Ds, Lp, A. Baran, Lg, Prl, Šl, Pn, ‘k i e t ė t i  n e t e n k a n t  s u l č i ų’ J, ėr, Lp, Q 508, M. Valanč, B, 
‘i š ny k t i  g a r u o j a n t’ JD 466, B. Sruog, KrvP (Vlkv), ‘vysti, glebti, nykti, žūti (apie augalus)’ LTR (Lbv, Mrk), Dbč, D 3, JD 903, KrvD 20, LT III 414 (Sln), ‘lysti, 
menkėti’ Lz, Užp, OG 339, K, ėr, M. Valanč, K I 36, A. Baran, DP 7, BP I 14, K II 39, R1 72, ‘s i r g t i  d ž i ova ’ SD 356, K I 36, Ds (LKŽe) / verb. lie. džiáuti ‘kabinti, 
dėti, kad džiūtų’ J, Rz, Všk, Plv, D 110, OG 321, LTR (Šll), ‘džiovinti’ Bsg ir kt. (LKŽe) (apie tokį darybos būdą plačiau žr. Skardžius I 320tt.).

13 Galima atsargiai spėti, kad lie. dial. čiúotė 1 ‘kiaulė, čiukė’ Ssk, Ds, Užp (LKŽe), čiúotis ‘t. p.’ nėra garsažodžiai, mat kiaulės ne č i u č i u o j a  (plg. verb. lie. dial. čiučiúoti, 
čiūčiúoti ‘šaukti šunį’ Kp ar verb. lie. čiūčiúoti, čiučiúoti ‘liūliuoti, supti, migdyti’ Tvr, Slk, LTR (Smn), J, JV 220, Žvr, ‘miegoti’ J, OG 313, LTR (Tvr), ‘būti bangų 
supamam, plūduriuojant sūpuotis’ LTR (Mrj), FM 31, ‘ilgai ruoštis, darbuotis (apie ką), trukti laiką’ Šmk, Ds, ‘vargti, gaišti saugojant, popinant’ J, Rdm, ‘storai rišti, 
vilkti’ Gs [LKŽe]), bet k r i u k s i. Todėl šie dialektizmai, matyt, aiškintini kaip absorbcinės lytys iš lie. dial. *čiuo-p-tė(-is), kurios kilmė sietina su veiksmažodinių šaknų 
lie. dial. čiuop- ↔ čiaup- ↔ čiop- ↔ čep- dialektine diversifikacija, t. y. šio onomatopėjinės kilmės daiktavardžio genezė sietina su verb. lie. dial. čióptelti ‘s u č e p s ė -
t i’ J. Balt (LKŽe), vestinu iš verb. lie. čepsti ‘lūpomis pliaukšėti, čiaupsėti, čiulpsėti’ Š, Vaižg, Pn, Alv, ‘va l g y t i  p l i a u k š i n t  l ū p o m i s’ Grž, Dkš, Vv, Št, ‘gardžiuo-
tis čepsėjimu (valgant)’ Dglš, Vaižg, ‘šlepsėti’ Pl, Gs (LKŽe), raida: (1) šaknies -io- < -e- kaita aiškintina dialektiniu skirtingo vokalizmo ir diferencinės kilmės veiks-
mažodžių gretinimu (resp. morfologiniu kontaminavimu) lietuvių šnektose, plg. verb. lie. čepsti sememą ‘č i a u p s ė t i’ ↔ verb. lie. čiáupti, čiaũpti ‘verti, daryti (lūpas, 
burną)’ K, Pn, Nmn, Gs, ‘gniaužti, čiupti’ J, ‘čiulpsėti’ J, ‘kalbėti, plepėti’ Arm (LKŽe); (2) be to, minėtina, kad lietuvių tarmėse pasitaiko verb. lie. čiopti (su šaknies 
-io-) ir verb. lie. čiúopti, dial. čiuõpti Rdm ‘liesti, čiupinėti, grabinėti’ R 151, c II 577, ‘stverti, griebti’ J, ‘vogti’ Jz (LKŽe) identiškos vartosenos atvejų (dėl darybinio*čiuo-
p-tė(-is) tipo žr. 8 išnašą), t. y. rekonstruotina semema *‘t a, k u r i  n e u ž s i č i a u p i a  resp. p a s t ov i a i  (č e p s ė d a m a) ė d a  ↔  y r a  ė d r i’.

Akcentuotina, kad la. dial. čūčis, čūča, čūčele, čūčuks ‘kiaulė (-aitė, -iukas)’ (ME I 424; EH I 298), matyt, priskirtini skoliniams iš rusų kalbos, plg. ru. чýшка 
‘kiaulė’, ru. чýха ‘snukis, kiaulės šnipas; kiaulė’ (Даль IV 616t.; Ожегов, Шведова V 575; САР VI 835), todėl lietuvių ir latvių minėtų kiaulės pavadinimų siejimas, 
matyt, yra negalimas.

14 Kankorėžio įvardijimas kiaulės denotatu koreliatyvus 4 išnašoje išdėstytiems subst. lie. dial. borškė ‘kankorėžis’ kilmės aiškinimo argumentams, t. y. lie. dial. borškė 
(germ.) < vo. B o r s t e  ‘šeriai; šerys resp. kietas plaukas; spuogas (ant kaklo)’ (Pawlowsky 1911: 260) ↔ vo. B o r s t e n v i e h  ‘k i a u l ė’, t. y. suponuotina asociatyvinė 
semema ‘objektas toks, kokia yra kiaulė ↔ šeriuotas / p a s i š i a u š ę s  gyvūnas’. Todėl galima iškelti hipotezę, kad zooniminė fitonimo konotacija nėra baltiškos, o 
germaniškos kilmės, o tokios reikšmės leksema kiaulė, matyt, priskirtina semantinių vertinių leksinei grupei.

15 Subst. bùris 2 ‘kankorėžis, žebelys’ Pgg ∼ bùrė 2 ‘avis’ Krž, Skr, J, Grš, Grdž, Vlkv, ‘k a n ko r ė ž i s’ Pgg, Klp, Trg, ‘žirginys’ K, Bru, ‘(bot.) Vexillum’ P (LKŽe) kilmė 
aiškintina dvejopai: I. Šios formos reflektuoja absobcinę lytį *bur-buol-ė (su absorbuotu -buol-; apie tokius kitimus plačiau žr. 9 išnašą), plg. subst. lie. burbuol ‘k a n -
ko r ė ž i s, ž e b e l y s’ Sl, Km, Š (LKŽe; dar žr. 1 išnašą); ŏ kam. lytis galėjo rastis pagal analogiją su lie. kankórėžis; II. Žodžiai traktuotini kaip baltų ir slavų kalbų 
prokalbės izoleksos, plg. subst. lie. gùras ‘(kalno) iškyšulys (‘kauburys, kalno viršūnė’ [LKŽ III 741])’ J I 715 ↔ ru. гуля ‘k a n ko r ė ž i s; pūslė (po oda); auglys’ (Būga 
I 330, 441 [minėtina, kad tokiu K. Būgos siejimu suabejojo Olegas Trubačiovas (žr. Фасмер I 473), nors pats (Трубачев I 279, II 155) konstatuoja sememų ‘luitas 
(akmens) / gniužulas’ ir ‘kankorėžis’ genetinės sąsajos buvimą ir pateikia kazuistinį spėjimą, neva ru. гуля < prasl. *gula ‘kankorėžis’ ← ‘trinti, (nu)lupti, (nu)draskyti’ 
(ЭССЯ VII 170) – neaišku, kas tais kankorėžiais ką trina ar lupa, jei tai uzualinę konotaciją reflektuojančios reikšmės]), le. gula ‘gumbas (sumušimo)’, gulka ‘kanko-
rėžis’ (Linde I 801) ir kt. (daugiau pavyzdžių žr. ЭССЯ ibd.), kurių sufiksinių -r- ir -l- neatitikimas aiškintinas sonantinių darybinių elementų itin dažna disimiliaci-
ne kaita jau ide. prokalbėje (plačiau žr. Benveniste 1984: 40) < adj. balt.-sl. *gr(l)a- ‘sulinkęs, sulenktas’ (> verb. balt.-sl. *gr(l)- *‘darytis sulinkusiam’) < adj. ide. 
*gr(l)o- ‘t. p.’ (su ide. determinatyvų *-r- ir *-l- kaita) < verb. ide. *g- ‘lenkti(s), linkti’ (plg. Urbutis 1981: 33; PKEŽ I 331, 425), reflektuojančios inicialinio prie-
balsio kaitą g- > b-, kuri gali būti aiškintina dvejopai: (1) kaip sporadinė, suponuota liaudies etimologijos (žr. LEW 65; Kabašinskaitė 1998: 83); (2) tapačios uzemos 
vokiečių kalbos alternantų (žodžiai vartojami K l a i p ė d o s  krašte) įtakos, plg. vo. Borke ‘žievė, t o š ė, nudžiūvusi medžio sakinga žaizda’ / adj. vo. borkig ‘storos žievės, 
sudžiūvęs’ – plg. t. y. asociatyvai, mat kankorėžiai buvo naudojami kaip prakuras (plg. subst. lie. prãkuras 3b Kl ‘prakurai’ Pln, Kal, Užv, Trg (LKŽe) ∼ (pl.) prakuraĩ 
‘kuo prakuriama’ Dkš, Pln, Dovydai (Biržų r.), Sb (Skardžius I 444) ↔ ‘skalelės, skiedros, t o š e l ė s  ugniai užkurti’ (DLKŽ5), dar plg. la. salas čikar͊s, pakùr ugn a 
tiem ‘surink k a n ko r ė ž i u s  i r  į k u r k  j a i s  u g n į’; lie. prisirinkim bùrių ir užkurkim, jos gerai dega. Vadinasi, galima daryti išvadą, kad LKŽ sudarytojai klaidingai į 
vieną leksinį semantinį lizdą susiejo lie. dial. bùrė ‘kankorėžis’ (< *gurė ‘t. p.’) su visai kitos (onomatopėjinės – dėl jos žr. LEW 65) kilmės lie. dial. bùrė ‘avis’.
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Į minėtus žodžius panašūs su karvių ar veršiukų pavadinimais 
besisiejantys: 

buziõkas, buziùkas, buziùlis, bùzulas, buziùlas; bužs, bužẽlis, 
bužiùkas, bužùkas, bužùlis; būžs, būžẽlis, būžiùkas, būžùkas, plg. bùzė, 
bùžė ‘karvė’, buziùkas, buziùlis ‘veršiukas’;

bučiùkas, bučùkas, bùčius, bùčiai, plg. bučiùlis ‘veršiukas’, bùčkė 
‘karvė’. 

Šie pavadinimai būdingi pietų aukštaičiams ir vienai kitai gretimai 
vakarų aukštaičių šnektai, pvz.: ã·głė.s bu.ža. .lgu.s ʻeglės kankorėžiai 
ilgiʼ DrskŽ 48; vˈisó·kˈu. bužũ· da. ǀ ir kvã·jo.s tùri bu.žũ· ʻvisokių kan-
korėžių dabar, ir pušys turi kankorėžiųʼ DrskŽ 48; antà buzùku. ã·glˈu. 
suprañ.ta [orą] ʻpagal eglių kankorėžius supranta [orą]ʼ DrskŽ 48; pri-
sirinkom nuo pušelaičių būži ʻprisirinkome nuo pušelių kankorėžiųʼ 
Marcinkonys (LKŽe); nuo añkslio puola bumbuoriai, nuo eglės būžiaĩ 
ʻnuo alksnio krenta bambuoriai, nuo eglės būžiaiʼ Leipalingis (LKŽe); 
po eglėm pilna būži prikritę ʻpo eglėmis pilna kankorėžiųʼ Liškiava 
(LKŽe); pilna žemė prikrito bužiùkų ʻpilna žemė prikrito kankorėžiųʼ 
Daukšiai (LKŽe); neturi kuo kūrenti, tai eglių buziùkų prisirinko ʻneturi 
kuo kūrenti, tai eglių kankorėžių prisirinkoʼ Alytus (LKŽe); ant eglių 
tiek daug buziùlių ʻant eglių tiek daug kankorėžiųʼ Seinai (LKŽe); 
parink eglių bučiùkų, bus pakurom ʻparink eglių kankorėžių, bus 
prakuruiʼ Valkininkai (LKŽe); šįmet ant eglės daug bučiùkų ʻšįmet ant 
eglės daug kankorėžiųʼ Krokialaukis (LKŽe).

Dar čia galima atkreipti dėmesį į Juodpėnuose užrašytą pavadini-
mą kakaráitas, susijusį veikiausiai su gaidžio skleidžiamu garsu 
kakareku, plg. dar kakarnė, kakarýnė (LKŽe)16.

Latvių tarmėse, be minėtojo (plg. p. 267) cirkuzis (su variantais 
cirkuozis, cirkūzis), būdingo buvusiam sėlių kraštui (Augšžemei) ir Lat-
galai, vartojami dar keli panašiai skambantys kankorėžių pavadinimai.

Visoms latvių tarmėms ir bendrinei kalbai būdingas pavadinimas 
čiekurs, kuris tarmėse turi fonetinių ir morfologinių variantų. Dažniau-
sia yra o kamieno forma, pvz.: ka sakast, ta vņ aš – durs kjs tie priž 
čikàr ‘kai sudžiūsta, tada jie aštrūs – bado kojas tie pušų kankorėžiai’ 
Ancė (LVDA); egleî tâdi pagarâki čiêkurîši ‘eglės kankorėžėliai tokie il-
goki’ Asytė (LVDA); čikuruôs șklas iêkšâ ‘kankorėžių sėklos viduje’ 
Augstkalnė (LVDA); vùovere âd čìkurus ‘voverė ėda kankorėžius’ Beja 
(LVDA); paêglîm nau ̯čikuri, prideî i čikuri ‘kadagys neturi kankorėžių, 
pušis turi kankorėžius’ Dauguliai (LVDA); bi atnesis viênu zaru a visìm 
čikurìm ‘buvo atnešęs vieną šaką su kankorėžiais’ ėrgemė (ĒIV I 234); 
a:ś káp pa kùokiȇm, čiekurus lä:́eśi: ‘aš laipioju po medžius, kankorėžius 
renku’ Grašiai (LVDA); prižu čikurus cilvki lasa maîsiêm ‘pušų kan-
korėžius žmonės renka maišais’ Inčiukalnas (LVDA); čiekurim i kasts 
ugus ‘nuo kankorėžių karšta ugnis’ Kiuoniai (LVDA); egĺe tódi łelóki 
ùn garóki čìkuri, prìde mozóki, tódi opolóki ‘eglės kankorėžiai tokie di-
doki ir ilgoki, pušies – mažesni, tokie apskritoki’ Lyvanai (LVDA); àr 
čìkuŕìm kurynòi kruôsńi ‘kankorėžiais kūrena krosnį’ Naujinis (LVDA); 
lasija prìežu čìekurus ùn kroàsùoja tamiê čìekuru zupâ pùikulîšàm bikses 
‘renka pušų kankorėžius ir dažo tuo kankorėžių nuoviru berniukų kel-
nes’ Sinuolė (LVDA); vveri čikuris gråûž ‘voverės kankorėžėlius grau-
žia’ Skultė (LVDA); ka doũdz egļ čikari, ta labi kart͊iņi ‘jeigu daug pušų 
kankorėžių, tai geros bulvės’ Svėtciemas (LVDA); priž čikus muža 
pârdeu ̯‘pušų kankorėžius dvarui pardavė’ Vainižiai (ALE); priẽž čiẽkas 

‘pušų kankorėžis’ Venta (ALE); salas čikar͊s, pakùr ugn a tiem ‘surink 
kankorėžius ir įkurk jais ugnį’ Zlėkos (LVDA).

io kamieno forma čiekuris užrašyta Kuržemės pietinėje dalyje (apie 
Aprikius, Bunką, Kuldygą, Nycą, Rudbaržius, Snėpelę, Valtaikius ir 
kitur), Žiemgaloje (apie Lestenę, Sėmę, Valgundę ir kitur) bei labai 
retai – Vidžemės šiaurinėje dalyje (apie Diklius, Ipikius, Jerius, Maz-
salacą, Palę, Umurgą ir kitur), pietryčiuose (apie Kalsnavą, Praulieną, 
Vėjavą), vietomis Augšžemėje (apie Salieną, Šauką, Zasą) ir įvairiose 
Latgalos šnektose (apie Agluoną, Andrupenę, Bėrzpilį, Dagdą, Kau-
natą, Uozuolainę, Rugajus, Tilžę, Viškius ir kitur), pvz.: jâvâķ čikuŗi 
‘reikia surinkti kankorėžius’ Asytė (LVDA); atradu viênu čikuri ‘radau 
vieną kankorėžį’ Kabilė (LVDA); čikuŗuôs ir sk̦las ‘kankorėžiuose yra 
sėklų’ Kalėtai (LVDA); pridêm i tâdi mazâki čikurîši ‘pušų kankorėžiai 
tokie mažoki’ Palė (LVDA); egļu čìexkǜiŕi i lilki ‘eglių kankorėžiai 
didoki’ Prauliena (LVDA).

Tačiau dėl medžiagos trūkumo dalyje šnektų ne visada įmanoma 
nustatyti pavadinimo čiekur(i)s kamieną.

Pavadinimas čiekurs minimas XVIII a. žodyne: tſcheekurs Tann= 
oder Fihten=zapfen Stender 1789 I 329.

Dideliame Kuržemės areale į pietus nuo Alsungos, Kuldygos, Mat-
kulės, Zentenės iki pat Lietuvos sienos, Žiemgaloje į vakarus nuo 
Barbelės, Iecavos, Misos, kai kur Vidžemėje apie Aluoją, Mazsalacą, 
Vecatę, taip pat Dzėrbenėje, Jaunruozėje, Lygatnėje, Lubanoje, Mė-
dzūloje, Ruozuloje, Smiltenėje, Vecpiebalgoje ir kitur, Augšžemėje 
paplitęs pavadinimas ciekurs (tiek o kamieno forma, tiek io kamieno 
variantas ciekuris).

o kamieno forma ciekurs vartojama Kuržemėje (Asytėje, Dzircie-
me, Yvandėje, Kalėtuose, Lažoje, Medzėje, Pūrėje, Purmsatuose, 
Us moje), Žiemgaloje (Blydenėje, Garuozoje, Iecavoje, Jaunpilyje, 
Neretoje, Penkulėje, Platuonėje, Satiniuose, Sėmėje, Smardėje, Svė-
tėje, Vircavoje, Zasoje ir kitur), Vidžemėje (Burtniekuose, Daugma-
lėje, Iduje, Ipikiuose, Lygatnėje, Lubanoje, Mazsalacoje, Patkulėje, 
Puikulėje, Rankoje, Sarkaniuose, Skultėje, Vecpiebalgoje, Krapėje ir 
kitur), rečiau Latgaloje – Medniuose, Škilbėnuose, pvz.: ja i eglem 
doũdz cikuri, ta i laps, ta i laps kàrtupeļ’ gac (-ds) ‘jeigu ant eglių daug 
kankorėžių, tai bus bulvių metai’ Ida (ALE).

io kamieno forma ciekuris užrašyta daugiausia iš Kuržemės (apie 
Asytę, Duniką, Gaikius, Gruobinią, Nykracę, Rudbaržius, Vecpilį, Zie-
mupę ir kitur), rečiau Žiemgalos (Auruose, Ežerėje, Kursyšiuose, Ny-
grandėje, Satiniuose, Vilcėje) ir Vidžemės (Ipikiuose, Lubejoje, Palėje 
bei kitur), pvz.: taga prides cikurus salasa, be bedrê – zivis kûpina ‘dabar 
pušies kankorėžius surenka, beria į duobę – žuvis rūko’ Nyca (ALE).

Kartais dėl medžiagos trūkumo neaiškus pavadinimo ciekur(i)s 
kamienas.

Pavadinimas ciekuris minimas XVII–XVIII a. žodynuose: Dannap-
fel / zeekuris Lettus 1638: 22; Zeekuris, ein dann apfel Fürecker 1685 
I 316; Zeekuris, ein dann=apfel. Zeekuŗi, pl. Depkin 1704 IV 216; 
Zeekuris Langius 1685: 351; Tannäpffel, Zeekuris, pl. Zeekuri Phras 
1638: 325.

Variantas čiekurzis vartojamas keliose Kuržemės ir Žiemgalos šnek-
tose (Gaviezėje, Embūtėje, Nycoje, Pampaliuose, Lielplatuonėje, Ieca-
voje ir kitur), o didesnį kompaktišką arealą sudaro Vidžemės pietryti-

16 Galima atsargiai spėti, kad subst. lie. dial. kakaráitas ‘kankorėžis’ ← subst. lie. kaũkaras ‘kalnelis, kalva, kaubrys’ B, R, MŽ2 118 ir kt.; ‘kalno viršūnė’ M, S. Dauk, RB 
4 Moz 23,9; ‘žemės pakilimas, kupstas, kapčius’ B, J; ‘kakta, pakaušis’ Kair (LKŽe) (dar plg. lie. kaúkoras, ô ‘m a n d r a g o r a’ c I 75; t. y. reflektuojama ‘va i s i n g u m o’ 
semema [LE XVII 225; plačiau žr. Kregždys 2010b: 66] + suff. -ait- [dėl tokio darybinio tipo žr. Skardžius I 358tt.] – su au…a > a…a dėl vokalinio sinharmonizmo 
[apie tokią kaitą žr. 7, 9 išnašas]), t. y. suponuotinos skirtingos konotacijos uzemos: (1) ‘atsikišęs (kaip kakta); paburkęs (kaip kupstas)’, dar plg. subst. lie. dial. kaukorìkas 
2 ‘vaikas didele galva’ Šmn (LKŽe; dar žr. KpŽ I 228); (2) ‘vaisingas resp. pilnas sėklų (kaip mandragora)’.
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nėje dalyje (apie Iršus, Kalsnavą, Krauklius, Liauduoną, Mėtrieną, 
Vestieną). Šis pavadinimas užrašytas ir iš įvairių šiaurrytinių Vidžemės 
šnektų (Beliavos, Galgauskos, Gaujienos, Sinuolės ir kitur), pvz.: vä̀eće 
tùos čiekŕžs, pȫe̦ŕe̩u̯e vä̀esèi̩ tàs sàkls̥ ‘rinko tuos kankorėžius, parda-
vė valstybei tas sėklas’ cesvainė (LVDA); vàvere sê̦d eglê̦ un graûž 
čìekùržus ‘voverė sėdi eglėje ir graužia kankorėžius’ Galgauska (LVDA); 
čiekȗrži – va:́cs vrds ‘čiekurži – senas pavadinimas’ Grašiai (LVDA); 
skàixsti, so:ŕkåni eg̩ļu čìekùrži ‘gražūs, raudoni eglių kankorėžiai’ Krauk-
liai (LVDA); čìekü:́ržìem i:r zvȋņas, storpà zvȋņám áuk sàa̯klas ‘kanko-
rėžiai turi žvynus, tarp žvynų auga sėklos’ Lazduona (ALE); mẽs – 
čiẽkuži ‘mes [sakėme] – čiekurži’ Nyca (ALE); kod e̩gé̦m i:́r dȏuc̩ 
čiekiŕžu, bu:́s ło:bå zire̩:ņ rȏža ‘jeigu ant eglių daug kankorėžių, bus 
didelis žirnių derlius’ Uodziena (LVDA); čìekurzis – eglḕ̦m aûg čìekùrži 
‘[sako] čiekurzis – ant eglių auga kankorėžiai’ Sinuolė (ALE).

Iš kelių šnektų užrašytas variantas ciekurzis, pvz.: zàm kotras 
cìekùrža lapiņas ìr sè̦kliņa àr sprniņu ‘po kiekvienu kankorėžio žvynu 
yra sėklytė su sparneliu’ Sinuolė (ALE); egles ciẽkuzis, priẽdes ciẽkuzis 
‘eglės kankorėžis, pušies kankorėžis’ Kaugurai (ALE); kûpinâja siļ̃ķeles 
ciẽkužu dũmuôs ‘rūkino silkytes kankorėžių dūmuose’ Nyca (ALE); 
svîdu àr cìkuzi ‘mečiau kankorėžį’ Stameriena (ALE); prìdiêm ùn egliêm 
ìr cìkuži, kurûs nùgatavejâs itù kùku sàklas ‘pušys ir eglės turi kan-
korėžius, kuriuose subręsta šių medžių sėklos’ Ziemeris (ALE); taip 
pat Kursyšiai, Sunakstė.

EH pateiktas variantas ciekuzis iš Skaistos.
Iš pavienių šnektų (Aiviekstėje, Uozuolniekuose, Taurenėje, Jaun-

piebalgoje, Valkoje, Vecpiebalgoje, Vėjavoje, Velkiuose, Sėlpilyje, 
Susėjoje) užrašyti variantai ciekurznis – šuogad eglm daũdz cikuržņu 
‘šiemet ant eglių daug kankorėžių’ Vecpiebalga (ALE) – ir čiekurznis 
(Vecpiebalga).

Retesni keli kiti variantai: čiekurzs Liepna; čiekuzis (čìkuśś) Lyvanai; 
čikuzis Atašienė; čirkužs Sakstagalas; čirkuzis (čyrkuss) Rėzna, Elkšniai, 
Ritė, Suseja, pvz.: prìžu čḕ̦rkužī̀m vînc gåls tìvìņč, ùtrs re̦snáks ‘pušų 
kankorėžių vienas galas laibas, kitas storesnis’ Elkšniai (LVDA); činkurs 
Barkava, Dzelzava, Varaklianai; cinkurs (cykùrs) Varaklianai; čuokurs 
Limbažiai (ME), Salaca; čenčere Vecgulbenė; čenkurs Trikata.

Kai kuriose Kuržemės šnektose vartojama ir kitų variantų: ciekau-
sis Dundaga (ME); ciekauzis (ciẽkaûzs, dat. -žam): priẽde šuôgad daũdz 
ciẽkaûž ‘ant pušies šiemet daug kankorėžių’ Alsunga (ALE); čikaûsis, 
pvz.: egleî ir čikaûš ‘eglė turi kankorėžių’ Yvandė (LVDA), Alsunga; 
čikaûša i șkl̥s ‘kankorėžyje yra sėklų’ Padurė (LVDA), taip pat 
Kurmalė; čikaûzis (čikaûžuos tâs șkl̥s ‘kankorėžiuose tos sėklos’) 
Planyca (LVDA); ciekuozis Ziemupė (ALE), Kazdanga, Skaista (EH); 
čikuôž Valgalė.

Iš pavienių šnektų užrašyta pavadinimų su ķ žodžio pradžioje: ķie-
kurs apie Abelius, Kuoknesę, Secę, Sėrenę, Sunakstę, ķiekuris apie 
Kuoknesę, Marcieną, Kuržemėje (apie Vainiuodę), pvz.: saka a – 
ķiẽkuris ‘sako taip pat kiekuris – kankorėžis’ (LVDA); ķiekurs Sunakstė; 
ķiekurzis Aizvykiai; zàm egliêm ìr sabirušš skujas ùn ķìkuži ‘po eglėmis 
yra pribyrėję spyglių ir kankorėžių’ Beja (LVDA); Daudzesė, Gramzda; 
mü:is te̩ so:́k: ķìekü̑iŕži ‘mūsų tai sakoma kiekurži (‘kankorėžiai’)’ Iršai 
(LVDA), Kalėtai, Kuoknesė, Pededzė, Pliavinios, Sėlpilis, Sunakstė, 
Vainiuodė, Vietalva, ķiekuzis Krustpilis, ķikuozis Malta.

Iš Didžiosios Kuržemės užrašyta pavadinimų su ķēk-: ķēkurzis, 
pvz.: priẽdês aûg ķ̦kuži ‘ant pušų auga kankorėžiai’ Dunika (ALE); 
ķ̦kužus gan nelasiju ‘kankorėžių tai nerinkau’ Rucava (ALE); ķēkuzis 
(ķ̦kuzis) Dunika, Rucava; ķēkužis (ķ̦kužis) Rucava.

Kai kuriose Latgalos šnektose (Asūnėje, Dagdoje, Ezerniekuose, 
Skaistoje) vartojamas variantas ķikurs, pvz.: pŕìi moźi ḱikuŕeîši, a 

agļai ĺeĺi ḱikuŕi, gaŕi ‘pušies maži kankorėžiukai, o eglės dideli kan-
korėžiai, ilgi’ Asūnė (LVDA), o Andrupenėje, Asūnėje, Dagdoje, 
Ezerniekuose – ķikuris. 

Užrašyta ir kitokių variantų – ķirkurs ir ķirkurzis apie Sunakstę; 
ķirkusis ir ķirkuozis apie Kraslavą; ķirkuzis apie Aknystą (Ancītis 1977: 
119), Skaistą, Sunakstę, Viškius; ķiekuzis apie Krustpilį; ķikūzis, ḱikûśś 
(-zis) Maltoje.

Iš la. ciekurs ir jo variantų (plg. p. 272) atsirado vienoje kitoje 
palatvės lietuvių šnektoje vartojami latvizmai cekuras, cekužė, ciekū-
žė, kekužis.

Kaip atsirado aptartieji latvių kalbos kankorėžių pavadinimai, nėra 
visai aišku. Tačiau galimas daiktas, kad sėliams iš savo gimtųjų vietų 
keliantis į kitas dabartinės Latvijos vietas kartu migravo ir kankorėžio 
pavadinimas ir, nutrūkus jo ryšiui su pamatiniu žodžiu, būdavo iš 
naujo perkuriamas.

Be to, remiantis ciekurs ir kuronizmu cinkuris, keliama mintis, jog 
greta *kerk- buvęs ir jo senas variantas *kenk-. Su pastaruoju ban-
dyta sieti ir lie. kankórėžį (ME I 393; LEW 216). Tačiau čia vėl iš-
kyla problema, kaip paaiškinti formų skirtumus.

Dabar kankórėžis (plg. dar jo variantus kankoržis, kankóraižis, 
kankaróžis, kankóžėris, kankuržis, kunkórėžis, kunkuržis; kankõrai) 
ypač būdingas vakarinėms lietuvių tarmėms – žemaičių šnektoms, 
pvz.: kọnkûoreži jê tùr – gèrã, ẹr ik.ši i [besmegenio] nûosi ʻkankorėžį 
jei turi – gerai, ir įkiši [besmegenio] nosįʼ MoŽK; kọnkûorieželê vs‿ 
tệik ẹr n‿pọš r ʻkankorėžėlių vis tiek ir ant pušų yraʼ MoŽK; jêigọ 
kãrtâs kârvẹs nuoredava ẹsẹmẽstẹ, jãu, n, sọvrndava kunkûoreu ʻjeigu 
kartais karvės norėdavo persileisti, jau, na, išvirdavo kankorėžiųʼ 
MoŽK; surinkom eglės kankórėžių ir susikūrėm ugnį ʻpririnkome eglės 
kankorėžių ir susikūrėme ugnįʼ Barstyčiai (LKŽe); kankórėžių daug, 
kitą metą būs rugių gerų ʻkankorėžių daug, kitais metais bus rugių gerųʼ 
Šatės (LKŽe); ir lakstys paskuo kaip kunkorėžis, ar neisi numie ʻir laks-
tysi iš paskos kaip kankorėžis, ar neisi namoʼ Veiviržėnai (LKŽe).

XVII a. jis užfiksuotas ne tik vakarų aukštaičių tarme besiremian-
čiame Mažosios Lietuvos rankraštiniame žodyne Clavis Germanico-
Lithvana (Dann=Aepffel. Skujos, û Pl. M. Kankorecʓei ǁ Cʓyʓka, os. 
F c I 443), bet ir rytų aukštaičio Konstantino Sirvydo antrajame 
žodyne (ßyßka/conus, Kun=ǁkareis/ʃkuia SD3 440). 

Toliau ieškant šio dūrinio ištakų, galima būtų atkreipti dėmesį į seną 
garsažodinį reduplikacinį (apie šį reiškinį žr. Brugmann 1906: 46tt.; 
Skardžius I 22tt.; ИЯ 219tt. ir lit.) darinį kañkalas (fiksuojamą nuo 
raštijos pradžios), paprastai žymintį karvėms po kaklu rišamą varpelį.

Šis panašiõs darybos kaip sl. *kolkolъ ‘varpas’, s. i. karkari- ‘fleita’, 
kalakala- ‘padrikas šauksmas, ūžesys’, plg. dar la. kaļuôt ‘plepėti’, gr. 
καλεῖν ‘šaukti’, s. vo. au. hellan ‘suskambėti’ ir pan. (Skardžius I 23; 
LEW 215; ЭССЯ X 137tt. ir lit.).

Pažymėtina, kad Kazimiero Jauniaus raštuose kañkalas vartojamas 
kankorėžio reikšme, o kai kuriose tarmėse jis žymi ‘gumulą’, tai pat 
‘augalą panašiais į varpelį žiedais, apskritalapį katilėlį (Campanula 
rotundifolia)’ (LKŽe). Tad galbūt ir žodis kankórėžis buvo padarytas 
dėl kankorėžio formos panašumo su kañkalu.

Antrasis aptariamojo dūrinio kankórėžis dėmuo visai aiškus – tai 
veiksmažodis ržti (Smoczyński 2007: 253), giminiškas sl. *rězati ‘pjau-
ti, mušti’ ir turbūt kilęs iš ide. *rēg’- ‘laužyti’, plg. gr. ῥήγῡμι ‘lau-
žau’ (Trautmann 1923: 245t.; LEW 245; IEW 1181t.; Sabaliauskas 
1990: 139; Smoczyński 2007: 212).

O variantas kankóraižis remiasi veiksmažodžiu ráižyti / raižýti, 
besisiejančiu su la. riẽzt ‘pjauti, riekti’ ir galbūt išriedėjusiu iš kitõs 
ide. šaknies *rei- ‘pjauti’, kaip ir lie. riẽ-k-ti (Karaliūnas 1982).
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Asociatyvinė (pagal referentų panašumą) yra pavadinimo agukas 
kilmė (tai senas slavizmas, plg. s. gu. огурокь, s. le. ogurek, žr. Būga 
III 322; Skardžius IV 84; Sabaliauskas 1960: 262tt.). 

Šis pavadinimas vartojamas apie Guostagalį, Puodžius, Joniškėlį, 
Pasvalį, Dikonius, Jurgėnus, Medikonis, Sereikonis, Pandėlį, Jutkonis, 
Kupiškį, Noriūnus, pvz.: ant eglės auga agukai ʻant eglės auga 
kankorėžiaiʼ Kupiškis (LKŽe); šitoj eglėj šiemet daug agukų ʻšitoje eglė-
je šiemet daug kankorėžiųʼ Pandėlys (LKŽe).

Vietomis, žymint kankorėžį, panaudotas ir kitas slavizmas bóba, 
plg. bobùkas (Daugėliškis), bóbeliai (Linkmenys). Pažymėtina, kad šis 
slaviškos kilmės žodis neretai vartojamas darant liaudiškus augalų 
pavadinimus (plg. Gritėnienė 2006: 77, 153t.).

Vienur kitur kankorėžis lyginamas dar su burbulu, burbuole, buo-
že, šepetėliu: burbùliai (Timsriai, plg. augalo pavadinimą burbùlis (Trol-
lius), kilusį iš burbùlis ‘burbulas’, plg. Gritėnienė 2006: 64t.), bu buo lės 
(Rybokai, pvz.: prisraškiau eglės burbuolių ʻprisiraškiau eglės kankorėžiųʼ 
Kamajai, žr. LKŽe), buožùkė (ūdrija), šepetlis (Namajūnai).

Vediniai bubuolės, burbùlis, kaip ir bubulas, yra veiksmo rezul-
tato pavadinimai, padaryti iš veiksmažodžio bubti su priesagomis, 
kilusiomis iš būdvardinės priesagos *-lo- (plg. Ambrazas 1993: 92). 
Kiti du pavadinimai – deminutyvinės prigimties: buožùkė remiasi daik-
tavardžiu búožė (atitinkančiu la. buõze; tolesnė šio žodžio kilmė ne-
aiški, plg. LEW 37; Smoczyński 2007: 81), o šepetlis – šepetỹs.

Pastarasis yra priesagos -etys (kilusios iš būdvardinės priesagos 
*-to-) vedinys iš šèpti (šepa, šẽpo) ‘negražiai, netvarkingai augti (apie 
plaukus, barzdą)’ (apie jį plačiau žr. LEW 963; Smoczyński 2007: 
629t.), plg. pavyzdį iš Antano Juškos žodyno: Šepa tavo barzda, t. y. 
želia skeberė[ja] kaip šepetys (LKŽe). Taigi žodis šepetỹs galėjo atsi-
rasti dėl šepečio išvaizdos panašumo su negražia barzda ir, matyt, 
priklausė tam pačiam darybos tipui, kaip ir meketỹs ‘mikčius’, taip 
pat klebẽtis ‘iškleręs daiktas; netikėlis; išgverėlis’, plepẽtis ‘plepys’, 
raukẽtis ‘susiraukėlis’ (plg. Ambrazas 1993: 130t.).

Pavadinimas skujà (plg. variantus skùjė, skùjas, skùjis, skujs, 
skùjus, skujùkas) plačiausiai vartojamas vakarų aukštaičių ir pietų že-
maičių bei kai kuriose gretimose šnektose. 

Jo paplitimą liudija ir šnektų pavyzdžiai: nà ǀ kurz didèsnæ. skùjæ. 
ràs ʻna, kuris didesnį kankorėžį rasʼ ZnŽ III 95; skjẽ· saũ.s saũ.s ǀ rñ.-
kuom  lá·uža kú·riem ʻkankorėžiai sausi sausi, rinkome ir laužą kūrėmeʼ 
DūnŽ 332; skọjkâ· b.va vikũ·n zabũõvas ʻkankorėžiai buvo vaikų 
žaislasʼ DūnŽ 332; kšenkie skjs ǀ maá·u ǀ ka ubu·l·s ʻkišenėje kan-
korėžis, maniau, kad obuolysʼ DūnŽ 332; seneliuk, numušk man skùją 
ʻseneliuk, numušk man kankorėžįʼ Linkuva (LKŽe); pušies skujùtės irgi 
yr, mažesnės kaip eglės ʻpušies kankorėžiai irgi yra, mažesni negu eglėsʼ 
Klovainiai (LKŽe); terp tų skùjų yra eglės sėklės ʻtuose kankorėžiuose 
yra eglės sėklosʼ Žeimelis (LKŽe); eglių skujùs voverės aižo ʻeglių kan-
korėžius voverės aižoʼ Laukuva (LKŽe); einant par mišką, skujùkai kojas 
bado ʻeinant per mišką, kankorėžiai kojas badoʼ Betygala (LKŽe).

Pavadinimą skujà randame jau pačiame seniausiame iš išlikusių 
Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų Lexicon Lithuanicum: 

Dannenapfel  Skujos, CƷyʓkas Lex 22a; 
Thannapfel 
Thannzapff }  CƷyʓka, Skuja Lex 87.

Vėlesniojo laikotarpio Clavis Germanico-Lithvana žodyne greta 
skujos atsiranda ir kankorėžis (Dann=Aepffel. Skujos, û Pl. M. Kan ko-
re cʓei ǁ Cʓyʓka, os. F c I 443), o K. Sirvydo antrajame žodyne skuja 
eina po kankorėžio (ßyßka/conus, Kunǁkareis/ʃkuιa SD3 440).

Aptariamasis žodis skujà lietuvių kalboje žymi ne tik ‘kankorėžį’, 
bet labai dažnai ir ‘spyglį’ (LKŽe). Būtent ‘spyglio’ reikšmę paprastai turi 
jo atitikmuo latvių kalboje skuja (ME III 902). Toliau skùją bandyta 
lyginti su ru. хвоя ‘spyglys’ ir kitokiais panašiai skambančiais žodžiais 
kai kuriose kitose ide. kalbose, pvz.: v. air. scē ‘gudobelė’ (plg. Būga I 
599, II 315, 618, III 877; Trautmann 1923: 268; LEW 821; IEW 938).

Tačiau vargu, ar skujà – jau toks senas žodis. Jis, kaip ir kiti mi-
nėti kankorėžių pavadinimai, galėjo atsirasti iš garsažodžio baltų kal-
bų dirvoje. Kazimieras Būga (I 297), kalbėdamas apie dvibalsį ui, 
kuris yra naujas, minėjo skujõs ryšius su panašiõs semantikos lietuvių 
žodžiais skustas ‘krūmas, keras; pušynas’, skustis ‘tankus eglynas’, 
kustas ‘krūmas, keras’, kutas, kutis ‘jaunas, tankus spygliuočių miš-
kelis; tankūs krūmokšniai’.

Prie jų dar galima būtų pridurti ir lietuvių veiksmažodžius kusti, 
skusti ‘išdykauti, dūkti, šėlti’ (LKŽe) ir ypač la. skuit, skuju ‘skusti, 
kirpti; valyti’ (ME III 902).

Iš gu. шшка, ru. шишка ar le. szyszka ‘kankorėžis’ (plg. Skardžius 
IV 115) atsirado lietuvių ir latvių tarmėms bendras slavizmas.

Didelėje teritorijoje Rytų Latgaloje (apie ciblą, Istrą, Kaunatą, Nir-
zą, Pildą, Zvirgzdenę ir kitur), taip pat kai kur Pietų Latgaloje (apie 
Kapinius, Naujinį, Skaistą, Viškius) vartojamas pavadinimas šiška ir jo 
variantas šišks, pvz.: ài agļu šyškòm var kraś vỳlnys dźeji ‘eglių kan-
korėžiais galima dažyti vilnonius siūlus’ Kaunata (ALE); šiška, pržu i 
agļu šyškys ‘kankorėžis, pušų ir eglių kankorėžiai’ Pilda (ALE).

Lie. šyškà (su variantais šýška, šyškẽlė, šyškùtė; šiškà; šỹškas, šškas; 
šỹskas) arealas kur kas platesnis, apima nemažą aukštaičių (ypač rytų) 
tarmės dalį, pvz.: šiškàs saringdˈinjom ʻkankorėžius rinkomeʼ ZtŽ 665; 
jelˈni.kas bˈd nˈemã·žas, ãglεs sa šškomˈi ʻeglynas buvo nemažas, eglės 
su kankorėžiaisʼ ZtŽ 247; šškos kvajnės mãskickos, krglickos ʻpušų 
kankorėžiai maži, apvalūsʼ LzŽ 257; šyškàs tai riñkom ir kūrnom 
ʻkankorėžius šitaip rinkome ir kūrinomeʼ LzŽ 257; po kvajù plna 
šiškẽlių ʻpo pušimi pilna kankorėžiųʼ LzŽ 257; šiškàs žiemą ėda žvė-
riukai ʻkankorėžius žiemą ėda žvėriukaiʼ Paberžė (LKŽe).

Lietuvių tarmėse yra dar du tolimesni fonetiniai variantai:
šyčkà, šỹčka, šýčka; šičkà vartojamas kai kuriose rytų aukštaičių 

vilniškių, vakarų aukštaičių kauniškių ir pietų aukštaičių šnektose, 
pvz.: po egle nerasi grūšią, bet šỹčką ʻpo egle nerasi kriaušės, bet 
kankorėžįʼ Daukšiai (LKŽe); šyčkùtės tai eglių, didesnės, o pušų mažes-
nės ʻkankorėžiai tai eglių didesni, o pušų mažesniʼ Prienai (LKŽe);

čyčkà, čýčka; čičkà; čyškà; čỹčkas būdingas vakarų aukštaičiams 
kauniškiams, pvz.: t·t· iš‿mško· paneš· č·čku· ragã·žæ· ʻtėtė iš miško 
parnešė kankorėžių pintinęʼ KzRŽ I 108; či·čkùčˈu· plno·s rankùt·s ǀ 
n·r kur‿d·t [kitų] ʻkankorėžių pilnos rankutės, nėra kur dėti [kitų]ʼ 
KzRŽ I 108; voverės labai mėgsta čyčkàs ʻvoverės labai mėgsta 
kankorėžiusʼ Veiveriai (LKŽe).

Pastarasis čyčka greta lietuviškų kankorėžių pavadinimų užfiksuo-
tas jau XVII a. Mažosios Lietuvos rankraštiniuose žodynuose. Vėles-
niuose spausdintuose šio krašto žodynuose minimas dar čečka (žr. 
Schulze 1966: 626; LEW 72; LKŽe).

Iš Punsko užrašytas pavadinimas kvajùkė ‘pušies kankorėžis’ pada-
rytas su deminutyvų priesaga -ukas (-ė) (kilusia iš *-ko-, žr. Ambrazas 
2000: 87tt. ir lit.) iš slavizmo kvajà ‘pušis’ (plg. gu., ru. хвоя), varto-
jamo kai kuriose pietinėse ir pietrytinėse lietuvių šnektose, plg. dar 
variantą kva j, užfiksuotą XVIII–XIX a. Mažosios Lietuvos žodynuo-
se (LKŽe).

Latvijos šnektose dar užrašyta kitokių pavadinimų: aitiņa ‘pušies 
kankorėžis’ Rudbaržiai; bullītis ‘jaunas, lygus kankorėžis’ Zantė; ku-
kuodzis Mėrdzenė.
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Gervuogės pavadinimai
Komentaro autoriai: ilga Jansone, Asta Leskauskaitė, Saulius Ambrazas, 
(išnašų) Rolandas Kregždys 

Žemėlapio ir komentarų pagrindas – atsakymai į ALE leksikos 
klausimyno klausimą Nr. 64. Papildomai remtasi KFRP 4-osios dia-
lektologijos anketos klausimo Nr. 154 atsakymais, taip pat Inesės 
Ēdelmanės ir Ārijos Ozolos (2003) tyrimu.

Žemėlapyje parodytas erškėtinių šeimos laukinio dygliuoto vais-
krūmio, vedančio į avietę panašius tamsiai mėlynus, raudonus arba 
juodus rūgščius vaisius (Rubus caesius), ir jo uogos pavadinimų pa-
plitimas. 

Lietuvių ir latvių kalbose vartojamus gervuogės pavadinimus sie-
ja tik kai kuriose šnektose pastebėtas jų panašumas su avietėmis.

Žemaičių ir kai kuriose rytinėse bei pietinėse aukštaičių šnektose 
vartojamas žodžių junginys juodà aviẽtė su variantais júodoji aviet, 
juodóji avtė, juodóji avčia, juodóji avėčià (plg. dar Gervėčiuose užra-
šytą juodà malinà, kur aviẽtę pakeitė atitinkamas slavizmas, plg. sl. 
*malina ‘avietė’, žr. ЭССЯ XVII 158tt.), taip pat dūriniai júodavėčia, 
júodavėtė. 

Pagal Kalbos faktų rinkimo programos 4-ąją dialektologijos anketą 
juodóji aviet užrašyta iš šnektų apie Padvarėlius, júodoji avetė apie 
Plaškius, júodas aviets apie Anykščius, juodeji aviečia apie Vyžuonas, 
Sudeikius, Tauragnus, júodavietis apie Biržiniškę, júodavėtė apie Rus-
nę, júodavietė apie Plungę, Medingėnus, Rietavą, Užpelius, Stirbiškę, 
Stragutę ir kitur. 

Variantai juodà avtė/avėt, juodóji avtė/avėt žinomi apie Mosėdį, 
pvz.: gripộujênt jộudas avetẹs làbã gèrã ‘gripuojant gervuogės labai gerai’ 
MoŽK; avetẹs nu kûosọlẹ jộudûosẹs ‘gervuogės nuo kosulio’ MoŽK.

Dalyje latvių tarmių (augšžemiečių šnektose) randama ekvivalen-
tiškų gervuogių pavadinimų atitikmenų – žodžių junginių, kurių 
komponentai yra būdvardis melns ir daiktavardis avene (įvairios tar-
minės formos). 

Variantas melnā avieša užrašytas iš Dricėnų (màłnuôs aîšys ìr màł-
nâ krùosâ ‘gervuogės yra mėlynos spalvos’ ALE) ir Makašėnų (ka 
gotova, màł nùo aîša tymśi zyla ‘kai prinokusi, gervuogė tamsiai mė-
lyna’ ALE). 

Variantas melnā avieška su priesaga -k- užrašytas iš Škilbėnų, pvz.: 
màł nùos aîškas ìr ośejuôm łopuôm ‘gervuogės yra aštriais lapais’ (ALE).

Variantas melnais avietis vartojamas Nautrėnuose ir Vilianuose, 
pvz.: màłńì aîši łobí pŕet kùosu; màłńì aîši irâ taîdys màłnys ûgys, vâłu 
źî, na taî ḱeî aîši ‘gervuogės geros nuo kosulio; gervuogės yra tokios 
juodos uogos, vėlai žydi, ne taip kaip avietės’ (ALE).

Ten pat Latgaloje pasakoma žodžių junginių su antruoju dėmeniu 
avene, avine.

Variantas melnā avene vartojamas Skaistoje ir Sinuolėje, pvz.: 
malnùos aveņu lopas ‘gervuogių lapai’ Skaista (Apv); màllàs avenes ìr 
zìlganas, toàs vàr st, pa gràvìem aûga ‘gervuogės yra melsvos, jas 
galima valgyti, grioviuose auga’ Sinuolė (Apv).

Sinuolėje pasitaiko ir pavadinimas melnās aviekstenes, pvz.: kazenàjus 
sàuce pàr màllajm aviêkstenm ‘gervuoges vadina juodosiomis avie-
tėmis’ (Apv).

Variantas melnā avine užrašytas Viškiuose, pvz.: mỳusu puśî màlnû 
aiņu naṷ ‘mūsų krašte gervuogių nėra’ (ALE).

Antrieji minėtų pavadinimų dėmenys lie. aviẽtės (šis žodis užfik-
suotas jau XVII a. žodynuose) ir la. aviešas ‘avietės’ – tai rytų baltų 
inovacija (plg. LEW 28; Sabaliauskas 1990: 154). Ji vestina iš ide.*avi- 
(plg. lie. avs / la. avs, žr. p. 246), padaryta su priesaga *-eito-, kuri 
yra priesagos *-īt-o- (<*-ī-to + *-o-) apofoninis variantas (plg. Am-
brazas 2000: 135tt.). 

Pirmasis dėmuo yra skirtingas. La. melns ‘juodas’ giminiškas lie. mė-
lynas (plg. Liutkiškėse užfiksuotą gervuogės pavadinimą mėlyna aviẽtė) 
ir turi gilias ide. šaknis (plg. p. 235), o lie. júodas kilmė nėra aiški.

Iš Balninkų užrašytas pavadinimas bráižanti avčia. Renkant me-
džiagą pagal Kalbos faktų rinkimo programos 4-ąją dialektologijos 
anketą pastebėta, kad apie Plaškius sakoma bráižanti avetė. Šių pa-
vadinimų pirmasis dėmuo jau visai kitokios semantikos. Tai veiks-
mažodžio bráižyti veikiamasis esamojo laiko dalyvis. Šis savo ruožtu 
su priesaga -yti padarytas iš bržti, kuris pirmiausia siejasi su lie. 
brúožti ‘drėksti, braukti, brūžuoti, plėšti (batus); smarkiai eiti’, bróž-
ti ‘braukti’, brõžyti ‘varyti, ginti’, la. brāzt ‘ūžti, siausti, triukšmauti; 
skubėti, greitai važiuoti, bėgti; ginčytis; mesti, sviesti, pataikyti, muš-
ti’ (Būga II 366; Karaliūnas 1987: 175; Smoczyński 2007: 72, 76), 
toliau – galbūt su s. isl. brīke ‘lenta’ bei la. berzt ‘trinti, brūžuoti’ 
(LEW 56t.; IEW 167).

Latvių tarmėse labai paplitęs pavadinimas kazene, kuris yra ben-
drinės kalbos žodis ir augalo Rubus caesius L. botaninis terminas.

Pavadinimas kazene vartojamas įvairiose latvių šnektose (iš bend-
rinės kalbos jį perėmė Latgalos šnektos), pvz.: kazenes ir mlas, tãs te 
i lrus mežâ ‘gervuogės yra juodos, jų čia miške daug’ Augstkalnė 
(ALE); kazene isskatâs kâ aviẽte, bet viņa i mla ‘gervuogė atrodo 
kaip avietė, bet ji yra juoda’ Bauskė (Apv); kazenes mlas; viņas i 
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mežã; aûg zmâkã, mitrâkã mežã; vakar kazenes trãpîju lasît ‘gervuogės 
juodos; jų yra miške; auga žemame, drėgname miške; vakar gervuo-
gių išėjau rinkti’ Blydenė (ALE); dzẽrvenes, brùklenes, aviẽsenes; viênas 
bi tâdas zilas – kazenes, tâdas pašas kâ avenes ‘spanguolės, bruknės, 
avietės; vienos buvo tokios mėlynos – gervuogės, tokios pačios kaip 
avie tės’ Burtniekai (Apv); avenes sadâkas, kazenes naû tik sadas, bet 
labâ zemê liẽlas kâ îkšķa gas; kazenẽm mla krãsa u tâda kâ ziga na 
migliņa ‘avietės saldokos, gervuogės nėra tokios saldžios, bet geroje 
žemėje didelės kaip nykščio galas; gervuogių spalva juoda ir tokia 
kaip melsva miglelė’ Džūkstė (ALE); es jàu nàu tãs kazenes lasĩš ‘aš 
jau nesu tų gervuogių rinkęs’ ėrgemė (ĒIV II 80); kazenes ir tàdas 
mlas, tùmšas – gàrdas èst ‘gervuogės tokios juodos, tamsios – skanios 
valgyti’ Ezerė (Apv); käzen i:r táda pä:et úoga ká ȃivíeksten, tikài 
màł na ‘gervuogė yra tokia pati uoga kaip avietė, tik juoda’ Lazduona 
(ALE); kazenes – mlas uôgas viņâm, gašîgas; te˙pat mežâ viņas viêtu 
viêtâm aûgl; badîgas dikti, ẽrkšķainas ‘gervuogės – jų uogos juodos, 
skanios; čia pat miške kai kur auga; labai dygliuotos’ Nyca (ALE); 
kazns ir mls, tušš, tâ:ds ka avns ‘gervuogės yra juodos, tamsios, 
tokios kaip avietės’ Puopė (ALE); kazene tâc krũmliš bi, bati ziêdel; 
tûr jaû nevâr ne âre tikt, stîgs piêķêrs, plêš liêls, a dusma skriên kazene 
gaŗâm; kazenes nelasa, nejma ‘gervuogė buvo toks krūmas, balti 
žiedeliai; čia jau negali nei į lauką išeiti, ūgliai įsikibę, labai plėšia, 
pykdamas per gervuoges lekia; gervuogių nerenkame, neimame’ Ren-
da (ALE); kazenes ar âbuôļiêm savãra ‘gervuoges su obuoliais verda’ 
Sesava (ALE); kazenes tùmši, tùmši bròunas, tik˙pat kuô màllas ûgas, 
sodas, sulaînas; osi zori, gròutas lasît ‘gervuogės tamsiai tamsiai rudos, 
beveik juodos uogos, saldžios, sultingos; aštrios šakos, sunku rinkti’ 
Stameriena (ALE); ka:zenèm màlnas uógas; te vi:ņu mo:z beja ‘gervuo-
gių uogos juodos; čia jų mažai buvo’ Sunakstė (ALE); nuô kazenêm 
laps vĩns ‘gervuogių geras vynas’ Vilcė (ALE); lasa kazenes, taĩsa vĩnu; 
viêtâm i daũʒ kazeņu ‘renka gervuoges, daro vyną; kai kur yra daug 
gervuogių’ Zalytė (ALE).

Pavadinimas įtrauktas ir į istorinius žodynus, pvz.: Brombeern 
Kaſenes Phras 1638: 325; kaſſenes (ir kaſſu ohgas) Brombeern Lange 
1773: 145.

Latvių bendrinėje kalboje ir tarmėse vyraujantis pavadinimas ka-
zenes padarytas iš slavizmo kaza ‘ožka’ (plg. sl. *koza; šis giminiškas 
lie. ožkà, žr. ЭССЯ XII 197t.) su priesaga -ene (apie ją žr. Endzelīns 
1951: 298).

Pavienėse latvių šnektose žinomi ir variantai kazines, kaziņi su 
priesaga *-ino-, pvz.: toàs kaźińs ẏŕ koā ȧvíksińs, tikai manas ‘tos 
gervuogės yra kaip avietės, tik juodos’ Biržai (Apv); iẽs lat kaziņs ‘eis 
rinkti gervuogių’ Dundaga (ALE); nuô tuõ kaziņu ga ne˙kã naṷ, zap-
tej bišķi vâr saivâkt ‘tų gervuogių tai beveik nėra, uogienei nedaug 
gali pririnkti’ Rucava (ALE); kazine ìr [...] uôga ‘gervuogė yra [...] 
uoga’ Sinuolė (ALE). Pasak I. Ēdelmanės, pavadinimas kazine varto-
jamas ir Gaigalavoje.

Kai kuriose Kuržemės šnektose pasitaiko variantas kazlene, pvz.: 
kazlenes i tãs mlâs ‘gervuogės yra tos juodos’ Kandava (ALE); kazleñs 
jo nela ‘gervuogių jau nerenka’ Venta (ALE).

Kai kur vartojamas pavadinimas kazlenes galėtų būti siejamas arba 
su la. kazlēns ‘ožiukas’, arba galbūt su retu kaza variantu kazla, atsi-
radusiu dėl ru. козёл (< sl. *kozьlъ, žr. ЭССЯ XII 32t.) ‘ožys’ įtakos 
(EH I 597). 

Tik vienoje Latvijos paribio šnektoje užfiksuotas gervuogės pava-
dinimas kazļipe, pvz.: kaźļiṕś ŕšḱi koâ ŕšku ûgoâm; kaźļipu ûgas ta 
mozoâkas ìń màłnas ‘gervuogės dygliai kaip erškėčių krūmų; gervuo-
gių uogos mažesnės ir juodos’ Aknysta (ALE).

Šio pavadinimo antrasis dėmuo ļipa (su variantu ļipe) ‘trumpa 
uodegėlė’ paskolintas iš est. lippu ‘uodega’ (ME II 540t.; SKES II 298; 
SSA II 81; Zeps 1962: 150). Kita nuomonė (LEV I 553) – jo pagrin-
dą sudaro ide. *lei- ‘lenkti’.

Iš Nycos šnektos, Kuržemėje, kaip abejotinas užrašytas dūrinys 
kazzemenīte (ir kazuzemenīte) (Ēdelmane, Ozola 2003: 147). Pavadi-
nimo antrasis dėmuo zemene, reiškiantis ir miško, ir sodo uogą, ne-
suponuoja nei gervuogės augavietės, nei išorinių savybių. 

Pagal la. kazene padarytas ir pavadinimas cūcene, kuris sietinas su 
kiaulės pavadinimu cūka (dėl jo kilmės žr. p. 227)1. 

Latvių kalboje cūcene yra vienos Rubus genties rūšies – stačiosios 
gervuogės (Rubus nessensis) – terminas, tačiau šnektose abi rūšys 
neskiriamos.

Pavadinimas cūcene vartojamas Vidžemės lyviškosiose šnektose, 
pvz.: cũces a oûg grãvas, tâd kâ aveses, bet ml uôg; noṷ tik smeķig 
‘gervuogės irgi auga grioviuose, tokios kaip avietės, bet juodos uogos; 
ne tokios skanios’ Duntė (ALE); kazeni saûc ari pa cũceni ‘gervuogė 
vadinama ir cūcene’ Kauguriai (ALE); cũceni tâdi mli, zigani, negataṷs 
tas uôg i sakanc; cũcens ne˙kuô nelas ‘gervuogės tokios juodos, mels-
vos, neprinokusios uogos yra raudonos; gervuogės nelabai renkamos’ 
Svėtciemas (ALE); cũces i tâd uôgle, tâd ka aveses, tikeî uôgs i tâd 
ml, kad nuôgatavejas ‘gervuogės yra tokie uogienojai, tokie kaip 
avietojai, tik uogos yra tokios juodos, kai prinoksta’ Vainižiai (ALE). 
Už minėto arealo, Krapėje, užrašytas pavadinimas cùcene abejotinas.

Pavadinimas įtrauktas ir į istorinius žodynus: zuhzenes Brombee-
ren Ulmann 1872: 350.

Nedaugelyje latvių šnektų Estijos pasienyje vartojamas gervuogės 
pavadinimas lācene, pvz.: lâcenes ìr tùmšas, brùnas; asi krti; tā jàu nàk 
vèlak pec avenèm; tad, kad mìežus pļàun, viņas ìr gatavas; àug uz 
kàlliņìem; pacèlàm krũmiņu àukša ùn ta lasijam ‘gervuogės yra tamsios, 
rudos; aštrūs stiebai; jos jau prinoksta vėliau už avietes; tada, kai 
pjauna miežius, jos būna prinokusios; auga ant kalnelių; pakėlėme 
krūmelį aukštyn ir tada rinkome’ Ilzenė (Apv); luôcanas aûg mežûs 
‘gervuogės auga miškuose’ Jaunruozė (Apv); luôcanas ìr kuô avenas, 
tikai bròunas, lìllà, sokanas ùn zilas ‘gervuogės yra kaip avietės, tik 
rudos, violetinės, raudonos ir mėlynos’ Karva (Apv). 

Šį pavadinimo lācene arealą papildo kai kurių sėliškųjų ir apie 
Bauskę esančių šnektų, kur įžvelgiama finougrų įtaka, duomenys (ypač 
surinkti I. Ēdelmanės). Pridurtina, kad bendrinėje latvių kalboje pa-
vadinimas lācene reiškia kitą Rubus genties augalą – paprastąją tekšę 
(Rubus chamaemorus). Gervuogės pavadinimas lācene galėjo atsirasti 
dėl įvairių priežasčių: pirma, dėl estų kalbos, kurioje šie augalai va-
dinami panašiai (Rubus caesius – põldmurakas, Rubus nessesis – kit-
semurakas, Rubus chamaemorus – rabamurakas); antra, dėl to, kad 
keliose Estijos pasienio šnektose (ypač šiaurės rytų Vidžemėje) pava-
dinimas lācene nevartojamas Rubus chamaemorus reikšme, nes čia 
paprastajai tekšei (Rubus chamaemorus) įvardyti vartojami finougriz-
mai muraka, mureka, murika.

Lietuvių kalboje vyrauja pavadinimas gérvuogė. Tai ir bendrinės 
kalbos žodis. Jis galbūt yra giminingas la. dzērvene (plg. la. dzērve), 
kuriuo vadinama kita uoga – spanguolė (oxycoccus). 

1 Tačiau galimas ir kitoks hipotetinis kilmės aiškinimas: la. dial. cūcene ← *kūcene – asociatyvas pagal gervuogės krūmo fitomorfinę struktūrą, t. y. ‘susivėlęs, suaugęs į 
krūvą’ krūmas ∼ la. dial. kūcens, kūcene ↔ la. kūce ‘javų krūva’ ← la. dial. kūķis ‘šlapi, krūvon (gubon) susimetę javai’ (plačiau žr. ME II 332t.).
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Šis dūrinys tarmėse turi nemažai variantų: 
kirčiavimo, pvz.: gevuogė (toks kirtis turimas jau XIX a. Frydri-

cho Kuršaičio žodyne), gervúogė, gervuõgė, pvz.: riẽtenọs ã·štr’ọs ǀ 
gǽ.rvuogẹm vadna ‘aukštyn besiriečiantys augalai aštrūs, gervuogėmis 
vadina’ ZnŽ I 442; i‿aviẽčˈu· ǀ i‿gǽ.rvuogˈu· te·‿plna ‘ir aviečių, ir ger-
vuogių ten pilna’ KzRŽ I 227; a ne gêrvọugems vadện kaškûokẹs avetẹs 
‘ar ne gervuogėmis vadina kažkokias avietes’ MoŽK; parnešė pilną 
uzboną gervuogių ‘parnešė pilną ąsotį gervuogių’ Linkuva (LKŽe); net 
burnoj nuo gervuogių kartu ‘net burnoje nuo gervuogių kartu’ Šunskai 
(LKŽe); gevuogės išsirpsta šienpjūtė[je] ‘gervuogės prisirpsta per šie-
napjūtę’ Barstyčiai (LKŽe);

trumpinys géruogė (LKŽe);
su jungiamuoju balsiu -a-, pvz.: gérva(v)uogė, gervã(v)uogė; ge rã-

uo gė, gérvavagė; -ia-: gérviauogė, pvz.: palei upę radau gérvauogių ‘pa lei 
upę radau gervuogių’ Kupiškis (LKŽe); ar daug parsinešei gérviauo gių 
‘ar daug parsinešei gervuogių’ Būdvietis (LKŽe); mergaitės renka ger-
viauoges ‘mergaitės renka gervuoges’ Miroslavas (LKŽe).

Pavadinimas gérvuogė užfiksuotas jau pačiame seniausiame Ma-
žosios Lietuvos žodyne Lexicon Lithuanicum: Krazelbeeren Gerwû ges 
Lex 55a.

Pirmasis dūrinio dėmuo gérvė (užfiksuotas jau XVII a. žodynuo-
se) turi atitikmenų baltų (la. dzẽrve, pr. gerwe E 715), iš dalies slavų 
(plg. s. ru. жеравь) kalbose. Toliau jis siejasi su s. vo. au. kranuh, 
arm. kŕunk, gr. γέρν, γέρανος ‘gervė’ ir kt. (Trautmann 1923: 87; 
LEW 137; IEW 383tt.; ИЯ 540; ПЯ E–H 223tt.; Smoczyński 2007: 
174; dėl darybos plg. Ambrazas 1993: 134 ir lit.)2. 

Antrasis dėmuo úoga (paplitęs jau XVI–XVII a. raštuose) – baltų 
(la. uôga) ir slavų (*ag-oda) kalbų bendrybė. Tolesnė etimologija 
neaiški (plg. Trautmann 1923: 202; LEW 1165; IEW 773; ЭССЯ I 
57tt.; Sabaliauskas 1990: 121t.; Smoczyński 2007: 704).

Iš Kunigiškių užrašytas gervnė ‘gervuogė’ kilęs iš sudaiktavardė-
jusio būdvardžio su -inis (-ė).

Apie Bublius gervuogę žymi várnuogė ir variantas varnãuogė su 
jungiamuoju balsiu. Kalbos faktų rinkimo programos 4-osios dialekto-
logijos anketos faktų rinkėjai pirmąjį variantą dar yra užrašę iš Šaky-
nos, Skaistgirio ir Salantų, o antrąjį – iš Šakynos. Variantas várnuogė 
žinomas ir iš Rodūnios, pvz.: nuejo medžian várnuogių ‘nuėjo į mišką 
gervuogių’ (LKŽe).

Šio darinio pirmasis dėmuo várna (randamas jau XVI–XVII a. 
raštuose), kaip ir úoga, taip pat baltų (la. vãrna, pr. warne E 722) ir 
slavų (plg. s. bažn. sl. vrana) kalbų bendrybė (Trautmann 1923: 343; 
LEW 1201; Smoczyński 2007: 723). Panašios darybos toch. B wrauña 
(< *n-) ‘varna’ savo forma nuo pastarųjų smarkiai skiriasi (Winde-
kens 1976: 121, 583). Paprastai jie vedami iš ide. *er ‘degti, juosti’ 
(plg. IEW 1166; Sabaliauskas 1990: 120). Tačiau tai gali būti ir gar-
sažodinės kilmės dariniai (ИЯ 540; PKEŽ IV 225).

Atskirai aptartini du reti gervuogės pavadinimo variantai, užrašy-
ti renkant medžiagą pagal Kalbos faktų rinkimo programos 4-ąją dia-
lektologijos anketą.

Iš Grybėnų užrašyta krmuogė. Šį dūrinį vartojo Vydūnas (1868–
1953), pvz.: Panašiai veikiančios ir krūmuogės. Jos išvaro diegus, ku-
rie žarnų darbą gadina (LKŽe). Jis įtrauktas ir į 1938 m. Lietuvišką 
botanikos žodyną.

Gervuogės dažnai auga ant ežero ar upės kranto. Tai atspindi 
pavadinimas krañtuogė (LKŽe). 

Šio dūrinio pirmasis dėmuo yra krañtas. Jis atitinka latvių kuroniz-
mą krañts ‘krantas’ (ME II 259) ir veikiausiai siejasi su lie. krsti esa-
mojo laiko forma kreñta (plg. ПЯ K–L 218; ЭССЯ XIII 35; Smoczyń-
ski 2007: 307). Šis veiksmažodis atitinka la. krist. Toliau jis lyginamas 
su lie. krsti, kratýti, la. krèst, kratît ir bandoma ieškoti ryšių su v. air. 
crothaim ‘krečiu’, s. vo. au. reden ‘sijoti’ ir pan. (plg. Būga II 464; LEW 
295; IEW 620; Sabaliauskas 1990: 185; Smoczyński 2007: 308, 316).

Čia galima atkreipti dėmesį, kad panašios semantikos yra ir latvių 
kalbos kranto pavadinimas kràuja, kràujš. Jam giminiškas lie. kriaũšis, 
galbūt ir kuršių Croye (plg. vandenvardžius la. Kruõja, lie. Krúoja), 
lie. pa-kruoja ‘pakalnė’; lie. hidr. Kraũjaupė, Kraujãupis, Kraujnis; 
Krūvandà (Karaliūnas 1987: 199, plg. dar Ademollo Gagliano 2007: 
14t.). O toliau jis, matyt, siejasi su pr. krūt III 10112[6320], s. isl. 
hrynja ‘kristi’ ir t. t. (ПЯ K–L 216tt.; PKEŽ II 288t. ir lit.).

Tik Zvartavos šnektoje Estijos pasienyje pavartojamas gervuogės 
pavadinimas ķepene, pvz.: Gaũjas malã atruôd avenes, bet mlas, tãs 
sàuc pàr ķepenẽm ‘Gaujos pakrantėje randama aviečių, bet juodų, jas 
vadina ķepenes’ (ALE). 

Tai vedinys su baigmeniu -ene, kurio pirmoji dalis gali būti lai-
koma skoliniu iš finougrų kalbų ir galbūt sietina su est. käbi (dgs. 
käpad) ‘kačiukas, kankorėžis’ Wied. 238.

2 Įtikinamesnė yra fitoniminė augalo įvardijimo motyvacija. Lie. gérvuogė galėtų būti aiškintina kaip karmadhāraya tipo dūrinys: subst. lie. kẽras ‘krūmas (ir aviečių)’ 
(plg. adj. lie. kervas ‘kerveziškas, nerangus’ ← *‘šakotas, išsišakojęs, išsikerojęs, išsirangęs’ [Vanagas 1981: 154]) + subst. lie. uoga (su k-…g- > g-g- dėl regresyvinės 
asimiliacijos), plg. lie. dial. krmuogė. Šio dūrinio -v- yra neetimologinis, atsiradęs vengiant hiato, t. y. *kera-uog- > *ker(a)-v-uog- > *kervuog- > *gervuog-, įsigalėju-
si dėl liaudies etimologijos resp. fonetinės homonimijos su lie. gervė (plg. Kabašinskaitė 1998: 18).
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Gervuogės žemėlapiai
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Svogūno pavadinimai
Komentaro autoriai: ilga Jansone, Violeta Meiliūnaitė, Saulius Ambrazas

Žemėlapio ir komentarų pagrindas – atsakymai į ALE leksikos 
klausimyno klausimą Nr. 79. Papildomai remtasi atsakymais į Anta-
no Salio Apklauso 1 klausimą Nr. 80, KFRP 4-osios dialektologijos 
anketos klausimą Nr. I.b.11 ir Inesės Ēdelmanės ir Ārijos Ozolos 
surinktais augalų pavadinimais (Ēdelmane, Ozola 2003: 351–352).

Prieskoninės daržovės valgomais laiškais ir apvaliais požeminiais 
gumbais svogūno (Allium Cepa) pavadinimai lietuvių ir latvių kalbo-
se yra skolinti (plg. Sabaliauskas 1958b; Urbutis 1981:192t.). Labiau-
siai paplitęs ir bendras abiem kalboms – lie. cibùlis / la. cibulis. 

ALE ir KFRP medžiaga rodo, kad lie. cibùlis vartojamas visose 
lietuvių tarmėse. Pvz.: šiemet ir mūs menki cibùliai ‘šiemet ir mūsų 
menki svogūnai’ ūdrija (LKŽe); įdėk cibulio, kvepės labiau ‘įdėk svo-
gūno, kvepės labiau’ Alytus (LKŽe); viralas be cibùlių negardus ‘viralas 
be svogūnų negardus’ Kruopiai (LKŽe); po·‿m·nulˈù so·dina ǀ uš ta 
tavo·‿to·k cibùlei. ‘po mėnuliu sodinai, todėl tavo tokie svogūnai’ KzRŽ 
I 102; prisipjǽ·ustai lašinˈũ su‿cibùleis ǀ i‿skanù ‘prisipjaustai lašinių su 
svogūnais, ir skanu’ KzRŽ I 102; jis‿tep išpũ·[s] sàvo· pɔltika· kαip‿ci-
bù li· bæ‿kvã·po·(juok.) ‘jis taip išpūs savo politiką kaip svogūną be kva-
po’ KzRŽ I 102; cibul’ù patrini ǀ i‿nejišt·s [bitei įgėlus] ‘svogūnu patrini, 
ir neištins [bitei įgėlus] ZnŽ I 205; pasiso·dnọm cibùl’u. gi· v· bei pa lai-
k·t ‘pasisodinom svogūnų gyvybei palaikyti’ ZnŽ I 205; maž’ùlis kaip‿ 
cibul’ùkas ritin·jesi pã·žemæ ‘mažulis kaip svogūnas ritinėjasi pažeme’ 
ZnŽ I 205; liko jis toks cibùlis (neūžauga) ‘liko jis toks svogūnas (neūžau-
ga)’ Geistarai (LKŽe); akys išlindę kai cibùliai ‘akys išlindusios kaip 
svogūnai’ Tauragnai (LKŽe); cib.lẹi ži.duõlẹis iš· ǀ be‿cib.u. šiẽmet 
‘svogūnai žyduoliais išėjo, be svogūnų šiemet’ KlŽ 30; atá· cib.u. 
pri r.ji.s ǀ sm.rdα v.sαs ‘atėjo svogūnų pririjęs, smirda visas’ KlŽ 30; 
šit. kviẽtku. š.kni.s kαi‿cib.lẹi ‘šitų gėlių šaknys kaip svogūnai’ KlŽ 
30; vαkαs kαi‿cib.lis ‘vaikas kaip svogūnas’ KlŽ 30; nekrimsk cibùlio – 
nė nesmirdės ‘nekrimsk svogūno – nė nesmirdės’ Daukšiai (LKŽe); 
cibù lˈo nˈegalέjau jst ‘svogūno negalėjau valgyti’ ZtŽ 110; va ir cibùlˈis 
ko kˈs ir morkvà ‘va, ir svogūnas koks, ir morka’ ZtŽ 110.

Greta vartojami ir kiti skolinio cibùlis variantai: cibùlė ir čibùlis (dėl 
priebalsio č vietoj c plg. Urbutis 1981: 193). Pvz.: cibulės der ir ašaroms 
bėginti ‘svogūnai tinka ir ašaroms bėginti’ Šatės (LKŽe); pasodinau cibulès 
‘pasodinau svogūnus’ Dieveniškės (LKŽe); kàp cibulès sùpina, sãko – 
cibùlių vainkas ‘kai svogūnus supina, sako – svogūnų vainikas’ DvŽ I 
85; pasodzinaũ visàs cibulès ‘pasodinau visus svogūnus’ DvŽ I 85.

Kiti variantai reti: cybùlis (ceikinėliai, Greičiūnai), ciubùlis (Barz-
dai, Žalioji); cibuliùkai (‘svogūno galvelė’, Balčiai); cybùlė (Pėžaičiai), 
cibul (Kelmė), ciblė (Telšiai); cibulià (Rugėnai, Josvainiai, Labūnava, 
Užpeliai, Lazūnai, Dieveniškės), cibūlià, cybulia (Gervėčiai). Pvz.: 
nuvˈẽ·jo· cˈibùlˈo·s stumbuõsna ‘nuėjo svogūnai į stiebus’ DvŽ I 85; 
reikia cebulès apravėti, par žoles nė matyt nebesimato ‘reikia svogūnus 
apravėti, per žoles nė matyti nesimato’ Viekšniai (LKŽe); aš ankstie 
pasisvadinu cẽbulių ‘aš anksti pasisodinu svogūnų’ Švėkšna (LKŽe); ta 
obelis kitą metą turi obulų kaip cebùlių ‘ta obelis kai kuriais metais turi 
obuolių kaip svogūnų’ Gargždai (LKŽe).

Latvių kalbos tarmėse skolinys cibulis retas, tačiau jis vartojamas 
kompaktiškame areale pietinėje Latgalos šnektų dalyje: źȧḿî, kur aûk 
vỳrza, laṕ pasadût ćibulˈi ‘žemėje, kur auga žliūgė, gerai dera svogūnai’ 
Izvalta (ALE); ćibuļu loksty ‘svogūnų laiškai’ Kapiniai (LVDA); ćibuļu 
lokśty ‘svogūnų laiškai’ Kraslava (LVDA). 

Vienoje iš sėliškųjų Žiemgalos šnektų, Ritėje, užfiksuotas svogū-
no pavadinimas čibulis. ME I 412 taip pat užrašytas svogūno pavadi-
nimas čibuļi (su pastaba – žargonas), nurodoma, kad jis vartojamas 
apie Bėrzaunę.

Lie. cibùlis / la. cibulis – skoliniai iš s. le. cybula. Pastarasis – hibridi-
nis germanizmas iš v. vo. au. Zibolle, Zebulle (Brückner 31974: 56), kuris 
savo ruožtu išriedėjęs iš v. lo. caepola, cipolla (plg. it. cipolla). O tai de-
minutyvinė lo. cēpa ‘svogūnas’ forma (Kluge 242002: 1021). Panašiai ga-
lėtų būti traktuojami ir pavadinimai cbulis (Agurkiškė, Kazlų Rūda), 
cbulė (Rusnė, Plaškiai, Žemaičių Kalvarija, Lyduokiai); cỹpuolė (Kuni-
giškiai), cepulis (Užubaliai); sbulis (Pakruojis), sibùlis (Bitėnai, Sukaičiai, 
Viešvilė, Smalininkai, Sudargas, Jurbarkas, Vilenčiūnai, Jotija, Kulva, 
Markutiškiai, Vepriai, Pabaiskas, Krikštėnai, Kaukliai, Šiaudžiai, Biju-
tiškis, Inturkė, Medeikiai, Švenčionėliai, Švenčionys, Trešiūnai, Adu-
tiškis); zibùlis (Barzdai). Priebalsių s, c, z kaita pastebėta ir kituose lie-
tuvių kalbos germanizmuose (plg. Čepienė 2006: 292tt.). Germanizmais 
laikomi ir iš Plikių žinomos lie. cypulė, plg. Rytprūsių vokiečių kalbos 
Zippel bei F. Kuršaičio cbūlė, plg. vo. že. Zibbel (Urbutis 1981: 192).

Variantas cibulia užfiksuotas 1690 m. baigtame rašyti Motiejaus 
Pretorijaus rankraštiniame veikale Deliciae Prussiciae (plg. Skardžius 
IV 109).

Variantas lie. cebùlė, cẽbulė užfiksuotas XIX a. Jurgio Ambraziejaus 
Pabrėžos raštuose ir dabar vartojamas kai kuriose žemaičių (Švėkšna, 
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Viekšniai, Veiviržėnai, Gargždai) ir vakarų aukštaičių (Lenčiai) šnek-
tose, kilęs iš dabartinės le. cebula (Urbutis 1981: 192).

Bendrinėje lietuvių kalboje įsitvirtinęs svognas tarmėse paplitęs 
siauresniame areale negu aptartasis cibùlis. Daugiausia vartojamas 
vakarų aukštaičių kauniškių, vakarinėje pietų aukštaičių, rytų aukš-
taičių širvintiškių, pietinėje rytų aukštaičių panevėžiškių dalyje. Pvz.: 
einam svogū̃nų sodyt, ravėt ‘einam svogūnų sodinti, ravėti’ Druskinin-
kai (LKŽe); sako, svogūnùs reik sodyt pryš vyšnių žydėjimą ‘sako, svo-
gūnus reikia sodinti prieš vyšnių žydėjimą’ Eržvilkas (LKŽe); ir seniau 
mes svogūñais vadėm ‘ir seniau mes svogūnais vadinom’ Rudnia (LKŽe); 
kopūstai su svogū̃nais tai gardu ‘kopūstai su svogūnais – tai gardu’ 
Žirmūnai (LKŽe); įdedi svogūnų py padažo ‘įdedi svogūnų prie pada-
žo’ Priekulė (LKŽe); užsiėmė pūt svogū̃nai ‘užsiėmė pūti svogūnai’ 
Pivašiūnai (LKŽe); didesnei kasai svogū̃nų trijų rublių prašo ‘už dides-
nę kasą svogūnų trijų rublių prašo’ Kuktiškės (LKŽe); ir valgė, kas 
papuolė: ridikas – ridikas, svogū̃nas – svogū̃nas ‘ir valgė, kas papuolė: 
ridikas – ridikas, svogūnas – svogūnas’ Daugai (LKŽe); svogū̃nas de-
šims ligų invaro, česnakas dešims išvaro ‘svogūnas dešimt ligų įvaro, 
česnakas dešimt išvaro’ Vidiškiai (LKŽe); kad tau Dievas duot sveika-
tą gražią ir svogūnų ežią (juok.) ‘kad tau Dievas duotų sveikatą gražią 
ir svogūnų ežią’ Krokialaukis (LKŽe).

Galimi keli variantai: svognas (Kaldūnai, Nemunėlio Radviliškis, 
Suvainiškis, Totorkalnis, Kerviai, Skliaustė, Židikai, Dapšiai, Zastaučiai, 
Urviniai, Purvėnai, Kivyliai, Gėpaičiai, Dilbinai, Skaistgirys, Vareikiai, 
Kriukai, Žeimelis, Nemajūnai, Užušiliai), svagnas (Sodeliai, Antaza-
vė, Ribokai, Rokiškis, Kreščionys, Lyduokiai, Labanoras, Čiulai, Tve-
rečius, Birštonas), svagnas (Sodeliai, Anykščiai), cvagnas (Čekonys), 
svignas, svognis (Užušiliai), svagunas (Dusetos, Skiemonys).

Nepaisant siauresnio paplitimo nei cibulis, pavadinimas svogūnas 
yra gana senas. Jį randame jau Konstantino Sirvydo antrajame 
(cebulá. cepe, cepa ǁ Swogunas SD3 27; pioro ábo piezre v cyǁbule. 
Stylus, thallus cæ-ǁparū. łayʃʓkas ʃwagunu SD3, 296) ir Mažosios 
Lietuvos XVII a. rankraštiniuose žodynuose (pvz.: Zwiebel Swogunas 
Lex 113; Zwiebelʃaamm Swokuno Sekla Lex 113a; Zwiebel. Swogúnas, 
ô. M c II 1111).

Dėl šio žodžio kilmės iki šiol diskutuojama. Ernstas Fraenkelis 
(LEW 956) leksemos apraše tik pateikia jos paminėjimo faktus se-
nuosiuose bei vėlesniojo laikotarpio raštuose (be jo minimų pavyzdžių 
iš K. Sirvydo bei Georgo H. F. Nesselmanno žodynų, augalo fitose-
gregacijai aprašyti labai svarbus lie. dial. Swogunátis, -czio Ragainė 
‘smulkusis svogūnas (Allium schoenoprasum); poras (Allium porrum)’, 
minimas G. H. F. Nesselmanno [1851: 510]), kelias dialektines lytis 
ir konstatuoja, kad lie. svognas etimologija neaiški.

Vienintelę patikimą, bet neišplėtotą šio augalo pavadinimo kilmės 
aprašą pateikė Algirdas Sabaliauskas (1990: 278t.; dar žr. 1958b: 
171tt.), matyt, visiškai teisingai sulyginęs lie. svognas ir karaimų 
sogán ‘Allium cepa’, tot. sugan ‘t. p.’. A. Sabaliausko spėjimą kartoja 
ir Wojciechas Smoczyńskis (2007: 621), tačiau kažkodėl nenurodo jo 
autoriaus.

Pagrindinis latvių kalbos Allium Cepa pavadinimas yra sīpuols. Jis 
ir jo tarminiai variantai sīpuolis, sīpuls, sīpals, sīpols kilę iš v. vo. že. 
sipolle (ME III 855; Sehwers 1953: 305), o Jurio Plaķio (1927: 52) iš 
Kuršo užrašytas cīpuolis – iš n. vo. au. Zipolle (Urbutis 1981: 193). 
Lietuvių tarmėse atitikmenį cpuolė Klaipėdoje nurodo tik Europos 
kalbų atlasas.

Latvių kalbos tarmėse pavadinimas sīpols [sīpuols] vartojamas vi-
soje Latvijos teritorijoje (retesnis šis pavadinimas Latgaloje, Vidžemės 

šiaurės vakarų dalyje ir šiaurinėje Kuržemės dalyje, kur vartojami kiti 
pavadinimo sīpols variantai).

Tarmių pavyzdžiai: kad mizã sĩpuõlus, jàraûd; uõlas vàr krãsuôt àr 
sĩpuõla mizãm ‘kai lupi svogūnus, verkti reikia; kiaušinius galima da-
žyti svogūnų lukštais’ Blydienė (ALE); sĩpuõlus aûʒê sakņu dârzuôs 
piê mãjãm; sĩpuôls i vcu vcaîs aûks; vasarâ êdãm luõkus, ziêmâ pašus 
sĩpuõlus ‘svogūnus augina lysvėse prie namų; svogūnas yra labai senas 
augalas; vasarą valgėme laiškus, žiemą – pačius svogūnus’ Džūkstė 
(ALE); luôki sĩpuõlìm un ķipluõkìm ‘laiškus [turi] svogūnai ir česnakai’ 
Jaunrauna (LVDA); sĩpuõli kuôž acîs ‘svogūnai graužia akis’ Kaugurai 
(ALE); sĩpuõlam kupl luõk ‘svogūno vešlūs laiškai’ Nabė (LVDA); 
sĩpuõlus, dilîtes lìekàm [pie salātiem] ‘svogūnus, krapukus dedam [į 
salotas]’ Panemunė (ALE); griêz viê tuõs sĩpuõlus ar visim luõkim ‘tik 
pjauna tuos svogūnus su visais laiškais’ Rauna (LVDA); reʒ, kâdi mus 
sĩpuõlu luõki: liẽli, tùmši zaļi ‘matai, kokie mūsų svogūnų laiškai: di-
deli, tamsiai žali’ Trikata (LVDA); våsår sĩpuõlu luõkus scepe, kå 
tåîsijå zuõesti ‘vasarą svogūnų laiškų prikepė, kai ruošė padažą’ Vec-
piebalga (LVDA); sĩpuôl i piêcs viẽrks ‘yra penkios svogūnų pynės’ 
Alsunga (ALE); tu stãdi tuõs sĩpuôlus divdesmit pìektã maĩja vakarã 
bes saũles, ta, ka ne·viênc nerdz ùn a tevi nerunã, ta neaûg dubuti tiẽ 
sĩpuôli ‘tu sodink tuos svogūnus gegužės dvidešimt penktą, saulei 
nusileidus, tada, kai nė vienas tavęs nemato ir su tavim nekalba, tada 
neauga dvigubi tie svogūnai’ ėrgemė (ALE); sĩpuôliêm paûsarî aûg 
luõki ‘svogūnams pavasarį auga laiškai’ Gruobinia (LVDA); sĩpuôlu 
luõkus šķina, lika piê mêrcêm, biêspiẽna; [pīrāgiem] iêkšâ lika sa-
griêz tu speķi u sĩpuôlus ‘svogūnų laiškus skynėm, dėjom į padažą, 
varškę; [į pyragėlius] dėjo supjaustytus lašinius ir svogūnus’ Iecava 
(LVDA); sĩpuôli jåu nùoņti, vņs åũgusta vâc nuôst ‘svogūnai jau 
nurauti, juos rugpjūtį nurenka’ Kandava (ALE); sĩpuôlu, piparus neva-
ru st ‘svogūnų, pipirų negaliu valgyti’ Kazdanga (ALE); ka aûg piksc, 
ta pimâ zâle bij knipluõks, vai maîze a sâli, sĩpuôlu, pãrstâja aûgt ‘kai 
pirštas tinsta, tai pirmas vaistas buvo česnakas, arba duona su druska, 
svogūnu, nustodavo tinti’ Kursyšiai (Apv); ustaĩsîs salatas a sĩpuôlu 
luõkiêm ‘padarome salotų su svogūnų laiškais’ Matkulė (LVDA); 
paûsaruõs nuô sĩpuôliêm izdîkst luõki ‘pavasarį iš svogūnų išdygsta laiš-
kai’ Medzė (LVDA); sacp uz pañnu taûkus a sĩpuôliẽm; mas dls 
dikti grib sĩpuôlus; us pañnu sacepa gaļu – kumâsĩnus a sĩpuõliêm ‘pri-
kepa keptuvėje lašinių su svogūnais; mano sūnus labai nori svogūnų; 
keptuvėje prikepa mėsos – gabaliukų su svogūnais’ Nyca (ALE); sĩpuôli 
šogad tâd vide aûguš, vîņ tâdi pusgataṷ bi jaisraû, sas nãc vîrse; ja 
dabũ sȃl, sĩpuôl ziêd ‘svogūnai šiemet tokie vidutiniai užaugo, juos 
tokius nenunokusius reikėjo išrauti, užšalo; jei pašąla, svogūnai žydi’ 
Renda (ALE); sĩpuôlus mẽs tûr ta stûrnâ [stādām] ‘svogūnus mes 
tame kampelyje [sodiname]’ Rucava (ALE); piê zu labak likt sĩpuôl 
luõks nekâ pašs sĩpuôls ‘į sriubą geriau dėti svogūnų laiškus nei pačius 
svogūnus’ Svėtciemas (LVDA); sĩpuôlu luõki jaû ʒeltê ‘svogūnų laiškai 
jau gelsta’ Vanė (LVDA); sĩpuôlu luõki gašîgi uz sviêstmaîzes ‘svogūnų 
laiškai skanu ant sumuštinio’ Vecaucė (LVDA); sĩpuôlu luõki vis˙ga-
šî gâ ki i paûsari uz maîzes vaî kat’feļiêm ‘svogūnų laiškai skaniausi 
pavasarį ant duonos arba bulvių’ Vecsvirlauka (LVDA); sĩpuôla luõki; 
[jāēd] pa viêna sĩpuôla katru diênu ‘svogūnų laiškai; reikia suvalgy-
ti po vieną svogūną kasdien’ Zalytė (ALE); śèipùłu łàuṕeídama, ńe 
apsaraúdavu ‘svogūną lupdama vos neapsiverkiau’ Aknysta (ALE); 
śèipùla łokstus ât i pošus śèipùlus ‘svogūno laiškus valgo ir pačius svo-
gūnus’ Asūnė (ALE); tàvàm gàršùo sèipùlu lùki ‘tėvas mėgsta svogūnų 
laiškus’ Malupė (LVDA); lùoki ìr småĺki zìemas sìpùoliém ‘žieminių 
svogūnų laiškai yra smulkūs’ Meiranai (LVDA); sìpúoļłó:ksti:ņi òr 



286B A LT Ų  K A L B Ų  A T L A S A S

L e K S i K A  1 :  F L o R A

kru:mu ùn váł guŕķi kłóat ‘svogūnų laiškučiai su grietine ir dar su 
agurkais’ Uodziena (Apv); pašķin sìpùolu lakstus, kùo pìegriést pìe sa-
là tìem ‘priskink svogūnų laiškų į salotas pripjaustyti’ Uoliai (LVDA); 
sìpùolu lokstus ms âdàm toâpot viênus pošus, i sagriêžàm pìe bìeza pìe-
na ‘svogūnų laiškus mes valgome ir vienus, ir supjaustome į varškę’ 
Sinuolė (LVDA); nùojámtùos sèipùolus la:bi iskàltja ‘nurautus svogūnus 
gerai išdžiovino’ Sunakstė (ALE); sìpùolu lokstus lìek pìe mrcs, tìe pa 
ziêmu àr åûg ‘svogūnų laiškus deda į padažą, jie ir žiemą auga’ Trape-
nė (LVDA); tíem sìṕúeĺíem, kas izzíed, ni·kádu lȃga ló:kstu naṷ ‘tie svo-
gūnai, kurie pražysta, gerų laiškų neturi’ Marciena (Apv); seîpùls ìr 
lops un veselîks. nùlàupi seîpulu sìenîm kù pìgrîst ‘svogūnai gerai ir 
sveika; nulupk svogūną į grybus pripjaustyti’ Stameriena (ALE); śeî-
pù ĺi kûs aćuôs; sasaìļćś kaî śeîpls ‘svogūnai grauš akis; prisirengęs 
kaip svogūnas’ Viškiai (ALE); seîpùls nùdèr vusùr pì cpšîm ùn zupuôm 
‘svogūnas tinka visur, prie kepsnių ir į sriubas’ Ziemerys (ALE). 

Pavadinimas sīpols [sīpuols] užfiksuotas daugumoje XVII–XIX a. 
latvių kalbos žodynų: Zwiebel – iepohls Lettus 1638: 222; Zwiebeln – 
Siepoli Phras 1638: 330; ihpols, pl. ihpoli – Zwiebeln Langius 1685: 
253; ihpoli tee – Zwiebeln Lange 1773: 296; Zwiebel – ihpols Stender 
1789 II 742; ihpols – Zwiebel Stender 1789 I 262; ihpols – die Zwie-
bel Ulmann 1872: 256; Zwiebel ihpols Ulmann 1880: 795.

Kai kuriose šnektose (daugiausia sėliškosiose) užfiksuota ir iŏ 
kamieno forma sīpuolis. Tarmių pavyzdžiai: pe salatàm vaîg sĩpuôļ luõk 
‘salotoms reikia svogūnų laiškų’ Laidzė (LVDA); sĩpuõlim laksti 
nuôʒetẽši ‘svogūno laiškai pagelto’ Skankalnė (LVDA); sìpúoļàm vìrs 
zemes lo:ksti, poc zemé; śìpúoļus nȗovàlk ùn sä:pìn rìņkúos zîemài; kat 
sìpùeli mizùo, vìņč kúož ä:cíes ‘svogūno laiškai virš žemės, pats žemė-
je; svogūnus nurauna ir supina į pynes žiemai; kai svogūną lupi, jis 
graužia akis’ Lazduona (ALE); łùokäevi i:́r zemas sìpúoíem ‘laiškus 
turi žieminiai svogūnai’ Vėjava (LVDA); sìpuȏļu ló:kstus pìegriéž pìe 
zú:pas ‘svogūnų laiškų pripjausto į sriubą’ Kalsnava (LVDA). 

Variantas sīpolis [sīpuolis] randamas ir XVIII a. pradžios keturkal-
biame (vokiečių-švedų-lenkų-latvių) žodyne: Die Zwibel/Zipolle – 
Rlk – cybulá – Tee ihpołi Wörterbüchlein 1705: 76–77.

Kompaktiškame rytinės Latvijos areale vartojamas variantas sīpuls /
seipuls, kuris greičiausiai atsirado dvibalsiui uo virtus monoftongu. 
Tarmių pavyzdžiai: naskot śèipulus ćṕm pĺitâ i âm béz màiźiś ‘kaž-
kada svogūnus kepėme krosnyje ir valgėme be duonos’ Bėrzgalė 
(ALE); śèipułàm ìr ìʒatana myza; śèipulus ś ìr eśeĺeîǵi ‘svogūnas turi 
gelsvoką lukštą; svogūnus valgyti sveika’ Dricėnai (ALE); śèipuĺi kûš 
aćîś ‘svogūnai graužia akis’ Kalupė (ALE); śèipuly lab’i aûk pàr tù, ka 
 b’ìejuš̄ bùļbys ‘svogūnai gerai auga todėl, kad čia buvo bulvės’ Kar-
sava (ALE); śèipulus sapỳn eîińâ i pàr źìmu tùr is ćepļa; śèipulỳm ìr 
sakńiś i loksi ‘svogūnus supina į pynę ir per žiemą laiko prie duon-
kepės; svogūnai turi galvas ir laiškus’ Makašėnai (ALE); źìmâ sasoła 
śèipułu sàkła, sagùo vusi śèipuły strèļčûs ‘žiemą sušalo svogūnų sėklos, 
visi svogūnai žiedais nuėjo’ Nautrėnai (ALE); zyni, taîc tùorps śèipulâ; 

kaîc gàrs śèipula laksc; śèipulàm eveńiś uôdys ‘žinai, toks kirminas 
svogūne; koks ilgas svogūno laiškas; svogūnas devynias odas turi’ 
Uozuolainė (ALE); sèipulu lokstus pì bîspìna sagrîž ‘svogūnų laiškų į 
varškę pripjausto’ Pededzė (LVDA); itaîc sàusùms suôc äâ śèipuĺu 
loksi ‘tokia sausuma, svogūnų laiškai pradeda gelsti’ Sakstagalas; ièi 
muna śèipułu dùb’e̩ ‘šita mano svogūnų lysvė’ Škilbėnai (ALE); àizà 
atnes seîpulu lokstus, kù pì zùstes pìlikt ‘nueik atnešk svogūnų laiškų 
į padažą įdėti’ Stameriena (LVDA); seîpulu lokstûs dàuʒ vitaminu ‘svo-
gūnų laiškuose daug vitaminų’ Ziemerys (LVDA). 

Variantas sīpuls / seipuls, įtrauktas ir į XIX a. Jano Kurmino tri-
kalbį žodyną (lenkų-lotynų-latvių [pagal augšžemiečių tradiciją]): Ce-
bula – Cepa, cepe – Sejpułs, pl. Sejpuły (Kurmin 1858: 13).

Variantas sīpols užfiksuotas nedideliame kompaktiškame areale Vi-
džemės lyviškosiose šnektose, kur šis atsirado nekirčiuotame skieme-
nyje sutrumpėjus dvibalsiui uo (žr. Rudzīte 1993: 144) tada, kai skoli-
nį sīpuols imta laikyti paveldėtu žodžiu. Tarmių pavyzdžiai: sĩpo’s joû 
stãdi, bet mus tu sĩpuôl lãg negribe oûkt ‘svogūnus tai sodino, o 
mums, iš tikrųjų, ten svogūnai nelabai norėjo augti’ Duntė (ALE); sĩ-
pol’s vàr stãdit a sklam un a sĩpolìm; ka sĩpoli i dabuš oũkstum’, ta ziêd 
vasara ‘svogūnus galima sodinti iš sėklų arba iš svogūnų; kai svogūnai 
pašąla, tada vasarą žydi’ Idus (ALE); sĩpo’ luõks pe mêrc’ liêk ‘svogūnų 
laiškus į padažą deda’ Mazstraupė (LVDA); sĩpo luõks, ka salats taĩs, 
liêk klâ; es ta liêk pa kriêtna ‘svogūnų laiškų, kai salotas ruošia, pride-
da; aš tai dedu kaip reikiant [daug]’ Ruozėnai (LVDA); sĩpoli jâstãd pila 
mẽnesi, ta viņi neoûg struôbas; ka sĩpol mizo, viņč kuôž acis ‘svogūnus 
reikia sodinti per pilnatį, tada jie neauga tuščiaviduriai; kai svogūną 
lupi, jis graužia akis’ Svėtciemas (ALE); es viên gabali sĩpo nuôeîd; es 
uzgriêz tâd ma:z sĩpali uz maîz ‘aš vieną gabalėlį svogūno suvalgiau; aš 
supjausčiau tokį mažą svogūniuką ant duonos’ Vainižiai (ALE).

Variantas seipols / sīpols vartojamas pavienėse augšžemiečių tarmės 
šnektose. Pvz.: jul’î agreînùs śèipołus jùoizlasa i jùośìe raisku ‘liepą 
ankstyvuosius svogūnus reikia nurauti ir sėti ridikus’ Kaunata (ALE); 
ùn s:ṷiškẏǹ sìpòlló:ksti:ņ – ti mu:ń gä:́eŕžṷo ‘o ypač svogūnų laiškučiai 
man skanūs’ Kuoknesė (LVDA).

Variantai sīpals, sīpalis vartojami kompaktiškame areale Vidžemės 
šiaurės vakarų lyviškosiose šnektose ir „giliosiose“ tamniekų šnekto-
se: sĩpals – tuõs es slger d, pat pie piẽnzu vel šaũ klât ‘svogūnus – 
tuos aš labai valgau, net ir į pienišką sriubą dedu’ Puopė (ALE); ka 
luõk nokast, ta sĩpàl ne˙oûg ‘kai laiškai nudžiūsta, tada svogūnai ne-
auga’ Zūros (LVDA); sĩplm uzmets slimb ‘svogūnus užpuolė liga’ 
Dundaga (ALE); puk sĩpaļ izôg, bûs jaiẽt us tiêrg ‘daug svogūnų už-
augo, reikės eiti į turgų’ Venta (ALE); sĩpaļm luõk savĩst ‘svogūnų 
laiškai suvysta’ Ziros (LVDA); viņč i sades sĩpa luõks ‘šitas yra sal-
džiojo svogūno laiškas’ Stienė (LVDA); sĩpalim joû nuôgãš lak̄st ‘svo-
gūnų laiškai jau nukrito’ Vainižiai (LVDA); sĩpala papriêkš i luõk, 
bet kad saʒete, tad i lakst ‘svogūnas iš pradžių turi laiškus, bet kai 
pagelsta, tada yra suvytę laiškai’ Vitrupė (LVDA).
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Bulvės pavadinimai
Komentaro autoriai: Rima Bakšienė, Anna Stafecka, Saulius Ambrazas

Žemėlapyje pateikti kiauliauogių genties sukultūrinto žemės ūkio 
augalo bulvės (Solanum tuberosum) pavadinimai.

Žemėlapio pagrindas – LKA I žemėlapis Nr. 87 su komentarais, 
atsakymai į KFRP 5-osios dialektologijos anketos klausimą Nr. 42, 
LVDA žemėlapis Nr. 44 su komentaru, atsakymai į ALE klausimą 
Nr. 340.

Bulves Latvijoje ir Lietuvoje pradėta auginti tiktai XVII a. pabai-
goje, o plačiau jas imta sodinti XVIII–XIX a. (žr. Niedermann 1923; 
Strods 1958; Zinkevičius 1990: 82).

Motiejus Valančius kūrinyje Pasakojimas Antano tretininko (para-
šytame 1872 m., išleistame po autoriaus mirties 1890–1891 m. JAV) 
aprašė šios daržovės atsiradimą Žemaitijoje:

Pilipas Brazdauskis Sałąntu parakwijes, nasrienu sodos pasituris 
ukinikas, metusi 1806 pavasari isz Kłajpiedas parwaźiawes tare szejmi-
naj sawa „Szitaj pirkau Kłajpiedoj septines kartopeles, wokitej saka esąnt 
jes isz Amerikos parweźtas, łabaj naudingas ir skanes; mergajte toriełką 
jemusi sugrajzik, wieną paragausma ir suprasma ar tijsą wokitej saka? 
mergajte tujaus sugrajźe wieną źalę kartopelę. Pilipas ir wisa szejmyna 
su drusku apsudidama, kąnda, bet prariti negaleje. Petris sunus dar tare 
„et negut wokitej gal jes walgiti ne źmones.“ Pilipas lijpe duoti [bulvę] 
kiaulej: ta beregięnt wieną sucziaupioje. Pilipas atsilijpe, pęnkies likusio-
ses idigkiet darzy, kad patis negalesma walgiti bęn kiaules paszersma. 
mergajte tujaus darzi pas numą ir sudjigie. Iszdigus stebiejos łapams ir 
łajszkams naujos źoles. Tąn pat meta rudinop atwaźiawa isz Lijpojes 
wokitis linu pirkti, tam Brazdauskis tare „pirkau kieles kartopeles, bet 
neźinau kajp su juomis apsiejti? pamokik mani. Wokitis apsakie: jogiej 
wiełaj rudini rejk jes rauti, noręnt walgiti, rejk jes wirti ar kiepti, par 
źijma łajkiti arba rusie arba kamaroj it batwinius. pavasari ankstij sieti 
bet retaj. Pilipas gawes rudeni isz pęnkiu bulwiu tris deszimtis tris; kie-
letą iszwirina ir wisi ragawa o likusioses siekłaj uźłajkie.

o jogiej bulwes ira apwales kajp ropes; dielto ir pramine roputiemis. 
Kitur jes wadęn bulwiemis dar kitur dulemis. uzrasziau taj kad butu 
źinoma kajp nesenej tas wajsius źiames iwejstu palika Ƶemajcziu krasz-
ti (ValančR I 574–576).

Lietuvių ir latvių kalbose daugelis bulvės pavadinimų yra skoli-
niai – germanizmai arba slavizmai.

Dideliame bendrame areale abiejų kalbų tarmėse paplitę skoliniai 
iš slavų kalbų.

M. Valančiaus kūrinio ištraukoje minėtas, o vėliau lietuvių bendri-
nėje kalboje įsitvirtinęs pavadinimas bùlvė (reti variantai – buvė, bul v) 
lietuvių tarmėse paplitęs trijuose nesusisiekiančiuose arealuose.

Jis būdingiausias vakarų aukštaičiams kauniškiams, bet paribyje 
pasitaiko ir pietų aukštaičių šnektose apie Alytų, Lazdijus bei pieti-
nėje vakarų aukštaičių šiauliškių dalyje apie Kėdainius, pvz.: màno· 
búlv·s kai‿ru·tà ǀ ž·di‿jæu ‘mano bulvės kai rūta, žydi jau’ ZnŽ I 187; 
búlv’u. so·dnimu lãks ǀ kai‿ž·di al·vọs aba‿ž·dint v·šn’ọms ‘bulvių 
sodinimo laikas – kai žydi alyvos arba žydint vyšnioms’ ZnŽ I 188; 
niẽko· mẽ·s nætùrim ǀ čè n·‿búlv· á.uga ǀ n·‿kàs ‘nieko mes neturim, 
čia nė bulvės auga, nė kas’ KzRŽ I 91; sud·go· búlv·s ǀ jæu‿rek[s] 
skab·t ‘sudygo bulvės, jau reiks skabyti’ KzRŽ I 91; patùši.davo bú·-
u. | sugrũ·zdavo. ta‿bú·væs ‘patroškindavo bulvių, sugrūsdavo tas 
bul ves’ PpaŽK; kur‿koks ǀ lauk∙lis m.žαs ǀ tαi‿raik∙ žu.r∙c ǀ kαt‿ 
ne-inl∙st bú∙v.sna ǀ a(r)‿ruúosna ‘kur koks laukelis mažas, tai reikė-
jo žiūrėti, kad neįlįstų į bulves ar į rugius [galvijai]’ PpaŽK; dygsta 
bùlvės kamaroj, diegus reikia skabyt ‘dygsta bulvės kamaroje, diegus 
reikia skabyti’ Veiveriai (LKŽe); jau trečia eile bulves kaupiu, matosi ir 
bulvýčių ‘jau trečią kartą bulves kaupiu, matyti ir bulvyčių’ Kudirkos 
Naumiestis (LKŽe); susileido kaip šutinta bùlvė ‘susileido kaip šutinta 
bulvė (ištižo)’ Vilkaviškis (LKŽe).

Šis pavadinimas vartojamas ir šiaurinėse rytų aukštaičių panevė-
žiškių šnektose apie Panevėžį, Pakruojį, Pasvalį bei šiaurės žemaičių 
kretingiškių patarmėje ir telšiškių šiaurės vakarų kampe apie Skuodą, 
pvz.: kãp ta jdẹ, ka bộu nèkasatâ? ‘kaip tai judvi, kad bulvių neka-
sate?’ MoŽK; mna bộlvẹs vsas jau kãsamas  ‘mano bulvės visos jau 
kasamos yra’ MoŽK; pitùs vêrdọ sọ bộûoms ‘pietus verdu su bulvė-
mis’ MoŽK; bùlvės apdygo, gali vagoti ‘bulvės sudygo, gali vagoti’ 
Skuodas (LKŽe); nukaišiau pietams bulves ‘nuskutau pietums bulves’ 
Skuodas (LKŽe); šiandien po pavakarės bùlves sėsim ‘šiandien pavaka-
re bulves sodinsim’ Skuodas (LKŽe). 

Variantas bùlva (labai retai – buva) pasakomas kai kuriose rytų 
aukštaičių uteniškių šnektose apie Uteną, Zarasus, Rokiškį, pvz.: 
bùl’vos duonai užùmaina ‘bulvės – duonos pakaitalas’ Dusetos (LKŽe); 
ar druskos dėjai bulvos? ‘ar druskos dėjai į bulves?’ Obeliai (LKŽe); 
apskritus kaip bùl’va ‘apskrita kaip bulvė’ Dusetos (LKŽe). 

Kitas variantas bùliava, savo forma šiek tiek primenantis lietuviš-
kus vedinius su priesaga -(i)ava, pvz.: brol(i)avà ‘broliai ir seserys’, 
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velniavà (plg. Ambrazas 2000: 50), užrašytas iš šiaurinių panevėžiškių 
šnektų, pvz.: bùliava ir duoną užvaduoja ‘bulvė ir duoną pakeičia’ Jo-
niškėlis (LKŽe); šįmet bùliavų daug prikasėm ‘šįmet bulvių daug pri-
kasėm’ Klovainiai (LKŽe). Tačiau, remiantis XIX a. Antano Juškos 
žodyno medžiaga, galima daryti prielaidą, kad jis anksčiau galėjo būti 
vartojamas ir kai kuriose vakarinėse Lietuvos šnektose.

Didžiojoje lietuvių kalbos ploto dalyje paplitę pavadinimai bùlbė, 
bùlba.

Pirmąjį iš jų – bùlbė (rečiau bubė, bulb) vartoja daugelis žemaičių: 
visi telšiškiai, rytinė dalis kretingiškių, varniškių ir raseiniškių, pvz.: ọn 
tũ bûu ušjâustûom krãpu ‘ant tų bulvių užpjaustom krapų’ MoŽK; 
štã pasẹsejem cela dãrža bộu ‘štai pasisodinom visą daržą bulvių’ 
KrŽ 55; je neọžâ·uks bộ·lbẹ ǀ bû·s blogã· ‘jei neužaugs bulvės, bus blo-
gai’ DūnŽ 55; bộ·lbẹ ǀ ànà ọžâ·ug ‘bulvė, ji užauga’ DūnŽ 55; tàva núos 
kã·[p] blb ‘tavo nosis kaip bulvė’ DūnŽ 55; muno boba dabar bùlbes 
skuta ‘mano žmona dabar bulves skuta’ Šaukėnai (LKŽe); šiemet daug 
bùlbių užderėjo ‘šiemet daug bulvių užderėjo’ Raseiniai (LKŽe).

Be to, jis dar vartojamas beveik visame vakarų aukštaičių šiauliš-
kių plote, pietvakarinėse rytų aukštaičių panevėžiškių šnektose apie 
Pakruojį, Radviliškį, Panevėžį, pvz.: bùlbė – duonos užvadas ‘bulvė – 
duonos pakaitalas’ Ramygala (LKŽe); tos bùlbės ankstyvos, greit užau-
ga ‘tos bulvės ankstyvos, greit užauga’ Ramygala (LKŽe); bùlbės di-
delės kaip kamuoliai ‘bulvės didelės kaip kamuoliai’ Linkuva (LKŽe); 
šiemet bùlbės verdamos sukrinta, miltingos ‘šiemet bulvės verdamos 
sukrinta, miltingos’ ėriškiai (LKŽe); nusipirksiu greitųjų bulbių ir pa-
sisodinsiu ‘nusipirksiu ankstyvųjų bulvių ir pasisodinsiu’ Linkuva 
(LKŽe); kiaulines bùlbes gyvuliams supenėsiu ‘kiaulines bulves gyvu-
liams supenėsiu’ ėriškiai (LKŽe); nuvažiavo su bùlbėm į malūną! ‘nu-
važiavo su bulvėmis į malūną (nusikalbėjo)’ Panevėžys (LKŽe).

Šis pavadinimas būdingas ir labiausiai į pietus nutolusioms pietų 
aukštaičių šnektoms apie Varėną, Druskininkus, retkarčiais girdėtas ir 
kitose pavienėse pietų bei vakarų aukštaičių kauniškių šnektose, pvz.: 
bú.ũ· kõ·šẹ.s púodu. privé.rʒı ‘bulvių košės puodą priverdi’ PpaŽK; 
cık‿bú.bi. išvrus ‘tik bulvę išvirusi’ PpaŽK; k∙pam bú∙bes kap‿k∙-
sam ‘kepame bulves, kai kasam’ PpaŽK; prabá∙ltọ. šıtúo gr.tin [sriu bą] ǀ 
ir‿vá∙lgọ. su‿bú∙b.m ‘užbaltina šitąja grietine [sriubą] ir valgo su bul-
vėmis’ PpaŽK; kas mˈẽ·tai bú.lˈbė.s ǀ tai jau nˈelaba. á.ugo. ‘kas metai 
bulvės [sodintos toje pačioje vietoje], tai jau nelabai augo’ DrskŽ 45; 
bú.lˈbˈu. já.m dúodu ǀ rugˈũ· tá.m mˈé.istru ‘bulvių jam duodu, rugių 
tam meistrui’ DrskŽ 45; kepa iš grikių, búlbių ‘kepa iš grikių, bulbių’ 
DvŽ I 75.

Pavadinimas bùlba (rečiau buba) paplitęs visame pietų aukštaičių 
plote, rytų aukštaičių vilniškių, uteniškių, anykštėnų, kupiškėnų, 
širvintiškių patarmėse, rytinėse ir centrinėse panevėžiškių šnektose 
bei pietinėje vakarų aukštaičių šiauliškių dalyje apie Jonavą, Kėdai-
nius, pvz.: karal.dai ┊ bú.bas ∙da | žmó∙n.s lá∙isto lá∙isto ‘koloradai 
bulves ėda, žmonės laisto, laisto’ PpaŽK; pritarkúoji bú.bu. | skarv·du. 
prisp·rgai lašiũ· | a.‿ten tũ· pacũ· tåukũ· ‘pritarkuoji bulvių, kep-
tuvę prispirgai lašinių ar ten tų pačių taukų’ PpaŽK; pavá.lga.m bú.bu. 
i‿gerα mú.m ǀ dαinúojæm ǀ net‿låukα žv.gα ‘pavalgome bulvių, ir 
gerai mums, dainuojam, net laukai skamba’ KlŽ 27; bú.ba.s ka.pu·stùs 
apgaž·je. ‘bulvės kopūstus užgožusios’ KlŽ 27; ˈgru·dɔ. [vištoms] ra-
kæ ǀ bú.l’ba tai nælaba ‘grūdų [vištoms] reikia, bulvės tai nelabai’ 
KpŽ I 246; bú.l’bå.[s] sɔ.d.n’t’ [reikia] sanagaˈli· ǀ sana ˈmẹ·nesi. dau-
gǽ.usæ ‘bulves sodinti [reikia] delčioj, senam mėnesy daugiausia’ 
KpŽ I 246; bú.l’bɔ.z buz gr.ž’ɔ.s ǀ kaip abɔ.le ‘bulvės bus gražios 
kaip obuoliai’ KpŽ I 246. 

Šis žodis vartojamas Dieveniškėse ir daugelyje Baltarusijos lietu-
vių šnektų: apie Breslaują, Apsą, Kamojį, Lazūnus, Gervėčius, pvz.: 
jåũ prazdˈė·dzˈin·ja žыdˈcˈ bú.lˈbos ‘jau pradeda žydėti bulvės’ DvŽ I 
75; m.no. spˈ·ško.s bú.lˈbo.s ǀ skåũ.ʒˈe ʒˈùs ǀ aš αŋksˈcˈ jir kasˈù ‘ma-
no ankstyvos bulvės greitai džius, aš anksti ir kasiu’ DvŽ I 75; .nas 
vˈe.kˈa ǀ so·dzˈno. bú.lˈbu· jir sá.u ǀ jir má.n ‘jis tikriausiai sodino bul-
vių ir sau, ir man’ DvŽ I 75; ká.rˈvˈė. bˈ·ga tai búlˈbó·sna ǀ tai rugˈúosna 
‘karvė bėga tai į bulves, tai į rugius’ DvŽ I 75; vogˈaũ búlˈbas, àlˈe nˈė 
kato nˈesagáu ‘vogiau bulves, bet nė karto nesugavo’ ZtŽ 99; ir búlˈ-
bų daũg sodznam ‘ir bulvių daug sodinam’ LzŽ 42; òt, kokià bulˈbà 
dzdełė ‘ot, kokia bulvė didelė’ LzŽ 42; asim krsc trųšàs ir sodzýsim 
bulˈbàs ‘eisim krėsti trąšas ir sodinsim bulves’ LzŽ 42.

Šiaurės žemaičių kretingiškių plote apie Plungę, Kretingą turimas 
pavadinimas bùilė (labai retai – bulė), pvz.: šiemet daug bùilių prikasiau 
‘šiemet daug bulvių prikasiau’ Tverai (LKŽe); lapė bùiles kasė ir kurmį 
užprašė ‘lapė bulves kasė ir kurmį užprašė’ Nevarėnai (LKŽe).

Pavadinimas bùlvė (su variantais) kilęs iš le. bulwa, o bùlbė (šis, 
kaip ir bùlvė, žinomas jau iš XIX a. vidurio, jį vartojo Simonas Dau-
kantas, pvz.: Diegimas bulbių, sėtinių stiprina žemę ‘sodinimas bulvių, 
sėtinių gerina žemę’ [LKŽe]), bùlʼba – iš blr. бýльба, retas bùilė – iš 
blr. быль (plg. Niedermann 1923; LEW 63; Smoczyński 2007: 80t.). 
O šie yra germanizmai, plg. vo. Bolle ‘gumbas, svogūnas’ (Фасмер I 
240; Sabaliauskas 1990: 238).

Labai panašių slavizmų su šaknimis buļb- ir buļv- yra ir rytinėse 
latvių tarmėse, ypač Latgaloje ir kai kur Augšžemėje.

Dažniausiai vartojami tos pačios kilmės pavadinimai su buļb-: buļ-
ba, buļbe, buļbis ir buļbs.

Kamieno a forma buļba (bùļba) užfiksuota sėliškosiose Žiemgalos 
šnektose (Aknysta, Lašiai, Pilskalnė ir kt.) ir daugumoje Latgalos 
šnektų (Asūnė, Auleja, Baltinava, Balvai, cibla, Stirnienė, Varaklianai, 
Karsava, Kraslava, Makašėnai, Malta, Mėrdzenė, Nirza, Rėzna, Saks-
tagalas, Skaista, Zvirgzdenė ir kt.), pvz.: ṕ́ìsad́è̦śejòam bùļbu, boús i 
poším, i łùṕím ‘prisisodinom bulvių, bus mums patiems ir gyvuliams’ 
Aknysta (ALE); dŕèizùos bùļbys vàk sta agrẏ ‘ankstyvąsias bulves 
reikia anksti sodinti’ Bėrzgalė.

Šiame areale vartojama ir ē kamieno forma buļbe (bùļb́ä arba bùļb́e)̦, 
ji užfiksuota Bebrenėje, Bėrzgalėje, Briguose, Istroje, Naujinyje, Nir-
zoje, Pildoje, Rėznoje, Skaistoje, Viškiuose, Zvirgzdenėje ir kt., pvz.: 
bùļ b́ä ḱeî ùtrùo màiźä ‘bulvė – kaip antra duona’ Bėrzgalė (Apv); ḿäś 
salosòm tòlku i pa svàd́ińi bùļb́iś nùkašàm ‘pasikviečiam į talką ir per 
sekmadienį bulves nukasam’ Viškiai (LVDA).

Esama ir o kamieno varianto buļbs (bùļbs) – jis vartojamas Dag-
doje (plg. bulbs Niedermann 1923: 70), Kaunatoje, Nirzoje, Lašiuose, 
Pilskalnėje, pvz.: pỳłna voga – bùļbs ṕi bùļba ‘pilna vaga – bulvė prie 
bulvės’ Kaunata (Apv).

Kamieno io forma buļbis (bùļb́ś) vartojama daugiausia šiaurinėse 
Latgalos šnektose (Liepna, Škilbėnai, Rugajai, Tilžė, Viliaka), pvz.: 
bùļbus jàu dzonoi̭ ‘bulves jau vagoja’ Škilbėnai (ALE).

Pavadinimas buļbs arba buļbis užrašytas ir iš Aizkalnės, Bėrzgalės, 
Maltos, Rundėnų, Vilianų, Viškių (dėl negausios medžiagos neįmano-
ma nustatyti žodžio kamieno; taip pat ir žodžio buļbi nom. pl. formos 
iš Alūksnės, Liauduonos ir Stamerienos; pateikta ME I 347).

XIX a. rašytiniuose šaltiniuose aptinkama nom. pl. forma bulbes, -u, 
Kartoffeln (iš Bebrenės) Ulmann 1872: 39; bulbes Ulmann 1880: 439.

Iš šaknies buļb- veikiausiai kilęs ir uļbiks, ulbiķis.
Pavadinimas uļbiks užregistruotas Nautrėnuose ir kai kuriose gre-

timose šnektose (Bėrzgalė, Bėrzpilis, Makašėnai, Tilžė), pvz.: sàušņoji 
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šù god ùļb́iḱi; ùļb́ikus stota, ka źîd́ uôb́èĺńeîcys ‘miltingos šiemet bulvės; 
bulves sodina, kai žydi obelys’ Nautrėnai (LVDA); ka nau̯ ùļb́iku goc 
(-ds), naṕìjaûg itymâ èirumâ ‘jei būna ne bulvių metai, neužauga 
šitame lauke [bulvių]’ Makašėnai (Apv).

Variantas ulbiķis ME IV 297 pateikiamas iš Domopolės (Bėrzpilio) 
ir Zalmuižos (Nautrėnų), o EH II 712 – iš Bėrzgalės. Kituose rinki-
niuose jis nėra užrašytas.

Kitame didesniame areale paplitę pavadinimai, kurių šaknis buļv-: 
buļva, buļve, buļvis ir buļvs. Jie irgi paplitę augšžemiečių tarmės plo-
te – Latgaloje, rečiau Augšžemėje.

Kamieno ā forma buļva užrašyta iš Bėrzpilio, Dricėnų, Gaigalavos, 
Kalupės, Lyvanų, Rugajų, Sakstagalės, Tilžės, Varaklianų, pvz.: bùļ vys 
cỳłvàkàm ìr ùtrùo màiźä ‘bulvės žmogui yra kaip antra duona’ Dricė-
nai (LVDA); kaî ḿèilàm bā̀rnàm dàudźi vùordu, taî i bùļvài ‘kaip ir 
mylimas vaikas, taip ir bulvės daug vardų turi’ Gaigalava (LVDA).

Kamieno ē lytis buļve užfiksuota Aizkalnėje, Bebrenėje, Dricė-
nuose, Dvietėje, Kaunatoje, Maltoje, Pilskalnėje, Rėznoje, Rubeniuo-
se, Vilianuose, Viškiuose, pvz.: bùļviś stota maja ùtŕejâ puś, a losa 
śèńebŕî ‘bulves sodina antroje gegužės pusėje, o kasa rugsėjį’ Dricėnai 
(LVDA); lài łəłys izaûktu bùļviś, jùos d́ìu ràiźiś jùotàr ‘kad bulvės di-
delės užaugtų, jas reikia du kartus vagoti’ Kaunata (LVDA); sàusâ 
vosorâ izaûg łəłys bùļviś ‘sausą vasarą užauga didelės bulvės’ Uozuo-
lainė (LVDA).

Kai kuriose Žiemgalos sėliškosiose šnektose (Pilskalnė, Rubeniai) 
vartojama o kamieno forma buļvs (bùļvs).

Kamieno io forma buļvis (bùĺś) paplitusi kai kuriose Latgalos 
šiaurinėse (Balvai, Rugajai, Škilbėnai) ir pietvakarinėse šnektose (Ka-
lupė, Lyksna, Lyvanai, Varkava), taip pat kai kuriose Žiemgalos sė-
liškosiose šnektose (Bebrenė, Susėja), pvz.: àr bùļi ìń napùordźeîvùośi 
‘vien iš bulvės neišgyvensi’ Kalupė (LVDA); vòi, ćik skàists èirùms, 
ka bùļi źî́́, bùļìm jira bòļi i ružoi źîd́i ‘oi, koks gražus laukas, kai 
bulvės žydi, bulvių žiedai balti ir rausvi’ Kalupė (KIV I 197).

Buļvs arba buļvis (kamienas neaiškus) užrašytas ir iš Istros, Maltos, 
Preilių, Varaklianų.

Dviejose šiaurės Latgalos šnektose (Škilbėnai ir Viliaka) vartojamas 
variantas bullis (bùĺĺś) (galbūt iš bùĺu̯ś > bùĺĺś?), pvz.: Àndru Zose̩ 
saćeja: bùĺĺi, na bùļbi ‘Andri Zosė sakydavo buļļi ‘bulvės’, o ne buļbi’ 
Škilbėnai (ALE); joûnùs bùļļus napatìi̭k lòupiêt – zìžâs pì:rsti ‘nepatin-
ka šviežias bulves skusti – išsitepa pirštai’ Viliaka.

Lytimi bullis bulvė įvardijama ir šiaurės rytų Vidžemėje – Alūks-
nėje (Niedermann 1923: 69).

Su deminutyvine priesaga -ītis sudaromas minėtojo pavadinimo 
vedinys bullītis, registruotas atskirose šiaurės Kuržemės šnektose 
(ėduolė, Piltenė, Usma, Ziros), ME jis pateikiamas iš Latgaloje esan-
čios Kalupės šnektos.

Nom. pl. buļvas žinomas iš XIX a. šaltinio: buļvas, Kartoffeln. 
Ulmann 1872: 40.

Latgalos šnektose paplitę šaknies guļb- pavadinimai: guļba, guļbe, 
guļbis, guļbs; plg. gulbīši Venta (ME), kurie veikiausiai kilę iš blr. 
гульбa (Niedermann 1923).

Dažniau pasitaiko ā kamieno forma guļba (gùļba), ji žinoma šnek-
tose apie Agluoną, Preilius, Vilianus, registruota ir Kaunatoje, Mal-
toje, Pildoje, Ružinoje, Skaistoje, Škiaunėje ir kt., pvz.: mudri vaŕśìm 
rak gùļbys ‘greitai galėsim kasti bulves’ Galėnai (LVDA); saguluši 
gùļbu mùotrùoji ‘sugulę bulvienojai’ Sakstagalas (LVDA); gùļbu dàudź 
śìei̭, àr gùļbys cə̀ukys baròi, i pošy âdàm ‘bulvių daug sodina, bulvėmis 
kiaules šeria, patys irgi valgome’ Varkava (LVDA).

Daugiausia pietinėse Latgalos šnektose (Agluona, Dagda, Užvaldas, 
Kapiniai, Kraslava, Malta, Viškiai) vartojama ē kamieno forma guļbe 
(gùļb́ä), pvz.: mozùos gùļb́iś lùpỳm barojàm ‘mažas bulves gyvuliams 
sušeriame’ Užvaldas (LVDA); suôka gùļb́iś kaś ‘pradėjo kasti bulves’ 
Kraslava (Apv).

Dagdoje ir Kaunatoje užfiksuota o kamieno forma guļbs (gùļbs), 
pvz.: kot śńìks pa daļài nùkust, jùopòrlosa gùļby ‘kai sniegas šiek tiek 
aptirps, reikės perrinkti bulves’ Kaunata (ALE). io kamieno forma 
guļbis (gùĺb́ś) vartojama Aizkalnėje, Andrupenėje, Kapiniuose, Kau-
natoje, Maltoje, Rundėnuose.

Didžiojoje Latvijos teritorijos dalyje vartojamas germaniškos kil-
mės pavadinimas kartupelis (< vo. že. kartuffel, žr. Sehwers 1953: 47; 
plg. dar dabartinį vo. au. Kartoffel; šis pasiskolintas iš it. tartuficolo, 
žr. Kluge 242002: 473t.).

Kartupelis yra latvių bendrinės kalbos žodis, dažnai vartojamas ir 
tarmėse greta kito senesnio pavadinimo.

Tarmių pavyzdžiai: ṕìsad́è̦sejòam kaŕtuṕe̦ļu: boúś i poším, i łùṕìm 
‘pasisodinome bulvių, bus mums patiems ir gyvuliams’ Aknysta 
(LVDA); kuôka ecêšas bi kâdrei͊z priêkš katupeļiêm ‘seniau bulves akė-
davo medinėmis akėčiomis’ Gruobinia (LVDA); katupeļus cepa àr 
visâm mizâm kruô prìškâ vòi kostâs ùglês ‘bulves kepė su lupenomis 
krosnies priekyje arba karštose žarijose’ Kalncempiai (LVDA); ka jau 
grib tâ smakâk runât, tâ glaũnâk, ta teîc – katupeļ ‘kai nori gudriau, 
šiuolaikiškiau pasakyti, sako – kartupeļi ‘bulvės’ Planyca (LVDA); mus 
puk izaû:g, tik briẽ:smik katupe̦ļ̦ aû:g ‘mums daug užaugo, taip baisiai 
‘labai gerai’ bulvės augo’ Puopė (LVDA); ka katupeļus apstãdija ùn 
nùoraka, tanĩ dìenã vàrija katupeļu bìezputru ‘kai bulves pasodindavo 
arba nukasdavo, tą dieną virdavo bulvių košę’ Rencėnai (LVDA); 
kàrtuṕèĺś – tys pa jaûnàm ‘kartupelis – čia jau naujoviškai’ Sakstagalas 
(LVDA); kàrtupeļi vacâ joàstoàda, ta tik lìeli loksti naaûgùot ‘bulves 
reikia per delčią sodinti, kad bulvienojai dideli neaugtų’ Sinuolė 
(ALE); gùs iêda katupeļu lokstus ‘karvė ėdė bulvienojus’ Stameriena 
(LVDA); katupeļs stãd abuliņ zeme, agrak stãdi rudz rugaja ‘bulves 
sodina žemėje, kur prieš tai augo dobilai, seniau sodino ten, kur augo 
rugiai’ Svėtciemas (LVDA); bet nu sâk saûkt pa katupeļiêm ar ‘dabar 
pradėjo irgi kartupeļi vadinti’ Zantė (LVDA).

XVIII ir XIX a. žodynuose užfiksuotas kartupelis ir nom. pl. kar-
tupeles: Kartoffeln, kartuppeles Stender 1789 II 762; kartupelis, -ļa, pl. 
-i, die Kartoffel. Kartupeļus rakt un vilkt, kartoffeln ausnehmen ‘bulves 
kasti’ Ulmann 1872: 103; Kartóffel, kàrtupelis Ulmann 1880: 439.

Tarmėse šis pavadinimas turi daug fonetinių ir morfologinių va-
riantų.

Kartufelis daugiausia vartojamas Kuržemėje ir Žiemgaloje, rečiau 
Vidžemės pietryčiuose ir Augšžemėje, pvz.: pa katufeļìm àr pasoûc, 
bet paš ̄ sova stârpa pa rãceņìm runa ‘[bulves] vadina ir kartufeļi, bet 
tarpusavyje vadina rāceņi’ Stendė (LVDA).

Kartupulis daugiausia vartojamas sėliškosiose Latgalos šnektose 
(Abeliuose, Elkšniuose, Zasoje, taip pat Druvienoje ir Rudzėtuose), 
pvz.: kàrtupuĺi ćii sàuc i gùļba ‘kiti bulvę vadina ir guļba’ Rudzėtai 
(LVDA). Jis taip pat užrašytas iš Abelių, Druvienos, Krustpilio, Ru-
dzėtų, Zasos.

Kartopelis vartojamas daugiausia Kuržemės lyviškosiose šnektose, 
jaunesniosios kartos vartojamas ir kai kuriose Latgalos šnektose, pvz.: 
pa Jāņ nedeļ mus ju bii̭ izvā:rc katopeļ zu ‘Joninių savaitę mes jau 
būdavome išsivirę bulvienės’ Puopė (LVDA); es ēd kartopaļs ‘aš valgau 
bulves’ Venta (LVDA).

Kartup(i)s paplitęs Vidžemėje (apie cėsis, Smiltenę, aptinkamas 
ir Augšžemėje), pvz.: šùodìe izvàrĩju katupus ‘šiandien išviriau bulvių’ 
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Kauguriai (ALE); kar͊tupus smìlc (-ts) zemê viê vai͊râk stãda ‘bulves 
daugiau smėlingoje dirvoje sodina’ Smiltenė (LVDA).

Katupelis aptinkamas kai kuriose Žiemgalos šnektose (Augstkal-
nėje [EH], Bėnėje, Snikerėje, Ukriuose, Vecaucėje, Zaleniekuose), 
pvz.: vagas katupeļiêm dzen̦ a mazuô akli ‘vagas bulvėms daro su mažu 
arklu’ Zaleniekai (LVDA).

Kuržemėje, kai kur Žiemgaloje ir Vidžemėje (Burtniekai, Grun-
dzalė, Nytaurė, Raiskumas, Rencėnai, Valmiera ir kt.) vartojamas 
variantas kartpelis, pvz.: katpeļu tũcis ‘bulvių troškienė’ Burtniekai; 
katpeļus nuôti͊ra un vâra ‘bulves nuskuta ir verda’ Iecava (LVDA); 
katpeļus nùokàsa, sapèncẽja a drẽbu mazgãjamuo vāli ‘bulves nukasė, 
sugrūdo su žlugto kultuve’ Karkiai (LVDA); dugava i tâda biêsputra – 
katpeļus nuovãra, sabakâ, piele piẽnu ‘dungava yra tokia košė – bulves 
išverda, sutrina, įpila pieno’ Virga (LVDA).

Kuržemėje ir Žiemgaloje vartojamas variantas kartfelis, pvz.: viênâ 
ruôkâ siļ̃ķe, viênâ katfelis ‘vienoje rankoje silkė, kitoje – bulvė’ Nyca 
(LVDA); katfeļiêm i rōzâ ziêdi ‘bulvių žiedai rausvi’ Vecsvirlauka 
(LVDA).

Variantas karpelis paplitęs Vidžemėje, rečiau vartojamas Augšže-
mėje (ten pasitaiko ir karpalis – Secė, Sėrenė, sporadiškai aptinkamas 
ir Kuržemėje – Dunalka, Kalvenė), pvz.: kapeļa klučus vàrija ‘bulvių 
kukulius virė’ Burtniekai (LVDA); kapeļi agrâk vaĩrâk nebi kâ maziẽ 
ziliẽ ‘seniau bulvių kitokių nebuvo, tik tos mažos mėlynos’ ėrgemė 
(LVDA); kapeļs stād liẽlus låũks ‘sodina didelius laukus bulvių’ Jerai 
(LVDA); kapeļiẽm šuôgad mizîgi laksti ‘šiemet labai dideli bulvieno-
jai’ Kūdumas (LVDA); iêsim kapeļus ņe̦tu! ‘eisim kasti bulvių!’ Skan-
kalnė (LVDA).

Kartins, kartiņš (ir kartīns) vartojami daugiausia Vidžemės lyviš-
kosiose šnektose, pvz.: iês katinu stādîtu ‘eis bulvių sodinti’ Braslava 
(LVDA); katins a vis miz vâri ‘bulves su lupena virė’ Karkiai (LVDA); 
katis stādii̭ diẽzga doũdz ‘bulvių gana daug sodindavo’ Duntė 
(LVDA); smaga zeme stādit̄ kati noṷ mitan ‘sunkioje žemėje sodin-
tos bulvės nebūna miltingos’ Puociemas (LVDA); joûna mẽnesa stādi-
ti katiņi izoûg lakstas ‘per jauną mėnulį sodintos bulvės išauga į 
bulvienojus’ Svėtciemas (LVDA).

XIX a. šaltinyje fiksuota nom. pl. forma kartiņi, -u, Kartoffeln. 
Ulmann 1872: 102.

Karpāns fiksuotas Vecpiebalgoje ir gretimose šnektose, karpans – 
Gruostuonoje, Jaunpiebalgoje, Jumurdoje, Vecpiebalgoje, pvz.: kår͂-
på̃ nus vågå̃ vis·måz diṷreĩz ‘bulves vagoja bent du kartus’ Vecpiebalga 
(LVDA).

Rečiau aptinkama kitokių variantų. Karpulis gali būti atsiradęs dėl 
distancinės regresyvinės asimiliacijos (-upe- > -upu-) ir vėlesnio -tu- 
iškritimo ar priderinimo prie baigmens -ulis. Užrašytas iš Skujenės, 
Sunakstės, pvz.: es na:zinu, koá bes kaŕpuļìem cìlvàks varàtu dzeívùot 
‘nežinau, kaip galėtų žmogus gyventi be bulvių’ Sunakstė (ALE); 
kartapelis – iš Neretos (Niedermann 1923: 41); kartapulis – iš Abelių 
(Niedermann 1923: 41), Biržų.

Skolinys tupulis (< vo. že. tuffel EH II 704) labiausiai paplitęs 
Vidžemės pietryčiuose ir keletoje vakarų Latgalos šnektų, pvz.: tupuļus 
stoàdija tad, kad toâds gobolàins debess àr mozâkìem moàkùonîšìem; ka 
bi skaidris, ta tukšš (-šs) tìrums, ta tupuļi na-izaûgùot ‘bulves sodino, 
kai danguje maži kamuoliniai debesėliai; jeigu giedra, tai laukas tuš-
čias, tada bulvės neužauga’ Sinuolė (Sgr 304).

Aferezinis variantas tupelis <*kar-tupelis vartojamas šnektose apie 
Jumpravą, šiaurinėje Kuržemės dalyje (Dundaga, Puopė), pvz.: vé:cìe 
po tuppe̩ļìem ‘sẽniai tupeliais [vadina bulves]’ Mengelė (LVDA).

Pietinėje Vidžemės dalyje, rečiau vakarų Latgaloje paplitęs pava-
dinimas tupenis, jis aptinkamas ir Talsuose, Duntėje, Kursyšiuose, 
Džūkstėje ir kt., pvz.: adbràuć is tupèń rakšonys tòłk ‘atvažiuok į talką 
bulvių kasti’ Galėnai (LVDA); iscep uôglês tupenîti un êd ‘iškepa žari-
jose bulvelę ir valgo’ Kursyšiai (ALE).

Vietomis pasakoma ir variantų tupene, tupine, tupinis (Dagdoje), 
tupiņš, pvz.: muna tànte sîkus tupiņus saskrùotè̦ja, sagriêze sàklài – 
sokanìe spìrta brùža tupiņi toàpot aûga ‘mano teta mažas bulvytes 
nuvalė, supjaustė sėklai – raudonos bulvės spiritui varyti irgi augo’ 
Sinuolė (ALE).

Lietuvių kalbos plote Kybartuose užrašyti lie. kartùpelis (Mažo-
joje Lietuvoje vartotas jau XVIII a., pvz.: Sėkĭtĕ Kopuʃtùs, môrkùs ʃu 
diddĕlĕ Sáuje; ‖ Rópju, Paʃtarnókû Swiklû beygĭ Rĕpukkû; ‖ Taip ir 
Sʒalkiû, ʃù gardeis Kartuppĕliŭ Walgeis ‘sėkite kopūstus, morkas su 
didele sauja; ropių, pasternokų, burokėlių bei bulvių; taip pat ir 
kopūstų, su gardžiais bulvių valgiais...’ DonelR 126), kardùpelis irgi 
kilę iš minėto vo. že. kartuffel (plg. Alminauskis 1934: 63t.; Smo-
czyński 2007: 260).

Zietelos kurdùplis galėjo ateiti per blr. dial. картóфля.
Baltarusiškas yra ir kitas Zieteloje vartotas bulvės pavadinimas 

kunodà, kunõdas, plg. blr. dial. кунaда (LKA I 161), pvz.: drámnos 
kunõdos ‘smulkios bulvės’ ZtŽ 331; kunõdu. ar dúot põnu? ‘bulvių ar 
duoti ponui?’ ZtŽ 331; žmónˈės mˈė kunodàs sodˈntˈi ‘žmonės ėmė 
bulves sodinti’ ZtŽ 331; tˈegù js pˈno sa kunõdom ‘tegu valgo pieno 
su bulvėm’ ZtŽ 331; graž kunodˈlɛ ‘graži bulvelė’ ZtŽ 331; dúokˈit 
nór po kunodˈla· ‘duokit nors po bulvę’ ZtŽ 331; kap mˈėnùkas mã-
cˈit kas, tai ir kunodkos mãcˈitkos ‘kai mėnulis mažas, tai ir bulvės 
mažos’ ZtŽ 331; kunodàs kasėm ‘bulves kasėme’ Zietela (LKŽe); pra-
puolė kunõdos čionai ‘prapuolė bulvės čia’ Zietela (LKŽe).

Sokaičių ėčiùkas ir Smalininkų ečukas galbūt išriedėję iš vo. dial. 
Erdschocke (plačiau žr. Kluge 242002: 63, 253).

Kita dalis lietuvių ir latvių bulvės pavadinimų atsirado dėl bulvės 
gumbo panašumo su kitokiomis daržovėmis bei vaisiais.

Vakarų žemaičiai ir kai kurios gretimos šiaurės žemaičių kretin-
giškių, pietų žemaičių varniškių bei raseiniškių šnektos (apie Šilalę, 
Tauragę), Klaipėdos krašto aukštaičiai (XIX a. ir Rytų Prūsijoje gy-
venę lietuviai) bulvės reikšme vartoja seną žodį rópė ar jo deminu-
tyvinį variantą ropùtė (retai – rapùtė, rupùtė), pvz.: šimta rọptẹs âug 
kāp‿patọsẹs ‘šįmet bulvės auga kaip pasiutusios’ KrŽ 349; palndọss 
pọ‿stla srnk tas‿rpọts ‘palindusi po stalu surink tas bulves’ KrŽ 
349; pitâms ẹšsẹvệrọ sáusũ rọpu ‘pietums virsiu sausų bulvių’ KrŽ 
349; ropių cielą pūrą priroviau ‘bulvių visą pūrą priroviau’ Palanga 
(LKŽe); aš eisu į kelnerį sėklai rópes pjaustyt ‘aš eisiu į rūsį sėklai 
bulvių pjaustyti’ Ramučiai (LKŽe); ankstybes roputès mes jau nukasėm 
‘ankstyvąsias bulves mes jau nukasėme’ Skirsnemunė (LKŽe); ropùčių 
neskustų išvirs gaspadinė, kanapių vėl sutrins ‘bulvių neskustų išvirs 
šeimininkė, kanapių vėl sutrins’ Judrėnai (LKŽe); atnešk krestį dide-
lių ropùčių – kugelį kepsim ‘atnešk pintinę didelių bulvių – kugelį 
kepsim’ Tauragė (LKŽe); pietums išvirsiu ropùčių su lupenom ‘pietums 
išvirsiu bulvių su lupenom’ Kartena (LKŽe); mes turėjom tų roputìkių, 
buvo skanios, miltingos ‘mes turėjom tų bulvių, buvo skanios, mil-
tingos’ Šilutė (LKŽe) (plg. anksčiau minėtą M. Valančiaus kūrinio 
ištrauką, žr. p. 291).

Vienoje kitoje Klaipėdos krašto bei pietinėje Nemuno pusėje esan-
čiose vakarų aukštaičių kauniškių šnektose žinomas tos pat kilmės 
bulvės pavadinimas rapùkas (kai kur ir ropùkas), tik turintis kitą de-
minutyvinę priesagą -ukas bei dažnai kitokį šaknies vokalizmą. 
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Aptariamasis pavadinimas irgi nėra visai naujas, jis užfiksuotas iš 
Griškabūdžio apylinkių (Rygiškių kaimo) kilusio Antano Tatarės 
(1805–1889) raštuose (apie jų kalbą žr. Zinkevičius 1981): darbų kuo 
daugiausia: miežius, avižas, žirnius, rapukus iš lauko namo pargabenti 
(LKŽe). Pvz.: pirmà niẽgz búlvʼu· neminavó·jo· ǀ sak·davo· ǀ rapùkai ‘pir-
ma niekas bulvių neminėjo, sakydavo rapukai’ ZnŽ II 523; rapùkai 
šẽs m·tais prastã užder·ju ‘bulvės šiais metais prastai užderėjo’ ZnŽ 
II 523; m·s laukuosè rñko·mæ rapukùs ‘mes laukuose rinkome bulves’ 
ZnŽ II 523; tñka kaip‿svestas su‿rapùkais ‘tinka kaip sviestas su 
bulvėmis’ ZnŽ II 523; ka‿rapùku. tur·si ǀ bã·du næmat·si ‘jei bulvių 
turėsi, bado nematysi’ ZnŽ II 523; apie mus senieji žmonės visi tik 
rapùkais bulves vadina ‘apie mus senieji žmonės visi tik rapukais bul-
ves vadina’ Kiduliai (LKŽe); jau rapùkų mažai sklepe, reiks iš kaupo 
atsinešt ‘jau bulvių mažai rūsyje, reiks iš kaupo atsinešti’ Sudargas 
(LKŽe); kad tie rapùkai šįmet ir visai neužderėjo ‘kad tos bulvės šįmet 
ir visai neužderėjo’ Ragainė (LKŽe); dažylą valgydavo su rapùkais 
‘padažą valgydavo su bulvėmis’ Smalininkai (LKŽe); išvirk man ro-
pukų ‘išvirk man bulvių’ Girkalnis (LKŽe).

Žodį rópė reikšme ‘kryžmažiedžių šeimos vaistinis augalas (Brassi-
ca rapa)’ randame tiek pirmajame (rʒepá / rapa. Rope SPr 161), tiek 
antrajame (Rʓepa okrgłá / Rapa, æ. Rapum, Rope SD3 395) Konstan-
tino Sirvydo žodyne, taip pat XVII a. Mažosios Lietuvos rankraštinia-
me žodyne Clavis Germanico-Lithvana (Rbe. Rópe, ês. F. c II 355).

Jis turi giminaičių kitose ide. kalbose, plg. s. bažn. sl. rěpa, s. vo. 
au. ruoba, lo. rāpum, rāpa, gr. ῥάπυς ‘ropė’. Tai neaiškios kilmės „ke-
liau jantis“ žodis (plg. Trautmann 1923: 237; LEW 743; IEW 852; 
Sabaliauskas 1959a, 1990: 43 ir lit.; Smoczyński 2007: 520).

Kuržemėje ir vakarų Žiemgaloje plačiame kompaktiškame areale 
vartojamas pavadinimas rācenis yra ropės semantinis analogas (plg. 
rācenis – Brassica rapa), pvz.: kad sê̦rmuôkšļiêm puk uôgas, tad rãceņi 

la:bi paduôdâs ‘kai šermukšniuose pulkai uogų, tai ir bulvės gerai dera’ 
Asytė (LVDA); ma cũku rãcenis vêl tagad iẽt ‘dabar vėl vartoju [pava-
dinimą] cūku rācenis ‘kiaulinės bulves’ Dzirciemas (LVDA); ka jau i 
rãcenis, ta badâ nuômit neva ‘jei jau bulvių yra, iš bado nemirsi’ 
Kursyšiai (ALE); mẽs jaû parasti turi tuõ varadu – rãceņi ‘mes papras-
tai tą žodį vartojame – rāceņi’ Kursyšiai (LVDA).

Kai kur Kuržemės pietuose vartojama lytis rācinis (Barta, Duni-
ka, Kursyšiai, Nyca, Rucava, Saldus, Satiniai), pavienėse šnektose 
pasakoma ir rāciņš – (Dundaga FBR V 132, Pūrė FBR XIV 46), 
rācēnis (Blydenė, Džūkstė, Garuoza), pvz.: rãcẽņus ka stâda, a cacîti 
izdze̦ vagas ‘kai sodina bulves, arklu išaria vagas’ Džūkstė (ALE); 
rā cīnis – rãcĩnis jaû grib, ka ga viņu rušinâs; rãcĩņus iêraûsa pe̦lnuôs, 
icepa, senâk bi sa’kaniẽ, ziliẽ, liẽliê batiê rãcĩņi ‘bulvei patinka, kai 
apie ją kapstosi; bulves įkasa į pelenus, iškepa, seniau buvo raudonos, 
mėlynos, didelės baltos bulvės’ Džūkstė (ALE). Rācis vartojamas 
Blydenėje. Kuršių nerijos latvių kalboje fiksuotas pavadinimas rāpu-
cis (EH II 361).

XIX a. šaltiniuose bulvės reikšme vartojamas ir pavadinimas rācens 
‘ropė’: in Kurland hier und da auch ‘šen bei ten Kuržemėje’ rahcens 
Ulmann 1880: 439; taip pat nom. pl. zemes rāciņi: ſemes rahciņi ‘žemės 
ropės’, Kartoffeln. Ulmann 1872: 234.

Jānis Endzelīnas (ME III 494) teigia, kad la. rācenis galėjo atsi-
rasti kontaminacijos būdu iš šaknies rāp- (plg. lie. rópė) ir rac-, plg. 
la. rakt ‘kasti’. Šis veiksmažodis giminiškas lie. ràkti ‘krapšyti, durti, 
kasti’ (Būga I 276, II 195, 258, 534t.; ME III 475, 699; Smoczyński 
2007: 498t.).

Latviai bulves taip pat lygina su pupomis.

Iš Galėnų ir Varaklianų užrašytas pavadinimas pupa (plg. pu pa – 
Vicia faba), o ME IV 712 užfiksuotas pavadinimas zempupa iš Nere-
tos ir Saukos.

La. pupa (Faba vulgaris) giminingas lie. pupà (ME III 414). Vie-
tovardžiai Pupayn, Pupekaymen ir pan. (Gerullis 1922: 137; Endzelīns 
1943: 237) suponuoja, kad šis žodis egzistavo ir prūsų kalboje.

Augustas Leskienas (1891: 225) pùpą lygino su putà, psti. Iš tie-
sų pupà, kaip ir kiti čia minėti žodžiai, gali būti kilęs iš to paties ide. 
veiksmažodžio *peu- / *pou- / *pū- ‘pūsti’, tik išplėsto kitu determi-
natyvu -p-, plg. ypač la. paupt ‘pampti’ (jis giminiškas ir lie. paũpti 
‘dvėsti, stipti’, žr. Urbutis 2009: 100), la. pups ‘moters krūtis’, lo. pū-
pus ‘berniukas, vaikas’, alb. pupë ‘krūtis, spenys, pumpuras’ (Са ба-
ляускас 1959: 232tt.; Sabaliauskas 1990: 158; LEW 670t.; IEW 847tt.; 
Smoczyński 2007: 489t.).

Tiesa, Vytautas Mažiulis (PKEŽ I 129t.) kėlė mintį, kad tiek lie. 
pupà, tiek ir pr. babo ‘pupos’ E 263 yra vaikų žodžiai.

Semantiniu požiūriu prie minėtųjų dera Kuržemėje, ypač jos piet-
vakariuose, sutinkamas pavadinimas pampālis, pvz.: apaļus pam͊paļus 
izvãrîja ‘sveikas bulves išvirė’ Asytė (LVDA); pam͊paļi bi senâk, tagad 
katfeļi ‘seniau buvo [pavadinimas] pampaļi, o dabar katfeļi’ Ziemu-
pė (ALE).

Kurmenėje ir Taurkalnėje vartojamas pavadinimas pimpulis. Kai 
kur Kuržemėje pasakomi pen̦tupelis (Priekulė) ir pen̦tups (Asytė [EH], 
Bunka [EH], Gramzdas [ME], Priekulė).

XIX a. šaltiniuose aptinkamas pavadinimas pampaļi: pampaļi, -u, Kar-
toffeln. Ulmann 1872: 188; locale Benennung ‘toponimas’ pampaļi. Ul-
mann 1880: 439; pimpuļi kartoffeln (iš Taurkalnės) Ulmann 1872: 201.

Pavadinimas pentups taip pat nurodytas XIX a. šaltinyje: pentups, 
-a, die Kartoffel Ulmann 1872: 199.

Jiems artimas lie. papalas, kurio svarbiausia reikšmė yra ‘gumbas’ 
(LKŽe).

Šis padarytas su būdvardine priesaga (kilusia iš *-lo-, plg. Am-
brazas 1993: 98tt.) iš vaikų kalbos veiksmažodžio, plg. lie. papti, la. 
pàmpt, taip pat pr. papinipis (< *papimpis) ‘balno pasėdas’ E 444, sl. 
*pupъ ‘bamba’, s. isl. fimbul ‘stiprus, didelis’, lo. pampinus ‘vynmedžio 
lapai, ūglysʼ, papula ‘spuogas, pūlinėlis’, gr. πομφός ‘odos pūslė’, arm. 
pa̒mpu̒št ‘šlapimo pūslė’ (Trautmann 1923: 205; ME III 73; LEW 535t.; 
PKEŽ III 222t.).

ME reikšme ‘bulvė’ pateikiamas žodis ābuols ‘obuolys’ iš Alūksnės, 
o EH ābals – iš Ventos. Esama ir kitų pavadinimų: zemes ābuols ‘že-
mės obuolys’ Balvai (Niedermann 1923: 75); zemes ābuls (Sinuolė), 
pvz.: tupuļus sàuce gòn pàr zemes oâbulìem, bet reši ‘bulves vadina ir 
zemesāboli, bet retai’; zemābuols (Vainižiai), zem(e)sābuols (pl. zemsâbuļ) 
Duntė (FBR VIII 69).

Tokie pavadinimai galėjo rastis dėl seno vokiečių bulvės įvardiji-
mo Erdapfel, kuris yra vertinys iš lo. mālam terrae. Šis, iš pradžių 
žymėjęs ciklamenus, melionus, moliūgus, agurkus, vėliau Europoje 
plačiai imtas vartoti bulvėms įvardinti (Kluge 242002: 253).

Kita vertus, aptariamasis latvių dūrinys (resp. žodžių junginys) su-
darytas iš dviejų senų žodžių. Ypač archajiškas pirmasis – zeme, plg. lie. 
žmė, pr. same E 24, semmē III 10517, s. sl. zemlja, lo. humus, s. i. kṣam-, 
Av. ząm (acc. sg.), gr. χϑών, he. tegan (gen. sg. tákna(a)š), toch. A tkaṃ 
(gen. sg. tkanis) ir t. t. (Trautmann 1923: 369; ME IV 708t.; Benvenis-
te 1935: 147tt.; LEW 1299; IEW 414tt.; Иванов 1965: 25tt.; ИЯ 821; 
Sabaliauskas 1990: 53t.; PKEŽ IV 58tt.; Smoczyński 2007: 777t.).

Antrasis dėmuo âbuõls irgi gana senas, jis kadaise buvo l kamie-
no daiktavardis, plg. lie. obuolỹs, pr. woble E 616, sl. *āblu-, *ablъko, 
s. vo. au. aphol, -ul, s. air. ubúll ir kt. (Būga I 433; Trautmann 1923: 
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2; ME I 234t.; Fraenkel 1936: 108; LEW 515; IEW 1t.; Kazlauskas 
1968: 286; ЭССЯ I 44tt.; ИЯ 637t.; Sabaliauskas 1990: 41t.; PKEŽ 
IV 259tt.; Smoczyński 2007: 432).

Kai kuriose Lietuvos šnektose bulvės lyginamos su kitu panašiu 
vaisiumi – kriauše. Vienoje kitoje šiaurės žemaičių telšiškių šnektoje 
apie Mažeikius, Akmenę vartojamas pavadinimas dlė (su variantais 
dlis, dùlė, dùlis), pvz.: kad aš buvau maža, kitaip nevadino kaip dū̃lės 
‘kai aš buvau maža, kitaip nevadino, kaip dūlės’ Akmenė (LKŽe); 
eisiam dū̃lių kasti ‘eisime bulvių kasti’ Akmenė (LKŽe); nulupk dūlès, 
virsiam šutinio ‘nulupk bulves, virsime šutinio’ Papilė (LKŽe); šiemet 
miltingi dūliai ‘šiemet miltingos bulvės’ Klykoliai (LKŽe) (plačiau apie 
slavizmą dūlià ‘kriaušė’ žr. p. 324), plg. dar minėtą M. Valančiaus 
kūrinio ištrauką (p. 291).

Retai latvių kalboje vartojami keli kiti pavadinimai: kaņ͊ķis – ke-
letoje Kuržemės šnektų (Alsunga, Jūrkalnė, Ulmalė) (Niedermann 
1923: 90), Užava, Venta (pl. kaņ͊ķi ME), kaņķē̦ns (Alsunga, Jūrkalnė, 

Užava), kaņ͊ķe̦̦̦ns (Venta) (pl. kaņ͊ķe̦̦̦ni ME), pvz.: kaņ͂ķi – maziņi, sîki 
‘kaņķi – mažos, smulkios [bulvės]’ Blydenė (LVDA).

XIX a. šaltinyje užfiksuotas pavadinimas kankeni Kartoffeln. Ul-
mann 1872: 102.

Pavadinimas ķe̦pulis išgirstas Baižkalne (nom. pl. ķe̦puļi ME), ķē-
pulis – Remtėje, Strutelėje, Zebrenėje, nom. pl. ķe̦͊puļi ME pateikta 
iš Remtės, Strutelės, taip pat iš Jelgavos ir Tukumo apylinkių.

Nom. pl. ķe̦͊puļi aptinkamas XIX a. šaltinyje: ķehpuļi Kartoffeln 
Ulmann 1872: 106.

Sporadiškai pasakoma ir keletas kitų pavadinimų: kaftelis (Byriniai, 
Vecumniekai), nom. pl. bimbaži (Dzirciemas ME); kankumi (Ulmann 
1872: 102); kan͊tuļi (Valmiera ME), papučis (Alūksnė ME), pāpulis 
(Biržai, Zasa) ir kt.

Iš aktyvios vartosenos išnykęs žodis čāčis Nycoje ir Nygrandėje. 
Tarmėse neaptinkama šių iš įvairių šaltinių žinomų pavadinimų: 

bambuļi, bumbēži, bumburs, gartupeļi ir kt.
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Bulvės žemėlapiai
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Griežčio pavadinimai 
Komentaro autoriai: Rima Bakšienė, ilga Jansone, Anna Stafecka, Saulius Ambrazas 

Žemėlapio ir komentaro pagrindas – LKA I žemėlapis Nr. 89, 
LVDA žemėlapis Nr. 47 ir jų komentarai.

Žemėlapyje pateikiamas griežčio (Brassica napus L. var. rapifera) 
pavadinimų paplitimas. 

Lietuvių ir latvių šnektose vartojama nemažai pavadinimų variantų, 
turinčių šaknį griez- / griež-. Lie. griežtis ir la. grieznis, griezinis paplitę 
dideliame bendrame areale Lietuvos ir Latvijos rytinėje dalyje. 

Variantas grieznis paplitęs Vidžemės pietryčiuose – sėliškosiose 
latvių kalbos šnektose, griezinis sudaro kompaktišką arealą didesnėje 
Latgalos dalyje. Kai kuriose šnektose pasitaiko ir griežinis, griežņa, 
griezenis, griezēnis, griezienis, griezine, grieznis.

Tarmių pavyzdžiai: vòirák gòn kȃļi, griȇžņi sák àizmìrstìes ‘daugiau 
[vartoja žodį] kolis, [žodis] griežnis imamas pamiršti’ ėrgliai (LVDA); 
griȇžņus togad mos̩ ku:ʹr rac̩ ‘griežčių dabar mažai kur pamatysi’ Saus-
nėja (LVDA); grîźiņus śeņuôk ćîš ļàuds âdˊä ‘griežčius žmonės seniau 
labai valgė’ Asūnė (LVDA); vasalus grîźiņus ćäpʹä ćeplˊî, i grîźiņus łyka 
kluôt pʹi màiźiś ‘sveikus griežčius kepė krosnyje, griežčių taip pat 
dėdavo į duonos [tešlą]’ Nautrėnai (LVDA).

La. grieznis, griežinis, grieznis užfiksuoti XVIII–XIX a. latvių ra-
šytiniuose šaltiniuose: greeſni Schnittkohl Lange 1773: 122; greeſchini 
(greeſni) Schnittkohl Stender 1789 II 520; greeſņi Schnittkohl Ulmann 
1872: 79.

Lietuvos teritorijoje pavadinimas griẽžtis, grežtis ir jo variantai 
griežtỹs, griežtnis paplitę šiaurės rytų dalyje: rytų aukštaičių vilniškių, 
uteniškių, anykštėnų, kupiškėnų šnektose, rytinėje panevėžiškių pu-
sėje, pvz.: i[š]siˈrɔ·væu ˈgrieš’ti. ǀ muñ’drei· v.ikš’č’ɔ.ju ir v.lgau ‘išsiro-
viau griežtį, mandrai vaikščioju ir valgau’ KpŽ I 740; ˈgrieš’čei bu·davɔ. 
d’væˈjɔ·pi ǀ gælˈtɔ·ni ir ba.ti ‘griežčiai būdavo dvejopi – geltoni ir bal-
ti’ KpŽ I 740; ˈmu·su. ˈniekas næv.lgɔ. ˈgrieš’č’u. ǀ kæũla.m ataˈduodam 
‘iš mūsų niekas nevalgo griežčių, kiaulėms atiduodame’ KpŽ I 740; 
grešti. bú·dava. nus.lupu ǀ pak atαinù iž‿daža. i‿suvá.lgåu ‘griežtį, 
būdavo, nusilupu, kol pareinu iš daržo, ir suvalgau’ KlŽ 81; greu. 
nesa.d.nα dabα ‘griežčių nesodina dabar’ KlŽ 81; nulupk man griẽžtį 
‘nulupk man griežtį’ Kupiškis (LKŽe); kopūstai griežčiais išvirto ‘ko-
pūstai griežčiais pavirto’ Skapiškis (LKŽe); kai motulė griežčius sės, 
ant rytojaus raut galės, tai tada gi, motinėle, aš pas tave sugrįšiu ‘kai 
motulė griežčius sės, ant rytojaus rauti galės, tai tada gi, motinėle, 
aš pas tave sugrįšiu’ Pandėlys (LKŽe); mūsų šiais metais tik balti 

griežtniai užaugo, geltonų visai nėra ‘mūsų šiais metais tik balti griež-
čiai užaugo, geltonų visai nėra’ Ragainė (LKŽe). 

Tvirtagališkai kirčiuotas variantas griẽžtis vartojamas ir bendrinė-
je lietuvių kalboje.

Visi minėti pavadinimai yra veiksmažodiniai vediniai, plg. la. 
griezt / lie. griežti (EH I 409; LEW 169).

Bendrinėje latvių kalboje vartojamas kālis sudaro kompaktišką 
arealą Kuržemės šiaurės rytuose, Žiemgaloje ir vakarinėje Vidžemės 
dalyje, pvz.: kâļs var pa Jãņim iêst, ãtr isaûg ‘griežčius galima per 
Jonines pasėti, greitai užauga’ Aizputė (LVDA); kļu laas guôvei duôd 
‘griežčių lapus karvei duoda’ Nytaurė; kàļus cepa rijâ, brìm liẽlais 
prìeks ‘griežčius kepdavo jaujoje, didžiulis džiaugsmas vaikams’ Uo-
muliai (LVDA); luõpu kâļi bati, dze̦tâniê i suluôti ‘gyvuliniai griežčiai 
balti, geltoni ir sultingi’ Rucava (LVDA). Šis arealas nepertraukiamai 
susijęs su šiaurinėje Lietuvos dalyje paplitusio varianto kolis plotu. 

Kuržemėje apie Saldų nedideliame kompaktiškame plote vartoja-
mi kūle ir kūlis (< vo. Kohl), pvz.: kûles senâk tikaî saûca ‘[griežčius] 
seniau vadino tik kūlės’ ciecerė (LVDA); ma vêl tagad aûg kûļi ‘aš ir 
dabar auginu griežčius’ Gaikiai (LVDA).

La. kālis užfiksuotas XVII–XIX a. žodynuose: Kahl Schnittkohl 
Fürecker 1685 I 107; kahls, kahli Wurzelwerk in Gärten Lange 1773: 
138; kahli Schnittkohl Stender 1789 II 93; kàhļi, -u Schnittkohl Ul-
mann 1872: 96.

La. kālis, kaip ir est. kaal, kildinamas iš šv. arba vid. vo. že. kål 
ME II 191 (plg. kôl ‘Kohl, Gemüse’ Schiller II 516) arba vo. že. kāl 
(LEV I 371; plg. LEW 281; Urbutis 1981: 210).

Lietuvių atitikmuo kõlis ir variantai kolỹs, kolnis vartojami šiau-
rinių panevėžiškių plote bei pačiose rytinėse šiaurinės dalies vakarų 
aukštaičių šiauliškių šnektose, pvz.: eik čia, duosiu kolio pagraužt ‘eik 
čia, duosiu griežčio pagraužti’ Paįstrys (LKŽe); neleisk karvių į kolius 
‘neleisk karvių į griežčius’ Pakruojis (LKŽe); galva kaip kolis ‘galva 
kaip griežtis (plika)’ Grūžiai (LKŽe).

Jis veikiausiai pateko iš latvių kalbos, nors negalima atmesti gali-
mybės, kad į kai kurias vakarines lietuvių tarmes galėjo ateiti ir tiesiai 
iš vokiečių kalbos (Sabaliauskas 1990: 271).

Pietinėje ir pietvakarinėje Latgalos dalyje griežtis vadinamas sakne. 
Šis žodis būdingas visoms baltų kalboms, plg.: la. sakne, lie. šakns, pr. 
sagnis ‘šaknis’ E 629 (ME III 652; Sabaliauskas 1990: 158; LEW 958).
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Pavadinimas sprūte (< vid. vo. že. sprute ME III 1026; plg. vid. 
vo. že. sprote, sprute ‘Sproß, Sproßling’ Schiller IV 348) ir jo varian-
tai sprūta, sprūtis, šprūte vartojami Kuržemės plote, pvz.: sẽsim biẽtes, 
sẽsi sprũtas; nuô sprũtâm vãra cimi – biêsputru taûkuôs ‘sėsim buro-
kus, sėsim griežčius; iš griežčių verda cimę – košę taukuose’ Barta 
(LVDA); sprũtes maz aûdzê, te zeme pa stipru, vag smikc zemi ‘griež-
čių mažai augina, žemė per riebi, reikia smėlingos žemės’ Valtaikiai 
(LVDA); sprũtes ir batas, – tãs luõpiêm, tãs aûg liẽlâkas, viênas ir̂ dze̦-
te̦nas – civêkiêm ‘griežčių būna baltų – gyvuliams, tie auga didesni, 
o kiti būna geltoni – žmonėms’ Vecpilis (LVDA).

Kuržemės pietvakariuose vartojamas pavadinimas cimenis (Aisterė, 
Gruobinia [ME], Tašai), pvz.: cimenis (senāk), bet maz tuô teîca ‘cime-
nis (anksčiau), bet mažai kas taip vadino’ Aisterė (LVDA). Šiaurinėje 
dalyje (Dundaga) – struņķis.

Vakarinėse lietuvių kalbos šnektose didelį arealą sudaro pavadi-
nimas sėtinỹs ir jo variantai stinis, sėtnis. Tai visų žemaičių šnek-
tų žodis, vartojamas ir šiaurinėje vakarų aukštaičių šiauliškių dalyje 
bei buvusio Klaipėdos krašto šnektose, pvz.: sọmã·la vs[s] setẹọs 
ẹ sọšere bàdũ·n mètâ·s ‘sumalė visus griežčius ir sušėrė bado metais’ 
DūnŽ 321; sitẹũ· pasẹsejọ až.kẹ ‘griežčių pasisėjo ežikę’ DūnŽ 
321; ká·m sitnẽ· làbã· pàtñ.k ǀ r  blb·n dèd ‘kam griežčiai labai 
patinka, ir į bulvienę deda’ DūnŽ 321; [nudegus] pẹrmệjê vistã  
setinis ‘[nudegus] pirmieji vaistai yra griežtis’ MoŽK; setẹnê vâlgûomis 
 ‘griežčiai valgomi yra’ MoŽK; bâltẹ  givọlnê setẹnê ‘balti yra gyvu-
liniai griežčiai’ MoŽK; setiu sọstarkavuojem vâlguomũju ‘griežčių 
susitarkuojame valgomųjų’ MoŽK; ẹ dộuna ẹš setiu ộbâm kẽptẹ ‘ir 
duoną iš griežčių kepdavome’ MoŽK; vaikas stinį grauža ‘vaikas 
griežtį graužia’ Šilalė (LKŽe); sėtinia dideli kaip kepurės ‘griežčiai 
dideli kaip kepurės’ Kretingalė (LKŽe); tėvai, eisiam sėtini diegti 
‘tėve, eisime griežčių sodinti’ Mažeikiai (LKŽe); mūso sėtiniám visus 
lapus spragės nuėdė ‘mūsų griežčiams visus lapus spragės nuėdė’ 
Kruopiai (LKŽe); stiniai išeita į kūlas ‘griežčiai išeina į kūles’ Šatės 
(LKŽe); sėtináičiai sultingi, skani ‘griežčiai sultingi, skanūs’ Laukuva 
(LKŽe); dailūs tokie sėtinùkai, nedideli ‘dailūs tokie griežčiai, nedi-
deli’ Kražiai (LKŽe).

Pavadinimo variantas sėtinỹs (3a kirčiuotė) vartojamas ir bendri-
nėje lietuvių kalboje.

Lie. stinis, sėtinỹs yra būdvardinės priesagos –tinis, -tinys vedinys 
iš veiksmažodžio sti. Šis kilęs iš ide. šaknies *sē(i)-, turi atitikmenų 
daugelyje giminiškų kalbų: ru. сеять, le. siać, skr. sȉjati, lo. sero, go. 
saian ir kt. (LEW 778; IEW 840; Sabaliauskas 1990: 101; Smoczyń-
ski 2007: 545).

Didelėje pietinės Lietuvos dalyje, kuri apima pietų, vakarų aukš-
taičių kauniškių plotus bei pietinę vakarų aukštaičių šiauliškių dalį, 
vartojami pavadinimai krùčkas, grùčkas. 

Pasitaiko įvairių jų variantų: didžiojoje pietų aukštaičių dalyje var-
tojamas krùčkas, pačiame pietrytiniame kampe, apie Varėną – kručkà, 
krùčkė; šiauliškių ir šiaurinių vakarų aukštaičių šnektose, apie Rasei-
nius, Jurbarką turimi kriùčkas, kriučkà, kriùčkė. Pvz.: i‿rũñkel’u. ǀ i‿ 
kr’ùčku. d·davọm i·‿dúona. ‘ir runkelių, ir griežčių dėdavome į duo-
ną’ ZnŽ I 777; búlvæ[s] skùta ǀ kručkùs lùpa ǀ vakarẽnæ. kãčæ ‘bulves 
skuta, griežčius lupa, vakarienę kaičia’ ZnŽ I 782; a‿žno·t ǀ kas‿krùčkas ǀ 
kap‿ká.ime gi·v·nus ‘ar žinote, kas griežtis, jei kaime gyvenusi’ KzRŽ 
I 397; kap ku. so.dzna daũ.gˈi. tu. krùčku. ‘kaip kur sodina daug tų 
griežčių’ DrskŽ 171; šiemet kriùčkai dideli užaugo ‘šiemet griežčiai 
dideli užaugo’ Krokialaukis (LKŽe); tuoj jau možnės ir krùčkų išsivirt 
‘tuoj jau bus galima ir griežčių išsivirti’ Liškiava (LKŽe); krùčkai 
geriau auga susodinti ant kitos vietos ‘griežčiai geriau auga susodinti 
kitoje vietoje’ Marijampolė (LKŽe); aš kručkas mėgstu – jos saldžios 
‘aš griežčius mėgstu – jie saldūs’ Šiauliai (LKŽe).

Vakarų aukštaičių kauniškių plote, apie Šakius, Vilkaviškį, Mari-
jampolę, paplitę grùčkas, griùčkas, pvz.: bú·davu ǀ užá.uga grùčkai bač-
kõ·s didùmu ‘būdavo, užauga griežčiai statinės didumo’ ZnŽ I 514; 
dúo na bú·davu su‿gr’ùčkais ‘duona būdavo su griežčiais’ ZnŽ I 509; 
jæu‿grùčkas vǽ.rda ǀ tai‿ta kiemè kvẽ·pæ ‘jau griežtis verda, tai tame 
kieme kvepia’ KzRŽ I 258; i‿darža reik·jo· rav·t ǀ i‿ruñkelei ǀ i‿grùč-
kai ǀ i‿mõ·rko·s te·‿visó·kˈo·s ‘ir daržus reikėjo ravėti, ir runkelius, ir griež-
čius, ir morkas ten visokias’ KzRŽ I 258; nuasˈu i·‿búlvinæ· grùč ku· 
‘nueisiu į bulvinę griežčių’ KzRŽ I 258; ar jūs šįmet gerai užaugo 
grùč kai? ‘ar jūsų šįmet gerai užaugo griežčiai?’ Liubavas (LKŽe).

Dieveniškių šnektoje bei Baltarusijoje esančiose Varanavo, Nočios, 
Rodūnios apylinkėse vartojami variantai bručkà, bruškà, pvz.: cˈà vˈi-
sai põ· vadzˈna ǀ ir kručkà ǀ ir bruškà ‘čia visaip vadina [griežčius] – ir 
kručka, ir bruška’ DvŽ I 313; brùšku· kap kadù bũ·na laba. dzˈidˈelˈũ· 
‘griežčių kaip kada būna labai didelių’ DvŽ I 73; sãko, bruškàs sve-
ka válgyc’ ‘sako, griežčius sveika valgyti’ DvŽ I 73; brùškos bsta bál-
tos ir geltónos ‘griežčiai būna balti ir geltoni’ LzŽ 41; nà, i pagraũš 
bruškẽłį ‘na, imk, pagraužk griežtį’ LzŽ 41.

Variantas gručkas užfiksuotas daugelyje senųjų Mažosios Lietuvos 
žodynų nuo pat XVII a., pvz.: Rappuck: emlindei, dʓû M. ǁ Rappu-
kai, kû [M.] ǁ Grucʓkai, û. M. c II 262 (III 270); Rappucken Ʒemlindei 
Reppukai, Grucʓkai B 994; Gruckas, ko, m. eine harte Rbe, Rẽpukẽ 
ſonſt Rappukas, ko R I 43 (Urbutis 1981: 207).

Anksčiau manyta, kad šie pavadinimai yra slavizmai, plg. blr. брyш-
ка, брyчка, blr. dial. крyчка, le. gruszki ‘tokia bulvių rūšis’ (žr. LEW 
302; Skardžius IV 137). Tačiau Vincas Urbutis (1981: 205tt.) įrodė, 
kad tai germanizmai, plg. vo. dial. Brûke, Brucke, Wrûke, Wru(c)ke < 
vo. že. Wruuk ‘rąstgalis, trinka’, Wrūck ‘šaknis’, o blr. dial. крyчка 
laikytinas lituanizmu (ЭСБМ V 127). Periferinėse lietuvių šnektose 
pasitaikantys baltarusizmai bručkà, bruškà yra daug vėlesnės kilmės.
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Javų pavadinimai 
Komentaro autoriai: Rima Bakšienė, Anna Stafecka, Saulius Ambrazas

Žemėlapio pagrindas – atsakymai į ALE leksikos klausimyno klau-
simą Nr. 68 ir LVDA klausimą Nr. 46. 

Žemėlapyje vaizduojamas sąvokos ‘javai’ pavadinimų paplitimas. 
Lietuvių ir latvių kalbose vartojami bendros reikšmės žodžiai – lie. 
duona, la. maize ‘duona’. Abiejose baltų kalbose šie žodžiai turi pa-
grindinę reikšmę ‘valgis, paprastai kepamas krosnyje iš raugintos teš-
los ir turintis kepalo formą’. Ši reikšmė būdinga visam latvių ir lie-
tuvių kalbų plotui, taip pat yra abiejų kalbų bendrinis žodis.

Tačiau tarmėse lie. duona ir la. maize vartojami ir reikšme ‘javai’ 
(‘varpinių, šluotelinių, rūgčių šeimos kultūriniai augalai, auginami 
grūdams; šių augalų grūdai’ LKŽe). La. maize ‘javai’ bendrinės kalbos 
žodyne priskirtas poetizmams (Llvv V 52).

La. maize ‘javai’ būdingiausias augšžemiečių tarmei. Gana kom-
paktiškame plote jis vartojamas Latgaloje, dažna ir deminutyvinė for-
ma, pvz.: jùonùjàm’ màiźeîä, koļàm lops làiks ‘reikia kirsti javus, kol 
geras oras’ Dricėnai (ALE); a łyka vysaku ǵi, màiźeîi łyka – ḿìžus, 
àuzys ‘viską krovė, javus krovė – miežius, avižas’ Užvaldas (Adt 35); 
a kulá ǵi màiźi ṕìkràun i kùļ ‘o į klojimą javus sukrauna ir kulia’ Už-
valdas (Adt 36); šùgot skàista màiźä aûk ‘šiemet gražūs javai auga’ 
Kalupė (KIV I 589); béja taîdí godí, ka bä́ŕ̀ä gryûdus ài vusòm palovòm, 
ka màiźeîä nanùjaûga ‘buvo tokių metų, kai pylė [į aruodą] grūdus 
su visais pelais, kai javai neužaugo’ Nautrėnai (LVDA); pļàun màiźi, 
ĺìk màiźi pyuńî ‘pjauna javus, krauna javus į daržinę’ Pilda (ALE); 
màiźiś èirùms; tymâ èirumâ śä̀jä màiźi ‘javų laukas; tame lauke sėjo 
javus’ Vilianai (Apv); šùgot màiźîe̩ lab́i pa-aûguśe̩ ‘šiemet javai labai 
nusisekę’ Škilbėnai (ALE). Reikšme ‘javai’ žodis maize EH pateiktas 
ir iš Aulejos, Lyvanų, Viškių.

Šia reikšme maize vartojamas ir Žiemgalos sėliškųjų šnektų plote. 
Jis užrašytas iš Bebrenės: niaug ni zâle, ni maize ‘neauga nė žolė, nė 
javai’ (EH) ir Dignajos, o liaudies dainoje – ir iš Sėlpilio: tīrumā mai-
ze auga / gar malām ganibiņas ‘lauke javai augo, palei pakraščius – 
ganyklėlė’ (LD 25941). 

Ši reikšmė užfiksuota ir augšžemiečių tarmės plote Vidžemėje 
(Dzelzava, Galgauska, Kalncempiai, Marciena, Patkulė, Sinuolė), pvz.: 
pàr labîbu àr soka: nu gòn šùgod ìr loba màize ‘apie javus irgi sako: tai 
gera duona ‘javai’ šiemet’ Kalncempiai (Apv); as skåtuós làuciņā, våi 
moàizīta tìrumā ‘aš žiūriu į laukelį, ar javai lauke’ Kalsnava (FBR IV 
74); pàldìes Dìevàm, nu jòu màizîtes pìe-aûdzis! ‘ačiū Dievui, dabar jau 
javai užaugę’ Sinuolė (Apv).

Žodis maize ‘javai’ užregistruotas ir vidurio tarmės plote – Žiem-
galoje (Džūkstė, Ukrai, Skaistkalnė), pvz.: ta jaû a bi priêkš J̦kaûpu 
jaûna maîze nuôpļaũta ‘tai jau irgi buvo iki šv. Jokūbo (liepos 25 d.) 
naujieji javai nupjauti’ Džūkstė (ALE); màize nebij vêl izkùlta ‘javai dar 
nebuvo iškulti’ Skaistkalnė (Apv).

Jis užrašytas ir liaudies dainoje iš Zalytės: tīra maize tīrumā / bitīt’ 
meža maliņā ‘švarūs javai lauke, bitelės miško pakraštyje’.

‘Javų’ reikšmė užfiksuota ir Vidžemės lyviškojoje šnektoje Vaini-
žiuose: maîzs no lg pa-oûdzs, varak jâ-ê̦d katis ‘javai nelabai nu-
sisekę, daugiau bulves reikia valgyti’ (ALE); o liaudies dainoje – ir iš 
Vecatės: to vietiņu vien lūkoju/kur aug maize tīrumâ ‘tos vietelės tik 
ieškojau, kur auga javai lauke’ (LD 25911-2).

Žodis maize taip pat vartojamas reikšme ‘javų grūdai’, pvz.: aizdod 
maizes, bāleliņ, deviņàm nedeļàm ‘paskolink grūdų, broleli, devynioms 
savaitėms’ Dzelzava (LD 27958-1); ka es bê̦ns aûgu, saîmniêki vê maîzi 
samala mjâs ‘kai aš dar vaikas buvau, šeimininkai grūdus namuose 
malė’ Džūkstė (Apv); śeņuôk màiźi b́ìera orùdûs ‘anksčiau grūdus pylė 
į aruodus’ Kalupė (KIV I 589); vīra māte mani rāja, ka nevaru maizes 
malt ‘anyta mane barė, kad negaliu grūdų malti’ Patkulė (LD 22579-0); 
gŗūti malti pūŗu maize / viegli nesti padusē ‘sunku malti kviečių grū-
dus, lengva nešti pažasty’ Turlava (LD 1784-0); kĺìeî e̦ orodí jiraîdéņa, 
màiźeîi b́è̦ŕè̦ḿ ‘klėtyje dar aruodai yra, grūdus pylėme’ Varaklianai 
(ALE). 

Liaudies dainose (dar platesniame plote už anksčiau apžvelgtąjį) 
randamas žodžių junginys maizes zeme ‘gera, derlinga dirbama žemė, 
kur sėjami javai’, pvz.: ļaudis teica maizes zemi, Laima gaužas asariņas 
‘žmonės gyrė gerą žemę, Laima [lėmė] graudžias ašarėles’ Liauduo-
na (LD 10042-1); Mėdzūla (LD 10042-6); še būt’ laba maizes zeme, 
kad būt’ gudris arajiņš ‘čia būtų gera žemė, jei būtų sumanus artojėlis’ 
Rankiai (LD 10893-1).

Žodžių junginys maizes zeme ‘gera žemė’ minimas XVIII ir XIX a. 
žodynuose: maiʃes ʃemme gut Ackerland ‘gera žemė’ Lange 1773: 184; 
Stender 1789 I 152; maiʃes ʃeme gut ackerland ‘gera žemė’ Ulmann 
1872: 150. 

Kuržemėje, kur žodis maize ‘javų’ reikšme nėra užfiksuotas (išsky-
rus porą liaudies dainų), paplitęs junginys maizes arājs ‘duonos arto-
jas’, reiškiantis ‘žemdirbys’: màizes arâjs – zemkopis; màizes arâjiêm jau 
maziêm, maziêm jâstrâdâ ‘duonos artojas – žemdirbys; žemdirbiams 
jau labai mažiems reikia dirbti’ Saldus (Apv).
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Kuržemėje užrašytose liaudies dainose junginys maizes arājs ir jo 
deminutyvinė forma maizes arājiņš labai dažni, jame paprastai per-
sipina reikšmės ‘žemės artojas, žemdirbys’ ir ‘šeimos galva, vyras, 
kuris dirba žemę ir sėja javus’. Junginys maizes arājs apima platų 
arealą Kuržemės vidurio ir pietų dalyje, liaudies dainose jis užrašy-
tas iš Aizputės, Dzėrvės, Dunalkos, ėduolės, Ezerės, Gaviezės, Gruo-
binios, Kuldygos, Kursyšių, Lutrinių, Padurės, Ravos, Rankių ir kt. 
Rečiau šis žodžių junginys vartojamas Kuržemės šiaurinėje dalyje – 
čia jis užfiksuotas Dundagoje, Vandzenėje, Ventspilyje, pvz.: tēvs 
tureja, māte kūla / manu maizes arajiņu, / kam viņš art nemāceja, / 
kam kumeļu nelocija ‘tėvas laikė, motina pėrė mano duonos artojėlį, 
kad jis arti nemokėjo, kad žirgo nesuvaldė’ Kabilė (LD 22661-0); 
sēd’, sēd’, mā si ņa / te tava vietiņa / te tavs galdiņš, / te maizes arājs 
‘sėsk, sėsk sesute, čia tavo vietelė, čia tavo stalelis, čia duonos arto-
jas’ Kuldyga (LD 18918-2); Dievs aizliedza bititei / sarkanaju āboliņu; / 
tà aizliedza man ļautiņi / labu maizes arajiņu ‘Dievas užgynė bitelei 
raudonąjį dobilėlį, taip užgynė man žmoneliai gerą duonos artojėlį’ 
Nykracė (LD 9458-0). 

Kituose regionuose šis žodžių junginys pasitaiko retai, liaudies 
dainose jis užrašytas iš Vaivės Vidžemėje: mazai manim tēvs nomira / 
pusaugušai māmulite / pusmūžiņu dzīvojot / nomirst maizes arajiņis ‘kai 
buvau maža, mano tėvas numirė, kai paaugau – motinėlė; pusę am-
žiaus pragyvenus, numiršta duonos artojėlis’ (LD 3975-0) ir iš Secės 
Augšžemėje: dzīvo gudri, man’ māsiņa / tautiņâs aizgājusi / pacel krēs-
lu, noaun kājas / savam maizes arajam ‘būk sumani, mano sesute, 
ištekėjusi: pakelk kėdę, nuauk kojas savo artojėliui’ (LD 17730-0). 

Žodis màize giminiškas la. mezis, lie. miẽžis, miežỹs, mežis (dėl 
kirčiavimo plg. Karaliūnas 1987: 154, 157), pr. moasis (< *maizis) 
‘miežis’ E 261 (Endzelīns 1943: 30, 212; LEW 451; Frenkelis 1969: 
37; Stang 1966b: 8; PKEŽ III 146; Smoczyński 2007: 398t.).

Toliau bandoma juos sieti su iran. maiz- ‘sėti’ (plg. Топоров, 
Трубачев 1962: 231; Sabaliauskas 1990: 157; Karaliūnas I 77). 

Įvairiose lietuvių šnektose ‘javų (paprastai duoninių javų, dažniau-
siai rugių)’ reikšme užrašytas ir dúona. 

Aiškaus jo vartojimo arealo lietuvių kalboje apibrėžti neįmanoma. 
ALE jis užfiksuotas vakarų aukštaičių šiauliškių plote – Labūnavoje, 
tačiau remiantis žodynų medžiaga galima teigti, kad šia reikšme žodis 
paplitęs ir kitur, tiek vakarinėse, tiek rytinėse lietuvių tarmėse, pvz.: 
š·met vskas v·lũ ẽna ǀ da·‿šta. dúona. pirmũ pjũs ‘šįmet viskas 
vėliau eina, dar šituos javus pirmiau pjaus’ ZnŽ I 332; paskũ ruõžda vu 
dva. dúonai ‘paskui ruošdavo dirvą javams’ ZnŽ I 332; kai‿tã· dúona. 
pasiktọm i‿pasikú·lẹm ǀ tai‿bùvu labã skan dúona ‘kai tuos javus nu-
kirtom ir iškūlėm, tai buvo labai skani duona’ ZnŽ I 332; ir dúnos, ir 
kunõdu. bùs ‘ir javų, ir bulvių bus’ ZtŽ 163; nùvˈežė dúona· málˈt artˈ 
nˈmano ‘nuvežė javus malti arti Nemuno’ ZtŽ 163; vãkar an dúonos 
pagãnˈė, tai jau kárvˈė namóp ir tˈsasˈi ‘vakar javuose paganė, tai jau 
karvė namo ir veržiasi’ ZtŽ 163; paaugo duonos šiemet par visus ‘užau-
go javų šiemet pas visus’ Kuktiškės (LKŽe); šiemet duonos neužaugo 
‘šiemet javų neužaugo’ ėriškiai (LKŽe); šiemet geri metai, daug duonos 
prikūlė ‘šiemet geri metai, daug javų prikūlė’ Joniškėlis (LKŽe). 

Žodis dúona giminiškas la. duõna ‘duonos riekė, kriaukšlys’, s. i. 
dhān- ‘javų grūdai, javai’, vid. pers. dān- ‘grūdai’ (LEW 111; Frenkelis 
1969: 37; IEW 242; Sabaliauskas 1990: 56; Smoczyński 2007: 134). 

Čia dar galima atkreipti dėmesį, kad prūsai turėjo kitokį duonos 
terminą, plg. geytye (< *geitys) E 339, geits III 539.

Šis siejamas su sl. *žito, žyminčiu įvairias javų rūšis (miežius, ru-
gius, kviečius ir kt.) bei duoną ir kilęs iš ide. *gei-, g- ‘darytis gyvam’ 

(ПЯ E–H 194tt.; PKEŽ I 343t.; Trautmann 1923: 58), iš kurio išrie-
dėjo lie. gýti, anksčiau turėjęs reikšmę ‘gyventi’ (plg. p. 244). 

Visame lietuvių tarmių plote, taip pat ir bendrinėje kalboje plačiai 
paplitęs pavadinimas java. Juo vadinami tiek duoniniai ar pašariniai 
varpiniai augalai, tiek tų augalų grūdai, pvz.: par švnta *vũona jàvã 
nu lukũ bva vẽžamis ‘per šventą Oną (liepos 26 d.) javai nuo laukų 
buvo vežami’ MoŽK; kọr jàvùs sejẹ, te·(p) pàt bva riežèlê ‘kur javus 
sėjo, taip pat buvo rėželiai’ MoŽK; ktũs jàvũs ne dȓu, tik rùũs 
‘kituose javuose nėra dirsių, tik rugiuose’ MoŽK; ka‿diẽvaz* dúotu. ǀ 
jævùs lædã næsukúltu. ǀ ãũdrọs næužẽtu. ‘kad Dievas duotų – javų 
ledai nesukultų, audros neužeitų’ ZnŽ I 567; jævã š·med ger ǀ 
ir‿žiemnei ǀ ir‿vasarnei ‘javai šįmet geri – ir žieminiai, ir vasariniai’ 
ZnŽ I 567; kur‿g·ro·[s] žẽ·m·s ǀ tai‿tiesó·[g] gražuõlei tie‿jæva ‘kur 
geros žemės, tai tiesiog gražuoliai tie javai’ KzRŽ I 288; jævũ· nes·jæu ǀ 
tig‿búlvˈu· paso·dinaũ ‘javų nesėjau, tik bulvių pasodinau’ KzRŽ I 288; 
ka(b)‿bũ·na‿åu | darb·metẹ. | åu‿túos javus mam ‘kai būna jau dar-
bymetė, jau tuos javus imam’ PpaŽK; tα.‿ir pab∙gα [karvės] ǀ ir‿ku. 
inb∙ga ir‿daržúosa ǀ jævúosa ǀ kur‿išk.du. pad.ro. ‘tai ir pabėga [kar-
vės], ir kur įbėga ir į daržus, ir į javus, kur žalos padaro’ PpaŽK; svˈi-
riẽpko.s javusà ǀ vijõ·klˈai bú.lˈbo·sa ir lˈinusà ‘svėrės javuose, vijokliai 
bulvėse ir linuose’ DvŽ I 214; ms java iškúlta ‘mūsų javai iškulti’ 
DvŽ I 214; java macˈitk – nˈė pˈjáut ‘javai maži – nė pjauti [negalima]’ 
ZtŽ 246; tus javùs žu.rt ir jau burokùs ravˈid rekˈa ‘šituos javus 
žiūrėti ir jau burokus ravėti reikia’ ZtŽ 246; klėtį užvertė javas ‘klėtį 
užvertė javais’ Linkuva (LKŽe); kol dar javai (grūdai) šiauduose, atsi-
imkit, kas prigul ‘kol dar javai (grūdai) šiauduose, atsiimkit, kas pri-
klauso’ Skirsnemunė (LKŽe); dviese ganė ir javùs išganė ‘dviese ganė 
ir javus išganė’ Daukšiai (LKŽe).

Nemažoje dalyje lietuvių šnektų vartojama vienaskaitinė forma 
jãvas, pvz.: bi· kûoks jâus gèȓãu kãu [sėtas] ‘bet koks javas geriau 
[auga] anksčiau [sėtas]’ MoŽK; jé.igu g·ras j·vas ǀ tai‿tek nuals·davo· 
[kertant] ‘jeigu geri javai, tai tiek išvargindavo [kertant]’ ZnŽ I 567; 
kũ ta·‿j·va· nupjó·ve·z d·si ‘kur tuos javus nupjovęs dėsi?’ ZnŽ I 567; 
pá.utuvαis nu-imʒin·jom visó·ki. j·vu. ‘pjautuvais pjovėm visokius 
javus’ PpaŽK; kiek‿t· sùdera užmo.k·c piniga.s ar‿ko.ù javù ‘kiek ten 
sudera užmokėti pinigais ar kokiais javais’ PpaŽK; àtˈvˈežė. jã·vo. tˈelˈs 
maišùs ‘atvežė javų kelis maišus’ DrskŽ 125; jáujo.n jã·vu. krá.una ǀ 
bú·lo. ǀ tˈi kùlˈa ‘jaujon javus krauna, būdavo, ten kulia’ DrskŽ 125; jiẽ 
ir bú.lˈbas addúos ir jã·ßo· dú·s ‘jie ir bulves atiduos, ir javų duos’ DvŽ 
I 214; pérstovėj jau jãvas, grūda bỹra ‘peraugo jau javai, grūdai byra’ 
DvŽ I 214; veizdėjom arklių ir radom net svetiman jave ‘ieškojom arklių 
ir radom net svetimuose javuose’ DvŽ I 214; laba daũg jau jãvo dãvė 
‘labai daug jau javų davė’ LzŽ 97; matai, koks javas – kur nebuvęs, 
geriau ir auga ‘matai, kokie javai – kur nebuvę [pernai nieko sėta], 
geriau ir auga’ Pociūnėliai (LKŽe); kvietys – gležnas javas, bijo šalčių 
‘kvietys – gležnas javas, bijo šalčių’ Salamiestis (LKŽe); koks javas, 
toks grūdas ‘kokie javai, tokie ir grūdai’ Marijampolė (LKŽe); sijotas 
jãvas kitoniškas ‘sijoti javai kitokie’ Panevėžys (LKŽe).

Žodis dažnas ir XVI–XVII a. raštuose, pvz.: Diews prikel debeſſis 
dangaus / Teikdams ʓemei Litaus / Sʓoles ĳawus ßmogui augin / koßna 
kuna ſotin ‘Dievas prikelia debesis dangaus, teikdamas žemei lietaus, 
žoles ir javus žmogui augina, kiekvieną kūną sotina’ Mž 24110–13; kaip 
iſch ſeklos iſch dryſta ir uſʓauga jawai / iſch kuriu ſʓmones paſſipen / 
Schiteipo ir iſch Diewo ſʓodßio / penama ira duſche ſʓmogaus ant amſʓino 
iſchganimo ‘kaip iš sėklos išdygsta ir užauga javai, kuriais žmonės 
pasipeni, šitaip ir iš Dievo žodžio penima yra siela žmogaus amžinam 
išganymui’ BP I 24516–20; tada wiſsa mumis paſsiwede, a palaiminga 
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bua, ǁ teip iawoſa kaip ir kittoſụ daiktoſụ ‘tada viskas mums pasisekė ir 
palaiminta buvo, taip ir javai, kaip ir kiti daiktai’ WP 108r34–108v3; 
nes’ io n rugiapîutis / kád mônes iawús i łâuko kpia ‘nes jau nuo 
rugiapjūtės, kai žmonės javus nuo lauko ima’ DP 29722–23; Tegul kiti 
tur iawáys kleti pripildita ‘tegul kiti turi javų klėtį pripiltą’ SG2 34; Ir 
bus tey jumus pryſkaytyta and afieros juſu: kaypo jewey iſz asłos, ir kay-
po ǁ piłnumas iſz proſos-kubiła ‘ir bus tai jums įskaityta kaip jūsų auka: 
ir javai iš aslos, ir pilnumas iš vyno spaustuvo’ ch Sk 18,27.

Tai didžiai senas žodis, paveldėtas iš ide. prokalbės. Ypač artimų 
javų atitikmenų yra indoiranėnų kalbose, plg. s. i. yáva- ‘javai, grūdai, 
miežiai’, Av. yava- ‘javai’ (Porzig 1954: 169). Toliau eina gr. ζειαί ‘tam 
tikra javų rūšis (kvietys Spelta)’, ζείδωρoς ‘javus teikiančioji’; air. éor-
na, he. ean ‘miežis’ ir kt. (Trautmann 1923: 107; LEW 192; Sabaliaus-
kas 1959b, 1990: 40; IEW 512; ИЯ 655t.; Smoczyński 2007: 232).

Kitose baltų kalbose ilgainiui radosi naujadarų. Antai prūsų kal-
boje vartotas arrien ‘javai’ III 892, kuris galėtų būti siejamas su lie. 
arúodas, la. aruods (plg. BKAP 118t. ir lit.). 

Latvių kalboje įsivyravo pavadinimas labība ‘javai’, jis paplitęs vi-
soje Latvijoje, yra ir latvių bendrinės kalbos žodis. Pavadinimas labī-
ba turi reikšmę ‘varpinių, šluotelinių, rūgčių šeimos kultūriniai auga-
lai, auginami grūdams; šių augalų grūdai’. Tarmėse yra įvairių šio 
žodžio fonetinių (rečiau morfologinių) variantų. 

Žodis labība vartojamas Kuržemėje ir Žiemgaloje, taip pat ir Vid-
žemėje, pvz.: šuôgad labîb lab pade̦vusês ‘javai šiemet labai vykę’ Al-
sunga (ALE); labîbu nuô pe̦lavâm sijâja nuõst ‘pelus atskyrė nuo grūdų’ 
Asytė (ALE); labibas laks ‘javų [kirtimo] laikas’ Augstkalnė (FBR 
XII 13); rudzi, kviêši, miêži, aũzas – tã visa i labib͊a; ne·kad tagad labbaî 
tda raža naû kâ senâk, ritîgi leca iskaptis apakaļ, kâdi rudzi bi, zir͊ņi 
ari i labba, pļaũjami tâ·pat kâ cita labba ‘rugiai, kviečiai, miežiai, 
avižos – tai javai; dabar niekad tokių javų derlių nebūna kaip anksčiau, 
smarkiai traukdavo dalgį atgal, kokie rugiai būdavo, žirniai irgi javai, 
kertami taip pat kaip ir kiti javai’ Džūkstė (ALE); aũzas, mìežus – 
vasarja labbu, tùo tâ·pat iz àdìm sameta ‘avižas, miežius – vasarojų, 
jį irgi jaujoje ant ardų sumeta [džiūti]’ ėrgemė (ALE); a ka pļàun 
labîbu, tot̩ ìr îksâ kuôtâ ‘o kai kerta javus, tai trumpu kotu [dalgis]’ 
Markalnė (LVDA); pê̦rkuôņi aûg labbâ ‘svėrės auga javuose’ Muorė 
(LVDA); lâcaûza aûg iêkš labîbas, labîba – graûdu labba, kas i vrpu 
augi ‘dirsės auga javuose, javai – grūdiniai javai, jie varpiniai augalai’ 
Nyca (ALE); kâ, vài vàr lùopus labîbà làist? ‘kaip, argi [taip] galima 
gyvulius į javus leisti?’ Panemunė (ALE); krua, t îr vêl juô bļaũra, 
via labîba pêc ta sakrit̄usi vedrê ‘kruša tai dar pavojingesnė, po jos 
visi javai išgulę’ Rucava (ALE); labîbas pļàve viêl nàu pabàikta ‘java-
pjūtė dar nebaigta’ Stameriena (ALE).

Iš kelių šnektų užrašyti variantai su sutrumpėjusiu priesagos bal-
siu labiba (Augstkalnė, Jaunsaulė, Kazdanga, Krapė, Rava, Renda, 
Rucava ir kt.), pvz.: t i labib, kuô nùokùļ ‘tai yra javai, kuriuos kulia’ 
Kandava (ALE).

Daugiausia Kuržemės lyviškosiose šnektose (Jūrkalnė, Kandava, 
Kazdanga, Laidzė, Lauciena, Pastendė, Pūrė ir kt.), Vidžemės lyviš-
kosiose šnektose (Duntė, Liepupė, Limbažiai, Pabažiai, Puikulė, Rū-
jiena, Ruozėnai, Salaca ir kt.) vartojama apokopuota forma labib, pvz.: 
rudzi i ziem’s labib ‘rugiai yra žieminiai javai’ Idus (ALE); ve̦ca mnesi 
șt labib birst ‘per delčią sėtų javų [grūdai] išbyra’ Gerai (Apv); labib – 
katra labibeî i sou̯ sam ‘javai – kiekvienų javų šiaudai kitokie’ Vai-
nižiai (ALE).

Kuržemės lyviškosiose šnektose (Dundaga, Zūros ir kt.) vartojamas 
variantas labe̦b, pvz.: braûc̄ uz muž pêc labe̦b, sab:r un vȇd uz mje̦m 

‘važiavo į dvarą javų, prisipylė ir vežė namo’ Puopė (ALE); s labe̦b, 
põsa, piêrmes s zirniņ͊š, ta ôuzs, miêžz – citt labe̦b ‘sėjo javus pavasarį, 
pirma sėjo žirnius, tada avižas, miežius – kitus javus’ Venta (ALE).

Vyriškosios giminės forma su išnykusiu galūnės balsiu labībs (la-
bip) fiksuota Mėrsragoje: labib smuk nuô-oûdzs ‘javai gražūs išaugę’ 
(LVDA); Svėtcieme: labibam jâlaîž nuôgatavotes ‘javams reikia leisti 
sunokti’ (ALE).

Variantas labeíba būdingas Žiemgalos sėliškosioms šnektoms, pvz.: 
èi èistòa łab́eíba je rudźi, ḿìži, kìši, àuzas, b́e iz rata pàr łab́eíbu sàuc 
i źìerņus, i vyku, ·i cyta kù, kas kuļàms ‘tikri javai yra rugiai, kviečiai, 
miežiai, avižos, bet kartais javais vadina ir žirnius bei vikius ir viską, 
kas kuliama’ Aknysta (ALE); kat tra:kna labèiba un iznoàk vè̦ji, leíti – 
sakrèit véldé̦ ‘kai vešlūs javai, ir užeina vėjai, lietūs – išgula’ Sunakstė 
(ALE); labeíbas gubas ‘javų kaugės’ Sėlpilis (FBR XX 73).

Šiame plote užrašytas ir variantas labieba: labìeba (Dvietė); slapņà 
vosorà švoka lab́ièba izaúg ‘šlapią vasarą prasti javai užauga’ Bebrenė 
(Apv) ir kt.

Vidžemės sėliškosiose šnektose registruoti įvairūs fonetiniai vari-
antai: e̦bȋba (Lazduona, Lubeja), läbíba (Lazduona, Prauliena, Sarka-
niai), äeb́ib (Pliavinios), äbȋba (Prauliena), e̩bíba (Saikava) ir kt.

Latgalos (ypač rytų) šnektose žodis labība (lab́eîba) įsivyravęs dėl 
bendrinės kalbos įtakos, pvz.: lab́eîbu d́ìeļ màiźiś ìśjòm ‘javų duonai 
pasėjome’ Asūnė (ALE); kĺìeî stùoè̦j̦e̦ lab́eîba ‘klėtyje laikė javus’ Ga-
lėnai (ALE); labéîba jau pļàunoma ‘javus jau reikia kirsti’ Kalupė (ALE); 
b́èidźś śìna pļùoä, jàu lab́eîba bŕîdâ ‘baigiasi šienapjūtė, jau javai 
nunokę’ Nautrėnai (ALE); lab́eîba stajànkuôs iskòłta ‘javai gubose iš-
džiūvo’ Zvirgzdenė (Apv). 

Žodis labība dažnai minimas ir senuosiuose raštuose. Jis paminėtas 
daugelyje žodynų: Labiba Getreide, Korn Langius 1685: 129; labbiba 
tik śauśa, das getreÿde raßelt gantz ‘javai tokie sausi’ Fürecker 1685 I 
311; labbiba Depkin 1704 II 102; labbiba ta das Getreide Lange 1773: 
184; labbiba Getreide, Korn Stender 1789 I 127; labiba das Getreide, 
das Korn Ulmann 1872: 130; getreide, labiba Ulmann 1880: 342.

Žodis labība vartotas ir kituose XVII a. šaltiniuose: Ta tirum labbi-
be vnd wuʃʃes czittes augles wurʃon to ʃemme dod vnde paʃʃargat ‘laukų 
javus ir visus kitus vaisius žemėje duok ir globok’ Ps 1615: 51; Tu eep-
reezini mannu Śirrdi / Jebʃche winjeems ghann dauds Wiena vnd Labbibas 
gir ‘tu džiugini mano širdį, nes jie turi daug vyno ir javų’ LGL 1631: 
424; Weens Puhrs labbibas gir dauds gulldinņus maxayis ‘už vieną pūrą 
javų yra daug guldenų sumokėta’ Mancelius 1631 LVM 229; Kad nu ta 
Labbiba auge/un auglojahs/ tad atraddahs arri ta nikna Sahle ‘kai tie 
javai augo ir vešėjo, atsirado ir ta piktžolė’ JT 1685 Mt 13,26; Laizighas 
Leetas gir / Ehśchana / Dʃerrśchana /Drahnas / Labbiba / Lohpi / 
Weʃśeliba / meers / und tahdas Leetas warram mehß arridʃan no Deewu 
luhkt ‘laikini dalykai yra valgis, gėrimas, drabužiai, javai, gyvuliai, svei-
kata, ramybė, ir šių dalykų mes galime irgi Dievo prašyti’ Mancelius 
1654 LP1 496; Aiʃto ta Labbiba us Lauku nhe augh no śöw paʃśchu / no 
nhejauʃchu / nhe tadehļ ween / ka ta kļuhʃt labbe ee=ʃtrahdata; bett taß 
ʃchehligs Deews audʃena to... ‘nes javai neauga lauke patys savaime, 
nejučiomis, ne tik todėl, kad jis gerai įdirbtas, bet ir dėl to, kad gailes-
tingas Dievas juos augina’ Mancelius 1654 LP2 124.

Iš kelių šnektų užrašytas žodžių junginys maizes labība arba dūri-
nys maiz[e]slabība ‘duonos, duoniniai javai’, kuriais žymimi grūdiniai 
augalai, iš kurių kepama duona, pvz.: màizes labìba – tikai rudzi, mie-
ži, kvieši ‘duoniniai javai – tiktai rugiai, miežiai, kviečiai’ Nytaurė 
(Apv); maîzs labib / maîzslabib ‘duoniniai javai’ – ispaldz nu ma a 
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maîzs labib – piêtrũkst kâc (-ds) pũrs ‘paskolink man duoninių javų – 
trūksta kokio pūro’ Vainižiai (Apv); kâdrez run pàr màizes labîbu 
‘kažkada kalbėjo apie duoninius javus’ Blydenė (ALE). 

Labība – tai sukonkretėjęs ypatybės pavadinimas. Iš pradžių jis 
reiškė ‘gerumas, vertybė’ (plg. ME II 396). 

Priesaga *-ībā, su kuria padarytas aptariamasis vedinys, baltų kal-
bose kadaise buvo svarbiausia ypatybių pavadinimų darybos priemo-
nė. Latviai geriausiai išlaikė jos formą. Daugumoje lietuvių tarmių 
(plg. LKA III 137, žemėl. 123) seniai įsivyravo naujesnė ē kamieno 
jos forma *-ībē. Ši inovacija gali būti bendra lietuvių ir prūsų kalboms, 
plg. lie. pagonýbė ir pr. pogonbe ‘pagonybė’ E 795.

Tiesa, su *-ībā lietuvių (kaip ir latvių) kalboje dabar neretai da-
romi veiksmų pavadinimai, pavyzdžiui, darýba. Tačiau tai visai nese-
na inovacija. 

Baltų *-ībā tik kamiengaliu skiriasi nuo sl. *-ь-bā, plg. lie. dial. 
lý gy ba (la. līdzība) ‘lygybė’ : lygùs, lýgus ir s. sl. borьba : borь ‘kova, 
mūšis’.

Toliau šios priesagos paprastai siejamos su ide. *bhā- ‘šviesti, bliz-
gėti, pasirodyti’ (galbūt tolimas šio veiksmažodžio atšvaitas yra lie. 
bálti, plg. p. 247) arba bhū̆- ‘augti, būti, tapti’, plg. lie. bti (plačiau 
apie visa tai žr. Ambrazas 1993: 76t., 2000: 8tt., 2006: 70 ir lit.).

Aptariamojo vedinio la. labība darybos pamatas – bendras visoms 
baltų kalboms būdvardis, plg. la. labs, lie. lãbas, pr. labs ‘geras’ III 5120.

Paprastai manoma, kad šis atsiradęs iš ide. *labh- ‘stverti, grieb-
ti’, plg. s. i. lábhate ‘ima, griebia, pasiekia, įgyja’, gr. λάφῡρον ‘gro-
bis’, ἀμφι-λαφής ‘platus, didelis, turtingas’ ir kt. (Būga I 156tt.; 
Trautmann 1923: 148; ME II 397t.; LEW 327; IEW 652; ПЯ K–L 
401tt.; PKEŽ III 14t.).

Tačiau tai nėra visai aišku (plg. Smoczyński 2007: 331).
Semantiniu požiūriu la. labība ‘javai’ taip pat galima sieti su le. 

zboże ‘javai’ (apie jo kilmę žr. Brückner 31974: 647), kuris priklauso 
tai pačiai šakniai kaip ir bogaty ‘turtingas’ (plg. Frenkelis 1969: 38). 

Vienoje kitoje lietuvių šnektoje javams pavadinti pavartojamas ir 
žodis naudà. ALE jis užfiksuotas Klaipėdos krašto aukštaičių plote apie 
Trakininkus, Lauksargius, o remiantis LKŽe medžiaga galima teigti, kad 
jis paplitęs įvairiose rytų aukštaičių šnektose, pvz.: pripyliau pilnus aruo-
dus naudõs ‘pripyliau pilnus aruodus javų’ Paringys (LKŽe); aruodai 
náudai pilt ‘aruodai javams pilti’ Rimšė (LKŽe); kultuve kuliam visokią 
naũdą ‘spragilu kuliam visokius javus’ Apsas (LKŽe); nedygsta naudà 
‘nedygsta javai’ Apsas (LKŽe); jaujy džiovinom naũdą ir linus mynėm 
‘jaujoj džiovinome javus ir linus mynėme’ Breslauja (LKŽe); kuom mo-
kėsit – náuda ar pinigais? ‘kuo mokėsit – javais ar pinigais?’ Paringys 
(LKŽe); seniau žmonės patys žinodavo, kada kokia naudà sėtie ‘seniau 
žmonės patys žinodavo, kada kokius javus sėti’ Tverečius (LKŽe); šįmet 
nauda neužaugo – bloga vasara buvo ‘šįmet javai neužaugo – bloga va-
sara buvo’ Salakas (LKŽe); klaimas su visa náuda sudegė ‘klojimas su 
visais javais sudegė’ Dusetos (LKŽe); karvė naudõj, eikit – išvarysit! 
‘karvė javuose, eikit – išvarysit!’ Dusetos (LKŽe); kai prireikia pinigo, 
insipiliu naudõs maišelį ir nuvežu turgun ‘kai prireikia pinigų, įsipilu javų 
maišelį ir nuvežu į turgų’ Daugailiai (LKŽe); nelygu malimas, nelygu 
naudà ‘nelygu malimas, nelygu javai’ Dysna (LKŽe). 

Žodis naudà (dažnas jau XVI–XVIII a. raštuose) vartojamas ir 
latvių – naûda ‘pinigai’. Remiantis vakarų baltų onimais (toponimais 
nauden, naudithen, nawdisken ir pan.; nomina propria naudyn, nau-
dicz, nawdiocz), galima atsargiai spėti, kad tokio žodžio būta ir prū-
sų kalboje. Toliau minėtini germanų atitikmenys, pvz.: s. vo. au. nuz 
‘nauda’, s. isl. naut ‘naminiai galvijai’, go. niutan ‘pasiekti, turėti’ ir 
kt. (LEW 487; IEW 768; Stang 1972: 42; Sabaliauskas 1990: 73; 
Smoczyński 2007: 418).

Nagrinėtinos ir galimos jų sąsajos su dar senesniu ide. veiksma-
žodžiu *neu- ‘duoti postūmį’ be determinatyvo -d-, plg. s. i. návatē, 
nāuti ‘pasisuka, pajuda’, nudáti ‘pastumia, stumteli’, gr. νεύω ‘linkteliu’, 
lo. ab-nuo ‘duodu neigiamą ženklą, nesutinku, neigiu, nepaklūstu, 
neleidžiu’ ir kt. (IEW 767).
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Javų žemėlapiai
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Baltų kalbų atlasas 
Leksika 1: f lora

Žieminių kviečių pavadinimai
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Žieminių kviečių pavadinimai
Komentarų autoriai: Asta Leskauskaitė, ilga Jansone, Anna Stafecka, Saulius Ambrazas

Žemėlapio ir komentaro pagrindas – LKA I Nr. 94 ir LVDA Nr. 39B 
žemėlapiai bei komentarai, atsakymai į ALE leksi kos klausimyno klau-
simą Nr. 70. 

Varpinių šeimos javams (Triticum hiemales), iš kurių miltų kepami 
balta duona ir pyragai, įvardyti abiejose baltų kalbose vartojami ben-
dri pavadinimai – lie. kviečia / la. kveši ir lie. pūra / la. pūri, Lie-
tuvos ir Latvijos teritorijoje sudarantys didelius vientisus arealus.

Pavadinimas kviečia paplitęs visoje Lietuvoje, išskyrus šiaurės va-
karinę jos dalį, įsitvirtinęs ir bendrinėje kalboje, pvz.: mu·s‿t·tis 
tai‿vsku s·davu | i‿rug’ù[s] s·davu | i‿kvieč’ùs, i‿miẽž’u. | dá· i‿linũ· 
‘mūs tėtis tai visko sėdavo: ir rugius sėdavo, ir kviečius, ir miežių, 
dar ir linų’ ZnŽ I 828; jis‿acil·gi.s pasmẽt kviečẽs ‘jis atsilygins po 
mirties kviečiais’ ZnŽ I 828; kviece. | tαi‿mú· bù-ọ. | be‿ũ·su. ‘kvie-
čiai tai mūsų buvo be akuotų’ PpaŽK; kap kvieči bùs, tai ir pyrãgų 
bùs ‘kai kviečių bus, tai ir pyragų bus’ DvŽ I 331; tˈeñ bˈt pasˈta 
ãvˈi žos, kviečˈe, lˈina ‘ten buvo pasėta avi žos, kviečiai, linai’ ZtŽ 337; 
vˈie nà iškˈepˈė iš kvˈiečˈũ dúonos, tai òt gardˈ ‘viena [šeimininkė] iškepė 
iš kviečių duonos, tai ot gardi’ ZtŽ 337; iš kvieci grãžūs pyrãgai ‘iš 
kviečių gražūs pyragai’ LzŽ 138; bu.tina jæu rakæ nup’jǽ.ut’ p’rẹ.š 
lauˈri·nu.* kvẹ.če žẹ.m.nei ‘būtinai jau reikia nupjauti prieš Lauryną 
žieminius kviečius’ KpŽ II 554; zac.rkai va arba ˈb’li·nɔ.m tai i’gi 
m.ldavɔ.m ˈkvieč’us ‘kukulaičių sriubai va arba blynams tai irgi mal-
davome kviečius’ KpŽ II 554.

Latvių bendrinėje kalboje ir tarmėse paplitęs pavadinimas kvieši. 
Jis vartojamas visoje Latvijos teritorijoje, išskyrus Kuržemę. Latgalo-
je vartojamas fonetinis variantas kvīši. Nurodant šios maistinės kultū-
ros rūšis, vartojamas junginys ziemas kvieši.

Dėl lie. kviečia / la. kvieši kilmės yra įvairių nuomonių. Kazimie-
ras Būga (II 85, 230t.), Ernstas Fraenkelis (LEW 326), Wojcie chas 
Smoczyńskis (2007: 331) ir kai kurie kiti tyrėjai teigia, kad šis pava-
dinimas galbūt pasiskolintas iš šiaurės germanų ir sietinas su ide. 
*ei- ‘šviesti; šviesus, baltas’.

Algirdas Sabaliauskas (Сабаляускас 1959: 219tt.; Sabaliauskas 
1990: 41) iškėlė hipotezę, kad nagrinėjamieji rytų baltų žodžiai gali 
būti baltiškos kilmės. Mat baltų ir slavų kalbose (plg. la. kvitēt ‘mir-
gėti, spindėti’, kvitināt ‘suteik ti spindesį’, ru. цвет ‘žiedas’, цвести 
‘žydėti’), be sateminių, esama ir kentuminių šaknies ide. *ei- ref-
leksų. Semantiškai jis gretintinas su pr. gaydis ‘kviečiai’ ir gaylis ‘bal-
tas’ (plg. PKEŽ 311tt.).

Lie. kviečia dažnai minimi Jono Rikovijaus giesmyne, Danie liaus 
Kleino gramatikoje (PLKG 166), Mikalojaus Daukšos Postilė je, Jono 
Bretkūno Postilėje, vokiečių ir lietuvių kalbų žodyne Clavis Germa-
nico-Lithvana, 1647, 1674, 1690 ir 1705 m. Jono Jaknavičiaus Evan-
gelijose, Samuelio chylinskio Biblijoje, Sapūno ir Šulco gramati koje 
Compendium Grammaticae Lithvanicae, Konstantino Sirvydo žo dyno 
pirmajame leidime, įvairiuose XX a. žodynuose: nėwiens Kwie tys 
nenéſʒ waiſaus / net émen’ tur ypulti ‘nė vienas kvietys neduoda 
vaisiaus, kol į žemę nenukrenta’ RG 483,13; a tu Pone Diewe gel bek / 
idant mes cʒiſtu grudeliu kwiecʒu geru / iſſilaikitumbim / Ieib ing Die-
wo klna butumbi ‘o tu, Pone Dieve, gelbėk, kad mes išsilaikytume 
švarūs kaip grūdeliai kviečių, jei Dievo kluone būtume’ BP I 216,10; 
kwietei cʒiſti atſkirami ira ng kukaliu / alba kitu piktu ſʒoli ‘kviečiai 
švarūs at skiriami yra nuo raugių arba kitų piktžolių’ BP I 210,23; 
idant raudami kukalus / ne iſʒrautumet ſu ieys draugie ir kwiećiu ‘kad 
raudami rauges, neišrautumėte su jais drauge ir kviečių’ JE5, 30, 
8–9; surinkite iuos peduoſn vnt ſudeginimo, o kwiećius ſukraukite kłuo-
nan mano ‘surinkite juos į pėdus sudeginti, o kviečius sukraukite į 
kluoną mano’ PS I 281,17; kwėcʒiû grud’s émena ſėtas / Gul kaip 
mirrs ir bepuws ‘kvie čių grūdas, į žemę pasėtas, guli kaip miręs ir 
bepūvąs’ KlNG 448,13.

La. kvieši minimi XVII–XIX a. žodynuose: Weitzen-Mehl / 
Queeſcho-millt ‘kviečių miltai’ Lettus 1638: 120; Semelmäl / Queeſcho-
millti / ballto mais-millti ‘kviečių miltai / balti duonmilčiai’ Lettus 
1638: 167; Weitzen / Queeſchi Lettus 1638: 209; Kweeschi pl. Weit zen 
Fürecker 1685 I 116, II 157; Qweeschis weitzen Fürecker 1685 I 196, 
II 234; Qveeschis Weitzen. Qweeschi Kweeschi Depkin 1704 I 291; 
Kweeschi Weizen; breeduśchi kweeśi ‘subrendę kviečiai’; Apśeemes kwe-
eśchi winter weizen, Zeemes=Kweeschi Depkin 1704 II 93; QueeỜchi 
Sommerweitzen Langius 1685: 208; KweeỜchi Weizen Lange 1773: 164; 
KweeỜchi Weizen Stender 1789 II 126; Pszenica. Triticum. Kwiszy Kur-
min 1858: 177; kweeỜchi der Waizen Ulmann 1872: 130. 

Pavadinimas kvieši dažnai vartojamas ir kituose seniausiuose latvių 
raštuose: ne kahdu Wahrpu tas KweeỜchagŗauds neỜs / Ja tas neeekriht 
Semmê ‘jokių varpų tas kviečio grūdas neužaugins, jei neįkris į žemę’ 
LGL 1685 K1 180; bet teem Łaudim gulloht nah-ze wia Eenaidneeks / 
un Ờehje niknas Sahles ſtarp KweeỜcheem / un gahje nohſt ‘bet tiems 
žmo nėms miegant, atėjo jo priešas ir pasėjo piktžolių tarp kviečių ir 
nuėjo’ JT 1685, Mt 13,25; un tas / ko tu Ờehji / ne irrtas pats / kas 
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augams irr / bet tik-kai Grauds / jeb KweeỜcho jeb kahds no teem zitte-
em ‘ir tai, ką tu sėji, ne tas pats, ką augini, o tik grūdas arba kviečių, 
arba vienas iš tų kitų’ JT 1685, 1 Kor 15,37; weens mehrs KweeỜcho 
par weenu GraỜỜi ‘vienas saikas kviečių už vieną grašį’ JT 1685, Atk 
6,6; jo ta Semme no ỜewispaỜchas neỜs augļus / papreekỜchu Sahli / pehz 
Wahrpu / pehz pillus KweeỜchs eekỜch Wahrpas ‘nes ta žemė pati iš 
savęs augins vai sius, visų pirma žolę, po [to] pilnas varpas kviečių’ 
JT 1685, Mk 4,28; ne / ka juhs to nikno Sahli israwedami ir tohs 
KweeỜchus ne-ispluhzaht ‘ne taip kaip jūs piktžolę išravėdami ir tuos 
kviečius išraunate’ JT 1685, Mt 13,29; atgoja inaydniks jo, und ayzśe-
ja kyukalus storp kwiszim, und nugoja ‘atėjo jo priešas ir pasėjo rauges 
tarp kviečių, ir išėjo’ EvTA 1753: 19.

Kitą ištisinį bendrą arealą sudaro lie. pūra / la. pūri.
Lie. pūra vartojamas Lietuvos šiaurės vakaruose, vakarų, daugely-

je šiaurės ir kai kuriose pietų žemaičių šnektose, pvz.: žẹimnê kvitẽ 
 vãrd prã ‘žieminiai kviečiai yra vardu pūrai’ MoŽK; púrã stmbesn 
, kvits  smọlkẽsnis ‘žieminiai kviečiai stambesni yra, kviečiai yra 
smul kesni’ MoŽK; ã, prã  rdini sîejamis ‘a, kviečiai yra rudenį 
sėjami’ MoŽK; pūra yr stambesni, iš pūr skanesnis pyragas, baltesnis 
‘žiemi niai kviečiai yra stambesni, iš žieminių kviečių skanesnis pyra-
gas, bal tesnis’ Kuliai (LKŽe); šiemet geri pūra: būs pyrago ‘šiemet geri 
kviečiai: bus pyrago’ Veiviržėnai (LKŽe); kartais mažai tekrimta pūr 
‘kartais mažai tevalgė kviečių’ Mosėdis (LKŽe); pūrams pryš paaugant, 
perin siu vištą, būs kuo lesinti ‘kviečiams prieš paaugant, perinsiu vištą, 
bus kuo lesinti’ Gegrėnai (LKŽe). Retesni kirčiavimo variantai prai 
(Pikeliai, Leckava, Gudaliai, Kalgraužiai, Darbėnai ir kt.), prai (Pi-
keliai, Skliaustė, Židikai, Puokė, Gadūnavas ir kt.). 

Žie minių kviečių pavadinimas pūri arba pūŗi vartojamas visoje 
Kuržemė je, užfiksuotas ir kai kuriose Žiemgalos, Vidžemės pietryčių 
šnektose (ėrgliai, Vėjava, Liauduona, Saikava ir kt.), pvz.: pû:rs a sẽ 
rudiņas ‘kviečius taip pat sėja rudenį’ Puopė (LVDA); kviêšs sẽ paus̯ar, 
bet pûrs – ruden ‘kviečius sėja pavasarį, o žieminius kviečius rudenį’ 
Yvandė (LVDA); senâk pûŗs sẽ mãl zeme̦ ‘anksčiau kviečius sėjo mol-
žemyje’ ėduolė (LVDA); ziêmas kviêši – pûŗi – i brũnâki, sîkâki ‘žie-
miniai kviečiai – pūrai – yra rudesni, smul kesni’ Barta (LVDA); va-
saras pûŗus sâka st tikaî pêc kaŗa ‘vasarinius kviečius pradėjo sėti tik 
po karo’ Lutriniai (LVDA). Kuržemėje minėtasis žodis kartais varto-
jamas ir vasariniams kviečiams pavadinti (vasaras pûŗi).

Lie. pūra / la. pūri kilmė nėra aiški. Spėjama, kad šis pavadinimas 
galįs būti senas veldinys, turintis atitikmenų kitose kalbose, plg. pr. 
pure ‘dirsė’, ru. пырей ‘varputis’, le. perz, gr. πῡρóϛ ‘kviečiai, kviečio 
grūdas’, serb.-kro. nȕp ‘kvietys spelta (Triticum aestivum)’, slov. pr, 
ček. pýr (Skardžius I 31; Vasmer 1950: 474; IEW 850; LEW 671; 
Сабаляускас 1959: 221tt.; Sabaliaus kas 1990: 42; PKEŽ III 363t.; 
Smoczyński 2007: 490).

Pavadinimas pūri randamas XVII–XIX a. latvių žodynuose: puhri 
winter weizen Langius 1685: 202; puhri winter weitzen Fürecker 1685 
II 181; puhri tee Winterweizen Lange 1773: 242; puhri Winter weizen 
Stender 1789 II 209; puhri (kweeỜchi in Weſt-Kurland Som merwaizen 
den puhri gegenüber) Ulmann 1872: 130.

Senuosiuose raštuose lie. pūra neminimas. Jis užrašytas XIX a. 
Si mono Daukanto, Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos raštuose, pavyzdžiui, 
Iš ragų gerdamys, pūrų duona užkandos ‘iš ragų gerdami, kviečių duo-
na užkąsdami’ S. Dauk (LKŽe). 
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Žieminių kviečių žemėlapis
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Lazdyno pavadinimai
Komentaro autoriai: Anna Stafecka, Rima Bakšienė, Saulius Ambrazas

Žemėlapio pagrindas – atsakymai į ALE leksikos klausimyno klau-
simą Nr. 62. Rašant komentarus papildomai naudotasi atsakymais į 
KFRP 4-osios dialektologijos anketos klausimą Nr. 140, į Lietuvių kal-
bos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programos klausimą Nr. 64, taip pat 
atsakymais į LVDA klausimą Nr. 382. 

Žemėlapyje vaizduojamas lazdyninių (Corylaceae) šeimos riešutus 
auginančio krūmo – paprastojo lazdyno (Corylus avellana) pavadinimų 
paplitimas. 

La. lazda, kuriuo lazdynas vadinamas ir bendrinėje kalboje, yra 
senas baltų žodis, paplitęs visoje Latvijos teritorijoje. Jis vartojamas 
visuose istoriniuose regionuose, augšžemiečių tarmėje paplitęs fone-
tinis variantas lozda.

Tarmių pavyzdžiai: šùgod ŕìkstu goc(-ds): pyłnas łozdas ‘šiemet rie-
šutų metai: pilni lazdynai’ Aknysta (ALE); mežâ bi daũdz lazdu, ùn citu 
gadu bi traki daũdz rikstu ‘miške buvo daug lazdynų, o kai kuriais 
metais būdavo labai daug riešutų’ ėrgemė (ALE); lazda:m i ciêti riksti 
‘lazdynų kieti riešutai’ Idus (ALE); kuru god lozdòm jìr dàuć rìkstu ‘kaip 
kuriais metais lazdynuose būna daug riešutų’ Kalupė (ALE); ṕèickài 
kutu nu lozdys gŕîźä ‘botagui kotą iš lazdyno pjovė’ Nautrėnai (LVDA); 
šis i lazdeles [zars] ‘tai lazdynėlio šaka’ Nyca (ALE); lozdu ĺìču, rìkstus 
râvu ‘lazdyną lenkiau, riešutus skyniau’ Škilbėnai (ALE); ku rikstus 
dabûsi, ja lazdu na ‘kur riešutų gausi, jei lazdynų nėra’ Zalytė (ALE); 
kùr ìr lozdas, tùr pùikas ùn vùovres mkliê rìkstus ‘kur yra lazdynų, ten 
berniukai ir voverės ieško riešutų’ Ziemerys (ALE).

Variantas lazds vartojamas Vidžemės vidurio šnektose apie Bilską, 
Jumurdą, Kaugurus, Sėlius, Trikatą, Vaivę, Vecpiebalgą, pvz.: lazds, 
tas jàu mùms tepat ir ‘lazdynas, čia pat mūsų yra’ Dzėrbenė (LVDA); 
pàr lazdìm sàuc; lazda rksti ‘lazdynais vadina; lazdyno riešutai’ Jaun-
rauna (LVDA); neviêna lazda ‘[nėra] nė vieno lazdyno’ Rauna (LVDA); 
lazdi dikti agri ziêd ‘lazdynai labai anksti žydi’ Smiltenė (LVDA).

Šis žodis vartojamas ir kai kuriose augšžemiečių šnektose Vidže-
mėje (Galgauska, Jaunruozė, Lejasciemas, Tirza ir kt.), pvz.: màjas 
dār̀zâ lozdus sastàdija ‘namų sode lazdynų prisodino’ Lizumas (LVDA); 
lozdi ziêd gavìeniê àr sokanìem, mozìem ziêdiņìem ‘lazdynai žydi per 
gavėnią raudonais mažais žiedeliais’ Sinuolė (ALE).

Variantas lazds rečiau užfiksuotas Kuržemėje – Dunikoje, Kanda-
voje, Laidzėje ir kt., ir Žiemgaloje – Salgalėje. Pvz.: lazdàm i rikst 
‘lazdyne yra riešutų’ Zūros (LVDA); lazdus aûg riksti ‘lazdynuose 
auga riešutai’ Vecmuokos (LVDA).

Variantas lzda paplitęs Vidžemės vidurio (apie ėrgemę, Uomulius, 
Krimuldą) ir Vidžemės lyviškosiose šnektose (Ainažiai, Aluoja, Lė-
durga, Puikulė, Idus, Ruozula, Svėtciemas ir kt.), pvz.: lez̦d aûg krũmos 
‘lazdynai auga krūmais’ Aluoja (LVDA); divas le̦zdas truma malà ‘du 
lazdynai lauko pakraštyje’ Planiai (LVDA); le̦zdãs aûg riksti če̦muriem 
‘lazdynuose riešutai auga kekėmis’ Skankalnė (LVDA).

Beveik tame pačiame areale aptinkamas ir o kamieno žodis lzds, 
pvz.: lȩzdu stĩpas bi mucãm ‘statinių lankai buvo iš lazdynų’ ėrgemė 
(ALE); lȩzdi, lȩzdìm riksti aûg ‘lazdynuose riešutai auga’ Kaugurai 
(ALE); pavasari mus patik lez̦d bãrbaliņ’s, ka lez̦d ziêd ‘pavasarį mums 
patiko lazdynų žirginiai, kai lazdynai žydėjo’ Uozuolai (LVDA); agrâk 
jaû pina kuvus, krê̦slus tasija, ta jaû brismīgi izmañtuõja tuõs le̦zdus, 
le̦zdi labi liêcâs ‘anksčiau pynė pintines, kėdes dirbo, tai jau labai nau-
dodavo tuos lazdynus, lazdynai gerai lenkėsi’ Vilzėnai (LVDA).

Variantas lagzda labai dažnas Kuržemėje. Lyviškosiose šnektose 
randami jo fonetiniai variantai lāg̀zd – Zlėkose, Zūrose (FBR VII 41), 
lȃgzd – ėduolėje, Yvandėje, Padurėje, Zūrose, lȃgzda – Engurėje, 
pvz.: lagzdas miza, lagzdaî riksti ‘lazdyno žievė, lazdyno riešutai’ Asy-
tė (ALE); šugad lagzda daũdz rikst ‘šiemet lazdynuose daug rie-
šutų’ Alsunga (ALE); lagzde̦ puk rikst ‘lazdyne daug riešutų’ Jūrkal-
nė (LVDA); lagzdu krũms ‘lazdynų krūmas’ Renda (ALE). 

Jis vartojamas ir Žiemgaloje, pvz.: tepat aûg lagzdas ‘čia pat auga 
lazdynai’ Jaunaucė (LVDA); lagzdâm ti ziêdi tâdi maziņi ‘tie lazdyno 
žiedai tokie mažučiai’ Lyvbėrzė (LVDA); atskirose vietose užfiksuotas 
ir Vidžemėje (Adažiai, Byriniai, Dauguliai ir kt.), pvz.: lagzdas bi pis 
a riksti ‘lazdynai buvo pilni riešutų’ Skultė (LVDA). 

Lagzds daugiausia vartojamas Kuržemės šiaurės ir vidurio dalyse, 
pvz.: lȃgzds åûg meže̠ ‘lazdynas auga miške’ Laucienė (LVDA); te gâr 
ȩzêŗmȃl i lagzdi ‘čia palei ežero pakraštį lazdynai’ Renda (ALE); lagzduôs 
aûg rikst ‘lazdynuose auga riešutai’ Stendė (LVDA). Šis variantas 
užfiksuotas ir Žiemgaloje, pvz.: tu, tai mežâ ve̦se̦las cismas pilas 
lagzdiêm, kad nãk riêksti, maîsiêm var nest ‘ten, tame miške, ištisos 
kirtavietės pilnos lazdynų, kai prinoksta riešutai, maišais gali nešti’ 
Zemytė (LVDA).

Variantas lgzda dažniau pasitaiko Žiemgaloje (Bukaišiai, Duobe-
lė, Džūkstė, Naudytė, Snikerė, Tėrvetė, Vilcė ir kt.), pvz.: le̦gzdas – 
agrâki tautas mutē ‘le̦gzdas ‘lazdynai’ – anksčiau žmonės sakė’ Bėrzė 
(LVDA); lȩgzda ziêd gavnî sakaniêm ziêdiņiêm ‘lazdynas žydi per 
gavėnią raudonais žiedeliais’ Džūkstė (ALE). Jis paplitęs ir Vidžemės 
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lyviškosiose šnektose, užregistruotas Ainažiuose, Duntėje, Ladėje, 
Liepupėje, Limbažiuose, Nabėje, Rūjienoje, Salacoje ir kt., pvz.: leg̦zd 
zìetd gavèņ laka ‘lazdynai žydi per gavėnią’ Ladė (LVDA); pũiki le̦gzda 
šķi riksts ‘berniukai lazdyne raško riešutus’ Svėtciemas (LVDA).

EH žodis le̦gzda pateiktas ir iš kelių Vidžemės vidurio šnektų – 
ėrgemės ir Lugažių.

 Kamieno o forma lgzds daugiausia vartojama Vidžemės lyviško-
siose šnektose, pvz.: lȩgzdi – ti åûg tâ krũmos ‘lazdynai – jie taip 
krūmais auga’ Lėdurga (LVDA); gan puk nulaûzs leg̦zdam gal ‘piemuo 
nulaužęs lazdyno viršūnę’ Umurga (LVDA); lȩgzd šuôgad pil a riksti 
‘lazdynai šiemet pilni riešutų’ Vainižiai (ALE). 

Senuosiuose latvių žodynuose minima keletas šio krūmo pavadi-
nimo variantų: Laſdi Lettus 1636: 85; lagsdi hasel strauch ‘lazdynai’ 
Fürecker 1685 I 131, 1685 II 196; Lagsdi, haselstrauch Depkin 1704 
II 105; laſda Ulmann 1872: 135; legſds, legſda Ulmann 1872: 139; lagſda 
Ulmann 1872: 135; Leszczyna, corylus. lozda Kurmin 1858: 67. 

Dabartinės lietuvių kalbos atitikmuo lazdà įprastai vartojamas ‘pa-
galio’ reikšme ir tik vienoje kitoje šnektoje išlaikyta senoji ‘lazdyno’ 
semema, dar plg. variantus lãzdas; lazà, lãzas (dėl pastarųjų dviejų 
kilmės žr. Būga I 273).

Pavadinimą laz(d)à ‘lazdyno’ reikšme dar vartoja kai kurios pietų 
žemaičių šnektos (apie Raseinius, Kelmę, Kuršėnus) bei jų kaimynai 
vakarų aukštaičiai (apie Jurbarką, Marijampolę), pvz.: lkã [buvo] 
š‿lazũ· ‘lankai [buvo] iš lazdyno’ DūnŽ 170; senúovie viẽdra· bva 
làzuõs mẽ·dže lkã·s ‘senovėje kibirai buvo lazdyno medžio lankais’ 
DūnŽ 170; lazdos šįmet nu riešutų linksta ‘lazdynai šįmet nuo riešutų 
linksta’ Karklėnai (LKŽe); sniegui bėgant, lãzdos pradeda žydėti ‘snie-
gui tirpstant lazdynai pradeda žydėti’ Užventis (LKŽe).

Šis žodis senąja reikšme užfiksuotas ir pietrytiniame lietuvių kal-
bos plote: rytų aukštaičių vilniškių – apie Dūkštą, Dieveniškes (šnek-
toje užrašytas ir žodžių junginys lazd krmas), pietų aukštaičių – apie 
Trakus, Onuškį, Leipalingį, pvz.: lazdũ· a.k pririñ.k ir suv·k [akėčias] 
‘lazdynų eik, prirink ir suvyk [akėčias]’ DrskŽ 186; in lazdõ·s ko·kˈ· 
rešutˈi· randzˈ ‘ant lazdyno kokį riešutą randi’ DvŽ I 346; daũ.gelˈ 
lazdũ ǀ alˈ mã·ža riešutũ· ‘daug lazdynų, bet mažai riešutų’ DvŽ I 346; 
Ivonlis kãro lazd krme ‘Ivonėlis karo lazdyne’ DvŽ I 346; pask·o-
rė […] kr·umi lazdu· šil·ko kustu. ažû. ka·klɔ ‘pasikorė […] lazdyne šilko 
skara už kaklo’ DvŽ I 346; šiemet pilnos lazdos riešutų ‘šiemet pilni 
lazdynai riešutų’ Onuškis (LKŽe); visa lazda apkepus kekėm ‘visas 
lazdynas aplipęs kekėmis’ Trakai (LKŽe).

Jis paplitęs Baltarusijos lietuvių Gervėčių, Lazūnų, Pelesos šnek-
tose, Varanavo apylinkėse, pvz.: ãnas lazõn inłiñdo ir sdzˈ ‘jis į lazdy-
ną įlindo ir tupi’ LzŽ 141; un lazdõs riešuta áuga ‘ant lazdyno riešu-
tai auga’ LzŽ 141; cia daũg t lazd yrà ‘čia daug tų lazdynų yra’ LzŽ 
141; svietas renka riešutus – kas lazdà, tai žmogus ‘žmonės renka rie-
šutus – kas lazdynas, tai žmogus’ Žirmūnai (LKŽe); gaidukas inlindo 
lazdõn ‘gaidžiukas įlipo į lazdyną’ Pelesa (LKŽe); pririšė veršelį pas 
lazdelę ir nuej[o] medin ‘pririšo veršelį prie lazdynėlio ir nuėjo į miš-
ką’ Armoniškės (LKŽe). 

Lietuvių senuosiuose raštuose taip pat labai dažna ‘pagalio’, neretai 
turinčio simbolinę prasmę, reikšmė, pvz.: Purpurá apwîlko / erßkecʓáis 
karunawôio / wieton’ łaʓdós karâleus nndr iam’ padawinóio ‘purpuriniu 
drabužiu apvilko, erškėčiais karūnavo, vietoj karaliaus lazdos nendrę 
jam padovanojo’ DP 16941–42; Ir norint waiʃchcʓocʓiau [sic!] tamʃsoia 
pakalnɥa, neʃsibijau ne quartunos, neʃa tu ʃu manim eʃsi, tawa laʃda ir tawa 
ramtis linksmin mane ‘ir nors vaikščiočiau tamsioje pakalnėje, nebijau 
nelaimės, nes tu su manim esi, tavo lazda ir tavo ramstis linksmina 

mane’ BB Ps 23,4; Ládá Aroná pádiuwuʃi ir umay práiduʃi ‘lazda 
Arono padžiūvusi ir ūmai pražydusi’ SE 8019–20; Heroldʃka laʃká. ca-
duceum. łaʓda paʃiuntinio ‘pasiuntinio lazda’ SD3 82; Laʃka páʃtußa. 
Pedū. łaʓda piemenies ‘piemens lazda’ SD3 149 ir t.t. 

Tačiau antrajame Konstantino Sirvydo (Leßczyʓná / drʓewo 
leßcʓyʓnowe. corylus. łaʓda ‘lazdynas’ SD3 152; Orʓech laʃkowy / 
Auellana nux Rießutis laʓdos ‘lazdyno riešutas’ SD3 270) ir XVII a. 
Mažosios Lietuvos rankraštiniuose žodynuose (Nußbaum Laʓda ‘laz-
dynas’ Lex 65a; NußBaum. Laʓda, ôs. F. ‘lazdynas’ c II 156) patei-
kiama ir ‘lazdyno’ reikšmė.

Jos senumą, be latvių kalbos duomenų, liudija ir pr. laxde (< *lagz-
dē) ‘lazdynas’ E 607. Šis žodis, kaip ir minėti la. lagzda, lagzds, lgzda, 
lgzds, turi įterptinį -g- (ME II 399; Endzelīns 1943: 40; Endzelynas 
1957: 57; Stang 1966b: 108; PKEŽ III 55).

Kita vertus, dabar lietuvių kalboje įsigalėjusi ‘pagalio’ reikšmė, 
nors ir antrinė, bet ne visai nauja. Remiantis dūrinio kel-laxde ‘ieties 
kotas’ E 423 (: kelian ‘ietis’ E 422) semantine sklaida, galima manyti, 
kad ji nebuvo svetima ir prūsų kalbai.

Baltų *laź-da ‘lazdynas’ (panašios darybos kaip ir lie. žaiz-dà, plg. 
Ambrazas 1993: 87t.), atrodo, turi atitikmenį alb. kalboje lajthi, ledhi 
‘lazdynas’ (Широков 1984: 17; Sabaliauskas 1990: 41). Čia reikia tu-
rėti omenyje, kad baltų ir paleobalkanų kalbos kadaise turėjo labai 
glaudžių kontaktų (plg. Dini 2000: 162tt.; Karaliūnas II 331tt. ir lit.).

Panašių augalus žyminčių giminaičių esama ir slavų kalbose, pvz.: 
s. sl. ir dabartinės rusų kalbos loza ‘vynšakė; vynuogienojas’, le. łoza 
‘gluosnis, karklas; rykštė; karklynas’; le. łaska ‘lazda; lazdynas’, ru. 
лязга ‘lazdynas’ ir kt. (Trautmann 1923: 153; LEW 348; ЭССЯ XIV 
239tt., XV 34, XVI 118tt.; ПЯ L 48tt.; Smoczyński 2007: 341).

Visi jie galbūt padaryti iš to paties baltų-slavų veiksmažodžio *leź- 
‘šliaužti’ (PKEŽ III 56; panašiai ir ПЯ L 50tt.), plg. ypač pr. līse ‘šliau-
žia’ III 1073, la. lẽzêt ‘pamažu šliaužti prie ko’, sl. *lěsti ‘šliaužti’.

O šio šaknys gali glūdėti ide. *legh- ‘gulti, gulėti’ (PKEŽ III 70tt.), 
plg. lie. lgti ‘guldyti’, s. bažn. sl. lešti ‘gulti’, gr. λέχεται ‘atsigula’ ir 
t. t. (žr. toliau IEW 658t.). 

Lietuvių bendrinėje kalboje ir tarmėse įsigalėjo kuopinės prigim-
ties vedinys lazdýnas (su variantais lazdỹnas, lazýnas), padarytas iš 
aptartojo lazdà. 

Jis vartojamas beveik visame lietuvių kalbos plote, tik pakraštinė-
se šnektose kartu su kitais pavadinimais, pvz.: islẹpâu i tũ lazdna, n, 
rẽk skabtẹ tus rệišọtus ‘įsilipau į tą lazdyną, nu, reikia skabyti tuos 
riešutus’ MoŽK; vẽdọ prièjûo pọ tuoọ lazdnọ ẹ sgọle ‘mudu priė-
jome po tokiu lazdynu ir sugulėme’ MoŽK; ẹ duãu anũos (rudmė-
sės) âug kọr  làzdi·nã ‘ir daugiau jos (rudmėsės) auga, kur yra lazdy-
nai’ MoŽK; pêrnâ tũs lazdnũs bva dãug rišutũ ‘pernai tuose lazdy-
nuose buvo daug riešutų’ MoŽK; lazdzi.nũ· bùvo. daũ.gˈis ‘lazdynų 
buvo daug’ DrskŽ 186; t apæ.‿*kirdαiùs lazdi.nα ǀ .nies ræ.šut. 
t.ri ‘ten apie Kirdeikius lazdynai, jie riešutų turi’ KlŽ 140; tˈ· lazdzˈ·nas 
á.uga ǀ […] tˈi· vˈi·tˈ·lˈu· ir riešutũ· bùvo· ‘ten lazdynas augo, […] ten 
vytelių ir riešutų buvo’ DvŽ I 346; nėr lazdyn par mum ‘nėra lazdy-
nų pas mus’ Labanoras (LKŽe); ant lazdynų šiemet daug žirginų ‘ant 
lazdynų šiemet daug žirginių’ Ramygala (LKŽe); lazdynè radau ežio 
lizdą ‘lazdyne radau ežio lizdą’ Užventis (LKŽe); šį metą mūso lazdýnūs 
nė vieno riešuto nebuvo ‘šiemet mūsų lazdynuose nė vieno riešuto 
nebuvo’ Salantai (LKŽe). 

K. Sirvydo antrajame žodyne lazdynu dar buvo įvardijamas ‘laz-
dynų miškelis’: Leßczyná laʃek leßczynowy / coryletum. łaʓdinas 
SD3 270. Ši reikšmė užfiksuota ir Druskininkų šnektoje (LKŽe).
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Lietuvių kalboje su priesaga -ynas (kilusia iš būdvardinio forman-
to *-no-) nuo seno plačiai daromi vediniai, reiškiantys augalų ir ki-
tokių daiktų sankaupas vienoje vietoje (Ambrazas 2000: 53t.). Šio 
tipo kuopiniai pavadinimai turi atitikmenų prūsų, slavų, iš dalies lo-
tynų, galbūt germanų, albanų kalbose, bet jų visai neturi latviai. Jie 
kuopinės prigimties vediniams daryti vartoja ne priesagą *-īno-, bet 
jos apofoninį variantą *-eino- / -oino-, plg. lie. eglýnas ir la. egliene, 
egliens, eglainis ‘eglynas’ (žr. Ambrazas 2006: 67t. ir lit.).

Žemaičiuose apie Mosėdį užfiksuotas iš lazdyno pasidarytas prie-
sagos -ojas vedinys lazdynójas: ns tẹn brâižes pọ tus krûmus, nârdẹ pọ 
tus lazdi.nûojus ‘jis ten braižėsi po tuos krūmus, nardė po tuos lazdy-
nojus’ MoŽK. 

Iš Balčių (rytų aukštaičių uteniškių plote) užrašytas pavadinimas laz-
dõs mẽdis. Šios sintagmos antrojo dėmens prolytės raida: ide. adj. 
*medho- ‘vidurinis’ > balt.-sl. adj. *medja- ‘t. p.’ > balt.-sl. subst. *med-
ja(n) / *medjā ‘tai, kas tarpinis, vidurinis’ > balt. *medja(n) / balt. dial. 
medjā ‘miškas’ (tai kadaise galėjo būti riba, skirianti sodybas, gentis). 

Ši reikšmė ypač būdinga latviams (mežs) ir prūsams (median E 
586). Ji vartojama ir kai kuriose lietuvių pietrytinėse šnektose (plg. 
LKA I 191t., žemėl. 113; LKA III 24, žemėl. 3). Ide. prokalbėje 
*medho- reiškė būdvardį, pvz.: go. midjis, lo. medius, s. i. mádhya- 
‘vidurinis’ (Būga II 257; LEW 424t.; IEW 706t.; ИЯ 485t.; PKEŽ III 
119t.; Smoczyński 2007: 382). 

Kai kuriose lietuvių tarmėse lazdyną žymi žodis rešutas (su va-
riantais riẽšutas, riešutỹs). 

Dažniausiai jis vartojamas visame lietuvių kalbos ploto pietva-
kariniame pakraštyje: pietų aukštaičių plote apie Druskininkus, Laz-
dijus; vakarų aukštaičių kauniškių (kartu su junginiu riešut krmas) – 
apie Kazlų Rūdą, Vilkaviškį, Šakius, Jurbarką bei Klaipėdos krašto 
šnektose, pvz.: rešuto šãka· palenk ǀ i‿skin ‘lazdyno šaką palenki ir 
skini’ KzRŽ II 174; bùvo· i‿riešutũ· ǀ lpam i·‿rešutus i‿trẽš ki nam ‘buvo 
ir riešutų, lipam į lazdynus ir traškinam’ KzRŽ II 174; nuvˈé.i gai-
dùko. vˈi.zgˈ·c ǀ rã·do. gaidùku. riešuciñ. ‘nuėjo gaidelio pažiūrėti, 
rado gaidelį lazdyne’ DrskŽ 304; te meʒnẹ. [šakės] bù-ọ. và tọ.·s | 
padar·ta | gá· i(š)‿štọ. i‿rešuọ ‘ten medinės [šakės] buvo va to-
kios padaryta – gal iš šito, iš lazdyno’ PpaŽK; raugytų agurkų gausi 
mieste nusipirkti, o briliantų rasi sode po riešuto krūmu ‘raugintų agur-
kų gausi mieste nusipirkti, o briliantų rasi sode po lazdynu’ Žalio-
ji (LKŽe).

Riešutas ‘lazdyno’ reikšme taip pat užrašytas žemaičių plote apie 
Mosėdį ir Baltarusijoje esančioje Pelesoje, pvz.: nebva tũs krûmû ni 
vệina rệišọta ‘nebuvo tuose krūmuose nė vieno lazdyno’ MoŽK; marš-
kinius paleidžia, eina riešutúosna basi bernai ‘marškinius paleidžia, eina 
į lazdynus (riešutauti) basi bernai’ Pelesa (LKŽe). 

Aptariamasis žodis kadaise buvęs t kamieno (plg. Trautmann 1923: 
241; Fraenkel 1936: 192t.; Skardžius I 361; Specht 1944: 23; Stang 
1966b: 223; Zinkevičius 1966: 265; Kazlauskas 1968: 286) vedinys, 
padarytas su priesaga -ut- (kilusia iš determinatyvo *-t-, galbūt he-
teroklitinio linksniavimo liekanos, žr. Ambrazas 2000: 103t. ir lit.), 
iš baltų *reiśas, plg. la. rieksts ‘riešutas’, pr. bucca-reisis ‘buko riešutas’ 
E 593, sl. *orěchъ ‘riešutas’, alb. arrë ‘lazdynas’ (LEW 731; PKEŽ I 
163t.; ПЯ A–D 261; Smoczyński 2007: 515t.).

O pastarasis gali būti giminiškas lie. ršti, la. rist ‘rišti’, riest ‘su-
rišti’, pr. per-rēist ‘užrišti’ III 892 ir t. t. (PKEŽ I 163t., III 270t.), 
vedamiems iš ide. *reis- ‘sukti(s)’ (apie jį žr. IEW 1152tt.). Todėl 
baltų *reiśas pirminė reikšmė galėjo būti ‘*lankstus, sukrus medis’ 
(PKEŽ I 164). 

Tačiau dažniausiai šis žodis lietuvių kalboje žymi ne lazdyną, o 
jo vaisių. Todėl daug didesniame tarmių plote ‘lazdyno’ reikšme var-
tojamas kuopinis pavadinimas riešutýnas, padarytas su jau aptarta 
priesaga -ynas.

Šis žodis užrašytas įvairiose Lietuvos vietose, dažniau lietuvių kal-
bos ploto pakraštinėse tarmėse: pietų aukštaičių – apie Druskininkus, 
vakarų aukštaičių kauniškių – apie Vištytį, pietų žemaičių – apie Tau-
ragę, vakarų žemaičių – apie Klaipėdą, šiaurės žemaičių – apie Naują-
ją Akmenę, rytų aukštaičių panevėžiškių – apie Pakruojį, Pasvalį, vil-
niškių – apie Dūkštą, taip pat Baltarusijoje esančioje Zieteloje, pvz.: 
v.štas ntã rẹišọtnẹ bèsộntẹs ‘vištos antai lazdyne beesančios’ KrŽ 343; 
inlpo. ta‿gaidùkas riešuc·nan ‘įlipo tas gaidžiukas į lazdyną’ PpaŽK; 
riešuc·nọ. žiev· | tαi‿tọ.kè kaip‿iũ·sta | tai‿bũ·na tọ.kè rudà ‘lazdyno 
žievė tai tokia, kai išdžiūsta, tai būna tokia ruda’ PpaŽK; ap.švi.sta. 
ræ.šut·na. ǀ l.pαi apsá.uga.jæ na.‿perkú·na. ‘šventinto lazdyno lapai 
apsaugojo nuo perkūno’ KlŽ 249; tavˈè gˈi riešutˈnas nug nˈeščˈsˈtˈi.s 
pakũps ‘tave gi lazdynas nuo nelaimės paslėps’ ZtŽ 546; iž riešutˈno 
dˈrba lañka· ‘iš lazdyno dirbo lanką’ ZtŽ 546; par mus riešutyn priau-
gę ‘pas mus lazdynų priaugę’ Vidiškiai (LKŽe); inlindo gaidys riešutynañ 
ir riešutauna ‘įlindo gaidys į lazdyną ir riešutauja’ LKT387 Dubičiai 
(LKŽe); nuog riešutýno mesiu kekelę, – sako gaidaitis ‘nuo lazdyno me-
siu kekelę, – sako gaidžiukas’ Perloja (LKŽe); voverės riešutus neša nuo 
riešutyno ‘voverės riešutus neša nuo lazdyno’ Pasvalys (LKŽe).

XIX a. Frydricho Kuršaičio žodyne, be šios, minima ir ‘lazdynų 
miškelio’ reikšmė. Pastaroji užfiksuota XVII a. rankraštiniame žodyne 
Clavis Germanico-Lithvana: NußGarten. Reßutnne, ês. F. Reʃʒutynas, 
ô. M. c II 156.

Tokia reikšme žodis vartojamas ir kai kuriose dabartinėse tarmė-
se, pvz.: Šimonių girioj tai ne riešutýnas, o šič vien lazdynai ‘Šimonių 
girioje tai ne lazdynynas, o šičia vien lazdynai’ Salamiestis (LKŽe); 
riešutynè riešutus skabo, laužo ‘lazdynyne riešutus skabo, laužo’ Rau-
dėnai (LKŽe); nuėjau į riešutyną ir nusipjoviau lazdą ‘nuėjau į lazdy-
nyną ir nusipjoviau lazdą’ Viekšniai (LKŽe). 

Pabiržėje užrašytas riešutýno ē kamieno variantas riešutýnė ‘lazdy-
nas’. Georgo H. F. Nesselmanno, F. Kuršaičio žodynuose ir Užpalių 
šnektoje užfiksuota lytis riešutỹnė ‘lazdynų miškelis’. LKŽe bandyta 
tokį vedinį įžvelgti ir minėtame žodyne Clavis Germanico-Lithvana, 
minint ten pateiktą citatą iš Biblijos: Aß nuejau  Reßutinn ‘aš nuėjau 
į lazdynyną’ Levit. 6.10 (c II 156). Tačiau sudvigubinta raidė n verčia 
abejoti tokia interpretacija ir spėti čia buvus priesagos -inė vedinį rie-
šutinė, juolab kad Apse užrašytas riešutnis ‘lazdynas’: Kai vėjas palėpes 
drasko, reikia švęsto riešutinio inkišt (LKŽe). Tai sudaiktavardėjęs būd-
vardis riešutnis (-ė). 

Be riešutýno, yra ir žymiai retesnis, daugiausia pietų Lietuvos 
dalyje vartojamas, riešutójas (Kučiūnai, Rūdninkai, Vievis) su varian-
tais riešutójis (Lazdijai, Seinai), riešutojỹs (Krosna, Barčiai), pvz.: eina 
eina jiej ir daeina riešutójį – lazdyną ‘eina eina jie ir prieina riešutojį – 
lazdyną’ LKT375 Lazdijai (LKŽe); lipk, vaike, riešutojiñ ir mums pa-
raškyk riešutų ‘lipk, vaike, į lazdyną ir mums paraškyk riešutų’ Seinai 
(LKŽe); čia tik riešutojaĩ auga, o riešutų nėra ‘čia tik lazdynai auga, o 
riešutų nėra’ Kučiūnai (LKŽe). 

Vienur kitur lazdynas įvardijamas dūriniu rešutmedis (Vertimai), 
riešùtmedis (Liutkiškiai), riešutmedis (Karčemos) ar žodžių junginiais: 
rešuto mẽdis (Balninkai), riešutnis mẽdis (Lyduokiai, Plaškiai, Daršiš-
kiai), riešut krmas (Rusnė, Balbieriškis). 

Aptartieji lietuvių dūriniai bei žodžių junginiai iš dalies primena 
latvių tarmėse sporadiškai vartojamus junginius lazdu (le̦gzdu) krūms, 
riekstu kuoks ir dūrinius lazdkuoks (Pabažiai), lazdukuoks, lagzdkrūms, 
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lgzdkuoks (Ainažiai), lgzdkrūms (Duntė, Liepupė), riekstkuoks (Ma-
rupė), pvz.: lȩgzdu krũms ar čemuriêm ‘lazdynas su [riešutų] kekėmis’ 
Alažiai (LVDA); kas te bi lazdkuôki! ‘kiek čia buvo lazdynų!’ Daugu-
liai (LVDA); laũkmale aûg lils lagzdkrũms ‘lauko pakraštyje auga di-
delis lazdynas’ Piltenė (LVDA); apuž lȩzd krũm bi nuôbirušš laps ‘po 
lazdynu prikritę lapų’ Stienė (LVDA); le̦gzd krũma åûg riksti ‘lazdyne 
auga riešutai’ Salaca (LVDA); ma a i lȩgzdkuôks ‘aš irgi turiu laz-
dyną’ Vitrupė (LVDA). Jie sudaryti iš mums jau pažįstamų la. lazda, 
lagzda, lzda ‘lazdynas, lazda’, krūms ‘krūmas’, rieksts ‘riešutas’ ir dar 
neaptarto kùoks ‘medis; mediena; lazda’.

Pastarasis giminiškas lie. kúoka ‘lazda drūtu galu’, kùkis ‘kablys’, 
pr. queke E 635 ‘žaginys (tvorai)’, serb.-kro. kvȁka ‘durų rankena; 
kablys’ ir kt. 

Jie (kaip ir lie. kaũkas, la. kauks ‘kaukas’, pr. cawx ‘velnias’ E 11, lie. 
kaũkuras ‘kalva’, káukė, káuk-olė, kiáuk-utas, kiaũk-uras, kùkuras ‘nu-
garos dalis ties sprandu; kupra, kukštera’, la. kukurs ‘kupra’, go. hauhs 
‘aukštas’, hiuhma ‘krūva’ ir kt.) kilę iš ide. veiksmažodžio *(s)keuk- (plg. 
lie. kùkti ‘linkti, svirti, kumpti’, la. kukt ‘kumpti’, s. i. kuc-áti ‘jis susi-
traukia, susilenkia’ (pastarasis savo ruožtu turbūt iš ide. *(s)keu- ‘len-
kiančiai dengti’, iš kurio atsirado lie. kiáutas, pr. kento (taisoma į *keu-
to) ‘žmogaus oda’ E 156 ir pan.; žr. Būga I 368, II 211; ПЯ I–K 293tt., 
349, K–L 380tt.; PKEŽ II 148tt., 182tt., 327tt. ir lit.). 

Pavadinimai lazdu krūms, lazdu kuoks, riekstu kuoks ‘lazdynas’ taip 
pat randami senuosiuose žodynuose Laβda= kohx Haſelƒtaude. ‘laz-
dynas’ Phras 1638: 333; Lagsda kohks Depkin 1704 II 105; Leszczy-

na, drzewo leszczynowe. corylus. lozdu kryums, lozdas kuks, rykstu 
kuks Kurmin 1858: 67. 

Griškabūdyje ‘lazdyno’ reikšme užfiksuotas žilvtis. Šis žodis pa-
prastai žymi kitokius augalus: ‘gluosnį (Salix)’ (tokia reikšmė nurodo-
ma jau K. Sirvydo abiejuose žodynuose) ir ‘žilvitinį karklą (Salix 
viminalis)’ (LKŽe).

Tai dūrinys, sudarytas iš žãlias (plg. p. 233) ir vyts ‘lanksti šake-
lė’: výti ‘vynioti, sukti’ (Schulze 1966: 118; Būga II 661; LEW 1309; 
Smoczyński 2007: 785).

Iš to paties ide. veiksmažodžio *ei- ‘sukti’ (apie jį žr. IEW 1120tt.), 
kaip ir vyts, vedamas pr. witwan ‘karklas’ E 603, taip pat šio medžio 
pavadinimai kitose ide. kalbose, pvz.: la. vîtuõls, Av. vaēiti-, gr. ἰτέα, 
lo. vītis, s. isl. vðir ir kt. (ИЯ 628). 

Iš Skuodo užrašytas bardýnas yra neaiškios kilmės. Gal kartais jis 
sietinas su barzdà (be priebalsio z, plg. skruzdėl ir skrudėl, žr. LKA 
III 135, žemėl. 120; galima ir latvių kalbos įtaka, plg. la. brda ‘barzda’), 
kuris yra bendras baltų (la. brda, dial. brzda, pr. bordus E 101), sla-
vų (pvz., s. sl. brada), germanų (pvz., s. vo. au. bart), italikų (pvz., lo. 
barba), gal ir ilr. (plg. asmenvardį Σκενό-βαρδος) kalboms (Trautmann 
1923: 27; Specht 1944: 87; LEW 36; Фасмер I 196; Porzig 1954: 134; 
ПЯ A–D 240tt.; PKEŽ I 150t.; Smoczyński 2007: 48).

Kai kurie šio žodžio vediniai vartojami įvardyti augalų pavadini-
mus, pvz.: bazdis ‘miškinis skudutis (Angelica silvestris)’, barzdõ nas, 
barz džiklis, barzdùkas, burzdùklis ‘ožkabarzdis (toks augalas)’, barz-
džiù kas ‘dirvinis asiūklis (Equisetum arvense)’ (LKŽe).
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Lazdyno žemėlapiai
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Baltų kalbų atlasas 
Leksika 1: f lora

Kriaušės pavadinimai
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Kriaušės pavadinimai
Komentaro autoriai: Asta Leskauskaitė, Anna Stafecka, Saulius Ambrazas

Žemėlapio ir komentarų pagrindas – atsakymai į ALE leksikos 
klausimyno klausimą Nr. 59 ir LVDA leksikos dalies žemėl. Nr. 2 bei 
jo komentarai. Papildomai remtasi atsakymais į Antano Salio Apklau-
so 1 klausimą Nr. 69 ir KFRP 4-osios dialektologijos anketos klau-
simą Nr. 2.

Vienas aptariamo medžio (Pirus L.) ir jo vaisiaus (lo. pirum) pa-
vadinimas atrodo besąs bendras lietuvių, latvių ir prūsų kalboms, plg. 
lie. kr(i)áušė (su variantais kriaũšė, kriáušia, kriáušis; tráušė (čia t 
turbūt kilęs iš k); kráušis; šiam atsirasti galėjo įtakos kito panašaus 
vaismedžio obels, obelė formos, žr. PKEŽ II 267t.), la. kraûsis ʻkriaušė 
(medis ir vaisius)ʼ, pr. crausy ʻkriaušė (medis)ʼ E 617, crausios ʻkriaušės 
(vaisiai)ʼ E 618 (Trautmann 1923: 140; ME II 264; LEW 296; Smo-
czyński 2007: 313).

Vietovardis Krawselauken leidžia manyti, kad ir prūsai (kaip ir 
lietuviai), be ī / ā kamieno, galėjo turėti ir ē kamieno lytį (PKEŽ II 
266tt.).

Tačiau atidžiau patyrinėjus paaiškėja, kad šių žodžių istorija nėra 
tokia paprasta. Neabejotina, jog kráušė, kráušis Mažojoje Lietuvoje 
vartotas jau XVII–XVIII a.:

Birn Krauße item Birnbaum Lex 18;
Birn-----Krauße. Gruße; Birnbaum-----Krauße Q 92 (Kazimiero 

Būgos išrašai rodo, kad analogiški identiški žodžių aprašai egzistavo 
ir per Antrąjį pasaulinį karą dingusiame Mažosios Lietuvos rankraš-
tiniame žodyne Q1, žr. Zubaitienė 2009: 46t., 158, 186);

Birn. Kráuße, ês. F. Gruße, ês. F.; Birn=Baum. Kráußis, iô. M. Kráu-
ße, és. F. c I 356; jeyb ałotumbim / ir ĳdėtumbim kaip ůbelis ir krau ßes 
‘jei žaliuotume ir žydėtume kaip obelys ir kriaušės’ ŠM 97, 22–23.

Bendrinėje lietuvių kalboje įsitvirtinusi forma kriáušė veikiausiai 
naujesnė (dėl minkštojo ir kietojo priebalsio r įvairavimo tarmėse plg. 
Zinkevičius 1966: 153tt.). 

Apskritai šis pavadinimas ir jo variantai lietuvių tarmėse reti. 
Dabar jie vartojami tik kai kuriose rytų aukštaičių ir vakarų aukštai-
čių kauniškių, žemaičių šnektose, pvz.: krǽ.ušˈu· bùvo· ǀ ko·kæ‿dù 
mẽ·džei ‘kriaušių buvo kokie du medžiai’ KzRŽ I 392; trẽšnẹs ẹšãla, 
kȓâušẹs ẹšãla ẹš tũos žimũos ‘trešnės iššalo, kriaušės iššalo tą žiemą’ 
MoŽK. 

Vyriškosios giminės variantas kráušis užrašytas iš vakarų žemaičių 
ploto, pvz.: kráušiai skani ʻkriaušės skaniosʼ Saugos (LKŽe).

Iš XX a. penktajame dešimtmetyje pagal A. Salio Apklausą 1 
surinktos medžiagos matyti, kad pavadinimas kriáušė ir jo variantai 
minėtose šnektose buvę dažnesni. Be to, juos vartojo ir kai kurie 
vakarų aukštaičių kauniškių kaimynai pietų aukštaičiai.

Šiais duomenimis iš dalies galima paremti K. Būgos (I 478) min-
tį, kad kriáušė esąs prūsizmas.

Atitikmenys latvių kalboje irgi reti. Latvių kalbos tarmių atlase 
(LVDA) pateikti iš Žemutinės Kuržemės (Nycos) užrašyti pavadinimai 
krausis ir kraušu bumbiere, pvz.: kraûsis i nepuõtta bum͊biẽre ‘krausis 
yra neskiepyta kriaušė’ Nyca (LVDA). Variantas krause vartojamas 
Vidžemėje – sėliškojoje Gruostuonos šnektoje, o Liezerėje yra vieto-
vardis Kràu sai ņi (Endzelīns 1961: 127).

LVDA komentaruose nurodytas pavadinimas kraũse dar vartojamas 
apie Ugalę (lidz žuôgma jastād viss pil a kraũse, le nrdz coũr ‘iki 
tvoros reikia viską užsodinti kriaušėmis, kad kiaurai nesimatytų’), o 
krausis – apie Kluosterę, kur jis, pasak pateikėjų, girdėtas XIX ir XX a. 
sandūroje. Kuršių nerijos latvių šnektoje taip pat vartoti variantai krâušis 
(Plāķis 1927: 63), kŗaušu kuoks (ME II 296), kraũškuoks (EH I 644).

Todėl buvo iškelta hipotezė, kad la. krausis atėjęs per lietuvių 
kalbą (plg. Sabaliauskas 1966: 111; ПЯ K–L 168). Vytautas Mažiulis 
(PKEŽ II 268) manė tai buvus latvių kalboje perdirbtą kuronizmą. 
Pasak jo, iš pradžių *krauśjā priklausęs vakarų baltams. Netoliese yra 
sl. *gruša ‘kriaušėʼ fonetinio varianto *kruša arealas (plg. ypač 
Бернштейн 1961: 73t.; ПЯ K–L 169t.).

Tolesnė kilmė neaiški. Dauguma tyrėjų įsitikinę, kad tai skolinys 
iš Kaspijos regiono kalbų, plg. kurdų korēš(i), kurēš(i), bet šio šaknys 
irgi skendi nežinios ūkanose (plg. ПЯ K–L 170t. ir lit.).

Olegas Trubačiovas (ЭССЯ VII 156t.) aptariamąjį baltų ir slavų 
kriaušės pavadinimą bandė sieti su sl. *grušiti, *krušiti ʻgriauti, skaidytiʼ, 
lie. krùšti ʻgrūsti, trinti, smulkinti; kimšti, murdyti, daužyti, plūkti; 
badyti; valgyti, kimšti; glėbesčiuoti; stumdytis; varyti, vytiʼ, kraušýti 
ʻniurkyti, lamdyti; skriausti, mušti; stumdytiʼ (kilusius iš ide. *ghre-s-, 
*kre-s-). Tačiau ši hipotezė dėl semantinių priežasčių dar mažiau 
patikima (plg. ПЯ K–L 171t.).

Iš minėto sl. *gruša bei jo išvestinių formų lietuvių ir latvių kal-
bose atsirado slavizmų. 

Pavadinimas grūšia ʻkriaušėʼ medžio reikšme vieną kartą užfiksuo-
tas jau XVI a. Mikalojaus Daukšos Postilėje: wêliième iimé turét’ óbelis / 
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grûßias / ir ktus mêdǯius ‘norime jame turėti obelų, kriaušių ir kitų 
medžių’ DP 55840 (plg. Skardžius IV 137). 

Tokią pat reikšmę randame ir XVII a. Konstantino Sirvydo ant-
rajame žodyne, kur grūšia eina greta kito slavizmo dūlia.

Kai kuriuose XVII a. Mažosios Lietuvos rankraštiniuose žodynuo-
se dėl ā ir ē kamienų mišimo (plg. Ambrazas 1993: 32 ir lit.) atsira-
dęs grūšia variantas grūšė (vartojamas greta kraušė) žymi kriaušės 
medžio vaisių.

Vėlesniuose raštuose ir tarmėse grūšià (resp. gršia; grša, grša, 
grūšà), gršė (resp. gršė) vartojama abiejomis reikšmėmis. Be to, kai 
kur (kaip ir žodyje kráušė, žr. p. 323) priebalsis r minkštinamas: griūšià, 
grišė, grišė, griušià. Esama ir morfologinių variantų: gršas, gri šas; 
gršis, grišis (dėl kilmės plg. p. 323). 

Pagal A. Salio Apklausą 1 surinkta medžiaga liudija, kad tarmėse 
būta ne tik šių, bet ir kitų fonetinių bei morfologinių variantų: grišia, 
grušià, grùšia, grùšė, gršas, grùšas, gršis, griūšs, grūšs ir kt.

Šie pavadinimai vartoti ir tebevartojami beveik visose aukštaičių 
ir žemaičių šnektose, pvz.: šiẽmet tój grūšà pirmųkat a(ž)žydjo ‘šiemet 
toji kriaušė pirmąkart sužydėjo’ LzŽ 88; ladùs nakciù dáu kap gršos 
dzidziumõs ‘kruša nakčia davė kriaušės dydžio’ LzŽ 88; súltingo·s grũ·-
šˈo·s ǀ burnõ· lé.idžesi ‘sultingos kriaušės, burnoje leidžiasi’ KzRŽ I 259; 
juõkem·s ǀ bá.ikaujæm ǀ i‿vá.lgɔm tá.is gru·šs ‘juokiamės, pokštauja-
me ir valgome tas kriaušes’ KzRŽ I 259; šitó·j gru·šà paso.dzí·ta dá.r 
màno. dziẽdo. ‘šitoji kriaušė pasodinta dar mano senelio’ DrskŽ 115; 
kab grũ·šo.s màno. brã·škˈė.s ǀ dzidzùłė.s ‘kaip kriaušės mano braškės, 
didžiulės’ DrskŽ 115; dabar gi tas grūšias padėk ‘dabar gi tas kriaušes 
padėk’ DvŽ I 189; anà at jau – kˈità stóvˈi gru.š ir prãšosˈi ‘ji eiti 
jau – kita stovi kriaušė ir prašosi’ ZtŽ 222; sakaũ, dúok mán gadnõs 
gru.šs ‘sakau, duok man gerą kriaušę’ ZtŽ 222; nuvˈj pažu.rt tõn 
gru.šn ir rãdo tã žeda· ‘nuėjo pažiūrėti į tą kriaušę ir rado tą žiedą’ 
ZtŽ 222–223; pαk·lẹ.m nuo‿ž.mẹ.s ó·buoli. ar‿grũ· u. | tα mùs 
nùbaudẹ. ‘pakėlėme nuo žemės obuolį ar kriaušę, tai mus nubaudė’ 
PpaŽK; to.õ·s ʒdelẹ.s grũ·o.s ┊ ale‿kαd‿dá.r ž·o.s ‘tokios didelės kriau-
šės, bet kad dar žalios’ PpaŽK; sodinykas nuskynė grūšas ‘sodininkas 
nuskynė kriaušes’ Leipalingis (LKŽe); išdžiūvo mūsų sode žieminė grūšià 
‘išdžiūvo mūsų sode žieminė kriaušė’ Veiveriai (LKŽe); skani ta grū̃šė 
‘skani ta kriaušė’ Mosėdis (LKŽe); šiemet mūsų saldinis grūšis labai 
žydėjo ‘šiemet mūsų saldinė kriaušė labai žydėjo’ Kuliai (LKŽe); rude-
nį grū̃šai prinoksta ‘rudenį kriaušės prinoksta’ Akmenė (LKŽe).

Simonas Daukantas savo žodynuose mini grūšios variantus grūšė, 
grūšas, grūšus: grusze, gruszùs; grusze, gruszas (DaDLL I 224); gru szas 
(DAMLL 50).

Iš gu. грушня ʻkriaušėʼ (turbūt kilusio iš būdvardžio *grušьnъjь 
ʻkriau šinisʼ, plg. ЭССЯ VII 157) atsirado grūšnià, gršnia, gršnia, 
gršnė, gršnė, grušnià, grùšnia, grišnė, grišnė, griūšnià, grišnia, 
griš nia, grùšnė ir kt. Šie pavadinimai žinomi iš kai kurių Klaipėdos 
krašto aukštaičių, vakarų ir rytų aukštaičių šnektų, pvz.: ˈgru·š’n’ɔ.s 
b.vɔ. ruden.na.s p.lnɔ.s ǀ nù tai ˈgɔ·r’čeiz dal.ndavɔ. senæ ‘rudeninės 
kriaušės buvo pilnos, na tai gorčiais dalindavo seniau’ KpŽ I 760; ˈtiek 
priv·l’gẹ.m klæbɔ.n.jɔ. š.tu. ˈgru·š’n’u. ǀ kad priv.l’gæu kad li.g ˈtɔ·lai 
‘tiek privalgėme klebonijoje šitų kriaušių, kad privalgiau, kad iki čia’ 
KpŽ I 760; man geriau tinka grūšnės, ne obuoliai ‘man geriau tinka 
kriaušės, ne obuoliai’ Žagarė (LKŽe).

Pagal LVDA, pavadinimas gruša vartojamas visoje Latgaloje, išsky-
rus kai kurias pietvakarines, šiaurvakarines ir pietines šnektas, o gruš-
ka (kilęs iš sl. *gruša deminutyvinės formos *gruška; dėl šio paplitimo 
plg. Бернштейн 1961: 72) – apie Rėzeknę, Dricėnus, Gaigalavą, Vi-

lianus, Kalupę, Varkavą, Agluoną, Izvaltą, Kraslavą, gruža užfiksuotas 
Makašėnuose ir Nautrėnuose, pvz.: sadâ aûg grušys, uôb́èĺńeîcys, šl ívys 
‘sode auga kriaušės, obelys, slyvos’ Dricėnai (LVDA); navaru daudź 
grušku iêś ‘negaliu daug kriaušių valgyti’ Kalupė (ALE); èi ä łełuo b́eja 
ḿežoga gruža ‘taigi čia didelė buvo laukinė kriaušė’ Nautrėnai (LVDA); 
ṕi msu moz grušu ‘mes turime mažai kriaušių’ Pilda (ALE); brńìm 
grušas paèik ‘vaikams patinka kriaušės’ Škilbėnai (ALE).

Žemutinėje Kuržemėje užrašyta kitų variantų, veikiausiai pasisko-
lintų iš slavų kalbų: grūša, grūšis ir grūšu kuoks – iš Rucavos, o grū-
še – iš Dunikos.

Variantas gruškakuoks (Gruska-koks) minimas Georgo Elgero žo-
dyne (Elger 1683: 99), o grušņa kuoks Jano Kurmino žodyne – Grusz-
ka drzewo. Pyrus. grusznia kuks (Kurmin 1858: 37).

Lietuvių bei latvių kalbose slavizmų atsirado ir iš gu. дýля ar le. 
dula, kilusių iš prasl. *kъdun’a / kъdul’a. O šis yra galbūt per lotynų 
kalbą atėjęs skolinys iš gr. κυδώνια. Tai Kretos vietovardis, kuriuo 
žymėta obuolių veislė (plg. ЭССЯ XIII 174t. ir lit.).

Pavadinimą dūlia randame jau XVII a. K. Sirvydo antrajame žo-
dyne: Grußká drʒewo. Py-‖rus. Gruśia / dula; Grußká owoc / Pirum.‖ 
Dula SD3 77.

Lietuvių tarmėse dulià, kaip ir grūšia, grūšnia, irgi turi ē kamieno 
variantų (dlė, dlė, dūl). Jie vartojami daugiausia vakarų aukštaičių 
kauniškių, pietų ir rytų aukštaičių, taip pat Gudijos lietuvių šnektose, 
pvz.: kap kàs dūliàs válgė su medu ‘kai kas kriaušes valgė su medu-
mi’ LzŽ 63; vakai, nerãškait dlių ‘vaikai, neraškykite kriaušių’ LzŽ 
63; e, bóba, po kám dlios? ‘ei, boba, po kiek kriaušės?’ DvŽ I 132; 
šiemet jūs dū̃lių dū̃lių – net linksta šakos ‘šiemet jūsų kriaušių kriau-
šių – net linksta šakos’ Švenčionys (LKŽe); pernoko dū̃lios, kap miltai 
‘pernoko kriaušės, kaip miltai’ Rudamina (LKŽe); šiąnakt vėtra išpur-
tino visas dūlias ‘šiąnakt vėtra išpurtė visas kriaušes’ Kupiškis (LKŽe); 
šiais metais tik dū́liai teužderėjo ‘šiais metais tik kriaušės teužderėjo’ 
Breslauja (LKŽe). 

Tačiau kai kuriuose tarmių žodynuose nurodytos ir konkretesnės 
šio žodžio bei jo variantų reikšmės:

‘vasarinių kriaušių veislė, vedanti sultingus vaisius; jos vaisius’, 
pvz.: mačũ dũ·l’u. dauk‿prikrtæ. ǀ susirñki[t] dz’ov·t ‘mačiau kriaušių 
daug prikritę, susirinkite džiovinti’ ZnŽ I 326; dũ·lẹz grẽ[t] tr·šta 
‘kriaušės greitai tręšta’ ZnŽ I 326; 

‘kriaušė, kurios dideli vaisiai (medis ir vaisius)’, pvz.: senæ tai 
ˈbu·davɔ. ˈviena [rūšis] ǀ vad.ndavɔ. ˈdu·l’ɔ.s ǀ alæ kú.m’š’tina.[s] š.tɔ.z 
ˈdu·l’ɔ.s ‘seniau tai buvo viena [rūšis], vadindavo dūlios, bet kumštinės 
šitos kriaušės’ KpŽ I 467; b.vɔ. senæ ˈdu·l’u. ǀ b.vɔ. laba d.deli.[s] 
ˈsɔ·das ‘buvo seniau kriaušių, buvo labai didelis sodas’ KpŽ I 467; dûlê 
smãil gru.šèlê, tiv gàlã, par vdọri drktesn ‘dūliai – smailios kriaušės, 
ploni galai, per vidurį drūtesnės’ MoŽK.

Panašias reikšmes turi ir kai kurie variantai, užrašyti pagal A. Sa-
lio Apklausą 1, pvz.: apie Kunigiškius – dlia ‘didelė kriaušė, saldi, 
sutrūkinėjanti’; apie Seirijus – ‘skiepyta kriaušė’; apie Pandėlį – dlė 
‘kriaušė, kurios dideli vasariniai vaisiai’; apie Kazlų Rūdą – dūlė ‘tam 
tikra kriaušių atmaina’.

Latgaloje irgi (daugiausia rytinėse ir pietinėse šnektose) užregist-
ruotas slavizmas duļa. Jis dažniausiai žymi stambiavaisių kriaušių veis-
lę, pvz.: duļa – ĺeluôka gruša – aûgĺiś i stumbrys ‘dulia – didoka kriaušė – 
vaisius ir kamienas’ Istra (LVDA); duļa – ĺelùo gruša – kùks i aûgĺiś 
‘dulia yra didelė kriaušė – medis ir vaisius’ Nirza (LVDA); kas soka – 
grušys, kas – duĺiś ‘vienas vadina grūšys, kitas – dulis [kriaušės]’ Škiau-
nė (LVDA).
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Didelėje Latvijos teritorijos dalyje paplitęs germanizmas bumbie-
re – skolinys iš vo. dial. Bumbeere (ME I 349; Sehwers 1953: 20 ir 
lit.) – ir jo fonetiniai bei morfologiniai variantai. Pavadinimas bum-
biere yra ir bendrinės latvių kalbos žodis. Jis vartojamas daugelyje 
Kuržemės šnektų, Žiemgaloje, rečiau Vidžemėje ir Latgaloje, pvz.: 
bubiẽres pilas a bubiẽriêm; rudzu bubiẽrus va êst rudzu pļaũjamâ 
laik͊â; meža bubiẽrẽm i mazi u ciêti bubiẽrîši ‘kriaušės pilnos kriau-
šių; rugines kriaušes galima valgyti per rugiapjūtę; miškinių kriaušių 
vaisiai maži ir kieti’ Džūkstė (ALE); pa bubiẽri mẽs saûcam ga aûgli, 
ga kuôku ‘bumbiere mes vadiname ir vaisių, ir medį’ Kursyšiai (ALE); 
mum͊s bi bubiẽri, ziêms sȃl nevare isture̦t ‘mes turėjome kriaušių, 
žiemos šalčio neištvėrė’ Renda (ALE); bubiẽreî ir gašîgi bubiẽri 
‘kriaušės vaisiai yra skanūs’ Ruopažiai (ALE); bùmbìra aûglis ìr bùmbrs 
‘kriaušės vaisius yra kriaušė’ Stameriena (ALE).

io kamieno forma bumbieris kompaktiškai vartojama Kuržemės 
šiaurėje, taip pat užrašyta Kuržemės vidurinėje dalyje ir apie Lutrinius, 
Saldų, dideliame Vidžemės areale (rečiau pietvakariuose ir pietry-
čiuose), pvz.: bubiẽris – gàn kùoks, gàn aûglis ‘kriaušė – tiek medis, 
tiek vaisius’ Kaugurai (ALE).

LVDA kartotekoje pateikiama ir kitų šio pavadinimo variantų. 
o kamieno forma bumbiers vartojama kai kuriose šiaurinėse Kuržemės 
šnektose (Alsunga, Užava, Vandzenė, Zlėkos ir kitur), Vidžemėje 
(Alsvikiai, Augstruozė, ėrgemė, Gaujiena, Litenė, Pabažiai, Rauna ir 
kitur), pvz.: bubieram i oûkstak tie zari ‘kriaušės tos šakos yra aukščiau’ 
Idus (ALE).

Variantas bumbere užrašytas daugiausia iš Vidžemės lyviškųjų šnek-
tų (Aluoja, Salaca, Svėtciemas ir kitur), o bumbēre – kai kur iš Kur-
žemės (Dunika, Usma ir kitur), Žiemgalos pietų (ceraukstė, Jauns-
virlauka, Sesava, Vilcė, Panemunė), didelio kompaktiško arealo Vid-

žemės ir Žiemgalos sėliškųjų šnektų apie Dvietę, Sunakstę, Susėją, 
Vidžemės sėliškųjų šnektų apie Aizkrauklę, Iršus, Krauklius, Platerę, 
Sarkanius. 

Plačiai žinomi ir pavadinimai bumbēre, bumbernīca, bumbērnīca, 
bumbērnīce, dažniausi Vidžemės ir Žiemgalos sėliškosiose šnektose, 
pvz.: vacòa buḿb̦́ŕńeíca płnài płna bùḿb́ru ‘sena kriaušė pilnut 
pilnutėlė kriaušių’ Aknysta (ALE). 

Paplitę ir dūriniai: bumberkuoks – lyviškosiose šnektose (Ruozė-
nuose, Svėtcieme, Vitrupėje, Tūjoje ir kitur), taip pat Bauniuose, 
Naukšėnuose; bumbērkuoks (Bėrzaunėje, Drabešiuose, Jaunpiebalgo-
je, Mengelėje, Sarkaniuose, Sėrmūkšiuose, Skankalnėje ir kitur); 
bumbierkuoks – daugiausia Kuržemėje (Bartoje, Dundagoje, Matku-
lėje, Padurėje, Puopėje, Usmoje, Zlėkose bei kitur) ir Vidžemėje 
(Ainažiuose, Naukšėnuose, Ruozuloje, Sėliuose, Vitrupėje ir kitur). 
Be to, vartojamas žodžių junginys bumbieru kuoks (Asytėje, Naudy-
tėje, Jėrcėnuose, Karkiuose, Lejascieme, Markalnėje, Vecgulbenėje 
ir kitur), kaip ir kai kuriose Latgalos šnektose (Balvai, Rugajai, Va-
raklianai).

Šių pavadinimų antrasis dėmuo yra kuoks ‘medis’ (dėl jo kilmės 
žr. p. 319).

Rečiau vartojami kiti variantai: bumbēģis (Bauniai, Burtniekai), 
bumbēra (Aiviekstė), bùmbire (Viliaka), bubure (Vecsaulė), bùmbùrs 
(Vyksna), žodžių junginys bubẽrģa kuôks (Vilzėnai), bubiẽra kùoks 
(Kaugurai), bùmbieres kùoks (Markalnė), bùmbiru kuoks (Pededzė), 
bùmburu kùoks (Vyksna).

XVIII–XIX a. rašytiniuose šaltiniuose reikšme ‘kriaušė’ užfiksuo-
tos sintagmos bumbehŗa kohs Birnbaum Lange 1773: 68; bumberu 
kohks Stender 1789 I 32; bumbehru kohks Stender 1789 II 144; bum-
behŗu kóhks Ulmann 1872: 40.
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Leksika 1: f lora

Viršūnės pavadinimai
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Viršūnės pavadinimai 
Komentaro autoriai: Rima Bakšienė, ilga Jansone, Anna Stafecka, Saulius Ambrazas

Žemėlapio ir komentaro pagrindas – LVDA žemėlapis Nr. 12 ir 
komentaras.

Žemėlapyje pateikiami medžio viršūnės pavadinimai. Kompaktišką 
bendrą arealą baltų kalbų teritorijoje sudaro lie. viršnė / la. virsūne.

Lietuvių viršnė yra bendrinės kalbos žodis, taip pat vartojamas 
beveik visose tarmėse. Pvz.: anã· tã· viršú·ne· ·da ã·maras ‘aną tą vir-
šūnę ėda amaras’ ZnŽ III 682; jǽ·gu vá.rno·s viršú·n· ǀ tai‿žinó·k ǀ šãs 
‘jeigu varnos viršūnėje, tai, žinok, šals’ ZnŽ III 682; tai kamlˈs, o tai 
vˈiršúnˈė ‘tai kamblys, o tai – viršūnė’ ZtŽ 774; kap atpˈjáunam vˈir-
šú nˈæ· mˈdžȯ, tadà jau dˈerevˈkas ‘kai atpjauname viršūnę medžio, 
tai jau rąstas’ ZtŽ 774; vjas nugùrino agłs viršnį ‘vėjas nudraskė 
eglės viršūnę’ LzŽ 289; pati viršnė obeles nušalo ‘pati viršūnė obelies 
nušalo’ Daugėliškis (LKŽe); varnos ka liuob tūps į pačią viršnę, sa-
kys – priš speigą ‘varnos kai tūpdavo į pačią viršūnę, sakydavo – prieš 
speigą’ Endriejavas (LKŽe); aprišimas te tavo, visos viršnės liko grynos 
obeliūčių ‘aprišimas ten tavo – visos viršūnės liko plikos obelaičių’ 
Kaltanėnai (LKŽe); amalai viršnėsa išauga, krūmas didelis ‘amalai 
viršūnėse išauga, krūmas didelis’ Kapčiamiestis (LKŽe).

Lie. viršùs ir jo vedinys viršnė (su variantu viršūnis) gana dažnai 
vartojamas XVI–XVII a. raštuose, tačiau šie žodžiai reiškia ne vien 
tik ‘medžio viršūnę’, bet ir ‘viršutinę dalį, smailųjį galą’ arba ‘valdžią, 
galią’. Pvz.: wirßune Gipffel Lex 42v, 82r; wirßunis Lex 106v; padarítas 
nt’ wirßúnes káłn ‘padarytas ant viršūnės kalnų’ DP 45817; wiſſokia 
wirßune ir prakelimas nůġ Diewȯ yrá ‘visokia galia ir išaukštinimas 
priklauso nuo Dievo’ DP 49727.

Latvių tarmių virsūne (ME IV 610; Endzelīns 1951: 320; LEW 
1262) ir variantai paplitę rytinėje Latvijos dalyje – augšžemiečių tar-
mės teritorijoje. Pavadinimas virsūne vartojamas plačiame kompaktiš-
kame areale Latgaloje, taip pat Augšžemėje ir Vidžemės pietryčiuose. 
Variantas virsaune (priesagos -aun- vedinys [Endzelīns 1951: 320t.]) 
pasitaiko daugiausia Vidžemės sėliškosiose šnektose (Aiviekstė, Ber-
zaunė, Lubana,  Sarkaniai ir kt.), kur dažnai vartojamas šalia pavadi-
nimo galuotne. Variantas virsuone labiausiai paplitęs Vidžemės ir 
Žiemgalos sėliškosiose šnektose. Žodis virsuotne taip pat daugiausia 
būdingas Žiemgalos ir Vidžemės sėliškosioms šnektoms, bet jis už-
fiksuotas ir keliose Kuržemės šnektose (pavyzdžiui, Perkuonėje, Pla-
nycoje [LD 220,1], Tašuose, Vergalėje). Variantas virsūtne užfiksuotas 
sėliškosiose (Ergliai, Kuoknesė, Liepkalnė, Susėja) ir latgališkosiose 

šnektose (Kalncempiai, Karsava, Merdzenė, Nycgalė ir kt.), o virsūtnis 
EH pateikiamas iš Kaunatos.   

Kiti variantai kur kas retesni – virsaine užfiksuotas Saukoje (LD 
2763,1), virsaunīce – Metrienoje, virsautne – Kraukliuose, virsene – 
Beliavoje, Stamerienoje  (FBR XIX 126), Zeltiniuose,  virsuokne – 
Trikatoje. Pavadinimai virsi, virsus daugiausia vartojami tik liaudies 
dainose. Pvz.: vìrsoȗnici nùozȏaģ ‘viršūnę nupjovė’ Metriena; źìmâ ka 
vùornys sazamat kùka vʹìersyûńî, soka – byûś sotumʹi ‘žiemą, kai varnos 
sutupia medžių viršūnėje, sako – bus šalčių’ Nautrėnai (LVDA); kùkàm 
jìr kàmlʹiś, vydućś i vʹìersyûņa ‘medis turi drūtgalį, vidurį ir viršūnę’ 
Asūnė (LVDA); noiet saule vakarā, meža virsus līgodama ‘leidžiasi sau-
lė vakarop, medžių viršūnes linguodama’ Pliavinios (LD 33879,3v).

Latvių XVIII–XIX a. žodynuose fiksuojama įvairių pavadinimo 
virsūne variantų: wirỜons Gipfel eines Baumes Stender 1789 I 363; 
wirỜonis, -ņa der Gipfel Ulmann 1872: 342; wirỜenes die Spitzen von 
Bäumen, Jaunlaicenė, Veclaicenė Ulmann 1872: 342; wirỜune, wirỜunite 
Gipfel des Baumes Ulmann 1872: 343.

Lie. viršnė / la. virsūne yra priesagos -ūnė / -ūne vediniai iš 
daiktavardžio lie. viršùs, la. virsa ‘aukštutinė ko nors dalis, viršutinė 
pusė’ (Ambrazas 2000: 159), kuris sietinas su s. sl. *vьrchъ, ru. верх, 
le. wierzch. Toliau šis baltų ir slavų žodis sietinas su s. i. várṣma 
‘aukštuma, viršūnė, paviršius’, gr. οὐρανός ‘dangus’, lo. verrūca ‘iški-
limas, kalva’ (LEW 1262; Sabaliauskas 1990: 134t.; LEV II 537t.).

Bendrinėje latvių kalboje pavadinimas galuotne įsitvirtino XX a. 
pradžioje, jis dažniausiai vartojamas ir tarmėse, daugiausia Kuržemėje, 
Žiemgaloje ir Vidžemėje, rečiau – sėliškosiose šnektose ir Latgaloje.

Variantas galuokne vartojamas kompaktiškame areale Kuržemėje 
ir Žiemgalos vakarų dalyje, galuoksne – Kuržemės pietvakariuose, 
rečiau šiaurėje  (Stendė, Strazdė ir kt.) ir Žiemgaloje apie Tervetę, 
rečiau Vidžemėje, galuone – pietvakarių Kuržemėje (Gruobinia, Nyca, 
Rucava, Perkuonė [EH], Barta [EH] ir kt.). Sporadiškai pasitaiko ir 
kitų variantų: galūne (Ranka, Sinuolė, Tirza), galaine (Varvė, Ugalė 
[FBR VII 17]), galainis (Venta, Užava, Ziros, Piltenė), galautne (ėr-
gemė, Karkiai, Kūdumas, Uomuliai),  galuote (Kandava [LD 33748,1]) 
ir kt. Pvz.: pa galuôkni vaĩrak saûc, galuôkne – kas tâc gaŗâks istecẽjis 
‘dažniau viršūne vadina, viršūnė – kas aukščiau išaugę’ Vergalė (LVDA); 
tâdi kuôki ka kruõņi kâ âbeleî, tiẽm nevar atrast galuôkni ‘tokie me-
džiai, vainikai kaip obels, sunku rasti viršūnę’ Grenčai (LVDA); zeģe-
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nes bi nuôcir̂stas priẽdes galuõtnes ‘žardakartės buvo nukirstos pušies 
viršūnės’ Iecava (LVDA).

La. galuotne (ir galuodne), galuotnis užfiksuoti XVIII–XIX a. žody-
nuose: gallodne der Gipfel ‘viršūnė’ Lange 1773: 115; gallotnis, Gipfel 
am Baum ‘medžio viršūnė’ Stender 1789 II 66; galohtnis, -ņa, galohtne, 
-es, der Gipfel ‘viršūnė’ Ulmann 1872: 70; Gipfel .. des Baumes ‘medžio 
viršūnė’, galotnis, galotne ‘viršūnė’ Ulmann 1880: 346.

Variantai galuote ir galuone (galuons) vartojami XVII–XIX a. 
šaltiniuose: gallohtes die Zopff=Enden von gefälleten bäumen Fürecker 
1685 II 99; Gallohns ein End vom abgehauenen Balcken oder Holtz 
Langius 1685: 72; Gallohns Ein Ende vom abgehauenen balken oder 
Holz MLG I 141; Gallohtes die Zopf=Enden Von gefelleten bäumen 
Depkin 1704 I 219; Gipfel .. des Baumes .. galone Ulmann 1880: 346.

Latvių rašytiniuose šaltiniuose yra ir kitų viršūnės pavadinimų: kuo-
ka gals – der Gipffel / Kohka-ghalls Phras 1638: 332; Gipfel des Baums, 
kohka gals (gallohtnis, wehjenize) Stender 1789 I 289; virsgals: wirśs= 
galls: spitze. E.g. des bergs, baumes etc. Fürecker 1685 II 98.

Lietuvių kalboje pavadinimas galnė ir jo akcentinis variantas galūn  
reikšme ‘viršūnė’ pasitaiko retai, šiek tiek dažniau vartojamas žemaičių 
šnektose, daugiausia užfiksuotas tautosakoje. Pvz.: kâm reikejẹ lptẹ i 
tûoki aukâusi bêrža, kêltẹ un pat gàlu·nes ‘kam reikėjo lipti į tokį aukš-
čiausią beržą, kelti į pačią viršūnę [gandralizdį]’ MoŽK; ẽglẹ d mèt 
netọrejẹ gàlu·nes ‘eglė dvejus metus neturėjo viršūnės’ MoŽK; anâm 
tr mèûs galûnẹ išjâutẹ ‘jam [gandrui] turi medžiuose viršūnę nupjau-

ti’ MoŽK; sâulẹ ẽit unt mẽu gàlu·nems ‘saulė eina medžių viršūnėmis’ 
MoŽK; taboko galnes skabo, kad neišeitų į žydūles ‘tabako viršūnes 
skabo, kad neišeitų į žyduolius’ J (LKŽe); aug galūnėlė aukštesniai, linkst 
pašakėlės žemesniai ‘auga viršūnėlė aukštai, linksta pašakėlės žemai’ JD 
1516 (LKŽe); tų liepelių galūnėlėj margoji gegelė ‘tų liepelių viršūnėlėje 
margoji gegelė’ D8 (LKŽe); galūn prigaunama, šaknis išraunama ‘vir-
šūnė pasiekiama, šaknis išraunama’ Salantai (LKŽe).

Pavadinimo kilmė greičiausiai sietina su daiktavardžio gals reikš-
me ‘aukštesnė vieta’ (LEV I 284). Pavadinimas kuoka gals fiksuojamas 
ir XVII a. šaltinyje: der Gipffel / Kohka-ghalls Phras 1638: 332.

Palyginti plačiai Vidžemės šiaurvakarinėje dalyje ir šnektose apie 
Valmierą, cėsis, rečiau Kuržemės šiaurinėje dalyje apie Snėpelę, Usmą, 
Vandzenę vartojamas pavadinimas spice, Vidžemės šiaurėje ir šiaurės 
rytuose – špice (< vo. Spitze), pvz.: kuôks bez spic:es nemaz neaûg 
‘medis be viršūnės visai neauga’ Vilzėnai (LVDA).

Sporadiškai pavartojama ir kitų variantų: spicaune – Saikavoje, 
Sinuolėje, spicene – Uozuoluose, spicgale – Kauguruose, spicuotne – 
Vėjavoje, špicaune – Sinuolėje.

Latgaloje fiksuota keletas slavizmų: makuška Kraslavoje (< blr., 
ru. макушка ‘medžio viršūnė; kalno viršūnė; viršugalvis’) ir makouka 
Rundėnuose (< blr. макаўка; žr. ЛАБ I 169) – jie semantiškai artimi 
Vidžemės rytuose užfiksuotiems galvenīce (Lubanoje LD 13250, 530, 
šis žodis užfiksuotas ir XIX a. žodyne [Ulman 1872: 72]) ir galvenieks 
cesvainėje (LD 13250, 12; plg. galva).
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Nr. Punktas  
 

36 Aistere
37 Rāva
38 Durbe
39 Vecpils
40 Krote
41 Kalvene
42 Rudbārži
43 Grobiņa
44 Gavieze
45 Tadaiķi
46 Virga
47 Bunka
48 Priekule
49 Asīte
50 Nīkrāce
51 Embūte
52 Pērkone
53	 Nīca
54 Bārta
55 Purmsāti
56 Gramzda
57 Aizvīķi
58 Vaiņode
59 Rucava
60 Dunika
61 Kalēti
62 Ance
63	 Dundaga
64 Puze
65 Ārlava
66 Lubezere
67 Nogale
68 Upesgrīva
69 Ugāle
70 Usma

71 Spāre (Spārne)
72 Stende
73 Pastende
74 Laidze
75 Vandzene
76 Lauciene
77 Lībagi
78 Strazde
79 Zentene
80 Kuldīga
81	 Renda
82 Valgale
83 Virbi
84	 Kandava
85 cēre
86 Dzirciems
87 Pūre
88 Vārme
89 Kabile
90 Matkule
91 Vāne
92 Aizupe
93 Zante
94 Zemīte
95 Grenči
96 Raņķi
97 Lutriņi
98 Gaiķi
99 Remte
100 Strutele
101 Jaunpils
102 Skrunda
103 Sātiņi
104 Saldus
105 ciecere

106	 Blīdene
107 Biksti
108 Zebrene
109 Pampāļi
110	 Kursīši
111 Zvārde
112 Lielauce
113 Nīgrande
114 Ezere
115 Ruba
116 Jaunauce
117 Vadakste
118 Vecauce
119 Mērsrags
120 Engure
121 Sēme
122 Vecmokas
123 Tume
124 Milzkalne
125 Smārde
126 Sloka
127 Sala
128 Babīte
129 Irlava
130 Praviņi
131 Slampe
132 Lestene
133	 Džūkste
134 Kalnciems
135 Annenieki
136 Dobele
137 Sīpele
138 Bērze
139 Līvbērze
140 Valgunde

* ALE punktai paryškinti.

LVDA tarmių tinklas* 

1	 Venta
2 Pope
3 Vārve
4 Zūras
5 Užava
6 Ziras (Dziras)
7 Piltene
8 Zlēkas
9 Ēdole
10 Padure
11 Jūrkalne
12	 Alsunga
13 Īvande
14 Ulmale
15 Gudenieki
16 Basi
17 Planīca
18 Kurmāle
19 Saka
20 Apriķi
21 Klostere
22 Turlava
23 Snēpele
24	 Ziemupe
25 Vērgale
26 Dunalka
27 cīrava
28 Dzērve
29 Aizpute
30 Laža
31	 Kazdanga
32 Valtaiķi
33 Sieksāte
34 Medze
35 Tāši
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141 Ozolnieki
142 Pēternieki
143 Tetele
144 Garoza
145 Īle
146 Naudīte
147 Auri
148 Šķibe
149 Glūda
150 Svēte
151 Vircava
152 Vecsvirlauka
153 Bēne
154 Penkule
155 Tērvete
156 Zaļenieki
157 Jēkabnieki
158 Platone
159 Lielvircava
160 Jaunsvirlauka
161 Sniķere
162 Ukri
163 Bukaiši
164	 Augstkalne
165 Vilce
166 Lielplatone
167 Eleja
168 Sesava
169 Svitene
170 Ainaži
171 Rozēni
172 Skaņkalne
173 Salaca
174 Aloja
175	 Svētciems
176 Pāle
177 Puikule
178 Vitrupe
179 Viļķene
180 Katvari
181 Pociems
182 Tūja
183 Limbaži
184 Umurga
185	 Vainiži
186 Augstroze
187 Liepupe
188 Lāde
189	 Dunte
190 Stiene
191 Nabe
192 Mazstraupe
193 Rozula
194 Skulte
195 Vidriži
196 Lēdurga
197 Lielstraupe

198 Bīriņi
199 Turaida
200 Vildoga
201 Pabaži
202 Sēja
203 Krimulda
204 Sigulda
205 Mangaļi
206 Ādaži
207 Inčukalns
208 Allaži
209	 Ropaži
210 Sidgunda
211 Dreiliņi
212 Stopiņi
213 Mārupe
214 Katlakalns
215 Salaspils
216 Ikšķile
217 Suntaži
218 Olaine
219 Dole
220 Daugmale
221 Ogresgals
222 Rembate
223 Lēdmane
(A)224 Augšiecava
224 Iecava
(L)224 Lejasiecava
225 Baldone
226 Tome
227 Lielvārde
228 Salgale
229	 Zālīte
230 Misa
231 Vecumnieki
232 Birzgale
233 Mežotne
234 code
235 Bauska
236 Vecsaule
237 Brukna
238 Stelpe
239 Bārbele
240 Taurkalne
241 Kurmene
242 Rundāle
243 Īslīce
244 ceraukste
245	 Panemune
246 Jaunsaule
247 Skaistkalne
248 Mazsalaca
249 Idus
250 Ipiķi
251 Terneja
252 Lode

253 ķoņi
254 Rūjiena
255 Naukšēni
256 Omuļi
257 Braslava
258 Vecate
259 Sēļi
260 Jeri (Ģeri)
261 Kārķi
262	 Ērģeme
263 Lugaži
264 Vilzēni
265 Bauņi
266 Burtnieki
267 Rencēni
268 Ēvele
269 Jērcēni
270 Ozoli
271 Dikļi
272 Jaunburtnieki
273 Valmiera
274 Brenguļi
275 Trikāta
276 Plāņi
277 Dauguļi
278 ķieģeļi
279 Mujāni
280 Kocēni
281	 Kauguri
282 Jaunvāle
283 Stalbe
284 Kūdums
285 Vaidava
286 Lenči
287 Liepa
288 Mārsnēni
289 Blome
290 Smiltene
291 Raiskums
292 cēsis
293 Priekuļi
294 Jaunrauna
295 Baižkalns
296 Rauna
297 Launkalne
298 Kārļi
299 Līvi
300 Vaive
301 Veselava
302 Dzērbene
303 Drusti
304 Gatarta
305 Līgatne
306 Drabeši
307 Rāmuļi
308 Sērmūkši
309 Taurene

310 Jaunpiebalga
311 More
312 Nītaure
313 ķēči
314 Kosa
315 Skujene
316	 Vecpiebalga
317 Veļķi
318 Mēdzūla
319 Mālpils
320 Zaube
321 Kastrāne
322 ķeipene
323 Plātere
324 Taurupe
325 Ogre
326 Ērgļi
327 Jumurda
328 Vējava
329 Lubeja
330 Laubere
331 Madliena
332 Meņģele
333 Liepkalne
334 Irši
335 Sausnēja
336 Vestiena
337 Bērzaune
338	 Krape
339 Viskāļi
340 Bebri
341 Odziena
342 Vietalva
343 Kalsnava
344 Jumprava
345 Skrīveri
346 Aizkraukle
347 Koknese
348 Pļaviņas
349 Aiviekste
350 Sērene
351 Daudzese
352 Sece
353	 Sunākste
354 Vārnava
355 Sēlpils
356 Ābeļi
357 Krustpils
358 Mazzalve
359 Zalve
360 Sauka
361 Viesīte
362 Birži
363 Zasa
364 Mēmele
365 Nereta
366 Rite
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367 Elkšņi
368	 Aknīste
369 Susēja
370 Slate
371 Gārsene
372 Asare
373 Prode
374 Valka
375 Vijciems
376 cirgaļi
377 Zvārtava
378 Bilska
379 Birzuļi
380 Grundzāle
381 Palsmane
382 Gaujiena
383 Trapene
384 Jaunroze
385 Jaunlaicene
386 Veclaicene
387 Karva
388 Dūre
389 Ilzene
390 Zeltiņi
391 Alsviķi
392	 Sinole
393 Lejasciems
394 Beļava
395 Kalncempji
396 Ranka
397 Lizums
398 Druviena
399 Tirza
400 Galgauska
401 Vecgulbene
402	 Stāmeriena
403 Liezēre

404 Kārzdaba
405 Graši
406 Kraukļi
407 Virāne
408 Aduliena
409 Dzelzava
410 Jaungulbene
411 Viesiena
412 Kusa
413 Oļi
414 Sarkaņi
415 Patkule
416 cesvaine
417 Lubāna
418 Grostona
419	 Lazdona
420 Prauliena
421 Meirāni
422 Mārciena
423 Ļaudona
424 Saikava
425 Barkava
426	 Varakļāni
427 Viļāni
428 Sāviena
429 Mētriena
430 Medņi
431 Vīpe
432 Atašiene
433 Stirniene
434 Galēni
435 Dignāja
436 Līvāni
437 Rudzēti
438 Vārkava
439 Preiļi
440 Silajāņi

441 Rubeņi
442 Bebrene (Bebrine)
443 Dviete
444 Nīcgale
445	 Kalupe
446 Aizkalne
447 Aglona
448 Laši
449 Pilskalne
450 Līksna
451 Višķi
452 Naujene (Naujine)
453 Biķernieki
454 Rauda
455 Svente
456 Laucesa
457 Skrudaliena
458 Saliena
459 Kurcums
460 Demene
461 Silene
462	 Ziemeris
463 Mārkalne
464 Pededze
465 Alūksne
466 Beja
467 Anna
468 Mālupe
469 Liepna
470 Vīksna
471 Viļaka
472 Litene
473 Balvi
474	 Šķilbēni
475 Rugāji
476 Bērzpils
477 Tilža

478 Baltinava
479 Gaigalava
480	 Nautrēni
481 Kārsava
482 Dricēni
483 Sakstagals
484 Makašēni
485 Bērzgale
486 Mērdzene (Mērdzine)
487 Zvirgzdene 
 (Zvirgzdine)
488 cibla
489 Ružina
490 Ozolaine
491 Rēzna
492	 Pilda
493 Nirza
494 Malta
495 Kaunata
496 Rundēni
497 Istra
498 Andrupene 
 (Andrupine)
499 Ezernieki
500 Šķaune
501 Kapiņi
502 Auleja
503 Dagda
504 Asūne
505 Īzvalta
506 Krāslava
507	 Skaista
508 Robežnieki
509 Kaplava
510 Indra
511 Brigi
512 Pasiene
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LKA punktų tinklas* 

32 Mažaičiai Mažeikių Šerkšnėnų
33 Tirkšliai Mažeikių Tirkšlių
34 Viekšniai Akmenės Viekšnių
35 Padvarėliai Akmenės Akmenės
36 Sablauskiai Akmenės Alkiškių
37 Dameliai Joniškio Juodeikių
38 Paluknė Skuodo Skuodo
39 Žemytė Skuodo Lenkimų
40 Mosėdis Skuodo Mosėdžio
41 Vabaliai Skuodo Šačių
42 Puokė, Barstyčiai Skuodo Barstyčių
43	 Seda	 Mažeikių	 Sedos
44 Skuodiškiai Mažeikių Šerkšnėnų 
 (Skuodo Ketūnai)
45 Pievėnai Mažeikių Tirkšlių
46 Avižliai Akmenės Ventos
47 Papilė Akmenės Papilės
48 Kruopiai Akmenės Kruopių
49	 Šakyna	 Šiaulių	 Šakynos
50 Kyburiai Joniškio Buivydžių
51 Noriūnai Joniškio Kepalių
52 Bučiūnai Joniškio Bučiūnų
53 Steigviliai Pakruojo Lauksodžio
54 Nairiai Pasvalio Vaškų
55 Saločiai Pasvalio Saločių
56 Smilgiai Biržų Smilgių
57 Pabiržė Biržų Pabiržės, Biržų
58 Parovėja Biržų Parovėjos
59 Obelaukiai Biržų Biržų
60 Virškupėnai Biržų Pundurių
61 Įpiltis Kretingos Laukžemės
62 Serapinai Kretingos Grūšlaukės
63 Šaukliai Skuodo Mosėdžio
64 Vindeikiai Skuodo Notėnų

Nr. Punktas Rajonas Apylinkė 
 
1 Pikeliai Mažeikių Juodeikių
2 Leckava Mažeikių Rievyčių
3 Knabikai Mažeikių Rievyčių
4 Laižuva Mažeikių Laižuvos
5 Klykoliai Akmenės Klykolių
6 Vegeriai Akmenės Vegerių
7 Žagarė Joniškio Žagarės
8 Gudaičiai Joniškio Gudaičių
9 Kuldūnai Biržų Sodeliškių
10 Nemunėlio Biržų Nemunėlio  
 Radviliškis  Radviliškio
11 Totorkalnis Biržų Nemunėlio  
   Radviliškio
12 Kerviai Skuodo Aleksandrijos
13 Skliaustė Skuodo Ylakių
14 Židikai Mažeikių Židikų
15 Dapšiai Mažeikių Juodeikių
16 Zastaučiai Mažeikių Ukrinų
17 Urvikiai Mažeikių Mažeikių
18 Purvėnai Mažeikių Laižuvos
19 Kivyliai Akmenės Klykolių
20 Gėpaičiai Akmenės Vegerių
21 Dilbinai Joniškio Žagarės
22 Skaistgirys Joniškio Skaistgirio
23 Vaineikiai Joniškio Daunoravos
24 Kriukai Joniškio Kriukų, Bučiūnų
25 Žeimelis Pakruojo Žeimelio
26 Namajūnai Pasvalio Kiemėnų
27 Užušiliai Biržų Medeikių,  
   Sodeliškių
28 Lujėnai Biržų Pundurių
29 Skuodas Skuodo Skuodo
30 Šarkė Skuodo Aleksandrijos
31 Ylakiai Skuodo Ylakių

* ALE punktai paryškinti.
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65 Gudaliai Skuodo Barstyčių
66 Žemaičių Kalvarija Plungės  
 (Varduva)
67 Ketūnai Mažeikių Sedos, Šerkšnėnų
68 Trimėsėdis Telšių Nevarėnų
69 Dauginiai Akmenės Kairiškių
70 Mickiškė Telšių Tryškių
71 Klaišiai Akmenės Papilės
72 Auksučiai Šiaulių Šakynos
73 Dargaičiai Šiaulių Gruzdžių
74 Rudiškiai Joniškio Rudiškių
75 Stupurai Joniškio Stupurų
76 Mikniūnai Pakruojo Pašvitinio, Klovainių
77 Gaižūnai Pakruojo Linkuvos
78 Guostagalis Pakruojo Guostagalio
79 Kriaušiškiai Pasvalio Grūžių
80 Puodžiai Pasvalio Tetirvinų
81 Daukniūnai Pasvalio Krinčino
82 Geidžiūnai Biržų Geidžiūnų
83 Anglininkai Biržų Geidžiūnų
84 Papilys Biržų Biržų, Medeikių
85 Suvainiškis Rokiškio Suvainiškio
86 Aukštadvarys Rokiškio Panemunio
87 Užubaliai Rokiškio Juodupės
88 Onuškis Rokiškio Juodupės
89 Juodupė Rokiškio Juodupės
90 Kalgraužiai Kretingos Laukžemės
91 Darbėnai Kretingos Darbėnų
92	 Grūšlaukė	 Kretingos	 Grūšlaukės
93 Salantai Kretingos Imbarės
94 Gintališkė Plungės Platelių
95 Skirpsčiai Plungės Alsėdžių
96 Alsėdžiai Plungės Alsėdžių
97 Gadūnavas Telšių Gadūnavo
98 Eigirdžiai Telšių Eigirdžių
99 Tryškiai Telšių Tryškių
100 Raudėnai Šiaulių Raudėnų
101 Pakšteliai Šiaulių Kuršėnų
102	 Kuršėnai	 Šiaulių	 Kuršėnų,	Micaičių
103 Lukošaičiai Šiaulių Gruzdžių
104 Dimšiai Šiaulių Gruzdžių
105 Bridai Šiaulių Šiaulių
106 Lūpaičiai Šiaulių Meškuičių
107 Beinoraičiai Pakruojo Lygumų
108 Norvaišiai Pakruojo Lygumų
109 Megučioniai Pakruojo Linkuvos
110 Gailioniai Pakruojo Linkuvos
111 Joniškėlis Pasvalio Joniškėlio
112	 Pasvalys	 Pasvalio	 Pasvalio
113 Šukionys Biržų Vabalninko
114 Gataučiai Biržų Geidžiūnų
115 Kupreliškis Biržų Kupreliškio
116 Šiekštininkai Biržų Kupreliškio
117 Pandėlys Rokiškio Pandėlio
118 Paliepis Rokiškio Panemunio
119 Sodeliai Rokiškio Juodupės, Rokiškio
120 Lukštai Rokiškio Lukštų

121 Bučiūnai Rokiškio Lukštų, Obelių
122 Žibininkai Kretingos Darbėnų, Rūdaičių
123 Ruginiai Kretingos Kurmaičių
124 Stropeliai Kretingos Kūlupėnų
125 Mišėnai Plungės Šateikių
126 Babrungėnai Plungės Babrungo
127 Lieplaukė Plungės, Telšių Telšių, Varnių,  
   Žlibinų, Paukštakių
128 Telšiai Telšių Telšių, Gadūnavo
129 Rūdupiai Telšių Luokės, Viešvėnų
130 Kaunatava Šiaulių, Telšių Raudėnų, Tryškių,  
   Upynos
131 Ginteniai,  Telšių, Upynos,
 Urkuvėnai Šiaulių Micaičių
132 Džiuikai Šiaulių Kužių
133 Lieporiai Šiaulių Šiaulių
134 Šapnagiai Šiaulių Šiaulių
135 Norušaičiai Šiaulių Kairių
136 Joniškaičiai Pakruojo Lygumų
137 Pakruojis Pakruojo 
138 Kapčiūnai Pasvalio Joniškėlio
139 Dikoniai Panevėžio Skaistgirių
140 Jurgėnai Pasvalio Pumpėnų, Kriklinių
141 Berklainiai Pasvalio Daujėnų
142 Vabalninkas Biržų Vabalninko
143 Salamiestis Kupiškio Antašavos
144 Alizava Rokiškio,  Alizavos, Pandėlio 
  Kupiškio 
145 Sriubiškiai Rokiškio Pandėlio
146 Rybokai Rokiškio Panemunėlio
147 Rokiškis Rokiškio Panemunėlio,  
   Žiobiškio
148 Obeliai Rokiškio Obelių
149 Kreščionys Rokiškio Lukštų
150 Svobiškis Rokiškio Obelių
151 Pryšmančiai Kretingos Rūdaičių
152 Kretinga Kretingos 
153 Budriai Kretingos Kartenos
154 Kalniškiai Kretingos Imbarės
155 Karklėnai Plungės Kulių
156 Plungė Plungės Nausodžio, Stalgėnų
157 Žlibinai Plungės Žlibinų
158 Lauko Soda Telšių Telšių
159 Eidžiotai Telšių Janapolės
160 Luokė Telšių Luokės
161 Vidsodis Kelmės Pašilėnų
162 Gudmoniškė Kelmės Šaukėnų
163 Aukštelkė Šiaulių Kurtuvėnų, Šiaulių
164 Kirbaičiai Šiaulių,  Kairių, Radviliškio 
  Radviliškio
165 Voskoniai Radviliškio Aukštelkų
166 Derveliai Pakruojo Rozalimo
167 Rozalimas Pakruojo Rozalimo
168 Getautai Pakruojo Klovainių
169 Medikoniai Pasvalio,  Pušaloto, Skaistgirių 
  Panevėžio
170 Sereikoniai Pasvalio Pumpėnų
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171 Stumbriškis Panevėžio,  Karsakiškio,  
  Pasvalio  Kriklinių
172 Daršiškiai Kupiškio Antašavos
173 Šalteniai Kupiškio Palėvenėlės,  
   Subačiaus
174	 Kupiškis	 Kupiškio	 Aukštupėnų
175 Jutkonys Kupiškio Palėvenėlės
176 Skapiškis Kupiškio Skapiškio
177 Robliai Rokiškio Panemunėlio
178 Rageliai Rokiškio Ragelių
179 Kriaunos Rokiškio Kriaunų
180 Aleksandravėlė Rokiškio Obelių
181 Suviekas Zarasų Suvieko
182 Stelmužė Zarasų Imbrado, Suvieko 
183 Kalotė Klaipėdos Kretingalės
184 Plikiai Klaipėdos Kretingalės
185 Lapiai Klaipėdos Lapių
186 Šakiniai Klaipėdos Lapių
187 Mižuikai Plungės Kulių
188 Alkas Plungės Bubėnų
189 Medingėnai Plungės Medingėnų
190 Vismaldai Telšių Žarėnų
191	 Varniai	 Telšių	
192 Šlapgirė Kelmės, Telšių Luokės, Užvenčio
193 Užventis Kelmės Užvenčio
194 Šaukėnai Kelmės Šaukėnų
195 Kurtuvėnai Šiaulių Kurtuvėnų
196 Pakapė Šiaulių Pakapės
197 Liutkiškiai Radviliškio Radviliškio
198 Karčemos Radviliškio Sedūnų
199 Šeduva Radviliškio Alksniupių, Šeduvos
200 Raginėnai Radviliškio Pakalniškių
201 Smilgiai Panevėžio Smilgių
202 Spirakiai Panevėžio Berčiūnų
203	 Piniava	 Panevėžio	 Piniavos,	 
	 	 	 Skaistgirių
204 Karsakiškis Panevėžio Karsakiškio
205 Noriūnai Kupiškio Noriūnų
206 Papiliai Kupiškio Aukštupėnų
207 Juodpėnai Kupiškio Puožo
208 Verksnionys Rokiškio Kamajų
209 Kamajėliai Rokiškio Kamajų
210 Minkūnai Rokiškio Jūžintų
211 Antazavė Zarasų Antazavės
212 Dusetos Zarasų Pakniškių, Žukliškių
213 Aviliai Zarasų Avilių
214 Imbradas Zarasų Imbrado, Kavoliškių
215 Birbinčiai Klaipėdos Dovilų, Gargždų
216 Gargždai Klaipėdos Gargždų, Vėžaičių
217 Antkoptis Klaipėdos Antkopčio
218 Endriejavas Klaipėdos Endriejavo
219 Rietavas Plungės Pelaičių
220 Užpeliai, Tverai Plungės Stalgėnų, Tverų
221 Drobūkščiai Telšių Varnių
222 Gomaliai Telšių Varnių
223 Labūnavėlė Kelmės Užvenčio
224 Vaiguva Kelmės Vaiguvos

225 Kušleikiai Kelmės Kelmės
226 Padubysys Šiaulių Padubysio
227 Kiaunoriai Kelmės Kiaunorių
228 Šiaulėnai Radviliškio Šiaulėnų
229 Miežaičiai Radviliškio Sedūnų
230 Vaiduloniai Radviliškio Šeduvos, Sedūnų
231 Sidabravas Radviliškio Sidabravo
232 Naujamiestis Panevėžio Naujamiesčio
233 Panevėžys Panevėžio Velžio
234 Miežiškiai Panevėžio Miežiškių, Taruškų
235 Subačius Kupiškio Subačiaus
236 Navikai Anykščių Surdegio
237 Viešintos Anykščių Viešintų
238 Šimonys Kupiškio Šimonių
239 Svėdasai Anykščių Svėdasų
240 Vilučiai Rokiškio,  Obelių, Užpalių,  
  Utenos,  Svėdasų 
  Anykščių
241 Vaiskūnai Utenos, Zarasų Sudeikių, Užpalių,  
   Pakniškių
242 Antalieptė Zarasų Antalieptės, Degučių
243 Blyniškės Zarasų Ežerėnų
244 Zarasai Zarasų Kimbartiškės,  
   Magučių
245 Berčiūnai Zarasų Bikėnų, Magučių
246 Turmantas Zarasų Kimbartiškės
247 Dumpiai Klaipėdos Dovilų
248 Dercekliai Klaipėdos Priekulės
249 Kojeliai Klaipėdos Agluonėnų
250 Veiviržėnai Klaipėdos Veiviržėnų
251 Mataičiai Klaipėdos Endriejavo, Judrėnų
252 Žadvainai Plungės Pelaičių
253 Stirbiškė Plungės, Šilalės Tverų, Laukuvos
254 Laukuva Šilalės Laukuvos
255 Skabučiai Šilalės Laukuvos
256 Pašilė Kelmės Karklėnų
257 Kražiai Kelmės Kražių
258 Kelmė Kelmės Maironių, Grimzių
259 Kubiliai Kelmės Tytuvėnų
260 Tytuvėnai Kelmės,  Tytuvėnų, Šiluvos 
  Raseinių
261 Šaukotas Radviliškio Šaukoto
262 Legečiai Radviliškio Pašušvio
263 Pašušvys Radviliškio Pašušvio
264 Baisogala Radviliškio Baisogalos
265 Pociūnėliai Radviliškio Skėmių
266 Vadaktai Panevėžio,  Krekenavos,  
  Radviliškio  Sidabravo
267 ėriškiai Panevėžio Upytės
268 Uliūnai Panevėžio Velžio
269 Narbutai Panevėžio Miežiškių
270 Rukiškis Anykščių Juostininkų
271 Troškūnai Anykščių Juostininkų
272 Andrioniškis Anykščių Andrioniškio, Stakių
273 Mičionys Anykščių Debeikių
274 Debeikiai Anykščių Debeikių
275 Vyžuonos Utenos Vyžuonų



340B A LT Ų  K A L B Ų  A T L A S A S

L e K S i K A  1 :  F L o R A

276 Sudeikiai Utenos Sudeikių
277 Daugailiai Utenos Daugailių
278 Kiemionys Zarasų Bikėnų
279 Smalvos Zarasų Smalvų
280 Tilžė Zarasų Kimbartiškės
281 Gaidė Ignalinos Gaidės, Rimšės
282 Juodkrantė Neringos m. 
283 Priekulė Klaipėdos Agluonėnų
284 Pėžaičiai Klaipėdos,  Agluonėnų, Saugų 
  Šilutės
285 Švėkšna Šilutės Švėkšnos
286	 Judrėnai	 Klaipėdos	 Judrėnų
287 Stirbiškė Šilalės Kvėdarnos
288	 Kvėdarna	 Šilalės	 Kvėdarnos,	 
	 	 	 Laukuvos
289 Šiauduva Šilalės Padievyčio
290 Kaltinėnai Šilalės Kaltinėnų
291 Nuomininkai Šilalės Poškų
292 Adomaičiai Kelmės Pakražančio, Stulgių
293 Pakražantis Kelmės Pakražančio
294 Lyduvėnai Raseinių Šiluvos
295 Šiluva Raseinių Šiluvos
296 Reksčiai Radviliškio Šaukoto
297 Gražiškiai Radviliškio Skėmių
298 Devynduoniai Kėdainių Gudžiūnų
299 Krekenava Panevėžio Krekenavos
300	 Ramygala	 Panevėžio	 Ramygalos
301 Jotainiai Panevėžio Ramygalos
302 Raguva Panevėžio Raguvos
303 Traupis Anykščių Traupio
304 Grybuliai Anykščių Troškūnų
305	 Anykščiai	 Anykščių	 Anykščių,	 
	 	 	 Dabužių,	 
	 	 	 Šeimyniškių
306 Čekonys Anykščių Debeikių
307 Aknystėlės Utenos Leliūnų
308 Utena Utenos Vyžuonų
309 Spitrėnai Utenos Spitrėnų
310 Juknėnai Utenos Daugailių
311 Tolimėnai Ignalinos,  Kazitiškio, Salako 
  Zarasų
312 Luodžiai Zarasų Salako
313 Dūkštas Ignalinos Sokiškių
314 Kalviškiai Ignalinos Rimšės, Sokiškių
315 Rimšė Ignalinos Gaidės, Rimšės
316 Vigutėnai Ignalinos Rimšės
317 Sakūčiai Šilutės Kintų, Saugų
318 Saugos Šilutės Saugų
319 Tvaskučiai Šilutės Inkaklių
320 Būdviečiai Šilutės Švėkšnos
321 Teneniai Šilalės Piliakalnio
322 Pajūris Šilalės Pajūrio
323 Šilalė Šilalės Šilalės
324 Vytogala Šilalės Upynos
325 Girdiškė Šilalės Upynos
326 Stulgiai Kelmės Stulgių
327 Nemakščiai Raseinių Nemakščių

328 Giniočiai Kelmės Liolių, Pakražančio
329 Alėjai Raseinių Alėjų
330 Tverjoniškė Raseinių Pagojukų
331 Šnipaičiai Raseinių Pagojukų
332 Ažytėnai Kėdainių Krakių
333 Krakės Kėdainių Krakių
334 Šlapaberžė Kėdainių Dotnuvos
335 Surviliškis Kėdainių,  Petriškių, Surviliškio 
  Panevėžio
336 Truskava Kėdainių Truskavos
337 Aukštadvaris Panevėžio Ramygalos
338 Šilai Panevėžio Vadoklių
339 Radžiūnai Ukmergės,  Taujėnų, Traupio 
  Anykščių
340 Kavarskas Anykščių Kavarsko
341 Kurkliai Anykščių Kurklių
342 Rubikiai Anykščių Rubikių, Skiemonių
343 Skiemonys Anykščių Skiemonių
344 Leliūnai Anykščių Skiemonių
345 Deguliai Utenos Pakalnių
346 Tauragnai Utenos Tauragnų
347 Balčiai Utenos Šeimaties
348 Kazitiškis Ignalinos,  Kazitiškio, Šeimaties 
  Utenos
349 Biržiniškė Ignalinos Gubavos, Grybėnų
350 Medeišiai Ignalinos Grybėnų, Naujojo  
   Daugėliškio,   
   Sokiškių
351 Vėlūnai Ignalinos Šiūlėnų
352 Ventė Šilutės Kintų
353	 Šilutė	 Šilutės	 Kintų
354 Ramučiai Šilutės Gardamo
355 Žemaičių Naumiestis Šilutės Žemaičių  
   Naumiesčio
356 Vainutas Šilutės Vainuto
357 Žvingiai Šilalės Pajūrio
358 Pagramantis Tauragės Pagramančio
359 Lomiai Tauragės Lomių
360 Batakiai Tauragės Batakių
361 Skaudvilė Tauragės Skaudvilės, Vaidilų
362 Petkaičiai Tauragės Dauglaukio
363	 Viduklė	 Raseinių	 Viduklės
364 Raseiniai Raseinių Paliepių
365 Laužai Raseinių Raseinių
366 Betygala Raseinių Betygalos
367 Ilgižiai Raseinių Ilgižių
368 Sutkūnai Kėdainių Pajieslio
369 Dotnuva Kėdainių Dotnuvos
370 Pliupai Kėdainių Taučiūnų
371 Okainiai Kėdainių Truskavos
372 Pagiriai Kėdainių,  Pagirių,  
  Ukmergės  Tulpiakiemio
373 Meilūnai Ukmergės Siesikų
374	 Taujėnai	 Ukmergės	 Taujėnų,	Lėno
375 Knitiškiai, Vidiškiai Ukmergės Vidiškių
376 Dapkūniškiai Molėtų Balninkų
377 Alanta Molėtų Alantos
378 Skudutiškis Molėtų Skudutiškio
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379 Suginčiai Molėtų Suginčių,  
   Skudutiškio
380 Kuktiškės Utenos Kuktiškių
381 Kirdeikiai Utenos Saldutiškio
382 Ignalina Ignalinos Palūšės
383 Antakmenė Ignalinos Vidiškių, Grybėnų
384 Kačergiškė Ignalinos Kačergiškės
385 Nida Neringos m. 
386 Rusnė Šilutės Rusnės m.
387 Juknaičiai Šilutės Jonaičių, Juknaičių
388	 Kavoliai	 Šilutės	 Usėnų
389 Katyčiai Šilutės Katyčių
390 Žygaičiai Tauragės Žygaičių
391 Jociai Tauragės Tauragės, Girininkų
392 Stragutė Tauragės Tauragės
393 Joniškė Tauragės Tauragės, Kunigiškių
394 Pašaltuonys Jurbarko Eržvilko
395 Eržvilkas Jurbarko Girdžių, Žindaičių
396 Paupys Raseinių Viduklės, Raseinių
397 Vadžgirys Jurbarko Vadžgirio
398 Kalnujai, Gervinė Raseinių Kalnujų, Raseinių
399 Girkalnis Raseinių Girkalnio
400 Ariogala Raseinių Ariogalos, Verėduvos
401 Lenčiai Raseinių Ariogalos
402 Pavinkšniai Kėdainių Pernaravos
403 Mištautai Kėdainių Kėdainių
404 Kėdainiai Kėdainių Kėdainių
405 Bubliai Kėdainių Taučiūnų
406 Šėta Kėdainių Šėtos
407 Gaižūnai Jonavos Bukonių
408 Siesikai Ukmergės Siesikų
409 Kunigiškiai Ukmergės Laičių, Vidiškių
410 Lyduokiai Ukmergės,  Lyduokių, Kraštų,  
  Anykščių  Žemaitkiemio
411 Balninkai Molėtų Balninkų
412 Girsteitiškis Molėtų Paąžuolių
413 Purvėnai Molėtų Čiulėnų
414 Labanoras Švenčionių Labanoro
415 Linkmenys Ignalinos,  Linkmenų,  
  Utenos  Saldutiškio
416 Motiejūnai Ignalinos Linkmenų
417 ceikinėliai Ignalinos Zuikų
418 Mielagėnai Ignalinos Mielagėnų
419 Šiūlėnai Ignalinos Šiūlėnų
420 Tverečius Ignalinos Tverečiaus
421 Sekonys Ignalinos Dysnos
422 Vosiūnai Ignalinos Dysnos
423 Lazinkos Ignalinos Dysnos
424 Sausgalviai Šilutės Jonaičių
425 Šilininkai Šilutės Juknaičių
426	 Plaškiai	 Šilutės	 Usėnų
427 Rukai Šilutės Stoniškių
428 Timsriai Šilutės Natkiškių
429 Kulmenai Šilutės Natkiškių
430 Trakininkai Šilutės Rambyno
431 Lauksargiai Tauragės Lauksargių
432 Vertimai Jurbarko Žindaičių

433 Žindaičiai Jurbarko Žindaičių
434 Pauliai Jurbarko Šimkaičių
435 Medininkai Jurbarko Stakių, Šimkaičių
436 Stakiai Jurbarko Stakių
437 Juodaičiai Jurbarko Juodaičių
438 Pagausantys Raseinių Kalnujų, Verėduvos
439 Daugėliškiai Raseinių Ariogalos
440 Rugėnai Kėdainių Pernaravos
441	 Josvainiai	 Kėdainių	 Josvainių
442 Labūnava Kėdainių Josvainių, Pelėdnagių
443 Slikiai Kėdainių Nociūnų
444 Žeimiai Jonavos Žeimių
445 Pasoda Jonavos Markutiškių
446 Jakutiškiai Ukmergės Atkočių
447 Juodausiai Ukmergės Lyduokių
448 Šešuoliai Ukmergės Šešuolių
449 Želva Ukmergės Želvos
450 Videniškiai Molėtų Videniškių
451	 Molėtai	 Molėtų	 Luokesos,	 
	 	 	 Paąžuolių
452 Čiulai Molėtų Mindūnų
453 Pastovėlis Molėtų Mindūnų
454 Antaliedė Švenčionių Kaltanėnų
455 Kretuonys Švenčionių Reškutėnų
456 Gražuliai Švenčionių Bielionių
457 Jurgeliškė Ignalinos,  Mielagėnų, Svirkų 
  Švenčionių
458 Piršteliškė Švenčionių Adutiškio
459 Radiškė Ignalinos Dysnos
460 Kavaltiškė Švenčionių Adutiškio
461 Pagėgiai Šilutės Pagėgių
462 Vilkyškiai Šilutės Vilkyškių
463 Rūgaliai Tauragės Baltrušaičių,  
   Dauglaukio,  
   Tauragės, Batakių
464 Eičiai Tauragės Gaurės
465 Girdžiai Jurbarko Girdžių
466 Skirsnemunė Jurbarko Šilinės
467 Raudonė Jurbarko Raudonės
468 Veliuona Jurbarko Veliuonos
469 Čekiškė Kauno Čekiškės
470 Vareikoniai Kauno Panevėžiuko
471 Vandžiogala Kauno Babtų, Karmėlavos,  
   Vandžiogalos
472 Kulva Jonavos Kulvos
473 Markutiškiai Jonavos Markutiškių,  
   Upninkų
474 Vepriai Ukmergės Veprių
475 Pabaiskas Ukmergės Pabaisko
476 Krikštėnai Ukmergės Ukmergės
477 Kiaukliai Širvintų Zibalų
478 Šiaudžiai Molėtų Giedraičių
479 Bijutiškis Molėtų Dubingių
480 Inturkė Molėtų Inturkės
481 Medeikiai Molėtų Arnionių
482 Švenčionėliai Švenčionių Švenčionėlių
483 Švenčionys Švenčionių Švenčionių
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484 Trečiūnai Švenčionių Švenčionių
485 Adutiškis Švenčionių Adutiškio
486 Bitėnai Šilutės Rambyno, Vilkyškių
487 Sokaičiai Šilutės Vilkyškių
488 Viešvilė Jurbarko Viešvilės
489 Smalininkai Jurbarko Jurbarkų, Viešvilės
490 Sudargas Šakių Kidulių
491	 Jurbarkas	 Jurbarko	 Jurbarkų,	Girdžių
492 Valenčiūnai Šakių Gelgaudiškio
493 Jotija Šakių Plokščių
494 Kriūkai Šakių Kriūkų
495	 Vilkija	 Kauno	 Vilkijos
496 Muniškiai Kauno Babtų, Užliedžių
497 Batėgala Jonavos Kulvos
498 Padaigai, Upninkai Jonavos Dumsių, Upninkų
499 Gegužinė Kaišiadorių Zūbiškių
500 Mančiušėnai Širvintų,  Gelvonų,  
  Jonavos Upninkų
501 Neveronys Širvintų Gelvonų
502 Širvintos Širvintų Zibalų
503 Šešuolėliai Širvintų Zibalų
504 Giedraičiai Molėtų Giedraičių
505 Dubingiai Molėtų Dubingių
506 Joniškis Molėtų Arnionių, Joniškio
507 Melagėnai Švenčionių Šutų
508 Ziboliškė Švenčionių Strūnaičio
509 Ropiškė Švenčionių Strūnaičio
510 Slavikai Šakių Slavikų
511 Baltkojai Šakių Šakių
512 Šakiai Šakių Šakių
513 Lukšiai Šakių Lukšių
514 Lekėčiai Šakių Lekėčių
515 Zapyškis Kauno Zapyškio
516 Kaniūkai Kauno Užliedžių
517 Karmėlava Kauno Karmėlavos
518 Užusaliai Jonavos Užusalių
519	 Palomenė	 Kaišiadorių	 Palomenės
520 Čiobiškis Širvintų Čiobiškio
521 Musninkai Širvintų Musninkų, Jauniūnų
522 Šiauliai Širvintų Jauniūnų
523 Skliausčiai Vilniaus Glitiškių
524 Akmena Vilniaus Glitiškių, Paberžės,  
   Visalaukės
525 Troškūnai Vilniaus Danilavos,  
   Nemenčinės
526 Arnionys Molėtų Arnionių
527 Šutai Švenčionių Šutų
528 Bajoraičiai Šakių Būblelių, Sintautų
529 Sintautai Šakių Sintautų
530 Griškabūdis Šakių Griškabūdžio
531 Šunkariai Šakių Jankų
532 Agurkiškė Marijampolės Višakio Rūdos
533 Poderiškiai Kauno Alšėnų, Noreikiškių
534 Armališkės Kauno Rokų, Samylų
535 Pravieniškės Kaišiadorių Rumšiškių
536 Rumšiškės Kaišiadorių Rumšiškių
537 Kaišiadorys Kaišiadorių Kaišiadorių,  
   Palomenės

538 Žasliai Kaišiadorių Kaišiadorių
539 Paparčiai Kaišiadorių Paparčių
540 Kernavė Vilniaus Dūkštų
541 Maišiagala Širvintų Jauniūnų
542 Ažulaukė Vilniaus Ažulaukės
543 Nemenčinė Vilniaus Nemenčinės,  
   Eitminiškių
544 Šventininkai Vilniaus Buivydžių
545 Magūnai Švenčionių Magūnų
546 Kudirkos Naumiestis Šakių Būblelių, Sintautų
547 Žvirgždaičiai Šakių Žvirgždaičių
548 Barzdai Šakių Griškabūdžio,   
   Barzdų
549 Kazlų Rūda Marijampolės Bagotosios,  
   Gavaltuvos
550 Skriaudžiai Prienų Skriaudžių
551 Mauručiai Kauno, Prienų Garliavos, Veiverių
552 Garliava Kauno Garliavos
553 Margininkai Kauno Taurakiemio
554 Kruonis Kaišiadorių Kruonio
555 Žiežmariai Kaišiadorių Žiežmarių
556 Kietaviškės Kaišiadorių Kietaviškių
557 Vievis Trakų Ausieniškių,  
   Balceriškių
558 Paneriai Trakų Balceriškių
559 Sudervė Širvintų,  Dūkštų, Jauniūnų 
  Vilniaus
560 Gulbinai Vilniaus Paberžės, Riešės
561 Bezdonys Vilniaus Bezdonių
562 Buivydžiai Vilniaus Buivydžių
563 Puntuzai Vilniaus Lavoriškių
564 Žalioji Vilkaviškio Augalų, Lygumų,  
   Juodupėnų
565 Alksnėnai Vilkaviškio Augalų, Juodupėnų,  
   Alksnėnų
566 Pilviškiai Vilkaviškio Paežerių, Alksnėnų,  
   Pilviškių
567 Kazliškiai Marijampolės Gavaltuvos
568 Ąžuolų Būda Marijampolės Gavaltuvos
569 Mozūriškės Prienų Veiverių
570 Išlaužas Prienų Išlaužo
571 Darsūniškis Kaišiadorių Vilūnų
572 Kalviai Kaišiadorių Kalvių
573 Pakertiškės Kaišiadorių Žiežmarių
574 Kaugonys Kaišiadorių Paparčių
575 Daugirdiškės Trakų Bagdononių,  
   Rusakalnio
576 Rykantai Trakų Bražuolės
577 Buivydiškės Vilniaus Buivydiškių
578 Baniškės Vilniaus Vilniaus dalies
579 Naujoji Vilnia Vilniaus Naujosios Vilnios
580 Uosininkai Vilniaus Mickūnų
581 Petruliškės Vilniaus Lavoriškių
582 Kybartai Vilkaviškio Lygumų, Molinių,  
   Pajevonio
583 Alvitas Vilkaviškio Alvito, Augalų,  
   Gražiškių
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584 Vilkaviškis Vilkaviškio Alvito, Šeimenos
585 Šunskai Marijampolės Šunskų
586 Sasnava Marijampolės Sasnavos
587 Plutiškės Marijampolės Guobų
588 Pašlavantys Prienų Naujosios ūtos
589 Prienai Prienų Ašmintos, Birštono
590 Birštonas Prienų Birštono
591 Jieznas Prienų Jiezno, Stakliškių
592 Užuguostis Prienų Lielionių
593 Mergiškės Trakų Ubiškių
594 Semeliškės Trakų Semeliškių
595 Barčiai Trakų Tolkiškių, Obelių
596 Trakai Trakų Bražuolės
597 Lentvaris Trakų Kariotiškių
598 Kirtimai Vilniaus Lavoriškių
599 Rudamina Vilniaus Rudaminos
600 Čepurniškės Vilniaus Žemaitėlių
601 Šumskas Vilniaus Juodšilių, Kalvelių,  
   Šumsko
602 Kuosinė Vilniaus Kalvelių
603 Pajevonys Vilkaviškio Pajevonio,  
   Keturvalakių,  
   Molinių
604 Klampučiai Vilkaviškio Bartninkų
605 Keturvalakiai Vilkaviškio Keturvalakių, Gižų
606 Marijampolė Marijampolės Meškučių, Šunskų
607 Igliauka Marijampolės Igliaukos
608 Naujoji ūta Prienų Naujosios ūtos
609	 Balbieriškis	 Prienų	 Balbieriškio
610 Nemajūnai Alytaus,  Birštono,
  Prienų Punios
611 Butrimonys Alytaus Butrimonių
612 Gripiškės Prienų Lielionių
613 Aukštdvarys Trakų Ubiškių
614 Panošiškės Trakų Tolkiškių
615 Šklėriai Trakų Rūdiškių
616 Lygainiai Trakų Paluknio
617 Marijampolis Vilniaus Rudaminos
618 Akmeniškės Vilniaus Rudaminos
619 Žemaitėliai Vilniaus Visalaukės
620	 Vištytis,	Vygreliai	 Vilkaviškio	 Vištyčio,	Gražiškių
621 Gražiškiai Vilkaviškio Gražiškių
622 Bartninkai Vilkaviškio Bartninkų
623 Vilkabaliai Vilkaviškio Rasių
624 Liudvinavas Marijampolės Meškučių
625	 Daukšiai	 Marijampolės	Padovinio
626 Gelčiai Marijampolės Gudelių
627 ūdrija Alytaus Krokialaukio
628 Kriauniai Alytaus Dubėnų, Luksnėnų
629 Žagariai Alytaus Punios
630 Pivašiūnai Alytaus Pivašiūnų
631 Onuškis, Dusmenys Trakų Onuškio, Dusmenų
632 Tiltai Trakų Lieponių
633 Maceliai Varėnos Valkininkų
634 Rūdninkai Šalčininkų Rūdninkų
635 Jašiūnai Šalčininkų Jašiūnų
636 Dainava Vilniaus Medininkų

637 Tabariškės Šalčininkų Turgelių
638 Liubavas Marijampolės Liubavo
639 Kalvarija Marijampolės 
640 Želsva Marijampolės Liudvinavo,  
   Naujienos
641 Krosna Lazdijų Krosnos
642 Simnas Alytaus Simno, Verebiejų
643 Miroslavas Alytaus Santaikos
644 Alytus Alytaus Domantonių,  
   Luksnėnų
645 Alovė Alytaus Alovės
646 Daugai Alytaus Daugų
647 Genionys Varėnos Pavarėnio, Jakėnų
648 Pūčkornės Varėnos Valkininkų
649	 Valkininkai	 Varėnos	 Valkininkų
650 Gudeliai Šalčininkų Daučiūnų
651 Šalčininkėliai Šalčininkų Šalčininkėlių
652 Kurmelionys Šalčininkų Akmenynės
653 Salaperaugis Marijampolės Liubavo
654 Navininkai Marijampolės Sangrūdos
655 Rudamina Lazdijų Rudaminos
656 Barčiai Lazdijų Veisiejų
657 Meteliai Lazdijų Žagarių
658 Seiliūnai Lazdijų Noragėlių
659 Nemunaitis Alytaus Nemunaičio
660 Ilgininkai Varėnos Merkinės
661 Druckūnai Varėnos Varėnos
662 Akmuo Varėnos Jakėnų
663 Čebatoriai Varėnos Daržininkų
664 Kuršiai Varėnos Daržininkų
665 Kaniūkai Šalčininkų Gerviškių
666 Šalčininkai Šalčininkų Šalčininkų
667 Dailidės Šalčininkų Poškonių
668 Daulėnai Šalčininkų Jurgelionių
669 Miežionys Šalčininkų Dieveniškių
670 Maciučiai Šalčininkų Dieveniškių
671 Vingrėnai Lazdijų Būdviečio
672 Šventežeris Lazdijų Šventežerio
673 Avižieniai Lazdijų Šlavantų
674 Seirijai Lazdijų Seirijų
675 Savilionys Alytaus Raitininkų
676 Nedzingė Varėnos Nedzingės
677 Perloja Varėnos Nedzingės
678 Varėna Varėnos Varėnos
679 Vydeniai Varėnos Vydenių
680 Vėžionys Šalčininkų Dainavos
681 Eišiškės Šalčininkų Eišiškių
682 Butrimonys Šalčininkų Butrimonių
683 Kučiūnai Lazdijų Kučiūnų
684 Veisiejai Lazdijų Šlavantų, Veisiejų
685 Jovaišiai Lazdijų Leipalingio
686	 Leipalingis	 Lazdijų	 Leipalingio
687 Liškiava Varėnos Kibyšių
688 Merkinė Varėnos Merkinės
689 Puvočiai Varėnos Marcinkonių
690 Kaniava Varėnos Kaniavos
691 Daugidonys Šalčininkų Kalesninkų
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692 Sapiegiškiai Lazdijų Kučiūnų
693 Kapčiamiestis Lazdijų Kapčiamiesčio
694 Druskininkai Varėnos Ratnyčios
695 Mašnyčios Varėnos Ratnyčios
696 Darželiai Varėnos Marcinkonių
697 Marcinkonys Varėnos Marcinkonių
698 Rudnia Varėnos Dubičių, Kaniavos
699 Dubičiai Varėnos Dubičių
700 Macevičiai Lazdijų Panemunės
701 Lipliūnai Lazdijų Panemunės
702 Ratnyčia Varėnos Ratnyčios
703 Šklėriai Varėnos Marcinkonių
704 Kabeliai Varėnos Marcinkonių
I Breslauja Breslaujos 
II Apsas Breslaujos 
III Kamojys Pastovių 
IV	 Gervėčiai	 Astravo	
V	 Lazūnai	 Vijos	
VI Varanavas, Nevašiai,  Varanavo  
 Asava
VII Nočia Varanavo 

VIII Rodūnia, Plikiai Varanavo 
IX Pelesa Varanavo 
X Azierkai Gardino 
XI Nauji Giernykai Ščiutino 
XII Zietela Zietelos (Djatlovo) 
XIII Punskas Seinų 
LAT Latvija  
 Akmenė Akmenės Akmenės
 Linkuva Pakruojo
 Biržai Biržų
 Klaipėda
 Žarėnai  Telšių
 Tauragė Tauragės
 Grinkiškis Radviliškio
 Gelvonai Širvintų
 Dusetos Zarasų
 Dūkštas Ignalinos
 Mielagėnai Ignalinos
 Griškabūdis Šakių
 Švendubrė Varėnos
 Dieveniškės Šalčininkų
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Sutrumpinimai

a. – amžius
abl. – ablativus, abliatyvas
acc. – accusativus, galininkas
adj. – adjectivum, būdvardis
adv. – adverbium, prieveiksmis
air. – airių
alb. – albanų
anat. – anatomijos terminas
anatol. – anatolų kalbų 
ang. – anglų
ap – akcentinė paradigma
arch. – archaizmas
arm. – armėnų
au. – aukštaičių
Av. – Avestos
balt. – baltų 
bažn. – bažnytinis
blr. – baltarusių
bot. – botanikos terminas
bret. – bretonų
bulg. – bulgarų 
collect. – collectivum
čak. – čakavių dialekto (serbų ir kroatų 

kalbos) 
če. – čekų
dak. – dakų 
dat. – dativus, naudininkas
dem. – deminutyvum, mažybinis
dial. – dialektizmas
dn – daina(-os)
est. – estų 
euf. – eufemizmas
fem. – femininum, moteriškoji giminė
fry. – frygų
gal. – galų 
gAv. – gatų (Gāϑās [resp. Y. 28-34, 43-

51, 53]) resp. giesmių Senosios 
(archajiškiausiojo periodo) Avestos 
(kalbos) forma

gen. – genitivus, kilmininkas
germ. – germanų
go. – gotų
gr. – graikų
gu. – gudų
ha. – hatų
he. – hetitų 
hidr. – hidronimas
Hom. – Homero

i. – indų
ibd. – ibidem, ten pat
ide. – indoeuropiečių 
interj. – interjectio, jaustukas ir ištik-

tukas
ilr. – ilyrų
imperf. – imperfectum, būtasis neatlik-

tinis laikas
inf. – infinitives, bendratis
instr. – instrumentalis, įnagininkas
iran. – iranėnų
i.-iran. – indų ir iranėnų kalbų (prokal-

bės) 
isl. – islandų
išn. – išnaša
it. – italų
Y. – Yasna (tekstų, naudotų dievo gar-

binimo metu, rinkinys; Avestos 
dalis)

Yt. – Yašt (dievybei skirtas himnas; 
Avestos dalis)

juok. – juokiamai
kam. – kamieno
kašub. – kašubų 
kel. – keltų
kimr. – kimrų
korn. – kornų 
kro. – kroatų 
kt. – kiti
kurd. – kurdų 
L. – Karlas Linėjus
la. – latvių
le. – lenkų
lie. – lietuvių
lit. – literatūra
lyv. – lyvių
lo. – lotynų
loc. – locativus, lokatyvas / vietininkas
luv. – luvių 
luž. – lužicų 
m. – metai
maked. – makedonų 
masc. – masculinum, vyriškoji giminė
med. – medicinos terminas
mik. – mikėnų
n. – naujasis, naujoji
n. collect. – nomen collectivum, kuo-

pinės reikšmės 

neutr. – neutrum, niekatroji giminė
nom. – nominativum, vardininkas
Nr. – numeris
ol. – olandų
os. – oskų
oset. – osetinų 
p. – puslapis
pan. – panašiai
pav. – paveikslėlis
perf. – tempus perfectum, būtasis at-

liktinis laikas
pers. – persų
pl. – pluralis, daugiskaita
plg. – palygink
poet. – poetų, poetizmas
polab. – polabų 
ppr. – paprastai
pr. – prūsų
praanatol. – anatolų prokalbės 
prabalt. – baltų prokalbės 
praef. – praefixus, priešdėlis
prairan. – iranėnų prokalbės
praital. – italikų kalbų prokalbės
prakr. – prakrito (viduriniojo laikotar-

pio senosios indų) kalbos 
prala. – pralatvių, latvių prokalbės
pralie. – pralietuvių, lietuvių prokalbės 
pranc. – prancūzų
prasl. – praslavų, slavų prokalbės
progres. asimil. – progresyvinė asimi-

liacija
ptr. – prietaras
pvz. – pavyzdžiui
r. – rajonas
R (schemose) – radix, stiprioji šaknis
r (schemose) – radix, silpnoji šaknis
RAK – rytų aukštaičiai kupiškėnai
RAU – rytų aukštaičiai uteniškiai
RAV – rytų aukštaičiai vilniškiai
regres. asimil. – regresyvinė asimilia-

cija
resp. – respektyviai, atitinkamai
ryt. – rytų
ru. – rusų 
rum. – rumunų
s. – senovės
S (schemose) – suffixus, stiprioji prie-

saga

s (schemose) – suffixus, silpnoji prie-
saga 

saks. – senosios saksų 
serb. – serbų
serb.-kro. – serbų-kroatų
sg. – singularis, vienaskaita
skand. – skandinavų
skol. – skolinys
skr. – sanskrito
sl. – slavų
slov. – slovėnų
slovak. – slovakų 
subst. – substantivum, daiktavardis
suff. – suffixus, priesaga
suo. – suomių
s.v. – sub verbo, prie žodžio
šv. – švedų
t. – toliau
t. y. – tai yra
tiurk. – tiurkų
toch. – tocharų 
toch. A – tocharų A 
toch. B – tocharų B 
top. – toponimas
t. p. – taip pat
tot. – totorių
trak. – trakų 
t. t., tt. – taip toliau
ukr. – ukrainiečių
umb. – umbrų
v. – vakarų
VAK – vakarų aukštaičiai kauniškiai
var. – variantas
VAŠ – vakarų aukštaičiai šiauliškiai
Ved. – vedų resp. vediškojo laikotarpio 

senosios indų kalbos
veps. – vepsų
verb. – verbum, veiksmažodis
vid. – vidurys, vidurio
vo. – vokiečių
v.v. – vice versum, atvirkščiai
zool. – zoologijos terminas
že. – žemaičių
žemėl. – žemėlapis
žr. – žiūrėk
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