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The concept of the ‘hook’ is an instance of a linguistically relevant prototypical figure. Each
Lithuanian dialect has its own system of names for implements of curved shape, correlated with
this figure or with the most general term capable of expressing it. Such onomasiological systems
are hierarchically ordered: there is a relationship of hyponymy between the individual members and
the general term dominating the system. The geographical borders of the onomasiological systems
of the dialects are defined by the areas of expansion of the general terms denoting the figure of the
‘hook’. A principled approach is needed to establish these general terms for the particular dialects
on the basis of the vast body of data contained in the cardfiles of the Dictionary of the Lithuanian
Language. The aim of the present article is to formulate these principles. It is hoped that, mutatis
mutandis, they will also be helpful in establishing the general terms for other linguistically relevant
Sigures.

1. FIGURATYVINES

NOMINACINES

SISTEMOS

1.1. Kalbos, kaip reiskinio, pamatas yra jgimtas zmogaus intelekto gebéjimas tikro-

ve! traktuoti simboliskai (Karaliiinas 1997: 200). Simboliskas tikrovés traktavimas

suprastinas kaip tam tikra jos percepcijos forma. Tolydinés tikrovés percepcija, arba
pagava, samonéje vyksta per tam tikrus diskretiskus elementus — vaizdinius. Juos
deréty suvokti kaip vidines schemas, modelius, kurie rei8kiasi kaip genetiSkai ar kultiriskai nubréztos ekspektacijos ir lemia tikrovés suvokimo selektyvy pobiidj. Vaizdiniai, apibendrintai nurodydami j tikrovés fragmentus, tampa pirminés jy reprezentacijos samonéje simboliais. Toks pirminis tikrovés isimbolinimas ir sukuria prielaidas
atsirasti kalbai kaip konvenciniy Zenkly sistemai.
1.2. Ne vienas kalbos fenomeno tyréjas pritaria minGiai, kad tarp kity tikrovés reprezentacijy musy prote vizualiniai vaizdai yra bene patys svarbiausi (Zr. Karaliiinas
1997: 228-229, Greimas 1989: 118-122). Biitent vizualiniai vaizdai pasizymi figiiratyvine sinteze, kai i§ konkre¢iy vaizdy sukuriami tam tikri bendri vaizdiniai, jgaunantys abstrakCiq simboling verte. Erdvés objektai, iSkylantys prie’ misy akis kaip objektyvi realybé, gali tapti kalbos simbolizmo Saltiniu tik jgije natiraliojo zenklo
invarianti8kuma. To pasiekiama konkre¢ius tikrovés objektus redukavus j kuo pa' _ Tikrove Gia ir toliau suprantame kaip visa tai, | ka nukreipta suvokianiojo individo pagava, t. y. kaip tam
tikra ikikalbine percepcijos plotme.
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prastesnes geometrines figtras, nekreipiant démesio j jy paskirtj. Su jvykiais susijes ir
atsitiktinis objekty pasaulio lygmuo tuo biidu pakei¢iamas figiiru pasaulio lygmeniu,
apimanciu baigtinj inventoriy. Tad minétoji figiratyviné sintezé i8 esmés yra redukcijos operacija, kurios metu gaunamos bendrosios figiros. Sios figiiros jau gali eiti tam
tikromis substancijos tvarkymo, organizavimo schemomis. Toliau analizuojant bendrasias figiras, predikuojamos i8 elementariy erdvés kategorijy susidedan¢ios opozicijos, turinCios savo atitikmenis kalboje, pvz.: tiesu vs kreiva, ijgaubta vs jgaubta, uzdara Vs atvira, pilna vs tus¢ia ir pan.

1.3. Atskiros (paprastai vienu ar kitu poZitiriu kalbinei bendrijai svarbios) taip suprantamo pasaulio figiros gali tapti jvairiy nominaciniy sistemy struktiros Serdimi.
Tarkime, tokia yra ,,apskritimo“ figiira. Kategoriniu regéjimu ,,apskritimas“ suvokiamas kaip uZdara kreivé, t. y. jo savokai susidaryti reikalingos jau a priori prote
esancios kategorinés opozicijos: kreiva vs tiesu ir uzdara vs atvira. ,,Apskritimas“ kaip
esminé figiira atpazistamas daugelio zodziy — tikrovés daiktu pavadinimy — semantineje struktiroje. Pavyzdziui, imkime pavadinimus ratas, ratélis (verpimo), ziedas,
lankainis, ratlankis, skrytuolé (toks jrankis), skridinys, kamuolys ir t. t. Pastaruju dvieju Zodziy reik’més pamatg veikiausiai sudaro sudétingesniy erdviniy figiry— ,,skritulio* ir ,,rutulio* — savokos, kurias, be anks¢iau minéty erdvés kategoriju, atitinkamai papildo kitos opozicijos: pilna vs tuscia, igaubta vs iSgaubta. Vieni Gia isvardyti
zodziai zymi labai konkre¢ius tikrovés objektus, pvz.: ratlankis, skrytuolé, lankainis, —
kitais galima pavadinti kelis ar daugiau tokiy objektu, pvz.: rdtas (vezimo, vandens
maliino, maSinos ir t. t.), Ziedas (sutuoktuviy, dalgio, grandinés ir t. t.), kamuolys (siily, dimu, Zaidimo ir t. t.). Apie pastaruosius sakoma, kad ju referencija yra platesné,
o reiksmé bendresné. Dél to jie lengvai igyja iSvestiniy reiksmiu, taip pat dazZnai vartojami perkeltine prasme. Reiksmés perkélimas kalbamuoju atveju paprastai vyksta
ivardijamy objekty figiratyvinio panasumo pagrindu. Taip galime kalbéti apie méty
ratq, laiko ratq (uzdaras ciklas), apie apsuptiés Ziedq ir t. t. Kuo bendresné yra zodzio
reikSmé, tuo daugiau jis turi galimybiy pasidaryti vienos ar kitos figiros pavadinimu,
jos atstovu kalbiniu lygmeniu. Sis atstovas ir gali tapti kitus pavadinimus vienijancia
strukturine Serdimi, jeigu jy ivardijamieji objektai turi esminj figiiratyvinj panaSuma.
1.4. IS to, kas pasakyta, aigku, kad kalboje atitikmenis turi ne tik natiraliojo pasaulio raiskos forma sudaran¢ios elementarios erdvés kategorijos. Kalbos nominaciniy
vienety sistemoje savo atitikmenis turi ir Sio pasaulio vizualinés raiskos semiotini
koda konstruojancios figiiros, kurias sudaro ty erdvés kategorijy deriniai. Pakankamai vienalytéje etnolingvistinéje erdvéje, kuriq idealiai ir sudarytu vienos kalbos tarmés, galima gana patikimai kalbéti apie Siy figiry repertuaro universaluma. Sis savo
ruoztu lemia nominaciniy sistemy, koreliuoty tas figiras jvardijanéiy pavadinimu
atzvilgiu, atsiradima tarmése. Figiiratyvinio regéjimo akiracio figiiras atitinkan¢ios
savokos tampa nominaciniy sistemy narius vienijanéiu faktoriumi, o Sias figiiras geriausiai reprezentuoti gebantys pavadinimai pasidaro ty nominaciniy sistemy dominantemis. GlaudZiausiai su vizualinés figiiros konceptu siejamas pavadinimas, palyginti su kitais nominacinés sistemos nariais, pasizymi bendriausia reik’me ir placiausia
referencija. Pastaroji ne tik apima likusiy sistemos nariy referencija, bet dar gali biti
isplesta, figiratyvinio panasumo pagrindu nominuojant naujus tikrovés objektus, kuriu
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ne vienas kalboje jau turi labiau nusistovéjusius, kito nominacinio pozymio pagrindu
sudarytus pavadinimus. Dél Sios aplinkybés apie bendriausios reik’més pavadinimus
galime kalbéti kaip apie didziausia nominacing potencija turin¢ius pavadinimus.
1.5. Kalbamosios nominacinés sistemos formuojasi j bendrojo pavadinimo nominacijos sfera jtraukiant kitus atitinkamos figiiros objekty pavadinimus. Tarp tokia sistema burian¢io pavadinimo ir kity pavadinimy nusistovi ITRAUKIMO, arba hiperoniminiai-hiponiminiai santykiai. O tai rei8kia, kad tam tikrose komunikacinése situacijose
sudarant pasakymus bendrosios reiksmés pavadinimai gali biti parenkami vietoje specifinés reiksmés pavadinimu. Pavyzdiiui, kalbovas (adresantas), kreipdamasis i, jo manymu, maziau iSmanantj klausova (adresata), denotato deskripcijai gali pavartoti platesnés referencijos pavadinima. Taip tarsi apeliuojama j ,,bendrajj Ziniy fonda“. Siuo
atzvilgiu galime kalbéti apie PAVADAVIMO santykius tarp pavadinimy. Hierarchiskai
sutvarkytas vienos figiiros koncepto aprépiamy pavadinimy inventorius kalbos vartotojui yra parankus savo ekonomiskumu. Pavadinimy parinkimo, sudarant pasakymus,
poziliriu Sis sisteminis modelis, regis, yra efektyvesnis nei kiti analogai, grindziami
darybos ar loginés dedukcijos taisyklémis.
16. Viena i kalbinei bendrijai reiksmingy figiry, paprastai gerai atspindéta jvairiy
kalby Zodyne, yra prototipiska ,kablio“ figura. ,,Kablio“ figiiros savokos formuojama pavadinimy sistema tyrimui pasirinkta neatsitiktinai. Visy pirma, dél savo paprastumo pati figiira yra lengvai atpazjstama atitinkamuose tikrovés pavidaluose. Antra, jos koncepto aprépiami objektai sudaro lengvai suskai¢iuojamy darbo jrankiy
saraSq. Trecia, dél panaSaus ikinés veiklos pobiidzio visu lietuviy kalbos tarmiy atstovy nuo seno vartoti mazdaug tie patys darbo jrankiai. Neatsitiktinai Siy irankiy
pavadinimai gerai atsispindi Lietuviy kalbos Zodyno kartotekoje (toliau - LKZK). I8
Cia surinkty vartosenos pavyzdziy aiskéja ne tik konkre¢iy riestos formos jrankiy

specifika, bet ir darbai, kuriems atlikti jie dar visai neseniai buvo, o kartais
ir dabar

tebéra vartojami. Dél to patogu spresti apie Siu zodziy-pavadinimy semantine struktira. Be to, LKZK apstu konteksty (nuspéjamy komunikacijos situacijy) pavyzdziy,
kuriuose vieni kalbamieji terminai kei¢ia kitus. IS ju galime spresti apie pavadinimu
sisteminius (pavadavimo) rySius.
»Kablio* figiiros nominacinés sistemos narius vienija riestos formos daikto (jrankio) vaizdinys. Jo savokai susidaryti yra svarbi elementariy erdvés kategorijy kreiva
vs tiesu opozicija. Taciau kalbinéms nominacijoms relevantiska »kablio* figiira néra
dedukci8kai postuluojama geometriné figiira, bet veikiau abstrakcijos keliu indukuo-

tas visy riestos formos jrankiy invariantas. Siam esminé yra ne tik riestumo,
bet ir

bendros kabinimo funkcijos savoka.
Skirtinguose lietuviy kalbos vartojimo regionuose ,,kablio“ figiros nominaciné sistema turi savita raiskq. Todél galime kalbéti apie arealines, arba tarmines, ,,kablio“
pavidalo jrankiy pavadinimu sistemas. Atskiry nominaciniy sistemy rai’kos geografines ribas nubrézia bendryjy pavadinimu paplitimas. Sie pavadinimai (kuriuos véliau apibréSime kaip BENDRUOSIUS NOMINATORIUS) lictuviy kalbos Zodyno tyréjui néra
jau tokie akivaizdis. I§ gausybés LKZK teikiamy duomeny apie jvairius riestos formos jrankiy pavadinimus juos tenka nustatyti vadovaujantis tam tikra metodika.
Tokios metodikos principy suformulavimui i§ esmés ir skiriamas Sis straipsnis. Kartu
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viliamasi, kad Sie principai mutatis mutandis tiks ir kity kalbinei bendrijai reik&mingu figiry bendrujy pavadinimy nustatymui. Be to, taikant Sig metodika tarmiy duomenimis verifikuojamas hierarchinés struktiros pavadinimy modelio funkcionalumas apskritai.
2. yKABLIO*
NUSTATYMO

FIGUROS
TARMESE

BENDRUJU
METODIKA

PAVADINIMU

2.1. Jau greitomis perzvelgus LKZ ir LKZK duomenis tampa aisku, kad skirtinguo-

se lietuviy kalbos vartojimo regionuose ,,kablio“ figiros nominaciné sistema turi sa-

vo skirtinga raiska. Kalbédami apie skirtinga raiska, visy pirma galvoje turime tai,
jog skirtingy regiony turimas savas bendriausios reikSmés Zodis, geriausiai gebantis
ivardyti ,,kablio“ figtira. Kiti ,.kablio“ formos irankiy regioniniai pavadinimai i§sidésto (igyja statusa) Sio bendriausio pavadinimo atzvilgiu ir tuo biidu sukuria savita

Sios figiros nominacing sistema, biidinga tik to regiono kalbos vartotojams. Plotu,
kuriuose jsitvirtinusi viena ar kita kalbamosios figiiros nominaciné sistema, ribos ne
visiskai sutampa su tarmiy ribomis. Pastarosios, kaip Zinia, kalbos tyréjy nustatomos
pagal tam tikrus fonetinius atitikmenis. Taciau tarmés, be abejo, skiriasi ne tik savo
fonetika. Veikiau jos laikytinos regioninémis tos pacios kalbos atmainomis, kurioms
bidingi saviti visy lygmeny sisteminiai bruoZai, taigi ne tik fonologinio ar morfologinio, bet ir sintaksinio, taip pat ir leksikos. Tarmiy formavimasi lemia bei jy stabiluma

palaiko savitas atskiry regiony etnosas. $j savo ruoztu formuoja socialiniai, politiniai, administraciniai ir kiti faktoriai. Tarmé néra vienintelé etnoso, kaip istoriskai

susiformavusio Zmoniy genotipo, manifestacija. Jis taip pat reiskiasi savitais paproCiais bei savita materialine kultira. Su pastaraja glaudZiausiai susijusi tarmés leksika. Tai mobiliausias kalbos (tarmés) sistemos sluoksnis. Vykstant tarmiy interferencijai, vienos tarmés struktiriniai elementai gali plisti j kita tarme. Daugiausia tarmiy

misimo fakty, be abejo, yra paribio zonose. Tarmé, kaip kalbos sistema, yra uzdara
sistema. Viena tarmé skolinasi kitos tarmés fonema ar morfema tik tuo atveju, jeigu
joje ,,atsiranda prielaidos naujo elemento jvedimui, bitent pakoreguoti suirusia struktirine pusiausvyra, uZpildyti tuScius sistemos narvelius ir kt.“ (Karaliiinas 1997: 343).

Kur kas atviresné skolinimuisi yra tarmiy leksika. ZodZiai, nominuojantys materialiuosius objektus (pvz., ivairius jrankius), su pastarujy perémimu gali lengvai keliauti iS vienos tarmés j kita. Ilgainiui skoliniai, jsiterpdami j semantiskai artimas leksines grupes, jose gali igyti tam tikra statusa’, daznai j periferija pastumdami savus
atitinkamy objekty pavadinimus.
2.1.1. ,,Kablio“ figiros nominaciniy sistemy jsitvirtinimo tarmése ribas nustatome
pagal Siy sistemy centrinio pavadinimo iSplitima. Uzbégdami déstymui uz akiu, pasakysime, kad Siy sistemy vartojimo arealai daugmaz iSsitenka didZiyjy tarmiy ribose,
nors paribio zonose vietomis jas ir perzengia. Pavyzdziu galéty biti vakary aukStai¢iu

2

*_

Pavadinimo statusa suprantame kaip jo vieta centrinio sistemos pavadinimo atzvilgiu. Nuo jo tiesiogiai
priklauso nominaciné ZodzZio potencija (nominaciné verté, nominacinis svoris) sistemoje.
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kauniskiy vakarinés pusés vartojamas bendrasis vqio pavadinimas, kuris tolokai jsiterpia i piety Zemai¢iy raseiniskiy tarmés areala. Kai kuriy tarmiu ribose vartojamos
net dvi aptariamosios nominacinés sistemos. Tarkime, Zemaiciai, kaip matysime, turi
dvieju bendryjy pavadinimy — kébinio ir kebéklio? — dominuojamas nominacines sistemas. AiSku, jos iSplitusios skirtinguose tarmés arealuose. Kiti, siauresnés referencijos, pavadinimai gali jeiti j skirtingas nominacines sistemas. Pavyzdziui, gémbé ‘pakabinimas drabuZiams sienoje’ yra vartojamas visame zemaiciu plote, taigi tiek kdbinio,
tiek ir kebeklio nominacinése sistemose. Perzengdamas tarmés ribas tas pats Zodis
nominacinéje sistemoje gali igyti kita statusa. Sakysime, vgsas, biidamas centrinis
vakary aukStaiciy kauniskiy (vakarinés pusés) ,,kablio“ figiiros nominacinés sistemos pavadinimas, zemai¢iy tarméje tereiskia stacionariai pritvirtinta katilo pakabinima vir ugniakuro (vak. aukst. v@skaras). Ryty aukStaiciy bendrasis pavadinimas kab-

lvs, Ryty Priisijos lietuviy tebuvo vartojamas mé%lo vertimo irankiui pavadinti ir t. t.
2.2. Kiek ilgéliau norétysi apsistoti ties kalbamuju nominaciniy sistemy centrinio
pavadinimo raiskos Klausimu, taip pat iSsamiau panagrineéti su tuo susijusia Zodzio

NOMINACINES POTENCUOS savoka. Taigi kiekvienos tarmés turimi vienas ar keli »skab-

lio* analogai padalija lietuviy kalbos vartojimo teritorija j tam tikras savo dominuojamy nominaciniy sistemy zonas. Atrodo, kad Sie bendriausios reikimés zodziai skiriasi tiek savo kilme, tiek vidine forma, tiek ir i to iSplaukianciomis semantinémis
savybémis. PavyzdzZiui, ryty aukstaitiy kablys, zemaiciy kobinys ar kebéklis* darybiskai santykiauja su veiksmazodiiu kabinti: jie atitinkamai yra priesagy -lys, -inys, -eklis
vediniai, dar i8laike jrankiy pavadinimy (nomina instrumenti) darybos reik’me. Kaip
pavadinimai jie tebéra motyvuoti kabinimo funkcijos nominacinio pozymio. PanaSiai
ir vakary aukStaiciy kauniSkiy rytiniame kampe paplites kcikis yra pamatuotas Gia pat
vartojamo veiksmazodzio kiikti, rei8kianéio ‘linkti, riestis’. Tad Sis bendrasis pavadinimas yra tiesiogiai motyvuotas riestos formos nominacinio pozymio. Kabinimo funkcijos semantinis pozymis Gia implikuojamas i8 formos pozymio. Na, o Sios tarmés
vakaru puséje paplitusio v@5o darybos reik’mé Siandien vargiai beatsekama. Musu
dieny kalbos vartotojui is pavadinimas yra visi8kai deetimologizavesis. Néra prasmés kalbéti ir apie piety aukStai¢iy bei ryty aukStaiciy vilniskiy tarmése isigaléjusio
skolinio krittkas* darybos motyvacija. Véliau aiSkinsimés, kiek iy Zodziu semantikos
ypatybés lémé jy iskilima j dominuojanéia padétj savose nominacinése sistemose.
Taciau jau dabar galime daryti prielaida, jog minétieji vidinés formos bei nominacines motyvacijos skirtumai galéjo kick kitaip pakreipti ju viding semantine raida. Juk
zodziy, i8laikiusiy darybos reiksme, semantiné derivacija (bent kurj laika) gali biti
kreipiama ir PRADINES nominacinés reik’més. O Zodiiai, prarade savo struktirine
motyvacija arba jos neturéje (skoliniai), naujy reikSmiy igyja laisviau, jy skai¢ius dau-

giau priklauso nuo nominaciniy poreikiy bei vartojimo patogumo.
3
*
°

Siaurés vakary kampe daZniau pasitaikantj kibékij laikome to paties pavadinimo fonetiniu variantu.
kebéklis<kabéklis dél regresyvinés balsiy asimiliacijos; pastaroji forma uZfiksuota Skifsnemunéje ir
Merkinéje atitinkamai dury uzkabinimo bei pakabinimo sienoje reik’mémis.
Del krittkas, krittkas, kriikas, krigas fonetiniy skirtumy Zr. Mikulskas (1995: 64); patogumo délei toliau

vartosime viena, kritiko, forma.
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2.2.1. Nepaisant kalbamujy Zodziy skirtingos vidinés semantinés struktiros ir i§ to,

matyt, iSplaukianciy kiek kitokiy paradigminiy rySiy su kitais leksikos vienetais, ju
uzimama padétis savose nominacinése sistemose yra vienoda — jie yra bendriausieji
pavadinimai, apimantys visu nariy referencija. Atrodo, kad tokj statusa jie yra igije
ne dél savo vidinés semantinés raidos ypatumu. Juk dél egzistuojan¢io abipusio rySio
tarp figiiratyvinio pasaulio regéjimo ir kalbos, Sio regéjimo figiiros (mentaliniai vaizdiniai) kalboje turi savo atitikmenis — kalbos zenklus (Zodzius). Jeigu sutinkame, jog
reprezentaciné funkcija yra esminé kalbos funkcija, tai tokiy zodziu, kurie geriausiai
gali ivardyti minétas figiiras, atsiradimas tiesiog kalbos genezés uzprogramuotas. Tad
nagrinéjamai ,,kablio“ figirai bendriausiai pavadinti kalbos vartotojas neiSvengiamai randa viena ar kita ,,tinkamiausia“ Zodj. Pastarasis yra hierarchinés nominacinés

sistemos dominanté, kaip hiperonimas santykiaujantis su likusiais sistemos nariais.
Si jtraukimo principu paremta pavadinimu sistema lygiai kaip ir bendriausiojo pavadinimo vaidmuo a priori nulemta misy mastymo pobidzio. Kaip Zinia, pazistantis
protas iSorinio pasaulio suvokinius similiaciniy rySiyu pagrindu skirsto j logines daiktu klases. Nagrinéjamos hierarchinés nominacinés sistemos ir bity Siy loginiy klasiy
fragmentiskas atspindys kalbos lygmeniu.
2.2.2. Kalbéti apie zodzio nominacine potencija tolygu kalbéti apie jo referencija®.
Nesunku suprasti, jog bendriausiojo pavadinimo referencija kalbamose nominacinése struktirose apima visy sistemos nariy referencija. Kalbédami apie Sio pavadinimo

nominacineg potencija, turétume iSsiaiSkinti, kiek ji priklauso nuo jo centrinés padéties sistemoje, o kiek nuo semantinés sandaros. Pastaroji sagvoka suponuoja Zodzio semantine derivacija, jo daugiareikSmiSkuma. Nominacijos esme apibrézdami kaip tik-

roves objekty jzenklinima pasakymu generavimo metu, pagrindiniais nominacijos
vienetais laikome Zodzius. Siuos suprantame kaip dvipusius kalbos zenklus — turinéius
savo raiska ir konceptualia prasme. Nominacijos akto metu Sie kalbos Zenklai nurodo
j tikrovés objektus (juos denotuoja) arba, abstrak¢iy savoku atveju, j pacius save. Tuo
bidu pasakyme zodziai igyja konkrecia reik8me. Kita vertus, komunikacijos akto me-

tu nurodant j konkre¢ias realijas, realizuojama tik viena kuri ,,daugiareikSmio“ Zodzio reikSmé. Taigi nominacijos akto metu figiruoja vadinamasis AKTUALUSIS FUNKCINIS ZODIS (plg. Jakaitiené 1988: 28).
2.2.3. Néra prasmés kalbéti apie realizuoto tekste zodzio nominacin¢ potencija. Taciau
kai kurie kalbininkai, pavyzdziui Nikitinas (1983: 9-11), kalba apie jo nominatyvuma, pastaraji suprasdamas kaip zodzio (nominatoriaus) gebéjima savarankiSkai, be
kitu pasakymo elementy, iSreikSti (suvokiant — aktualizuoti) su juo siejama prasme.
Tad zodzio nominatyvumas realizuotame tekste laikomas jo sintaksinés autonomijos
funkcija. Netgi kalbama apie atskiryu kalbos daliu, lemianciy bisimus sintaksinius
vaidmenis, skirtinga nominatyvuma. Tuo pozZitiriu daiktavardzio bei daiktavardiniy
junginiy nominatyvumas esas didZiausias. Tekste realizuotas nominatorius, Nikitino
pozitriu, esas gramatiSkai zymétas (markiruotas). Taciau, jo teigimu, kalbos siste© — Kalbininkai, referencija suprantantys kaip Snekos plotmés savoka, ¢ia kalba apie REFERENTIN] ZODZIO.
POTENCIALA (Telija 1977: 136), REFERENTINE HIPERONIMO SRITI (Nikitin 1983: 29), DENOTATINI PAVADINIMO POTENCIALA (ibid., 31).
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moje egzistuojas nezymétasis nominatorius. Toliau Nikitinas (ibid., 22) teigia, kad §
nominatoriy esq galima apibidinti kaip daugeliui 8nekos nominatoriy invariantine
reik§me turincia leksema. Nezymétojo nominatoriaus reiksmé nesanti tik konkre-

Ciuose pasakymuose pavartoty Zodziy abstrakcija. Si reik’mé esanti nominuota nezymétojo nominatoriaus kaip viena i§ jo reik’miu.
2.2.4. Nezymétojo nominatoriaus savokai artima VIRTUALIOJO ZODZIO samprata. Sis,
pasak Jakaitienés (1988: 28), taip pat nesqs tik konkredioje snekoje pasireiskianéiu
zodziy abstrakcija, bet ,,objektyviai egzistuojantis kalbos sistemos vienetas, kalbanciu

visuomenés nariy samonéje susijes su tam tikru turiniu“.Tiriant kalbos sistemos no-

minacinius vienetus bei jy sisteminius rySius, virtualiojo Zodzio terminas bitty labai
parankus. Kalboje Sis virtualusis Zodis atlicka nominatoriaus funkcija ne kaip daugiareikSmis Zodis, bet kaip vientisas Zodis-zenklas, kuriam biidinga tam tikra PIRMINE REIKSME’. Si pirminé reiksmé yra neatsiejama Zodzio, kaip dvipusio kalbos zenklo, dalis.

Kalbos vartotojy ji yra tiesiog Zinoma ir atpazjstama kaip jo prasmé. Bitent Si reikimé
atlieka svarbiausiq vaidmenj konkre¢iose kalbinése situacijose tikrovés objektams parenkant tinkamus nominatorius. Tad virtualiis ZodZiai sudaro kalbos vartotojo nominaciniy vienety inventoriy. Nominacinio akto iSeities taSku laikant virtualujj Zodj, apie
kitas reikSmes reikéty kalbéti kaip apie pirminés reik’més konkre¢ias realizacijas
Snekoje. Kai kurios Siy reikSmiy jsitvirtina kalbos vartosenoje, tampa reguliarios, taigi irgi laikytinos zinojimo, kalbos kompetencijos (vadinasi, ir kalbos sistemos) dalimi.
Tarp jy ir pirminés reiksmés daZnai dar jauciamas semantinés derivacijos rysys. Kalbos kompetencija per i8vestines reiksmes reiskiasi tuo, kad kalbos vartotojas, jas isimindamas ir suvokdamas tarp jy ir pirminés reik8més esantj ry$i, ismoksta taisykliu,

pagal kurias gali generuoti kitas reikSmes, t. y. (panaSumo ar gretimumo rysiy pagrindu) tuo paciu zodziu nominuoti atitinkamus tikrovés objektus (plg. Nikitin 1988: 72).
2.3. Norint i8tirti ,,.kablio“ figiiros nominaciniy sistemy raiska lietuviy kalbos tarmése, svarbu iSmokti nustatyti bendriausios reik’més virtualiuosius Zodzius — pa-

grindinius sistemy nominatorius. Tq tenka daryti tiriant konkrecius pasakymus, kuriuose kaip nominatoriai figiruoja aktualieji funkciniai zodziai. Pastarujy reik’mes
nustatyti padeda ne tik pasakymy sintaksé, bet ir i8 jy nuspéjamos pokalbio aplinkybes (komunikacijos situacija). Tyrimui naudojamés pasakymais, fiksuotais LKZ kartotekoje. Apie nominacines sistemas, beje, kaip ir apie kalbos sistema, prasminga
kalbéti tik sinchroniniu aspektu. Kadangi LKZK sukaupta medziaga apima kone visa
dvidesimta amZiy'*, tai, be abejo, joje uzfiksuoti tarmése vyke leksikos pokyéiai. Taciau mégindami sukonstruoti kalbamujy nominaciniy sistemy modelj neigvengiamai
turésime atsisakyti diachroninio podiirio j surinkta mediZiaga, t. y. laikysime, jog ji
atspindi tam tikra lietuviy kalbos tarmiy leksikos statine biisena’. Tai nereiSkia, kad
’
8
9

Pirminés reikSmés termina vartojame be diachronijos atspalvio, kuris cia netikty kalbant apie kalbos kaip
sistemos dalykus. Cia jis tiesiog reiskia (kaip véliau matysime) pirmumg kity, iSvestiniy, reiksmiy atzvilgiu.
K. Biiga medzZiaga pradéjo kaupti 1902 metais.
Karalitinas (1997: 45), komentuodamas F. de Saussure’o teigini, jog statinéje lingvistikoje be salyginio
duomeny supaprastinimo joks jrodymas nesas galimas, kalba, kad, nors absoliuti bisena apibidinama
pakitimy nebuvimu, praktiSkai kalbos biisena nesanti taSkas, bet ilgesnis ar trumpesnis laiko tarpas, kai
pakitimy suma esanti minimali. Tas tarpas galjs biti desimt metu, zmoniy karta, Simtmetis ar netgi daugiau.
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neturéty biti atsizvelgiama j kai kuriuos tiriamy pavadinimy istorinés raidos aspek-

tus. Juk sinchroniskai Zvelgiant j kalba ap¢iuopiami ne tik tarp pavadinimy esantys

sisteminiai rySiai. Dazno pavadinimo semantinéje struktiroje dar gyvai jauciami darybinés motyvacijos ar semantinés derivacijos rySiai. Jie yra istorinés Zodzio raidos
rezultatas ir Siaip jau tiriami specialaus etimologijos mokslo, taciau, jeigu kalbos vartotojy gyvai jauciami ir panaudojami naujiems jvardijimams, tuomet jie yra ir kalbos
sinchronijos realija.
2.3.1. Tiriamy ,,kablio“ figiros nominaciniy sistemy inventoriy sudaro daugiausia
ivairis zemés tkio padargy ar namy apyvokos reikmeny pavadinimai, taip pat su ikine veikla glaudziai susijusiy amaty jrankiu pavadinimai. Neretai Sie riestos formos
jrankiai ar jtaisai turi po kelis pavadinimus, sudarytus skirtingy nominaciniy pozymiy pagrindu. Imkime, pavyzdzZiui, kad ir inagio Sienui i§ Salinés peti (ilga kartis su

vienu, o kartais net su trimis nagais gale) pavadinimus. LKZ randame tokius pavyz-

dzius: peséklis, pestikas, Sienpesys (Siénpesis, Siénpesa, SiénpeSé)— nuorodaj paskirti, ir
kobinys, kablys, kikis — nominaciniu pozymiu (Siy dieny kalbos vartotojo akimis) eina riesta forma. Net toje pacioje tarméje gali biti vartojami keli to paties jrankio
pavadinimai. Pavyzdziui, Siaurés Zemaitiy tel8iskiy greta kobinio (Zarénai, Tel8iai,
AlsédZiai, Zemai¢iy Kalvarija) vartojami ir siénpesis (Plateliai, Satés, SkuGdas), sienpesys (AlsédZiai); vakary aukStaiciy kauni8kiy tarméje greta pestiiko (Veliuona, Serédzius, Aukst6ji Paneminé) pasakomas ir kikis (ZapySkis, Darsiiniskis). Koki pavadinima kalbovas pasirenka Snekos metu nurodydamas j viena ar kita riestos formos
irankj, matyt, priklauso tiek nuo pavadinimo iSplitimo tarméje, tiek nuo aplinkybiy,
kuriomis bendraujama.
2.3.2. Jeigu norime i§ Siu jrankiy pavadinimy

jvairovés isskirti bendriausios reiks-

més pavadinimus, tirdami atskirus pasakymus turime atsizvelgti j du dalykus. Visu
pirma turime konstatuoti placiausia tokiy pavadinimy referencija. Dél minétos (a
priori nulemtos) padéties nominacinéje sistemoje Sie pavadinimai tam tikrose komunikacinése situacijose gali pavaduoti labiau jprastesnius, specifiskesnius jrankiy pavadinimus. Sios komunikacijos aplinkybés, kuriomis vienas bendresnis terminas pavaduoja kita, specifiskesnj, gali biti jvairios. Tarkime, respondentas mégina nusakyti
klausianciajam uZrasinétojui Siam ,,nezinoma* termina iprastesniu, bendresnés reiksmés hiperonimu. Tokia kalbéjimo situacija, pavyzdZiui, aiskéja skaitant Vatniuose
uzrasyta sakinj: Liny galvas nukerta, nusukuoja su Sukuociais, atseit su 6-7 kobiniais.
Arba kitas pavyzdys: Dvare méilq su tokiais kobiniais vert{a] (Sakyna). Cia platesnés

apimties terminas pavartojamas vietoje siauresnés apimties termino kalbovo ir klausovo informuotumo netolygumui ,,islyginti*. Kitais atvejais kalbovas pavartoja bendraji pavadinima neatsimines (retai bevartojamo) kokio jrankio pavadinimo, pavyz-

dziui, sakinyje iS Kantaiiciy: Juk turéjo vardq tas kobinys? Panasiy, terminy keitima

skatinan¢iu, pokalbio aplinkybiy gali biti ir daugiau.
2.3.3. Kita vertus, konstatuodami, jog vienas ar kitas pavadinimas turi pla¢iausia
referencija, turime kreipti démesj ir j io pavadinimo semantine sandara, t. y. atkurti
ji kaip daugiareikSmj Zodi. Kadangi kalbéjimo aktuose Sis bendrasis Zodis reiSkiasi
daugeliu konkreciy reikSmiy, turime nustatyti, kurios i8 jy yra reguliarios (jsitvirtinusios vartosenoje), 0 kurios okazionalios, konkre¢iam kalbéjimo atvejui i’vestos i8
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pirminés reiksmés, pritaikius reik’més perkélimo taisykles. Kai kurios i8 reguliariy-

ju reikSmiy bina tiek jsitvirtinusios vartosenoje, kad kalbos vartotojo paprastai tie-

siogiai siejamos su Zodziu kaip signifikatas su signifikantu. Reguliariujy reikSmiy
skaicius ne tik liudija Zodzio nominacine potencija, bet ir jtvirtina ja kalbos sistemoje. Cia deréty neuzmirti, jog bendroji (arba nominacijos aspektu — pirminé) nagrinejamy Zodziy reikSmé néra kokia uzualiniy reik’miu abstrakcija, bet yra kalboje
realiai funkcionuojanti viena i8 to Zodzio reiksmiy. Tokia reikime Zodis vartojamas
ne tik minétais pavadavimo atvejais, bet ir reiskiasi lyginamosiose konstrukcijose
kaip lyginimo standartas, pvz.: Motka toj susisukus kap kriitkitis (Jiéznas); Sudziiivo
kaip kobinys (Klykoliai) ir t. t. Kitais atvejais bendrosios reik&més Zodziai vartojami
nusakymui, pvz.: I§ kbinio medio (t. y. i8 ,,kablio* formos dvisakio) dirba okiis kailiams oktioti (Zidikai). Metaforose taip pat paprastai eksploatuojama &i bendroji reiksmé (plg. sakinj is Erigkiu: Gerviy kabl¥s nukurkséjo an pietus). Be to, Gia reikétu pridurti vadinamuosius determinacinius dirinius: kablianosis (Papilfs, Palévené, Erigkiai,

MieZiskiai, Pagiriai), kriikandsis (Riidninkai, Pelesa), kukiandsis (Prienai), kabliadantis (Krekenava), krittkagalvis (Rudamina) ir pan. Juose pirmasis sandas taip pat
reprezentuoja bendrajq riestos formos daikto reiksme.
Tad bandant sukonstruoti kalbamujy pavadinimu reiksmiy sistemos modell, j pirma vieta reikéty iSkelti Sia bendraja riestos formos daikto reikSme. Paisant sinchronijos, kitas reguliariasias reik8mes deréty laikyti tos bendrosios derivatais, nors
diachronijos poZiiriu kai kurios jy vartosenoje biity atsirade anks¢iau™. Ir nors neretai reguliariosios reiksmés nominacijos aktuose, atrodytu, gali dalyvauti tiesiogiai, vis
delto ir tokiais atvejais tyréjui deréty jzvelgti antrajame plane esanciq pirmine reiksme.
2.4, Gilindamiesi j tokio vientiso nominatoriaus semantika, neisvengiamai turésime atsakyti j klausima, i§ kur kyla pirminés reikSmés derivaciné galia, kaip Si siejasi
su pavadinimo nominacine potencija (pastaroji suponuoja sisteminius rySius ir uZ
zodzio riby), kokia yra Sios pirminés reik’més semantiné struktira.
2.4.1. Turétume pripazinti, jog aptariamujy pavadinimy aukStiausias statusas nominacinese sistemose, arba didziausia paradigminé verté (dél termino Zr. Ufimceva 1977:
24.), didzia dalimi priklauso nuo pirminés reik’més derivacinés galios arba, onomasiologijos plotme, nuo nominacinio pozymio stiprumo. Dazniausiai tokie zodziai turi
daugiausia isvestiniy reiksmiy arba to paties nominacinio pozymio pagrindu gali pavadinti daugiausia tikrovés objekty. Bitent tokie zodziai kalbos plotme geriausiai
tinka reprezentuoti figiratyvinio regéjimo vaizdinius. Sis tinkamumas iSplaukia is
to, kad Siy Zodziy pirminés reikimés konceptas GLAUDZIAUSIAI siejasi su atitinkama
figira. Misy atveju reikéty manyti, jog pirminés reik’més reiskiama riestumo savo-

ka glaudZiausiai siejasi su ,,kablio“ figiira. Tad akivaizdu, jog kalbamuju pavadinimu
pirminés reikSmés derivaciné galia iSplaukia is jos struktiroje dominuojan¢io riestu‘©

Taip, atrodo, yra kébinio atveju — uzrasymy gausumas tarsi rodytu, jog Sis Zodis anks¢iau pirmiausia
reiskes inagj Sienui peSti ar kitam reikalui naudojama ilga kartj riestu galu. Sis pavadinimas dar ir dabar
tarméje konkuruoja su siénpesio ar verteklio pavadinimais. Panagiai v@So vartosena Zemaiciy ar pictu
aukStai¢iu tarmése, t. y. atokiau nuo ploto, kur jis reiSkiasi kaip pagrindinis ,,kablio“ figiros pavadinimas,
lyg ir rodytu, jog anks¢iau Sis Zodis lietuviy vartotas PAKABINIMO itaisui pavadinti.
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mo pozymio. Sis pozymis jeina j visu isvestiniy reiksmiy semanting sudétj ir reiSkiasi
ju atzvilgiu kaip hipersema"'. Tokiu biidu tarp pirminés reikSmés ir iSvestiniy reikSmiy
nusistovi hiperoniminiai (jtraukimo) santykiai. Zodziai, vartojami atskiromis (i8vestinémis) reik’mémis, kalboje reiSkiasi kaip konkre¢iy riestos formos jrankiy pavadinimai, kuriuos galétume pavadinti AKTUALIAISIAIS NOMINATORIAIS. Kadangi, kaip jau
minéjome, Sie jrankiai paprastai turi ir kitus pavadinimus (sudarytus predikuojant Siy
tikrovés objekty kitus pozymius), tai minéti aktualieji nominatoriai konkuruodami
kalboje su pastaraisiais kartu jtraukia juos j hiponiminius santykius su bendriausios
reik’més Zodziu. Toks bity kalbamuyjy nominaciniy sistemy susikirimo kelias.
2.4.2. Pritaike reik8miy skaiciaus kriterijyu, preliminariai jau galime iSskirti pagrindinius ,,kablio“ figiros pavadinimus tarmése. Tikslesné jy nustatymo metodika bus
aptariama véliau. Dabar paméginsime pazvelgti i Siy ZodZiy pirminés reikSmés semanting sudeti, kreipdami démesj j darybos reikSme, kur jinai dar gyva. Kaip jau
minéjome,

rytu aukstaiciy kablys, Siaurés rytu zemai¢iy kobinys ar Siaurés vakaru,

vakary bei pietvakariy zemaiciy kebéklis (kibéklis) yra instrumenting darybos reiksme dar tebeislaike veiksmazodzio kabinti priesagy vediniai. Tuo atzvilgiu jie niekuo
nesiskiria nuo kity Siame darbe aptariamy jrankiy pavadinimu, pavyzdZiui: peséklis,
pestukas, vertéklis, vertyklé ir pan. Nominacinj pozymj tokiuose pavadinimuose rei8kia pirmasis darinio sandas. Jj paprastai rodo darybos pamatu einan¢io veiksmazodzio jvardijamas veiksmas. Siuo veiksmu ir nusakoma dariniu pavadinamo jrankio
bendroji paskirtis ar funkcija. Taigi kablys darybiskai yra irankis (ka) kabinti, 0 pexéklis, atitinkamai — jrankis (ka) pésti ir t. t. Galima isivaizduoti, jog tokiu keliu eita
suteikiant pavadinimus konkretiems jrankiams, kuriais buvo atliekami tam tikri kon-

kretiis darbai. Todél greta bendrosios darybos reik’més tokie pavadinimai iSkart igydavo konkre¢ia, darbo pobidj atitinkancia, leksine reikSme.
2.4.3. Tokie nomina instrumenti pavadinimai taip pat gali turéti iSvestiniy reikSmiu.
Jy skaicius, matyt, priklauso nuo jy pirmine reik’me reiSkiamos veiksmo idéjos platumo. Pagristai galétume teigti, jog kabinimo veiksmo idéja isreiSkianciy pavadinimyu
referencija yra platesné nei vertimo ar pesimo veiksmy idéjos. Tad tokiu zodziu pirminés reikSmés derivaciné galia yra didesné, jie gali turéti kelias i8vestines reik’mes.
Taciau deréty pastebéti, jog pavadinimai, kuriy pirminéje reikSméje dominuoja funkcijos nominacinis pozymis, paradigminiy rySiy jtvirtinimo poZitriu néra parankis.
Sisteminiams rySiams, nusistovintiems tarp savoky ir jas reprezentuojandiy Zzodziu,
yra svarbus semantiniy pozymiy pastovumas. O nominacinis funkcijos pozymis, charakterizuojantis vieng ar kita jrankio pavadinima, néra pastovus. Juk neretai tu jran-

kiy paskirtis kinta, jie gali biti vartojami ne pagal paskirti, arba, kitaip tariant, tie
patys irankiai naudojami kelioms funkcijoms atlikti. Pavyzdziui, peséklis naudojamas
ne tik Sienui i8 Salinés peti, bet ir linams iS linmarkos traukti; busdkas! naudojamas
4

§j termina vartoja Nikitinas (1988: 61) kalbédamas apie intensionalo semantine struktira. Intensionalu
jis vadina semantiniy pozymiu visuma, apibrézian¢ia denotaty klase. Semantine apimtimi intensionalas
atitikty musy pirmine reik’me.

%

Ojeigu atsigresime j pavadinimo kilme, matysime, kad i§ pat pradziy Siuo Zodziu buvo jvardijamas laivo
kablys (vok. Bootshaken), t. y. kablys laivui pastumti ar pritraukti.
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ne tik gaisro atveju trobesiy sienoms ardyti, bet, reikalui
esant, ir vandens kibirui ig
Sulinio traukti ir pan.
2.4.4. Kur kas parankiau, rodos, yra irankius sistemiSkai grupuo
ti pagal ju pavidala,
Cia jiems pritaikant vieng ar kita erdving figiira i§ figiratyvinio
regéjimo repertuaro.
Siaip ar taip, kalbos analizé rodo, jog Siuo keliu einama
sudarant ,,kablio“ formos
irankiy ir panasias nominacines sistemas. Erdviniy konfig
iracijy konceptai patogiis
kaip semantinio grupavimo priemoné tuo, kad visu kalbos
vartotojy daugmaz vienodai suvokiami. Be to, jais grindziami nominaciniai pozymi
ai yra pastovesni nei atitinkami funkciniai. Tad esminiy savoky taksonomija reiskia
si figiratyvinio regéjimo akiratyje. Tokiu pamatu besikurianéios nominacinés sistem
os atitinka natiraly miusuy
proto polinki suvokti iSorinio pasaulio objektus kaip vaizdin
ius.
2.4.5. Griztant prie anks¢iau minéty ,,kablio“ figiros pavadi
nimy, darybi8kai tebesantykiaujanciy su veiksmazodziu kabinti, nesunku pastebé
ti, jog pirminés jy reikémés struktiroje esantis kabinimo funkcijos pozymis BUTINA
I implikuoja riestos formos pozymj. Kitaip tariant, bet kuriam kabinimo veiksm
ui atlikti skirtas jrankis
implikuoja ,,kablj*. Igainiui kabinimo funkcijos pozymis,
darybos metu buves svarbiausias, pirmumo teise uzZleidzia universalesniam, tad
ir taksonomiskai efektyvesniam, riestos formos pozymiui. Taip kablio, kdbinio bei
kebéklio pavadinimy pirminés
teikSmés struktiroje ima dominuoti riestos formos sema.
Dabar jau ji lemia igvestiniy reiksmiy pobiidj. Beje, kabinimo funkcijos pozymis
neinyksta ig kalbamu pavadinimy pirminés reikimés sudéties. Jis tik su riestos formos
pozymiu susikeiéia vietomis, t. y. dabar formos pozymis implikuoja funkcija.
2.4.6. Vakary aukStai¢iy kauniskiy tytinéje puséje vartoj
amas bendriausios reik&més
zodis kikis yra galiinés -is vedinys i§ veiksmazodzio kvikti
‘linkti, riestis’. Kadangi Sis
veiksmazodis vartojamas tame paciame plote, tai minéti
ems vakary aukStaiciams rysys
tarp kukio ir kukti tebéra gyvas: darinj ir pamatinj Zodj
sieja bendras riestos formos
semantinis
pozymis, lemiantis, kad kiikio veiksmo rezultato (nomin
a acti) darybo

s reiksmé dar gerai jauciama Salia véliau issirutuliojusiu konkre
tesniy jrankiy pavadinimy
reikSmiu. Siuokart darybiskai lemta, kad Zodzio pirminés
reik&més derivaciné galia is
pat pradziy remiasi joje dominuojanéiu riestos formos
nominaciniu pozymiu. Pastarasis, be abejo, bitinai implikuoja bendraji kabinimo funkcij
os pozymj. Abu jie ir sudaro
pirminés reikSmés pagrinda. Ja, kaip, beje, ir anks¢iau
aptartais atvejais, galétume api-

budinti kaip reigkianéig bet kurj riestos formos
jrankj arba tiesiog ,,kabli“.
2.4.7. Vakarinés pusés vakary auk8tai¢iams kauniskiams
bendriausiai ,,kablio“ figi-

Ta pavadinantis Zodis yra v@sas. Grieztai paisant sinchro
nijos, jj reikéty laikyti paPrastuoju zodziu. Tai reigkia, jog musy dieny kalbos
vartotojui Sis Zodis neturi nei
darybos struktiros, nei darybos reikimés. Palyginus
tarmiy duomenis, galima manyti, jog kadaise v@so biita siauresnés reik&més. Atrodo
, Sis pavadinimas sietinas su
PAKABINIMO funkcija. Antai Zemaiciams vqsas yra ,,kably
s“ katilui pakabinti verdant
virS ugniakuro. Piety aukStai¢iu pietrytinéje puseéje
vgs vadinama Sulinio svirties
Kartis su ,,kabliu*. Vakary aukStaiciy Siauliskiy tarméj
e v@jas beveik neuZfiksuotas,
taciau ju vartojamas v@skaras (vaskaris, vaskarys), ia
rei8kiantis katilo ar kibiro lanka, pasaita, rodo, jog Sios tarmés atstovams vgSas taip
pat kadaise reiskes pakabinimo jtaisa.
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Grjztant prie kalbos apie Sio pavadinimo pirming reik&me ir jos derivacing galia,
pastaraja, regis, deréty sieti tik su ZodZio semantinéje struktiroje dominuojanciu riestos formos pozymiu. Be abejo, jis bitinai implikuoja bendrajj kabinimo pozymi, 0
pastarasis instrumenting ivardijamy objekty paskirtj. Bet v@sas, kaip virtualusis Zo-

dis, galintis jvardyti bet kurj kita riestos formos jranki, yra nesaistomas darybos reiksmés. Dél to, palyginus su anks¢iau aptartaisiais pavadinimais, Sis turéty buti parankesnis antrinéms nominacijoms. Taip pat jo aprépiama kity pavadinimy taksonomija
turéty biti maziau komplikuota. Sinchroniskai Ziirint, reikia laikyti tiesiog susitarimo dalyku, kad kalbos vartotojai savo figiratyvinio regejimo vienai i§ figiiry ivardyti
pasirinko v@so garsine forma. Sio pavadinimo placiausia referencija (tad ir pirminés
reik’més derivaciné galia) tiesiog remiasi jo aukSCiausiu statusu sistemoje, kuris savo ruoztu pareina nuo glaudziausios zodzio reiksmés sasajos su ,,kablio“ figiiros vaizdiniu kalbetojo smegenyse.
2.4.8. Ta pati galétume pasakyti ir apie Aritiko pavadinima. Bidamas skolinys jis,
aisku, néra darybiskai motyvuotas. Sio Zodzio nominaciné potencija ir pirminés reiksmés derivaciné galia tiesiog sietina su jo uzimama padétimi riestos formos jrankiy
pavadinimy sistemoje. Lietuviy kalbos atlaso (LKA, 56) duomenimis kriitkas (ir jo
fonetiniai variantai) dury pakabinamojo jtaiso reikSme paplites visoje Lietuvoje. Bendriausiojo ,,kablio“ figiros pavadinimo statusa Sis Zodis teturi piety aukStaiciy pietinéje dalyje ir galbit rytu aukStaiciy vilniskiy tarmeje.
Lietuviy kalbos tarmése kritkas grei¢iausiai paplito kartu su kokiu i8 svetur atkeliavusiu ikio darbuose naudojamu jrankiu ar Siaip buities itaisu. Tai galéjo biti kad ir
minétasis dury pakabinamasis jtaisas. Toks pavadinimas aptariamose nominacinése
sistemose neinicijavo struktiriniy pakitimy ir uzémé jose periferine vieta. Jo i8plitimas minéty paribio tarmiy nominacinéje sistemoje visy pirma sietinas su Siose teritorijose gyvenan¢iomis bilingviy zmoniy grupémis. Reikia manyti, jog CionykStes
bilingvés bendruomenés nariui, lyginanciam atitinkamas nominacines sistemas, gudiskasis ,,kablio“ figiros pavadinimas xpyx galéjo pasirodyti tinkamesnis (tarkime,

dél platesnés referencijos) nei jo lietuviskasis atitikmuo. Isigaléjes lietuviy tarmés
nominacinéje sistemoje kriikas isstimé savaji bendraji pavadinima j periferija, taigi
struktiriskai pertvarké kalbamaja nominacing sistema.

2.5. Méginant iSskirti ,,kablio“ analogus i8 turimos po ranka LKZK medziagos ir
kuo tiksliau nubrézti jy paplitimo lietuviy kalbos tarmése ribas, galima eiti dviem
keliais. Pirmuoju keliu eidami remtumés teiginiu, jog pavadinimo jvardijamoji galia

grindziama jo turimy reguliariujy reikSmiy skaiciumi. Tad is LKZK sukauptu ivairiu
riestos formos pavadinimy isskirdami bendriausiuosius, taikytume REIKSMIU SKAIciaus kriterijy. Antruoju keliu einant, svarbiausia bity susekti tuos atvejus, kuomet
tiriamieji Zodziai vartojami bendriausiaja reiksme, t. y. tiesiog jvardija ,,kablio“ figira. Apie tokiy reiksmiy REALY funkcionavima kalbos (tarmés) sistemoje jau kalbejome. Siuo atveju didziausias démesys kreiptinas | j LKZK

turimy komunikacijos akty

fragmenty— pasakymy — semantine sintakse. Cia turime galvoje ne tik jau minétus
3

Zr. Karaliiinas (1997: 356), kur autorius teigia, jog ,,kalbos jtakos laidininkai ir interferencijos sukéléjai
yra bilingviai visuomeneés nariai*.
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atvejus, kai bendriausios reiksmés ZodZiai atlieka lyginimo standarto funkcija lyginamosiose konstrukcijose, bet ir kai jie vartojami (paprastai predikatyvo pozicijoje)
nusakomaja (atributyvine ar kvalifikatyvine) funkcija. Pastarieji vartojimo atvejai
paprastai susij¢ su senosios ir naujosios informacijos (temos ir remos) santykiu pasakyme. Subjekto pozicijoje esancio zodzio turinys predikatyvinés deskripcijos ne
IDENTIFIKUOJAMAS (pasakymas tuomet biity beprasmis!), bet KVALIFIKUOJAMAS, jtrauKiant jj j platesnés apimties savoka. Tarp abiem Zodfiais reiskiamy savoky (tarp abiejose pozicijose esanciy nominacijy) nustatomas hiponiminis-hiperoniminis santykis™.
T komunikacijos akta naujai jvedant objekta (introdukcinéje pozicijoje), jo pavadinimas taip pat pasirenkamas kuo bendresnés reikémés, t. y. nurodantis j tu objektu

klasés pozymius. Pvz.: Jis tokj kobinitkq parasé (Tauragé). | objekty klase nurodo ir

tokiais atvejais Salia pavadinimo vartojamas egzistavimo reiksme turintis rodomasis
ar nezymimasis jvardis (plg. dar: An tos meskerés kokj ten kobinj uzkabino (Seda)).
Greitomis Cia suminéjome toli grazu ne visus atvejus, kai pasakymuose pavadinimas
vartojamas bendriausiaja reiksme, tad ir tiesiogiai atsiskleidzia kaip vienos ar kitos
tarmés virtualusis ,,kablio“ figiiros pavadinimas. Prie iy dalyky dar grisime.
2.5.1. Lyginant abu Cia pristatytus metodus, nesunku pastebéti, jog antruoju keliu
einant gautais rezultatais patogu patikrinti (ar pakoreguoti) duomenis, gautus taikant
reiksmiy skaiciaus kriterijy. Todél tolesniame savo tyrime bandysime derinti abiem
bidais gautus rezultatus. Vieno metodo nepakanka dar ir dél trikstamo ir netolygaus
LKZK duomeny pobidiio. Pirmuoju keliu eidami is atskiry pavartojimo atvejy turime rekonstruoti daugiareiksmj zodj (leksikografo kelias), 0 jame izvelgti virtualyji
Zodj su pirmine (nominacine) reiksme. Idealu bitu, jeigu LKZK surinkti pavyzdziai
pakankamai ir adekvaCiai (t. y. daugmaz pagal vartojimo daznuma) atspindéty tiriamy
zodziy atskiry reiksmiy paplitima tarmése. Deja, i8 kai kuriy tarmiy nepakanka duomeny net patvirtinti vieng ar kita reiksme, nors neabejotinai atitinkami riestos formos
irankiai tos tarmés atstovams yra pazjstami. Todél virtualujj Zodi tenka rekonstruoti
darant tam tikras prielaidas. Toks duomeny trikumas gali atsiliepti tikslesniam kalbamuyjy nominaciniy sistemy iSplitimo riby nustatymui. Antruoju keliu einant, ieskomasis virtualusis Zodis ne abstrahuojamas i8 paskiry vartojimo atveju, bet tiesiogiai nuspejamas iS Zodzio signifikatinés reikimés. Cia ne taip svarbi duomeny gausa, tiesiog
pakanka Zinoti, kad tarméje ,,taip sakoma*, t. y., kad tam tikroje sintaksinéje pozicijoje (atlikdamas joje apibrézta semantine funkcija) vartojamas vienas, o ne kitas Zodis.
2.6. Dabar nuodugniau aptarsime reiksmiy skai¢iaus kriterijaus metoda. Jj taikydami remsimés dviem prielaidomis. Pirmoji biity ta, kad kalbos sinchronijos plotme
zodzio reiksmiy skaicius tampa jo nominacinés potencijos rodikliu. Antroji prielaida
teigtu, jog vadinamoji daikty padétis lietuviy kalbos tarmiy aprépiamuose arealuose

yra ta pati. Atskirai apsistokime ties kiekviena prielaida.

2.6.1. Aiskindami pirmaja prielaidq pastebésime, kad ji savo ruoZtu remiasi kita prielaida, jog bendroji, konceptualioji, zodzio reikimé ilgainiui susiformavo is atskirus
'*

ApibréZimas yra ne kas kita, kaip subjektu reiSkiamos savokos taksonomiskas jforminimas. Tuo ir pasireiskia senosios (su subjektu susijusios) pasakymo informacijos pervedimas j nauja Zinojimo (remos)
lygmenj.
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daiktus'> nusakan¢iy zodziy reikSmiy. Ta¢iau sinchroninéje kalbos sistemoje Si bendroji reikSmeé yra tapusi pastaryjy pamatu, kuris ir lemia naujas Zodzio jvardijimo
galimybes. Dabar jau apie bendraja reikime kalbame kaip apie pirmine, o likusios
reikSmés jos atzvilgiu yra i8vestinés. Jy skai¢ius ne tik liudija pirminés reikSmés deri-

vacine galig. Sios reik’més kalbos vartotojo samoneéje susiklosto j tam tikra semanti-

ne paradigma, modeli, pagal kurj ismokstama jas pagausinti. Siuo keliu einant ir randasi naujos nominacijos.
2.6.2. Kalbos sistemoje Zodis jsitvirtina ne tik vartojamas bendraja savo reiksme,
kaip nominacinis Zodis (dél termino Zr. Jakaitiené 1988: 24), bet ir per iSvestines,
ypaé reguliariasias savo reikSmes. Be to, ne tik kaip kalbiné (Zodziy-zenkly) atmintis,

bet ir kaip kompetencija (ismokstamos semantinés derivacijos taisyklés). Zodzio i8-

vestiniy reikSmiy skaiciy iSoriskai reguliuoja kalbinés bendruomenés nominacijos
poreikiai. Cia prieiname prie antrosios prielaidos dél vienodos daiktu padéties tarmése. Miisy jau minétas Lietuvos tarminiy bendruomeniy tkinés veiklos panaSumas
lemty ir jy naudojamy riestos formos jrankiy tapatuma. Teoriskai imant, nagrinéja-

mi bendrieji ,,.kablio“ figiros pavadinimai turéty visus Siuos irankius aprépti. Dél to
labai tikétina, kad tu pavadinimy semantinéje paradigmoje bent kai kurios minétus
jrankius nusakanCios reikSmés jsitvirtina kaip reguliariosios. Dabar galime grieZciau
suformuluoti reikSmiy skai¢iaus kriterijyu: REGULIARIYJU REIKSMIU SKAICIUS TAMPA ZO-

DZIO NOMINACINES POTENCIJOS RODIKLIU.
2.6.3. IS principo néra sunku atskirti reguliariasias Zodzio reik’mes nuo okazionaliy-

ju. Pastarosiomis vartojamy zodziu suvokimas paprastai priklauso nuo konteksto.

Todél jais besiremian¢ios nominacijos apibidinamos kaip netiesioginés. Jos suvokiamos tik per tarpinj konteksto zodi (Zodzius) (plg.: Gerviy kablys nukurkséjo an pietus
(Eri8kiai) — ATRAMINIS Zodis kablio nominacijai suvokti cia yra gervés). Netiesioginés
nominacijos griebiamasi israiskos sumetimais, ja jvardijamas objektas turi kita, ipras-

tini, pavadinima. Aisku, ir Cia galima jzvelgti tam tikra reguliaruma, pavyzdZiui, ,,kab-

liais* paprastai vadinami j kupra susimete (seni) zmonés arba zmoniy nosys ir pan.
Del priklausymo nuo apibréZto rato kontekstiniy (atraminiy) zodziu, tokiy reikSmiu
(funkciniy zodziu) nominatyvumas, vartojant M. V. Nikitino termina, labai menkas.
Sios nominacijos labiau priklauso kalbéjimo aktams nei kalbos sistemai.
2.6.4. Kur kas maziau su kontekstu susijes zodziy vartojimas reguliariosiomis reiksmémis. Tyréjui jos atpazistamos i$ vartojimo daznumo. Laikysime, jog $j daznuma
bent apytikriai atspindi LKZK duomenys. Taciau dél minéto kartotekos pildymo netolygumo pasikliauti vien pavartojimy skai¢iumi nederéty"®. Cia gelbétu kalbos se1S

16

Kalbédami apie daiktus, Gia turime galvoje ne konkre¢ius tikrovés objektus, bet jy klases. [vairiis riestos
formos jrankiy (net ir siauros paskirties) pavadinimai jau savo genezeje atsirado ne kaip konkreciy irankiy
vardai, bet kaip tam tikry klasiy jvardijimai. Tad i$ pat pradZiy ju nominacijos rémési atitinkamu jrankiu
grupiy (esminiy) bendry pozymiy isskyrimu. Tik kalbéjimo aktuose jais nurodome i konkretu pesékij, i
konkrety kanabékg ir t. t.
Dar atsargiau apie reiksmés vartojimo daZnuma, taigi ir reguliaruma, reikétu spresti is LKZ straipsniu.
Suprantama, kai dél pasirinkto leksikografinio metodo, trikstant duomeny, vienai ar kitai reiksmei nesuteikiamas reguliariosios statusas, taCiau neretai Cia Sis statusas suteikiamas akivaizdZiai okazionaliam
pavartojimui.
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mantiky gana placiai vartojamas VIDINES INTROSPEKCUOS biidas. Jau minéjome, kad
kai kurios reiksmés tiek jsitvirtinusios vartosenoje, jog kalbanciuju samonés jos neretai tiesiogiai siejamos su garsiniu Zodzio pavidalu kaip signifikatas su signifikantu.
Kalbéjimo aktuose zodziai Siomis reik’mémis vartojami kaip savarankiSki nominatoriai. Tam tikra prasme juos taip pat galétume laikyti (vienareikSmiais) nominaci-

niais ZodZiais. Tad tyréjas, turédamas po ranka didesnj ar mazesnj skai¢iy vienareiks-

mio pavartojimo atvejy, papildomai apie reik’més reguliaruma galétu spresti
remdamasis kalbos jausmu, kuris jam sakyty, kaip stipriai ta reikimé siejasi su garsiniu Zodzio pavidalu. Semiotikos terminais tariant, jo uzdavinys Siuo atveju bity vidinés izvalgos keliu nustatyti nominacijy ,,zenkliskumo“ laipsnj’”.
2.6.5. Tai biity vidiniai, kalbos vartojimu bei kompetencija besiremiantys reik’miu
reguliarumo nustatymo kriterijai. Ta¢iau neatmestini ir iSoriniai, su nominacijy poreikiu susij¢, kriterijai. Juk, imant konkre¢iai misy atveji, labiausiai tikétina, jog bendrujy ,,kablio“ figiiros pavadinimy semantinése paradigmose didZiausiu reguliarumu
pasizymi tos reiksmés, kurios nurodo j daZniausiai ukinéje veikloje vartojamus jrankius. Sie kalbinés bendruomenés nariams labiausiai yra pazjstami ir kalboje dazniausiai minimi. Taigi atrinke tuos jrankius, pagristai galime tikétis ir jy nominacijy bendruoju Zodziu reguliarumo. Atsirenkant Siuos jrankius pakakty, misy manymu, dviejy

kriterijy. Pirma, tiriamaisiais zodziais vadinamas jrankis turi biti naudojamas (0 atitinkama jo reikSmé zinoma) visoje Lietuvoje. Antra, sie irankiai turi biti susije su
senaisiais verslais. LKZK medziaga rodo, jog norint patikimai spresti apie ,,kablio“
analogy isigaléjima vienoje ar kitoje tarméje pakakty suregistruoti duomenis apie
Sesiy-septyniy jprasciausiy jrankiy nominacijas Siais bendriausios reikimés Zodziais.
2.6.6. Visa tai turédami galvoje, atrinkome jrankius, skirtus siems darbams atlikti:
meslui i$ vezimo versti, Sienui i8 kigio ar Salinés galo pesti, meSkerioti, nerti, vir-

vems vyti. Toliau registruojame Siu jrankiy nominacijas placiausia referencija (dau-

giausia reikSmiy) turinciais riestos formos jrankiy pavadinimais, uZfiksuotais konkreCiose vietose. Jau nustatéme, jog daugiausia reikSmiy turi Sie ZodzZiai: kebéklis
(kibéklis), kobinys, kablys, kritikas, kukis, va@sas. Imdami LKZK surinkty pasakymy
pavyzdzius, kuriuose Sie ZodZiai nurodo j minétuosius jrankius, laikome, kad Sia referencija paliudijamos tiriamuju Zodziy atitinkamos reguliariosios reiksmés, kuriy apibrézimais galéty eiti aukS¢iau iSvardyty jrankiy paskirties apibiidinimai. Kitaip ta"

ReikSmés reguliarumo problema is dalies siejasi su daugiareikSmio Zodzio reikSmés statuso nominaciniy
priemoniy sistemoje problema. Pastaroji suprastina kaip zodzZio reikSmiy (designaty) rysio su bendruoju
designatoriumi stiprumo nustatymo problema. Nikitino (1983: 59) nuomone, to rySio stipruma
visy pirma
lemia Sie faktoriai: a) NOMINACIIOS BUDAS (t. y. ar designato rySys su designatoriumi yra tiesioginis,
ar
tarpinis); b) VARTOJIMO DAZNUMAS; C) REFERENCINIS PAKANKAMUMAS (per tiesioging nominacija
reikimé
igyjanti didesnj referencinj pakankamuma nei per netiesioging); d) DARYBINIAI RYSIAI (ZodZio reiksmé,
turinti ilgesne derivacing eile, pretenduoja j aukStesnj statusa); €) SINTAGMINIAI LEKSINIAI RYSIAI
(leksinis
junglumas); f) REIKSMES KONKRETUMAS AR ABSTRAKTUMAS (konkreCiosios reik’més reljefiskiau isispaudzian¢ios kalbétojo samonéje, dél to lengviau joje aktualizuojamos). I8 Sio sara8o miisy tyrimui aktualiausias, atrodo, yra punktas apie darybinius rySius. Trakstant duomeny apie kurios nors reikémés iSplitima
(taigi ir reguliaruma) tarméje, netiesiogiai apie ji galéty liudyti jos pamatuoty dariniy vartojimas.
Antai
veiksmazZodis vgstiori ‘minkStinti kailj’ reik’me paplites vakary aukstai¢iy kauniskiy pietvakarinéje
puséje
liudija ir apie pamatinio ZodZio v@sas vartojima siame plote kailiy minkStinimo jnagio reiksme,
nors
LKZK duomeny apie tai ir triksta (apie tai pla¢iau Zr. Mikulskas 1995: 59-60).
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riant, geografiskai fiksuojame minéty SeSiy Zodziy vartojima Siomis reguliariomis
reikSmémis: ‘jrankis méSlui i$ veZimo versti’, ‘irankis Sienui iS kiigio ar Salinés galo
pesti’, ‘meSkeriojimo jrankis’, ‘nérimo jrankis’, ‘jtaisas virvéms vyti’. Prie Siu dar priduriame kiek bendresne reikSme¢ — ‘jrankis kam traukti pakabinus’. Taip galétume
apibréZti reikSme¢ ZzodzZio, kuris nurodo j bendresnés paskirties jrankj. Jj apibiidintume kaip ilga kartj lenktu galu, naudojamq rastams i8 upés traukti, vandeniui semti,
paskendusiam kibirui iS Sulinio iSgriebti, trobesiy sienoms gaisro metu ardyti ir pan.
Kad bity aiSkiau, apie kq kalbama, pateikiame kelis pavyzdzius i§ Rytyu AukStaitijos:
1. Sulekia Zmones su viedrais, su kabliais, kur dega, biidavo (Lelitnai).
2. Kibiras atsikabino, daba graibom su kabliit (Krinéinas).
3. Kablys, kur linus traukia if markos (Naujamiestis)'*.

Taciau papildomai Si reikSmé pasirinkta dar ir todel, kad jinai leme gausiy veiksmazodiniy vediniy, kuriy pamatiniais ZodZiais eina kai kurie i8 misy atrinktyju daiktavardziu, reiksme. Imkime tokius isvestinius veiksmaZodzius kaip vqstoti (: vgsas)
ir kablitioti (: kablys). Viena, Siy vediniy reikSmés papildomai iliustruoja ju pamatiniy zodziy atitinkamy reikSmiy paplitima tarmése. Antra, galétume net teigti, jog
pastarosios per pirmasias tarsi ,,jleido Saknis“ vienoje ar kitoje tarméje. Siq mintj
paremia ir minétuju i8vestiniy veiksmazodziy vartojimas perkeltinémis reik8’mémis,
be kita ko, netiesiogiai liudijantis ir pamatiniy zodziy reikSmiy platéjima, o drauge ir
platesnes ju nominacines galimybes atitinkamoje tarméje. Pavyzdziui, dviejose atskirose tarmése (vakary ir ryty aukStaiciy) iSvestiniai veiksmazodZiai, turintys darybos

reikSme ‘manipuliuoti pamatiniu zodziu jvardijamu daiktu (riestos formos irankiu)’,
asociatyviai ima reikSti kita iSori8kai panaSy veiksma ‘kabinti (SaukStu), godZiai val-

gyti’, tik kiekvienoje i$ minéty tarmiy tam turimas ,,savas“ zodis: vakary aukStaiciams tai yra (iS)vqstioti, ryty aukStaiciams — (is-, pa-, uzZ)kablitioti.

2.6.7. Vietas, kuriose bendrieji ,,.kablio“ figiros pavadinimai uZfiksuoti aukS¢iau i8vardytomis 6 reikSmémis, pateikiame lenteléje bei zemélapyje straipsnio gale. Naudojant Sia metodika idealu bitu, kad kiekvienoje lentelen jtrauktoje vietoje atitinka-

mo bendrojo pavadinimo vartojimas bitu fiksuotas visomis SeSiomis reikSmémis.
Deja, del netolygaus ir nesistemisko kartotekos pildymo jos duomenys Siuo pozitiriu
trikstami’’. Todel, darydami prielaida, jog tarméms, vadinasi, ir jy leksikai, bidingas
tam tikras vientisumas, laikome, kad lentelén iraSytose ir zemélapyje pazymétose
vietose” kalbamieji pavadinimai reguliariai vartojami visomis SeSiomis reikSmémis
(zemélapyje tam faktui pabrézti netgi galime jsivesti vienoda simbolini zyméjima)”.
Tokiu bidu gauname preliminary ,,kablio“ analogu kompakti8ko paplitimo tarmése
‘8
19

20
21

Taip pat dar plg. cia paplitusj frazeologizma
su kablia traéukti Z6dj (i§ burnds) ‘sunkiai prakalbinti, pvz.:
Tik kalbek nuejus, kad nereikt traukt su kabliuka Zodzio if burnés (Surdégis).
Pavyzdziui, kablio paplitimo areale daugmaz pakankamai Si vartosena fiksuota tik Kupiskio rajone.
Keleta mety i§ eilés j §] rajona buvo rengiamos dr. K. Vosylytés vadovaujamos LKZ darbuotojy ekspedicijos.
Su salyga, kad tos vietos néra nutole nuo kompaktisko pavadinimo vartojimo ploto.
Priémus Sia prielaida, spresti apie reiksmés reguliarumo laipsni is jos fiksacijy tarmeje skaiciaus reikety
atsargiai. Tik neiprastai gausios fiksacijos LKZK Siuo atveju liudyty apie reikSmés populiaruma ir atvirkSciai.
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vaizda. Bendrujy pavadinimy vartojimo, o kartu ir ju dominuojamy nominaciniy sistemy iSplitimo, ribas véliau tiksliname fiksuodami tuos tarmiy pasakymus, kuriuose
Sie pavadinimai tiesiogiai nurodo j savo signifikatine reiksme.
2.7. AnksCiau, aptardami nominaciniy sistemy struktira, kalbéjome apie pavadavimo santykius. Dabar, pries zengdami dar viena Zingsni, leidziantj patikslinti BENDRUJY NOMINATORIU” paplitima tarmése, norétume atidziau pazvelgti j PAVADAVIMO termino taikymo galimybes bei naudg miisy tyrimui. Taciau prieS tai turétume nuodugniau
aptarti su Siuo terminu glaudzZiai susijusi REFERENCUJOS termina. Pastaraji, kaip jau
turéty biti aisku, vartojame zodzio-pavadinimo

jvardijamosioms galimybéms

(no-

minacinei potencijai) nusakyti. Zodziai, kaip kalbos Zenklai, reprezentuoja arba —
komunikacijos metu — atstoja nekalbinés tikrovés objektus. Kaip jau minéjome, jie
tai daro apibendrintai pastaruosius iSreikSdami. Tad Zodis simbolizuoja ne konkretu
tikrovés daikta, o tam tikra jo ideala, kurj sudaro esminiai tos riSies daikty bruoZai.

Sie bruozai ar pozymiai ir yra konceptualusis Zodzio, kaip kalbos Zenklo, turinys. Kalbos vartojimo poZiiiriu Zodis-zenklas pasizymi intensionalumu. I&reiksdamas viena
ar kita koncepta jis visuomet nukreiptas j tam tikra tikrovés objektu klase, t. y. kaip
pavadinimas tinka visiems ta klase sudarantiems elementams, geba juos ivardyti. Dar
daugiau, kai kuriy ZodZiais reiskiamy koncepty talpumas (ju sudaromyujy pozymiu
bendrumas) lemia, kad pagal panaSuma jie gali pavadinti ir kitos objekty klasés elementus. Tuo budu nominacinés veiklos metu siauresnés apimties objekty klasé itraukiama j platesnés apimties klase. Kaip galimi jvardijimo objektai (platesnés ar siauresnés) klasés elementai ir sudaro Zodzio-pavadinimo referencija. Ji yra zodzio
kiekybine charakteristika, atspindinti jo, kaip pavadinimo, galimy nominacijy rata.
Galétume pasakyti, jog pavadinimo referencija kalbinéje samonéje egzistuoja kaip
buvusiy jo komunikaciniy vaidmeny atmintis ir (i8 dalies nuo siy priklausan¢iy) bisimyjy komunikaciniy vaidmeny numanymas. Taciau ja apibrézia ne tik visi buve pavartojimo atvejai, bet ir pavadinimo paradigminé verté arba statusas savojoje nominacinéje sistemoje.
2.7.1. IS to, kas pasakyta, aiSku, kad Zodzio referencija suprantame kaip kalbos plotmés savoka. Ji apibrézia pavadinimo, kaip kalbos nominacinés sistemos vieneto, apimtj. Nikitinas (1988: 50) kalbédamas apie savoku ir reik8miy (jy i8 esmés neskiria)
apimtj vartoja ekstensionalo termina (reik’més turinj apibrézdamas kaip kontensionala). Na, o referencija Siam kalbininkui yra snekos plotmés savoka, t. y. ja jis vadina
tai, i ka nurodo (ka pavadina) Zodis, realizuotas konkre¢iame pasakyme. Kadangi Sie
dalykai mums irgi bus aktualiis, taikysime jiems DENOTACUOS termina. Zodis, kaip
pavadinimas, turintis platesne ar siauresne referencija, realizuotas pasakyme nurodo
arba denotuoja (pazymi) konkrety tikrovés objekta arba ju klase. Taigi Cia jis gali
tureti konkre¢ia denotacija (zymi konkrety daikta) arba bendra denotacija (zymi bet
kurj klasés narj ar visa klase in corpore). Zemiau pateikiame tris zemaiciy tarmés
pasakymus, kur tas pats vertéklés pavadinimas turi skirtinga denotacija:
*

Manome, jog Sis naujai jsivedamas terminas griez¢iau apibréZia nagrinéjamy hierarchinés struktiros
nominaciniy sistemy centrinj pavadinima kaip antriniu nominacijy priemone. Taciau tolesniame déstyme
visiskai neatsisakysime ir senojo —bendrojo pavadinimo — termino.

98

|

ROLANDAS

MIKULSKAS

1. Su verteklé liuob versti méslus [is vezZimo] lauku (Gifdiské).
2. Ta vertekle, teip Sitai nagai buvo uzkumpe (Endriejavas).
3. Ta ten su vertéklém isémé [kazkq] (Seda).

Vertéklé, kaip matome, yra jrankis méSlui lauke i§ vezimo versti. Vietiniu gyventoju

apibidinama kaip Saké uZlenktais razais (dazniau) arba kaip kobinys ar kebéklis (re-

Ciau). IS esmés toks ir buty Sio Zodzio reiksmés kontensionalas, arba semantinis turinys. Sio pavadinimo referencija — méSlaveréiy jrankiy klasé. Platesnei nominacijai jis
vargu ar gali buti vartojamas (bent neuZfiksuota). Pirmaisiais dviem atvejais vertéklé
atstovauja visai Siy jrankiy klasei, taigi jos denotacija — vertékliy klasé. Ji sutampa su

pavadinimo sui generis referencija*. Treciajame pavyzdyje kalbama apie konkre¢ias
verteklés, panaudotas konkre¢iam darbui atlikti. Siuo atveju pavadinimo denotacija
konkreti, ji nesutampa su jo, kaip nominacinés sistemos vieneto, referencija. Beje, ir
Cia norint galima jzvelgti nuoroda j minéta jrankiy klase. Tik konkrecios denotacijos

atveju Si nuoroda tarsi nueina j antra plana. Sakytume, komunikacijos lygmenyje ji
neatsiveria, mat perteikiamai informacijai, komunikaciniam uZdaviniui nurodymas
dar i klase bitu perteklinis. Informacijos gavéjui, klausovui, paprastai svarbus tik
praneSimo turinys. Taciau pasakymo tyréjui visada svarbu ir tai, kas ta turinj reprezentuoja. Todél jam sunku nepastebéti, jog Snekos metu konkretiems dalykams nurodyti visuomet vartojami platesnés semantinés apimties vienetai. Mat j konkretuy pasakyma jis Zilri ir kalbos sistemos poZiiriu: pasakymo elementuose, Zodziuose
visuomet jzvelgiamos platesne ar siauresne referencija turinciy nominacinés sistemos vienety realizacijos. Trumpai tariant, paprastam komunikacijos akto dalyviui
zodziai daZniausiai tik atstoja tikrovés objektus, apie kuriuos kalbama, o kalbos tyréjui, be reprezentacijos, jie atlieka ir nusakomaja funkcija.
2.7.2. Pasakymai, kuriuose platesnés referencijos pavadinimai denotuoja siauresnés
apimties objekty klases arba konkre¢ius ty klasiy elementus — tikrovés objektus —
leidzia mums kalbéti apie pavadavimo santykius nominacinio akto metu. Konkre¢iai
imant, mus domina atvejai, kur pavadavimo funkcija atlieka placiausios referencijos
bendrieji pavadinimai — nagrinéjamy nominaciniy sistemy dominantés. Bet pirmiausia turétume pasiaiskinti, kiek pateisinamas pavadavimo termino vartojimas. Kalbovas, generuodamas pasakyma, renkasi Zodzius-pavadinimus (i§ nominacinés sistemos
inventoriaus) priklausomai nuo savo intencijy, nuo klausovo informuotumo, nuo komunikacinés situacijos, — apskritai imant, nuo aplinkybiy, kuriomis vyksta pasnekesys. Pavyzdziui, kalbant apie miisy nagrinéjamus jrankius, viena pavadinima jis rinksis bendraudamas su savo rato Zmogumi, kada kalba yra tik sudétiné jy kolektyvinio
darbo dalis, veiksmy koordinavimo priemoné, kita to paties jrankio pavadinima jis
tinksis kalbédamas su svetimos aplinkos zmogumi (LKZK pasakymuose klausovas
daznai bina ZodzZiy uzrasinétojas, kalbininkas, taigi miesto aplinkos zmogus). Su pastaruoju Snekédamas, kalbovas stengiasi klausiama daikta ne tiek nurodyti, kiek nusakyti. Taip, apeliuojant j ,,bendraji Ziniy fonda“, ,,i8lyginamas“ komunikacinio akto
dalyviy informuotumo netolygumas. Tokiais atvejais dazniausiai pasirenkamas ben3

Antruoju atveju bendroji denotacija dar fiksuojama egzistavimo reiksme turin¢iu demonstratyvu.
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dresnés reik$més Zodis, nurodantis j ri8ing kalbamo irankio priklausomybe. Toks
pavadinimas referuoja apie jrankio priklausyma siauresnei ar platesnei tos ries
irankiy Klasei (sudaromai pagal pozymio arba pozymio ir funkcijos panasuma). Kar-

tais bendrasis pavadinimas atlieka tik nusakomaja funkcija, nieko nedenotuodamas”.

Paprastai tai bina predikacinése deskripcijose, pvz.:
Vertyklé — méSlams versti if valkcio kobings (Zidikai).

Tad jeigu kalbovui pavyksta adekvaciai iSspresti komunikacijos uZdavini, galima
teigti, jog kiekvieno kalbéjimo akto atveju pasirenkamas ,,tinkamas“ pavadinimas.
Todel Sneketi apie vieny pavadinimy pavadavima kitais komunikavimo lygmenyje bitu
netikslu. Tycia pasirinkus kita pavadinima, kisty ir bendroji pasakymo prasmé. TaCiau tyréjas, prieS akis turintis hierarchiskai sutvarkyta nominacinés sistemos mode-

li, gali kalbéti, kad tam tikromis komunikacinémis aplinkybémis vieni sistemos vienetai (dazniausiai platesnés referencijos) gali pakeisti kitus (siauresnés referencijos)
vienetus. Tuo pozitiriu pavadavimo terminas kalbovo pavadinimy pasirinkima apibidina kaip vienos krypties kalbinés samonés judesj: bendresnés reikimés (platesnés
referencijos) pavadinimai pavaduoja siauresnés referencijos specifinius terminus, bet
ne atvirkS¢iai. Artimiausias miisy uZdavinys bity ismokti atpazinti Siuos pavadavimo
atvejus pasakymuose, taip pat nors bendrais bruoZais parodyti tas komunikacijos aplinkybes, kuriomis Sis pavadinimy ,,keitimas“ paprastai vyksta.
2.7.3. LKZK surinkti tarmiy pasakymy pavyzdzZiai yra tie minimalis kontekstai, kutie leidzia nors apytikriai spresti apie vykusio pa8nekesio aplinkybes: apie kalbovo
komunikacines nuostatas, klausovo tipa, kalbéjimo situacija ir pan. Lygindami tos
pacios nominacinés sistemos arealy pasakymus, kuriuos realizuojant pasirenkami skirtingos referencijos (hiponimiskai susije) pavadinimai, dazZnai galime numanyti skirtingo pasirinkimo motyvus. Pavyzdziui, plg. sakinius i8 Vieksnii:
1. Kur padéjai vertéklj, reik eiti mésly valktj isversti?
2. Méslus verta su k6biniu.

Pirmuoju atveju jprastinéje kalbinéje situacijoje, kai adresatas savos aplinkos Zmogus, dalyvaujantis bendroje iikinéje veikloje, konkretus jrankis ivardijamas jprastu
Sioje vietoje zodziu (Siauriau dar vartojama vertyklé, vakariau — verteklé). Cia denotuojamas konkretus tikrovés daiktas. O antruoju atveju kalbovas, matyt, klausiamas
kitos aplinkos (miesto) zmogaus, aiSkina, su kokiu jrankiu apskritai ver¢iamas (is
vezimo laukuose) mé%las. Cia denotacija yra bendra — nurodoma (nusakoma) tam
tikros riSies jrankiy klasé. Pavadinimo denotacija pastarajame pasakyme aiskéja is
numanomy vykusio pokalbio aplinkybiv, ji, kaip ir daugeliu panasiy atvejy, néra fiksuojama teksto lygmeniu. Taciau galima ir tokia fiksacija. Paprastai j priklausyma
objekty klasei nurodo egzistavimo reiksme turintys nezymimasis ar rodomasis ivardZiai, pvz.:
*

Apie tokios nereferentiskos ZodZiy vartosenos nauda misy tyrimui kalbésime véliau.
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3. Dvare méSlq su TOKIAIS kobiniais verta (Sakyna).

Denotacijos fiksavimas galimas ir gramatinémis priemonémis, pavyzdziui, pavartojus bitajj dazninj laika, plg.:
4. Su verteklé LIUOB VERSTI (= versdavo) méslus [i vezimo] lauku (Gidiské).
Pavyzdziuose (2, 3), kuriuose jrankis pavadinamas tuo paciu zodziu, atliekan¢iu Sia-

me areale ir bendrojo nominatoriaus vaidmeni, santykis tarp pavadinimo referencijos
ir jo denotacijos néra akivaizdus. TeoriSkai Sie du dydiiai gali biti dvejopi. Kobinys
Siame plote visy pirma referuoja apie visa riestos formos jrankiy klase. Tokiu atveju jo
referencija bitty platesné uz denotuojama minétuose sakiniuose méélo vertimo jrankiy klase. Taciau tik papildomai iStyrus vartosena, gali paaiskéti, ar Sis Zodis gali turéti
ir reguliariq kalbamojo jrankio reiksme. Tuomet jo referencija biity lygi kito to paties
irankio pavadinimo — vertéklio (vertyklés, vertéklés) — referencijai, 0 $i minétuose pasakymuose bity lygi denotuojamai jrankiy klasés apiméiai (plg. Siuo pozidiriu 4 pvz.).
2.7.4. IStyrus keliy to paties jrankio pavadinimy paplitima kuriame nors areale, ai8keja, jog paprastai viename plote dominuoja vienas pavadinimas, o kitas (ar kiti)
pasitaiko kur kas reciau. Nebitinai tai turi biti specifinis to jrankio pavadinimas,
dazniausiai nurodantis j jo funkcija. Pagrindiniu vieno ar kito jrankio (ar itaiso) pavadinimu gali eiti ir tame plote paplites bendrasis nominatorius. Kalbame apie reguliariasias jo reik’mes. Pastaryjy turinj sudarantys kurios nors jrankiy klasés esminiai

bruoZai tokiu atveju ,,sutelpa“ j bendrojo pavadinimo pirmine reiksme, kuri, kaip jau
issiaiSkinome, paprastai yra figiiratyvinio objekty suvokimo atspindys. Siuos teiginius pailiustruosime keletu pavyzdziu. Siaurés Zemaiéiai teléiskiai bei piety zemaiciy

varniskiy Siaurés ryty pakraStys (areala galima bity apibré2ti linija Satés — Alsédziai

— Plingé — Rietavas — Laiikuva ~ Karklénai — Saukénai — KurSénai - Sakyna - Zaga-

ré; Zr. Zemélapj straipsnio gale) riestos formos jrankiams bendrai pavadinti vartoja

zodj kobinys. Tuo paciu zodziu Siame plote reguliariai vadinamas ir Sieno peSimo jran-

kis. Kai kurie respondentai, paklausti, kas yra kobinys, tiesiogiai nurodo j 8i jrankj
(tai liudija apie reikSmés statusa), pvz.:
1. Kobinys — prietaisas, kuriuo pesa Sienq (TelSiai).
Plg. dar:
2. Kobin§s buvo didelis. Trys tokie kobinikai (pastarojo zodzio reikémé bendra) (Akméné).

Nurodyto ploto Siaurés vakaruose dar pasitaiko ir kitas pavadinimas, tiesiogiai rodantis jrankio paskirtj. Uzrasyti keli jo variantai: siénpesa (Mazeikiai), siénpesis (Satés, Seda), siénpesé (Satés, Barstyéiai, Gegrénai)*. Sia reiksme pasakyme realizuoto
kébinio denotacija gali biti tiek konkreti, tiek ir bendra, nurodanti j visa kalbamuju
irankiy klase. Pastaruoju atveju kobinio denotacija neperzengia analogiskai pavartoto specifinio pavadinimo, pavyzdziui, siénpesio bendrosios denotacijos. Tarkime, pa*

Jvairuojantis Sio darinio kamienas rodytu, kad pavadinimas néra nusistovéjes ir labai paplites.
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sakyme: Siénpesiuo reik kieto o kieto gzuolo (Satés) vietoje siénpesio gali biti pavartotas kdbinio pavadinimas. Vis délto, kadangi kalbamame plote kobinys eina ir bendruoju ,,kablio* figiros pavadinimu, jj pavartojus neretai tikslinama pavadinamo jrankio paskirtis”, pvz.:
3. Tavo nosis kaip kobinys Sienui pesti (Zemaitiy Kalvarija).
4. Kobinys Sienapesis (Satés).
5. Padirbk kébinj Sienuo pesti (Luke).

Tuo podziuriu plg. dar sakinj i8 kebéklio (kibéklio) paplitimo arealo:
6. Padirbk naujj kibéklj Sienuo pesti, senasis parliiZo (M6sédis).

Panasiai galima bity kalbéti ir apie kablj, vartojama jrankio mé$lui versti reik’me.
Pavyzdziai rodo, kad tokia Sio pavadinimo vartosena yra iprasta. Reiksmés reguliaruma patvirtina ir Siame plote vartojamas atitinkamas vedinys: kablitioti ‘versti kabliu

méSlq’ (Disetos, SurviliSkis). Plg. dar:

1. Pasiimk kabli, ba neturési su kuo méslo isversti dirvoj (Kamajai).
2. Matytum, kaip Adolis kablitioja méslq — nu, tévas nesusilygins! (Surviliskis).

Vietomis Cia uZfiksuotas ir kitas kalbamojo jrankio pavadinimas — méslakablis (Simonys). Tokio dirinio atsiradima lengva paai8kinti. Kadangi siame plote kablys kartu
yra ir bendrasis ,,kablio“ figiiros pavadinimas, tai apibréztumo délei jrankis pavadinamas méSlakabliu, t. y. viena i8 kablio rigiu.
2.7.5. Jau turéty biti aisku, kad aptartais atvejais kalbéti apie pavadavimo santykius
buty keblu. Daugiau naudos Siuo poziiriu, matyt, turétume kreipdami démesj j tuos
riestos formos jrankiy pavadinimus, kurie néra kartu ir bendrasis arealo nominatorius. Pavyzdziui, kebéklio vartojimo plote reguliarus minéto jrankio Sienui pesti pavadinimas yra peséklis. Tai reiSkia, jog iprastomis kalbéjimo aplinkybémis greiciausiai
bus vartojamas bitent Sis pavadinimas, plg.:
Pesk su peseklia — daug lengviau i grei¢iau (Kuliai).

Esant kitai komunikacinei situacijai peséklis 8iame plote gali biti pavaduojamas
bendresnés referencijos pavadinimo — kebéklio.
2.7.6. Aptarti pavyzdziai leidzia grieztiau apibrézti pavadavimo savoka. Taigi apie
PAVADAVIMA prasminga kalbéti tuomet, kai, pirma, jprastinj tarmés pavadinima tam
tikromis komunikacinémis aplinkybémis kei¢ia bendrosios reik’més pavadinimas,
antra, jprastinio pavadinimo reiksmé néra viena i8 bendrojo pavadinimo reguliariyjy
reikSmiy.

©

Tolesniam miisy tyrimui svarbu pastebéti, jog bitinybé tikslinti pavadinima liudija apie jo vartojima
bendraja reiksme Siame plote.
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2.8. Nesunku suprasti, jog pavadavimo atvejai liudija apie bendrujy nominatoriy
vartojima vienoje ar kitoje tarméje. Akivaizdiis io pavadinimy keitimo pavyzdZiai
gali padeti tiksliau nustatyti bendrosios referencijos zodziy paplitimo ribas. Siuo poziuriu daug naudos gali duoti pasakymy, kuriuose vartojami drabuziy pakabinimo
itaiso (,,kablio“ sienoje) pavadinimai, tyrimas tarmése. Mat Si paprasta drabuziy kabykla, be abejo, buvo ar tebéra kiekvieno lietuviy valstiecio namuose. Daugelyje tarmiy kalbamasis itaisas turi savus iS seno iprastus pavadinimus: LKZK duomenimis,
vakaru, Siaurés bei piety Zemaiciy varniskiy tam vartotas Zodis gémbé, 0 vakary auké-

taiciai kauniSkiai, dalis piety aukStaiciy (pietvakarinis kampas), ryty aukstaidiai uteniskiai bei gretimi vilniSkiai drabuziy pakabinima vadina vagiiv. Toliau turésime sure-

gistruoti tuos tarmiy pasakymus,

kuriuose

Sie jprastiniai pavadinimai

kei¢iami

bendraisiais pavadinimais, taigi kablia, vain, kukin, kebeklitt ar krittkn.
2.8.1. Gémbés bei vagio pavadavimo atvejus galime pridurti prie bendruju pavadinimy reguliariyjy reiksmiy lentelés, surasydami juos atskiroje skiltyje. Kaip jau minéjome, pavadavimo atvejai neteikia issamios informacijos apie bendryjy nominatoriy vartojima lietuviy kalbos tarmése. Jie tik patikslina kitais bidais nustatomas bendruju
pavadinimy iSplitimo ribas. Taciau ir Siuo atzvilgiu ne visur Sis bidas mums gali pagelbeti. Visy pirma todél, kad dalyje Lietuvos regiony, rodos, minétieji pavadinimai visai
nevartojami arba pasitaiko retai. Jeigu tikésime LKZK duomenimis, nei vagis, nei gémbé
vakary aukStaiciams Siauliskiams néra pagrindinis pakabinimo sienoje pavadinimas.
Vagis (0 juo labiau gémbé), atrodo, néra pazjstamas nei ryty auk8tai¢iy vilniskiu piety
kampui, nei piety aukStaiciy rytinei pusei. Trikstant duomeny i Siy regiony taip pat
negalime pasakyti, kokiais zodziais Gia dazniausiai vadinamas kalbamasis jtaisas.
2.8.2. leskant pavadavimo atvejy tarmése, kuriose vartojami vdgio ar gémbés pavadinimai, taip pat reikia daryti keleta islygy. Pavyzdziui, kKablio dominavimo areale (kuri
galetume apibrézti linija Zeimélis — Linkuva— Pakrtiojis— Seduva— Baiségala— Surviliskis — Pagiriai— Siesikai— Sirvintos — Kriaiinos — Molétai— Labanéras — Linkmenys
— Salakas — Zarasai; Zr. zemélapj straipsnio gale) pakabinimas sienoje drabuziams
neabejotinai yra viena reguliariausiy Sio zodzio reikSmiy. Ta liudija ne tik gausiis
pavyzdziai, bet ir Cia paplites Sios reiksmés pamatuotas priesagos vedinys kabliné
(pamerge) bei su Sia situacija”’ susije frazeologizmai, pvz.: pasodinti ant kablélio (Salamiestis), sésti ant kablélio (Anyk®tiai), ant kablélio palikti (Surdégis) ir pan. Tik rytineje ploto puseje, daugiausia uteniskiy tarméje, be kablio, Cia dar pasitaiko vagio (Sim6nys, Duokiskis, Sudeikiai) bei kKabélio (Utena, Alanta, Antazavé) pavadinimai. Todél
kablio dominavimo areale, kaip jau nustatéme anks¢iau, kalbéti apie kalbamojo itaiso pavadinimo pavadavima bity keblu. Tad sura’ydami lentelén vietas, kuriose kab-

ls uZfiksuotas vartojamas pakabinimo sienoje reiksme, Siuokart zymime ne pavadavimo atvejus, bet dar viena reguliariaja Sio zodzio reiksme, kartu su kitomis liudijanéia
bendrojo nominatoriaus i&plitima regione.

2.8.3. Pavadavimo atvejy nedvejodami galime ieskoti tarmése, kuriose vagis yra pa-

grindinis pakabinimo sienoje pavadinimas. Tai yra vakary aukStai¢iai kauniSkiai bei
*7

Jauniausioji pamergé paprastai (buvo) sodinama stalo gale, ties drabuZiy kabykla, taigi ne itin pagarbioje
vietoje.
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pietvakarinis piety aukStai¢iy kampas. Siose tarmése vagi tam tikromis komunikacinémis aplinkybémis pavaduoja atitinkamai vg@sas, kikis ar kritkas.
2.8.4. Zemaiciuose labiausiai paplites drabuziy pakabinimo jtaiso pavadinimas, kaip
jau minéjome, yra gémbé. Kiti pavadinimai kur kas reciau pasitaiko*. Iprasta gémbés
pavadinima zemaiciy tarméje gali pavaduoti atitinkamai kebéklio (kibéklio) ar kdbinio bendrieji pavadinimai.
2.8.5. Tick gémbes, tiek vagio pavadavimo atvejai galiausiai liudija bendrujy nominatoriy paplitima savosiose tarmése. Ta¢iau pazvelgus atidziau j iy ZodzZiyu semanting
struktura, rodos, galima teigti, jog ne visais atvejais Siy dvieju pavadinimy pavadavimas yra vienodai motyvuotas. Pavyzdziui, vagis daugeliu atvejy tarmése yra iSlaikes
senaja medinés vinies, kuolelio, plei8to ir pan. reik8me. Todél drabuziy pakabinimo
itaisas vagis visu pirma suvokiamas kaip j siena KALAMAS medinis kuolelis (plg.: Inkalk vagj sienon, bus nor gunéé an ko pakart (Seirijai)). Be abejo, toks pakabinimo
jtaisas patogesnis, kai yra riestas. Bet LKZK uZrasymuose itin reti kontekstai, kuriuose manifestuojama Siame pavadinime esanti riestumo sema (matyt, iam Zodziui
ji néra pagrindiné), plg.:
1. Vagis — KUKIS drabuziams ar kitiems daiktams kabinti (Daukéiai).
2. Maciau — yr RIESTA vysnios Saka, bus geras vagélis (Sudeikiai).
Del to reikia manyti, kad nors vdgio pavadinimas jeina j riestos formos jrankiy

nominacing sistema, taciau dél riestumo semos neryskumo uzima joje periferine vieta. O bendruyjy nominatoriy jis pavaduojamas grei¢iau ne dél formos pana’umo, bet
dél bendros kabinimo funkcijos. Pastaraja, kaip jau iSsiaiskinome anks¢iau, bendruosiuose pavadinimuose bitinai implikuoja riestumo sema”. Neatsitiktinai atvejy, kuomet vagi pavaduoja vqsas ar kriukas, tai yra darybiskai nemotyvuoti (deetimologizavesi) pavadinimai, uZra’yta daugiau nei analogisky atvejy su kukiz. Mat dél gyvo
darybinio rySio su veiksmazodziu Avkti ‘linkti, svirti’ pastarasis pernelyg akivaizdZiai
siejamas su riestumo pozymiu.
2.8.6. Visai kitaip yra gémbés atveju. LKZK apstu kontekstu, kurie rodo, kad Sio
zodzio semantinéje struktiroje dominuojan¢ia padétj uzima riestumo pozymis. Visu
pirma pasakymai, kuriuose gémbé atlieka lyginimo standarto funkcija, pvz.:
1. Jis susirietes kaip gémbé (Priekulé).

2. Kiaulés sudzitivusios (t. y. perkarusios, susirietusios) kaip gémbés (Tel8iai).
1S ju minétini kéngé (Plungé, Efzvilkas) bei vakaruose pasitaikantys kabinokélis (Palanga, Kretinga,
Endriejavas), kabinoklis (Zidikai, Mésédis), kabinéklis (Svék8na). Pastarieji pavadinimai akivaizdziai
motyvuoti funkcijos nominacinio pozymio, t. y. jie santykiauja su veiksmaZodziu (pa)kabinti. Drabuziy
kabykla jie gali jvardyti savarankiskai, netarpininkaujant riestumo poZymiui. Mazeikiuose dar uZfiksuotas
knabio pavadinimas. Sis Zodis dél gyvo darybinio rySio su veiksmazodziu knabti ‘linkti, svirti zemyn’ gali
tureti ir bendresn¢ reiksme. Dél savo semantinéje struktiroje vyraujanéios lenktumo / riestumo semos, Sis
pavadinimas gali ivardyti ne viena panasios iSvaizdos daikta, taip pat ir pakabinima sienoje. Galimas
daiktas, kad Siuokart jis pavaduoja jprastesnj gémbés pavadinima.
Taip, pavyzdziui, tipiskoje pavadavima skatinandioje komunikacinéje situacijoje pasakoma: Sukneles

KABINDAVOM ant kukiicio, jokiy spinty ar kabykly neturéjom (Gizai).
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Taip pat ir vadinamieji determinaciniai diriniai, pvz.:
3. Nosé kaip gémbé, visi gembnosa vadina DinZ (Dirvénénai).

Minétuose pasakymuose gémbé igyja bendra riestos formos daikto reikSme, matyt,
del panaSiuose kontekstuose kur kas dazniau pasitaikan¢ciy kdbinio ar kebéklio bei dél
to tarp pastaryjy pavadinimy ir gémbeés nusistovinciy sinoniminiu santykiy™, plg.:
1. Sudiiiives, susisukes — tikras kobin§s (KurSénai).

2. Ta kiaulé sudziiivusi kaip kobinys (Klykoliai).
3. Kai Zmogus pasensta, tai visi pirstai susilenka j kobinius (Latkuva).
4. Ar aS j tokj kebéklj biicio sukumpusi, jei daktarq biicio prisisaukusi (Judrénai).

5. Pirstai kaip tik kebékliai (Kvédarna).

Galbit dél tokiu biidu igytos bendros reikSmeés gémbé retsykiais geba ivardyti kai
kuriuos riestos formos jrankius, pavyzdziui, meSkerés ,,kabliuka“ (Salantai, Kuliai)
ar virviy vijimo jtaisa (TirkSliai, Akméné). Pastarajam gémbés pavadinimas gali biti
perkeltas ir dél denotaty panaSumo — abu itaisomi sienoje.
Gémbe i§ seno turéjus riestumo/lenktumo pozymj savo semantinéje struktiroje
rodo ir ryty aukStaiciu kupiskeny, anykStény bei Siauriniy uteniskiy tarmése turima

Sio zodzio reikSme ‘vingis, linkis’ bei greta vartojamas veiksmazodis (iS)gemb(i)uowi, Plg. tuo pozitiriu dar panevéziskiy tarméje vartojama pér(si)gembti ‘per(si)sukti,
per(si)kreipti’”.
Taigi akivaizdu, kad kobinys ar kebéklis (kibéklis) gémbés pavadinima pavaduoja bendro riestos formos pozymio pagrindu.
Galiausiai nesvarbu, ar pavaduojama del kalbamojo jtaiso funkcijos, ar dél formos
panasumo, — Siuo keliu eidami abiem atvejais gauname papildomos informacijos apie
bendruju nominatoriy paplitima lietuviy kalbos tarmése.
2.9. Dabar iSsamiau aptarsime tuos atvejus, kuriuose kalbamieji pavadinimai pasakymuose vartojami bendriausiaja reikSme, t. y. tiesiog ivardydami ,,kablio“ figira.
%©

Sinoniminiai rySiai sustipréja ir dél gémbés vartojimo minétuose diriniuose gembnosa (Dirvénénai),
gembnosis, -é (Gegrénai). Nors diriniy *kobinianosis, -é ar *kebeklianosis, -é néra uzfiksuota (plg. analo-

rwe

giskus kabliandsis, -é, vasandsis, -€, kukiandsis, -é, kritikandsis, -é kitose tarmése), taiau dél tarp tokiy

diriniy ir lyginamyujy pasakymy semantiniy struktiry esamo panasumo ( Siuos dirinius lengva transponuotij lyginamasias konstrukcijas. — Apie tai placiau Zr. Mikulskas 1995: 69-70) dirinio kontekstas kalbamu
poziiiriu yra adekvatus atitinkamo palyginimo kontekstui. Beje, diriniy, kuriy pirmajj sanda sudaryty
minétieji bendrieji pavadinimai, nebuvima galima biity paaiskinti restrikcinés darybos (diirybos) taisyklés
veikimu. Si taisyklé riboty diriniy su ilgesniu nei dviejy skiemeny pirmuoju sandu atsiradima. Priesingai,
pana&iy diriniy su dviskiemeniu pirmuoju sandu Zemaiciy tarméje pasitaiko ir daugiau, pvz.: oknosa
(Zemaiciy Kalvarija, Sates, BarstyCiai), knabnosa (Ylakiai). TaGiau $i taisyklé, matyt, neveikia kitose
lietuviy kalbos tarmése, plg.: vgskarndsis, -é (Vadzgirys, Skifsnemuné, Gelgaudiskis, PlOkSciai, Ketirvalakiai), kabélianosis, -é (Dusetos, Tauragnai).
Analoginis vedinys i$ gémbé vietoje taisyklingo *gembéti, mat vardazodziu *gembas ar *gembis neuzfiksuota.
Istoriskai Zitirint, gémbé galéty biti Sio veiksmazodzio —gembti galiinés vedinys, dar ir dabar iSlaikes
veiksmo rezultato (nomina acti) reiksme. Geografinis veiksmazodzio ir daiktavardzio paplitimas rodo, kad
dabar Sis darybos rySys nutrikes.
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Taip vartojamo zodzio, kaip kalbos nominacinés sistemos vieneto, reik’mé lygi jo

pirminei reikSmei, 0 semantikos terminais tariant, sudaro jo signifikata. Matysime,
jog daugumoje tokiy pasakymy Sie pavadinimai atlicka NUSAKOMAJA funkcija® jau
kitu pavadinimu j komunikacijos akta jvesto denotato atzvilgiu. Tarnaudami modeliu
Siam denotatui apibidinti jie neturi konkredios denotacijos. Kitais atvejais jie nusako denotata tarpiskai, priskirdami jj platesnei tos riSies objekty klasei arba (pavadavimo atveju) nurodydami j ta klase.
2.9.1. Nusakomoji funkcija sietina su daiktavardisky pavadinimy savybe ne tik reprezentuoti denotata, bet kartu ir jj nusakyti (zr. Nikitin 1988: 25). Pavyzdziui, kai

tokiu pavadinimu denotatas jvedamas j komunikacijos akta, paprastai subjekto pozicijoje, jis atlicka abi funkcijas. Tas pats pavadinimas, pavartotas predikatyvo pozicijoje, atlieka tik nusakomaja funkcija. Sia funkcija jis atlicka kitu (ar tuo pa¢iu!) pavadinimu jau ivesto j pasakyma denotato atzvilgiu reikSdamas dedukciskai apibrézta
koncepta. Pastaraji sudaro nusakomojo objekto esminiai pozymiai (misy kalbamu
atveju tai biity riestumas, tinkamumas atlikti bet kurj kabinimo veiksma). Todél net
tokie pasakymai, kaip miestas yra miestas, kaimas yra kaimas, néra tautologijos ir turi
prasme, — jy subjektai apibréziami per ju paciy signifikatine reiksme (Zr. Nikitin 1983:
73-74). Taciau tokios tariamosios tautologijos akivaizdziai priklauso komunikacijos
periferijai. Sie posakiai vartojami kaip stilistiné priemoné, leidzianti glaustai pasakyti mintj. Absoliuti dauguma tokiu predikaciniy* deskripciju predikatyvo pozicijoje turi platesnés referencijos pavadinima nei subjekto pozicijoje. Bitent tokiu pasakymy analizé ir bity naudinga miisy tyrimui. Apzvelge mums ripimus panasios
struktiros tarmiy pasakymus, galime konstatuoti, kad nusakomaja funkcija predikatyvo pozicijoje dazniausiai atlieka bendrasis tarmés nominatorius — ,,kablio“ figiiros
pavadinimas. Taip tiesiogiai gauname duomeny apie Siu pavadinimy paplitima viename ar kitame tarminiame areale. Taciau, be Siy fakty konstatacijos, bitty jdomu pa-

svarstyti, kiek tokiy pavadinimy pasirinkima nusakymui lemia komunikaciniu uzduoéiy sprendimo vidiné logika, o kiek Gia paklistama sintaksiniy pozicijy keliamiems
reikalavimams.
2.9.2. Megindami atsakyti i §j klausima, pirmiausia prisiminkime, jog tokiy predikaciniy deskripcijy esmé yra ta, kad tas pats denotatas, jau ivestas j pasakyma siauresnés referencijos pavadinimu, apibréziamas (ar nusakomas) per platesnés referencijos gimininga pavadinima. Kitaip tarus, predikacijos aktu tarp 8iu pavadinimu
nustatoma gimininé-riSiné priklausomybé. Islikdami realizuoto pasakymo (t. y. sintaksés) lygmenyje tegalime konstatuoti, kad tam tikri pavadinimy sakinyje atliekami
vaidmenys FIKSUOIA ju signifikating reik’me. Daugiareik’mio Zodzio intensionalas

Siose pozicijose tampa paprasciausias, o ekstensionalas pla¢iausias. Dél to jis ir geba

Rusu kalbininké Arutjunova (1977: 304) ja vadina ATRIBUTYVINE arba KVALIFIKATYVINE funkcija.
Lietuviy kalbininky dazZniau vartojamas APIBUDINAMOsIOs funkcijos terminas.
**
Didesnj démesj kreipdami j netiesioginj nusakymo (deskripcijos) pobiidj, cia galétume vartoti ir PREDIKATYVINES deskripcijos termina. PREDIKACINES (ne predikatinés!) deskripcijos termina pasirinkome
norédami pabrézti tam tikros riisies sintaksiniy konstrukcijy deskriptyvine paskirti. Reiksdamos pati
predikacijos akta iS esmés jos eina loginiy apibrézimy pareigas. O predikatyvas téra Sio akto konceptualusis
partneris.
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implikuoti siauresnés apimties pavadinima kartu ji kvalifikuodamas pagal savo manifestuojamus pozymius. Ir atvirkSciai, pasakymas taptyu beprasmis (iSties tautologiskas) tarus, kad predikatyvo (ar kitoje, kaip matysime véliau, nusakymo) pozicijoje
daugiareikSmis pavadinimas islikty vienos kurios, kad ir dazniausiai pasitaikan¢ios,

reikSmés ribose. Tad akivaizdu, jog sakinyje atlickami vaidmenys lemia zodzio se-

mantikos svyravima tam tikrose ribose — nuo specifinés reik’més iki bendrosios. Ta
aiskiai rodo ir neseniai minétos tariamosios tautologijos. Turédami galvoje realizuoty pasakymy visuma, vadinamaji uzusa, galime tvirtinti, jog pavadinimy atliekami
sintaksiniai vaidmenys kalbos nominacinéje sistemoje jtvirtina tam tikrus jy semantinius parametrus, kurie pasirei8kia kaip kalbos vartotojy kompetencija. Taciau generuojant pasakymus su nusakomaja funkcija juose atliekan¢iais bendraisiais pavadinimais (kaip matysime véliau, nebitinai tai turi biti eksplicitiskai rei8kiamos
predikacinés deskripcijos) daznai nesikliaujama vien tik Sia kompetencija. Viena vertus, Sie pasakymai paprastai jtraukiami j platesnj teksta, turintj savita naujosios ir
senosios informacijos kaita. Del Sios kaitos pasakyme vartojamy pavadinimy semantika tampa priklausoma ne tik nuo sintaksinés pozicijos, bet ir nuo aktualiosios pasakymo skaidos. Siq skaida klausovui padeda suvokti tam tikri teksto signalai — rodomieji ar nezymimieji jvardZiai (pvz.: tas, toks, (kazin) koks ir pan.), atliekantys
pasakyme zymimojo ar nezymimojo artroido funkcijas. ,,Nezymimasis artroidas, —
kaip raSo Rosinas (1996: 69), — vercia adresata atkreipti démesj j tai, kad po artroido
eina zymétoji informacija ir adresatas susiduria su aktualiuoju fokusu. PrieSingai,
zymétasis artroidas signalizuoja adresatui, kad po jo eina nezymétoji informacija ir
kad adresatas susiduria su iSnykusiu fokusu“. Kita vertus, ir tai misy tyrimui svar-

biausia, Sie jvardziai, dé] minéty priezas¢iy vartojami Salia bendrujy pavadinimuy, reiksdami kartu ir egzistavima, geba fiksuoti jy denotacija tam tikros (nusakomuyju objekty) klasés ribose. Taip prilygindami nusakan¢iyjy bendrujy pavadinimy denotacijas
prie nusakomuju pavadinimy denotacijy klausovui jie tampa papildomais identifikaciniais rodikliais. Be to, identifikuoti nusakan¢iojo pavadinimo denotacija padeda ne
tik egzistavimo reik’més artroidai, bet ir ta pavadinima pazymintys zodziai, plg.:
Vasiiikai — MEDINIAI kukaéiai (panciams vyti) (Sunskai).
*V@Sitikai — TOKIE kukiciai (panciams vyti).

2.9.3. Nepaisant minétos sintaksinés zodziy semantikos priklausomybés, nesunku
suvokti, jog bitent kalbovo, pasakymu generuotojo, pasirinkimas lemia, kad tam tikrose sintaksinése pozicijose atsiduria pla¢iausios referencijos pavadinimai. Tad pasirinkimo klausimas sprendziamas komunikaciniy uZduo¢iy lygmeniu. Prie’ generuodamas pasakyma, kalbovas (samoningai ar ne) ivertina komunikacijos aplinkybes,
pagal jas formuluoja komunikacines uzZduotis ir numato priemones joms igyvendinti.
Be abejo, jam, kaip KOMPETENTINGAM kalbos vartotojui, Zinomi minétieji ,,poziciniai*
pasirenkamy pavadinimy reikSmés svyravimai.
LKZK pasakymy analizé rodo, jog tipiskiausia komunikaciné situacija, kurioje kalbovas denotaty nusakymui

renkasi bendriausios reik’més ZodzZius, esti tuomet, kai

jis kita pokalbio dalyvi, klausova, vertina kaip maZziau informuota apie kalbamus da-
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lykus. Tad komunikacijos akto dalyviu informuotumo netolygumo panaikinimas bityu
pagrindinis motyvas nusakymui pasirenkant bendruosius pavadinimus. Sio pasirinkimo logika bity ta, kad tokiu bidu tarsi apeliuojama j ,,bendrajj Ziniy fonda“. Taip

elgiamasi, net jeigu ir numanoma, kad vadinamasis bendrasis Ziniy fondas (Siuokart
ji reprezentuoja bendrieji pavadinimai) neperzengia kalbovo tarmés ribu, 0 pasnekovui, kitos tarmés ar miesto atstovui, gali biti negirdétas ir nusakymui vartojamas
zodis.
Toks netolygaus paSnekovy

informuotumo

iSlyginimas néra vienintelis motyvas,

del ko denotaty nusakymui pasirenkami bendrieji nominatoriai. Kaip matysime véliau, Siy pavadinimy griebiamasi kaip modeliy norint kuo vaizdingiau ir raiSkiau api-

bidinti asmeny ar daikty iSore. Siuokart abu pokalbio dalyviai — kalbovas ir klauso-

vas — gali biti tos pacios tarmés, tos pacios aplinkos atstovai. Pasirinkimo motyvas
cia pragmatinis. Tiesa, taip vartojami pavadinimai paprastai jau néra laisvi, dazniauSiai turi pastovia leksing aplinka. Generuojant pasakymus, jais negalima laisvai disponuoti, i$ kalbos leksikos inventoriaus pasirenkamos jau gatavos frazés.
2.9.4. Pastarajame svarstyme didesnj démesj skyreéme pasakymams, kuriuose nusakomaja funkcija bendrieji pavadinimai atlieka predikatyvo pozicijoje, t. y. eidami tarinio vardine dalimi arba tarininiu pazyminiu. Ta¢iau grynai nusakymui Sie pavadinimai gali biti panaudoti ir priedélio ar nederinamojo pazyminio pozicijoje, taip pat
einantys bido aplinkybémis. Kaip matysime, ir lyginamuosiuose posakiuose, kurie
sakinyje gali atlikti ivairias sintaksines funkcijas, lyginimo standartu taip pat dazniausiai eina bendrieji pavadinimai.
2.10. Toliau apsistosime ties bidingiausiais LKZK pasakymais (ar mazesniais kontekstais), kuriuose mums riipimi pavadinimai atlieka grynai nusakomaja funkcija,
taigi tiesiogiai pasireiSkia kaip vienos ar kitos tarmés bendrieji nominatoriai. Kaip
jau minéjome, Sie ir panagiis atvejai padés tiksliau apibrézti ,.kablio“ figiros pavadinimy vartojimo arealus. Tad sudaroma lentele papildysime dar viena skiltimi: joje
iraSysime vietas, kuriose aptartieji pavadinimai gali reiksti bet kurj ,,kablio“ formos
irankj, 0 retsykiais — tiesiog riestos formos daikta.
2.10.1. Pradésime nuo grynuyjy predikaciniu deskripciju. Pateikiame pora pavyzdziy:
1. Vsitikai — mediniai KUKUCIAI panciams vyt (Sunskai).
2. Vagis — KUKIS drabuziams ar kitiems daiktams kabinti (Dauk3iai).

Tokiy pasakymy LKZK néra daug. Juose arba respondentas apibréZia zodziy rinkéjui Klausiamaji jrankio pavadinima, arba pats Zodziy rinkéjas apibréZia toliau pateikiamame pasakyme vartojama pavadinima. Pastaruoju atveju apibrézimu galime naudotis, tik jeigu patikimai zinome, kad zodziy rinkéjas yra tos tarmés atstovas.
Pirmiausia pastebésime, kad struktiiros atzvilgiu tokie sakiniai yra savotiskos lygtys, kuriose subjekto pozicijoje esan¢iy pavadinimy reiksmés tapatinamos su sudétinio tarinio vardineés dalies pozicija uziman¢iy pavadinimy reikS’mémis. Semantiskai
toks tapatinimas jimanomas, kadangi signifikatine reikime teturintis predikatyvinis
zodis tokj pat koncepta aktualizuoja ir subjekto reik’méje. Abiejy pavadinimu ekstensionalai (denotacijos) iSlyginami predikatyvy paskirtj ar medzZiaga nurodanGiais
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pazyminiais. Juos paprastumo délei galétume pakeisti identifikuojan¢iais artroidais.
Tuomet sakinius galétume perraiyti taip:
1°. *Vqsittkai — TOKIE kukiéiai.
2°. *Vagis — TOKS kikis.

Taciau komunikacijos poZiiiriu Sie sakiniai lygtys néra lygybés ar tautologijos — savyje jos turi pranesima, kuris reiskia kalbovo intencija apibiidinti viena pavadinima
per kita. Formaliai Sis apibidinimas arba nusakymas vyksta tarpiskai — subjekto pavadinimu jvesta denotata priskiriant hiperonimiskai aukStesnei jrankiy klasei. Kikis

Siuose pasakymuose reprezentuoja bet kurj ,,kabliu“ klasés jrankj. Taciau priskyrimas aukStesniajai objekty klasei arba gimininio-riSinio santykio tarp pavadinimy
nustatymas, kaip jau minéjome, néra galutinis kalbamy pasakymu tikslas, o tik ripimo denotato apibidinimo kelias. Todél norint i8siaiSkinti panaSiy pasakymy prasme
reikéty kreipti démesj ne tiek j tai, jog predikatyvo pozicijoje esancio pavadinimo

signifikatiné reik8mé nurodo j hiperonimiskai aukStesne ,,kabliy“ klase, kick j tai,

kad tokiu budu manifestuojami esminiai tos klasés objektu pozymiai — riesta forma
ir bendroji kabinimo paskirtis. Pastarieji ir tampa subjekto pozicijoje j pasakyma
ivesto denotato kvalifikavimo priemone.
2.10.2. Kartais hiponiminis-hiperoniminis santykis tarp dviejy pavadinimy aiskéja
i$ minimalaus pokalbio fragmento, pvz.:
3. —Juk turéjo vardq TAS kobinys?
— V@sas (Kantaiéiai).

Pirmasis pasnekovas, neatsimines Zemaitisko katilo pakabinimo jtaiso pavadinimo (Sis jau tapes archaizmu), pavaduoja ji bendruoju nominatoriumi. Antrasis paSnekovas primena jam §j pavadinima, tai — vg@sas. Komunikaciné situacija, kurioje
generuojami pasakymai, — jau minétas informuotumo netolygumo i&lyginimas, tik
Cia jis atvirkStinés krypties. Pateiktame pokalbio fragmente bendrojo pavadinimo
atlieckama nusakomoji funkcija néra tokia akivaizdi, mat santykis tarp giminisky
pavadinimy aiskéja i§ dviejy asmeny pasakymy sankirtos. Taciau $j dviejy asmeny
pokalbj nesunku redukuoti j jau nagrinéta predikacine deskripcija. ISeities taku
imkime pilna antrojo pokalbio dalyvio atsakyma: (TO kébinio vardas yra) v@Sas, kuris implikuoja, jog vg@Sas yra TOKS kobinys. Taip pertvarkant pokalbio fragmenta,
pirmojo sakinio rodomajj ivardj tas, kuris Cia faktiSkai atlicka zymimojo artroido
funkcija, tenka pakeisti kitu rodomuoju jvardziu toks, tampan¢iu, dél temos ir remos inversijos, jau nezymimuoju artroidu. Abiem atvejais Siems artroidams bidinga egzistavimo reikSmé, kurios esmé yra ta, kad jie identifikuoja kdbinio denotata
kaip tam tikro kobiniq, poklasio atstova. Kitaip tariant, jais (anks¢iau pateiktuose
pavyzdziuose ta daré pazyminiai) kdbinio denotacija siaurinama iki vg@so denotacijos, kuri Cia lygi katilo pakabinimo jtaisy klasei. Tik taip iSlyginus pavadinimais
reiskiamy savoky apimtis tampa jmanoma adekvati predikaciné deskripcija, kuri,
kaip matéme, gali biti tiek eksplicitiSkai, tiek ir implicitiskai reiskiama. Tokia im-
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plicitiska, arba ,,apversta“, predikaciné deskripcija gali glidéti ir viename pasakyme, Pvz.:
4. O ka didelesnj katila pakabinsi, an KOKiO kebéklio, vasas liuobam sakyti (Noténai).

Paprastumo delei perraSykime §j pasakyma taip: KOK] (didesniam katilui kabinti

tinkam@q) kebéklj vadindavome vqsu, arba dar paprasCiau: KOK] (didesnj) kebéklj vadin-

davome vqit. Pastarasis pasakymas implikuoja, jog v@sas yra KOKS (didesnis) kebéklis
arba tiesiog vqSas yra TOKS kebéklis.
2.10.3. Kaip jau minéjome, nusakomaja funkcija bendrasis tarmés pavadinimas atlieka eidamas nederinamuoju pazyminiu (5) arba priedéliu (6, 7), pvz.:
5. 1§ kébinio mediio dirba okus kailiams okuoti (Zidikai).
6. Liny galvas nukerta, nusukuoja su Sukuociais, atseit su 6-7 kobiniais (Vafniai).

7. Zinot, pjautuvai, kablinkai TOK1 (Daigailiai).

Sie su pazymimuoju Zodziu koreliuojami pavadinimai funkciskai artimi predikatyvams, i§ tiesu plg.:
Kobinio medis — medis, kuris yra (kaip) kobinys.
Pjautuvai, kablitkai TOK1 — pjautuvai, kurie yra (kaip) kablinkai.

Prie to paties panagrinékime pora tipisky pavadavimo atveju, plg.:
8. Vidy visq iskaldavo su kaltais, iskabindavo su TOKIAIS kablitkais (Jaodupé).
9. Kad biit KOKS kakis, tai mazu uzkabintum (Alksnénai).

Lietuviy kalbos atlaso duomenimis, pirmajame sakinyje kabliuko pavadinimu pavaduojamo irankio vardas, vartojamas Jiodupéje ir jos apylinkése, yra vedega (Zr. LKA,
87 (zemel. nr. 33)). Antrajame sakinyje kukis pavaduoja specialyji panagiose situacijose vartojamo jrankio pavadinima prikis (vokie¢iy k. skolinys). Galime spéti, jog
pastarajame pasakyme pavartoti bendraji tarmés pavadinima ver¢ia ne tiek komunikaciné situacija (nevienodas kalbovo ir klausovo informuotumas), kiek pats numatomos veiklos pobidis. Norimam veiksmui atlikti Gia tikty bet koks i prikj panaSus jran-

kis, pavyzdZiui, pestukas ar kanabékas. Bendrieji ,,kablio* figiros pavadinimai,
pavaduodami Siais atvejais specifiniy jrankiy pavadinimus, kartu atlieka ir nusakomaja funkcija ty jrankiy atzvilgiu. Juos vartojant daznu atveju taip pat tarsi kreipiamasi j ,,bendrajj ziniy fonda“. Greta Siy pavadinimy daZniausiai pasitaiko egzistavimo reikSmés nezymimieji jvardZiai (artroidai), kurie apibréZdami savo daiktavardziy
denotacijq taip identifikuoja jg su nepasakyty hiponiminio-hiperoniminio santykio

nariy denotacija. FaktiSkai tokiuose pasakymuose taip pat slypi predikacinés deskripcijos. Tarkime, pirmojo pasakymo mums riipima dalj: vidy iskabliuodavo su TOKIAIS
kablitkais \engvai galétume iskleisti j vidy iskabliuodavo vedegomis, kurios yra TOKIE
kablittkai.
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2.10.4. Kartais bendrieji nominatoriai vartojami predikacinése deskripcijose ne gimininiams-riginiams dviem pavadinimais ivardijamu objektu santykiams atskleisti,
bet kaip modeliai jvairiems kitiems tikrovés objektams nusakyti. Sie pavadinimai,
einantys tarinio vardine dalimi, reiskiami ne vardininko, bet jnagininko ar vietininko
linksniu. Tokiy deskripcijy reik’mé artima palyginimams, plg.:
10. Jau rugiai kriitkéliuosa, o dar vis nepjauna (ArmOniskés);
=jau rugiai kaip kriitkéliai®.
11. Kriitkeliu [yra] jo dzibas (snapas) (Zietela);
=jo dziubas kaip kriitkélis.

Kaip ir palyginimuose, cia bendrieji pavadinimai vartojami nereferentiskai, t. y. be
konkrecios denotacijos.
2.10.5. Pasakymuose bendrieji pavadinimai, jeinantys i lyginamuosius posakius, atlicka lyginimo standarto funkcija (apie lyginamujy posakiy sandara placiau zr. Ambrazas, red. 1996: 634). Patys lyginamieji posakiai tada atlieka nusakomaja funkcija.
Misy atveju jie pagal panaSuma j riestos formos daikta (kurj reprezentuoja apibendrintas ,,kablio* vaizdinys) apibiidina veiksmo subjekta (12, 13, 14), objekta (priemong) (15) ar paties veiksmo rezultata (16, 17, 18). Sakinyje Sie posakiai atitinkamai gali eiti vardinémis tarinio dalimis, pazyminiais ar bido aplinkybémis. Plg.
pasakymus:

12. Tavo nosis kai vasitkas (Ketirvalakiai).
13. Pirstai kaip tik kebékliai (Kvédarna).

14. Dukté paliko su kupra, kaip kobings (Zagaré).

15.
16.
17.
18.

Pjaudavo pjautuvais
Motka toj susisukus
Eina susilenkes kap
Ta kiaulé sudiitivusi

gi kaip kabliais, gal teko matyt? (Salditiskis).
kaip kritikitis (Léipalingis).
kriiikas (Jiéznas).
kaip kobinys buvo (Klykoliai).

Pirmuosiuose keturiuose pasakymuose lyginimas vyksta visais atzvilgiais. Kitaip
sakant, abu daiktavardZiais rei8kiami daiktai (ir asmenys) lyginami visais atzvilgiais,
arba galime tarti, jog lyginimo pagrindu einantys nosis, pirstai, dukté, pjautuvai tiesiog
tapatinami su lyginimo standart reiSkian¢iais vgsiukn, kebékliais, kdbiniu, kabliais.
Be abejo, toks lyginimas, arba tapatinimas, grindziamas bendru abiejy krastiniy lyginimo partneriy turimu semantiniu pozymiu — riesta forma.
Trijuose paskutiniuose pasakymuose asmens ar gyvulio bei riestos formos jrankio
lyginimo kriterijy pasako predikatai yra susisukus, (eina) susilenkes, buvo sudiiiivusi.
Sis kriterijus — riesta forma (pastaruoju atveju lyginimo kriterijus nurodomas netiesiogiai — veiksmaZodis dziiiti miisy samonéje visada asocijuojasi su tokiais veiksmu
35

Kitoje tarméje Si perbrendusiy javy savybé predikuojama kitaip, plg.:
1. Rugeliai visai i suktike, néra kam juos nupjaut (Nemajunai).
2. Jau tep sukitko mieziai (Pilviskiai).
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pavadinimais kaip riéstis, lifkti ir pan.). Zvelgdami kalbovo, pasakymo generuotojo,
akimis tartume, jog riestos formos pozymis pirmaisiais daiktavardZiais reiskiamiems
subjektams predikuojamas veiksmaZodziais ir papildomai fiksuojamas (apibréZiamas) standarta reiSkianGiais bendraisiais ,,kablio“ pavadinimais. Rodos, taip Sie pasakymai igyja lyginamosios konstrukcijos pavidala. Sios konstrukcijos visi trys nariai
— lyginimo partneriai — sudaro darny semantinj junginj. Kita vertus, klausovo, pasakymo suvokejo, pozitiriu, kalbamasis junginys jmanomas (arba lyginimas turi prasme) tik esant semantinei dermei tarp jos nariy. Tai reiskia, kad trys jiems atstovaujantys zodziai turi bendra semantinj pozymi.
2.10.6. IS esmés palyginima, tik su didesniu tikrumo laipsniu, turime ir pasakyme:
19. Sudiiiives, susisukes — tikras kobings (KurSénai).

Nusakomaja funkcija atlieka ir veiksmazZodinis kablio vedinys sukabléti pasakyme:
20. Jis buvo viskum sukabléjes, o dabar kad atsigriebes (AntaSava).

Cia susiduriame su vadinamaja semantiniy aktanty minimalizacija, kai Sie jtraukiami j predikatinio zodzio reikime (Zr. Jakaitiené 1988: 68). I8 tiesy pirmaja Sio
pasakymo dalj nesunku igskleisti j jis tapo panasus j kabli arba jis tapo kaip kablys.
Taigi ir Siuokart pasakyme slypi palyginimas.
2.10.7. Nusakomaja funkcija atlieka bio aplinkybé, reiskiama bendrojo pavadinimo jnagininku arba linksniu su prielinksniu (tarmése Gia gali biti iliatyvas), pvz.:
21. Gervés skrenda kablin (Kuktikés).

22. Tas létadarbis sédi gi kablia (Svencinys).
23. Pajuodo, susirieté j kobinj begerdamas DinZ (Kursénai).

24. Jau sena, sulinko kriitkélin ZtZ.
25. Ar ai j tokj kebéklj biicio sukumpusi, jei daktarq biicio prisifaukusi? (Judrénai).
26. Kai Zmogus pasensta, tai visi pirstai susilenka j kébinius, kad negali né atitiest (Latkuva).

Sios biido aplinkybes nusako (ar patikslina) predikato veiksma, o per jj ir subjekta,
panagiu keliu kaip ir lyginamieji posakiai — pagal panaSuma j ,,kablio“ figiira. Faktiskai tarp trijy sakinio nariy — subjekto, predikato ir bido aplinkybés — egzistuoja ta
pati semantiné dermé kaip ir lyginamajame posakyje. Predikatas ¢ia daznai tiesiogiai
nurodo semantinés dermés pagrinda, kaip lyginamajame posakyje atzvilgi, — riesta
forma. Plg. 23-26 pasakymy predikatus: susirieté, sulinko, (bucio) sukumpusi, susilenka. Siuos pasakymus lengvai galima transformuoti j lyginamuosius posakius — pasikeis tik pozymio predikacijos tikrumo, galimumo laipsnis. Plg.: susirieté j kobinj begerdamas — susirieté kaip kobinys begerdamas.
2.10.8. Vadinamuosius determinacinius dirinius (apie juos placiau Zr. Urbutis 1978:
173-174) taip pat galime laikyti kontekstais, artimais lyginamiesiems posakiams. I§
tiesy tokie diriniai yra pamatuoti i8tisy lyginamujy posakiy. Pavyzdziui, kabliandsis
yra tas, kurio nosis kaip kablys. Taigi Siu diriniu pirmojo sando paskirtis eiti lyginimo
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standartu. Nusakomasis objektas (arba lyginimo pagrindas) tokiuose sudurtiniuose
zodziuose paprastai esti zmogaus nosis, plg.:

27. Negrazus toks senis, kablianosis (Eriskiai).

28. Vai, koks negrazus, koks kukianésis (Prienai).

29. Kaip gi man uz taves tekeét, kad tu kritikandsis ir taip negrazus! (Pelesa).
30. Ir tévas vqSanésis buvo, ir visi vaikai tokie (Veliuona).

Taciau pasitaiko, kad tokio panaSumo randama ir kitose ktino dalyse, ir ne tik zmoniu, plg.:
31. Kad tas kabliadantis nieko nepadarys! (Krekenava).
32. Kriiikagalvi, kur suki! (pasakyta apie arkli) (Rudamina).

Pavyzdziai rodo, kad tokie diriniai turi pragmating orientacija, yra neigiamai konotuoti. Nepaisant to, pirmasis ju sandas dazniausiai turi tuo poziiiriu neutralia signifikatine bendrojo pavadinimo reikSme. Jis nereiSkia konkretaus riestos formos jrankio, kurio vienas ar kitas 1 akis krintantis pozymis galétu motyvuoti pragmatine

nominacija, bet reprezentuoja bendrajq ,,kablio“ figira. Be abejo, kiekvienas dides-

nis tarminis arealas Cia turi savo reprezentanta, ir tal matome i§ pateikty pavyzdziy.
Tokie bendriausios reikSmeés pavadinimai, besiremiantys vienu ar dviem esminiais
referento pozymiais, geriausiai tinka jj nusakyti figtratyviniu atzvilgiu. Taciau Siy
pavadinimy determinuoti diriniai iSraiskos poziliriu néra isimintini, — jy neigiama
konotacija, matyt, kyla iS kalbovo pragmatines nuostatos ir ankstesniu atitinkamu
pavartojimu. Galbit dél to tarmése neretai pasidaroma analogisky diriniy su konkretu riestos formos iranki reiSkian¢iais pirmaisiais sandais. Pragmatiniais sumeti-

mais, suprantama, pasirenkami reljefiSkesniy bruozy reprezentantai. Atrodo, kad taip
zemaiciy tarméje atsirade sudurtiniai pavadinimai gembnosis, -é€, oknosa, vakary aukstaiciy tarmeéje — vaskarnosis, -é, rytu aukStaiciu tarméje — kabelianOosis, -é. Taip pat jau
minejome, kad tarp Siy konkre¢iy ir analogiSkuose kontekstuose pasitaikanciy bendruju pavadinimy nusistovi sinonimiski santykiai. Del Sios prieZasties kai kuriy siau-

resnés apimties pavadinimu, pavyzdziui, gémbeés ar kabélio, referencija gali plestis,
jais retsykiais arba pastoviai gali biti ivardijami jvairiis kiti riestos formos jrankiai*.
2.10.9. Savaip bendrojo pavadinimo paplitimg liudija ir kitokio pobidzio diriniai —
vqskara, v@skaras, vakary aukStaiciy kauniskiy tarmeéje ivardijantys katilo pakabinimo jtaisa verdant ant ugniakuro (antrasis dar gali reikSti Sulinio svirties karti su ,,.kab©

Pyz., vakary aukStaiciy kauniskiy vqskara (v@skaras) bendraja lyginimo standarto reikSme igyja ne tik

diriniuose vgskarnosis, -é, bet, atitinkamai,ir lyginamosiose konstrukcijose ar metaforiskose nominacijose,

plg.:
1. Nosis kaip vqskara (Sintautai).
2. Jau savo vaskaros, meldziamasis, nekisk! (Luk&iai).
Cia v@skara (v@skaras) atlieka figiratyvinio tikrovés objekty modeliavimo funkcijas kaip ir analogiSkuose kontekstuose kur kas daZniau pasitaikantis v@sas. Taciau platesnis reikSmiy ratas vqskarai (vqskarui)
Siuokart nebidingas. Matyt, dél dar gyvos darybos reiksmés bendrasis pavadinimo potencialas lieka nerealizuotas.
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liu“). Kaip jau zinome, zemai¢iams vg@Sas terei8kia kalbamajj itaisa katilui kabinti.
Vakary auk8taiciy kauniskiy vakarinéje puséje vgs gali biti ivardijamas bet kuris
riestos formos irankis, kuriuo, beje, daZniausiai laisvai jmanoma manipuliuoti. Tad
akivaizdu, jog vgso pavadinimas minétam katilo pakabinimo (ar panaSiam) jtaisui
néra parankus bent dél dviejy priezasciy: dél savo daugiareik’miskumo, arba dél plaCios referencijos, ir dél jtaiso specifikos — stacionaraus tvirtinimo. Todél pagristai
galétume tarti, kad atsiranda motyvas dirybos keliu pasidaryti tinkamesnj pavadinima. Taip atsiranda vgskaras ar v@skara. Ju darybos reik’me galétume apibré2ti taip:
‘jtaisas kam (pa)karti (pakabinti) su vgsu gale’. Pirmasis darybos pamato sandas vg-

Sas Gia turi bendra kabinimo jrankio reiksme, kuri, zinoma, bitinai implikuoja ries-

tos formos semantinj pozymi. Taigi Siuo atveju riestumo sema rei8kiama netiesiogiai.

Tuo Sie diriniai skiriasi nuo anks¢iau nagrinétyjy (konkreciai imant — vqsandsio),

kuriuose Sioji sema analogisky sandy buvo reikiama tiesiogiai*”.
2.10.10. Reéiau pasitaiko tokio tipo diriniai kaip méslakablis (Siménys) ar méSlakritikis (Léipalingis). Jie taip pat liudija bendryjy nominatoriy paplitima savosiose
tarmése. Jy atsiradimo priezastis galétume aiskinti kaip ir anks¢iau aptartuju diriniu
atveju: per placios referencijos bendrieji pavadinimai ne visada parankis siauros paskirties jrankiams jvardyti, tad jy apimtis siaurinama dirybos keliu.
2.10.11. Riestos formos pozymj ikinijantis bendrasis pavadinimas gali biti vartojamas metaforiskai pavadinant kurj nors tuo pozymiu iSsiskirianti objekta. Metaforos,
zinia, yra kuriamos ir vartojamos kalboje i8 pragmatiniy paskatu. Jy paskirtis ne reprezentuoti kalbéjimo aktuose nominuojamus denotatus, bet juos nusakyti kuriuo nors
atzvilgiu. Tiesa, Sis nusakymas vyksta ne tiesiogiai, bet pasitelkus pagalbon kito objekto (tu objekty klasés) iprastinj pavadinima. Tai jmanoma nustaéius similiacinius
rySius, arba, kasdiene kalba tariant, — jzvelgus tam tikra panaSuma tarp abiejy tikro-

vés daikty. Tad metaforos i§ esmés yra paslépti palyginimai (plg. Nikitin 1983: 56;
84). Miisu atveju metaforiskai jvardijamy objekty ratas yra gana siauras — dazniauSiai tai tie patys lyginamuyjy posakiy pagrindu einantys daiktai: zmogaus kiinas, kai
kurios jo dalys, reciau kiti dalykai (pvz., skrendanéiy gerviu virtiné), plg.:
33. Kokios buvo rankos, o daba kabliai (Saikotas).
34. To kébinio (sudZiiivusio senio) né aké[se] matyt negaliu. DUNZ (Raudénai).

35. Gerviy kabl§s nukurkséjo an pietus (EriSkiai).

Bendras riestos formos pozymis ypaé akivaizdus gretinant nosij ir riestos formos
irankj. Todél neretai jis tampa reik’més perkélimo pamatu, kai v@sas, kablys ir t. t.
tiesiogiai ima reikSti nosj (ar snapa). Pavyzdziui, sakinyje Ko nuleidai savo kablj? (Siauliai) tokiu biidu pakeigiamas Zinomas frazeologizmas nuléisti nésj ‘nusiminti’, plg. dar:
*

Visai kitus dalykus liudija formaliai panaSis diriniai, vartojami vakary aukstai¢iu Siauliskiy tarméje.
Kaip minéjome anks¢iau, Cia vqskaras, vaskaris ar vaskarys reiskia katilo ar kibiro lanka, pasaita. Taigi
tokiy diriniy darybos reikSmé —‘vieta, uz kurios kariamas (kabinamas) vgsas’. Pastarasis pavadinimas
tarméje beveik nefiksuotas, bet grei¢iausiai dirinio darybos metu juo Siauliskiai, kaip ir greta gyvenantys
zemaiiai, vadino minéta katilo pakabinimo itaisa.
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36. Miegu kabli pakabinus [prie sesuciy lopSio| (Surdégis).

Bendry semantiniy pozymiy pagrindu daZnai sudaromos mislées. Taip ju esminiai
denotatai uzkoduojami metaforomis. Atspéjus tuos pozymius, jmenama misle. Plg.

du tos pacios mislés variantus i8 skirtingy vietu:

37. Vienam gale saké, antram v@Sas, o vidurys kap kamuolys (Didvyziai) [kregzdé].
38. Vienam gale saké, kitam gale kikis, lotyniski riibai, adverniska kalba (Pilviskiai).
Misy tyrimui svarbu pastebéti, jog Siuose vienos mislés variantuose bendrujy pa-

vadinimy reprezentuojami savi dominavimo arealai.
Bendraisiais pavadinimais metaforiskai gali biti jvardijamos ir atitinkamos grafinés figiiros, pavyzdziui, rasmenys, plg.:
39. Rusiskai paskaityt sunku — vieni kebékliai (Priekulé).

40. Jis TOKI kobinika parasé, paukstukqa nupiesé, pamokino tq vaikq (Tauragé).
Kai kurie Siy pavadinimy pamatuoja veiksmazZodinius vedinius, pvz.:
41. Laiska Siokj toki pakebekliavai, o gerai, dailiai nemokéjau [rasyti] (Endriejavas).

Aptarus bendruju nominatoriy reiSkimasi tarminiuose pasakymuose, galiausiai galima pateikti visa lentele, kuri akivaizdziai parodo jy dominuojamy nominaciniy sistemu geografinj pasiskirstyma. Arealinis bendrujy pavadinimy pasiskirstymas dar
aiskesnis Zemélapyje, sudarytame Sios lentelés duomeny pagrindu. Vietos, kuriose
Sie pavadinimai uzrasyti vartojami visomis SeSiomis reguliariosiomis reik8’mémis, ir
vietos, kuriose jie uzfiksuoti teturintys signifikating reik8me, Siame zemélapyje Zymimos vienodais simboliais. Taip pat zymimi ir reguliaresni pavadavimo atvejai.
3.

BAIGIAMOSIOS

PASTABOS

3.1. Figiiratyvinio panaSumo nominacinése sistemose dominuojan¢ciy pavadinimy
tinkamumas jvardyti erdviniy figiry konceptus iSplaukia i§ jy semantiniy struktiry
IZOMORFISKUMO toms figiiroms. Tokiy pavadinimy reikSmés struktiros branduolj sudaro esminiai (t. y. kalbinés bendrijos nariams svarbis) ivardijamy figiry pozymiai.
Sie pozymiai formuoja nominacine (pirmine) tu pavadinimy reiksme, kuri kalbos
vartotojy atpazistama kaip zenkliskoji jy prasmé. Nominaciné pavadinimo reiksmeé
vaidina pagrindinj vaidmenj kalbéjimo akty metu denotuojant tikrovés objektus, kuriuos sieja figiratyvinis panaSumas. IS Siy denotacijy besiformuojan¢ios reguliariosios Zodzio reiksmés laikytinos antrinémis (i8vestinémis) nominacinés reikSmés atzvilgiu.
3.2. Tarmiy bendrieji ,,kablio“ figiros pavadinimai yra ITRAUKIMO keliu susiklos¢iusiy to paties pavidalo jrankiy pavadinimy dominanteés. Sinchronijos plotme bendruyju
pavadinimy didZiausia jvardijamoji galia (nominaciné potencija) iSplaukia i§ jy uz-
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imamos aukS¢iausios padéties sistemos hierarchijoje, kuri savo ruoztu pareina vien
tik nuo ty pavadinimy semantiniy struktiry prisitaikymo tinkamai reprezentuoti ,,kablio“ figiira ir nepriklauso nuo ju kilmés ar vidinés formos. Pastarosios suponuojami
pavadinimy darybos rySiai gali biti aktualizuoti realizuoto teksto lygmeniu, tuos pavadinimus pavartojus greta ju darybos pamata sudaran¢iy veiksmazodziu. Tad Sie darybos rySiai yra reik’mingesni pasakymo suvokéjui (adresatui) nei jo sudarytojui (adresantui). Siam, regis, yra parankesné denotatu figiratyvinio panaSumo pagrindu
susiklosciusi pavadinimy taksonomija.
3.3. ,,Kablio“ figtiros bendriesiems nominatoriams iSplisti didziausios reikSmés turi didesniy tarmiu ar patarmiy ribos. Pavyzdziui, Zemai¢iy vartojamy pavadinimy
kebéklis (kibéklis) ir kobinys teritoriniam pasiskirstymui lemiamos reikSmés turi riba
tarp Siaurés Zemaiciy kretingiSkiy ir tel8iSkiy. Atitinkamai vakary aukstaiciy kaunis-

kiu vartojamy pavadinimy v@sas ir ktikis geografiniam paplitimui reiksminga yra skirtis
tarp zanavyky ir kapsy etniniy grupiu. Istoriskai Zidrint galima tvirtinti, kad tie patys
politiniai, administraciniai, fiziniai ir kt. faktoriai, leme tarmiy fonetikos skirtumus,

formavo ir savitas jy nominacines sistemas. Sinchronijos pozitriu fakta, kad tam tikros nominacinés sistemos, nepaisant leksikai bidingo judrumo, daugmaz iSsilaiko
tarmiy ribose, reikéty aiskinti tuo, jog tarmés turi uZdaros kalbos sistemos bruozy.
Tad nominaciniy vienety atzvilgiu jos reiskiasi kaip atskiros kalbos. Tai reiskia, kad
zmonés, kuriy kalbésena ryskiai skiriasi nuo kaimynu, identifikuoja save kaip atskira
etnine grupe, kaip ,,saviskius“, kurie bendraudami tarpusavyje vartoja sau jprastus
tikrovés daikty pavadinimus ir j jy vieta be reikalo neisileidzia kitu, ,,nesaviSkiu“,
vartojamy atitikmenuy. Savita tarmés nominaciné sistema lemia, kad kity tarmiy (ar
kalbu) analogiSki pavadinimai be didesnés ar mazZesnés adaptacijos nepriimami. Kitaip tariant, pastarieji, jeigu bina perimti, turi rasti savo vietq (uzZimti tam tikra padétj) atitinkamy nominaciniu posistemiy hierarchijoje.
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,,KABLIO“ FIGUROS

PAVADINIMY

Riestos formos

Trankis

jrankio pavadinimas MéSlui if
vezimo versti

kablys

PAPLITIMAS TARMESE

Srv,Km,Ds,Kp

Sienuiif kiigio

Kam traukti

Meskeriojimo (ppr.

ar Salinés galo pesti

pakabinus

maiybiné forma)

Skp, SDK, SLK

Nj, Kr¢, Ut, LEL, Kp; Kip, Np, JRB
Sur; JNS, prk.: SRv,
BsG, SKRB, VSK,
PPL, VB, SLM, ALZ,

Kp, SMN, SKP,
PMR, RK, C,

Ky, DKK, ZR, ALN,

KKL, UKM, Po, ER,

Tr, AN, SB; JRB

vqsas

kukis

Krok, Pun, JZ

kebéklis (kibéklis)

kobinys

kritikas

ErRz, VDK

SNT, JRB, SKR;

V5sr, Gs

Zp, DRs

Ss, Up, Jz, PRN

Bot, Skrb, Si, Jz,

KivrZ, Pir,SLNT,

TLz,Kv,SLNT,

AKM, RDN, LK,

BRrs,ZR,VARN,

KivrZ, Sts

SLL, Kv

Grsi, Ms, §ts,
YL; ZR, ZD

VS, SKN; SL, BTG

Vs, LS, Lz,Dv;

Aps, BRSL

ZR, TL, ALS,

=Drsk, Mrc

Ra&, Ng, prk.:
Pv, PLv, PZRL,
PNMA; AL, Mrs

Sts

Up, Lpvn

— PLt;NM

VKS, TRK; VN,

Krsn, SMN, SRJ,

Rup, Né, Zt, Lz,

Dy; Svnc, SKDT,

SD, TRK, KrS, ZR

SN, MRK, ZT, AUK;

Svné, RS, UPN

PLv

Pastabos: 1) viety santrumpos tokios pat kaip LKZ; 2) po kabliataSkio pateikiamos viety, esanGiy toli nuo kompaktisko pavadinimy vartojimo ploto, santrumpos; 3) po pazymos prk. pateikiamos vietu, kuriose uzZfiksuoti tokie veiksmazZodiniai vediniai kaip kablivioti ar vqstioti santrum-
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[taisas virvéms vyti
Nérimo (ppr.
maiybiné forma)
Bsa, Skp, Pc

NOMINACINES

| Gembé, vagis

(gali biti mazybiné
forma)
Ps, Skp, Jpp, ZR,

ZL

SISTEMOS

Bet koks riestos

RAISKA
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Tarmés

formos jrankis
SML, PAI, Ps, SLM,

KRKN, Upt, ER,

Ds, TRGN, Ssk,

ANTS, PLVN,SMN,

ZSL

SLD, KTk,SuG, _ Sirvintiskiai,
ALN, KKL, SR, PG; uteniskiai

Kp, Skp, Jpp, RK,

Kur, AN, SUR;

Ryty aukStai¢iai:

M28, PpL,Kpr, _ panevéziskiai,

Pnp,Jpp,DGL,

kupiSkénai,

—_anykSténai,

Svné, SkT, SL

ErRz, PNMZ;
GrbD, NMN

SN, Mri, Kt, GZ,

VLKV, Gr8, VLKJ,
JD, GRK, BTG,

JrB,SNt,MrJ;
TLZ

Vpk; Jsv, Lov,

Kt, Gs, G2,Gr8,

LKS, SNT, SLv,
Erz, VpzG, Rs,

Vakary auk8taigiy

kauniskiy vakariné
pusé

Grk, STAK, AR,

Gpz, GRL, Vv,

Jp, PNMZ, Rob,

KROK

LkK¢, VLKJ, VL,

PLk; Jsv, PRN

AL, BRB, MRJ, GZ RMS, NMJ, BRB,

GoL, SIL

Vv,Gz

PNMA, Prn, Up,

KRoK, DKS, MRj,
Kivr, ALK, PLv,

SN, GRL
Kip, SG, VN, Kv,

KL, Pit, SLNT,

Vyz, Sui

Lkz, Ms, YL, Brs,
KivrZ, Sp; LPL,

Rp

Da, PUN

RDM, BD, PNs,
SN,SR3, LS,

Drsk, PLs, Z1,
LZ

Vakary Zemaiéiai,

Sts, NT, PLN, END, piety Zemai¢iy
kretingiskiai

ZLB, Krs;SiNt,
PRK

S1s, Zp, Sp, TRK, Siaurés Zemaiciai
AKM, KLK, ZG, __ tel8i8kiai, piety

SKN, Kr3, RDN, — Zemaiéiy varni8kiy
KRKL, LKv, KNT;

_rytiné pusé

RpM, Bp, Lzp,
Svn, SN, Kp¢, Lp,

Piety aukStai¢iai
(iSskyrus Siaurini

Kv, TRG, SLv, MSk
Kivr, Ke¢, DRsk,
VRN, VLK,DsM,

pusé

Jor, Kv, SLL, PRK vakariné pusé,
Siaurés Zemaitiai

Lz

Sp, Sts,ZR, Uzv,
Row, SKN, KRP;

ALS, KivrZ, Sp,

Vakary aukstaiciu

kauniskiy rytiné

Kivr, VRN, PLs,
ZT, Lz; SpkK

Rub, PLs, Zt,
ARM, Dv, RUD,
Ds, Jz

kampa), kai kurios
__ryty aukStai¢iu
vilniskiy salos

pos. Ppr. jie turi perkeltines reikSmes ‘godZiai (kabinant) valgyti’ ar ‘skobti’ ir taip netiesiogiai
nurodo j savo pamatinius daiktavardiius, kaip bendros paskirties kabinimo irankiy pavadinimus.
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