ar savoka nemotyvuotos pravardes nepriestarauja pravardés sampratai? Juk jeigu pravardziy Bébras, Erké, Kreidaklynis (p. 119) ir kt. motyvai renkant Siuos
asmenvardzius nebuvo uZraéyti, tai nerodo, kad jos atsiradusios kokiu nors kitu
bidu nei visos lietuviu pravardes, t.y. kad jos yra nemotyvuotos.
Vertinant ,,Lietuviy pravardes“ visy pirma buvo stengtasi atkreipti skaity-

toju démesj i Sio naujo lietuviy antroponimikos darbo privalumus. O Cia pateiktos poleminés pastabos ar kitokia nei autoriaus nuomoné kai kuriais klausimais galbit pravers tolesniems Sio unikalaus lietuviy asmenvardziy klodo
tyrimams.

Vitalija Maciejauskiené
Benita Laumane. Zeme, jira, zvejvietas. Zvejniecibas leksika Latvijas piek-

rasté. Riga, 1996: Zinatne, 397 Ipp.: il., [8] Ip. kr. il.

Per pastaruosius keleta mety pasirodé nemaZa reikSmingy balty onomastikos

darby. Neabejotinai vienas i§ tokiy — 1996 m. i8éjusi latviy kalbininkés B. Laumanés knyga, skirta Baltijos jiros apylinkiy Latvijos teritorijoje zvejybos leksikos
tyrimui'. Sis darbas apibendrina ir papildo ankstesnes autorés studijas’.
Reikia pasakyti, jog tai yra pirmasis tokio pobiidzio balty onomastikos (ir

apskritai lingvistikos) darbas: jame labai visapusi8kai ir iSsamiai nagrinéjama
gana specifinés teritorijos — pajurio — apeliatyvine ir oniminé leksika. Tiesa, yra
Siek tiek raSyta ir apie Lietuvos teritorijos Baltijos pajuirio vietovardzius’, taciau
tai daugiau téra supazindinimas su toponimija, o ne iSsami jos analize.

B. Laumanés knyga sudaro ,,Pratarmé“, ,,Jvadas“ ir trys dideli skyriai: ,,Zveju gyvenvieciu ir prieplauky pavadinimai“ (,,Zvejniekciemu un valgumu nosaukumi“), ,,Reljefo pavadinimai“ (,,Reljefa apziméjumi“) bei ,,Zvejybos viety pavadinimai“ (,,Zvejvietu nosaukumi“). Sie skyriai susideda i§ tam tikru detalesniu poskyriu.
Ivade (p. 5-16) pateikta ivariapuseé Baltijos juros pakrantes teritorijos charakteristika: apzvelgiama Zvejy gyvenvieciy atsiradimo istorija, Zvejybos verslo

vystymasis, gyventojy etniné sudetis ir jos kitimas. Istorijos Saltiniy duomeni-

' Knyga, be abejonés, nusipelno igsamios recenzijos ar detalaus aptarimo. Tuo tarpu apsiribojama tik jos pristatymu.
2 Plg. JIayMane
b. Cemanruka u cTpykTypa Ha3BaHuli ToHelt mobepexssa JlaTBuiicKoii
CCP. — Baltu valodas senak un tagad, Riga: Zinatne, 1985, 115-127; Laumane B. Zvejvietu
nosaukumi Latvijas PSR piekrasté, Riga: Zinatne, 1987 ir kt.
3Zr.Tyneauc B. Crucox reorpadbwuecknx Ha3BaHHit 3ammBa Kypuno mapec 1 mpwierarourelit
K HeMy TeppuTopun. — Kypwio mapec, Bunbuioc, 1959, 541-546; Vanagas A. Misy pajiirio
vandenvardZiai. — Baltija, Vilnius: Mintis, 1984, 72-77; Razmukaité M. Kursiy nerijos it Kur-

Siy, mariy viety vardai. — Kalbos kultiira 69, 1997, 74-81.

241

mis prie Baltijos jiiros dabartinéje Latvijos teritorijoje ivairiose vietose gyventa

ne tik balty (latviy, kurSiy), t-y. indoeuropieciy, bet ir finy (lybiu, estu), todel

kiekviena Siy tautu kalba paliko savo pédsaky ir apeliatyvinéje, ir oniminéje

leksikoje.

Pirmajame skyriuje (p. 17-111) analizuojami prieplauky bendriniai pavadinimai (fiziografiniai terminai) bei Zvejyu gyvenvieCiy ir jy gyventoju vardai. Idomu tai, jog visi Zvejy prieplaukoms pavadinti latviy kalboje vartojami zodziai
yra skoliniai: labiausiai paplites terminas valgums yra kiles i8 lybiy kalbos (plg.
lyb. valga-m6, vdlgam ,,Ladungsplatz“, est. valgma ,,vieta krasta, kur tiek izvilktas laivas“ ir pan. — p. 20); Kurzeméje vartojami sedums, sadums taip pat paskolinti i8 Baltijos finu kalbu (plg. lyb. sadam, sada-mo ,,osta“, est. sadam ,,Udens-

kritums, krace; piestatne, krautuve; osta“, sadamus ,,upes griva“ ir pan. — p. 21);

sovietiniais metais atsirades pricala, pricals yra skolinys i§ rusu kalbos (plg. rus.
npuuaa — p. 22).
Labai vertinga yra zvejy gyvenvieciy vardy analizé. Jy kilme aiSkinama remiantis gausiais istorijos Saltiniy duomenimis, taigi apzvelgiama ir Siy toponi-

mu raida. Be to, analizuojami ne tik dabar gyvojoje latviy kalboje iSlike vietu

vardai, bet ir tie, kurie uzfiksuoti vien istorijos dokumentuose. [Ssamis kilmés

aiskinimai grindZziami labai gausia literatiira, pateikiamos jvairios kity autoriy

konkretaus vietovardZio ar vietovardziy grupés su tam tikra Saknimi kilmes ver-

sijos. Pateikiama ir nemazZa originaliy etimologijy. Tiesa, kai kuriais atvejais,
ypaé kai pagal vieng kilmés versija vietovardis laikomas baltisku resp. indoeuropietisku, o pagal kita — finy kilmés, autorés nuomoné galety buti labiau ak-

centuota bei argumentuota. To galima pasigesti, pavyzdziui, vietovardzio Corkas kilmés ai8kinimo atveju (toponimas lyginamas su liet. pvd. Curkus, brus.

Yypxo arba est. tsorg ,,atteka, strautin§, ieleja“ — p. 38). Etimologijos vertingos
ir tuo, jog kai kuriais atvejais skatina pasvarstymus apie galima kitokia nei knygoje pateikta vieno ar kito vietovardzio kilme. Pavyzdziui, sodybos vardas Stiebri kildinamas tiesiog i8 apeliatyvo stiebrs* (p. 38) ,,stiebas“. Taciau motyvacijos
(semantikos) poZiiiriu toks tiesioginis toponimo siejimas su bendriniu Zodziu
kelia tam tikry abejoniy. Galbit Siuo atveju itikimesné asmenvardinés kilmés
versija, juolab kad latviy kalboje iki Siy dieny i8likusi pavardé Stiebrs*. Sodybos

vardas Varzas visy pirma siejamas su lyb. varz ,,kumel8“ (p. 38), taciau tik po to
pateikiamas siejimas su est. varz ,,stiebri, krami* ypa¢ del semantikos, atrodo,
biity labiau motyvuotas. Tam tikru min¢iy sukelia autorés pateikiama vietovar-

dziy Abragciems, Abragciems, Abragi, Abraglikums kilmés aiskinimo versija. Rem-

damasi tuo, kad XIX a. istorijos Saltinyje uZraSytas vietovardis Abraks, moksli-

ninké nurodytus latviu toponimus laiko skoliniais i8 Baltijos finy kalby: sieja su

* Sio Zodzio reik&mé latviy kalboje autorés nenurodyta.
>Zr.CtrantMane B. 9. Jlamenuckaa anmpononumua. Pamuauu, Mocksa: Hayxa, 1981, 199.
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est. Abrok, gen. Abroku, taip pat su est. Abrog, Abruka saar (p. 63). Pripazistant

tokia kilmés galimybe galbit galima pasvarstyti ir kitaip. Jau pati autoré nurodo V. Veldrés minti: ,,Vai Abragciems ir abu ragu ciems?“ Atrodo, jog Siame

teiginyje gali biti tam tikros racijos. Prie latvi8ky vietovardziy dar priSliejus

Lietuvoje, Akmenés apylinkése, uZfiksuota dirbamos zemés varda Abragas gali-

ma iskelti hipoteze, jog visu Siy toponimy kamienas abrag- gali turéti kursiy
prieSdéli ab- ,,ap-“ (plg. K. Bugos nurodyta kurSiskos kilmés Zodj ab-linga, ablinga ,,aplinka“°) ir bendrabaltiska Saknj rag-, plg. liet. ra@gas ,,smailus zemeés
plotas, isiki8es j jira, ezera ar miska, pusiasalis“’, lat. rags ,,iSkySulys, ragas“®, pr.
ragis ,,ragas“°. Sia hipoteze paremia ir tai, jog tiek latviy, tiek lietuviy kalbamieji vietovardZiai iSsidéste buvusioje kurSiy teritorijoje. Beje, kit6s latviy toponi-

mikés K. Boiko studijoje, skirtoje Baltijos juros finy geografiniy apeliatyvu ir jy
relikty Latvijos vietovardziuose analizei", toponimai su abrag- néra minimi.
Antrajame skyriuje (p. 112-220) analizuojami pakrantes ir jiiros reljefo pavadinimai. ISskiriami zemés reljefa (krantai, kopos, paplidimiai, pusiasaliai,
salos, ragai, Ziotys, uostai) ir juros reljefa (jira, jlankos, uzutekiai, atvira jira,

sasiauriai, gelmés, seklumos, akmeningas jiiros gruntas, smélingas juros grun-

tas) apibidinantys fiziografiniai terminai. Terminy analize atliekama taip pat
labai iSsamiai ir visapusiSkai: nurodomos ju reikSmés, paplitimas, vartojimas

istorijos Saltiniuose, aiskinama kilmeé. Analizuojant konkrety fiziografinj termina aptariami ir vietovardziai, i kuriy sudétj tas terminas jeina. Daug démesio
skiriama kai kuriy terminu semantikai, pvz., upés Ziotims pavadinti vartojamo

zodzio mute semantinio lauko plitimas aiskinamas ne tik indoeuropieciu, bet ir

finougru kalby kontekste (p. 158-160).
Treciajame skyriuje (p. 221-320) tais paciais aspektais tiriama Zvejybos vietu
leksika. Sio skyriaus ivadas daugiau skirtas fiziografiniy terminy analizei, o kitos
dalys — zvejybos viety vardy tyrimui. Darybos poskyryje, trumpai aptarus vietovardziu darybineés analizés problemas, visi vietovardziai pirmiausia skirstomi i

vienkomponendius ir daugiakomponencius, o toliau pirmieji—i pirminius ir iSvestinius, antrieji — j sudetinius (ju yra daugiausia), prielinksnines konstrukcijas ir
sudurtinius. Cia galima pastebéeti viena kita diskutuotina dalyka. Toponimai /rbite
ir Ruonitis gali buti padaryti ne tik i§ deminutyvy irbite bei ruonitis ar vietovardziu

Irbes Saurums bei Ruonu sala (p. 236-237), bet ir iS nepriesaginiy apeliatyvy irbe

® Zr. Biiga

K. Rinktiniai rastai 3, Vilnius: Valstybiné politinés ir mokslinés literatiiros lei-

dykla, 1961, 171, 296; Klimaviéius J. Ablinga. — Miisy kalba 6, 1977, 10-16.
7 Lietuviy kalbos Zodynas 11, Vilnius: Mokslas, 1978, 22, 24.
®’ Balkeviéius

J.,Kabelka

J. Latviy-lietuviy kalby Zodynas, Vilnius: Mokslas, 1977, 548.

’ MazZiulis V. Prisy kalbos etimologijos Zodynas 4, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijy leidybos institutas, 1997, 7.
© Boiko K. Baltijas jiiras somu geografiskie apelativi un to relikti Latvijas vietvardos: Disertacija filologijas doktora grada iegiSanai, Riga, 1993.
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bei ruonis. Kita vertus, jeigu Irbes Saurums ir Irbite bei Ruonu sala ir Ruonitis
ivardija netoli vienas kito esancius objektus, tai /rbite ir Ruonitis neabejotinai laikytini priesagy vediniais i§ atitinkamy sudetiniy vietovardziu.

Semantiniu poZiliriu visi zvejybos viety vardai skiriami j 1) nurodanCius orien-

tyrus (nosaukumi, kas norada orientierus: Tijjas stekis, Baznicas, Pret Vagariem

ir kt.) ir 2) charakterizuojan¢ius Zvejybos vieta (nosaukumi, kas raksturo zvej-

vietu: Dzelme, Mikste, Ravas bedre, Aizkraiils ir kt.). Pasirinkti klasifikavimo

kriterijai yra pakankamai motyvuoti, nors kai kuriais atvejais juos atskirti gana
nelengva: pvz., vietovardziai Eiksnisi (p. 262), Puisins (p. 264) laikomi nurodanGiais orientyrus, o Akmenija (p. 280), Darzins (p. 285) — charakterizuojanCiais

zvejybos vieta. Taciau, atrodytu, ir pirmuju dvieju funkcija gali buti charakterizuoti vieta (vieta, apaugusi alksniais; vieta, apaugusi puSimis).

Paskutiniuose trijuose poskyriuose aiSkinama kai kuriy Zvejybos viety vardu

kilmé, nurodoma keletas semantiniy ju paraleliy latviu, lietuviu, lenky ir finu

kalbose (pvz., lat. Akmindaja, Akmenija : liet. Akmené, Akmena : lenk. Kamien’,

W Kamienia : est. Kivismaa ,,akmenaina zeme“ — p. 307). Taip pat aptariama Siu
vietovardziu chronologija — pirmieji uzraSymai istorijos Saltiniuose ir tolesné
raida.

Labai svarbios yra knygos pabaigoje pateikiamos detalios bendriniy ir tikriniu Zodziu rodyklés, palengvinancios naudojimasi Siuo vertingu darbu.
Baigiant B. Laumanés knygos pristatyma pabréztina dar keletas dalyku, ypa¢

svarbiu lietuviy onomastikai. Kaip mineta, knygoje naudojamasi ir lietuviu to-

ponimijos bei antroponimijos duomenimis, kurie analizuojami lyginant juos su
kitu baltu, o kai kada — ir finu kalby faktais. Kita vertus, pasirodzius Siam veikalui atsirado galimybé tiriant lietuviy vietovardzius turéti prieS akis platesnj visa-

pusiskai iSanalizuoty latviy vietovardziu, asmenvardziy bei su jais susijusiy fiziografiniy terminu konteksta.
Apibendrinant tai, kas pasakyta, galima drasiai teigti, jog Si knyga yra tikrai

nemazZas indeélis j baltu leksikos (ypa¢é toponimy) tyrimus. Ypa¢ vertingai ji papildo onimy bei apeliatyvy etimologijy sriti tiek baltu, tiek baltu-finy kalby san-

tykiu kontekste.
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do steigéjo, germanisto ir Zodynininko Viliaus Péteraicio studija ,,Mazosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardziai“ (paantra8téje: Ju kilmeé ir reikSme). Tai jau

244

