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.

Laimutis Bilkis
Vilius Péteraitis.

Mazosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardzZiai. Vil-

nius: Mazosios Lietuvos fondas. Mokslo ir enciklopediju leidybos institu-

tas, 1997, 607 p.

Daugiau kaip prieS metus knygy lentynose pasirode dar viena Mazosios Lietuvos fondo iniciatyva iSleista labai reikSminga knyga — Mazosios Lietuvos fon-

do steigéjo, germanisto ir Zodynininko Viliaus Péteraicio studija ,,Mazosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardziai“ (paantra8téje: Ju kilmeé ir reikSme). Tai jau
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antroji Sio autoriaus knyga, skirta dramatisko likimo krastui, dar vienas pamin-

klas uZgesusiai lietuvininky kalbai.

Iki Siol iSsamesniu ir sistemingu Sio kraSto toponimy tyrinéjimu, galima sa-

kyti, ir néra. A. Bezzenbergerio, F. Teznerio, M. Tépeno darbai, veliau J. Endzelyno, J. Otrebskio ir kity (daugiausia ne lietuviy mokslininky) tyrimai rémési atskirais faktais, pavieniais, tam tikrais Sio kraSto kalbos ir viety vardy struk-

tiiros reiskiniais. I8samioje J. Gerulio studijoje ,,Die altpreuBischen Ortsnamen“ (Berlin und Leipzig, 1922), kurioje aptariama XIII—XV a. istoriniy Saltiniu medZiaga, pateikiama vietu vardy analizé daugiausia susijusi su prisiskaja
Rytpriisiu dalimi.

V. Péteraitis labai nuosekliai pradeda Mazosios Lietuvos lietuvisko vardyno
studijas. Pirmaja knyga ,,MazZoji Lietuva ir Tvanksta“ (Vilnius, 1992), iSnagrinéjes seniausiaji Sios teritorijos' vardyno sluoksnj — vandenvardzius, paneigda-

mas ir atrémes H. ir G. Mortenseny ir kity sukurtaja vadinamaja ,,dykros teorija“, irodé Mazosios Lietuvos teritorijos vientisuma ir baltiskuma. | antrosios

studijos ,,Mazosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardziai* apzvalgos ir tyrimy ra-

ta jtraukiamas jau kitas toponimy sluoksnis — daugiausia lietuviSkos, kurSiskos
ir prusiskos kilmées gyvenamujy viety vardai, sudarantys per 4000 vietyu vardyu
zodyna su tu vardy kilmes, darybos ar strukttiros aiSkinimais.
Po palyginti trumpos pratarmes lietuviy ir vokieciy kalbomis, labai solidaus
literatiiros ir istorijos Saltiniy saraSo (115 pozicijy) bei estetiSkai parengtu tiksliy 20-ties apskriciy Zemélapiy yra trys pagrindiniai knygos skyriai: ,,Mazosios

Lietuvos ir Tvankstos etimologinis Zodynas“, ,,Priedai“ ir ,,Mazosios Lietuvos

vietovardziu analize“.
Vertingiausia, svarbiausia knygos dalis —- MaZosios Lietuvos ir Tvankstos vietu
vardu zodynas, sudarytas pagal abécele i§ be galo kruopS¢iai sulasiotu fakty
tiek i8 gyvosios kalbos?, tiek i§ raSytiniy Saltiniy (V. Kalvaicio, A. ir F KurSai¢iu,

A. Salio, Ch. Stango, J. Uzpurvio ir kt. darby), nurodyty knygos pradzioje.

Vietovardziai knygoje rekonstruojami j bendrine kalba, daznai pateikiamos

ir sukiréiuotos ju lytys. Cia pat skliaustuose nurodyta suvokietintos lytys (senesnes, tradicinés ir 1938 m. naciy primestos) bei dabartiniai rusiSki vardy atitik-

menys. Be to, prie vietovardzio pateikiama nemazai papildomos informacijos —
gretiminiy ir istorijos Saltiniuose paliudyty lyciy. Pastraipos pabaigoje duodamos paties autoriaus etimologines pastabos bei strukttriné arba darybiné vie-

tos vardo charakteristika. Vietovardis labai daznai siejamas su kitais lietuviu,
latviy ar priisy viety vardais ir bendriniais ZodZiais, patvirtinan¢iais baltiska

1 T MaZosios Lietuvos teritorijos samprata Gia jeina visas dabartinis Kaliningrado kra8tas,
Geldapés apylinkés Lenkijoje ir buves Klaipédos kraStas iki jo prijungimo prie Lietuvos.
? §j darba autoriui lengvino tai, jog jis pats kiles if Klaipédos kra8to (Bidelkiemio vis.) ir yra
pazinojes nemazZai gyvosios kalbos atstovy i§ Mazosios Lietuvos.
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vardo kilme.Toks zodyno medZiagos iSdéstymas ir analize (beje, labai artimi
J. Gerulio ,,Die altpreuBischen Ortsnamen“ medzZiagos teikimo ir aiskinimo

principams) galéty biti vienas i8 diachroninio tipo zodyno etalonu.
Pastebéta, jog daugelis knygoje pateikty vietovardziy lyciy 18 Klaipedos kraSto
neatitinka Siu dienu oficialiosios vartosenos situacijos — kai kurios ju vienaip ar
kitaip pakitusios, kitaip kirciuojamos. Tai duoda medzZiagos pasekti ly¢iy bei ju
paradigmy kaitai tam tikrais laikotarpiais. Antra vertus, daugelis Sio kraSto vie-

tovardziy knygoje like nesukir¢iuoti, nors jy kirciavimas fiksuojamas dabarti-

niuose oficialiuosiuose Saltiniuose. Be to, kai kurie Klaipédos kraSto gyvenamuju vietu vardai i§ viso néra pateke j V. Péteraicio knygos vietovardziy saraSa

(Kulberkis, Prvcmai, Gaigaliskiai, Datizgiriai, Liaunai (Liauniejt) ir kt.).

Vietovardziy etimologijos daugeliu atvejy pamatuotos. Cia remtasi akademinio ,,Lietuviy kalbos Zodyno“, lietuviu vardyno medzZiaga. To negalima bitu

pasakyti apie kai kuriuos vietovardziy darybos aiSkinimo atvejus, kur supainio-

jami zodzio morfeminés skaidos ir darybos dalykai (pvz., aiskinant tokio tipo
vietovardzius: Girm-ainiai, Surt-einiai, Svir-intai, Rom-ové ir pan., jie laikomi
priesagu vediniais).
Paprastai knygos autorius tik nedaug kur aptarineja ar komentuoja kitu au-

toriy etimologijas, kiek placiau stabteldamas prie Klaipédos, Priekulés, Rambyno,

G4sty vardu kity autoriu etimologiniy pastabu ar nuomoniu. Atrodo, nedispo-

nuojama ir A. Salio disertacijos ,,Die zemaitischen Mundarten* duomenimis,

kartais pasiremiama K. Bugos ir J. Endzelyno vietovardziu kilmés aiskinimais.
Nepaisant to, studijoje pateikti vardyno duomenys yra patikimi ir teikia daug
naudingos informacijos istorikams, geografams, etnografams, lingvistams.
Informatyvus ir kitais pozitiriais svarbus yra ir antrasis, ,,Priedy“, skyrius. Ji
sudaro du poskyriai: 1. Abécéliniai viety vardy atitikmenu kitomis kalbomis
saraSai: a) vokiskas (drauge ir 1938 mety naujieji pakaitalai); b) lenkiskas (sulenkinti baltiSky (lietuvisku, prisisky) vietu vardy variantai Geldapes apylinkese); c) rusiskas (okupacinés sovietyu valdzios 1946-1947 m. primesti naujieji rusiski dabartiniai vardai) ir 2. Vietovardziy daryba. Siame poskyryje iSryskinti
produktyvesnieji Mazosios Lietuvos viety vardu darybos budai: a) priesagyu vediniai ir b) sudurtiniai vietovardziai. Apie kitus darybos bidus — galuniu, priesdéliu vedinius, pirminius, sudétinius vietovardzius Siame poskyryje neuzsimenama; pastarieji darybos bidai ivesti i tolesnio skyriaus ,,Mazosios Lietuvos ir
Tvankstos vietovardziy analizé“ konteksta. Sio skyriaus pirmaja dali ,,Kilmé“
galima laikyti teoriniais samprotavimais arba teorinemis i8svadomis, nes Cia pa-

teikiamas detalus viety vardu aptarimas kilmés ir darybos poziuriu. Autorius

isskiria keliolika kilminiy vietovardziu grupiy: 1) vandenvardiniai; 2) i8 fiziog-

rafiniy terminy; 3) augmeniniai; 4) gyvuninés kilmés; 5) sukulttrintos, kultivuotos aplinkos; 6) profesiniai; 7) religinés (kulto) kilmés; 8) asmenvardiniai;
9) vietovardiniai; 10) tautovardiniai; 11) kurSiu kilmeés; 12) prusu kilmeés;
13) vokieciy kilmés; 14) kitokios kilmés ir 15) nevyke kilmés aiSkinimai. Nors
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Sis skirstymas neturi vieno pagrindo (sakysim, priisy ar kurSiy kilmés vietovardziai irgi gali biti ir vandenvardiniai, ir asmenvardiniai, ir profesiniai ar pan.

kilmés), ta¢iau duoda i8samu ir apibendrinta MazZosios Lietuvos gyvenamuju

viety vardu kilmés ir darybos vaizda.
Antrajame Sio skyriaus poskyryje ,,Vietovés vardy kaitalai“ istoriSkai nu$vieciamas kraSto vokietinimas, véliau rusifikacija, galutinai iSgujant balty kalbas i§ Sios teritorijos. Studija baigiama placia (9 puslapiy) reziume vokieciy
kalba ir baznytkaimiu, kuriy Cia buve 210, vardy sarasu.
Baigiant knygos apzvalga, reikia pasakyti, jog vietovardziu tyréjai, be autentiskos ir vertingos medZiagos, Cia aptiks ir kritikuotiny dalyky — abejotiny eti-

mologiju ar kitokiy vardy analizés netikslumu, taciau niekas negalés paneigti,

jog V. Péteraicio studija ,,Mazosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardziai“, kaip ir
pirmoji sio autoriaus knyga ,,MaZoji Lietuva ir Tvanksta“, dar karta paliudija
baltiSkaji Mazosios Lietuvos substrata ir yra svarbus jnaSas j baltiskos kulttiros
studiju aruoda.
Marija Razmukaité
IN MEMORIAM

TERJE MATHIASSEN

(1938-1999)

Kazkokia tragi8ka lemtis persekioja Skandinavijos baltistus. Dar ne taip seniai baisiosios musy amZiaus ligos per anksti i kapus nusineSé norvega Helge
Rinholma, islanda Jérundura Hilmarssona. Ir Stai vél litidime: po ilgos kanéios

vezys 1999 m. sausio 9 dieng galutinai palauzé ir Oslo universiteto profesoriu
Terje Mathiassena. O visi trys jie buvo ne tik geri draugai, balty kalby tyréjai,

didziojo norvegy baltisto Christiano S. Stango mokiniai, bet ir patys nuoSir-

dziausi musy tautos bi¢iuliai.

Mathiassenas gimeé 1938 m. balandZio 12 diena Osle. 1957 m. baigé gimnazi-

ja. IS pradziy norejo studijuoti lotyny kalba ir matematika. Ta¢iau Siais laikais

siy dalyky studijos sunkiau suderinamos, ir Mathiassenas Oslo universitete ry-

Zosi studijuoti rusistika, germanistika ir norvegu filologija. Be Chr. S. Stango,

tarp savo mokytojy jis Cia turéjo ir garsuji norvegu iranista Georga Morgenstierne. 1962 m. magistro laipsniu Mathiassenas baigé bendrasias studijas. Tolesnj jo susidomejima slavistika, i8 dalies ir baltistika, galima sakyti, nulémé

NATO. Mat atlikdamas karine tarnyba, Mathiassenas turéjo proga baigti NATO

organizuotus labai gerus rusy kalbos kursus (juos baigé su biisimuoju Norvegijos gynybos ministr1). Be kita ko, tokius kursus buvo baiges ir miisu minétas
H. Rinholmas. 1964 m. Mathiassenui penketa ménesiy teko tobulintis Lenin-

grade. Velionis prisimindavo, jog pirmaja viza i Leningrada jam iSdavé SSRS
ambasados Norvegijoje tarnautojas lietuvis Vytautas Burkauskas. 1965 m. Mathiassenas jau filologijos kandidatas. 1966-71 m. — jis Oslo universiteto stipen247

