O. BuSas recenzuoja esty akademiko P. Aristés knyga ,,Kalby kontaktai. Esty

kalbos kontaktai su kitomis kalbomis“ (Keelekontaktid. Eesti keele kontakte teiste

keeltega. Tallinn, 1981). Dz. Barbaré pateikia
kalbos kontaktams skirty darby bibliografija.
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Tai pirmasis didesnés apimties tokio pobidzio liaudies geografiniy terminy
Zodynas, iSleistas miisy Salyje. Jo autorius yra Zinomas geografas, besidomintis vietovardziais ir ypat geografine terminija — geografijos moksly daktaras, RTFSR
nusipelnes mokslo veikéjas profesorius Eduardas Makarovitius Murzajevas.
Jo
moksliniai interesai labiausiai susije su Azija — jis yra dalyvaves ekspedicijose
i Siaurés bei centrine Azija, Mongolija, Vietnama. | jo interesy sfera yra
pateke
ir nemaza daugelio kity Saliy geografijos, toponimikos bei geografinés terminijos
problemy. 1959 m. geografinés literatiiros leidykla iSleido E. ir V. Murzajevy
,,Vietiniy geografijos terminy Zodyna“ (,,Cnopaps MecrHnix reorpadbuyeckux
tepMuHoB“). 1973 m. Maskvoje iséjo E. Murzajevo knyga_ ,,Populiarioji_toponimika“, 1974 m. — ,,Toponimikos apybraiza“. Palyginti nedidelés apimties
,,Vietiniy geografijos terminy Zodynas“ buvo labai populiarus ir palankiai jvertintas
misy
Salies bei uZsienio spaudoje. Jame pateikta ir Siek tiek terminy iS Pabaltijo
respubliky, bet, kaip pastebi recenzuojamo Zodyno ivade pats autorius, palyginti
su kitomis
TSRS respublikomis, nedaug. Todél E. Murzajevas tuos du deSimtmeti
us toliau
dirbo, kaupé papildoma mediiaga ir pan. Sio darbo rezultatas tikrai
jspidingas —
654 psl. (59 aps. 1.) veikalas. Jame, kaip ir ankstesniajame, yra
ir baltu kalby (lietuviy, latviy) geografijos terminy. Toliau kalbésime daugiausia
tik apie juos.
IS ,Liaudies geografiniy terminy zodyno“ jvado matyti, kad
autorius stengési
kuo tolygiau pateikti visy TSRS respubliky bei regiony terminija.
Kaip jam tai pavyko visos Salies mastu, duomeny neturime, tatiau balty kalbos
jame atspindétos
pernelyg menkai — Zodyne lietuviy ir latviy kalby terminy tepateikta
kelios deSimtys
(apie 60). Pats savaime Sis skai¢ius gal ir negaléty biti
laikomas nei per mazZu, nei,
suprantama, per dideliu — viskas priklauso nuo santykio
su kity TSRS kalby
terminais. Tatiau ir taip Zidrint, vis délto galima suabejoti,
ar lietuviy ir latviy kalbos ia atstovaujamos proporcingai. Tai viena. Antra
ir bene svarbiausia yra tai,
kad pateikiant tokj maZa balty kalby terminy kiekj, iskyla
atrankos kriterijy klausimas — ka is tikstanéiy bitina traukti i Zodyna? Miisy
nuomone, autoriui bus buve gana sunku rasti ai’kesniy atrankos kriterijy, todél
tik keliasde¥imt lietuviy
ir latviy kalby ZodZiy daZnai atrodo ne patys svarbiausi,
kartais gana atsitiktiniai
arba i viso abejotini.
Atrinkti terminus, ypaé kitos tautos atstovui, i§ viso
nelengva: nesant pakankamai literatiiros, tenka vadovautis intuicija, kurios
kitatautiui dazniausiai stinga.
Todél ji maza kq gali padéti nustatant terminy
hierarchija ne tik pagal jais rei’kiamy objekty svarba, bet ir pagal paciy terminy
paplitima, populiaruma ar pan.
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Lietuviy ir latviy kalby terminy pagrindinis Saltinis autoriui buvo bemaz tik L.
Nevskajos knyga ,,Balty geografiné terminija“ (M., 1977). Kiti veikalai, tarp jy ir
specialios paskirties geografijos terminy Zodynai, tiesa, labai negausiis, sprendZiant
ir i8 literatiros sqraSo, autoriaus liko nepanaudoti. Turint omenyje tai, kad ir minétoje L. Nevskajos knygoje terminai jy ,,vertybinés hierarchijos“ prasme yra visi8kai
nediferencijuoti, galima suprasti, koks nelengvas uzZdavinys recenzuojamo darbo
autoriui buvo terminy atranka. E. Murzajevas j savo Zodyna dalj svarbesniyjy terminy jtrauké. Tatiau, kaip sakyta, labai nedaug. O tokiy platiai Zinomy ir vartojamy ZodZiy kaip akivaras, dubur§s, dumblas, gelmé, iikySulfs, krafitas, kriaiisis,

lénké, Iydimas, lieknas, lyguma, litinas, lébas, loma, mduras, ola, pakritité, plfné,

praraja, raguva, raistas, skaPdis, tarpéklis, thras, uzitekis, vifigis ir pan. Zodyne néra. Ir atvirkStiai, kai kurie Zodyne pateikti terminai yra maZiau svarbiis: axmenac,

aakcna, 6pada, 2ayeapac, 2upea, 2yOypac, uKaane, KAaHac, MaKHa,

Muecmac,

nu-

auc, cmaaxa it pan. Jy vieta galéjo uzimti kiti, populiaresni. Vienas kitas terminas parinktas nevykusiai, pavyzdZiui, 6opac .,Silas“. Tai aiskus slavizmas, be to,
neplaciai tepaplites; jo vietoje turéty biti Silas. Terminas nepyne pateiktas taip
pat per klaidg — lietuviy kalboje yra tik nerija.
Darbe, autoriaus ZodZiais tariant, pateikiama ir termino_,,etimologija, jeigu ji
yra“ (p. 8), tagiau ji esanti labai preliminari, ribojasi daugiausia tik ,.patiu auk’Ciausiuoju lygmeniu“ (ten pat). Tai visiskai suprantama, nes nustatyti visy j Zodyna
itraukty terminy iSsamias etimologijas — ne vieno Zmogaus jégoms. Kas be ko,
ir taip atlaidZiai Zidrint, vis délto bity pamato laukti ir kiek iSsamesniy kilmés aiskinimy, juoba kad balty kalby ZodZiams Siuo atveju tai galima buvo padaryti palyginti nesunkiai — naudojantis kad ir tik vienu Saltiniu — E. Frenkelio »Lietuviy
kalbos etimologiniu Zodynu“. Deja, kaip rodo patios etimologinés pastabos bei
kaip tai matyti i8 literatiiros sqraSo (pateikto, tarp kitko, labai padrikai — be numeracijos, net ne abécélés tvarka ir pan.), Siuo Zodynu autorius nesinaudojo. Etimologijy svarbiausias Saltinis yra minéta L. Nevskajos knyga, M. Fasmerio Rusu
kalbos etimologinis Zodynas“, vienas kitas V. Dambés, I. Duridanovo, E. Katonovos, N. Tolstojaus ir kt. straipsnis. Retkartiais pasiremiama V. Toporovo ir
O. Trubatiovo knyga ,,AukStutinés Padneprés hidronimy lingvistiné analizé“.
Matyt, i8 esmés dél to dauguma balty geografijos terminy i8 viso neturi etimologiJy tikraja Sio Zodzio prasme — pateikiamos daZniausiai tik terminy reikimés (taip
pat be rety isimtiy pagal minétajqg L. Nevskajos knyga). Kiek daugiau apie kilme
pasakoma tais atvejais, kuomet balti8kas terminas turi aiskiy atitikmeny rucu
kalboje (pvz.: liet. virstiné — rus. eepx, liet. lanka — rus. ayxa, liet. akis —
tus. oxo ir pan.). Tatiau ir Sis ,,auk8tiausiasis“, autoriaus Zodziais tariant, etimologijos lygmuo kartais bina perdém pavirSutini8kas, besiremiantis vienu kitu kity kalby atitikmeniu, o da%niausiai — tik nuorodaj gimini8ka, neretai gana
tolima, rusy kalbos Zodj (pvz.: liet. dauba— rus. de6pu, liet. giria— rus. 2opa ir
pan.). | kity indoeuropietiy kalby konteksta balty kalby terminai retai tepakliina, be to, be rety isiméiy, tik per rusy ar apskritai slavy kalbas. Taigi jy ,,etimologiné motyvuoté“ biti jtrauktiems j S| Zodyng yra minimali.
Pateikiant balty kalby terminus, pasitaiko kirtiavimo, korektiiros Klaidy.
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Prie atitinkamy geografiniy terminy neretai pateikiama po keleta vietovardziy.
Kartais jie yra savo vietoje, bet pasitaiko ir apsirikimy. 18 aiSkesniy paminésime,
sakysim, Kassapua, nurodyta prie termino kalva (vietovardis Kalvarija, kaip visiems Zinoma, yra kiles i8 religinio termino kalvarija (lenk. kalwarja <lot. calvaria
»kryZiaus keliy stotis‘).
Baigiant galima pridurti, kad ypatingos prasmés traukti balty kalby terminy
i Si Zodyna lyg ir nematyti. Ir apskritai, galima suabejoti tokio profilio Zodyno
tikslingumu: jame atstovaujama per daug kalby, be to, atrinkty teritoriniu (administraciniu) principu. Ar ne prasmingiau bity rengti keliy ar daugelio giminisky
kalby geografinés terminijos Zodynus.
A.

Vanagas

