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A. VIDUGIRIS

DEL LEKSINES SINONIMIJOS SANTYKIO
SU ZODZIO

GEOGRAFIJA

Leksiné, arba Zodziy, sinonimija ir ZodzZio geografija yra glaudziai tarpusavy
je
susije leksikos tyrinéjimo dalykai. Leksiné sinonimija yra grynai lingvistin
is reiSkinys ir priklauso leksikologijos srigiai, 0 ZodZio geografija, suprantama
ne tik kaip

zodzio paplitimas, jo vartojimas tam tikroje teritorijoje, arba jo uzimamas arealas,
plotas, bet ir kaip teritorinis, arba arealinis, geografinis leksiniy vienety traktavi-

mas,

pridera metodologijos srigiai.
Atskirai ir apie leksine sinonimija, ir apie ZodZio geografija — tiksliau
arealing lingvistika, arba lingvistine geografijat, — ra§oma nemaZai,
tatiau
apie ju santyki arba nutylima, arba u%simenama
tik probégmais?. Dél to
Kaltas veikiausiai Siy dviejy objekty iSorinis nesuderinamumas: leksikos
sisteminis pobidis reikalauja, kad visos jos grandys, taigi ir sinonimija, bitu
tyriné-

jama, remiantis vidiniais sisteminiais rySiais,
tyrinéjimo

metodas

taikomas

tarytum

0 arealinis geografinis

i8 Salies,

ty reiSkiniy

ekstralingvistiSkai. Antra vertus,

lingvistiniai atlasai yra labai negausiis ir juose pateikiami leksiniai Zemélapia
i apima tik menka ZodZiy lobyno dalele, dél to ir ivairiu leksikos tyrinétojy dar negali
patenkinti.
Sios nelengvos temos imtis autoriy labiausiai paskatino nepaprastai jvairi
ir

gausi Lietuviy kalbos atlaso leksikai skirto tomo? medziaga ir ilgametis
darbas prie

jos rinkimo, kartografavimo bei ruoSimo spaudai. Todél daugiausia Sio atlaso
medziaga iliustruojami ir pagrindiniai straipsnio teiginiai.
Leksiniai vienetai (ZodZiai arba frazeologiniai junginiai), bidami dvipusiai
—

formalaus ir prasminio lygmens

— kalbiniai Zenklai,

susije ivairiais tarpusavio ry-

Siais tiek iSorinés formos, arba raiSkos, tiek vidinio turinio, arba reikXmés,
semanti-

kos atzvilgiu. Apskritai pirmenybé

rijui.

:

priklauso vidinio turinio

— semantiniam krite-

Tiek sinonimijos, tiek arealinés lingvistikos atveju leksiniai vienetai paprastai
identifikuojami, tapatinami ar gretinami tuo patiu reikSmés, turinio pamatu. Zodzius galima tapatinti ir jy raikos — iSorinés akustinés ar vizualinés formos
—
* Arealiné lingvistika, arba lingvistiné geografija, yra plati savoka. Jos pagrindini
s tyrinéjimo
objektas — jvairiy kalbos sistemos lygmeny (fonetiniy, morfologiniy,
leksiniy ir sintaksiniy rei8kiniy) teritoriniai skirtumai ir i8 dalies jy funkciniai, stilistiniai, taip pat
chronologiniai aspektai,
plg. Bonpocsi reopuu amursuctHyeckoit reorpadun, Mocksa, 1962, p.
9—11.
* Plg. A. Lyberis, Lietuviy kalbos sinonimy Zodynas, Kaunas, 1961, p.4—5;
J. Pikéilingis, Leksiné ir gramatiné sinonimika, Kaunas, 1969, p. 9, 24 ir kt.
® Lietuviy kalbos atlasas, I, Leksika Vilnius, 1977.
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poZitriu. Ta¢iau tokiu atveju reikéty kalbéti apie ZodZiy homonimijos ir polisemijos, arba daugiareik’mikumo, reiSkinius, kurie tiesiogiai nebepriklauso Sio

straipsnio temai.
Identifikavimo

terminas

leksikologiSkai

aiSkintinas kaip

tapatybés

nustaty-

mas maZiausiai tarp dviejy leksiniu vienety vienu lygmeniu, maksimaliai skiriantis
antruoju planu. Vadinasi, vienas Zodis pagal viena if lygmeny (Siuo atveju reikSmés)

prilyginamas kitam. Tai iS esmés atitinka sinonimy apibidinima. ,,Leksiniai sinonimai yra skirtingai skambantys tos patios kalbos dalies ZodZiai, Zymintys ta pati
daikta (ola—urvas), ta pati poZymi (wolus — stropus), ta pati veiksma (bégioti —
lakstyti)“*.
Arealinéje lingvistikoje (arba lingvistinéje geografijoje) panaSiai pagal vienoda
reikSme (turinj) nustatomas skirtingai skambanciy ZodZiy pasiskirstymas tam tikrais vartojimo plotais — arealais. Neretai tokie nevienodai skambantys ZodZiai,
skirtingais vartojimo plotais pasiskirste lietuviy kalbos teritorijoje, yra laikomi sinonimais, pvz.: arklas® ,,senovinis padargas Zemei arti“, Za@gré, Zambis (ir Zambris),

Zuobris, stagité’; sklastis ,,prietaisas durims
stitma, Sovné (ir Sova), ki§tivas;

uZsklesti“, sklendé,

vaivéryksté, orarykisté,

velké (ir velké),

dangoryksté,

laiimés jios-

ta, dermjuosté, straublys, drigné, linksmyné ir kt.? Daugumo tokiy ribota vartojimo

teritorija turinciy ZodZiy arealai yra skirtingi. Kitaip sakant, bemaz kiekvienas tu-

ri nevienoda paplitimo areala. Todél ZodZiy su maZdaug
palyginti

reta.

sutampantiais arealais

Tatiau tas pats vienodos reik8més kriterijus sinonimijoje ir arealinéje lingvisti-

koje atlieka nevienoda vaidmenj. Sinonimijoje bendra reikSmé yra svarbiausia, esminé skirtingos formos zodzius jungianti grandis. O arealinéje lingvistikoje bendra
reikSmé yra tik priemoné arba salyga skirtingai skamban¢iy ZodZiy arealams arba izoglosoms nustatyti. Pagal Sia reikSme kalbininkas tapatina skirtingus ZodZius,

norédamas surasti jy atitikmenis visoje kurios nors kalbos teritorijoje. Taigi bendra
reiksmé (ik salygiSkai atrodo jungianti. IS tiesy ji ¢ia atlieka skiriamaji vaidmenj.
Svarbiausias sinonimijos bruoZas yra jos sistemingumas, nes sinonimais gali

bati ZodZiai, vartojami tik vienoje kalbinéje sistemoje. Tuo tarpu ZodzZiai, turintys
ribota vartojimo plota, priklauso

skirtingoms tarminéms

sistemoms.

Tai i$ esmés

yra heterosisteminiai leksiniai vienetai, savotiSki leksiniai atitikmenys, arba ekviva~
lentai, ne jungiami, o skiriami pagal vienoda reikSme. Kai kas tokius heterosisteminius ZodZius dél ju tapatios reikSmés sitilo vadinti tautonimais®. Maisy nuomone,

tautonimo termina geriau palikti vienos kalbinés sistemos reikSmés tapatybéms,
pvz., visiskiems, arba absoliutiems, sinonimams vadintiar pan. Kadangi vienos sistemos reikSme sutampantys leksiniai vienetai, arba 'homosemantai®, pagal tradicija
4 J, Pikéilingis, min. veik., p. 4.
5 Sie ir kiti pavyzdZiai pateikiami daugiausia pagal minéta A. Lyberio sinonimy Zodyna,
kuriy arealai bus matyti i8 ,,Lietuviy kalbos atlaso“ Zemélapiy. Daugumas ty ZodZiy yra ir ,,Dabartinés lietuviy kalbos Zodyne“, Vilnius, 1972 (toliau — DLKZ).
® A. Lyberis sinonimy Zodyne pateikia forma stagitas. Lietuviy kalbos atlaso medZiagoje
uéZrasytos tik mot. g. formos: stagitté, stigé.
7 Dar plg. B. Rokaité, Vaivorykstés pavadinimai lietuviy kalbos tarmése,,,Lietuvos TSR
Moksly akademijos darbai. Serija A,“ 2(15), 1963, p. 275-279.
® Plg. J. Filipec, Cesk&é synonyma a hlediska stylistyki a lexikologie, Praha, 1961, p. 93;
C.T. Bepexau, Cemantwueckas 9KBHBaleHTHOCTD leKCH4eCKHX equHH, Kuumues,, 1973, p. 303.
® Dal sinonimijos ir sinonimo terminy netikslumo kartais sitiloma keisti juos homosemijos ir
homosemanto terminais, C. T. Bepexan, min, veik., p. 99-102.
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yadinami sinonimais, todél skirtingy sistemy reikSmés ekvivalentai, pabréZiant ju
heterosisteminji pobidj, geriau tikty vadinti heteronimais’®. Vadinasi, heteronimams bidingas priklausymas skirtingoms tarminéms sistemoms ir tuo paéiu te-

ritorinis ribotumas. Ta¢iau ribotai gali biti vartojami ne vien tik heteronimai, bet
ir ivairiis etnografizmai arba retesniy augaly pavadinimai ir kt. Reti etnografizmai

arba botaniniai terminai, vartojami tam tikrame ribotame plote, kitur paprastai
nezinomi, nes ten néra ir patiy realijy, plg. vezimo /usnies, luinapancio ir Slauny
arba rogiy uzkaly pavadinimus. O heteronimai, paplite vienoje ar keliose tam tikros
kalbos teritorijos dalyse, kitur paprastai turi tos patios reikSmés atitikmeny, kuriuos
salygiSkai galima bitty pavadinti teritoriniais koreliatais. Taigi heteronimais vadintini visi lietuviy kalbos Zodziai, pasizymintys ne tik ribotu vartojimo plotu, bet ir

turintys teritoriniy koreliaty visame atitinkamos realijos plote.
Be to, ir patys heteronimai yra ne visi lygiaver¢iai. Vieni yra jéje i literatirinés
kalbos sistema ir tape jos dalimi. Tokie heteronimai lygiateisiais pagrindais sudaro

sinonimines poras, eiles arba blokus". Todél, turint omeny, jog ne visi literatirinés

kalbos ZodZiai nuo seno vartojami visame lietuviy kalbos plote, nemazZa ju turimi

tik didesnéje ar maZesnéje to ploto dalyje (t. y. pabréZiant, jog jie i literatirrine kalba
yra atéje iS ivairiy tarminiy sistemy),
tikros leksikos dalies, taigi tuo padiu
Kiti siauriau vartojami heteronimai,
leksine sudéti, vadinami tarmybémis,

paprastai
vienetai

duodamos

neturéty

Kadangi

santrumpos

galima kalbéti apie literatirinés kalbos tam
ir kai kuriy sinonimy, heteroniminj pobidi.
paprastai nebejeinantys j literatirinés kalbos
arba dialektizmais. Dél to jie (DLKZ prie ju

dz, ryt., Zem.)

jeiti ir j literatiirinés kalbos

ir sinonimy

identifikavimo,

kaip heterosisteminiai

sinonimy

ir heteronimy

leksiniai

sudétj.
skyrimo

pamata

sudaro

reikSmés sutapimas, todél svarbu nustatyti vienoda lyginimo vieneta, juo labiau,
kad jvairis zodziai daZnai nesutampa reikSme, ypaé jos apimtimi. Paprastai tokiu
vienetu i§ visy lyginimo nariy imamas maZiausia reikSmés apimtimi pasiZymintis
vienareikSmis Zodis ir vadinamas semantiniu variantu™.
Semantinio varianto dydis geriausiai matyti i absoliuciyjy sinonimy, arba homosemanty, kuriuos sudaro heteronimai, pvz., dntinas, gaigalas; kankorézis, burkitis, gurgiitis, kirkuzé, Zebelfs; karvélis, balafidis, arba lietuviskas Zodis ir nelietuviskas (tarptautinis ar skolintas) jo atitikmuo, pvz.: kalbétyra, lingvistika; niosimtis,

procentas; pirkid, grycia, stuba; tvdrtas, kiité ir kt. Jy semantiné apimtis yra visi8kai lygi viena kitai ir tarpusavyje neturi jokiy skirtumy. Visi gretinimo nariai turi
po viena semantinj varianta ir visi8kai iSsemia vienas kito turini.

DaugiareikSmiy ZodZiy turini sudaro ne vienas semantinis variantas, 0 ju visuma. Su kitais ZodZiais jie gali sueiti i sinoniminius santykius pagal viena arba ke%© Heteronimijos termina vartoja ir kiti kalbininkai, plg. J. Gossens, Strukturelle Sprach-

geographie, Heidelberg, 1967, p. 86.
11 [ sinonimines eiles skirtingai skambantys artimos reik’més ZodZiai paprastai jungiami
per vienas kita, o j sinoniminius blokus — Sakomis, t. y. atskirai, pvz.: Zodis pilkas j sinoniminius.
santykius sueina atskirai su Zodziais pdlsvas, Sirvas arba Sirmas, Zilas, pig. C. Tr. Bepexan, min,
veik., p. 54—77.
12 Terminas semantinis variantas Siuo atveju yra patogesnis negu semema ir kalbotyroje
jau senokai vartojamas, plg. Bonpocst a«aursuctayeckoli reorpadun, Mockpa, 1962, p. 149;
C. I. Bepexan, min. veik.,p. 46. Lietuviy kalbotyroje jis taip pat nebe pirma karta vartoja~
mas, plg. autoriaus str. Semantiniy dialektizmy atrankos ir grupavimo klausimu, — Lietuviy kalbos
istorijos ir dialektologijos tyrinéjimai (tezés), Vilnius, 1971, p. 22.
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lis semantinius variantus. Pvz., vienareik&mis Zodis tvartas, turintis i8 viso
tik viena

semantinj varianta, santykiauja su daugiareik$miu ZodZiu dafigtis tik pagal viena jo
semantinj varianta, o pagal kitus semantinius variantus dafgtis gali sueiti i sinoni-

minius santykius su ZodZiais stégas, dignas ir kt. PanaXiai santykiauja
ir ZodZiai
kankorézis : skuja, tvdrtas, gurbas, namas ir kt. Platesnes savokas reiSkianty
s Zodziai

dangtis, gurbas, namas, skuja j savo reikmés apimti ijungia siauresnés reik$més Zodziy kankorézis, tvartas turinj (inkliuzijos atvejai). Dviejy ar daugiau daugiarei
k’miy Zodziy, sueinantiy j sinonimijos santykius pagal kurj nors semantinj varianta

(pvz., khionas : klojimas, ratai : vezZimas), turiniai susikryZiuoja.
Abiem atvejais turime vadinamaja daline sinonimija, arba parasemija’®. Taigi nagrinéja
nt homoseminius sinoniminius leksikos santykius, operuotina ne visais ZodZiais,
o tik atskirais sudedamaisiais reik’més struktiros elementais — semantini
ais variantais.
EkvivalentiSkiems semantiniams variantams nustatyti paprastai uztenka
aiSkinamu-

ju Zodyny, kuriuose pateikiamas pakankamas poliseminio ZodZio semantinés
struk-

turos vaizdas, t. y. atspindi visa semantiniy varianty suma"™. ZodzZiy
reikSmiy, t. y.
semantiniy varianty, sutapimas yra esminis identifikuojantis arba
relevantinis sinonimijos pozymis. Papildomu relevantiniu pozymiu laikoma jy kategorin
és gramatinés reikSmés sutapimas, t. y. priklausymas vienai morfologinei
klasei — kalbos
daliait®, pvz.: klétis, svifnas; sunkis, svarts, svambis, smagis; dirbti,
triiisti, plusti, krutéti, veikti; palengva, pamazi ir kt.

Lygiai pagal tokios pat apimties semantinj vieneta skirstomi ir
heteronimai.
Sutampanti semantinj varianta kaip skirstymo kriterijy Gia
salygoja ne vien tik i
literatiring kalba ieinantys heteronimai, o visame lietuviy kalbos
plote vartojami
zodziai. Pagal vieninga »,Programa“ uZra8yti net ir daugiareik’miai
Zodziai patei-

kiami jau diferencijuoti pagal pageidaujama reikSmés ekvivalenta
ir bina atriboti
nuo kity reikSmiy. Turint visa medZiaga prieS akis, gretinamy
(skirstomy) Zodziyu
semantinio ekvivalenti$kumo santykiai paprastai esti gana
akivaizdis. Tuo tarpu
sinonimijoje tie santykiai ne tokie aixkis. Lyginimo pamata —
semantinj varianta —
reikia apvalyti, atriboti nuo kitu reikSmiy jy analizés reikSmiu
apimties skaidymo
budu. Taigi arealinés lingvistikos metody taikymas sinonimija
i gali nemaZai padéti.
Be to, lietuviu kalbos heteronimams biidinga, kad daugelis
jy visomis DLKZ

pateiktomis reik’mémis, kuriomis jie gali biti vartojami literatiri
ngje kalboje, tarméese paprastai neZinomi. Tarmése jie daugiausia vartojami tik
tam tikromis reiké-

mémis

— vienoje tarméje

nekultiems javams

vienokiomis,

krauti vadinamas

kitoje kitokiomis.

Pvz., ten, kur trobesys

klojimu (tas Zodis paprastai ten reiSkia ir

vienam kartui kulti ant grendymo suklotus javus), klionas
reiSkia Zardiena, pieva
prie Klojimo, o ten, kur tas trobesys vadinamas kluonu,
Zardiena vadinama

daugiausia kluoniend arba Zemaitijoje, kur minétas pastatas
vadinasi jduja,
jdujé, jdujas, jdujis, reja, darziné, Zodziais klojimas arba kluonas
vadinamas grendymas. Tatiau, iSskyrus Siy zodziy arealy sandiiras, jie
retai kada

pavartojami si-

nonimiSkai. Taigi tarmése tie ZodZiai daZniausiai néra sinonimai
, lygiai kaip vienos

* C. T. Bepexan, min. veik., p. 97.
“A. Tl. Esrensesa, Ocnosnnie BONpOCbI JeKcu4ecKOH
cHHOHHMHH, —Ouepxu no cuHOHUMHM COBPeMeHHOrO pyccKoro «uTepatypHor
o sasbika, Mocksa—Jlennurpag, 1966, p. 26;
B. T. Tax,

Onur npumenenna COMOCTABHTeABHOTO aHaJIN3a K H3YYeHHIO
CTPYKTypBI

‘c0Ba, ,,Bonpock s3bIKo3HaHHAa, 1966, No2, p.97;C
.
* C. T. Bepexan, min. veik., p. 49—50.
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T. Bepexan,

min. veik., p. 50.

3HaueHHA

kurios nors tarminés sistemos poZitiriu jy netinka vadinti ir heteronimais. Tai pa-

prasti heteroleksiniai ir heteroserainiai (besiskiriantys forma ir turiniu) Zodyno
vienetai, kurie tik uz tarmiy ribu, t. y. literatiirinéje kalboje, savo daugiareikémisku-

mo déka gali sueiti ij homoseminius sinoniminius santykius. O tarmése homosemantais jie gali tapti tik retkarGiais, t. y. tada, kai kurios nors tarmés atstovas tuos Zodzius vartoja tokia reikSme, kokia jie turi literatiirinéje kalboje arba gretimoje tar-

méje ir pan.
Leksikos raida ir tobuléjima salygoja prieStaravimai tarp jos galimybiy (resursy
ar Zodziy inventoriaus) tam tikru laiko tarpu ir didéjanéio Zmoniy noro savo mintis
reikSti suprantamiau, ivairiau ir tiksliau’®. ,,Zodis yra iekojimas“, — teigia psicho-

lingyistai!’. Sio prieStaravimo rezultatas yra ir sinonimai arba homosemantai. Santykius tarp leksiniy vienety geriausiai iSrei8kia visi$kas ju nesutapimas, skirtingu-

mas tiek pagal forma, raiSka (heteroleksija), tiek pagal turini, reikéme (heterosemija).

Taigi sinonimai, kaip reik’me sutampantys komunikaciniai vienetai, yra pertekliniai, papildomi kalbos elementai. Tatiau kalba juos pakenéia ir net daugina Zodziu

skolinimo, darybos, semantinés ekspansijos, metaforiniy ir metoniminiy reikSmiy
perkélimo bidais!®.
Pats sinonimo vartojimas kalboje reikalauja, kad jis, pavaduodamas jau esanti

zodi ir reikSdamas

ba

ta patia savoka, i8reikSty ja kiek kitaip arba Siek tiek kitokia.

Sinonimai atsiranda pagal binarinj (dvinari$kumo) principa opozicijos, arprieSprieSos, bidu: vartojamam ZodZiui stengiamasi prieSpastatyti kita —

,.efektyvesni, ispiidingesni“, pyz.: ark fs, Zirgas, asvienis, kuinas; gy vaté, angis,
kirminas (ir kirmélé), snibidé, snypstélé, piktoji, ilgdji; mixkas, girid, médé ir médzias. Tokiais ,,ispidingesniais“ reik$més atspalviais besiskiriantys sinonimai (plg.
asvienis, kuinas, Zirgas, kirminas ir kirmélé, ilgoji, pilkoji, snypstélé, giria, medé ir

mediias) kalbininky paprastai vadinami

nariais, pirmyjy paprastai neutraliu,

Zymétaisiais, ,,markiruotais“ opozicijos

neZymétuju, ,»nemarkiruoty“ tos opozici-

jos nariy atzvilgiu (plg. arklys, gyvaté, miskas). Neutralieji, neZymétieji opozicijos

nariai, sinoniminése eilése ir blokuose turédami bendriausia reikSme, atlicka dominantés" vaidmeni. Jie yra tartum atraminiai stulpai, pagal kuriuos lyginami, identi-

fikuojami kiti Zymétieji (su jvairiais reik$miy atspalviais) sinonimai. Nuo neutraliyju
Zymétieji

opozicijos

nariai, arba

sinonimai,

paprastai

skiriasi

nevienodai

i&rei8-

kiamu daikto ypatybés ir nevienodu veiksmo intensyvumo laipsniu, nevienoda savoky apimtimi, skirtingu subjektyviu daikto ar reiSkinio vertinimu, t. y. kalbandgiojo santykiu su reiSkiamuoju objektu, nevienoda leksine aplinka bei sintaksiniais
rySiais (distribucija) ir pan.*° Be pagrindinés informacijos, t. y. leksinés reik’més krivio, tokie sinonimai kartu atlieka ir ekspresijos bei estetines funkcijas. Taigi sinonimas yra savoti8ka jau esamo kalbos ZodZio transforma”.
* P. A. Byxgaros,

A. A. Jleoutbes,

IIpo6semst pasputua

Mcuxonormueckaa

Typa caopa, Mocxsa, 1971, p. 18.
18 C. I. Bepeaan, min, veik., p. 133.
8 J. Pikéilingis, min. veik., p. 24.
rpag,

* J.

s2bika, Mockxsa—Jlenuurpag,

crpyxtypa

1965,

p.

33-36.

sHauenua, — Cemantuyeckas cTpyK-

Pik€ilingis, min. veik., p. 22-24; Caosapb cuHonumos pycckoro sabika, I, Jlenuu-

1970, p. 11.
CC. Tr. Bepexan, min. veik., p. 150. Transforma dar vadinama perpavadinimu arba semantine transformacija, plg. B. T. Tax, Cemaurmueckas ctpyKtypa cn0Ba, Kak KOMMOHeHT ceMaHTHYeCKOH CTpyKTYpbI BbICKAasbIBaHHA, — CeMaHTH¥ecKaa cTpyKTypa caoBa, Mocksa, 1971,
p. 81-82.

8. as. Nr. 1026
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Sutampanti leksiné reik’mé pagal semantini varianta (arba pagal kiekybinj
parametra) yra svarbiausias ty ZodZiy ekvivalentiSkumo poZymis. Nesutampa tik

stilistiniai ir funkciniai (pagal kokybinj parametra) atspalviai. Jie paprastai sudaro
pagrinda intersinoniminéms opozicijoms atsirasti ir gali trukdyti tuos opozicijos

narius sukeisti viena su kitu. Taéiau tie atspalviai yra neesminiai arba irrelevantiniai diferenciniai sinonimijos poZymiai ir nepanaikina semantinio ty Zodziy lygiaverti8kumo, nes emociniai ir ekspresiniai atspalviai nelietia reik’més loginio branduolio”. Sie stilistiniai ir funkciniai (kokybiniai) skirtumai yra bitini sinonimams.

Jie paprastai ne tik salygoja sinonimy buvima, bet ir nulemia ju gyvybinguma bei

daugéjima. ,,Kalba ,,nepakencia“ beprasmiy tapatybiy ir atsirades absoliutus,
arba visiskas, sinonimas ilgainiui iSstumia savo ,,partneri“ arba privertia ji keisti
reikSme ir virsti ne visisku‘“?*.

Heteronimams tokie kokybiniai gretinamy ZodZiu reikSmiy atspalviai yra ne
tik nebiidingi, bet ir nepageidautini, nes jie griauna jy semantinj ekvivalenti$kuma.
Arealinéje lingvistikoje tarp gretinamy arba kartografuojamy nariu turi biti visiskas semantinis ekvivalenti$kumas tiek pagal semantini varianta (kiekybinj parametra), tiek pagal ekspresinj, emocinj reikSmés niuansq (kokybinj parametra). Taéiau
terminai ,,ekspresiniai, emociniai, stilistiniai ir funkciniai reik’més atspalviai* tinka vartoti tik kalbant apie vienos kalbinés sistemos ZodZius — sinonimus. Todél,
kalbant apie heteronimus, operuotina tik kokybiniais leksiniy reikSmiy skirtumais
arba atspalviais, kurie ir sudaro svarbiausia sinonimy ir heteronimy skirtuma. Tai-

gi arealinéje lingvistikoje negalima gretinti, pvz., Zodziy arkljs, bdimé, kipeta su ati-

tinkamos reikSmés Zodiiais Zirgas, kuinas; isgaqstis, siatibas; kiigis, stirta, nes nesutam-

pa tais ZodZiais reiSkiamy savoky poZymiai. Juos galima bity lyginti tik tuo atveju,

kai vienas kuris nors ty ZodzZiy tam tikros teritorijos dalyje turéty ekvivalentiska
kitiems atitinkamo biirio ZodZiams reik’me pagal abu parametrus. Pvz., pagrindinéje lietuviy kalbos ploto dalyje miskas ir girid reiskia nevienodo dydzio miska (tai-

gi jie Gia ir tarmése yra sinonimai), tatiau ploto pakraStiais Zodis girid, reikSdamas

bet kokio dydZio miSka ir neturédamas

kitokiy sinonimy, gali biti traktuojamas

kaip heteronimas ir gretinamas, t. y. prieSpastatomas, ZodZiams miskas, médé,
médzias. Vadinasi, pagal kokybinj reikSmés parametra sinonimai ir heteronimai

vienas

kita

neigia.

Jeigu sinonimy identifikavimo sqalyga yra sutampanti reik$mé pagal semantinj
varianta, 0 opozicijos pagrinda sudaro jy kokybiniai reikSmés skirtumai arba jais

pasireiSkiantys

ekspresiniai,

emociniai

atspalviai,

tai heteronimy

gretinimo,

t. y.

skyrimo, salyga yra jy visi8kas sutapimas abiem reikSmés parametrais, o heteronimu
opozicijos pagrinda sudaro jy priestata pagal vieta (teritorija, areala, geografija),
arba diatopija ir rai’ka, arba forma. Taigi heteronimai sudaro ne reik§més
(turinio), o diatopines rai’kos (formos) opozicijas, o vienoda reik’mé yra

svarbiausia

ty opozicijy salyga, arba

laidas.

Sinonimy yra tiek tarmése, tiek literatirinéje kalboje. Vieni yra bendri tarméms

ir literatirinei kalbai. Kiti Zinomi tik tarmése. Ypaé¢ pastarieji pasizymi dideliu mar-

gumu. Pagal ,,Lietuviy kalbos atlaso medZiagos rinkimo programa“ uzZraSyta daugiausia pagrindiniai tarmiy pavadinimai, vadinamieji heteronimai, ir tik retkaréiais
= C. T. Bepexan, min. veik., p. 68.
* J. Pikéilingis, min. veik., p. 8.
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ju izoglosy sandiroje uZraSyta po pora ir daugiau pavadinimy, kuriy dalis yra pateke
taip pat j literatiring kalba ir savo ruoZtu sudaro sinonimines eiles. Daugelis tokiy
pagrindiniy pavadinimy tarmése neretai gali turéti irgi sinonimiskai vartojamuy Zo-

diy, tatiau jy, iSskyrus vieng kita atvejj (plg. arklys ir kuinas), ,,Programoje“ nebuvo
reikalaujama uZraSyti. Todél daugelis tokiy tarminiy sinonimy ir neuZraSyta. Taciau
jau vien i§ kuino gretiminiy pavadinimy ir heteronimy galima spresti apie tarminiy
sinonimy jvairuma, jy ekspresyvuma ir emocionaluma, plg.: dvésena, dvasnd,

diena-

galys, gaisena, galadiénis, kévé, sprdégena, stipena. Gretiminiais pavadinimais kartais pasiZymi kiti pagal ,,Programa“ uZraSyti pagrindiniai pavadinimai, pvz.: vaivoryksté, peteliské, latimZirgis, kraujazolé ir kt. Vieni jy gali biti vartojami gana pla-

Ciai, sudarydami tam tikrus i8tisinius arealus, kiti prareciui iSsibarste didesniuose
plotuose, treti tik vienoje kitoje vietoje. Tai bidinga tiek pagrindiniams pavadinimams, arba heteronimams, tiek jy tarminiams, o neretai kartu ir literatiriniams sinonimams. Toks pavadinimy ivairavimas ir nevienodas pasiskirstymas arealais

priklauso nuo patios kalbos prigimties dvejopumo, jos dichotomijos, t. y. skyrimo
sisteminiy kalbos lygmens (arba plano) fakty nuo atsitiktiniy, individualiy Snekos
(kaip kalbos proceso arba kalbéjimo, realizacijos) lygmens fakty.
Kalbos lygmens leksiniai vienetai pasizymi tam tikrais pastoviais sisteminiais.
invariantiniais ypatumais. Sistemingu vartojimu Zodis, iéjes i kalbos sfera, iSlaiko
savo reikSme net ir ,,nevartojimo situacijoje; intraverbaliniy santykiy tinklas tartum
nubréZia galimas ZodZio vartojimo ribas — jo semantinj potenciala“. Tai vadinamoji sisteminé ZodZio reikSmé arba semantika™. Sisteminé reik’mé, kaip aukStesnio
lygmens kalbos faktas, realizuojama vartosenoje, kuri palaiko jos pastovumg. Kitaip sakant, tarp ZodZio (kaip fonemy ir grafemy visumos) ir tuo ZodZiu reiSkiamos
savokos (signifikato) vartosena nustato pastovy rySi, arba santykj?®.
Tuo tarpu Snekos, arba realizacijos, atveju i pirma plana iSeina vadinamieji
iprasminimo santykiai, kurie yra nepastoviis, nes vienas ir tas pats daiktas ar rei8-

kinys (jo turinys) gali biti iSreik8tas ivairiomis savokomis, vadinasi, gali gauti skirtingus kalbos Zenklus — ZodZius?*. ZodZiy reik8més gali biti perteikiamos pagal
ivairias asociacijas arba patys ZodZiai kitaip iprasminami. PaSnekovas (ir raSytojas)
savo dispozicijoje turi palyginti daug galimybiy realios tikrovés objektus susieti
ivairiausiais prasminiais rySiais ir pavadintijuos individualia savo nuoZitra, Zinoma,
tiek, kiek gali ji suprasti klausytojas ar skaitytojas. Be to, Snekantiems dar padeda
ekstralingvistinés salygos*’. Taigi nauja ZodZio reiksmé priklauso nuo salygy konteksto ir, pasireik8dama tik atskiry individy 8nekoje, nebejeina j semanting ZodzZio struktira, kaip pastovus jos ingredientas*. Tai vadinamoji situaciné ZodZio reikSmé,
arba semantika®’.
* A. A. Bpyaubili, Suayenue ca0Ba 4 McHxon0rHAa npoTHBONocTaBzeHnii, — CemaHTHueckad cTpykTypa c1oBa, Mocksa, 1971, p. 20.
*° B. T. Tax, Cemantuyeckaa CTpyKTypa Copa KaK KOMMOHeHT CeMaHTHYeCKOM CTpyKTy~
pbl BEICKa3bIBaHHA, — CeMaHTuueckaa
*° Ten pat, p. 79.
* C. T. Bepexan,

CTpykTypa cnoBa, Mocksa,

1971, p. 78—79.

min. veik., p. 110.

28H. H. Amocosa, K sonpocy 0 wekcu4eckoM sHayeHHH Cn0Ba, ,BecTHukK seHHHrpanekoro yHupepcuteta. Cepusa ucTopHu, s3biKa H aMTepatypsi", Ne 2, sein. I, Jlenuurpag, 1957,
p. 159.
* A. A. Bpyauniii, min. veik., p. 20.
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Tuo bidu kaip nuo sisteminiy pastoviy reikSmiy skiriamos nepastovios kontekstinés arba situacinés reikSmés, taip nuo sisteminiy sinonimy reikia skirti situaci-

nius arba kontekstinius sinonimus tiek literatirinéje kalboje, tiek ir tarmése.
GrieZtesni tokio skirstymo reikalavimai paprastai keliami dabartiniy literatariniu kalby sinoniminiy Zodyny sudarytojams. Kitokiais reikalavimais remiasi kurio nors rasytojo groZinio veikalo kalbos nagrinéjimai. Cia ZodZiu reikSmiy perkélimas ir praplétimas, taip pat ivairiy heteronimy arba jy darybiniy varianty vykes
pavartojimas laikoma kirinio teigiamybe, raSytojo nuopelnu. Pagaliau ne tik kalbos
tikslumo, bet ir raiSkumo, vaizdingumo ir lankstumo reikalaujama visur, tiek publicistinéje, populiariojoje mokslinéje literatiroje, tick Snekamojoje kalboje. Vadinasi,
sisteminiy ir kontekstiniy sinonimy skyrimas ar atranka priklauso nuo jy vartojimo
tikslo ir paskirties.
o
Antra vertus, per ilgesnj laika tam tikry ZodzZiy reikSmiy perkélimai

pasidaro

pastovis ir imami vartoti visy tam tikros kalbinés visuomenés nariy. Taigi nepastovis
Snekamosios

kalbos faktai, vadinamieji

okazionalizmai, gali virsti norminiais kal-

bos faktais ir kaip stilistiniai variantai gali sueiti su esamais kalboje tos pacios arba
artimos

reikSmés

ZodZiais

j pastovius

sinoniminius

santykius.

Palyginimui gali tikti sinonimais laikomi minéti gyvatés pavadinimai, i§ kuriy
kifminas, kirmélé, Snibzdée, snypstélé, ilg dji, piktdji yra aiskis Snekamosios kalbos ZodzZiai. Tarmése daugelis jy yra virte sisteminiais faktais, savoti8kais heteronimais.
Jy ,,8nekamasis“ pobidis paaiSkéja, tik gretinant su literatiirinés kalbos terminu
gyvaté, kuris paprastai Zinomas ir visose tarmése, bet kaip tam tikras tabu neretai vengiamas vartoti. Todél jo vietoje vartojami kiti, dazniausiai eufemistinés
kilmés ir su tabu susije (kai dél prietary, bijantis nelaimés, vengiama pavojinga gyvi vadinti tikruoju vardu) pavadinimai. Tie antriniai pavadinimai, nors ir ne visada
sudarydami iStisinius arealus, kartais daZniau vartojami negu Zodis gyvaté, pvz.,
kifminas kai kuriose Zemaitiy Snektose ir kt. Dviejy ar trijy pavadinimy vartojimas
kurioje nors vietoje rodo, kad jie ir tarmése gali biti sinonimai. Sinonimines poras
daZniausiai sudaro ,,bendranacionalinis“ terminas gyvaté su vienu arba dviem if
minéty

eufemizmy.

I8siskiria tik sinonimas angis, kuris if kilmés yra senas heteronimas ir su ZodZi
syvaté sudaro diatoping opozicija. Tatiau ji, uzimantj tik nedidelj areala pietvakarinéje Lietuvos dalyje (ankstiau jis buvo vartojamas ir buv. Rytprisiy lietuviy tarmése),
dabar baigia iSstumti platiau jsigaléjes ir literatirinés kalbos terminu tapes pavadinimas gyvaté. Nors angis kaip heteronimas ir nyksta, tatiau literatirinéje kalboje
Jis isigali kaip sinonimas, neretai vartojamas perkeltinémis reik&mémis su tam tik
tais didingumo ir iSkilmingumo atspalviais ir pan. Dél tokio Zodzio angis reikSmés
kitimo veikiausiai kalti yra senieji, daugiausia religinio pobidiZio raStai.
Kaip heteronimai, pateke j literatirine kalba, tampa sinonimais, jtikinamai rodo ne tik pastarasis angies atvejis, bet ir daugumas auk&tiau pateiktujy pavyzdziu.
Taciau literatiriné kalba, kaip naujai besiformuojanti kalbiné sistema, dél savo
norminio pobidZio gana smarkiai varzo j ja patekusiy heteronimy santykius, kartais
savaip versdama juos keisti reikSmes ir kt. Todél geriausia pasekti, kaip natiraliai
tarmése formuojasi heteroniminés kilmés sinonimai, plg. klétis ir svirnas.
Ten, kur
vartojama tik vienas katras ty ZodZiu, jie abu reigkia ta pati — yra visiSkai
vienodos
semantinés apimties abiem reik’més parametrais. Tatiau tu ZodZiy arealy
sandiroJe ju reikSmés jau imamos diferencijuoti: klétimi vadinamas paprastai
valstietio
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trobesys griidams laikyti, o svirnu didesné arba grazesné, dazZnai dvary arba turtingesniy valstieciy klétis. Kléties areale Zodis svirnas kai kur gali biti atéjes ir if kitos
socialinés aplinkos (apslavéjusios dvarininkijos) kaip grjZtamasis skolinys, nes baltiSkos Saknies svir-n- pavadinimais tas pats objektas gana platiai vadinamas gretimose baltarusiy, taip pat Zinomas rusy ir lenky tarmése®.
Polinkis didesne kléti vadinti svirnu (paprastai kléties areale) kurj laika buvo
suintensyvéjes koliikinés santvarkos metais, prasidéjus dideliy svirny (griidy sandéliy) statybai. Tiesa, pastaruoju metu vis labiau isigali modernizuotos griidy saugyklos, vadinamos sandéliais, 0 ZodZiai klétis, svirnas tebezymi tuos patius etnografinius objektus. Ta¢iau jau vien ZodzZio svirnas pakitusia reik’me spartus plitimas
akivaizdZiai rodo, kokia reik$me heteroniminés kilmés sinonimy buvimui ir ju gajumui turi semantiné diferenciacija.
Tarmése pastebima nemafZa ir prieSingy atvejy — reik8miy abstrakcijos reiSkiniy. Vienose tarmése pora ar daugiau Zodziy gali biti vartojami sinonimiskai dife-

rencijuotomis reikS’mémis, o kitose — daZniausiai pakraStinése tarmése — vienas
i§ jy katras Zodis vartojamas apibendrintomis reik’mémis, pyz., minétas misko sinonimas girid arba mégti (Gnas mégsta iigért; bernai sa mergomi mégstasi™ Ziete-

la) ir myléti (aX myliu lietuviskai dudénc; Gnas mfli vaikits Saléininkai).

Vadinasi,

procesa, kai vietoje keliy sinoniminiy Zodziy pradedamas vartoti vienas juos atsto~

jantis Zodis, paprastai lydi reik’miy apibendrinimas arba semantiné abstrakcija.
Tiesa, kaip sinonimai virsta heteronimais, t. y. nesinonimais, susekti sunkiau.
Desinonimizacijos (kai Zodziai nustoja biti sinonimais) reiSkiniai yra palyginti re-

tesni ir ne tokie akivaizdis, nes jy neveikia tokia organizuojanti ir norminanti si-

stema, kaip literatiiriné kalba. Jie kick bidingesni daugiausia nykstan¢ioms ir besini-

veliuojancioms

pakraStinéms

Snektoms, kurios

dél buvusio istorinio

administraci-

nio, socialinio ir kultirinio susiskaldymo ir uZdarumo formavosi gana ilgai ir dél to
palaipsniui izoliavosi nuo pagrindinio lietuviy kalbos ploto tarmiy.
Desinonimizacijos atvejy pasitaiko ir centrinése tarmése, tatiau jie paprastai

priklauso ankstesniam kalbos raidos periodui. Pvz., ilike heteronimai

— dialektiz-

mai médé Zemaitiy tarmés Siaurés vakarinéje dalyje, médzias pietrytinése aukStaitiy
Snektose ir palyginti gausiis Saknies med- vietovardZiai bei kiti ZodZiai jvairiose tarmése, taip pat latviy mezs ,,mi8kas“, prisy median ,,t. p.“ rodytuy, jog senovinis mi8ko pavadinimas turéjo med- Saknj. Véliau ji pakeité naujadaras miskas, nes Saknies
med- dariniais imta vadinti konkrety medj. Netiesiogiai Siam rei8kiniui pailiustruotitinka daugelis etimologiniy leksikos tyrinéjimy, kurie paprastai remiasi ir nagrinéjamy ZodZiy vartojimo arealy nurodymu.
Vadinasi, heteronimai ir sinonimai yra glaudZiai tarp saves susije leksiniai vie-

netai. Ir tarmése tie patys Zodziai gali biti tiek sinonimai, tiek heteronimai. Tas ju
tarpusavio priklausomumas pasireiSkia jy pereinamumu: heteronimai gali virsti
sinonimais, 0 sinonimai — heteronimais.
Veikiausiai tam tikry heteronimy dialektizmy lickanomis laikytini ir kai kurie
paseng ir i§ aktyvios vartosenos iSéje arba beiSeinantys Zodziai, archaizmai, uisi* Pig. Ttianextanarivnst atsiac Genapyckait

Moser, Minck, 1963, 239 Zemélapi;

ToaKospili cnosapb, TV, Mocksa, 1955, p. 150; Stownik jezyka polskiego,
p. 791.
* Pavyzddiai uzra8yti autoriaus dialektologiniy ekspedicijy metu.

B. Jaa,

VI, Warszawa,

1915,
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konservave

senuosiuose raStuose ar tarmése, kaip antai aZvienis, pékus ir kt. Vadi-

nasi, laikui bégant, tiek sinonimai, tiek heteronimai keitiasi. Vieni i8nyksta, kiti atsi-

randa. Siuos rei8kinius paprastai salygoja reikSmiy diferenciacijos ir abstrakcijos
procesai. Tuo bidu

skirtingais

laiko tarpais sinonimy ir heteronimy santykiai yra

kitoki. Kitaip sakant, ir vieni, ir kiti yra istoriSkai salygoti kalbos elementai. Todél

negalima vienoje laiko plotméje lyginti diachroniSkai skirtingy reiskiniy. Tiek
literatiirinés kalbos ir tarmiy, tiek vien tarmiy sinonimy ir heteronimy tarpusavio
santykiai realiausiai esti atspindimi tik vieno laiko, tam tikro kalbos raidos periodo
rémuose, t. y. prisilaikant tu rei8kiniy sinchroniSkumo (vienalaikiSkumo).
Snekamojoje kalboje i sinoniminius santykius sueiti ar j heteronimy tarpa patekti gali ir kitu skirtingy socialiniy sistemy leksiniy vienetu, pvz., socialiniy Zargo-

nybiy, ivairiy profesionalizmy. Tai daugiausia atskiri ZodZiai, vartojami siaury
socialiniu grupiy Zmoniu: aristokratijos ar miesty prastuomenés, amatininku, ji-

rininku, vagiy, elgetu, mokiniy ir kt. Tai socialiSkai, ar diastratiSkai, skirtingy
sistemy ZodZiai, traktuotini kaip atsitiktiniai Snekos faktai, ar okazionalizmai.
ir heteronimams taip pat yra bidingy bendry bruoZy ne tik pagal
Sinonimams
reikime, turinj, bet ir pagal raiSka, forma. Kaip savarankiSkais sinonimais, taip ir
heteronimais laikytini skirtingy Sakny ZodZiai, pvz.: gyvaté, angis, kifminas; mis-

kas, girid, m@dé; sutema, sémbréskis, sdmblysis ir kt. ZodZiai, kurie i8laiko ta patia

Saknj, bet skiriasi darybiniais afiksais, linksniavimu ar kirtiavimo paradigma, ne-

désningais fonetiniais elementais, traktuotini kaip pirmyjy variantai*, pvz.: ki?minas ir kirmélé; médé it médzias; sutema ir sdntémis, sdmbréskis ir brékSma,

vieversys

ir vovers¥s arba cyruljs ir cyrulfs ir kt. Be abejo, yra ir ne tokiy aiskiy, o gerokai
problemiSkesniy zodziy formos skirtumy, kuriuos nagrinéja ne tik ZodZiy darybos
specialistai, bet fonologai ir leksikologai. Sie i&viriniai ZodZiy skirtumai gali biti
atskiro darbo tema.
Visa, kas ankséiau iSdéstyta, rodo, kad sinonimai ir heteronimai yra glaudZiai
susije kalbos elementai. Ir vieni ir kiti — skirtingai skambantys ZodZiai, kuriy svarbiausias jungiantis, identifikuojantis elementas yra ekvivalentiSka reikSmé. Taciau
skirtingai sk amban¢iy Zodziy reikSmés ekvivalentiSkumas dar nieko nesako apie ju
u
sinonimiSkma

du ar daugiau

ar heteronimiSkuma.

Zodziy

pastoviai

Sinonimijos

vartojami

santykiai

vienoje kalbos

susidaro tik tada, kai

sistemoje.

Sinonimais

laikytini tik tie zodziai, kurie sudaro biting Zodyninés sudéties dali, dabartinés lite-

ratirinés kalbos, gyvos bendranacionalinés Snekamosios kalbos dali**. Svarbiausias
sinonimijos bruoZas yra jos sistemingumas, kurio pagrinda sudaro intersinoniminés
teikSmés opozicijos. Dél to sinonimija yra viena i§ svarbiausiy kalbos vaizdingumo
priemoniy.
. Tuo tarpu heieronimija sudaro atsitiktinai pagal reikSme sutape skirtingai skambantys Zodziai — heterosisteminiai leksiniai vienetai. Jie tarpusavyje nesusije joKiais sisteminiais rySiais ir nesudaro reik’més opozicijy. Jy absoliutus tapatumas
net trukdo jiems virsti literatirinés kalbos sinonimais. Tatiau §j trikuma atsveria
nepaprastas heteronimy skambumas ir paprastumas. Dél to daugelis heteronimy yra
vartojami kaip literatiirinés kalbos sinonimai. Heteronimai yra tik galimi, arba potenciniai, sinonimai. Ta¢iau ne visiems jiems lemta tapti sinonimais. Kartais net ir
“#2 Lietuviy kalbos atlaso Zemélapiuose tokie variantai kartografuoti paprastai artimu Strichu, Zenklu ar panaSia izoglosa, kuriais buvo Zyméti pagrindiniai pavadinimai.
88 Cnopapb CHHOHAMOB pycckoro sabiKa, I, p. 7.
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Zymaus

raSytojo pavartotas siauras heteronimas

dar negali

biti laikomas

literati-

rinés kalbos sinonimu. Todél ir ij daugelio jy pateikima A. Lyberio ,,Lietuviy kalbos sinonimy Zodyne“ reikia Zidréti daugiau kaip j tam tikrus rekomendacinius heteroniminiy sinonimy sqraSus. Dar daugiau jy pateikta DLKZ, ta¢iau ne tiek rekomen-

-davimo,

kiek

aiSkinimo

tikslu.

Heteroniminés kilmés sinonimams bidinga, kad literatirinéje kalboje jie vartojami pakaitomis: arba vienas, arba kitas, arba trecias. Todél, galima sakyti, kad

jie dar nenusistovéje. Pirmiausia nenusistovéje tokiy sinonimy eilés, nes jas sudaro
paprastai reikSmés tapatybés, nesudaran¢ios opozicijy. Daugelio tokiy heteroniminiy sinonimy vieninteliu opozicijos pamatu yra jy funkcinis nelygiavertiSkumas.
Dominante laikoma vienas i§ daugiausia vartojamy literatirinéje kalboje heteroniminiy sinonimy, kuris paprastai suvokiamas, kaip neutralusis opozicijos narys, o kiti — kaip funkciSkai riboti nariai arba tam tikri tarmiSkumai. Neretai tai suvokiama subjektyviai, pagal savo tarme, i8 kurios kiles raSantysis, kuris neZino retesniy
objekty pavadinimy literatirinéje kalboje, nes jy kartais dar ir néra. Jie dar tik
formuojasi. Be abejo, nemaZa tokiy heteroniminiy norminiy pavadinimy ir jy si-

nonimuy praktiSkai pakoreguos leksikai skirtas Lietuviy kalbos atlaso tomas, Ilgainiui kalbinéms iSraiSkos priemonéms augant, galima tikétis, jog daugelis tokiy tapatybiy

diferencijuosis

pagal

reikSme.

Be to, galima numatyti, kad keisis net ir dominantés, j kuriy vieta paprastai
pretenduoja vakary aukStai¢iy — literatirinés kalbos pagrindo tarmés — ZodzZiai ir
iS dalies kity gretimu, o kartais ir tolimesniy tarmiy ZodZiai, kuriy daugelio vartojimo
arealus iSrySkins minétasis atlaso tomas. Pvz., iS A. Lyberio Zodyne pateikiamu
poru karvélis: balafidis, klétis : svifnas, ratai : vezZimas ir kt. aiSkéja, kad dominan-

témis laikytini pirmieji ty pory Zodziai. Tatiau vartosena rodo, kad antrieji nariai
kartais yra gajesni ir turi visas galimybes uZimti pirmyjy vieta.
Sinonimy skaitius kalboje néra koks nors pastovus dydis. Kalbanciujy samonéje jie neturi nei pastovaus skaigiaus, nei eilés, o priklauso nuo Zmoniy kultiros
lygio, profesiniy igidZiy, psichinés struktiros ir kt.* Lygiai ta pati galima pasakyti
ir apskritai apie kalbos Zodynine sudétj arba apie kiekvieno Zmogaus kalbos Zodingumg. Tai susije su tuo, kad leksika, kaip sistema, neturédama pastovaus Zodyninés sudéties inventoriaus,

yra atvira

paSalinéms

jtakoms.

Dél to

kalbos

leksinés

sistemos atvirumo i ja gali lengvai patekti jvairiy kity sistemu, taigi ir kity kalbu,
Zodziy. Jeigu literatirinés kalbos leksiné sudétis yra paprastai imanti sistema, tai
daugiausia jai duodantiomis yra tarminés sistemos, kurios i§ esmés yra vadinamosios
bendratautinés kalbos sudétinés dalys. Taigi ir tarminiy sistemy ZodZiai — heteronimai — yra tos patios bendratautinés kalbos zodziai. Jiems tapti pilnateisiais literatirinés kalbos ZodZiais kartais trukdo tik jy teritorinis ir tuo patiu funkcinis
‘Stilistinis ribotumas.
Jeigu ZodZiy sinonimija yra viena i$ pagrindiniy kalbos vaizdingumo priemoniy, tai heteronimija laikytina vienu i$ svarbiausiy sinonimijos Saltiniy. Vadinasi,
heteronimai yra pagalbiniai sinonimijos elementai, susijg su sinonimais tik vadinamaisiais papildomais santykiais.
Kadangi ir sinonimai, ir heteronimai gali biti i8skiriami arealinés lingvistikos
metodais, todél galimas ir arealinis, arba geografinis, jy tarpusavio santykiy trakta“ C.

T. Bepekan,

min. veik., p. 135,
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vimas. Nors Sis straipsnis yra tik kuklus tokio traktavimo bandymas, ta¢iau ir jis
parodo, kad arealinis tyrinéjimo metodas gali gerokai palengvinti ne tik praktiniy
kalbotyros kKlausimy sprendima, bet ir Zymiai praplésti teorinés lingvistikos galimybes.
A. BAY THPHC
O B3AMMOCBSI3H JIEKCHYECKOH
MW TEOrPA®HH CJIOBA

CHHOHHMHH

Peswme

PaccmatpupaioTch OTHOWeHHA jeKCHYeCKOM CHHOHHMHHM H reorpatbHH cioRa (nox 9TH
TEPMHHOM MOApasyMeBaeTCA HE TObKO yNOTpeO1eHHe C1OBa B TeppHTOpHaNbHOM cCMBICAe, T.e.
3aHHMaeMBlii apean, HO H apeasibHas, reorpadayeckast TpakToBKa eKcHYecKux equHur). OcHoBolt atoll craTbH ABaAKeTCA

neKcuyeckuii

MaTepHan

,ATaaca

wuTOBCKOrO

s3KIKa“ H OOHAbHEIe

MaTepHaJILl, COOpaHHble aBTOPOM BO BPEMA MHOTOYMCCHHBIX QHa1eKTOAOrHYeCKHX 9KCeAMUMil.
Jas amtosckoro autepaTypHoro s3bIKa XapaKTepHb! TakHe CHHOHAMHUeCKHE PaabI, coCTABHBIMH KOMMOHEHTAMH KOTOPBIX ABIAIOTCA COBa, yNOTPeGanemble Ha OrpaHMeHHOl Teppu-

TOPHH B pa3IM4HBIX QuateKTax, Halp.: drklas, Zagré, Zambis, Zhobris coxa"; sklastis, sklendé,
stima, Sovyné, kigtivas ,,\BepHaa 3aBuxKka, 3acos“. B orawune OT CHHOHUMOB Kak e2HHHY,

OAHO! A3bIKOBOI CHCTeMB! STH TeTepOCHCTeMHBIe
BaloTca

0

MPOHCXOKAeHHIO

reTepOHHMaMH.

CjIOBa

YCarOBHO

Ha3bi-

CuHOHMBI H reTepoHUMBI COBTAaLalOT TOABKO MO KOAHYeCTBEHHOMY NapaMetpy 3Havenna —
CeMaHTHYeCKOMy BapHaHTy, HO 110 Ka¥eCTBeEHHOMY NapaMeTpy OHM HCK.NO¥alOT Apyr Apyra.
7[a8 CHHOHMMOB STH KavecTBeHHBIe pasHYUA ABAMIOTCA OCHOROI CymecTBOBAHHA, 160 OHH coCTaB.IAIOT HHTEPCHHOHUMHYeCKHe ONNOsHuHH, Hanp.: arklys, Zirgas, kuinas.

Terepouumet o6buno

ABAMOTCA TOMNCCTBEHHBIMH H TAaKHX ONNOSHUMi He cocTaBsioT. to orpunaTenbHO BuMAeT
Ha YCTOH4HBOCTh reTepOHUMHY4eCKHX CHHOHHMMYCCKHX pPAAOB, a HHOTAa H AOMBHAHTOB.
Oguako B Apyrux OTHOMeHHAX CHHOHUMBI H TeTepOHHMBI ABAIMIOTCH TecHO cBAZANHBIMIT
sleKcHueCcKHMH equHHaMH. Mexyy HuMH HaOsIOqaeTcA NpAMad H KOCBeHHAN 3aBHCHMOCTS 1
nepexoquMoctb. Terepoxums! mpH HaTypa/bHOM BCTYMMeHHH B CHHOHMMHYeCKHe CAa3H O6HUHO
Conponoxyaiorea Aucbepenunauueli suauenus, Hanp.: klétis ,oGprunbiit amGap“ : svifnas ,,o.1ee
Kpacupsiii aMGap“ (o6nI4HO Ha MepexogHoli TeppuTopun 9THX cos). HM Hao6opot — ana

HUMH3alHH XapakTepHO OGoGujeHHe 3HaveHHii, Hanp.: girid ,,11060i1 ec“ B HEKOTOPIX
HBIX AMaTeKTaX

(B WeHTPabHBIX

NHaTeKTAaX

MB

AHTepaTypHOM

sA3BIKe miskas »06oit

yecuHo-

OKpaHH-

sec“ :

sirid ,Oonpmoit sec“). Ho 970 sBaeHHe 3aMeyaeTCH TOAbKO B AMaxpoHHyeckoM mane. CaeqosaTe/IbHO, MIpH pasOope KaK CHHOHUMOB, Tak H T€TEpOHHMOB Hy2xKHO CTporo co6.ogaTS cHHXpoHHOCTD, a Tak2Ke PasrpaHH4BaT CHCTeMHbIe (PaKTbI A3bIKAa OT HECHCTEMHBIX, CayualtHEtx
pak top
peu.
Ecam CHHOHUMHa aBAKeTCA raaBHBIM cpeqcTBOM BbIPA3HTEIbHOCTH A3bIKa, TO reTeponHMHA —TOqHHM H3 OCHOBHBIX HCTOUHHKOB CHHOHUMHH. CaeqopaterbHo, Mexay rerepoxuMann
H CHHOHUMAMH CyI\eCTByeT JONOAHHTeAbHAA B3aHMOCBA3b.
B ctatse o6pamaetca Bunmanue Ha sHayeHne apeaJIbHbIX HCCeLOBaHHii He TOABKO yaa
(bop Muposanus u HopMuposanua anTOBCKOrO JIMTepaTyPHOFO ASbIKa, HOH AIA PasBHTHA
AHHTBACTHYECKOH

TeOpHH A3bIKa.

