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SIMONO DAUKANTO DIDŽIOJO LENKŲ-LIETUVIŲ
KALBŲ ŽODYNO NAUJADARAI: INDIVIDUALI ŽODŽIŲ
DARYBA
PRATARMĖ

Simonas Daukantas yra

rašę.s

bent keturis žodynus,

kurių tik vienas. pats mažiausias (lotynų-lietuvių kalbų),

buvo išspausdintas (Lhomond. 1838). Didžiausias iš jų.
tas, kurio naujadarai nagrinėjami šioje studijoje. yra
lenkų-lietuvių kalbų žodynas. rankraštis. parašytas į
daugiau nei 2200 didelio formato puslapių (in folio. 3
tomai), turintis apie 56 tūkst. lenkiško registro žodžių.
Greičiausia jis rašytas apie 1850-1856 m. Deja. šis
žodynas nebuvo užbaigtas. ir tik apie 35 tūkst. lenkiškų
. vokabulų turi lietuviškus atitikmenis. Jis neturi antraštės.
pavadinimo. titulinio lapo. tad sąlygiškai vadinamas didžiuoju
S.Daukanto lenkų-lietuvių kalbų žodynu. sutrumpintai
DLL. Rankraštis saugomas LKLIB F I/SD 12.
Tyrinėjant šį žodyną į akis krito daugybė naujadarų.
S.Daukantas juos kūrė ištisomis "šeimomis". tas pats
darybinis kamienas jam buvo pagrindas sudaryti keletą
ar net keliolika naujadarų. Šitokia netikėta naujadarų
gausa paskatino juos tirti darybiškai. Be darybinės jo
naujadarų analizės. šioje studijoje profesionalus istorikas
S.Daukantas šiek tiek atsiskleidžia ir platesniu aspektu
- kaip kalbininkas normintojas. tuo metu dar nesukurtos
visiems lietuviams bendros kalbos kūrėjas.
Naudodamasis proga. norėčiau padėkoti skaičiusiems
visą ar dalį rankraščio ir davusiems vertingų pastabų
profesoriams Vincentui Drotvinui. Jonui Palioniui. Arnoldui
Piročkinui, Zigmui ZinkevĮčiui. filol. m. dr. Algirdui
Sabaliauskui, docentams ~onifacui Stundžiai ir Reginai
Venckutei, filol. m. kand. Sauliui Ambrazui.
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įVADAS

0.1.1. S.Daukantas, savo istoriniuose veikaluose garsindamas bUvl1sią Lietuvos valstybę., stengėsi lietuvio
skaitytojo sąmonę. pakelti į valstybinį lygį. suformuoti
jo poreikį savai, Lietuvos valstybei. Kalbos vaidmuo čia
irgi labai svarbus.
0.1.2. XIX a. viduryje tauta buvo suprantama nevienodai.
Tebuvo gyvas tradicinis, feodalinis šios sąvokos supratimas:
tauta - tai bajorija (visa kita - liaudis, vadinasi, tai,
kas už tautos ribų). Bet yrant feodalinės visuomenės
luominėms struktūroms formavosi ir naujas tautos
supratimas, kad tauta - tai visi žmonės. Visais laikais
buvo tarsi savaime aišku, kad į valstybę. gali pretenduoti
tik tauta (ir tautos ne visos ją turi), o ne liaudis.
Vadinasi, kintančiomis XIX a. sąlygomis lietuvių liaudies
sąmonė turėjo pakilti iki bajorų, t.y. iki tautos tradicine
prasnle, lygio. kad atsirastų tauta 'naująja prasme ir per
tai pretenzij os į valstybę. darytųsi nors kiek realesnės.
0.1.3. Kad ir liaudis taptų tauta, labai svarbus ir
vienas iš pirmųjų uždavinių yra sukurti bendrą visai
tautai kalbą. visų pirma rašomąją. Liaudis kalba
natūraliai susidariusiomis, Dievo "duotomis" , tarmėmis,
o tauta turi turėti sukurtą, suvienodintą. sunormintą
taigi kultūringą kalbą, nes be kultūros tautos būti negali.
0.1.4. Kurdamas tą bendrą visiems lietuviams kultūros
kalbą, S.Daųkantas daugiausia dėmesio skyrė žodžiams,
o ne, tarkim, sintaksei ar stilistikai (plg. Kalnius, 1939.
525-526)' - tai akivaizdžiau sias atskirumo nuo kitų
kalbų, ypatingumo požymis. Leksikai norminti j is yra
rašę.s net keturis žodynus. Didžiausiame žodyne naujadarų
kiekis - 3800 - stulbinantis. Galima net spėti, kad
daugiausia naujadarų lietuvių kalbai per vią jos gyvavimo
laiką yra kŪTę.s būtent S.Daukantas.
Be abejo, šitoks stulbinantis naujadarų kūrimas turėjo
turėti labai svarbų motyvą. A.Kalnius nurodė dvi priežastis,
dėl kurių S.Daukantas juos sudartnėjo : a) poreikį pavadinti
naujas sąvokas, b) kuriuos ne kuriuos žodžius jis, gyvenda-

I

mas Rygoje ir Petrapilyje, galėjo būti pamiršę.s. Bet šito
nepakanka. S.Daukantas, istoriniais veikalais budinę.s
valstybinę. sąmonę., to paties turėjo siekti ir kalbiniais
~~ik~lais: r~.šydamas žodynus, kurdamas naujadarus, jis
zūtl:)U~ nO~~jo parodyti, kad dauguma lenkiškų žodžių
tun hetuvlskus atitikmenis. kad tai pakankamai savita
turtinga kalba. kuri gali iš liaudies kalbos tapti tauto~
~lba. ~adinasi, kurdamas naujadarus, S.Daukantas norėjo
deti tVIrtą pagrindą nauj aj ai tautai, o dar tolesnis,
netiesioginis tikslas - formuoti valstybinę. sąmonę,.
0.1.5. S.Daukantas laikomas vienu didžiausiųjų lietuvių
tautos ir valstybės sąmonės ugdytOjų. Šia, pačia plačiausia
pra~.me, ir iS~Oriniai. ir tautosakos, ir kalbiniai jo veikalai
turejo tą ~atl. bendrą tikslą - tokio lygio tikslai susiliejo.
.0.2.1.. S~oje studijoje bus kalbama tik apie darybos
pnemonemIS sukurtus žodžius -'- naujadarus, bet nebus
liečiami nauji skoliniai (pvz., aras Haras "plonas vilnonis
. audinys" I 400), semantiniai neologizmai (pvz., išrėdymas
Expedycya I 290). perdirbiniai (pvz., marangis "sąsiauris
įla~~.a" .. I . 132, 139, 690, pagal voko Meerenge "t.p.":
g~alzl.sg~vna, . graŠiS.': I 386, pagal polonizmą grašis, bet
del lIaudIes etImologIJOS susieti su marių anga ir graižyti,
plg. PN 232, BL 249).
0.2:2. Labai p.ro?lemiškas yra pačių naujadarų nustatymo
klaUSImas. Tynnejusi neologizmusx N.Kotelova nurodo,
kad įva~~. tyrėjai juos apibrėžia skirtingai: vieni supranta
k~i.p stIhs~mę._ ka!egoriją lsvarbiausia - ja.usti naujumą),
kitI - kaip zodzius naujoms sąvokoms pavadinti, treti
kaip žodžius, nefiksuotus žodynuose ir ketvirti apskritai kaip naujai kalbOje atsiradusius žodžius (tai
ta~tologiškas apibrėžimas) (KOTeJ10Ba, 1978, 12-14). Panaši
apzvalga pateikiama. pvz., ir knygoje "AHfJ1HHClCHe Heo.HorH3Mli'
(1983. 9).
. Kadangi yra tiek skirtingų sampratų, neologizmus N.Kcrtelova mėgina pagal tam tikrus parametrus konkretizuoti.
:~~rs šiame. darbe r?pi. tik naujadarai, bet jie paprastai sudaro
didzl~ą . ~eologlZmų dali. lr neologizmų analizė apskritai yra labai

svarbI tInant

konkrečiai

naujadarus.
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Svarbiausia konkretizuoti pagal: 1) laiką (tam tikro periodo
neologizmai lygintini su ankstesnio periodo leksika) tai svarbiausias parametras. 2) vartojimO sferą (KoTeJ10B3.,
1978. 14-16). Klasifikuodama pagal reikšmę artimus
neologizmui terminus. D.Buttler taip pat vadovaujasi
panašiais parametrais. nors tai formuluoja kiek kitaip
(Buttler. 1962. 244).
.
Pagal kalbamuosius parametrus DLL naujadarus galima
konkretizuoti taip: 1) tai XIX a. pirmosios pusės ir
vidurio naujadarai. 2) tai rašytinės kalbos (konkrečiau
-žodyno). vieno autoriaus (S.Daukanto) naujadarai.
Dėl to. kad DLL naujadarai sukurti praėjusiame
šimtmetyje, jų jokiu būdu negalima nustatinėti pagal
stilistinį naujumo atspalvį. Negalima skirti prie naujadarų
ir vien tik naujų realijų pavadinimų - S.Daukantas
kūrė naujų pavadinimų ir įprastoms sąvokomsx • Todėl
šiame darbe vadovautasi formaliausia samprata: naujadarai
, - tai žodžiai, sukurti darybos priemonėmis bei nefiksuoti
Lietuvių kalbos žodyne (LKŽ) ir jo kartotekojexx. Žinoma.
tokia samprata turi trūkumų. Pagrindinis iš jų - tai.
kad į LKŽ gali būti patekę ne visi ~iaudiniai dariniai.
fiksuoti DLL. Bet. antra vertus, LKZ sum anytas kaip
lietuvių kalbos tezauras. ir praleistų jame gyvosios kalbos
darinių negali būti labai daug. Šioje studijoje keltas
uždavinys ne suregistruoti visus DLL naujadarus. bet
atkurti S.Daukanto individualią darybos sistemą (žr. toliau),
tad reikia manyti, kad vienas kitas netikslumas. atsiradęs
dėl ne visai tobulo naujadarų atrankos kriterijaus. neatsilieps
visos sistemos charakteristikai.
0.2.3. DėPLKŽ specifikos sunkiau buvo nustatyti DLL
deminutyvų. prieveiksmių darybos sistemą (deminutyvai
LKŽ iš viso neiškeliami kaip savarankiški žodžiai. o
pJ;ieveiksmiai pateikiami ne atskirai, bet prie būdvardžių.
xRemiaritis V.Vundto (Wundt) ir P.Skardžiaus terminais. galima
sakyti, kad S.Daukantas darėsi ne tik mokytinius (gelehrteJ, bet
ir liaudinius (volkstūmliche) naujadarus (Skardžius, 1943. 588).
""Remtasi tik tų raidžių kartoteka, kurių žodynas dar neišleis tas
(yra 14 tomų - A-šliuožtJl, vadinasi, nuo žodžio šliuožti.
būtų
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veiksmažodžių).

Studijoje kiekybiškai jie neapibūdinami.
S.Daukantas naujadarų kūrėsi ir iš skolinių (pvz.. iš
astanka "atsarga" jo sudarytas astankauti I 142. iš ciusiai
"burtai, kerėj imai" , - ciuslybė, ciuslinykas [FrnW 77 nurodoma tik čiuslininkail. ciuslinis I 157), bet naujadarams
nustatyti LKŽ tokiais atvejais remtis negalima. nes į jį
neįtraukiami reti skoliniai ir reti naujadarai (LKŽ 1968.
I, p. VII). Šiame darbe. vengiant klaidų. dažnai nuo
vedinių iš retų skolinių atsiribojama. Antra vertus. tų
retų skolinių vediniai kartais yra aiškūs S.Daukanto
naujadarai (pvz., skolinys Emoroidas Hemoroidy I 405 ir
vediniai emoroidinis, Emoroidinykas I 404). atsiribojus nuo
jų. kentėtų rekonstrUOjamoji individualioji S.Daukanto
darybos sistema. Tad. nors nuo retų skolinių vedinių
dažnai atsiribojama. bet tai ne dėsnis. dalis jų (tie.
kurių naujumas mažiau abejotinas) skirta prie naujadarų.
Išimties tvarka S.Daukanto naujadarais laikyti žodžiai,
fiksuoti LKŽ tik 1 kartą iš kai kurių žodynų. Pavyzdžiui,
Žodžiai. LKŽ žinomi tik iš B.Sereiskio žodyno (1933). nes
B.Sereiskio faktai nepatikimi. jis pats prikūrė daug žodžių
(kai kurie iš jų galėjo būti jau anksčiau S.Daukanto
sukurti). Panašiai traktuojami ir M.Nydermano (Niedermann).
F.Brenderio (Brenderl, A.Seno (Senn) ir A. Salio žodyno
(NdŽ, 1932-1965) žodžiai - į jį pateko visa B.Sereiskio
žodyno medžiaga.
Prie šių išimčių dera skirti ir paties S.Daukanto
naujadarus, iš kitų jo raštų (ar net DLL) patekusius
į LKŽ. RekonstruOjant S.Daukanto darybos sistemą. svarbūs
ne tik DLL. bet visų jo raštų naujadarai.
0.2.4. "Intuiciškai. remdamasis savo kalbos jausmu.
darinius skiria kiekvienas žmogus. Tik tas darinių jausmas
yra subjektyvus. ne visada vienodas" (Urbutis. 1978.
66). Remiantis dideliu DLL naujadarų kiekiu. šiame
darbe mėginta bendrais bruožais atkurti individualią
S.Daukanto darybos sistemą. Ji atstatoma tiriant ne
apskritai darinių kiekį, bet jų produktyvumą, t.y. ne tai,
kiek DLL yra vieno ar kito tipo darinių iš viso. o tai.
kiek sukurta naujadarų. vadinasi. kiek realizuota vieno
ar kito tipo ~alia sudaryti naujus darinius. S.Daukanto
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sąmonėje egzistavusį produktyvumą galima atkurti tik
pagal konkrečius naujadarus. Tam tikro tipo naujadarų
kiekis šioje studijoje laikomas S.Daukanto individualiosios
darybos sistemos produktyvumo rodikliu.
Vertinant S.Daukanto darybos sistemą, atkurtą pagal
DLL duomenis, negalima ignor.uoti dviejų dalykų: 1) kad
tai tik rašto kalbos pamatu atkurta sistema ir ji turi
kiek skirtis nuo S.Daukanto šnekamosios kalbos sistemosX ,
2) kad ji paveikta lenkiškų prototipų, ir gali kiek skirtis
nuo sistemos, galimos (?) atstatyti pagal kitus S.Daukanto
raštus. Tad studijoje aprašoma DLL naujadarų darybos
sistema tik su tam tikromis išlygomis vadinama individualiąja
S.Daukanto . darybos sistema.
Norint tiksliau aprašyti darybos sistemą, negalima
praleisti realizuotų potencinių darinių. Kadangi tai pačių
produktyviausių darybos tipų žodžiai (Urbutis,
1978,
269), vengti jų DLL naujadarų apraše reikštų iškreipti
mėginamos atkurti individualiosios S.Daukanto darybos
sistemos vaizdą. Kitas dalykas, kad dalis gyvojoje kalboje
realizuotų potencinių darinių į LKŽ turbūt nepateko, nes
visų jų "negali apimti nė išsamiausias lekSikografijos
d a'rb as" (Urbutis, 1978, 269). Bet vėl - kadangi darbe
siekiama ne tiksliai nustatyti, kurie konkretūs žodžiai
sukurti S.Daukanto ir kurie ne S.Daukanto, bet
atkurti individualią jo darybos sistemą, vienas kitas
neišvengiamas netikslumas visos sistemos labai iškreipti
negali. Todėl šioje studijoje prie naujadarų skiriami ir
potencinių darybos tipų reprezentantai. nefiksuoti LKŽ.
Išimtis padaryta tik priesagos -imas/-ymas didžiajai daliai
realizuotų potencinių darinių (net ir atsiribojus nuo šios
jų dalies, -imas/-ymas priesagos naujadarų lieka daugiausia
tarp priesaginių daiktavardžių naujadarų: plačiau žr.
-imas/-ymas 2.1.2.1.) ir žodžiams su neiginiu ne-o
"Laikui bėgant aktualios tam tikrų žodžių darybos
---~~--

XRašto ir gyvosios kalbos skirtumą taikliai apibūdino V.Doroševskis
(Doroszewski): "bendras visų rašytinės kalbos rūšių bruožas yra tai,
kad ši kalba ne tokia impulsyvi kaip gyvas žodis, kad refleksijos,
sąmonės faktorius rašytinėje kalboje veikia stipriau" (Doroszewski,

tipų charakteristikos gali kisti, "miegantys", pasyvūs tipai
gali prabusti ir iš periferijoS pereiti į centrą, o kai kurie
anksčiau produktyvūs išblėsti ir tapti periferiniai"
(AHfJlHHCKHe
HeOJlOrH3MbI,
1983, 9). Todėl idealu būtų
individualiąją S.Daukanto darybos sistemą palyginti su
XIX a. vidurio žemaičių darybos sistema. Bet kol kas
lietuvių kalbos istorinės darybos tyrinėjimų tam nepakanka.
ir todėl toks lyginimas neįmanomas. Sistemingai galima
lyginti tik su dabartinės bk. darybos sistema, aprašyta
Lietuvių kalbos gramatikoje (LKG) ir iš dalies P.Skardžiaus
studijOje (1943). Tačiau toks lyginimas nėra pakankamas.
Ateityje, geriau ištyrus lietuvių žodžių darybos sistemos
raidą, bus galima tikslinti ir S.Daukanto individualiąją
darybos sistemą. O dabar studijoje pateikiama S.Daukanto
sistema savo ruožtu gali prisidėti prie istorinės lietuvių
kalbos žodžių darybos tyrimų.
0.2.5. DLL naujadarai šiame darbe klasifikuojami remiantis
forma, o ne reikšme (priesaginiai, priešdėliniai, galūnių
naujadarai pagal darybos formantą, sudurtiniai pagal sandų priklausymą kuriai nors kalbos daliai; kur
tikslinga, nurodoma ir lenkiškų prototipų įtaka). Taip
elgiamasi visų pirma dėl to, kad formalūs darybos dalykai
visada akivaizdesni, - ir S.Daukanto individualios darybos
sistemos nukrypimai nuo liaudiškosios dažniausiai yra
nulemti formalių kriterijų (versdamas formą, t.y. kurdamas
vertinius, S.Daukantas kartais neįsigilindavo į reikšmę).
Antra vertus, klasifikUOjant pagal formą, galima nuosekliau
pateikti visą darybos sistemą (pagal reikšmę. dėl semantikos
specifikos būtų keblu pateikti. pvz., priešdėlinius naujadarus).
Periferiniais darybos būdais - prefiksaCija-sufiksacija ..
kompozicija-sufiksaCija ir kt. - sudaryti žodžiai daugiausia
yra vergiški vertiniai. Jie neskirstomi pagal ypatingą
darybos būdą, bet pateikiami prie priesagų, priešdėlių
ar pan. darinių.
0.2.6. Apie S.Daukanto raštų naujadarus daug kas
yra rašę.s (pvz .• V.Laurinaitis, 1936; P.Skardžius, 1943,
592-594; J.Kruopas~ 1961; A.Balašaitis, 1966). Pateikti
išsamesnį S.Daukanto naujadarų sąrašą yra mėginę.s tik
A.Kalnius 00 terminu - darinių) (Kalnius, 1937). Pastarasis

1954, 73).
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surinko medžiagą net iš 17 spausdintų S.Daukanto knygų
ir knygelių bei 3 rankraščių ir pateikė 264 naujadarus
(tarp jų ir žodžių junginius - gramatikos terminus). Bet
DLL rasta net 13 kartų daugiau naujadarų negu AKalniaus
sudarytame žodyne. Net ir žinant. kad Kalniaus pasirinkti
kiti naujadarų atrankos kriterijaiX šį skaičių daro ne
visai tikslų. galima tvirtinti, kad DLL iš tikrųjų yra
daug daugiau naujadarų nei kituose S.Daukanto raštuose.
0.2.7.Šiame darbe pirmiau pateikiami lietuviški naujadarai,
o po to nurodomas lenkiškas prototipas, aiškinantis
lietuviškoj o reikšmę., nors DLL, t.y. lenkų-lietuvių kalbų
žodyne, pirmasis žodis visada, aišku, yra lenkiškas. Kur
rodėsi svarbu, reikšmė nurodyta prie lenkiškojo ar lietuviškojo
pavyzdžio, kai reikšmė problemiška - remtasi Stanislovo
Ropelevskio (Ropelewski) žodyno lenkiško žodžio aiškinimuxx.
Pateikiama lietuviško žodžio forma yra jau atstatyta į
. dabartinę. bk., o lenkiškoj o - autentiška, net neištaisant
S.Daukanto padarytų klaidų.
0.2.8. Pats S.Daukantas nėra kur nors skelbę.s savo
minčių apie lietuvių kalbos žodžių darybą. Bet kad apie
ją mąstė. rodo trumpos rankraštinės jo pastabos apie
kai kuriuos darinius. kuriomis remtasi ir šiame darbe.
S.Dau,kanto rankraštis saugomas LKLIB. sign. F 1 ISD
17. ir dabar pirmą kartą publikuojamas priede prie šios
studijos.
0.3. Toliau pateikiama

naujadarų

aprašo schema:

O. Naujadarai (apie 3800 naujadarų)
1. Sudurtiniai naujadarai (apie 900)
2. Priesaginiai naujadarai (per 2000)
2.1. Daiktavardžiai (per 1100)
2.1.1.1. Deminutyvai
2.1.1.2. Veiksmažodžių abstraktai (per 300)
XPats A.Kalnius jų neformulavo.
xxDLL lenkišką registrą S.Daukantas yra perėmę.s iš S.Ropelevskio
lenkų-prancūzų kalbų žodyno (Ropelewski. (1847)). plačiau apie ta! žr.
Subačius. 1987. 152-155.
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2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.
2.1.1.6.

Vardažodžių

abstraktai (per 300)

Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės
turėtojų pavadinimai (per 210)
Vietų pavadinimai (apie 120)

Asmenų pavadinimai pagal profesiją
(apie 80)
2. 1.1. 7. Pavadinimai pagal kilmę. bei
priklausomybę. (per 30)
2.1.1.8. Mokesčių pavadinimai (beveik 30)
2.1.1.9. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai (apie 20)
2.1.1.10. Pavadinimai pagal lyties skirtumą
(keliolika)
2.1.1.11. Įrankių pavadinimai, (apie 10)
2.1.1.12. Kuopiniai pavadinimai (apie 10)
2.1.1.13. Veiksmo rezultato pavadinimai (keli)
2.1.2.1. -imas/-ymas (per 220)
2.1.2.2. -urnas (apie 220)
2.1.2.3. -tojas. -a (apie 130)
2.1.2.4. -ybė (apie 90)

2.1.2.5.

-{i)nykas.

-ė

(-{i)ninkas.

-ė)

(apie 80)
-inyčia (apie 70)
-ėjas. -a (beveik 70)
-tuvė (apie 40)
-inės (beveik 30)
-ija (beveik 30)
-ėnė (bk. -ienė) (apie 20)
-(t)inis. -ė (apie 20)
-{i)onis. -ė (apie 20)
-yba (apie 20)
-sina (bk.· -sena) (apie 20)
-ystė (per 10)
-ūnas. -ė (per 10)
-ūnis. -ė (gen. -ies. -ės) (apie 10)
-ėna (bk. -iena) (beveik 10)

2.1.2.6.
2.1.2.7.
2.1.2.8.
2.1.2.9.
2.1.2.10.
2.1.2.11.
2.1.2.12.
2.1.2.13.
2.1.2.14.
2.1.2.15.
2.1.2.16.
2.1.2.17.
2.1.2.18.
2.1.2.19.
2.1.2.20. -tuvas. -ė(keli)
2.1.2.21. -ynas (keli)
2.1.2.22. -ėlis. -ė (;keli)
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2.1.2.23.
2.1.2.24.
2.1.2.25.
2.1.2.26.
2.1.2.27.
2.1.2.28.
2.1.2.29.
2.1.2.30.
2.1.2.31.
2.1.2.32.
2.1.2.33.
2.1.2.34.
2.1.2.35.

2.1.2.36.
2.1.2.37.
2.1.2.38.
2.1.2.39.
2.1.2.40.
2.1.2.41.
2.1.2.42.
2.1.2.43.
2.1.2.44.

-ynė

(keli)
-inys (keli)
-ėnas,

-ė

(keli)

-ysta (keli)
-(u)očius
-enė

(keli)
(keli)

-tis (2)
-yla (2)
-nė (2)
-smas (-šmas) ,(2)
-ulis (2)
-alas (2)
-ūnė (2)
-urna (2)
-ulys (1)
-inas (1)
-ovas, -ė (1)
-ykla (1)
-yklė

(1)

-ijas (1)
-tuvis (1)
-enis (1)
2.2. Būdvardžiai (per 800)
2.2.1. -inis, -ė (apie 550)
2:2.2. -ingas (apie 130)
2.2.3. -(iJokas, -a (apie 60)
2.2.4. -ėtas, -a (beveik 30)
2.2.5. -(iJotas, -a (per 20)
2.2.6. -(iJuotas, -a (per 20)
2.2.7. -ergis, -ė (per 10)
2.2.8. -inas, -a (1)

2.3. Veiksmažodžiai (apie 130)
2.3.1. -inti (beveik 50)
2.3.2. -auti (per 40)

2.3.3. -ėti (-terėti, -inėti) (mažiau nei 40)
2.3.4. -{i)uoti (perlO)
2.3.5. -yti (keli)
2.3.6. -{i)oti (keli)
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3.

2.4. Prieveiksmiai (keli šimtai)
2.5. Nepriesaginiai veiksmažodžiai (keli)
Priešdėliniai naujadarai (apie 800)

3.1. Vardažodžiai (per 200)
3.1.1. be- (per 50)
3.1.2. pa- (apie 50)
3.1.3. par- (bk. per-) (per 20)
3.1.4. pryš- (bk. prieš-) (beveik 20)
3.1.5. už- (beveik 10)
3.1.6. arcy- (keli)
3.1. 7. ant- (keli)
3.1.8. pra- (keli)
3.1.9. po- (2)
3.1.10 pro- (2)
3.1.11. pas- (2)
3.1.12. nū- (bk. nuo-)

(l)

3.2. Veiksmažodžiai (apie 600)
3.2.1. par- (bk. per-) (apie 150)
3.2.2. pri- (apie 110)
3.2.3. pa(per 70)
3.2.4. iš- (per 50)
3.2.5. ap- (apie 50).
3.2.6. i- (per 40)
3.2.7. su- (per 30)
3.2.8. už- (apie 30)
3.2.9. ant- (apie 20)
3.2.10. nu- (apie 20)
3.2.11. pra- (per 10)
·3.2.12. at- (apie 10)
3.2.13. par- (bk. par-) (1)
3.2.14. pryš- (bk. prieš-) (1)
4. Galūniniai naujadarai (apie 80)
4.1. Daiktavardžiai (apie 60)
4.1.1. -isi -ys (ir -is, -ė) (apie 30)
4.1.2
-(iJa (beveik 10)
4.1.3. -as (beveik 10)
4.1.4. -ė (keli)
4.1.5. -(iJus, -ė (keli)
4.2. Būdvardžiai (apie 20)
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4.2.1. -us (apie 10)
4.2.2. -is (keli)
4.2.3. -as (2)

1. SUDURTINIAI NAUJADARAI

1.1.1. Visišką lietuvių kalbos sudurtinių žodžių daugumą
sudaro daiktavardžiai ir būdvardžiai, kurie dažnai formaliai
nesiskiria vieni nuo kitų (plg. DLL naujadarus kreivkak1is
sub. Krzywiszyjek I 577, pasaultarpis sub. - Międzyswiecie
I 690 ir kreivkaklis adj. Krzywoszyi I 579, Pasaultarpis
adj. Międzyziemny I 690). V.Urbutis kelia klausimą, ar
tokiais atvejais nebūtų "tikslinga kalbėti apie darybos
tipus, nepaisančius ribos tarp būdvardžių ir daiktavardžių"
(Urbutis, 1978, 250). Turint tai galVOje, sudurtiniai DLL
naujadarai pagal priklausymą kuriai nors kalbos daliai
čia neklasifikuojami (į paties S.Daukanto sukurtų sudurtinių
dalyvių tipus, pvz., gretsėdąs Podlesiadly "greta esąs" II
423, vien esąs (wienesus) ]ednoistny "bendros esybės (apie
šv. trejybę)" I 431 taip pat neatsižvelgiama, nes tokių
tipų darinių santykinė vertė gana nedidelė).
1.1.2. Sudarydamas naujadarus. S.Daukantas prieš
akis turėjo lenkišką prototipą: DLL naujadarai tai
dvikalbio žodyno' kūrimo produktas. Siekiant atskleisti
sudurtinių naujadarų specifiką šiuo aspektu. šiame darbe
jie skirstomi pagal santykį su lenkišku prototipu į originaliuosius ir verstinius. Tiesa, ne kiekvienu konkrečiu
atveju įmanoma atskirti. ar žodis yra pasidarytas pagal
lenkiškajį prototipą. Nors gana drąsiai galima tvirtinti,
kad, pvz., svetšalaujis Cudzostronny I 146, lygiaibarvis
R::>wnobarwy III 30 paSidaryti pagal lenkiškus prototipus.
o eguonlaiškiai Makowiny I 662, šluotdirbis Miotlarz I 703
- pagal gyvosios kalbos tipus (plg. puplaiškai, ratdirbys),
bet plikbulis Golodupski I 360, sausakis Suchooki III 300
gali bt..i:i sudaryi:i tiek gyvosios lietuvių kalbos (plg.
plikgalv-i<:.. žvairaakisl. tiek ir lenkų (plg. lenkiškuosius
dūrinius) kalbos pavyzdžiu. Tokie, dvejopai galimi aiškinti
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dūriniai, čia vis dėlto skiriami prie verstinių naujadarų
riba tarp verstinių ir originalių dūrinių nustatyta
pagal tai, ar lietuviškoj o žodžio sandai semantiškai atitinka
lenkiškOj o dūrinio sandus Ueigu prototipas yra dūrinys).
ar ne (sandų tvarka čia nelaikyta relevantišku kriterijumi,
pvz., duodpienis Mlekodajny I 707 skirta prie vertinių).
1.1.3. S.Daukanto polinkis versti retus, jam iki tol
gal net než!notus lenkiškus žodžius (S.Ropelevskio žodyne
yra labai daug retų, okazinių sudurtinių žodžių, pvz.,
graudvedys Gromowod "perkūnsargis" I 376, dalgiovaldis
Kosowladny "mirties, priklausąs mirčiai" I 549) nulėmė
ir DLL sudurtinių naujadarų pobūdį per 90% (iš
bendro apie 900 jų kiekio) jų pagal sandus atitinka
lenkišką prototipą, taigi yra verstiniai. Kad S.Daukantas
į lietuvių kalbą dažnai vertė ne visą žodį (t.y. nesigilino
į tuo žodžiu žymimą sąvoką), bet kiekvieno sudurtinio
žodžio sandą atskirai, rodo klaidos. Pavyzdžiui, Międzyczasie
"atvanga, pertrauka" išverstas į tarpmakauIis I 689, nes
antrasis sandas klaidingai sutapatintas ne su czas "laikas",
o su czaszka "kiaušas".
DLL yra beveik 800 verstinių sudurtinių naujadarų.
Juos pagal darybos pamato sandų priklausymą kuriai
nors kalbos daliai galima suskirstyti į 20 tipų: 1) sub.+
verb. - apie 20% (naktperis Nocorodny II 137, tautžudė
Narodob6jstwo II 48)' 2) num.+sub. - apie 19% (penkdelnis
Pięciodlonny II 359, septynvalandis Siedmiogodziny III 151).
3) adj.+sub. - apie 19% (didžiedis Wielkokwiat III 535.
tankantakis Gęstobrwisty I 341), 4) sub.+sub. - apie 13%
(stulptarpis Międzyfi1arze I 689, žmogmeilė Czlekolubnosc I
168), 5) adj. (adv.)+verb. - apie 7% (gražveisis Krasnorodny
I 558, pignokis Lacnodoscig/y I 600), 6) adv.+sub. - apie
3% (dauggarsis
Mnogodzwięczny I
710, vakardienis
Przeszlodzienny II 650)' 7) verb.+sub. - 2% (badbui1is
Ko1ibyk "mėsininkas" I 520, grąžragis Krętorog I 562), 8)
praep.+sub. apie 2% (ikilaikis Doczesny "laikinas" I
203, tarpkaulis Międzykostny I 690).
Šie aštuoni tipai sudaro 85% verstinių sudurtinių
DLL naujadarų. Dar apie 6% jų priklauso dvylikai negausių
tipų: 9) sub.+part. (auksospindąs Zlotopro;;nienny III 786,
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laikokleidąs czasobojca I 159)X, 10) pron.+sub. (kitlie1is
Innojęzyczny I 449. visnaktis Ca/onocny I 104), 11) pron.+verb.
(kitesis Innoistny I 449. visregis Wszechwidny UI 576), 12)
pron.+part. (visgromuląs [wisgromulusJ Wszystkotrawny III
578. v~skušąs Wszystkoruchy III 578), 13) adv.+part. (gretsėdąs
Podleslad/y II 423)' 14) num.+verb. (dviesis Dwuistny I

253). 15) verb.+adj. (regsmulkis Drobnowid "mikroskopas"
I 239). 16) adv.+adj. (aiškžilys ]asnosiwiec "anitlopė" I 424),
17) sub.+adj. (auksmargis Pstroz/ocisty II 713), 18) adv.+sub.
(lygiaibarvis Rownobarwy III 30). 19) prt. +verb. (voskalbis
Ledwomowny I 616). 20) num.+part. (vienesąs [wienesus]
]ednoistny I 431).
Likusius 9% visų verstinių sudurtinių naujadarų sudaro
dar komplikuotesnės darybos žodžiai, pvz.: kirmmarinis
Glistomorny I 349. pusantrmetinis P6/[tJoroletni II 480,
penktnedė1inis Pięciotygodniowy II 360. veikalraštinis Dziejopisny
I 270, vynvaisingas Winorodny III 547. Visi tokie žodžiai

turi priesagą, bet p~iesagų vediniais jų laikyti negalima
- jie nepamatuoti sudurtiniais žodžiais. Tai vergiški
vertiniai, kurių daryba visai svetima lietuvių kalbai.
Greta šitokių vertinių minėtini dar ir neįprastos lietuvių
kalbai darybos - 3 (ar net daugiau) šaknų junginiai,
pvz.: baltęvkūnis Bialosmukly I 54. dvidešimtketuradynis
Dwudziestoczterogodzinny I 252. kastretmetinis Cotrzecioletni
I ,144. Pa1cajomylesta Falcgrabia I 295, pusmurgriaunė
Po/mur%m II 476. tarpkriaukaulinis Międzyzeberny I 690.
1.1.4. OriginaŲttių, t.y. neverstinių, sudurtinių naujadarų
yra apie 100. Regis, didžioji jų dalis sudaryta pagal
gyvosios kalbos pavyzdžius. Origina1iuosius dūrinius iš
esmės sudaro trys tipai: 1) sub.+verb. apie 48%
(doržinis Etyczny I 287, ledprekis Lodownik I 637,
tranksmodaris Alarmista I 5. vinkalis Cwiekarz "vinių kalvis"
I 148, plg. triukšmadarys, ginklakalys). 2) sub.+sub. _
apie 28% (peildarbis Nozowniczy II 143, pilovietė Grodzisko
I 375. Horodziszcze I 410. pusbudelis Kacik I 462, plg.
daržavietė, pusbernis), 3) adj.+sub. - apie 15% (didžvaldė
Zf)z..lyvis iš veiksmažodžio išskiriamas tik tada, kai aišku, kad tai
ne kokia kita veiksmažodžio forma.

[didzwaldeJ Arystokracya ! 15, skaudžodis Przegryzek n 610,
trumpraštis Epigramma I 286, plg. didžturtis, slaptažodis,
slaptaraštis). Likusius 9% originaliųjų naujadarų sudaro
dar 5 visai mažos grupės: 4} num.+sub. (viendievis Deista
I 187). 5) num~+verb. (vienbuvys Samotnik III 121). 6)
adv.+verb.(ve1tnoris Darmowski I 182), 7) pron.+verb. (visžinis
Encyklopedyczny I 285)' 8l pron. +part. (vismokąs
Encyklopedyczny I 285).
1.1.5. Palyginus verstinius sudurtinius naujadarus su
originaliaisiais. matyti, kad S.Daukantas, kurdamas dūrinius
savarankiškai, daugiausia rėmėsi trim tipais (apie 91%
originaliųjų dūrinių), o verstinius pagal lenkišką prototipą
- net aštuoniais (85%). Dar 6% dūrinių, sudarytų lenkiškų
žodžių pavyzdžiu, susideda iš 12 skirtingų tipų, o likę
9% originaliųjų tik iš 5. Apskritai savarankiškai
sudarytų dūrinių rasti tik 8 tipai. o verstinių net
20 (neskaičiuojant minėtų 9% sudėtingesnės darybos
žodžių). Šitoks didelis kiekybinis
tipų skirtumas rodo.
kad lenkiškasis šaltinis labai veikė S.Daukantą, vertė
jį plėsti savo iš liaudies
kalbos įgytą dūrybos sistemą
(tai atspindi ir apytikris origina1iųjų ir verstinių dūrinių
santykis 1 :8).
Remiantis ir senosios (Drotvinas, 1957. 203-220:
1963. 75-97), ir dabartinės (Urbutis, 1961a; 1965,
437-473; Valeckienė, 1965, 591-603) lietuvių kalbos
sudurtinių žodžių darybos analize, galima tvirtinti, kad
būdingiausi lietuvių kalbos darybos tipai yra: 1) sub.+sub.,
2) sub.+verb., 3} adj.+sub., 4) adj.+verb .. 5) num.+sub.
Kaip matėme, 3 pirmieji iš jų sudaro ir origina1ittių
S.Daukanto dūrinių pagrindą (91%). Taigi S.Daukantas
tais atvejais, kai sugebėdavo atsispirti lenkiško žodžio
poveikiui, sudurdavo žodžius iš esmės tik pagal pačius
dariausius lietuvių kalbos dūrybos tipus (verstinių dūrinių
pagal visus 5 tipus jis yra sudaręs apie 78%).
Octginaliųjų ir verstinių DLL dūrinių skirtumą rodo
ne tik kiekybinė, bet ir kokybinė charakteristika. Tarp
verstinių dūrinių yra daugiau retų, nebūdingų lietuvių
kalbai tipų, pvz., sub.+part., adv.+sub .. num.+part., taip
pat tipų, sunkiai įspraudžiamų į dūrybos rėmus . Kokybiniai
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~!ctrtumai irgi rodo S.Daukanto pastangas plėsti dūrybos
lsgales.
1.2.0. Be tikrųjų dūrinių. S.Daukantas DLL sudarė
:ir per 350 suaugtinių žodžių. Nors jie tikrajai žodžių
darybai nepriklauso (neturi dūriniams būdingo darybos
forma~to ir pan., plg. Urbutis. 1978. 88. 295). bet yra
svarbus S.Daukanto individualiai žodžių darybos sistemai
ats~lei~ti. P?rodyti, kaip jis suvokė dūrybos potenCijas.
!od~.l cla_~ohau pagal demenis nagrinėjamos ir suaugtinių
ZOdZ1Ų rusys.
~'~:.l. Suaugtiniai žodžiai iš savarankišką lekSinę reikšmę
tunnClŲ kalbos dalių. Jie sudaro apie 90% ir yra tokių
tipų: l)_sub.+sub. (apie 42%): a) gen.+nom. - apie 40%
(metųrastas [meturasztasJ Latopismo I 612. tiesospa dė tojas
Prawodawca n 565. varpųrinkikas fwarpllrinkikasJ K/osarz I
~08~: likę 2% sub.+sub. sudaryti iš 4 rūšių suaugtinių
zodzių: b) non:.:-gen. (meilėtiesos PrawoJubnosc II 565). c)
n~m.+nom. (av1nzenatekiena Skopowina III 171). d) acc.+nom.
(tl~sąrodyn::as juristowstwo I 458). e} aCC.+acc. (dienąnakti
[dlen:naktlJ ,o.zi~nnonocny I 271); 2) adv.+adj. apie
11,5 Ml (balralmeJynokas Dzikawy I 276. skaudžiaikartus
[skaudejk~rtu~l Ostrogorsc II 302); 3) adv.+part. - apie
1 ~ .5:0 (zIgazp.akentęs filgajpakętisJ D/ugocierp1iwy I 193.
~~~lauspavadmtas Pierwozwany II 368); sub.+verb. - apie
-: Ml. a) su~:+part. apie 8% (gyvoJiamsvodijąs
Įgywolemswodl1s1 Byd/oszkody I 98), b) sub.+inf. apie
1% (duonąkepti Piekarzyc .II 362); 5) num.+sub., num. _
apie 5% (~e-\lynikartai Dziewięckroc I '275. penketadešimtų
[~ęketadeszlmt{jj Pięcdziesiątek II 358); 6) sub.+adj. - apie
3 Ml (~iesaipavėdus Prawdopodobny II 565)' 7) pron.+sub.
apie 2,5% (patsponas Sampan III 122). 8) adj.+sub. _
a~ie 2% (g~lžinėkriuša Zelaznogrady III 756), 9) adv.+sub .•
nu~. -=-: apIe .l,? % (daugkartų Wielekroc III 534. kiekdešimtų
SykiŲ Kll~adzlesląt kroc I 498); 10) adj.+verb. - apie 1%
Uabąsakyti HabasakytiJ Dobrorzeczyc I 200, piktadarąs Z/oczynny
UI 783); 11) pron.+adj .. pran., adv. - apie 1% (visųšvenčiausis
Wszech.najswiętszy UI 576. patstas Samten UI 122, visųpaskiausiai
Ostatme II 301).
1.2.2. Suaugtiniai žodžiai, kurių bent vienas iš dėmenų
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neturi savarankiškos leksinės reikšmės. Jų yra apie
10% ir jie gali būti suskirstyti l du tipus: 1) kai vienas
iš dėmenų yra prielinksnis - apie 5% (bemokesnio Franko
I 315. išvidaus Nazewnątrz II 69). 2) vienas iš dėmenų
yra dalelytė - apie 5% (kuometugi Kiedyi I 494, voskušąs
Ledworuszny I 616).
1.3. Apžvelgus skirtingas DLL dviejų žodžių jungima
rūšis. aiškėja ir S.Daukanto individualios sudurtinių žodžių
darybos sistemos ribos. Be tikrųjų dūrinių (-900),
S.Daukantas darėsi dar ir suaugtinių žodžių (-350)x, kurie
tikrajai žodžių darybai nepriklauso. Tikrųjų dūrinių sukurta
tik 2.5 karto daugiau negu suaugtinių žodžių - jų
santykinė svarba rodo. kad S.Daukantas dūrybą suvokė
daug plaČiau negu įprasta gyvajai kalbai. kad jo žodžių
jungimo į vieną individuali sistema kokybiškai gerokai
skyrėsi nuo liaudiškosiosXX.
Antra vertus, ir darybiškai jungdamas sudurtinio žodžio
sandus, S.Daukantas, dažniausiai paveiktas lenkų kalbos,
su~ūrė naujų. gyvajai kalbai svetimų darybos tipų (ypač
minėtųjų su antruoju dalyviniu sandu) tai irgi kokybinis
dūrybos sistemos galių plėtimas (žr. aukščiau).
Tad S.Daukanto žodžių jungimo į vieną individuali
sistema aiškiai skyrėsi nuo liaudiškosios. buvo daug
laisvesnė. neSiriboja vien dūryba. Be to, ir tarp pačios
dūrybos rėmų S.Daukanto sistema ne taip griežta kaip
liaudies kalbos.

~Be

sudurtinių

dar galima paminėti apie 50 DLL
pvz., metų-rašytinis Latopisarski
I 612, sau-ponas Sobie-pan III 210, veikalų-rašymas Dziejopisarstwo
I 270. Tai irgi nekūrybiško vertimo rezultatas. Kadangi šie junginiai
labiau sintaksės (ir rašybos) dalykas, prie žodžių darybos jie neap tariami.
ir

suaugtinių,

žodžių junginių, sujungtų brūkšneliu,

X"1'ik dalis tų suaugtinių žodžių, kurių vienas dėmuo yra žodis,
neturintis savarankiškos leksinės reikšmės (prielinksnis, dalelytė), yra
artimesni liaudies kalbai. Prielinksnis, dalelytė, neturėdami savarankiško
leksinio krūvio, kalboje daug glaudžiau yra susij~ su savarankišku
žodžiu, tad jų grafinis sujungimas gali būti labiau suprantamas.
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2. PRIESAGINIAI NAUJADARAI
2.1. . Daiktavardžiai
2.1.1. O. Priesaginių daiktavardžių nauj adarų DLL
S.Daukantas sudarė per 1100 su 44 priesagomis. 18
iš tų priesagų labai produktyvios ar produktyvios (ne
mažiau kaip po lO naujadarų), kitos 26 mažai produktyvios·
ar neproduktyvios (mažiau kaip po 10 naujadarų).
Kadangi priesaginiai daiktavardžiai naujadarai čia visų
pirma klasifikuojami pagal priesagas (formą), o ne pagal
reikšmę (turinį). pradžioje pravartu juos apžvelgti pagal
daJ.~bos kategorijas (nepateikiant pavyzdžių, kuriuos galima
~~srra~ti_ t~kste prie_ atit~ų priesagų). Atskiros kategorijos
Cla aplbudmamos is eiles pagal produktyvumą; jas išskiriant
remtasi V.U:rbučio dabartinės bk. klaSifikaCija (1965).
L 1. _~adangi deminutyvai yra vienintelė priesaginių
dal~t~vardzlŲ _kategorija. kurios .?aujadarai tarp priesagų
vedmlŲ neapzvelgiami (dėl LKZ pobūdžio; žr. 0.2.3.),
išimties tvarka vienas kitas jų pavyzdys pateikiamas čia.
Da~gi~usia deminutyvų DLL sudarytax su 4 priesagomis:
1) .-e!lS,. -e,. pvz.: b~lninykelis Siodlarczyk III 159. didžgriovelis
(:d~dzgnovIs) Kanal1k I 471, miegpuvelis (: miegpuvis "miegalius'J
splOszek III 225.· užgaulelė Przytyczek II 706. vertumelis
Godnostka I 357 (kaip ir būdinga žemaičiams, S.Daukantas
vie.tOj .aukšta~čiŲ ~eminutyvinės priesagos -ėlis, -ė irgi vartojo
-:hs, -el; 2) -a1tIs, -e (pats S.Daukantas šią priesagą pramaišiui
zymėjo -ajtis ir -atis), pvz.: atskalūnaitis (:atskalūnas "eretikas")
H.ere.tr~z.ę I 405. burnužaitė Gębula, gębunia, gębusia I 338.
SmVe}altls Krawczyk.I 559. šeimynaitė Czeladka I 161.
vienragaitis Jednorozczę I 433; 3) -ytis, -ė, pvz.: erytis (:
erys "e.relis") Orl!cz II 285. karvyčiai (iš klaidingai išskaidyto
karvelIall Golębu; I 359. musytis (: musė) Muszę I 729: 4)
-ūnas, -ė, pvz.: batūnas Bocisko I 70. dalgūnas Kosiska I
547. klanūnas Kaluzysko I 468. zuikūnas Zajęczysko III 674

?l.

:~emtis ~~ negali:na, tad naujadarus atpažinti lengviausia pagal
mazla.u gyvoJoJe kalbOje deminutyvams būdingus pamatini ~'" žodžius
[abstrakčius daiktavardžius, darinius bei, žinoma, S.Daukanto naujadarus).
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(dar dėl -ūnas, -ė žr. 2.1.2.17.).
Kiek retesni naujadariniai priesagų -(y)telis, -e lr -a1is,
-ė vediniai. Su -(y)telis, -ė S.Daukantas darėsi tiek
būdvardžius. tiek daiktavardžiusx • pvz.. Die vm eldingte1is
(:Dievmeldingas "pamaldus" S.Daukanto naujadaras)
Nobozniuchny II 3, kukulytelis (:kukulis "kepalas. banda")
Buleczka I 94. Su priesaga -aUs, -ė sudarinėti tik
daiktavardžiai. pvz.. alksnynalis 01szynka II 261, dirbėjalė
robotniczka III 21.
Rečiausiai DLL deminutyvai sudarinėjami su priesagomis
-užis, -ė, -(i)utis, -ė, -(i)ukas, -ė, -elius (?), -etis (?), pvz.: lieknužis
Gaik I 325. dainutė Piosenka n 377. briliukas (:brilius
"kepurė") Kapelusina I 474, alelius (alelus) Piwko II 380.
brilelius (brilelus) Kepelusik I 474. dvynetis (dwynetis) Blizniątko
I 66. naretis nurek "mažas naras" II 144.
DLL deminutyvinių priesagų produktyvumas skiriasi
nuo dabartinės bk. Štai priesagų -(i)ukas, -ė (Urbutis.
1965, 265-269; Valeckienė. 1965. 582-583) ir -(i) u tis,
-ė vediniai· (Urbulis. 1965. 269-271; Valeckienė. 1965.
581-582) yra dažni dabartinėje lietuvių kalboje. bet
DLL gana reti. Priešingai priesagos -eitis, -ė deminutyvai
DLL sudaro didesnį procentą negu bendrinėje kalboje
(plg. Urbutis. 1965. 271-272; Valeckienė. 1965, 585).
Tokią deminutyvų vartosenos specifiką tikriausiai nulėmė
gimtoji S.Daukanto tarmė (o priesagos -(y)telis, -ė, -aUs,
-ė apskritai būdingos tik žemaičiams).
2.1.1.2. Veiksmažodžių abstraktų kategorija (nomina
actionis) S.Daukanto darybos sistemoje yra viena iš
produktyviausių; dabartinėje bk. ji viena iš gausiausiai
reprezentuojamų (Urbutis. 1965. 289).
Daugiausia DLL veiksmažodžių abstraktų sudaryta su
priesagomis -imas/-ymas (gerokai per 200=), -umas (apie
50). -sina (bk. -sena; apie 20). -ybė (apie 10)' po vieną

XNors šios priesagos daiktavardžių deminutyvai ir nebūdingi lietuvių
kalbai.
""Čia neskaičiuoti tie -imas/-ymas v.ediniai, kurių pamatiniai
veiksmažodžiai fiksuoti LKŽ (dar žr. -imas/-ymas 2. 1.2. 1.J.
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kitą naujadarą

sukurta su -tuvė, -nė, -srnas, -ulys, -inys;
-inis, -ystė, -urna. Tad veiksmažodžių abstraktų naujadarų
DLL yra per 300. visiška jų dauguma sudaryta su 4
priesagomis. vienas kitas - dar su 8 (iš viso 12 priesagų).
Tik dviem iš keturių minėtų produktyviausių priesagų
kategorinė veiksmažodžių abstraktų reikšmė yra pagrindinė
(-imasi -ymas ir -sina), o dviem kitom (-urnas ir -ybė) periferinė (joms pagrindinė yra vardažodinių abstraktų
kategorinė reikšmė). Iš 8 menkai produktyvių priesagų
ši kategorinė reikšmė trims yra pagrindinė (-nė, -srnas,
-ulysL o 5 - periferinė ar bent jau ne
pagrindinė
{-tuvė, -inys, -in is, -ystė, -urna}.
Gretinant DLL medžiagą su dabartinės lietuvių bk.
veiksmažodžių abstraktų kategorijos darybos tendencijomis
(Urbutis, 1965, 289-303). matyti, kad S.Daukantas
suproduktyvino -urnas, -ybė tipus, kaip produktyvų suvokė
ir tarmišką -sina (bk. -sena) tipą.
2.1.1.3. Kita labai produktyvi DLL naujadarų kategorija
yra vardažodžių abstraktai (nomina qualitatis). Daugiausia
jos vedinių čia sukurta su priesagomis -urnas (apie 170),
-ybė (apie 80), -yba (apie 20)' -ystė (per 10). -ija (per
10), -imas (per 10)' vienas kitas ~r su -inyčia, -ysta,
-urna. Tad iš viso DLL yra per 300 ir naujadarinių
vardažodžių abstraktų, kurie sudaro 6 produktyvesnius
ir 3 neproduktyvius tipus.
Iš būdvardžių (ir dalyvių) daugiausia šios kategorijos
naujadarų sudaryta su -urnas (apie 100) ir su -ybė (apie
50)' vienas kitas su -yba, -ija, -imas, -urna. Iš daiktavardžių
daugiausia naujadarų sudaryta su -urnas (apie 70). -ybė
(apie 301, -yba (per 10)' -ystė (apie lOl. -imas (apie 10)'
po kelis su -ija, -ysta, -inyčia, -urna. Kaip matyti, būdvardinių
naujadarų DLL yra kiek daugiau negu daiktavardinių,
bet sudaryti ji~ su mažiau priesagų (6) negu daiktavardiniai
(9). Antra vertus, produktyviausios vardažodžių abstraktų
kategorijos priesagos -umas ir -ybė visų pirma reprezentuoja
būdvardžių abstraktus. o daiktavardžių vediniai joms ne
tiek būdingi, Tačiau yra ir tokių priesagų, su kuriomi.s
;:}LL (nors ir nedaug) kurtasi tik daiktavardžių abstraktų:
-yste, -ysta, -inyčia.
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Kalbant apie konkretesnes, ne kategorines darybos
reikšmes, dera paminėti naujadarus, žyminčius profesiją,
verslą ir apskritai veiklą. Greta būdingiausių lietuvių
kalbai šios reikšmės vedinių su priesaga -ystė (DLL api.e
10 tokių naujadarų), mažiau būdingų su -yba (DLL per
10 naujadarų), -ysta, S.Daukantas sudarė ir nebūdingų
šios reikšmės darinių su priesagomis -urnas, -ija, -imasi
-ymas, -ybė, -inyčia x • Tai rodo, kad S.Daukantas nebuvo
apsisprendęs, su kuria priesaga kurtis profesijų pavadinimų,
taip dažnų S.Ropelevskio žodyne. S.Daukantas bent sep1:yIl..ių
priesagų vediniams buvo suteikęs šią reikšme. sukūrė
keletą analogiškos reikšmės darybos tipų.
Lyginant veiksmažodinius abstraktus su vardažodiniais,
matyti, kad su kai kuriomis priesagomis S.Daukantas
darėsi tiek veiksmažodžių, tiek būdvardžių, tiek ir
daiktavardžių abstraktų (pvz., su -urnas, -ybė, net -imasi
-ymas). Toks kai kurių priesagų vedinių pamatinio žodžio
įvairavimas žinomas ir iš gyvosios kalbos (plg. -ybė
vedinius), 'bet antra vertus, čia akivaizdus taip pat
S.Daukanto polinkis mažiau nei gyvojoje kalboje paisyti
pamatinio žodžio"". Todėl individualioje S.Daukanto darybos
sistemoje ribos tarp skirtingo pamato abstraktų daug
blyškesnės.

eina veikėjų ir
naujadaIiniai pavadinimai
(nomina agentis). Daugiausia šios kategorijos naujadarų
sudaryta su priesagomis -tajas, -a
(apie 130) ir -ėjas,
-a (per 60)' mažiau (iš viso viena kita dešimtis) - su
priesagomis -(t)inis, -ė, -tuvas, -ė, -ėlis, -ė, -ūnis, -ė, -alas,
-yla, -utis, -ė, -ovas, -ė, -ulis, -ė, -inykas, -ė. Tad visiška šios
kategorijOS naujadarų dauguma sudaryta su dviem
priesagom, dar viena kita dešimtis - su 10, - iš viso
su 12 priesagų (per 210 naujadarų).
Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimų
2.1.1.4. Toliau pagal

produktyvumą

ve:ik&-nažod!nės ypatybės turėtojų

"Galima paminėti ir kelis analogiškus veiksmažodžių abstraktus su
priesaga -tuvė, taip pat žyminčius profesijos pavadinimus ir nebūdingus
dabartinei lietuvių kalbai.
""Dar plg. S.Daukanto susikurtą -mokas, -a būd~ardžiŲ tipą (2.2.3.).
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kategorinė

reikšmė DLL yra pagrindinė priesagų -tajas,
-a, -ėjas, -a, -inis, -ė, -ėlis, -ė, -yla, -ovas, -ė, -alas vediniams.
Ne pagrindinė ar net periferinė ši reikšmė yra priesagų
-tuvas, -ė, -ūnis, -ė, -utis, -ė, -ulis, -ė, -inykas, -ė vediniams.
Kurdamas veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų
kategOrijos naujadarus, S.Daukantas iš esmės nenusižengė
liaudies kalbos darybos sistemos dėsniams.
2.1.1.5. DLL rasti vietų pavadinimų (nomina loci)
naujadarai daugiausia sudaryti su 3 priesagomis: -inyčia
(apie 70), -tuvė (apie 30). ir -ija (per 10). Dar keli sudaryti
su priesagomis -ėna (bk. -iena), -ynė, -inė, -ūnė; -ykla,
-inys. Iš veiksmažodžių sudaryta -tuvė (produktyviausi),
-ykla, -inys, dalis -ynė, -inė vedinių, o iš daiktavardžių
- -inyčia (produktyviausi), -ija, -ėna, -ūnė, dalis -ynė, -inė
vedinių.

Vietų pavadinimai DLL sudarinėti su 9 priesagomis,
iš viso tokių naujadarų yra
120. Bemaž viso~s šios
kategorijos naujadarų priesagoms, išskyrus -inys, -inė,
vietos reikšmė yra pagrindinė.
Lygindami su gyvosios kalbos faktais, matome, kad
DLL priesagos -tuvė pagrindinė vietos reikšmė skiriasi
nuo gyvosios kalbos pagrindinės įrankių pavadinimų
reikšmės.

Kadangi atskirų tipų darybinės reikšmės yra skirtingos
(pvz., -inyčia vediniai paprastai žymi patalpas, indus,
-ija -asmenų valdomas ar prižiūrimas vietas, -ėna javų augtas vietas), tai negalima teigti, kad S.Daukantas
daugelį vietos kategorinės reikšmės naujadarų priesagų
vartojo sinonimiškai, kad vienos ar kitos priesagos naujadarų _
gausumas nulemtas tik produktyvumo.
2.1.1.6. Daugiausia asmenų pavadinimų pagal profesiją
(nomia professionalia) naujadarų sukurta su priesaga
-inykas, -ė - per 70. Dar keletas sudaryta su priesagomis
-ūnas, -ė, -ijas, -in is, - ė. Tad su 4 priesagomis sudaryta
apie 80 naujadarų. 3 pirmieji tipai pažįstami ir gyvojoje
kalboje, nefiksuotas iš jos tik -žnis, -ė.
2. 1. 1.7. Pavadinimai pagal kilmę. bei priklausomybę.
(nom~na originis et possessiva).
1) Asmenų pavadinimai pagal jų kilimo bei gyvenamą
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vietą. Tai negausi naujadarų semantir:ė ~ru~ė
. apie
30 darinių, sudarytų su priesagomis -(l)OnI~, -:. (aple_?O)
ir -ėnas, -ė, -ūnas, -ė, -inykas, -ė. Pagrindine SlOS rUSles
asmenų pavadinimų priesaga ~(i)_oniS<, -ė ~tuose S.D.7u~ant~
raštuose vartojama kita reIksme. Pnesagos -(1/0nIS, -e
naujadarų reikšmę, DLL gaėjo lemti ir dažna le::kų pr.~t~ti~O
priesaga -anin. Mažiau S.Daukanto sudaryta SIOS :el~..,mes
naujadarų su -ėnas, -ė, visai mažai - su -ūnas, -e, -mykas,
-ė

. 2) Mėsos, žuvies, medienos pavadinimai. Ras:a. tik
keletas mėsos, žuvies ir medienos naujadariniŲ pavadmrrnų,
ir visi jie sudaryti su priesaga -ėna (b.k. . -iena). T~i būdinga
mėsos pavadinimų priesaga apskntal (Urbuhs, 1965,
414-415),
2.1.1.8. Turbūt galima šnekėti ir apie S.Daukanto
DLL sukurtą naują darybos kategoriją - mokesčių p~va
dinimus. Ji apima mokesčius, atlyginimą pinigais, reciau
_ dovanas reškiančius naujadarus. DLL sudaryta beveik
30 šios kategorijos naujadarų - su priesaga -inės (galima
skirti du mokesčių pavadinimų darybos tipus daiktavardinius
ir būdvardinius -inės vedinius).
2.1.1.9. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai
(nomina attrtbutiva). Šios kategOrijos naujadarų DLL nėra
daug apie 20. Visų jų po keletą suda~~ s~
priesagomis: -ūnis, -ė, -ėjas, -a, -ūn~s, -~'. -(u)OC1U~, -l~lS,
-ė, -inykas, -ė, -enė. Iš karto reikia pazymeh. ~ad ha~dl~s
kalboje nepažįstamas vardažodinės ypatybes tyretajŲ
pavadinimų tipas su priesaga -ėjas, -a. Tai, matyt, S.Daukanto
individualios darybos padaras.
Asmenų pavadinimų pagal profesiją naujadarų DLL,
kaip matėme, yra daug daugia~ nei čia a~rašon:os_!,:-a
tegorijos, nors gyvojoje kalboje jų santykiS. a:vlrksClas
(plg. Urbutis, 1965, 340, 406). MatJ1;' tai n_ule.me as~~nų
pavadinimų pagal profesiją kategorines reiksmes specifl~a.
Šios reikšmės vedinių polinkis terminologizuotis, be abeJO,

?

XDabartinėje bk. asmenų pavadinimai pagal jų kilimo ir gyvenamąją
vietą paprastai sudaromi su priesaga -ietis, -ė (plg. Urbutis, 1965, 411412).

157

yra didesnis negu vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimų.
S.D~ukantu~, rašiusiam platų žodyną, reikėjo kurtis daug
nauJŲ . tenm~ų,

o. :ardažo~inės ypatybės turėtojus jis
daugelm atvejŲ galejo pavadinti gyvosios kalbos žodžiais.
2. 1. 1. 10. Pavadinimų pagal lyties skirtumą (nornina
~eneris) kategOrijos naujadarų DLL susikurta tik keliolika,
be to, tik ~~ viena priesaga - -ėnė (bk. -ienėL Dabartinėje
b~. pavadl~lillŲ_ pagal lyties skirtumą darybos kategorija
taIP pat nera is dariųjų (plg. Urbutis, 1965, 416-418).
2. 1. 1.11. Įrankių pavadinimų (nornina instrumenti)
kategorijos naujadarų DLL nėra daug - apie 10. Jie
sudaryti su priesagomis -tuvė, -tuvas, -yklė, -tu vis. Akivaizdu,
~a~ S.Dau~ntas nebuvo linkęs kurtis įrankių pavadinimų.
StaI ~et to~os priesagos, kaip -tuvė, -tuvas, kurios lietuvių
kalboJ~. dazlauSiai pasitaiko įrankių pavadinimuose, (plg.
Skardzms, 1943, 382-383, 385-386: Urbutis, 1965,
381-383: 386), L."'1~ivi~~alioje S.Daukanto darybos sistemoje
yra netekę v-yraUjanclOS įrankių pavadinimų reikšmės.
Turint omenyje, kad S.Daukantas DLL kūrė labai mažai
įrankių pavadinimų, vertinant ir kituose S.Daukanto raštuose randamus šios kategOrijos darinius reikia būti atsargiems,
kad seno, dabar užmiršto žodžio nepalaikytume naujadaru.
2.1.1.12. Kuopinių pavadinimų (nornina collectiva) naujadarų DLL maža,
su?aryti dažniau su priesaga -ija,
reClau su -ynas, -yne, -tIS. TIk priesagos -tis tipas nebūdingas
dabartinei bk.
~.1.1.13. Ve!h::smo rezultato pavadinimų (nornina acti).
~eflksuo~ų. ~KZ, DLL visai maža, tai tik keli priesagos
-m!s vedmlal. Matyt, S.Daukantui pakako gyvosios kalbos
v~lksmo :e~ultato ?avadinimų, tad ir tuos kelis priesagos
-mys vedmms reikla labai atsargiai skirti prie naujadarų.

ye.

'"

'"

>I<

Lyginant DLL įvairių kategorijų priesaginių daiktavardžių
naujadarus su dabartinės bk. atitinkamais dariniais
krinta į akis trijų kategorijų mažesnis vedinių kieki~
S.Daukanto žo~yne: . 1) vardažodinės ypatybės turėtojų
pavadi.nimų, 2) trankių pavadinimų, 3) veiksmo rezultato
pavadinimų (apie dabartinės bk. darinius žr. U:rbutis,
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1965). Tai paaiškinti

turbūt

įtikinamiausia

pakankamu
S.Daukantui
rašant platų žodyną - dažnai kuriant žodžius naujoms,
iš kaimo buities nežinotoms sąvokoms įvardyti - neiškilo
reikalo kiek gausiau kurti 3 minėtų kategorijų naujadarų.
Antra vertus, S.Daukantas pats susikūrė naują mokesčių
pavadinimų kategoriją su priesaga -inės - jam nepakako
liaudies kalbos darybos sistemos priemonią.
šių kategOrijų liaudiškų vedinių skaičiumi.

>10

>10

'"

2.1.2.1. -imasI-ymas. Šios priesagos vediniai lietuvių
kalboje sudaro gausiausią veiksmažodinių abstraktų grupę,
tokia padėtis buvusi jau ir XVI a. (S.Ambrazas, 1983,
66). Tai vienas iš produktyviausių transpozicinių darybos
tipų (Urbutis. 1978, 269). Kalbant apie DLL naujadarus,
atsiribota nuo tokių -imas/-ymas vedinių, kurie, nors ir
nefiksuoti LKŽ, yra tipiški (sudaryti iš būtoja kartinio
laiko kamienųJ, be ,to, kurių pamatinis veiksmažodis pateiki.amas LKŽ. Tokių darinių DLL YTa labai daug: S.Daukantas kone šalia kiekvieno veiksmažodžio sudarydavo
-imas/-ymas ab strakt ą. Atsiribojus nuo tokių potencialiausių darinių, studijoje kalbama tik apie 1) netipiškus
(sudarytus ne iš būtojo kartinio laiko kamienų) ir 2)
sudarytus iš veiksmažodžių, nefiksuotų LKž, darinius.
Tokių naujadarų suskaičiuota per 220.
DLL yra per 200 -imas/-ymas abstraktų. sudarytų iš
būtojo kartinio laiko kamienų, kurių pamatinis veiksmažodis
LKŽ nefiksuotas ar fiksuotas tik iš S.Daukanto. pvz.:
abelnavimas Powszednienie, spowszednienie "darymas įprasto,
kasdieninio" II 550. abelninimas Generalizowanie "apibendrinimas" I 340, apskaudu1iavimas Owrzodzenie "opėji
mas, įsiskaudėjimas" II 318, dantėjjmas Ząbkowanie "dantu~
fonnos iškarpų, įpjovų darymas" III 653b, dauggalinimas
Wielmoženie "tapimas galingu" III 536, knarkiziojimas
Chrapnięcie "knarkimas, prunkštimas" I 123, valodojimas
Rozprawianie "diskutavimas" III 72 ir t.t. Vienas kitas
pasitaiko ir kitokios reikšmės vedinys, pvz., pirtavimas
l,aziebnictwo "pirtininko amatas" I 614.
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Kaip S.Daukantas jautė -imas/-ymas priesagos ~em,:nt~ą,
gali iliustruoti vieno jo rankraščio pastaba: "rugsma dlrbsma
powiększające pro dirbimas rugimas" (LKLIB ~.1/SD17: ~.
1. Čia ir toliau cituojamas rankraštis šios stu~lJOS pabalgoJ.e
skelbiamas kaip priedas). Galbūt čia noreta. pas~kytl,
kad priesagos -sina konotacija yra kiek pakilesne, ne
tokia kasdieniška kaip -imas?
.
Netipiškų priesagos -imas/-ymas darin!ll; DL~. nera dau~.
Esamojo laiko tepastebėtas tik vienas - zvmga~J1mas ~orzeme
"žvengimas" II 513. S.Ambrazas teigia, kad Sl~S pnesagos
esamojo laiko vediniai seniau lietuvių kalboje yra. b.u~ę.
įprastesni, bet "jau XVI-XVII a., matyt, buvo rehktlI':~O
pobūdžiO ir sparčiai nyko" (s.Amb~azas,. 1983, 68): SIS
DLL žodis taip pat gaU būti senosIOS slstemos reliktas,
tik nepatekę.s į LKŽ.
.
. '
Rasta DLL apie 10 priesagos -lmas/-yma: na~J:::dan.~,
padarytų iš daiktavardžių, pvz., a~[klstsrr:e.l.g1mas:s
(:au[kJštsmeigis) G6rnochciwosc "besaike ~m~lcIJa, dl-.
džiavimasis" I 363,
galžudymas
(:gal~u~ls). Rozb~J
"plėšikavimas" III 34, kūngeidimas (:kūngebJdls) O.elesno~c
"kūniškumas, kūno geiduliai" I 135, svietvaldymas (:s~Ietva!dls)
Ludorządstwo "vadovybė, vyriau s!'b ė" I 64,?' vmkalm:a~
(:vinka1is) Cwiekarstwo "vinių kalejo amatas I 148. Vl~l
jie sudaryti iš dūrinių ir yra daktavardžiŲ. abstra~ta:,
reiškiantys kokį amatą, profesiją, veiklą, tam ilkrą po1mkt,
pomėgį. Tai netipiška, turbūt paties S.Daukanto sukurta
reikšmė.
.
Rasti DLL ir keli būdvardiniai vediniai, pvz.: nebot~nmas,
Niedužosc II 83 (plg. neboterasl. pailguotinimas Przecląglosc
II 595 (plg. pailguotinas). Tokių būdvardiniŲ_o abstraktų
tipas pažįstamas lietuvių kalboje (plg. SkardzlUs, 1943,
209; Urbutis, 1965. 352-353L bet visiškai nepro~uk~yvus.
Galima paminėti dar kelis keistesnius (dalIs JŲ -:
klaidos?) naujadarintus vedinius: kebeliojojim~s .~achlo:vam~
"apgaudinėjimaS" I 656, purimaSX Czochrame kedemmas
xPanašios darybos žodį derimas "derė~im.~s" . minėta~~ rankra~ty~e
S.Daukantas lygina su kitais -imas vediniaiS: Denmas, de::ele.:n as, deglm ..s
deginimas" (LKLIB Fl/SD 17..P. 1.). P_asiremd~mas analoglp .:>.Daukantas
čia turbūt taip pat sukūre netipiską nauJadarą·
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I 168, skrydimas Krąg "apskritimas" I 556, supurimas
Napuszystosc II 47, veldymas Dziedziczny (sie!) I 269. Čia
pat ir aiškūs vertiniai, pvz., pryšstembimas Przeciwdzialanie
"atoveiksmis" II 596.
Apibendrinant -imas/-ymas naujadarus, galima pabrėžti,
kad vyraujanti veiksmažodinių abstraktų dauguma remiasi
gyvosios kalbos darybos dėsniais (tik vienas kitas darinys
jiems prieštarauja). Išskirtinas negausus daiktavardinių
abstraktų (profeSijų, pareigybių pavadinimų) tipas, turbūt
sukurtas' paties S.Daukanto.
2.1.2.2. -umas. DLL rasta apie 220 šios priesagos
naujadarinių

vedinių.

Priesagos -umas abstraktai dabar paprastai daromi iš
būdvardžių (plg. Skardžius, 1943, 213; Urbutis, 1965,
306-307), visas tipas net laikomas potenciniu (Urbutis,
1978, 269). Tokių DLL šio tipo naujadarų yra per 100
(45%), pvz.: augalotumf1s Ros/ose III 27, dantėtumas Ząbkowatose
III 653b, eržingumas Jurnosc "aistringumas" I 458, juodokumas
Czarniawosc I 156, Wroniawosc III 568, mažtytelumas Malenkose
I 663.
DLL taip pat rasta apie 70 (32%) daiktavardinių priesagos -umas darinių, pvz.: balninykumas Siodlarstwo "balniaus
profesija" III 159, Dievumas Boskose "dievybė" I 77, erželumas,
vytumas Kawalerstwo "riterio amatas" I 489, tėvumas Ojczystosc
"tėviškumas" II 248, uolumas Skalistose ·"uolingumas" III
163, vergumas Niewolniczosc II 122, Poddafistwo II 414,
žvėrumas Zwierzętosc "žvėriškumas" III 813. Tokie dariniai
žinomi lietuvių
kalboje (Skardžius, 1943, 212-213:
Urbutis, 1965, 307; S.Ambrazas. 1986, 177).
Trečia DLL -umas naujadarų grupė veiksmažodiniai
abstraktai, jų suskaičiuota apie 50 (23%), pvz.: neesumas
"nebuvimas" Niebyt (nessumas) II 75, Nieistnienie (neesumas)
II 86a, Nieobecnosc (neessumas) II 90, išrenkumas Wybieralnosc
III 581, priskyrumas Dobornosc "pririnkimas, atrinkimas"
I 198, sudedumas Skladnosc III 168, užkretumas maru
Zarazliwosc "užkrečiamumas" III 711.
Tarp visų 3 rūšių nėra griežtų ribų. Pavyzdžiui, neaišku,
ar daugžinumas Wielowiedztwo III 538, pusmokslumas
Niedouczonosc II 82 sudaryti iš būdvardžių, ar iš
II. 3aK. 5202.
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daiktavardžių; ar jveikurnas "įkyrumas" Dokucznosc I 210,
linkumas "geranoriškumas" Zyczliwosc UI 819 sudaryti iš
būdvardžių, ar iš veiksmažodžių (plg. adj. įveikus "th-yrus",
1inkus "linkintis" ir verb. įveikti, linkėti1. Gal kiek aiškesne
riba tik tarp veiksmažodinių ir daiktavardinių abstraktų.
Kadangi DLL veiksmažodiniai abstraktai sudarinėjami tik
iš pirminių ir iš -ėti, kartais -yti veiksmažodžių, todel
reikia manyti. kad miknumas, "mikčiojimo ypatybė" I 419.
III 673. pargaIvumas Wiar%mstwo III 528 sudaryti neiš
miknoti ir pargal vo ti, turinčių fo:rmantą -oU, bet yra
daiktavardžių miknius, pergalvis (pargalvis LKŽ nepažymėtas)
vediniai.
Dabartinei lietuvių bk. būdingiausias būdvardinių -urnas
vedinių tipas. o daiktavardiniai ir veiksmažodiniai šios
priesagos abstraktai mažai produktyVŪS, jų nėra daug.
Kaip nurodo SA"'11brazas, daiktavardiniai ir veiksmažodiniai
-urnas abstraktai yra "senosios Hetuvltį kalbos faktai"
(1983, 116-117). S.Daukantui visų trijų rūšių abstraktai
buvo produktyvūs. Jo daiktavardinių abstraktų gausinimą
galėjo lemti senųjų raštų pavyzdys (daugiausia jų M.Daukšos
raštuose) (plg. S.Ambraz.as, 1986, 1171, o v:eiksmažodinių
- semantikos artimumas būdvardi.niams (veiksmažodžių
abstraktai dažnai galI būti pamatuoti dalyviais).
Kad S.Daukantui dažnai nerūpėjo darybos pamatas,
gali pailiustruoti analogiški dariniai iš daiktavardžio ir
būdvardžio kempinumas Gąbczatosc I 323 Ir kempinotumas
Gębczatosc

I 338,

Pažymėtina

Gąbkowatosc

dar,

kad

I 323.
priesagos -urnas

būdvardžių,

daiktavardžių

ir veiksmažodžių naujadarų abstraktų gausumas DLL nevienodas (atitinkamai 100:70:50). Tai rodo,
kad S.Daukantas. nors buvo linkęs ir t dviejų pastarųjų
tipų darybąx. vis dėlto jautė lietuvių. kalbos žodžių darybos
tendencijas. - daugiausia darėsi šios priesagos būdvardž:i.1-l,
mažiau daiktavardžių, mažiausiai veiksmažodžių
abstraktų (plg. panašią jo priesagos -ybė naujadarinių

xpnelaidai, kad dar S.Daukanto laikų gyvojoje kalboje šiedu tipai
produktyvūs, neturime duomenų.

buvę

abstraktų darybą 2.1.2.4.).

~.1.2.3. -tajas, .,.a. DLL
rasta
apie 130
priesagos
-toJas, -~ .naujadarų._. Beveik 120 jų (-92%) sudaryti iš
priesa~ml~. bendracIŲ, pvz.: aukautojas Zerca III 760,
f.agausmtoJa~ Nasporzyciel n 56. strunytojas Budowniczy
architektas I 92. LikUSieji - iš nepriesaginių bendračių
pvz.: atspaustojas Przedrukiwacz II 603. įvertojas Nawlekac;
II 66, p~ga.~toja~ Porwaniec II 511, Porywacz n 512.
.Dabartm~Je hetuvių kalbOje veikėjų pavadinimai "su
pnes~ga -toJas, -a yra daromi iš veiksmažodžių bendračių
turincių priesagas" (Urbutis, 1965, 318). DLL naujadarai
rodo,_.k~d S.Daukantas -tojas, -a vedinių darybą suvokė
pa?aSl~l,. kaip ji s~prantama ir dabar: tarp jų vyrauja
pr~esaglI!lŲ _bendracių vediniai. Nedidelė dalis pirminių
velks~~zodziŲ ve?i~iŲ (per 10 - apie 8%) gali rodyti
arC~ajlske~'l1ę padetI.. dar ne visišką dabartinės sistemos
susiformavlmąx (dar žr. -ėjas, -a 2.1.2.7.L
2.1.:~.4 . .-ybė. .DLL rasta apie 90 šios priesagos naujadarų.
Įprasclausl -ybe vediniai lietuvių kalboje yra būdvardiniai
abs~raktai (Skardžius. 1943, 92-96; Urbutis, 1965. 308).
~oki~ . naujadarų DLL rasta per 50 (56%), pvz.: begirybė·
(.begms S.Daukanto naujadaras I 40) Bezlesnosc "miško
nebuviI?as" I 40. landybė Konczastosc "smailumas" I 530
~lesnybe Plaskosc "plokštumas" n 384, žlibybė Kr6tkowidnost
trumparegystė" I 568.
Daug retesni yra daiktavardiniai abstraktai (Skardžius,
1943. 96; Urbutis. 1965, 308). DLL tokių naujadarų pastebėta apie 30 (33%), pvz.: akminybė Kamienistosc
"akmenuotumas". I 470, bude1ybė Katowstwo "budelio profesija"
I 488. gzvolybe Bydlęcosc "gyvuliškumas, brutalumas" I
97. motnskybė Kobiecarstwo "aistra moterims" I 513.
Taip pat reti yra veiksmažodiniai abstraktai. (Skardžius.

xP.SIm:dži~~ pažymi, ~ senesniuose raštuose -tajas, -a dažnai dėliojama
ir~ prie pl~~lmų bendracių (Skardžius, 1943, 86). S.Ambrazas teigia,
k",d prael~Je vedinių su -tajas, -a iš pirminių veiksmažodžių buvo
daromasi VIsame Lietuvos plote (Jaunųjų filologų konferenciJ'a Vilnius
1986.11.20.)

,

•
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1943. 96; Urbutis. 1965. 302). Tokių naujadarų DLL
rasta apie 10 (11%). pvz.: aprašybė Opisowosc "maniera
aprašyti" II 275. ėrnybė Biernosc "didelis talpumas (indo)" I 58. partukybė Przety/osc "apkūnumas" II 653. sarndybė
Najernniczosc "ypatybė būti samdomam" II 24.
. Yra ir tarpinių atvejų, kai -ybė abstrakto darybą galima
aiškinti dvej opai - pamatas gali būti tiek būdvardis.
tiek daiktavardis. pvz .. ilgbylybė (:ilgbyJis - S.Daukanto
naujadaras ir adj .. ir sub.: D/ugornowny I 194. D/ugornowiec
I 194) D/ugornownosc I 194. Taip pat nelengva nustatyti.'
ar. pvz .. rangybė "patogumas, parankumas" Napogotowiu,
ob. pogotowie II 42. sklandybė iotnosc I 642 yra būdvardžių
rangus "pasirengę.s" Gotowy I 368. sklandus, ar veiksmažodžią
rengti(s), sklandyti vediniai.
Yra DLL ir keletas neįprastesnės darybos naujadarų.
pvz.. varūnybė Gwaltownosc I 389 (tarsi būtų padarytas
iš nesančio "varūnas, plg. vara "prievarta". varumas
"smarkumas. prievartingumas" I 389)' vietinybė Narniesnictwo
"vietininkystė" II 35. nors formaliai artimesnis adj. vietinis,
bet semantiškai - su sub. vietinykas Narniestnik II 35.
Gali būti. kad atsirasti šitokiems naujadarams S.Daukanto
individualioje darybos sistemoje padėjo panašus darybos
tipas su priesaga -enybė (piktenybė, sunkenybė).
"Priesagos -ybė dariniai savo reikšme [... } dažnai tiesiog
sutampa su priesagos -urna- vediniais" (Skardžius. 1943.
97). Pats Daukantas yra mėginę.s gretinti -ybė ir -urnas
sinonimus. plg. "Daugumas, daugybe, kąntrumas, kąntrybe",
"Gilumas, gilme, gilybe, - storumas, storis, storybe" (LKLIB
Fl/SD17. atitinkamai p. 1 ir 2). P.Skardžius dar nurodo.
kad "rytiečių arba žemaičių priesaga -ybė reiškiamoji ypatybė
dažnai yra esmingiau [negu -urnas] pabrėžiama" (Skardžius.
1943. 97). Kol kas sunku pasakyti. kiek ryškiai šį
skirtumą suvokė S.Daukantas. Aišku tiktai. kad naujadarų
su -ybė (-90) yra 2,5 karto mažiau negu su -urnas (-220)
- jis. matyt, šiek tiek jautė priesagos -ybė vedinių didesnį
ypatybės ryškumą, palyginti su -urnas vediniais (plg. dar
būdvardinių,
daiktavardinių ir veiksmažodinių -ybė ir
-urnas naujadarų kiekybės santykį - 50:30: 10 ir 100:70:50).
S.Daukantas sudarinėjo priesagos -ybė naujadarus. rem-

damasis gyvosios kalbos pavyzdžiu. Lietuvių kalbai ne
tiek Įprastus veiksmažodžių abstraktus jis, matyt, kūrėsi
nusižiūrėję.s tiek į gyvosios kalbos, tiek į senųjų raštų,
ypač K.Sirvydo Uuose
yra daugiausia veiksmažodinių
-ybė abstraktų. plg. S.Ambrazas. 1986, 119) faktus.
Nors S.Daukanto sistemoje buvo produktyvūs visi trys
-ybė abstraktų tipai (būdvardiniai. daiktavardiniai. veiksmažodiniai). bet jų hierarChija akivaizdi 50:30: 10.
S.Daukantas turėjo jausti sistemos leidžiamas platesnes
būdvardinių ir siauresnes veiksmažodinių abstraktų darybos
potencijas (visiškai kaip ir kurdamas -urnas abstraktus,
plg. -urnas 2.1.2.2.;.
2.1.2.5. -(i)nykas, -ė (-(i)ninkas, -ėjo DLL rasta apie 80
šios priesagos naujadarų. Visišką jų daugumą (apie
93%) sudaro daiktavardžių vediniai, pvz., pirštukinykas
Piersciennik "auksakalys" II 367. platkirvinykas (:platkirvis
"alebarda") Halabardnik I 397, purnpinykė (:purnpa "saga")
Guzikarka I 388. va kinyka s, -ė (: vaka "karvė") Krowiarz I
568. Krowiarka I 568. Tai lietuvių kalbai būdingi asmenų
pagal prOfeSiją pavadinimai (Skardžius. 1943. 141 t.;
Urbutis. 1965. 406-408). Bene tik vienas EIgavinykas
(:Elgava "Jelgava") Nitauczyk II 135 žymi asmens pavadinimą
pagal gyvenamą vietą - toks tipas irgi žinomas liaudies
kalboje (Urbutis. 1965, 413).
Vienas kitas DLL naujadaras sudarytas iš būdvardžių,
pVZ., paklusnykas (sutrumpinta priesaga?) Pos/usznik II 520.
šarvotinykas Kirasier "kirasyras. šarvuotas raitelis" I 499.
Tai būdvardinės ypatybės turėtojų pavadinimai, taip pat
būdingi liaudies kalbai (Skardžius. 1943, 146; Urbutis.
1965. 342).
DLL rastas vienas ir veiksmažodžio vedinys - veikėjo
pavadinimas galandinykas Brusnik "galąstojas" 185 (plg.
kitą naujadarą galąstuvinykas Oselnik II 289). Retkarčiais
ir liaudies kalboje pasitaiko vienas kitas tokio tipo vedinys
(Skardžius. 1943. 147; Urbutis 1965, 330, 333).
Kaip žinoma, visoje žemaičių tarmėje pažįstamas tik
variantas -in in kas, -ė. Tačiau S.Daukantas beveik visur
savo raštuose rašo -inykas, -ė (plg. Kalnius, 1937, [18J).
A.Kalnius užsimena, kad spontaniškai pasitaikantis variantas
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-ininkas, -ė ankstesniuose S.Daukanto raštuose ("Darbuose")
kiek dažnesnis negu vėlesniuose (l937. [18]).
Visų pirma S.Daukantą galėjo veikti kitų tarmių faktai
(variantas -iilykas, -ė vartojamas rytų. dalies vakarų
aukštaičių, o seniau - ir Mažojoje Lietuvoje. plg. Skardžius.
1943, 140). Bet. antra vertus. didesnį poveikį jam turėjo
turėti "senieji autoriai, pvz.. Mažvydas. BretkŪIlas. Vaišnoras.
kurie nuosekliai rašo tik -inika-" (Kalnius. 1937. [19]:
dar plg. Skardžius. 1931b. 198-199). Vis dėlto svarbiausi
iš senųjų raštų S.Daukantui turėjo būti K.Sirvydo ir
M.Daukšos - didžiausių autoritetų ja akimis - veikalai. '
kur irgi vartota -inykas, -ė.
Matyt. S.Daukantas. vartodamas savo tarmei nebūdingą
-inykas, -ė, ją suvokė ne kaip kitos tarmės priesagą. o
kaip kuriamos bendrinės rašomosios lietuvių kalbos faktą
(normą!). Variantą -inykas, -ė vartojo ir J.A.Pabrėža.
S.Daukanto tarmės atstovas, amžininkas ir draugas (plg.
Kalnius, 1937, [19]).
Nors S.Daukantas stengiasi visur vartoti variantą
-inykas, -ė,. bet DLL kartais prasikiša ir gimtosios tarmės
-ininkas, -ė Uupatininkas I 327. sigelininkė I 395. stiklininkinis
I 414, šikšnininkinis III 100, šunininkinis II 712, ir kt.).
Kartais S.Daukantas. parašęs -ininkas, -ė, apsižiūrėjęs ištaiso
į -inykas, -ė, pvz., mūrinykinis Mularski I 726 (murininkinis
tapo murinykinis).
Baigiant reikia pažymėti, kad -inykas, -ė yra
produktyviausia DLL (kaip ir visoje lietuvių kalboje)
asmenų pavadinimų pagal profeSiją priesaga. Rečiau su
ja sudarInėti būdvardinės ypatybės turėtojų pavadinimai.
dar rečiau - veikėjų pavadinimai. Kurdamasis -inykas,
-ė vedinius, S.Daukantas laikėsi liaudiškos darybos sistemos.
2.1.2:6. -inyčia. DLL rasta apie 70 šios priesagos
naujadarų. Kadangi -inyčia yra ne1ietuviškos kilmės. todėl
jos vediniai LKŽ atsispindi ribotai.
Visi priesagos -inyčia vediniai DLL sudaryti iš daiktavardžių ir paprastai (apie 97%) žymi vietą (patalpoms.
indams pavadinti), kaip tai būdinga ir lietuvių kalbos
tarmėms Urbutis. 1965. 403}. Pavyzdžiui: asilinyčia Oslarnia
n 293, dai1idin.yčia Cieslarn.ia "dailidės dirbtuvė" I 139,

166

ka1in.yčia Kloza "kalėjil."llas" I 509. Więzenie III 544, pirštukinyčia
Pierscienica "dėžutė brangenybėms" II 367.
Liaudies kalbai ne taip būdingas vienas kitas (apie
3%) DLL pasitaikęs daiktavardžio abstraktas. pavadinantis
profesiją. verslą: bakaliorinyčia Pedagogia II 348, peilinyčia
No.townictwo "peilių dirbėjo ar pardavėjo profesija" n
143.
2.1.2.7. -ėjas, -a. DLL rasta beveik 70 šios priesagos
naujadarų, daugiausia tai veikėjų pavadinimai. Dabartinėje
lietuvių kalboje veikėjų pavadinimų priesagos -ėjas, -a ir
-tojas, -a susijusios papildomosios distribucijoS santykiu:
-ėjas, -a vediniai daromi iš
pirminių veiksmažodžių. o
-tojas, -a
iš priesaginių bendračių (Urbutis, 1965,
320. 318).
Didžioji dalis DLL -ėjas, -a vedinių, nefiksuotų LKŽ (tai
būdinga ir dabartinei kalbai). sudaryta iš pirminių
veiksmažodžių būtojo kartinio laiko kamieno apie 60
(-86%), pvz.: apjuokėjas Zelzyciel n 757, attiesėjas "atlygintojas,
tiesos atstatytojas" Bonifikator I 76. Dope/niacz I 218.
lipėjas Laziciel "kas lipa" I 614. nuspjovėjas Spluwacz
"spjaudalius" III 229· (čia priskirti ir griežtėjas Msciciel I
724, jaustėjas Czuwac (sie!) I 173 - pirminių veiksmažodžių
būtojo laiko neveikiamujų daly-vių vediniai).
Tačiau vienas kitas yra ir priesaginę bendratį turinčio
veiksmažodžio vedinys: šaudėjas Karabinier I 478, štikinėja
Zgadu/a "spėliotoja" III 763.
Be to, yra dar keletas naujadarų, visai neįprastų lietuvių
kalbai: lašinėjas Sloninik "toks mineralas" III 192, laukėjas
(:laukas) Kmiec "kaimietis" I 511. Jedžingėjas (:ledžinga) iy.twiarz
I 654. paukštėjas Lowiec I 642 ir pan. Tai nebūdingi
lietuvių kalbai daiktavardinės ypatybės turėtojų pavadinimai
(nornina attributivaL žymintys asmenis (lašinėjas, matyt,
yra neapdairiai sudarytas vertinys. atsiradęs manant.
kad lenkiškas prototipas Sloninik reiškia asmenį). Tokie
-ėjas, -a asmenų pavadinimai rodo. kad S.Daukantas
vadovavosi ne da:rybos opozicija, o tik darinių analogija
(plg. Urbutis, 1978, 279), kad jam rūpėjo ne tiek darybos
tipas. kiek žodžių priklausymas semantinei asmenų
pavadinimų klasei.
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Palyginus du didelius ir produktyvius veikėjų pavadinimų
tipus DLL - -ėjas, -a ir -tojas, -a (žr. 2.1.2.3.). galima
konstatuoti. kad jie dažniausiai susiję papildomosios
distribucijos santykiu kaip ir dabartinėje kalboje. Vis
dėlto tokio santykio išimtys Uų daugiau tarp -tojas, -a
vedinių) rodo. kad S.Daukantas dar taip griežtai pagal
darybos pamatą šių tipų neskyrė.
F. Kuršaitis mėgino diferencijuoti -eJas, -a
ir -tojas,
-a priesagių reikšmes. jam rodėsi, kad pirmoji reiškia
atsitiktinio veiksmo atlikėją. o antroji - nuolatinį. dažnai
su profesija susijusį veikėją (Kurschat. 1876. 103). Bet
A.Leskynas tokią semantinę distribuciją teisingai paneigė,
tarp kita ko užsimindamas, kad "Daukanto [... ] -ėja
neturėjo vienkartinio veikėjo reikšmės" (Leskien. 1891.
329). Tai patvirtina ir DLL faktai.
2.1.2.8. -tuvė. Visi DLL -tuvė naujadarai. kaip įprasta
lietuvių kalbai, padaryti iš veiksmažodžių. Jų rasta apie
40. Gausiausiai su priesaga -tuvė S.Daukantas prikūrė
vietos pavadinimų (-70%)' pvz.: kalėtuvė Więzenie III 544.
klaidintuvė Blędnik albo Labyrint I 65. pareituvė Przechodzieniec
"koridorius; pasažas" II 593, smu{kltuvė Lgniączka "įdubusi
vieta" I 626. Mažiau sudaryta įrankių pavadinimų naujadarų
(12%), pvz.: myniotuvė [užbrauktas] Deptak "arklinis vilktas"
I 190. skaitytuvė Liczmanica "skaičiavimo lentelė" ~ ?29:
Apie 18% yra veiksmažodinių abstraktų. pvz .. klausmetuve
Interogatorya "kvota. apklausimas" I 452. smaugtuvė Dusznica
"tokia arklių liga" I 248. vežtuvė Woiba "vežiojimas.
gabenimas" III 563. Dalis veiksmažodinių abstraktų (-6%)
žymi profesiją: kastuvė Grabarstwo "duobkasio amatas" I
368. pripadėtuvė Koadjutorstwo "koadjutoriaus (vyskupo
padėjėjo) pareigos" I 513.
Lietuvių kalboje priesagos -tuvė vediniams įprasčiausia
įrankių pavadinimų reikšmė (Skardžius. 1943. 385-386;
Urbutis. 1965. 386). Bet S.Daukantas, kaip matėme. su
priesaga -tuvė dažniausiai sudarinėjo vietų pavadinimus.
kas ne taip būdinga šiandienei gyvajai Ęalbai (Skardžius.
1943. 386).
Taip pat S.Daukantas bus išplėtęs darybos sistemą
priesagos -tuvė veiksmažodinių abstraktų profesijų pa-

nebūdinga lietuvių kalbai.
S.Daukantas DLL yra sukūręs beveik
30 šios priesagos naujadarų. Du jų trečdaliai padaryti
iš daiktavardžių. pvz., eketinės, mokesnis tam, kurs prakirto
eketę Przerębne II 637, kelinės Drogowe
"muito mokestis"
I 240, kirvinės Siekierne "mokestis už medžių kirtimą
miške" III 154, naujyninės (nauinines), dovinos, duodamos
už gerą naujyną Nowinne n 140; trečdalis - iš veiksmažodLnių
formų. pvz.: jleidinės Wpustne "mokestis už įėjimą" III
566. nutvertinės Przejm "pinigai už tai, kad sugavo bėgantį
tarną" II 611, prisuokinės Exektune "piniginė bauda" I
289.
Kaip matyti, tai yra įvairių mokesčių, atlyginimo pinigais,
rečiau dovanų pavadinimai. Tokios reikšmės darinių
daba..rtmėje bk. nėra: greičiausiai ir pati mokesčių pavadi.nllllŲ
kategOrija su dviem tipais (daiktavardiniais ir būdvardiniais
-inėS' vediniais) yra S.Daukanto kūrybos rezultatas. įtakos
S.Daukantui, kuriančiam naują darybos kategoriją, turbūt
darė švenčių pavadinimai su ta pačia priesaga -inės, (joninės,

vadinimais, o tai
2.1.2.9.

-inės.

vėJinės).

-ija. DLL rasta beveik 30 šios priesagos
Dažniausiai tai žodžiai. žymintys asmenų
valdomas M prižiūrimas vietas (apie 46%). pvz.: bočija
Dziadowizna "senel!ų turtai (ir paveldėta žemė)" I 266,
motinija "motinos tėviškė" Macierzyzna I ,657. ]omylestija
(:]omylesta "grafas") Hrabstwo "grafystė" I 411, Prie tokių
vedinių priskirta ir, pvz., Kanija Chanstwo"chano pareigos;
chanatas" I 112, kur lenkiškas prototipas turi dar ir
pareigybės reikšmę. Matyt, tokios dvigubos reikšmės lenkiški
žodžiai"" padėjo S.Daukantui išplėsti -ija vedinių reikšmę..
Todėl jie žymi dar ir prOfeSiją, verslą. pareigas ir apskritai
2.1.2.10.

naujadarų.

"Vienaskaitinės lytys su -inė pasitaiko tik spontaniškai, pvz., bui1inė
Bykowe "mokestis ponui už vienos iš jo darbininkių padarymą nėščios"
I 98.
""Tai dažnai priesagos -stwo vediniai, kurie turi ne tik kuopil'H~
(apie -ija kuopinės reikšmės vedinius žr. toliau), bet ir profesijų
pavadinimų reikšmę. (Gaertner. 1934, 254).
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veiklą

(apie 38%). Tai vardažodžių abstraktų k~tegOrijos
dariniai, pvz.: galūnija (:ga1ūnas "plėšikas") HaJdam~ctwo
"plėšiko amatas" I 396, kapitonija Kapitanstwo "~_~~I~O~O
laipsnis" I 475, pavaišintija Podstolstwo "stalininko, pnzl~CI0
karaliaus stalą. pareigos" II 437 (plg. S.Daukanto naup~arą
pavaišintojas Podstoli II 437). No~s .. ŠiO~ pries~~os vIetų
pavadinimai lietuvių kalboje sudannejailll (Skardž1Us, 1943,
81-82; Urbutis, 1965, 401), bet vardažodiniai abstraktai
jai nebūdingi.
. . .
...
Dar apie 16% -ija naujadarų - kUO~mlal paVa~mlmaI,
pvz.: dragūnija Dragonia "dragūnai, dragu:nų ~ul~~s .1 2~6,
prasčiokija Ch[l]opstwo I 118. Lietuvių ka:b~Je tai būd~glau.slaS
kuopinės reikšmės pavadinimų darybmes kategonJ os tIpas
(Skardžius, 1943, 80-81; Urbutis, 19~5 .. 419).
.
Taigi S.Daukantas, be liet~viŲ ka~b~l įPrastų vletos
ir kuopinės reikšmės priesagos -Ija pavadllllillŲ, savo dary?os
sistemą dar išplėtė vardažodinių abstraktų profesijų,
pareigų pavadinimais.
_.
_. _.
2.1.2.11. -ėnė (bk. -ienė). S.Daukant.as v~sur ras"e S\ą
priesagą -iene. Ją, panašiai kaip i~ -ena (~r.. 2.1.L..19J,
dera atstatyti iš žemaičių tarties \. bk. -e~e.
.
DLL rasta apie 20 šios priesagos naupd~rų .. TaI
dažniausiai pavadinimai pagal lyties ski.rtu.m~ ~yml?tyS
moteriškosios lyties asmenis, pvz.: na uJu~en~ .(. n.a uJukas
"kolonistas, persikėlėlis") Osadniczka II 288, paisorene Pl:",:.zowa
n 378, pamedinčėnė (:pamedinčia "girininko - medmciaus
padėjėjas pavaduotojas") Podlesniczyna II 423, arba pateles.
pvz.: ger~ėnė Z6rawiczka III 803. kurtėnė Charcica "kurto
(šuns) patelė" I 113, taurėnė Zubrzyca III 808.
._
Vienas kitas šios rūšies naujadaras sudarytas motenskos
lyties asmeniui pavadinti ir n~. pagal ~yties _~ki~umą,
pvz. lupatėnė Ga/ganiarka "nuskarele; motens, po s1Ukšlyn~s
rankiojanti skudurus" I 327, paukštėnė "7" Ptaszmca
"paukštininkė" II 715.
. . _
..
Lietuvių kalbai labai būdinga darytis -lene (z. -ene)
vedinius pagal lyties skirtumą (Urbutis, 1965, 417418). Tai, kad DLL sudaryta naujadarų ir ne ~ag~l
lyties skirtumą. rodo, kad kartais .~.Daukanto individuahoj.~je
darybos sistemoje prioritetą turejo ne darybos ketegonja.

o tam tikra semantinė klasė (šiuo atveju moteriškosios
lyties asmenų pavadinimai).
2.1.2.12. -(t)inis, -ė. DLL rasta apie 20 šios priesagos
daiktavardžių, nefiksuotų LKŽ. Didesniąją jų dalį (apie
60%) sudato vediniai iš veiksmažodžių. Tai dažniausia
veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai,
pvz.: kliautinis Poufalec "patikėtinis, bendrininkas" II 539,
minėtinis Pamiętnik "paminklas; memuarai" II 330, pasmerktinis
Potępieniec "pasmerktasis, prakeiktasis II 533, pripadėtinė
Pomocnica . "padėjėja" II 488. Tokie vediniai būdingi ir
dabartinei bk. (plg. Urbutis, 1969, 323)' savo reikšme
jie artimi veiksmo rezultato ir objekto pavadinimams
{plg. Urbutis, 1965, 323}.
Rasta po vieną ir veiksmažodinį vietos pavadinimą
(grimztinė Grąz "liūnas, klampi vieta" I 373) bei veiksmažodinį
abstraktą prOfeSijos p2'.-adinimą (kalinis Kowalstwo
"kalvystė, kalvio amatas" I 553). Tai neįprastos dabartinei
bk. reikšmės.
Mažesniąją dalį (apie 40% visų darinių) sudaro
vardažodiniai vediniai. Jų kategOrinės reikšmės gana
įvairios. Tai ir vietos pavadinimai (skuteklinė Brzytewnia
"kirpėjo įrankių dėžė" I 91, tepuklinė Smarownia "kabinetas,
kur ligoniai įtrinami įvairiais tepalais" ITI 201), ir vardažodinės
ypatybės turėtojų pavadinimai (orinė Powietrznia "atmosfera"
II 544, pirštukinė Naparstnica "bot. rusmenė" II 38, žydrinis
Modrak "rugiagėlė" I 713)' asmenų pavadinimai pagal
profeSiją (vakinė [: vaka "karvė"] Krowiarka "karvių piemenė"
I 568)' net vedinys iš prieveiksmio (veltinė Daremszczyzna
"darbas dykai, be atlyginimo" I 181).
Priesagos -inis, -ė (ir -tinis, -ė) daiktavardžiai niekuo
nesiskiria nuo būdvardžių (Skardžius, 1943, 257), tik
kontekstas (šiuo atveju - lenkiški prototipai) verčia juos
laikyti kurios nors klasės atstovais. Žinoma, tuos šios
priesagos naujadarus daiktavardžius, kurie nežymi asmenų
pavadinimų, skirtingai nuo būdvardžių galima laikyti
arba tik priesagos -inė (tepuklinė), arba
tik priesagos
-inis (žydrinis) vediniais. Bet visų pirma dėl panašumo
su būdvardžiais ir galimybės su jais palyginti priesaga
-(t)inis, -ė darbe smulkiau neskaidyta.
Priesagos -inis,

-ė naujadariniai būdvardžiai visiškai nustelbia atitinkamus
daiktavardžius (550:20). - S.Daukanto individualioje darybos
sistemoje. kaip ir dabartinėje bk.. priesaga -inis, -ė visų
pirma buvo būdvardžių darybos formantas.
2.1.2.13. -(i)onis, -ė. DLL rasta apie 20 šios priesagos
naujų darinių. reiškiančių asmenų pavadinimus pagal
gyvenamą vietą. pvz.: Kitajonis Kitajczyk "kinas" I 500.
Norvegijonis Norwegczyk II 138. pagirionis Podlasiak "pamiškės
gyventojas" II 422. papilionis Podzamczanin II 444.
Przedmieszczanin II 601. Tokių darinių yra ir dabartinėje
lietuvių kalboje (Urbutis. 1965. 413).
Tokiems naujadarams kurti S.Daukantui didelės įtakos
turėjo ir lenkų kalbos priesagos -(i)anin vediniai, plg.:
Dunskionis (:Dunskas) Gdanszczanin "Gdansko gyventojas"
I 337, Mugapilionis (:Mugapilis) Nowogrodzianin "Novgorodo
gyventojas" II 141, Socinijonis Socynianin "socinas. vienos
iš reformacijos šakų, įkurtų F.Socinio, pasekėjas" III
211, armijonis Ormianin "armėnas" II 285. Du pastarieji
pavyzdžiai rodo, kad S.Daukantas vergiškai vertė, net
nesiremdamas kokiu nors pamatiniu žodžiu.
Kituose S.Daukanto raštuose su priesaga -<Donis, -ė
pasitaiko ir naujadarinių veikėjų pavadinimų, pvz.: pūsčionis
"žynys, pūtimu gydę,s ligas" BL 126. žeisčionis "žynys,
žeidę,s save Dievui nuraminti" BL 126, žvalgionis "žynys,
laimę, ar nelaimę, žmonėms lėmę,s" BL 126. Dabartinėje
kalboje tai nedarus tipas. kurio V. Urbutis nurodo tik
vieną darinį (Urbutis. 1965. 332).
Taigi įvairiuose S.Daukanto raštuose su priesaga -(i)onis,
-ė sudarinėta skirtingų tipų naujadarų. DLL daugelį šios
priesagos asmenų pavadinimų pagal gyvenamą vietą bus
lėmusi lenkų. kalbos priesaga -<Danin.
2.1.2.14. -yba. Su šia priesaga DLL esama apie 20
na~jadarų. Tai vardažodiniai abstraktai. pvz.: globyba (:globa)
0pIekunstwo II 273, nuomyba Najemnosc "savybė būti
samdomam. nuomojamam" II 24. patmalyba (:patmala)
Mlynarstwo "malūnininko verslas" I 709. pusgalvyba
Polg/owkostwo "kvailys. kvailumas" II 472. veltėdyba
Darmojedztwo "veltėdžiavimas" I 183.
Su priesaga -yba dažniausiai sudarinėjami daiktavardiniai
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ir būdvardiniai abstraktai (Skardžius. 1943, 91). "Tiktai
vardažodiniai priesagos vediniai yra senovinis darybos
tipas" (S.Ambrazas. 1986. 119). Matyt. dabartinėje bendrinėje
kalboje vyraujantys ne vardažodžių, o veiksmažodžių
abstraktai yra tik XIX a. gale ir XX a. pradžioje (S.Ambrazas.
1986. 119) bk. naujai išplitę,s (Urbutis. 1965. 293) tipas.
DLL naujadarų analizė (vardažodžių abstraktų sudarymas)
rodo. kad S.Daukanto darybos sistema sutapo su to
met? gyvosios kalbo_s -;:ba darybos tendencijomis. Analogiška
lat~ų kalbos vardazodžių abstraktų priesaga -iba irgi galėjo
padeti S.Daukanto -ybai išlikti liaudiškos sistemos rėmuose
(plg. 6aJ1TblHH, 1979).
Reikšmės skirtumas tarp -yba ir -ybė sunkiai nusakomas.
bet daug - 6 kartus - didesnis -ybės produktyvumas
S.Daukanto darybos sistemoje savaime darė -yba vedinius
išskirtesnius.
.
2.1?15. -sina (bk. -sena). Tai žemaitiška priesaga (plg.
Ska:dzlUs. 1943, 234; Zinkevičius. 1966. 58). Naujadarų
su Ja .r~s~a apie 20" pvz.: igysina Nabywanie "įsigijimaS"
II 4. Ifl1sma Wlewame III 554. krėsina Otrząsanie II 313.
~rogs:na Pękanie II 349. šauksina Krzyczenie I 557.
Zemaiciuose (kaip ir DLL) su šia priesaga dažniausiai
sudaroma veiksmažodiniai abstraktai (Skardžius. 1943,
234; Urbutis. 1965. 295). Jie DLL sinonimiški priesagos
-imas vediniams. S.Daukantas -sina abstraktus pateikdavo
~ret~ -imas .v~diniŲ. plg. šalia minėtųjų esančius igijimas,
lPylI:nas, kretImas, sprogimas, šaukimas. Pažymėtina, kad
rninetajame
tekste žodyno autorius yra pats palikę,s
past~b~ ir dėl priesagos -sina: "rugsina dirbsina powiększąjące
pro dirbunas rugimas" ir "Dirbsina, augsina ein act einer handlung
bezeichnen" (LKLIB FljSDI7. P. 1.) (dar plg. -imas 2.1.2.1.).
Kaip matyti. čia jis mėgino nusakyti -sina skirtumą nuo
-imas ir įžvelgti jų reikšmę, Uis pastebėjo dažnesnę, -imas
vartoseną ir -sina išskirtinumą).
Yra DLL keletas ir kiek konkretesnės reikšmės -sina
nauj~darų. pvz.: kaulysinos Negocyowanie "derybos" II 71.
noksInos Przeg.on "lenktynės" II 609. siųsina Pose/ka
"pasiuntinė!?" II 515.
2.1.2.16. -yste. DLL rasta daugiau kaip 10 šios priesagos
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naujadarų. Dabartinėje lietuvių bk. -ystė "tai pati
būdingoj i daiktavardžių abstraktų darybos priemonė" ir
"beveik visi iš daiktavardžių padaryti šios priesagos abstrak-

tai remiasi asmenų pavadinimais ir žymi pagrindiniu
žodžiu pasakytam asmeniui būdingą ypatybę.. būvį. padėtį.
verslą. pasielgimą" (Urbutis. 1965. 310). DLL naujadarų
medžiaga rodo S.Daukantą beveik neperžengusį minimo
darybos tipo ribų. plg. gvardijonystė Gwardyaflstwo "vienuolyno
viršininko pareigos" I 390. krauleidystė "kaimo chirurgo
profesija" CyruIstwo I 153. puWkaunykystė Pulkownikowstwo
II 718. Kitokios darybos yra tik raginystė (:iragintiJ
Czesnikowstwo "taurininko amatas" I 166 - veiksmažodžio
abstraktasx • perukystė Perukarstwo "perukų dirbėjo profesija"
II 354 daiktavardžio abstraktas. padarytas ne iš
asmens. o iš verslo objekto pavadinimo.
Priesagą -ystė S.Daukantas vartojo panašiai kaip ir
-ysta, tik pastarosios naujadarų DLL yra 3 kartus mažiau
(žr. -ysta 2.1.2.26.).
2.1.2.17. -ūnas, -ė. Šios priesagos naujadarų DLL yra
visai mažai - rasta tik keliolika (per 10) šios priesagos
vedinių (neskaičiuojant deminutyvų). Dažniausiai tai
daiktavardžių vediniai. žymintys' asmenis pagal prOfeSiją.
pvz.: gamtūnas Naturalista "gamtininkas" II 62. kareivūnas
General I 339. žirgūnas Koniuszy "arklininkas" I 533. Tokio
tipo pavadinimai lietuvių kalbOje nelabai įprasti: P.Skardžius
ir V.Urbutis rado tik du (Skardžius. 1943. 279-280:
Urbutis. 1965. 409). O S.Daukantas juos darėsi ir kituose
savo raštuose (plg. abažūnas, sargūnas, vytūnas, BL 205).
Kiti -ūnas, -ė vediniai DLL - daiktavardinės ypatybės
turėtojų pavadinimai. pvz.: barzdūnas BrodaI "seniokas" I
82. nosūnas Nosa} "kas didele nosimi" II 138. taip pat
asmenų pavadinimai pagal gyvenamąją vietą prariūnas
(:pragaras) Piekielnik "pragaro gyventojas" II 363. Tokie

"Veiksmažodžių abstd:tktai kur ne kur
tarmėse (plg. S.Ambrazas. 1986. 120).
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fiksuoti senuosiuose raštuose.

vediniai nėra būdingi lietuvių kalbai.
Remiantis DLL pavyzdžiais. galima tvirtinti. kad S.Daukantas kiek plačiau suprato priesagos -ūnas, -ė darybos
išgales. negu yra dabartinėje kalboje.
Be vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimų su
-ūnas, -ė DLL yra sudaryta ir kiek deminutyvų (žr. 2.1.1.1.).
2.1.2.18. -ūnis, -ė (gen. -ies, -ės). DLL galima rasti apie
10 ir šios priesagos naujadarų. pvz.: apa1ūnis (:apalus)
Krąglak "apvalus medžio gabalas" I 556. pakarūnis Wisielec
"pakaruoklis" III 549. pragarūnis, -ė Pochlonca "kas viską
naikina (apie laiką)" II 402. Pochlonicielka II 402. salūnis
Wyspiarz "salos gyventojas" III 626. Kaip matyti iš pavyzdžių. jie labai nevienodi: tarp jų yra daiktavardžių.
būdvardžių (vardažodinės ypatybės turėtoj ai) ir veiksmažodžių
(veikėjų pavadinimai) vedinių. Juos vienija tik semantinė
priklausomybė tai pačiai asmenų pavadinimų grupei.
Apskritai priesagos -ūnis, -ė asmenų pavadinimai iš
liaudies kalbos menkai paliudyti. tyrėjų pavyzdžiai dažniausiai nurodomi tik iš S.Daukanto raštų (plg. Leskien.
1891. 396-397: Būga. 1959. II 333: Skardžius. 1937.
129-130: 1943. 281-282). P.Skardžius mano. kad tai
yra "specialūs žemaičių dariniai" (Skardžius. 1943. 281282) ir kad priesagą -ūnis, -ė "visų pirma reikia aiškinti
fonetiškai". t.y. tik kaip priesagos -uonis, -ė tarminį variantą
(1937. 129-130).
2.1.2.19. -ėna (bk. -iena). Ši žemaičių priesaga atitinka
aukštaičių -iena (Skardžius. 1943. 239; Urbutis. 1965.
415; Vitkauskas. 1974. 138). Žemaičių [ie1 atitinkantį
aukštaičių [ė1 S.Daukantas paprastai žymėjo pagal žemaičių
tarimą Ie. Tad S.Daukantas priesagą rašė -iena, nėra
reikalo jos laikyti aukštaitišku variantu ir į bk. dera
transponuati -ėna.
DLL surasta beveik 10 -ėna naujadarų. Tai mėsos
pavadinimai (builėna Bykowina "buliaus mėsa" I 98). javų
augimo vietos pavadinimai (ryžėna Ryzgwisko "ryžių laukas"
III 104. vizgėna Owsisko II 318). Sių DLL naujadarų
daryba sutinka su liaudies kalbos žodžių darybos tendencijomis. Neaišku. kuriai iš šių dviejų reikšmių priskirtinas
bergždėna Jalowizna I 420 S.Ropelevskio žodyne pranc.
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yra ir jeunes bestiaux 'Jauni galvijai" (S.Daukanto galėta
suprasti kaip 'Jaunų galvijų mėsa") ir lieu sterile "bergždžia,
neder1inga vieta".
Bet S.Daukantas kiek plačiau suvokė priesagą -ėna
ir darėsi dar medienos pavadinimų Uevėna "ievos mediena"
jwina "blindės [salix capreaj mediena. malkos" I 459.
vinkšnėna "vinkšnos ruImus effusal mediena" I1mina "guobos
ruImus] mediena, malkos" I 443)' žuvies mėsos pavadinimų
(stuorėna jesiotrowina, ]esiotrzyna "eršketo mėsa" I 439).
2.1.2.20. -tuvas, -ė. Tiktai keli naujadarai rasti DLL
su šia priesaga. Dalis iš jų įrankių pavadinimai:
grietuvas (grietuwas, grijtuwas) Warząchiew "samtis" III 512,
smaugtuvas Dusid/o "koks nors įnagis, kuriuo smaugiama"
I 248. Priesagos -tuvas vediniai yra pats dariausias lietuvių
kalbos įrankių pavadinimų tipas (Urbutis, 1965. 381383. dar plg. Skardžius, 1943, 382-383), tačiau DLL
tokių naujadarų maža.
Kita dalis -tuvas, -ė naujadarų tai veikėjų ar
veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai. pvz.:
sukinėtuvas Kręcicki "kas nenustygsta vietoje. sukinėjasi,
laksto" I 559. vampsotuvas Cap "vėpla" 1330. Tokia reikšme,
nors ir rečiau negu įrankių pavadinimų. yra sudarytų
ir liaudiškų -tuvas, -ė vedinių (Skardžius. 1943. 383384; Urbutis. 1965. 333).
2. 1.2.21. -ynas. Rasta keletas šios priesagos daiktavardinių naujadarų. reiškiančių vietą, pvz.: kramynas
Parchowacina "šašų pilna vieta" II 336. nuošlavynas Miecisko
"šiukšlynas" I 688. Smiecisko III 203. vizgynas (wizginas)
Owsisko "avižiena" II 318.
Priesagos -ynas vietos reikšmės vediniai įprasti liaudies
kalbai; dabartinėje kalboje jie net daresni už bet kurį
kitą tos kategorinės reikšmės afiksą (plg. Urbutis, 1965.
396-397). Kai kurie iš DLL šios priesagos naujadarų
(pvz., kramynas) gali būti priskirti ir kuopinių pavadinimų
kategorij ai.
2.1.2.22. -ėlis, -ė. DLL šios priesagos naujadarų yra
tik keletas. pvz.: apmaudėlis (apmaudieJis) Zlosliwiec "kas
vis ginčijasi. prieštarauja" In 784, ištikėlis (isztikielis) Konfident,
ab. poufalec "patikėtinis" I 531, Wiernek "t.p." III 540.
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neišmiegėlis

(neiszmiegielis) Niedospalekx
II 81. palikėlis
(palikie1is) Pozostalec "kas lieka, yra paliktas" n 559.
Dabartinėje kalboje priesaga -ėlis, -ė "tai pati ryškioj i
veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimų priesaga"
(Urbutis. 1965. 318). Jos vediniai "paprastai žymi asmenis
ir turi menkinamąją reikšmę." (Urbutis, 1965. 318).
S.Daukantas šio tipo taip smarkiai suproduktyvinęs nebuvo.
Iš esmės jo darybos sistemoje priesagos -ė1is, -ė vediniai
sutinka su dabartinės kalbos daryba (skiriasi nebent
tuo. kad S.Daukantas daugiau sukūrė priesaginių veiksmažodžių naujadarų. nors dabartinei kalbai būdingesni
pirminių veiksmažodžių vediniai).
2.1.2.23. -ynė. DLL rasti keli -ynė naujadarai kategorinėmis vietos ir kuopine reikšmėmis. padaryti iš
daiktavardžių bei veiksmažodžių, pvz.: būrynė Wieszczbiarnia
"būrimo vieta" III 543. eldynė Flota I 309, ispaudynė Drukarnia
I 241. Vietos pavadinimai būdingi lietuvių kalbai (Urbutis,
1965. 397-398). rečiau vartojami tik kuopiniai pavadinimai
(Urbutis. 1965. 420).
2. L2;24. -inys. Tiktai keletas rasta DLL ir šios priesagos
veiksmažodinių darinių. nefiksuotų LKŽ. pvz.: čiupinys,
"čiupinėjimaSiS" Macanie I 656. Macanka I 656, laižinys
Lizawica "druska. kurią duoda avims laižyti" I 636,
smukinys Lgniączka "vieta. kur grimztama" I 626. Mokwa
"šlapias laukas" I 715, stinginys Calereta "drebučiai. šaltiena"
I 326. Tai būdingi lietuvių kalbai veiksmo rezultato.
rečiau - paties veiksmo (Urbutis. 1965. 297. 368-369)
ar vietos pavadinimai.
Į šį darybos tipą S.Daukantas buvo atkreipęs dėmesį
jau ne sykį minėtame rankraštyje: "mesginys, masginys,
miszinys, Raszinys, kratinys, peszinys, sziupinys, ręntinys, dziwne
zakonczenie l"zeczownikow porownac z temi przymiotnikami

XS.Daukantas čia klydo: lenkų niedospialek, kurį jis netiksliai nurašė
Niedospalek (todėl šis žodis atsirado ne ten, kur turėjo būti pagal
abėcėl<:.l. reiškia ne asmenį, bet augalą šimtūn~ (centuncuJusl ir
sietinas ne su spac "miegoti". o su spieszyc (stę) "skubėti" (Brūckner.
1985, 509).
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ougmls, molinis, gelzinis, wanms, smilginis, dirsinis, zirninis"
(LKLIB F I/SD 17. P. 3.). Daiktavardžių priesaga -inys
greta įprastos būdvardžių -inis, -ė jam rodėsi keista. Tas
keistumas negalėjo S.Daukanto skatinti kurti naujų
-inys priesagos daiktavardžių. tas keistumas netiesiogiai
rodo. kad tokį darybos tipą jis suvokė esant neproduktyvų
ar mažai produktyvų. Tai žinant. keturi LKŽ nefiksuoti
šios priesagos vediniai DLL ypač atsargiai skirtini prie
naujadarų galbūt jie (ar bent dalis JŲ) liaudiški.
2.1.2.25. -ėnas, -ė. Nedaug (tiktai keletas) terasta DLL
ir šios priesagos naujadarų. Tai asmenų pagal gyvenamą
vietą pavadinimai.
pvz.: Norimbergėnė (:Norinbergas)
Norymberka II 138. parusėnė (:Parusiai) Prusaczka "prūsė"
II 584. paupėnas (:paupys) Nadrzeczanin II 16. Porzeczanin
II 513. Tokie vediniai. kaip Norim bergėn ė. parusėnė. yra
ne vyriškosios priesagos -ėnas morfologiniai variantai. bet
iš dalies savarankiški dariniai greta vyriškosios giminės
priesagos -(i)onis vedinių - Norinbergionis II 138. parusidnis
II 584. Matyt. priesagą -ėnė (-bk. -ienė, žr. 2.1.2.11.)
(pavadinimų pagal lyties skirtumą formantą) S.Daukantas
dažnai tapatino su priesagos -ėnas, -ė (asmenų pavadinimų
pagal gyvenamąją vietą formanto) moteriškosios giminės
variantu. Tad -ėnė S.Daukanto individualioje darybos
sistemoje galėjo reikšti ir pavadinimą pagal lyties skirtumą
(moteriškosios lyties). ir asmenį pagal gyvenamą vietą
(taip pat moteriškosios lyties). Toks sutapatinimas atsirado
dėl fonetinio dviejų priesagų sutapimo (abi tartos [ienJ).
2.1.2.26. -ysta. DLL rasta taip pat tik keli šios priesagos
naujadarai: dešimtnykysta Dziesiątnikowstwo "dešimtininko
verslas" I 272. gintysta Pokrewienstwo II 462. krauleidysta
Felczerstwo "felčerio amatas" I 301. važničysta Furmanstwo
"vežėjo verslas" I 321.
Lietuvių kalbOje -ysta priesagos abstraktai paprastai
daromi iš daiktavardžių (kaip ir -ystė) (plg. Skardžius.
1943. 368; Urbutis. 1965. 313). Negausūs DLL -ysta
naujadarai atspindi šią tendenciją (panašiai kaip ir -ystė
vediniai. žr. -ystė 2.1.2.16.).
Neaišku, kaip S.Daukantas skyrė priesagas -ysta ir
-ystė (plg. krauleidysta ir krauleidystė); galbūt jis kiek ir

178

jautė

mažiau produktyvios -ysta išskirtinumą Uau XVI
a. vardažodiniai -ysta vediniai buvo sudaromi daug rečiau
negu -ystė - S.Ambrazas. 1986. 120).
2.1.2.27. -(u)očiuSC. DLL yra taip pat tiktai keletas
šios priesagos naujadarų. pvz.: ginkluočius Zbrojownik
"kas ginkluotas; kareivis" III 745. vilnočius Welniarz "vilnos
gamintojas ar pirklys" III 521. rūstočius Gniewosz I 356.
Tai vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai. būdingi
ir dabartinei lietuvių kalbai (Urbutis. 1965. 355).
2.1.2.28. -enė. Nedaug (tiktai keli) pastebėti ir priesagos
-enė naujadarai. pvz.: anyženė (anizene) Anyzowka "anyžių
degtinė" I 10, dalyvenė (:dalyvė?) Podzielenie "padalijimas"
II 444. Šios priesagos daiktavardiniai daiktavardžiai žinomi ir iš liaudies kalbos (Skardžius. 1943. 235; dar plg.
Urbutis. 1965. 353-354).
Neaiškus žodis yra rusenė Zglisko "vieta. kur kūrenta
ugnis" III 766. plg. kitą greta pateiktą naujadarą rusnė
"t.p.". Galbūt pagal rusnė (žinomą iš kitų S.Daukanto
raštų ir patekusį į kai kuriuos vėlesnius žodynus). veikiamas veiksmažodžio rusenti. S.Daukantas rekonstravo ir
rusenė. Tokią rekonstrukCiją jam galėjo palengvinti priesagos -enė žinojimas.
2.1.2.29. -tis. Šios priesagos vediniais galima būtų
laikyti 2 dabartinėje kalboje nepažįstamo tipo veiksmažodinius kuopinės reikšmės vedinius: jotis "kavalerija" I
534. I 543 ir saugtis Pikieta "piketininkai" II 374 (dar
plg. dažną S.Daukanto raštuose sargtis "sargyba"). Antra
vertus. juos būtų- galima laikyti ir galūnės -is vediniais
(iš neveikiamųjų būtojo laiko dalyvių).
2.1.2.30. -yla. Rasti 2 šios priesagos dariniai naujadarai: terebyla (:terebyti "terlioti") Gryzmola "rašeiva" I
382. zurnyla (:zurnyti) Placzek "verksnys" II 381. Plaksa
II 382. Tai menkinamosios reikšmės veikėjų pavadinimai.
Dabartinėje kalboje tokio tipo darinių reta. be to. aiškiai
jaučiamas jų tarminis pobūdis.

XDėl

priesagos

kilmės

žr. Skardžius, 1943, 353, Grinaveckis. 1984.

42-45.
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2.1.2.31. -nė. Ne visai aišku, ar galima laikyti S.Daukanto naujadarais 2 priesagos -nė veiksmažodžių abstraktus.
esančius DLL, bet nefiksuotus LKŽ: apgaunė Fortel "vylius. apgaulė" I 312. Oszukanie II 310 (pažįstamas ir iš
kt. S.Daukanto raštų) ir turbalvlonė (turbaone) Niepokoj
"neramumas. trukdymas" II 97. Aišku tik tai. kad šis
tipas S.Daukanto darybos sistemoje produktyvus nebuvo.
2.1.2.32. -Srnas (-šmas). Tai veiksmažodinių abstraktų
priesaga (plg. Skardžius. 1943. 203-204; Urbutis. 1965.
294). DLL rasti 2 nefiksuoti LKŽ jos vediniai: kroksmas
Poryk II 512 (plg. krioksmas) ir kvarkšmas Kwak "kvarkimas"
I 593. Galbūt tai ir gyvosios kalbos žodžiai.
2.1.2.33. -ulis. DLL rasti tik 2 šios priesagos vediniai.
nefiksuoti LKŽ: pernykštulis Lonski I 640 ir skrendulis
"kas priskretęs" Brudas I 84. Pirmasis būdvardžio
deminutyvas (plg. Skardžius. 1943. 188)' o antrasis veiksmažodinės ypatybės turėtojo pavadinimas (Urbutis.
1965. 324). Jie abu - žinomų liaudies kalboje tipų
atstovai (dar plg. -ulys 2.1.2.37).
2.1.2.34. -alas. DLL rasti tik 2 -alas naujadarai: brunzgalas
Gęd.iba "smuikas" I 338, klegždalas (klek.ida/as) Klekot "prastas
pianinas" I 505. Tai veiksmažodinės ypatybės turėtojų
(daiktų)
pavadinimai; būdingas lietuvių kalbai tipas
(Skardžius. 1943. 172-173; Urbutis. 1965. 324).
2.1.2.35. -ūnė. DLL rasti 2 šios priesagos naujadarai:
ašarūnė "ašarų surenkamasis indelis" Lzawica I 654 ir
lašūnė Kapanina "koks skystis. surinktas lašas po lašo"
I 473. Galbūt S.Daukantas šią priesagą suvokė kaip
vietos (indo) reikšmės reprezentantę ir lašūnei norėj o suteikti "indo. į kurį lašama" reikšmę, klaidingai interpretuodamas lenkų kapanina.
Tarmėse taip pat galima rasti -ūnė vedinių kategorine
vietos reikšme (Urbutis. 1965, 404).
2.1.2.36. -urna. Rasti tik 2 šios priesagos naujadarai: jansenystuma jansenizm I 421 ir papratuma Przywyklosc
"įpratimas" II 710. Tai daiktavardinis ir veiksmažodinis
ab straktai , netipiški lietuvių kalbai.
2.1.2.37. -ulys. Tik vienas tepasitaikė priesagos -ulys
vedinys. nefiksuotas LKŽ. - šiukštulys (:šiukšti "šliaužti,

čiuožti") Sapka "sloga, šnopavimas" III 124. Tai būdingo
lietuvių kalbai tipo (plg. Skardžius, 1943, 186-188:

Urbutis. 1965. 292) veiksmažodinis abstraktas.
2.1.2.38. -inas. DLL rastas tik vienas ir šios priesagos naujadaras stypinas (:stypa "mirimas"? :stipti7}
Nasmiertnik "kam lemta mirti, kas mirtingas" II 55. Tai
daiktavardinės ar veiksmažodinės ypatybės turėtojo pavadinimas. Iš kitų S.Daukanto raštų žinoma ir daugiau
šios priesagos naujadarų - asmenų pavadinimų ~agal
profesiją. pvz.: anginas "pilies vartų (angos) sargas BL
205. jūrinas "jūreivis" BL 221. žyminas "valstybės her~o
(žymės) saugotojas. kancleris" (Vanagienė, 1976)~. TokIO
tipo asmenų pavadinimų iš gyvosios kalbos nezmoma.
Gali būti, kad S.Daukantas DLL jį keitė daug produktyvesniu
-inykas, -ė asmenų pagal profesiją pa~adi?imų tipu,. pl~.
DLL žyminykas Pieczątkarz n 361 ir zymmas (Vanaglene.
1976).
2.1.2.39. -ovas, -ė. Vienas rastas ir šios priesagos
vedinys. nefiksuotas LKŽ. - išmanovas Rozeznawacz III
44. Tai veiksmažodinės ypatybės turėtojo pavadinimas.
Nors toks tipas produktyvus ir dabartinėje kalboje. bet
jo darinių maža (Urbutis. 1965. 325). S.Daukanto darybos
sistemoje tai beveik visai neproduktyvi priesaga._
2.1.2.40. -ykla. Vietos reišme rastas vienas LKZ. nefiksuotas žodis purykIa Paprzysko "duobelė. kurią pasidaro
višta ar kurapka žemėje kiaušiniams dėti" II 334. Tai
būdinga lietuvių kalbai šios priesagos reikšmė (Skardžius.
1943 195-196; Urbutis. 1965. 399).
2. i.2.41. -yklė. Vienas tėra ir LKŽ nefiksuotas priesagos -yklė įrankio pavadinimas badyklė Oscien "žeberklas"
II 288. Būdingas lietuvių kalbai tipas (Urbutis. 1965,
385).
2.1.2.42. -ijas. Rastas taip pat vienas šios pri~sag~s.
naujadaras. asmens pavadinimas pagal profeSiją - sVl1ksnI}al
(greta svilksninykal1 "svaidyk1ininkai" Procarstwo II 573.
Dabar lietuvių kalboje -ijas retai tevartojama priesaga,
žinomas vos vienas kitas asmenų pavadinimas pagal
profesiją (Skardžius. 1943. 80; Urbutis. 1965. 409). Be
to. pati priesaga visiškai neproduktyvi. DLL svi1k~:nijai
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gali būti tik spontaniškas darinys.
vi 2.1.2:43 . .-tuvis.. ~~os p.riesagos naujadaras DLL irgi
. enas (t~a~u~ reIkstI) - ltemptuvis Naciągad/o II 6. Tokio
tipo danlllaI zinomi ir iš liaudies kalbos (Skard-'
~94~, 385). ~ėl mažo n~ujadaIlĮ skaičiaus sunku pas:~i
tuVIS santykį su analogiska priesaga -tuvas -ė (žr 2 1 2 20 )
individualioje S:Daukanto darybos sist;moje.· '"
.
. 2: 1..:.~4. -ems. Vienas šios priesagos naujadaras ne
VI(SaI aIskios darybos - dalyvenis (:dalyvis?) Podzielna "dalmuo
mat.)" II 444.
2.2. Būdvardžiai
2:2.0. Iš vi~o DLL rasta per 800 priesaginių būdvardžių
na~Jad:rų. Is jų. ~ant'ykinių būdvardžių sudaryta apie
6~ *> (daug~~a -Ims, -e vediniai, o -ergis, -ė - tik apie
1 *>l. .~okybmIŲ --: apie 32% (-ingas, -a, -(i)okas, -a, -ėtas
-a, -(l/~?tas, -a, -(i)otas, -a, -inas, .,a vediniai).
'
. Di?zIaUSias s~rtu:n~s nuo dabartinės bk. ir apskritai
lietuVIŲ kalb~s pnesagllllŲ būdvardžių yra naujai S.Daukanto
~ukur:as d.~Ikt~v~rdiniŲ -(i)okas, -a kokybinių būdvardžių
pan.asun: o relks~e tipas. Kadangi S.Daukantas vengė
~urtI~ ~n~sag~s -Iskas, ,,-a vedinių. kuriems lietuvių kalbaJ~ bUdm~lausIa. ~~ panašumo" reikšmė. matyti tam
~as pakiun:a~ mdivldualioje S.Daukanto darybos sistemoje:
-a ved~lllŲ spr~g~ daug kur SistemOje užėmė naujas
10 as,. -a tlpas. Del sios spragos S.Daukanto darybos
~isten:oJe ~~Sirad~ ir tam tikrų pergrupavimų _ šalutine
pana~u:n0 re~ksme buvo išplėstas ir pagrindinių DLL
kokyb~n~s rei~smės priesagų -ėtas, -a, -(i)otas, -a, -(i)uotas,
-a .(dazmaul, -Ingas, -a (reČiau) reikšminis diapazonas (žr
tolIau).
.
2.2.1. -inis -ė. DLL rasta apie 550 "
.
.
b -d
d -i
' f
-InJS, -e pnesagos
b~ var :.Ų' ne iksuotų LKŽ. Tai produktyviausia DLL
udvardzlŲ darybos priesaga.
Da~a.rt.in~j~ li,etuvių kalbOje produktyviausi yra daiktavardmIal -Ims, -e vediniai (Skardžius 1943 246' Valecki .
1965 568' Kniūkš
'"
ene.
LKŽ) .
'.
ta. 1976. 7), daugiausia tokių (nefiksl1otų
yra Ir DLL - apie 470 (apie 85% visų vedinių).

=7) a;'
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DLL -inis, -ė vedinių pamatinius daiktavardžius galima
skirti į 2 grupes: 1) paprastuosius žodžius (bei neryškius
darinius) ir 2) ryškius darinius (smulkesnę, klasifikaciją žr. Kniūkšta, 1976. 8-26). Dabartinėje kalboje su
pirmosios grupės daiktavardžiais -inis, -ė
būdvardžiai
daromi lengvai. o su antrosios - ne taip lengvai (Kniūkšta.
1976. 12. 54) .
Iš paprastųjų daiktavardžių bei neryškių darinių DLL
randama apie 170 naujų. LKŽ nepažymėtų -inis, -ė būdvardžių
(apie 30%)' pvz.: arklinis (:arklas) Plugowy II 394. P/uiny
II 395.g1obinis (:globa) Opiekowy II 273. Protektorski II
581. kuilinis (:kuilys) Kiernozi I 496. Didžiąją jų dalį galima
laikyti S.Daukanto realizuotais potenciniais dariniais.
Antroji grupė - iš darybiškai skaidžių daiktavardžių
sudaryti žodžiai - apie 300 (55%). Jų pamatiniai daiktavardžiai yra labai įvairūs tai daugiau kaip 30
priesagų ir apie 10 priešdėlių vediniai. taip pat sudurtiniai
žodžiai. Neatskleidžiant visos pamatinių daiktavardžių
įvairovės. čia pateikiami tik vieno kito jų tipo naujadarai
- visų pirma padaryti iš priesaginių (a). o paskui iš
priešdėlinių (b) ir sudurtinių (e) daiktavardžių: al balninykinis
(:balninykas "balnius. šikšnius") Siodlarski III 159. globėjinis
(:globėjas) Opiekunski II 273. opūninis (:opūnas "varguolis.
elgeta") Lazarowski I 614. siaustuvinis (:siaustuvė "vystyklas")
Pieluszczany II 364. smiltinyčinis (:smi1tinyčia "indelis su
smėliu ką tik parašytam tekstui barstyti") Piasecznikowy
II 357 ir pan.. b) antkaininis (:antkalnis) Nag6rny II 22.
bekelinis (:bekelis) Bezdroiny I 37, padebesinis (:padebesiaD
Podob/oczny II 427 ir kt.; c) dvikojinis (:dvikojis) Dwunogi
I 255. laikrašinis (:laikrašis "metraštis") Czasopisarski I 159,
rykžudinis (:rykžudis "rykio (valdovo) žudikas") Kr61obojski
I 565. teisrodinis (:teisrodis "teisėjas") ]uristowski I 458.
vaidvilkinis (:vaidvilkis "užpuolikas. agresorius") Napastniczy
II 39 ir pan.
LKŽ nefiksuotų daiktavardinių DLL -inis, -ė būdvardžių
daug daugiau yra tokių. kurie išvesti iš darybiškai skaidžių
pamatinių daiktavardžių (300: 170). Tai visų pirma rodo,
kad S.Daukantas
plačiai suprato daiktavardinių -inis,
-ė būdvardžių darybą. plačiau negu dabartinės lietuvių
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k.al.bos .vartotOjai (dabartinėje kalboje iš ryškių darinių
-mIS, -e būdvardžiai sudaromi rečiau). Antra vertus
n:?amirština. kad su daugeliu paprastųjų daiktavar~
dZlŲ su_dar~ti -in~, -ė vediniai kalboje funkciOnuoja ir
?ab':.r. (zym~ti LKZ), todėl nefiksuotų LKž jų ir negalė
JO butI labaI daug. Matyt, jokių fonnalių ribų. sudarydamas daiktavardinius -inis, -ė būdvardžius, S.Daukantas
nejautė ir kūrė tokio tipo naujadarus iš bet kokio
daiktavardžio.
Nedaiktavardiniai priesagos -inis, -ė naujadarai DLL sudaro
tik apie 15.%. (iš viso rasta apie 80). Didesnė jų dalis
tai ._nevel~.amosios rūšies dalyvių vediniai (apie 8%),
pvz.: lsdaly~m!s Rozdaw~iczy III 39, maldautinis B/agalny I
62, pa~aryt~ms Autorskl I 16. vaikštinėtinis Spacerowy III
216. Llku~lUS
.nedaiktavardinių -inis, -ė nauj adarų
sudaro velksmazodzlŲ (apie 3%. pvz.: kasinis Grabarski I
368, pa.sme~k~nis Dekretowy I 188), būdvardžių (apie 2%,
P:z .. pl1votmls ~a~dunowy I 466). ir prieveiksmių (apie
2 ~o: p~z.. va~aropmls [:vakarop] Podwieczorny II 442) vediniai.
V1S1 SIe n~d~iktavardiniai tipai daugiau ar mažiau pažįstami
ir da~artmeje kalboje (Valeckienė. 1965, 571-572).
Pacia abstrakčiausia lietuvių kalbos -inis -ė būdvar
džių reikšme galima laikyti apibendrintąją santykinę. reikšmę.. Ją skaidant dar smulkiau, paaiškėtų, kad "būdvar
dži~ _re!kšmių skaiČius prašoka pamatinių kami~nų skaičių"
(Kmūksta, 1976. 56). Priesagos -inis, -ė vediniai čia smulkiau pagal rei~~~es ne~agrinėjami. tik mėginama apžvelgti, kokių lenKlsKŲ prIesagų vedinius S.Daukantas jais

'!% _

vertė.

Dažniausiai priesagos -inis, -ė vediniais jis vertė lenkiškų
priesagų -?wy (arti 200), -ny (beveik 130). -ski/-cki (apie
100), -y/-l (apie 70). -owski (beveik 20) vedinius - tai
bevei.~ 95% vi.sų -inis, -ė vedinių lenkiškų prototipų. Lenkų

ka~~oJe ,su ~nesagomis -ny, -ski/cki, -y/-i, -owski sudaromi
paclOS oenariausios reikšmės būdvardžiai (plg. Ulaszyn.
1923, ~33). G.ana bendrą reikšmę. turi ir priesaga -owy
(smulklau skaldant priskaičiuojama net 16 jos reikšmių:
Gaertner, 1938, 350-351). Kad S.Daukantas ;:::.utė šių
lenkų priesagų reikšmių panašumą. rodo ir
vienodi

jo

II

naujadarai. sudaryti pagal tų skirtingų priesa~ų vedinius,
pvz.: nuodėminis (Grzechowy I 383 ir GrzesznIczy I 38~)'
rykinis (Kr61owy I 565 ir Krolewski I 565, Hetmans~: ~
406 Wodzowski III 559). Tad, kaip rodo ir lenklskl
prototipai. S.Daukantas laikėsi tendencijos kurti -i~is,
-ė būdvardžius pačia abstrakčiąja, apibendrintąja santykine
reikšme.
DLL -inis -ė vedinių analizė rodo, kad: al S.Daukantas,
kaip :įprasta ir dabartinei kalbai, daugiausia. dar~n~ų
darėsi iš daiktavardžių (apie 85%), b) dauguma nauJadanmų
-inis -ė būdvardžių turi, kaip yra ir dabartinėje kalboje,
pač;ą bendrąją santykinę. reikšmę., c) daiktavardin~ų -ini~,
-ė vedinių produktyvumo ribos S.Daukanto darybos SIstemOje
platesnės negu dabartinėje kalboje apima visus
daiktavardži us.
2.2.2. -ingas, -a. DLL rasta apie 130 -ingas, _:a pri~
sagos naujadarų. Daugiausia tai - daiktav:ardzn~ (aP.le
88%) vediniai, tokie būdingiausi ir dabartmei lIetUVIŲ
kalbai (plg. Valeekienė. 1965. 556-557). Didesnė)ų
dalis S.Daukanto sudaryta iš paprastųjų daiktavardzlŲ,
pvz.: kekingas (:kekė) Grononosny I 377, kiautingas (: kiau:as)
Luszczasty I 651, žemingas (:žemė) Ziemisty I.II 775 •.kIek
mažesnė dalis iš išvestinių. pvz.: Dlevoskelbmgas
(:Dievoskelbis - S.Daukanto naujadaras) Bogom~w..ny J. 73.
perkūnijingas (:perkūnija) Piorunisty II. 376,. plrstuk~ngas
(:pirštukas) Pierscienisty II 367. Yra ir Vlenas ~tas vedm?,s.
kurį galima pamatuoti dvejopai, pvz.: lauzmgas ~:lal1~as,
laužti) Lomisty I 639. tamsingas (:tamsa, tamsus) Oemmsty
I 136. Bet kadangi iš daiktavardžių tokie vediniai daug
dažnesni. dvigubo pamato darinius tikslingiau skirti _ne
prie veiksmažodžių ar būdvardžių, o prie daiktavardzių
vedinių.

Maždaug po 4% DLL -ingas, -a naujadarų sudaro
būdvardžių (pvz.: apva1ingas l:apvalusJ Brylowaty
~?,
dūminingas [:dūminis] Dymnisty I 261) ir. v~iksmazodzlŲ
(pvz.: miningas [:minti "atsiminti"j Pamlętl1"~>:.n ~30,
papeikingas [:papeikti] Pogardliwy II 448) vedl~lal. Tiktai
vienas terastas neveikiamosios rūšies dalyvIO vedinys:
suktingas (:suktas) Wykrętny III 599. Apskritai būdvardiniai
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ir veiksmažodiniaix vediniai. :nors ir ne tokie darūs kaip
daiktavardiniai,būdingi ir dabartinei lietuvių kalbai (Valeckienė, 1965, 558).
Likusius 4% -ingas, -a naujadarų sudaro čia su tam
tikromis išlygomis priskirti gausūs vertiniai, kuriuos ę,būtų
~aHma laikyti_ir periferinio lietuvių kalbai (plg. U:rbutis,
.l.9~8,. ~90). rrJ.sraus darybos bū::l.o - prefiksaCljos-sufiksaCijos
vedimrus, pVZ.: parkareivingas PrzewaJeczny II 654, pers varingas
(ir parsvaringas) Wielowainy III 538 ir kt.
DL~ -ingas, -a· naujadarų reikšmėms nustatyti taip pat
svarbus lenkiški atitikmenys. Visų pirma minėtini vediniai
su tomis priesagomis. kurių S.Daukantas nevertė -inis
-ė n~Ujais dariniai~ ~ tai -ysty(-isty), -(i)asty, -liwy.
/
Pnesagų -ysty (-lsty) ir -(i)asty (jų vedinius verčiant
atitinkamai ~ud~ryta net apie 35% ir apie 10% :;ingas,
-a naujadarų) budinga reikšmė - "gausumo, turėjimo
per daug ar padidintais kiekiais" (Ulaszyn, 1923, 235237). pvz.: kepeningas Pieczeniasty "mėsingas" II 361, sky1irwas
~ramu.zys:y ."?,i1nas ~kylių" I 314, stiebingas G/ąbi~ty
daugIaS~lebls I 340. Tokia reikšmė būdingiausia ir
dabartines lietuvių bk. -ingas, -a būdvardžiams (Skardžius,
1943, 106; Valeckienė. 1965. 556). J.Jablonskis dar
x:urodė._.ka~ j~e "reiškia paprastai daikto vidaus ypatybę,
iseinanClą daznai arba kartais ir aikštėn" (Jablonskis
1957, I. 381).
.
T~čiau }~nkų kal~oje -ysty (-isty), -(i)asty vediniai turi
ir kitų reiKsmių. Pnesagos -ingas, -a naujadarais S.Daukant<:s. vertė _ir "ko nors turėj:imo paviršiuje" ar išorinės
~p"a~~:e~ re~s.~ės=. 7v~,edi::ius (pVZ:: briauningas Krawędzisty
a~~2,:mlS bl . .au.nomls I b59, dulkmgas Prosznisty "dulkinas"
II ti':;.l., kuodin,g-as Cziubiasty "su kuodu" I 172) arba vidinio
ar i~Orinio ?anašumo reikšmėsxxx vedinius (pvz.: bobingas,
bobmgas veIdas Eabiasty, twarz babiasta "veidas. panašus t.
::eiks~od~nia! ,:tit~nkamos latvių priesagos -igs vediniai labai darūs

latV1Ų kalboje (zr. MusdIenu Iat. lito val. gr. 1959 279-284' ('eImina
1948, 88-89).

~
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~':)abart!nėje lietuvių bk. ji būdingiausia -ėtas, -a, -(j)atas, -a -(i)uotas

-a o;:.0vardzlams.

'
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u'"Dabartfnėje lietuvių bk. ji būdingiausia -iškas, -a būdvardžiams.
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bobos" I 19, delningas Dlonisty "delno pločio" I 193, pupingas
Bobiasty "pupos formos" I 69).
Dar viena kiek dažnesnė lenkų priesaga. kurios vedinius
S.Daukantas vertė -ingas, -a naujadarais - -1iwy (taip
išversta apie 8% -ingas, -a naujadarų). Jos vediniai paprastai
žymi polinkį į ką nors (Gaertner, 1938, 347; Ufaszyn •
1923. 236-237), pvz.: glausmingas (:glausmė) Gamratliwy
"linkęs ištvirkauti" I 329. tampingas Rozpręi1iwy In 73.
Šiaip jau šitokia -ingas, -a reikšmė lyg ir nėra svetima
lietuvių kalbai (plg. Skardžius. 1943. 111-112; Valeckienė,
1965, 557). Tik dirbtinis sinonL.llŲ gyvosios kalbos žodžiams
kūrimas (pvz .. vietoj tylingas Milk1iwy I 698 liaudies kalboje
yra tylus, vietoj tingingas Gnus1iwy I 357 - tingus ir pan.)
tarsi rodo. kad S.Daukantui čia labiau rūpėjo kaip išversti
priesagą, o ne viso žodžiO reikšmę.
Mažumą -ingas, -a naujadarų S.Daukantas vertė iš
vedinių tų priesagų. kurios buvo ir -in is, -ė prototipai.
Štai priesagos -ny vediniai DLL sudaro apie 19% -ingas,
-a naujadarų prototipų (pvz.: irbingas Gospodarny I 366,
suktingas Wykrętny III 599). -y/-i ir -ski/-cki - bene 10%
(pvz.: galžudingas, piktadėjingas Rozbojniczy III 35, tautingas
Narodzki II 48).
Tai rodytų. kad individualioJoje S.Daukanto darybos
sistemoj e -inis, -ė ir -ingas, -a reikšmės kartais kryžiuojasi.
.iGausaus turėjimo". "linkimo į ką nors". "panašumo"
reikšmėmis DLL -ingas, -a naujadariniai vediniai gana
ryškiai skiriasi nuo atitinkamų -in is, -ė vedinių, bet. kaip
matyti. kartais šių dviejų priesagų reikšmės susikryžiuoja:
-ingas, -a naujadarai pavartojami ir -inis, -ė būdvardžiams
būdinga "paprastos. negausios ypatybės" reikšme. Pastarąja
reikšme abiejų priesagų vediniai ir dabartinėje lietuvių
kalboje gali būti sinonimiški (Kniūkšta, 1976, 185)' bet
tas sinonimiškumas sąlygiškas, nes priesagos -ingas,
-a "turėjimo reikšmė visada ryškesnė"x (Kniūkšta, 1976,
XKad -in is, -ė ir -ingas, -a reikšmes Daukantas dažnai skyrė pagal
priesagas, rodo, pvz., naujadaras stulpingas Slupisty III 196 (le.
-isty) , bet greta liaudiškas stulpinis, pateiktas prie S!iupny III 196 ir
Slupowy III 197 (le. -ny ir -owy) - lenk~ -isty DLL dažniau versta
priesaga -ingas, -a, o -ny, -owy priesaga -inis, -ė.
lenkų

1
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Kaip matyti. DLL -ingas, -a naujadarai savo reikšmėmis
nėra vienalyčiai. Jie gali. kaip ir liaudies kalboje. reikšti
"gausų ypatybės turėjimą", kartais "polinkį į ką nors"
(dalis -ysty/-isty, -(i)asty, visi -liwy atitikmenys).
Bet S.Daukanto -ingas, -a naujadarai gali reikšti ir
"panašumą" (dalis -ysty/-isty, -(i)asty tipo vertinių), kas
dabartinei kalbai nėra būdingax • Šios reikšmės darinių
plitimą DLL lėmė bene 3 pagrindinės priežastys: a)
liaudies kalbos poveikis (gal dar nebuvo visai išnykę.s
toks tipas). b) latvių kalbos įtaka (tokią reikšmę. turi
ir atitinkamos latvių kalbos -igs priesagos būdvardžiai
[plg. CelmiJ;la. 1948, 86]). el individualios S.Daukanto
darybos sistemos pokyčiai jam atsisakius analogiškos
reikšmės priesagos -iškas, -a (žr. 2.2.3.).
2.2.3. -(i)okas, -a. DLL rasta apie 60 šios priesagos
naujadarų. Tai daiktavardiniai būdvardžiai, pvz.: ereliokas
Orlikowaty "ereliškas; kaip erelis" II 285. lapokas Lisciowaty
"lapo formos" I 633. maišokas, ing maišą pavėdus Worowaty
III 562, mauknokas "šiurkštus (katp maukna. žievė)" Lykawy
I 653, prasčiokokas Prostakowaty "storžieviškas" II 579.
Tokie dariniai lietuvių kalbai nebūdingi. Jų S.Daukantas
turbūt kūrėsi iš analogijOS pagal liaudiškus -(i)okas, -a
priesagos tipus: būdvardžius. padarytus iš būdvardžių
(apvaJokas III 507), ir daiktavardžius. padarytus iš daiktavardžių (berniokas4. taip išplėsdamas individualios darybos
sistemos ribas. Atsirasti naujam -(i)okas, -a tipui S.Daukanto
darybos sistemoje turbūt padėjo ir vienas kitas jo paties
naujadaras, kurio pamatas būdvardis, išvestas iš
daiktavardžio. pv-z.: kekėtokas (:kekėtas) Gronowity I 377,
pūslėtoks (:pūslėtas) Pęcherzykowaty II 348.
Visišką daiktavardinių
prototipų daugumą

-(i)okas, -a būdvardžių lenkiškų
sudaro priesagos -owaty vediniai su

1"fiesa, senesniuose raštuose ta reikšmė būdingesnė (plg. Skardžius,
1943, 113).
""Šitol-'3- daryba nebūdinga žemaičiams, bet P.Skardžius spėja, kad
anksčiau ir jie galėjo taip darytis žodžius (Skardžius, 1943, 133-134).

vyraujančia "panašumo" reikšme (apie 50, t.y. 83%).
Vienas kitas DLL esantis kitų lenkų priesagų (-aty, -asty,
-owy) vedinių prototipas irgi paprastai turi "panašumo"
reikšmę,.

Tad naujasis S.Daukanto būdvardžių darybos tipas
irgi turi panašumo reikšmę.. Jam atsiradus, kažkaip
turėjo persigrupuoti kitos individualios S.Daukanto darybos
sistemos grandys.
Priesaga, kuriai lietuvių kalboje būdingiausia reikšti
panašumą. yra -iškas, -a (Skardžius, 1943. 153; Valeekienė.
1965, 558). Rašydamas apie L.Ivinskio kalendorių, S.Daukantas minėjo ir ją: "P.Iwinski bardw lubi iszkas np. Egiptiszkas,
Spartaniszkas, Izraeliszkas, czego Litwini w mowie swojej bardzo
unikają, i wyrazają to przez 2 przypadek w liczbie mnogiej
np. Dm.vidas Izraelitu karatus, Egyptu ziame, Izraelitu karalienęs
Atalijos" PI 479. Sunku pasakyti, kodėl S.Daukantas
manė, kad lietuviai šios priesagos vengią (galbūt ji asociavosi
jam su slaviška priesaga -sk-. plg. Kniūkšta. 1976. 184).
Bet tokios nuomonės jis laikėsi ir rašydamas DLL. DLL
užfiksuoti priesagos -iškas, -a vediniai paprastai yra tik
liaudiški žodžiai. Priesaga -iškas, -a S.Daukanto darybos
sistemoje visiškai neproduktyvi. Tai, matyt, lėmė jo susidaryta
pažiūra, kad lietuviai vengią šios priesagos. Ją individualioje
S.Daukanto darybos sistemoje daugiausia pakeitė priesaga
-mokas, -a.
2.2.4-6. -ėtas, -a, -(i)otas, -a, -(Duotas, -a. Šios daiktavardinės
priesagos dabartinėje lietuvių kalboje paprastai žymi kokių
nors paviršinių ypatybių turėjimą (Jablonskis. 1957, I,
382-383; Skardžius, 1943. 350; Valeekienė. 1965. 560).
Paprastai nurodoma. kad jos istoriškai buvę. susijusiOS
papildomosIos distribucijos santykiu, t.y. -ėtas, -a vediniai
daromi iš -e, -motas, -a - iš -J, o -(i)uotas, -a - iš
kamienų daiktavardžių (Skardžius, 1943, 341-342,
345; Valeekienė, 1965, 560-561). Taip pat pažymima,
kad dabar tas ryšys su tam tikru kamienu ne visada
jaučiamas, ir dėl analogijos yra atsiradę. vedinių,

-o

pažeidžiančių

2.2.4.

šią

sistemą.

-ėtas, -ii.

naujadarų.

DLL rasta beveik 30 šios priesagos
Apie 40% jų sudaryti iš -e kamieno d.aik-
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tavardžių, pVZ., kaukolėtas

"kaukolės formos" Czaszkowaty

"taures formos" 1 160, pakalnėtas Plaskoschodzisty "nežymiai
leidžiąSis, nuotakus" n 384. likę 60% - iš kitų kamienų,
pvz., -§ (sietuvėta Koryciasta "gili {upė]" I 545). -i1 (gylėtas
Ządiasty "su gyliu. geluonimi" III 662),
(maišėtas "kaip
maišas" Workowaty III 562). Kaip matyti, S.Daukantas
nesilaikė
papildomosios distribuCijos principo ir -ėtas,
-a naujadarus sudarinėjo su įvairių kamienų žodžiais.
DidžiOji dalis -ėtas, -a naujadarų (-85%) versta iš lenkiškų
vedinių su 3 priesagomis: -owaty, -asty ir -ysty (-isty). Dvi
iš jų - -owaty ir -asty turi "panašumo" - nebūdingą
dabartinės lietuvių kalbos priesagai -ėtas. -a - reikšmę,
pvz., eldijėtas Lodczasty "kaip valtis, valties formos" I
637, ožėtas Koz/owaty "panašus į ožr I 555. Ir tik priesagos
-ysty/-isty vediniai turi "paviršiaus ypatybės" reikšmę _
būdingiausią ir dabartinės lietuvių kalbos priesagos -ėtas,
-a vediniams, pvz., antakėtas Brwisty "dideliais antakiais"
I 86, skerkelėtas Dro.tysty "kelių išraižytas" I 241.
Taigi S.Daukanto darybos sistemoje priesagos -ėtas,
-a naujadariniai vediniai užėmė kiek kitokią vietą nei
dabartinėje lietuvių kalboje. Galima manyti, kad jis šią
priesagą suvokė kaip išorinės (rečiau vidinės) reikšmės
reprezentantę, bet. atsisakęs priesagos -iškas, -a, "panašumo"
reikšmę išplėtė ir priesagai -ėtas, -a (greta paties sugalvota
daiktavardin:l'-l -(i)okas, -a būdvardžių tipo, kai kurių
-ingas, -a bi:!dvardžių). Tad individuali S.Daukanto -ėtas,
-a būdvardžių darybos sistema platesnė už liaudiškąją.
2.2.5.
-a. Rasta kiek daugiau kaip 20 šios
priesagos naujadarų DLL. Nors matyti, kad S.Daukantas,
juos sudarinėdamas, pamatu ėmė įvairių kamiengalių
žodžius, vis dėlto vyrauja -ii kamieno vediniai (apie pusė),
pvz.: blusotas. Pch1isty n 348, varonkotas (: varonka "piltuvėlis")
Lejkm',;aty I 618. Likusi pusė - kitų kamienų vediniai:
-12 (kempinotas "akytas. kaip kempinė" Gąbkowaty I 323),
-i (iečiotas (jetiotasJ medis "ieties pavidalo" Oszczepiste drzewo
II 308),
(stabo tas "stabo formos" Ba!waniasty I 24). Tai,
kad S.Da.ukantas mažai paisė kamienų, rodo skirtingų
priesagų vediniai iš to paties kamieno: sietuvėfp I 545
ir sietuvotas n 145 (:sietuva).

-o

-o
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Kaip ir -(i)okas, -a, -ėtas, -a, daugiausia ve~inių _. su
-matas, -a sudaryta verčiant priesagos -owaty budvardzlUs
(per 501, pvz.: lankotas KabJąkowaty "pusapvalis, lanko
formos" I - 461, stogo tas, vokas tos skrynios yra stogotas
"stogo formos" wieko u tej skrzyni jest daszkowate I 183.
Tokie naujadarai dažniausiai turi "panašumo", re~kšmę.
Kiek mažiau yra naujadarų su liaudies kalbai budinga
"turėjimO pavirŠiuje" ar "paviršiaus ypatybės" re~k~.me.
Tai priesagų -isty ir -ny vedinių atitikmenys, pvz.: IecIOtas
(jetiotas) medis Oszczepiste drzewo "bet koks ginklas su
geležim ant ilgo koto (pranc. arme d'hast)" II 308, patariotas
Przypowiestny II 693.
_ _.
Taigi priesaga -motas, -a S.Daukanto ZOdZlŲ da~bos
sistemoje. panašiai kaip ir -ėtas. -a, turi dvejopą r~i~s~~:
ne1iaudišką "panašumo" ir liaudišką "turėjimo paVlrSHlje .
2.2.6. -(i)uotas, -a. S.Daukantas sukūrė per 20 priesagos
-muotas, -a naujadarų, daugiausia iš
ir -ija .k~mienų,
pvz., kepaluotas Bochenkowaty I 70, migdoluotas Mlgda/owaty
I 697 ir kabiuotas (:kabys "kabliukas") Hakowaty I 397,
kamu1iuotas Kląbowaty I 500. Yra vienas kitas ir kitų
kamienų (-a, -e) darinys.
Beveik pusė -(i) uo tas, -a nauj adarų, kaip ir -(i)okas, 8, Nas, -a, -(i)otas, -a, išversta iš -owaty vedinių, reiškiančių
panašumą, plg.: kibekliu o tas, kabiuotas Hakowaty "kaip kablys,
kablio formos" I 397, pumpuotas Guzikowaty "sagos formos"
I 388. Tačiau S.Daukantas sudarinėjo -(i)uotas, -a naujadarus
ir liaudies kalbai būdingomis reikšmėmis, pvz., "turėjimo
paviršiuje" reikšme: pelėjuotas "aptrauktas pelėjais" Zemszony
In 758, sąmėžiniuotas (:sąmėžinis) Gnojny I 356 ir kt.
Tad priesaga -(i) uo tas, -a, panašiai kaip
ir -ėtas, -a,
-motas, -a, S.Daukanto buvo suprasta dvejaip - ne tik
liaudiškąja reikšme.
Lyginant priesagas -ėtas, -a, -motas, -a , -muotas" -a_ su
-inis, -ė, matyti, kad S.Daukantas jų beveik
VIsiskai
nevartoja sinonimiškai. Be to, lenkų priesagos, iš kurių
vedinių versta -in is, -ė
bei -ėtas, -a, -motas, -a, -(i)uotas,
-a naujadarai skiriasi, sutapimai labai reti. Toks
lietuviškųjų priesagų santykis yra ir dabartinėje kalboje

-o

(Kniūkšta,

1976,

187).
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Su
priesaga -ingas, -a priesagos -Nas, -a, -(i)otas, -a,
-(i)uotas, -a panašesnės. Jos kartais sinonimiškos su ingas, -a "panašumo", "turėjimo paviršiuje" ar "išorinės
ypatybės"

reikšmėmis.

2.2.7. -ergis, -ė. Tai speciali priesaga amžiui (paprastai
gyvūno) nusakyti. jos vediniai santykiniai būdvardžiai.
DLL sU -ergis, -ė sudaryta per 10 naujadarų. pvz.:
devyniolekergis Dziewiętnastoletni I 275, keturdešimtergis
Czterdziestoletni I 170, septyndešimtergis Siedmdziesiątletni
III 150. Tai aiškiai labai suproduktyvinta S.Daukanto
priesaga. P.Skardžius nurodo liaudiškais esant vedinius
iš skaitvardžių tik iki dešimties (dešimtergis imtinai) ir
šimtergis (Skardžius, 1943, 103). Veitų kaime (visai šalia Daukanto gimtinės) paklausus, žmonės paaiškino,
kad -ergis, -ė vartojama dar siauriau - ketvergis, penkergis,
bet su didesniais skaitvardžiais nevartojama. O S.Daukantas
sudarinėjo -ergis, -ė būdvardžius iš skaitvardžių 11-19
ir žyminčių dešimtis (20, 30, 40 bei kt.J.
2.2.8. -inas, -<.I. DLL rastas tik vienas šios priesagos
naujadarinis vedinys, gaurinas "apaugę.s gaurais"
Kosmatawy I 548. Juo, kaip ir būdinga lietuvių kalbai,
išreikšta paviršiaus ypatybė.
2.3. Veiksmažodžiai
2.3.0. Kaip LKG nurodo I.JaŠinskaitė, bk. "pagrindinės
priesagos yra
septynios: -(i)uoti, -(i)auti,
-(i)oti, -ėti, -yti, -inti, -enti. Su priesagomis -(i)uoti, -(i)auti,
-Wati, -ėti, -yti veiksmažodžiai dažniausiai padaromi iš
vardažodžių, o su priesagomis -inti ir -enti iš veiksmažodžių
(Jašinskaitė, 1971, 247).
DLL priesaginių veiksmažodžių naujadarų analizė rodo,
kad daugiausia S.Daukantas jų pasidarė iš vardažodžių
su priesagomis -auti (apie 40). ir -inti (apie 50). Šių
dviejų priesagų naUjadariniai vediniai sudaro apie 70%
(iš viso rasta apie 130 priesaginių veiksmažodžių naujadarų).
Lyginant su dabartine bk. matyti, kad iš tų septynių
priesagų kaip ypač produktyvias S.Daukantas :;:wokė tik
2 -,mti ir -inti. Su kitomis priesagomis - -ėti,-yti, -moti,

veiksmažodžh.į
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~~i)u~ti -

jis mažai kūrė naujadarų (su -enti naujų darinių
nerasta). Dabartinės bk. atžvilgiu į akis krinta
tai, kad priesagą -inti S.Daukantas dažniausiai vartojo
ne veiksmažodžių, bet vardažodžių vediniams sudarinėti.
2 ..3.1. -inti. DLL rasta beveik 50 LKŽ nefiksuotų šios
pr~es.agos veiksmažodžių, padarytų iš vardažodžių, pvz.:
ormtles (:orus) Powaznic się 'Jaustis reikšmingam. oriam"
II 541, plunksninti Pierzyc "padengti. iškaišyti plunksnomis"
II 369, pusdievinti (:pusdievis) P61bozyc "laikyti pusdieviu"
II 468.
Daug mažiau (apie 10) DLL yra veiksmažodinių SIOS
priesagos naujadarų, pvz.: plūdurinti (.plūdurti) Plawiac II
386, putodinti (:putoti) Zapieniac III ·702 ir kt. DLL tai
dažniausiai priežastiniai veiksmažodžiai, kaip ir bk. (Jašinskaitė, 1971. 263-264).
2.3.2. -auti. Daugiausia S.Daukantas DLL darėsi vardažodinių šios priesagos naujadarų, jų rasta per 40.
pvz.: apstauti Nado[b]fitowac "būti gausiam, daug turėti"
n 13, mugauti ]armarczyc "dalyvauti mugėje" I 422, pamotauti
Macochowac "būti, tapti pamote" I 657, skudrauti Nadskakiwac
"~erginti, ~ūt~ paslaugiam" II 16. Tiek liaudies kalboje,
tlek b~., kalp lr DLL, su šia priesaga daugiausia sudaryta
vardazodinių veiksmažodžių (Skardžius, 1943, 497-501:
JaŠinskaitė, 1971, 252-253).
Tačiau DLL p~ vieną kitą yra ir veiksmažodinių naUjadarų
(pada~ų net is antrinių veiksmažodžių, pvz.: dalydauti
[:dalytl?] Podzielac "dalyti" II 444, turėdauti [:turėti] Miewac
I 697), prieveiksminių vedinių (atgalauti [:atgaJ] Wsteczyc
"atgal eiti" n 574).
..2.3: 3 . -ėti (ir -terėti, -inė(1). DLL pastebėta apie
10
-etI ~r~esagos vardažodinių veiksmažodžių naujadarų, pvz.:
d~r:t~tl Ząb.kowac "daryti danties pavidalo įpjovas" III 653b,
glretl Lesmec "apaugu giria" I 623, miItėti MączeC "pavirsti
m_i1t~is. dulkėmis" I 658. Priesagos -ėti daryba iš vardažodžių
budmgiausia ir dabartinėje kalbOje (Skardžius. 1943,
521; Jašinskaitė, 1971, 258).
.Mome?t~ ar mažybinį veiksmą reiškiančių deverbatyvinių
ve:ksmazodzl~. DLL S.Daukantas sudarihėjo su išplėstine
pnesaga -teretI (nors žemaičiai turi ir jos variantą -telėti:
IS VISO

13. 3aK. 5202.
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plg. Jašinskaitė, 1971, 260)' plg.: palėkterėti podla.tywa!
II
422, papūsterėti podwionąc II 441. Nefiksuotų LKZ
-terėti priesagos veiksmažodžių DLL nėra daug.
Priesagos -inėti vediniai DLL reiškia kartojamą ar tę.siamą
mažybinį veiksmą. kaip ir bk. (plg. Jašinskaitė, 1971,
260)' pvz.: liaudinėtis (:liautis) Poprzestac II 503, nukaišinėti
(:nukaišti) oskrobywac II 292, pakirtinėti (:pakirstiJ Poscinac
II 515. Tokių veiksmažodžių, nefiksuotų LKž, DLL nėra
daug (rasta apie 10).
2.3.4. -(i)uoti. DLL rasta per 10 šios priesagos daiktavardinių vedinių, nefiksuotų LKž, pvz.: palapiniuoti(:palapinė) Pokoczowac "imti klajoti" II 459. rečiuoti (retiiiti, arba recziliti) (:retis "randas") Kresowac "sužeisti, daryti randą'
I 562, žaJiūkuoti (:žaIiūkas) ]unaczyc "girtis, dėtis narsiam"
I 457.
2.3.5. -yti. Su šia priesaga S.Daukantas nelinko sudarinėti naujų daiktavardinių veiksmažodžių; jų galima
paminėti tik vieną kitą.DLL hibridą, pvz:: pompyti Pompowac
"pompuoti" II 489, P!ajovyti (:prajovasJ Prorokowac "pranašauti,
būti pranašu" II 578.
Dabartinėje kalboje tokių darinių gausu (Jašinskaitė,
1971. 261-262). Galimas daiktas. kad naujiems šio tipo
vediniams sudaryti S.Daukantui pakako priesagų -inti,
-auti UO darybos sistemoje itin produktyvių) ir todėl su
priesaga -yti jis daug naujadarų nesukūrė.
2.3.6. -(i)oti. Šios priesagos vardažodinių naujadarų
DLL galima rasti taip pat tik vieną kitą, pvz.: atvejoti
(:atvejis) Napowtarzac II. 43. rausvoti (:rausvas) Brunatniec I
85 ir kt. (plg. -(i)uotI1. Nedaug tėra ir veiksmažodinių
tokio tipo vedinių, pvz., kvarkščioti (:kvarkštiJ Kwakac I
594.
~,
2.4. Prie~eiksmiai
-(iJai. Nefiksuotų LKž formato -(iJai prieveiksmių DLL
yra labai daug, jų galima priskaičiuoti kelis šimtus.
S.Daukantas kūrėsi daug prieveiksmių pagal būdingus
lietuvių kalbai tipus: a) iš kokybinių būdvardžių, pvz.:
plepiai II 388, smiltėtai II 356, 357. b) iš esamojo ir

būtojo kartinio laiko veikiamųjų ne vienaskaitos vardininko
formos dalyvių, pvz., braškančiai I 641, išblėškusiai r 61,
el iš būtojo iresamojo laiko neveikiamųjų dalyvių,. pvz.,
susegtai !I .2?4: patariamai II 505, d) iš reikiamybės dalyvių,
pvz., pndetmal I 204 (plg. Ulrydas, 1971,508-,-533). Prie
būdi~g~ .li~udies ~albai (ypač žemaičių tarmei) tipų·· galima
pammeh lr aukstesniojo laipsnio prieveiksmius, pvz.,
smulkesniai "smulkiau" I 686 (plg. :uIrydas, 1971, 4854.8?J. nors sir:c.hroniškai j~o.s galima laikyti ne priesagos
-laI, bet -.esmal (-esn- + -Iai) vediniais.
Svarbiau parodyti tuos tipus ir jų darinius. kuriuos
S.Daukantas kūrė pats. Pirmiausia minėtini -(iJai prieveiksmių
naujadarai iš daiktavardžių, pvz.: bertainiai (:bertainis
"ketvirtis") Kwartalnie I 594. mukšiai (:mukšis "kas nerimtas
kvailiOj~") Lekkomyslnie I 619, Pierzchliwie II 369, pagoniaj
(:pagoms) Pogansko II 448. šunkakliai (:šunkak1is "šmeižikas")
Oszczerco II 308. Tarp šios rdšies naujadarų yra· ir
tokių, ~urie sudaryti iš paties S.Daukanto sukurtų daikta~ardzlŲ. pvz.: tru rripra ščia i (: trumpraštis "epigrama")
EpIgramatycznie I 286, vien die viai (:viendievis "deistas") Po
deistowsku I 187.
.S.Daukar:tas nemažai kūrėsi naujų prievėiksmių ir iš
prIesagos -mgasbūdvardžių (tarp jų ir iš savo paties
sukurtų), pvz.. tingingai (:tingingasJ Gnusliwie I 357. Jis.
matyt,. suvokė tokių darinių pabaigą -ing{li kaip specifinį
prlevelksmi~ . darybos formantą. Tai rodo iš analogijos
s?kurtl darIniai. neturį tarpin€s būdvardžio su priesaga
-mgas !ormos, pv:., potinyčingai (:potinyčia "karčema") Karczen:me I 479; cia. skirtini ir haplologiškai sutrumpėję
{de~m~egruotų kami:,nų?) d~rinlai, pvz:: mergingai (:mergina)
DZI~WI~ZO Į 274. prazodmgaI {:pražodinė "etimologija") Etymo}ogIczme '1287.
Netipiškais laikytini taip pat iš kelių priesagų vedinių
padarytiprieveiksniiai, pvz .. Dievmeldingteliai Nabo.iniuchno
II 3 vestinas iš Dievmeldingtelys II 3, o šis savo ruožtu
IS Dievmeldingas ll3.
Rei!Ga. paminėti ~ar
a.iškius. vertinius, pvz., be vaikingai
Bezdzletme I 38, prysgamclal Przeclwnaturalnie II 596 vismečiai
Ca/orocznie I 104 (nuosekliai elgiantis, juos galima būtų

i:,.
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interpretuoti kaip periferinių mlsnŲJŲ darybos būdų prefiksaeyos-sufiksaeijos ir kompozieijos-sufiksaeijos darinius).
Svarbūs ir iš vertinių padaryti prieveiksmiai. pvz.:
parkareivingai (:parkareivingas; par- = bk. per-) Przewalecznie
"labai kovingai" II 654, pargalvingai (:pargalvingas) Wiar%mnie
"atsimetėliškai" III 528. Negalima nepaminėti ir iš S.Daukanto
paties sukurtų darybos tipų darinių išvestų prieveiksmių.
pvz., maišokai (:maišokas "panašus į maišą") Worowato III
562.
Apskritai DLL naujadarinių -(i)ai prieveiksmių yra įvairių
tipų, tarp jų ir nebūdingų liaudies šnekamajai kalbai.
susidarytų nusižiūrėjus į lenkiškus modelius. S.Daukanto
prieveiksmių darybos sistemos produktyvumui iliustruoti
dar galima pateikti panašios reikšmės gretutinių naujadarų
pavyzdžių: bendriai "draugiškai" Przyiaznie II 676 ir bendringai
nt.p." Przyjacielsko II 675. putlotai, putlingai abu "išdidžiai"
Nadęto II 10, šunkakliai "šmeižikiškai" Oszczerco ir šunkakIingai
"bjauriai, nekilniai" Potwarczo II 537.
2.5. Nepriesaginiai veiksmažodžiai
DLL yra keletas ir

nepriesaginių veiksmažodžių,

naUjai

sudarytų iš daiktavardžių ar būdvardžių su bendraties
formantu -ti, pvz.: kaulti "į kaulą pavirsti" Kiesciec się
I 546, tęvti (:tęvas) Cienczec "plonėU" I 137. Dabartinėje

bk. toks darybos tipas (pirminiai veiksmažodžiai iš vardažodžių) yra neproduktyvus (Jašinskaitė, 1971. 219).
3. PRIEŠDĖLINIAI NAUJADARAI
3.1.Vardažodžiai
3.1.0. Ir. priešdėliniai daiktavardžiai, ir būdvardžiai
šiame darbe nagrinėjami greta. kad geriau išryškėtų,
kiek S.Daukantas skyrė jų darybą i.r kiek ją tapatino.
Iš viso DLL rasta apie 200 priešdėlinių (ir mišriųjų
darybos būdų su priešdėliais) vardažodžių naujadarų:
apie 80 daiktavardžių ir apie 120 būdvardžių. Pastebėta
su dvylika priešdėlių (neskaičiuojant neįtraukto ne-) sudarytų
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naujų vardažodžių.

Lygindami su dabartinės bk. 17 daikit kiek mažiau būdvardžių (Urbutis.
1965. 423; Valeckienė, 1965. 587-591)' matome, kad
S.Daukantas nekūrė naujadarų su dabar dariais priešdėliais
ap- (apy-), j-, iš-, prie- (daiktavardžių) ir apy-, prie- (būdvardžių).
Antra vertus, jis kūrėsi tokių priešdėlinių darinių tipų,
kurie nebūdingi dabartinei kalbai (pvz., veiksmažodinių
be- būdvardžių, aukštesniojo ir aukŠČiausiojo laipsnio
pa- būdvardžių, par- (bk. per-) ir už- būdvardinių būdvardžių).
Taip pat S.Daukanto sukurti ir kai kurie mišriosios
d.a~bos tipai, pvz., prefiksacijos-sufiksacijOS su ant- +
-miS, 'nū- + -inis. pas- + -inis. pryš- (bk. prieš-) + -inis.
už~ _+ -inis. prefiksaCijOS-paradigmaCijOS su pryš- (bk.
pnes-) + -a. prefiksaeijos-kompozieijos (pryšsta lkampė}.
S.Daukantas kelis daiktavardžius sudarė ir su iš lenkų
kalbos pasiskolintu priešdėliu arcy-. nors vėliau jo ėmė
vengti.
Pagal priešdėlinių daiktavardžių pavyzdį S.Daukantas
bus susidarę.s ir priešdėlinius par- (bk. per-). už- būdvardžių
tipus.
Apskritai didžioji priešdėlinių DLL vardažodžių naujadarų
dauguma sudaryta remiantis būdingais liaudies kalbai
tipais.
3.1.1. be-o Daiktavardžiai. DLL rasti tik 5 šio priešdėlio
daiktavardžiai, nefiksuoti LKž, pvz.: beaudrė Bezburze "laikotarpis be audros" I 35, bekelias Bezdroze "neišvažiuojama
vietovė"
I 37, bevandė (bewunde) Bezwodzie "vandens
nebuvimas, sausa vietovė" I 50. Tai abstraktūs daiktavardžiai,
reiškiantys pamatiniu žodžiu nusakyto dalyko nebuvimą.
Toks darybos tipas yra liaudiškas, nors dabartinėje bk.
retas (Urbutis. 1965. 431).
Būdvardžiai. Daug daugiau DLL yra be- priešdėlio
naujadarinių būdvardžių beveik 50. Didžioji jų dalis
- daiktavardž~ų vediniai (per 301. pvz.: bedaržis Bezogrodny
I 43. bedebesls Bezobloczny I 42. be vakaris Bezwieczorny
I 50. bezmėnesis (sie!) Bezmiesięczny I 41. Tai labai darus
tipas ~ dabartinėje lietuvių kalboje (Valeekienė. 1965.
590). Zymiai mažiau DLL yra šio priešdėlio naujadarinių
būdvardžių. padarytų iš būdvardžių (bene 5lo pvz.: beivairis
tavardžių priešdėlių
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Bezodmienny I 42. belinksmis Bezradosny I 46. Dabartinėje
kalboje šis tipas žinomas. bet irgi retas (plg.
Valeckienė. 1965. 589).
Apie dešimt naujadarų yra ir veiksmažodinių būdvardžių.
pvz.: begaudis Bezechowy I 38, beskambis Bezdzwieczny I
38, bevenčiavis Bezslubny I 48. Tai dabartinei lietuvių kalbai visai neįprasti dariniai.
Galima paminėti ir ne visiškai aiškios darybos naujadarų.
pvz.. beprivalis "kuris be privalumų" Bezprzymiotny I 46.
Iš .pavyzdž~ųmatyti, kadS.Daukantas, remdarliasię
liaudieskąlba;Dl.Lyra apsčįai . prikūrę.s įvairių be~priešdėlio
, nauj ad~rų;, tatp j ųir toIDŲ.kurJeųes:pti~9;'sR1ięh:įYiŲ,
kalbos'~odžių daryb0s;'dėsniats. .'.'
"
' . . ". . . ", ".," ."
3.1.2; pa-.DaiktavardžiaL DLL rasta apie;40 daiktavardinilį .
šio priešdėlio daiktavardžių naujadarų: Jie· relškia:a)
vietą (apie 15 vedinių). pvz:, parotužis (:rotužė "rotušė")
Przedratusze "rotušės prieangis" II 603. b) asmenį. einantį
žemesnes pareigas negu pamatiniu daiktavardžiu nusakytas
asmuo (irgi apie 15 vedinių), pvz., pavirėja (pawirieje) Kuchcich
"virėjo mokinys, pagalbininkas" I 583. e) laiką (keletas
žodžių), pvz., padienis Przeddzien "išvakarės" II 600. Vienas
kitas yra ir dar kitokios reikšmės, pvz.: paalės "prastas,
antro leidimo alus" P6/piwek II 479. pavainikas "vyro dovana
žmonai (susituokus)" Przywianek II 707.
Iš visų priešdėlinių daiktavardžių dabartinėje lietuvių
/kalboje dariausi yra pa- vediniai (Urbutis. 1965. 424426). greičiausiai S.Daukantas bus laikę.sis
gyvosios
kalbos tendenCijų.
Būdvardžiai. DLL surasta apie 10 naujadarinių priešdėlio
pa- būdvardžių, sudarytų iš būdvardžių, pvz., paankštas
"apyankštis" Przyciasniejszy II 667, paartimas "gana artimas"
Poblizki II 398. pažvarbus "apyžvarbis" Przych/oc;inyII 665~
Nors dabartinėje bk. toks dalinį ypatybės kiekį reiškiantis
būdvardžių tipas retas ir neproduktyvus (Valeekienė, 1965,
589), bet S.Daukanto laikais žemaičių tarmėje, kaip ir
kai kuriose dabartinėse tarmėse, jis buvo darus (plg.
ir į DLL patekusius liaudiškus žodžiuS pajuodas,patankus,
patru[mJpas ir kt.). Tad jo produktyvumas DLL paremtas
gyvąja kalba (įtakos galėjo turėti ir analogiškas latvių
lietuvių
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kalbos darybos tipas, plg. pamiksts "apyminkštis" ir pan.).
Čia reikia paminėti ir pa- būdvardžių verstinį potipį
(per 30 darinių), pvz.: papaikesnis Przygorszy II 673. paputlotesnis Przypuszniejszy II 694, paskaidresnis Przyjasniejszy
II 676. paūkanotesnis Przychmurniejszy II 665. Jų laikyti
aukštesniOjO laipsnio būdvardžiais iš nesančių *papaikas.
*paskaidrus ir pan. neleidžia semantika - priešdėlis parodo mažesnį ypatybės kiekį negu nusakyta pamatiniu
būdvardžiu, o aukštesniojo laipsnio formantas -esnis didesnį. Priešdėlis ir priesaga prieštarauja vienas kitam,
gyvojoje kalbOje toks tipas negalimas - tai jau S.Daukanto
pamorfemiui verčiant lenkų kalbos būdvardžius sukurtas
tipas (yra vienas kitaS vertinys ir su aukščiausiojo laipsnio
priesaga, pvz., pažvarbiausias [pazwarbiausis] Przych!odny II
665).
Galima paminėti ir vieną daiktavardinį pa- būdvardį
- pavandinis (pawundinis) Nadwodny II 18. Tai. nors retas.
bet ir dabartinėje kalboje žinomas tipas.
Darinį papapinis Podcycowy "esantis po krūtimi(s)" II
413 galima laikyti priešdėlio-priesagos vediniu.
Apibendrinant dera pasakyti, kad kurdamas pa- priešdėlio
daiktavardžius S.Daukantas laikėsi lietuvių kalbos darybos
polinkių, o darydamas būdvardžius jų paisė tik iš dalies.
p.1.3.par-(bk:per-)..Daiktavardžiai. DLL rasta tik 5
Pilr-. {bk.pe{-l. darktay~rrdiniaL. daiktavardžiai . naujadarai"
pvz.:l'~rdžii>V:a. Przesl1s:z;a "d~dėlt~ sausr,a"II.647 ,. 'parmokesnis
Nądp/f3f II ,14, pąt:wu.mąsPrz.ępQyYažnošc II 694. Nors
'dalktavar{ĮŽi8.i su ptiešdėliuper~pciŽįstarili ir dabartinėje
kalboje, bet visi sudaryti iš paprastŲjų daiktavardžių
(Urbutis, 1965, 434). S.Daukantas. matyt, bus išplėtę.s
tokių darinių formaliąsias ribas ir ėmęsis darytis jų iš
išvestinių

daiktavardžių.

Būdvardžiai.

DLL rasta ir apie 20 būdvardinių šio
padarytų iš būdvardžių,
pvz.:
parbjaurus PrzebrzydlyII 591, parmaIdingas Przenabožny
II 626, parmandagus Przesliczny IĮ 643. Toks tipas lietuvių
kalboje nežinomas, matyt, jis paties S.Daukanto sukurtas
(prielinksnis par[bk. perl paverstas priešdėliu par-Jo
Taigi S.Daukantas yra išplėtę.s daiktavardžių su priešdėliu
priešdėlio

naujadarų,
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par- (bk. per-) darybą ir sukūrę.s par- (bk. per-) būdvardžių
tipą·
b
ok
3.1.4. pryš- (bk. prieš-Jo Da!ktavardži~:. ~L~ rast~ evel.
10 naujadarinių daiktavardzių s~ ~r~esdeln-: prys-. ~:-,z ..
pryškrūtinė Przedpiersie II 602. prysletl~ls P:Z~C1W~o~top ~n

tipodas" n 596, pryšsandara Przedugoda prehw..manrus susltarimas. derybos" II 604.
..
Galima pažymėti ir prefiksaCijOS-para~igmaCIJos" b?du
sudarytą veiksmažodinį pryšparausa P!zeclwpodkop mma,
skirta sunaikinti priešo minai" II ::>96.
_
Dabartinėje kalboje retai sudaromi pryš- daiktavardziai
iš morfologiškai skaidaus kamieno ~Urb,:tis~ 196.~, 43~),
o S.Daukanto dauguma naujadarų isvestI butent IS tokIŲ.
Tai vergiški vertiniai.
.
_
_.
Būdvardžiai. Iš beveik 10 DLL naujadarų budvardzlŲ
su priešdėliu pryš- didesnė dalis sudaryta n:i~r~a.isi~i~
darybos būdais, pvz., prefiksacija-sufiksacija (prIeSVelIa~lr:.ls
Przedchorągiewny II 600) ir pre~iksaCija-kompozlclP
(pryšstatkampė [priszstaJkampeJ Przeclwprostokątna
596!..
Taip pat keli yra priešdėlio pryš- vediniai, pvz.: pryspas~uoJ1.s
Przedostatni II 602. Ne visai aiškios darybos yra prysgulls
(?) (priszguIis) Naprzeciwlegly II 45 neaišku, ar tai
būdvardis, ar dalyvis (pryšguljs?).
_. _ .
3.1.5. už-o Daiktavardžiai. DLL rasti 3 sio pnesdeli:>
LKŽ nefiksuoti daiktavardžiai: užgasis Zarynek III 714, uzkamarė Zakomorek III 679, užmedis Zalesie III 686. Tai b.ū
dingi ir dabartinei kalbai vietos reikšmės dariniai (Urbutis,
1965, 426).
_
_
Būdvardžiai. Rasti DLL ir 4 naujadariniai budvardziai.
Du iš jų - daiktavardžių vediniai .(užkaulis .Zakos,~ny "esantis už kaulų" III 681, užpasauIIs Nadswlatny transcendentinis" II 17), vienas - veiksmažodžio (užži~us Ue1
tai ne dalyvis užžinąs, originale yra uzz!nusJ Za":ladowca
"administratorius, viršininkas" III 734) lr dar VIenas . bene prefiksaCijOS-sufiksacijOS būdu suda~tas .-_ da.lktavardinis būdvardis (užpylinis Nadszancowany esantIs zemIau
pylimo" II 17). Dabartinėje kalboje būdvardžių su f~~šdėliu
už- iš viso nėra, tokiu tipu S.Daukantas prap.ete savo
darybos sistemą paveiktas lenkiškų prototipų. Kurtis

y
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už- būdvardžius jam palengvino ir liaudiškas
to paties priešdėlio daiktavardžių tipas.
3.1.6. arcy-. Daiktavardžiai. DLL S.Daukantas susidarė
kelis šio iš lenkų kalbos pasiskolinto priešdėlio daiktavardžius
(bene 6), pvz.: arcygriešnykas Arcygrzesznik I 13. Arcyragintojas
(Arcyragintos) "vyriausias taurininkas" Arcyczesnik I 12,
Arcyvyskupas Arcybiskup I 12. Tačiau taip jis vertė tik
6 pirmuosius lenkų priešdėlio arcy- vedinius. Toliau einančius
jau ėmė versti kitaip, kompoziciniu būdu su pirmuoju
sandu did(ž)- (plg. didkunegis arba didžkunegis Arcykaplan
I 13 ir kt.). Matyt, S.Daukantas, sudaręs kelis arcypriešdėlio vedinius, liko nepatenkintas ir surado būdą,
kaip lietuviškiau juos pakeisti.
Būdvardžių su arcy- priešdėliu nesudarinėta.
3.1. 7. ant-o Daiktavardžiai. DLL rasta apie 5 šio priešdė
lio naujadarinius daiktavardžius, visi jie padaryti iš
daiktavardžių, pvz.: antkakalis, antpečis Nadpiecek "vieta ant
pečiaus" II 14, antposnagis, antnagys Nadkopicie "žemesnioji
arklio čiurnos dalis" II 12. Toks tipas būdingas ir dabartinei
lietuvių kalbai (plg. Urbutis, 1965. 426-427).
Būdvardžiai. Rastas tik vienas šio priešdėlio būdvardis.
nefiksuotas LKŽ - anta1torinis Naoltarzny II 38, jis laikytinas
priešdėlio-priesagos vediniu, t.y. mišraus darybos būdo
reprezentantu.
Yra vienas ir nelabai aiškios darybos (veiksmažodinis
?) būdvardis - antstotas Naparty "priremtas. prispaustas"
II 39.
3.1.8. pra-o Daiktavardžiai. DLL yra keli šio priešdė
lio hibridiniai daiktavardžiai, nepažymėti LKZ, pvz.:
praprobočius Napradziad II 15, pratoncaunykas Przedtanecznik
"šokėjas, pradę.dantis balių pirmuoju šokiu" II 604. Vienas
iš tokių daiktavardžių laikytinas priesagos-priešdėlio vediniu
- pražodinė Etymologia I 287.
3.1.9. pO-o Daiktavardžiai. DLL rastas vienas naujadarinis šio priešdėlio daiktavardis poti1tis Podmoscie "vieta po
tiltu" II 425. Tokio tipo vediniai būdingi ir dabartinei
kalbai (Urbutis. 1965. 431). Kai kurių iš S.Daukanto
susidarytų po- priešdėlio vedinių gal net negalima laikyti
tikrais žodžiais, o tik lenkų prototipo pavyzdžiu sudarytais
priešdėlio

11. 3aK. 5202
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prielinksniO po ir daiktavardžio junginiais (suaugtiniais
žodžiais). pvz.: popietų (popietii) Poobiedzie "popietė" II 494.
povakarynės Powieczere II 543.
. _ ..
Būdvardžiai. Pastebėtas tik vienas po- pnesdeho daiktavardinis būdvardis, neužfiksuotas LKŽ - pobliūdis Podrnisny
II 425. Tokio tipo darinių. nors retai, pasitaiko ir dabartinėje
lietuvių kalboje.
3.1.10. pro-o Daiktavardžiai. DLL yra vienas kitas ~iO
priešdėlio LKŽ neužfiksuotas daiktavardis. pvz.:. p~ornotl~a
Prarnatka II 564. proprobobutė Praprababa II 564. TaI pIrmykštį
asmenį žymintys vediniai, įprasti ir dabartinei k~l?a~
(Urbutis. 1965. 434). Jų negausumą DLL ribojo specifme
semantika.
3.1.11. pas- (?). Būdvardžiai. DLL rasti du nefiksuo~i
LKŽ žodžiai: paskapinis, pasgrabinis Przygrobny II .?74. JIe
galbūt laikytini priešdėlio-priesagos vedinia~~. ~iaiP. ar
taip. tai nebūdingas lietuvių kalbai tipas (IS VISO nera
priešdėlio pas-).
.
.
. _ . . .
3.1.12. nū- (bk. nuo-Jo Būdvardis. TIkro pnesdehmo
nū- vedinio DLL nepastebėta. Vienas čia pateikiamas netipiškos lietuvių kalbai darybos būdvardis laikytinas mišraus
darybos būdo - prefiksacijos-sufiksacijos - reprezentantu:
nūvidurinis Excentryczny I 289.
3.2. Veiksmažodžiai
3.2.0. Priešdėlinių veiksmažodžių, nefiksuotų LKŽ, daugumą derėtų laikyti realizuotais potenciniais dariniais. tad
visiško tikrumo. kad jie S.Daukanto naujadarai. nėra.
Tačiau ir realizuotų potencinių darinių analizė gali paro-

dyti individualios S.Daukanto darybos sistemos polinkius
DLL rasta apie 600 priešdėlinių veiksmažodžių. nesančių
LKŽ ir jo kartotekoje. Tai 14 priešdėlių vediniai: par(bk. per-), pri-, pa-, iš-, ap-, i-, su-, už-, ant-, nu-, pr~-,
at-, par- (bk. par-) , pryš- (plg. bk. prieš-Jo DLL pr?duktyviausla
yra priešdėlių par- (bk. per-) (apie 150). PrI- (apie 110).
pa- (per 70). iš- (per 50). ap- (apie 50). j- (per 40). su(per 30). už- (apie 30)' ant- (apie 20). nu- (apie 20) daryba.
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Mažiau produktyvi ji yra su priešdėliais pra- (apie 10)'
at- (apie 10). par- (bk. par-) (I), pryš- (bk. prieš-) (1).
Atkreiptinas dėmesys. kad at- ir par- (bk. par-) yra vieninteliai
. priešdėliai. neturintys juos atitinkančių prielinksnių (plg.
Paulauskas. 1958. 325). Galbūt tai yra viena iš priežasčių,
kodėl S.Daukantui jie buvo mažai produktyvūs (par- [bk.
par-I. be to. turi daug mažiau reikšmių negu kiti priešdėliai.
plg. Paulauskas. 1958, 375).
Nenurodant kiekvieno priešdėlio atskirų reikšmių, galima
pasakyti. kad paprastai S.Daukantas laikėsi lietuvių kalbai
būdingų priešdėlinių veiksmažodžių tipų darybos, kad
dauguma tų tipų jo darybos sistemoje yra produktyvūs.
Tačiau esti ir aiškių vertinių. paveiktų lenkiškoj o prototipo.
3.2.1. par- (bk. per-). DLL rasta apie 150 šio priešdėlio
veiksmažodžių, nefiksuotų LKŽ, pvz.: parbibsoti "išdrybsoti,
išgulėti tam tikrą laiką" Przeleiee II 620, parišeigauti,
pariškilrninti Przeparadowae "išsikvėpti nuo didelio puikavimosi"
II 630. partiJti "nutilti" Przecichae II 595. Per 95% jų
versta pagal atitinkamą lenkų veiksmažodžių su priešdėliu
prze- prototipą. dalis jų - aiškūs vertiniai. Tik vienas
kitas sudarytas kitaip. pvz.: neparmestuotas Nierozrnierzony
"neišmatuotas" II 105. parvartalioti, pervartalioti Poprzewracae
II 503.
3.2.2. pri-o DLL yra apie 110 priešdėlio pri- naujadarinių veiksmažodžių. pvz.: priburniuoti Naz/orzeczye "prakeikti"
II 70. prisiguosti Nazalie się II 69. prismilinti Przychęcae
"privilioti" II 665. prižebelioti "pritauzyti" Nabajae II 1. Apie
80% jų versta iš lenkų kalbos veiksmažodžių su priešdėliu
na-o
3.2.3. pa-o Per 70 DLL veiksmažodžių su priešdėliu
pa- nefiksuoti LKŽ, pvz.: pagūžuoti (:gūžuoti "keliauti")
Popielgrzymowae II 498, patrejopinti Po troja e, potroie
"patrigubinti" II 535. paūksrnėti Przycieniae "pritemti" II
667. paužkuluoti "užkulą į valgį įdėti" Podsadlie podsadlae
II 434. Tai paprastai liaudiškų tipų dariniai.
3.2.4. iš-o DLL surasta per 50 šio priešdėlio veiksmažodžių. neįtrauktų į LKŽ. pvz.: išgeltoninti (iszgeltonintiJ Wyi6/cie
III 643. išrnandyti "išmėginti" Wyprobowae III 615, išsigunkloti
"susiraukšlėti. susikreivinti" Popaczye się II 496. išskornėti
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"išragauti" Wykosztowac III 598. Di~iOji d~lis jų ~.D~ukanto
yra versti iš lenkų kalbos wy- hpo velksmazodzlŲ (per

3m.

_ _

3.2.5. ap-o Apie 50 DLL šio priešdėlio veiksmazodz~~
nefiksuota LKŽ. pvz.: apgudinti "truputį įgudinti" Oswa]ac
II 305. apkaspinuoti "aprišti kaspinais" Otasmowac II 311.
apsviestinti Namaslie II 33. apžiogrinti (:žiogrinti - s.D~ukant~
naujadaras) Oparkanic II 269 ir kt. Daugiau kaI~ p~.se
(-30) jų versta iš lenkų kalbos priešdėlio 0- vei~maz.?dz:~.
3.2.6. i-o Iš viso DLL pavyko rasti per 40 veiksmazodžiŲ
su šiuo priešdėliu. neįtrauktų į LKŽ. pvz.: ipydyti "įnešti"
wnosic III 557. III 558. ipūliuoti Rozropic III 76, istumlioti
Powpychac II 548. iturtauti "darytis turtingesniam" z.bogacac
III 743. Dažniausiai tai būdingų liaudies kalbai hpų vediniai.
3.2.7. su-o DLL rasta per 30 LKŽ nepateiktų šio priešdėlio veiksmažodžių. pvz.: susiergloti zblaznic się "apsijuokU"
III 743, susvetmoterauti (:svetmoterauti) Scudz%iyc III 134,
suvalginėti Pozjadac II 556. Dažniausiai tai liaudiš~oS
darybos reprezentantai. nors kartais jaučiasi ir lenkisko
prototipo įtaka.
3.2.8. už-o DLL surasta apie 30 šio priešdėlio veiksmažodžių, kurių nėra LKŽ, pvz.: užalgauti Zadzia/ac "pradėti
algauti. tarnauti" III 665, užgėdinti Pozawstydzac II 555,
užmaižioti Zasikac "apšlapinti" III 717, užsišniukščioti zaszlochac
się "pradėti verkti" III 726. Priešdėlis už- DLL retai vartojamas
reikšme. kuri aukštaičių tarmėse ir bk. yra viena iš pagrindinių "veiksmo krypties ant ko nors" reikšmė.
DLL ir kituose S.Daukanto raštuose (plg. Kalnius, 1937.
pratarmė) šiai reikšmei žymėti vartojamas žemaičių priešdėlis
ant- (plg. ant- 3.2.9.). Tačiau dalis priešdėlio už- naujų
vedinių yra verstinio pobūdžiO.
3.2.9. ant-o DLL yra apie 20 priešdėlio ant- vedinių.
nefiksuotų LKŽ. pvz.: antrnaustyti "užmaustyti" Zadziac III
665. antpusti napuchnąc "ištinti" II 46, antšluoti Namiotac
"užšluoti" II 35. Priešdėlis ant- būdingas tik žemaičiams.
Jis "atitinka [aukštaičių ir] literatūrinės kalbos priešdėlį
už-o rodantį kryptį ant ko nors, virš ko nors ar kurią
nors kitą šio priešdėlio reikšmę." (Paulauskas. 1958.

318). Antra vertus, kai kurie priešdėliniai ant- DLL
veiksmažodžiai yra verstinio pobūdžio. jaučiamas lenkų
kalbos prototipų su priešdėliu na- poveikis.
3.2.10. nu-o Rasta apie 20 nu- veiksmažodžių DLL.
nefiksuotų LKŽ. pvz.: nudailydauti Wymajstrowac III 604.
nudanguoti "nu dengti" rozkrywac III 55. numiginti Pospic
II 522. nusiprakaitauti Zapotniec III 705.
3.2.11. pra-o DLL rasta kiek daugiau nei 10 šios priesagos vedinių, kurie nefiksuoti LKŽ. pvz.: prairbinti Przegospodarowac "išūkininkauti kiek laiko" II 609. prakaišti
Przeskrobac "perskusti, pergremžti (kiaurai)" II 642, prauosti
Przewąchac "išuostyti. išuostinėtl" II 654.
3.2.12. at-o Šio priešdėlio veiksmažodžių, nefiksuotų
LKŽ. DLL yra apie 10. pvz.: atgainioti "dažnai atginti.
atvaryti" Poodpędzac II 495. atkaitalioti Poodmieniac II 495.
atplūdurinti przyplawic II 691. atsisiekt' "atsisakyti priesaikos"
Abjurowac I 1.
3.2.13. par- (bk. par-Jo Galima paminėti tik vieną šio
priešdėlio DLL naujadarą - pardupšioti (:dupšioti "žygiuoti,
marširuoti") Przymaszerowac II 683. Tose DLL vietose,
kur galima būtų tikėtis par- naujadarų (pvz .. greta lenkų
prze- priešdėlio veiksmažodžių). paprastai randama tik
pa-o pri- priešdėlių vedinius.
3.2.14. pryš-. (bk. prieš-Jo Tik vienas rastas ir priešdėlio
pryš- naujadaras - pryšstembti Przeciwdzia/ac "priešingai
veikti" II 596. Tokio priešdėlio vediniai dabartinėj e bk.
nekuriami (keletas kalboje egzistuojančių darinių, pvz.:
priešgyniauti, prieštarauti yra sinchroniškai neproduktyvaus
tipo reprezentantai).
4.

GALŪNINIAI

NAUJADARAI

4.1. Daiktavardžiai
4.1.0. Naujadarų daiktavardžių DLL S.Daukantas darėsi
su 5 galūnėmis: -(iJa, -as, -ė, -is/-ys ir -(iJus, -ė. Jos visos
yra dariausios ir dabartinėje lietuvių kalboje (Urbutis.
1961b. 29-57). Iš viso jis buvo sudarę.s apie 60 galūninės
darybos daiktavardžių. apie pusė jų yra galūnės -is/-ys
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vediniai.
S.Daukantas nebuvo linkę.s sudarinėti daug naujų
galūninės darybos žodžių, daug dažniau jis kūrėsi dūrinių
ir priesagų vedinių. Dabartinėje lietuvių bk. V.Urbutis
suskaičiavo maždaug tiek pat galūnių darybos daiktavardžių
kaip ir sudurtinių (Urbutis, 1961b, 28), o DLL galūnių
darybos daiktavardžių naujadarų yra apie 15 kartų mažiau
negu naujų sudurtinių žodžių (tiesa, DLL dūriniai skaičiuoti
ne tik daiktavardžiai, bet visi, tad atrink.us tik daiktavardžius
šis santykis sumažėtų).
Daugiausia S.Daukantas sukūrė veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimų (per 20) bei vardažodinės
ypatybės turėtojų pavadinimų (apie 20)' mažiau veiksmo
rezultato ir veiksmažodinių abstraktų pavadinimų (abiejų
apie 10)' vieną kitą skirtumo pagal lytį pavadinimą, taip
pat vedinių iš skaitvardžio, prieveiksmio. Lyginant juos
su priesaginiais daiktavardžių naujadarais, matyti, kad
galūnių darybos daiktavardžių beveik nekurta su kategorinėmis abstraktų (veiksmažodžių ir vardažodžių) reikšmėmis, nors būtent šiomis reikšmėmis sudaryta daugiausia
priesaginių daiktavardžių naujadarų - daugiau nei pusė.
Baigiant reikia pasakyti, kad galūninė daiktavardžių
daryba DLL, palyginti su priesagine. yra menkai produktyvi
- priesaginių naujadarų daikt:-,va~džių yra net 18 kartų
daugiau nei galūninių (1100:60).
4.1.1. -is/-ys (ir -is, -ė). Daugiausia galūninės darybos
daiktavardinių naujadarų rasta su galūne -is/-ys apie
30. Maždaug pusė jų yra veiksmažodžių vediniai - tai
daugiausia veikėjų, veiksmažodinės ypatybės turėtojų
pavadinimai, pvz.: draudys Smierzyciel"draudėjas, ramintojas"
III 204, grumzdys Groziciel"grasintojas" I 377, vainis Czerniciel
"šmeižikas" I 163. ir (rečiau) veiksmo rezultato pavadinimai,
pvz.: jtėmis (:jsitėmyti?) Przywidzenie "vaizdinys, sapnas" II
708. pagrobis Po/up "grobis" II 481. Be to. rastas vienas
veiksmažodinis ab strakt as - įpirkis Wkupno "pirkimas. įpir
kimas" III 552. Visų šių 3 veiksmažodinių tipų esama
ir dabartinėje kalboje (Urbutis, 1961b, 40-43).
Kitą pusę. galūninės darybos daiktavardinių naujadarų
su galūne -is/-ys sudaro vardažodžių vediniai. Iš būdvardžių
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padaryta būdvardinės ypatybės turėtojų pavadinimų, pvz.:
atšiauris "kas atšiaurus" Hardasz I 400, guvis (:guvus) Przebieglec "guvus, apsukrus žmogus" II 589, mandagis, -ė
Fryerka I 317, Grzecznis I 384. o iš daiktavardžių daiktavardinės ypatybės turėtojų, pvz.: nagys Gmeracz "kas
rausiasi, tiria kokį reikalą" I 354, smuikys "grojėjas"
Gracz I 370. Šiedu vardažodiniai -is/-ys galūnių darybos
tipai gana darūs ir dabartinėje bendrinėje kalboje (Urbutis.
1961b. 45).
Apibendrinant galima pasakyti, kad -is/-ys galūnės naujadarus S.Daukantas darėsi remdamasis liaudies kalba.
4.1.2. -(i)a. Su šia galūne DLL rasta mažiau nei 10
naujadarų. Dauguma jų yra padaryti iš veiksmažodžių
ir reiškia veiksmo rezultatą (pvz., susiauta Nasep "žemių
krūva" II 52). be to. yra veiksmažodžių abstraktų (pvz ..
sąsieka Poprzysięganie "užkeikimas. kerėjimas" II 504). Tokie
iš seno žinomi tipai yra darūs ir dabartinėje kalboje (Urbutis. 1961b, 29-36; dėl veiksmažodinių abstraktų senumo
žr. S.Ambrazas. 1987. 90-91, 99).
DLL rastas tik vienas aaiktavardinis -ia galūnės vedinys
kerdžia (:kerdžius) Skotarka "piemenė, ganytoja" III 173.
Tai pagal vyriškosios lyties asmenį pasidarytas moteriškosios lyties asmens pavadinimas.
4.1.3. -as. DLL rasta mažiau nei 10 -as galūnės naujadarų. Daugiausia jų padaryta iš veiksmažodžių ir reiškia
veikėjus, pvz.: antveizas "prižiūrėtojas, valdytOjas" I 233.
I 234. I 282, I 414, II 12, II 701. III 214. III 555,
jodas (:jodyti?) Bies "velnias" I 58. zaunas (:zaunyti) "plepys"
Bzdura I 100. Tokio tipo dariniai būdingi ir dabartinei
kalbai (Urbutis. 1961b. 51).
DLL rastas ir visai netipiškas darinys - esas (:es "s
raidės
pavadinimas") Esownik "atbraila. karnizas" I 287.
4.1.4. -ė. DLL rasta tik keletas šios galūnės naujadarų.
Tai veikėjų pavadinimai, pvz., klaidė (:klaidžioti) "valkata"
I 614. II 493, II 549. III 554. moteriškosios lyties
asmenų pavadinimai. pvz.. erglė (:ergla) B/aznica "kuri maivosi,
draikosi" I 64, patelių pavadinimai, pvz .. kniuisė (:kniuisis)
Komorzyca "uodo patelė" I 526. netgi skaitvardžio vedinys
- vienė (:vienas) ]ednostka "vienetas, egzempliorius" I 433.
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Dalis šios galūnės naujadarų netipiški, pVZ.: ergJė (pamatinis ergla ir taip jau yra bendrosios giminės daiktavardis),
vienė (iš skaitvardžių paprastai galūnių vediniai nesudaromi).
4.1.5. -(i)us, -ė. DLL terasta keli šios galūnės daiktavardžiai,
nefiksuoti LKŽ. Tai ir daiktavardinės, ir veiksmažodinės
ypatybės turėtojų pavadinimai, pvz., burnius, -ė Bluznierca
I 68, Cębacz I 338, Cębaczka I 338, myli us, -ė "meilužis"
Kochanek I 514, Kochanica I 514. Kochanka I 514. Abu
tipai būdingi dabartinei bk. (Urbutis, 1961b, 56: 1965.
340, 365-366).
4.2.

Būdvardžiai

darybos naujadarų DLL
tik su galūnėmis -us, -is ir ypač retai - su
-as : iš viso apie 20 būdvardžių, nefiksuotų LKŽ. Taigi
galūninės darybos būdvardžių DLL S.Daukantas susidarė
40 kartų mažiau nei priesaginių (20:800). Palyginus dar
galūnių ir priesaginių': naujadarų daiktavardžių santykį
DLL (60: 1100), matyti, kad S.Daukanto darybos sistemoje
galūnių daryba užėmė periferinę, vietą, o vyravo priesaginis
darybos būdas. Jis S.Daukantui turbūt rodėsi aiškesnis,
išraiškesnis.
4.2.1. -us. DLL yra apie 10 šios galūnės naujadarinių
būdvardžių. Dauguma jų tai daiktavardžių vediniai.
pvz.: nelaikus (:nelaikas) Niewczesny II 120, pamokslus (:pamokslas) Nauczliwy II 63. Tokie vediniai būdingi ir dabartinei
lietuvių kalbai. savo reikšme jie adekvatūs -ingas priesagos
būdvardžiams (Valeckienė, 1965, 568). Tarp tokių pasitaiko
ir mišrios darybos. t.y. prefiksacijOS-paradigmacijOS būdu
sudarytų vedinių, pvz.: neirbus (:irba "ūkis") Niegospodarny
II 85a, nenuodėmus (:nuodėmė) Nieprzestępny II 102.
Minėtini taip pat keli veiksmažodiniai vediniai, pvz.:
jungus Lączny "jungiąs, jugiantis" I 60 I, skardus Drapięiny
"plėšrus, skerdžiantis" I 236. Bet dėl Daukanto grafikos
(čia jis rašė pagal savo tarmės fonetiką) dažnai sunku
pasakyti, ar toks vedinys yra dalyviS, ar -us būdvardis,
nes S.Daukantas ir dalyvius gale dažnai žymėjo -us
(essus "esąs", nykstus "nykstąs" ir t.t.). Todėl veiksmažodinių
4.2.0.

Būdvardžių galūninės

sudarinėta
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skaičiaus tiksliai nurodyti neįmanoma.
4.2.2. -is. DLL rasta keletas daiktavardinių -is būdvardžių
naujadarų, pvz.: drobulis (:drobulė) Przescierad!owy II 640,
jaukuris (:jaukurai "jaujos kuriava") Opalny II 269, plonimis
(:plonima "smilkinys") Skroniony III 177. Tokios darybos
būdvardžiai pažįstami ir dabartinėje kalboje (Valeckienė,
1965, 578-579).
Taip pat rasti du veiksmažodiniai vediniai parga1is (:pargalė ti) Nadmoiny II 13, paržinis (:paržinoti) Przewiadziany
"numanomas iš anksto" II 656.
4.2.3. -as. Šios galūnės būdvardžių daryba DLL neproduktyvi: rasti tik du naujadarai. Vienas - veiksmažodinis:
neattiesas (:neattiesti) Nierzetelny "nesąžiningas, nedoras" II
"107, kitas prielinksninis: pryšas (:pryš) Przeciwleg!y
"priešais esantis" II 596. Abu jie yranetipiški lietuvių
kalbai.

5. IŠVADOS
5.1. DLL rasta apie 3800 naujadarų. Tradiciškai
nurodomos S.Daukanto naujadarų kūrimo priežastys poreikis pavadinti naujas sąvokas ir tai, kad ilgai gyvendamas
svetur, už Lietuvos ribų, jis galėjO kai kuriuos žodžius
būti pamiršę,s. Tačiau žinant, kad nemažai naujadarų
S.Daukantas kūrė neatidžiai, neįsigilindamas į sudaromo
žodžio reikšmę, (plg. międzyczasie - tarpmakaulisL nežiū
rėdamas, ar kalbai reikalingas naujasis žodis (plg. tingingas),
sunku nenurodyti dar vienos priežasties - bet kokia
kaina sudaryti kuo daugiau naujadarų lietuvių kalbos
prestižui remti. Tai turėjo,ir tolesnių tikslų - kurti sunormintą, vadinasi, tautos (ne liaudies) kalbą, ugdyti
valstybinę.

sąmonę,.

Šiandien turimais duomenimis S.Daukantą galima laikyti
bene didžiausiu lietuvių kalbos naujadarų kūrėju per visą jos gyvavimo laiką.
5.2. Daugiausia naujadarų S.Daukantas kūrė su priesagomis (per 2000), mažiau - durdamas žodžius (apie
900), dar mažiau - priešdėline (apie 800) ir mažiausia
- galūnine daryba (apie 80). Lyginant su dabartinės bk.

209

daiktavardžių

darybos polinkiais (yra duomenų tik apie
darybos būdų proporcijas). matyti, kad
S.Daukantas daug mažiau nei įprasta dabartinėje bk.
naudojosi galūninės darybos būdu: DLL net 11 kartų
mažiau galūnių vedinių naujadarų, o dabartinėje bk. sudurtinių daiktavardžių gal net kiek mažiau negu galūnių
daiktavardžių

vedinių.

5.3. S.Daukanto individualioj i darybos sistema kiek
nuo liaudinės. Nors jo epochos žodžių darybos
produktyviuosius ir neproduktyviuosius tipus sunku nustatyti, vis dėlto galima teigti, kad nuo liaudiškų tendencijų
S.Daukantas daug kur nukrypdavo. Jį dažnokai veikė
lenkiškas dalinys prototipas (pvz., daugžinumas Wielowiedztwo
III 538, kastretmetinis Cotrzecioletni I 144, lašinėjas Sloninik
III 192, paūkanotesnis Przychmurniejszy II 665, pryšparausa
Przeciwpodkop II 596, pusmūrgriaunė P61murolom II 476,
veikalraštinis Dziejopisny I 270). Toks lenkiško prototipo
poveikis buvo galimas dėl S.Daukanto laisvai suvoktos
žodžių darybos. Raštu savo naujadarų kūrimo principų
jis nėra suformulavę.s, bet aišku, kad liaudies darybos
sistemos ribų jis dažnai nepaisė. Tiksliau sakant, S.Daukantas kaip kalbininkas mėgėjas turėjo manyti, jog
svarbiausia yra' tai, kad naujadaras būtų suprastas, o
ne tai, kokios yra gyvosios kalbos žodžių darybos tendencijOS.
Todėl ir kūrė naujų darybos tipų, pvz., daiktavardinių
-mokas būdvardžių (maišokas "panašus į maišą, maišo
formos"), sudurtinių dalyvių (auksospindąs, viskušąs "su keliąs
visa ko judėjimą, priverčiąs visa ką judėti"), priesagos
-inės daiktavardžių mokesčiams pavadinti (kirvinės "mokestis
už medžių kirtimą miške") ir kt.
skyrėsi
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TRUMPINIMAI
acc. - accusativus, galininkas.
adj. - adjectivum, būdvardis.
adv. - adverbium, prieveiksmis.
bk. - bendrinė kalba.
S.Dauk.- Simono Daukanto raštai.
gen. - genitivus, kilmininkas.
LKI - Lietuvių kalbos institutas.
LKLIB - Lietuvių kalbos bei Literatūros ir tautosakos institutų biblioteka.
MAB
Lietuvos Mokslų Akademijos centrinė biblioteka.
nom. - nominativus, vardininkas.
num. - numerale, skaitvardis.
part. - participium, dalyvis.
praep. - praepositio, prielinksnis.
pranc. prancūzų, prancūziškai.
pron. .,- pronomen, įvardis.
prt. - particula, dalelytė.
sub. - substantivum, daiktavardis.
t. - ir tolesni puslapiai.
verb. - verbum, veiksmažodis.
VUB - Vilniaus Universiteto biblioteka.
~. žemaičių, žemaitiškai.
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PRIEDAS
[Simono Daukanto pastabos apie kalbą.. rankraštis saugomas LKLIB Fl /
SD 17 (nelabai tiksliai kažkieno pavadintas "Lietuvių ir latvių kalbų lyginimas")'.]

[p.1] Co Lotysze wymawiają ou, to Litwini .ą i tak kou~t~

kąnsti, lecz ze niemcom cięzko bylo wymowic ou WlęC wprov:adzih
w pisowni oh. Jakoz Saksoczyk pierwszy tlum~c~ pisma SWlętego

wprowadzH pierwszą ortografią w lotewskl Język.
Ejti xx, ejdinti
Paskąndon, Dąngon pro paskąndosna, Dąngosna
.
Skuhi.'nimos aliud skubieiemas, Kekszawimos, alias kekszawlmas.
_
parinkti, palasyti, pakelti, paszeszti, . .
rugsina dirbsina powiększąjące pro dublmas ruglmas
Derimas, derieiemas. degimas deginimas deginimas
auksztin, tolin, gerin, did in pro auksztesnej, didesnej, tolesnei
Linksmintos, palinksmintos,
raszoties, raszieties,· raszytijs, sakoties, sakieties, sakytijs
dar6s darąnsis pismie [?], prasz6s prosząsis, sak6s sakąsis,
lajk6s, lajkąnsis pismie [?].
kajp antaj iszejnama kelausint
tolinU tolindauti
griuti, griauti
Daugumas, daugybe, kąntrumas, kąntrybe
Dirbsina, augsina ein aet einer handlung bezeichnen.
j
~irti .
Rukti
mirszt6
Ka st6} ka jsti

C

Kajt6

mirszt6

( mlrsztl

Rūkti

xRemiantis S.Daukanto rašybos tyrimais, pagal raides L 6 ir dvibalsius
aj. ej galima nustatyti, kad šis rankraštis rašytas po 1838 m. ir prieš
1850 m.. vadinasi, S.Daukantu! gyvenant Petrapilyje. Popierius turi
ovalų antspaudą su užrašu ·PJM.flJi.<D: (l1.\illepaTOpCl(aJI flerep~ 5YMaXIIllJI
;a5pHICa). S.A. Klepikovas mano. kad toks popierius gamintas 1833-1834
m. (plg. KJlenHICoB. 1959. 74. HO 75).
.._
""Šiame rankraštyje S.Daukantas, kai kuriuose kttuose rastuose
jam Įprastą raidę i (su panašiu į riestinį kirčio ženklą diakritikuJ.
reiškiančią žemaitišką garsą ę (vadinasi, dabartinėje bk. tai bf.'tų trumpasis
1), kartais rašė panašiai t I (su lankeliu). Bet dėl sistemos visur
laikyta tikslinga žymėti L
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nepakrutintas nepakrutimas
Spaudamas, spausdamas, a spausti
Birzoutas, BerZinis, BerZingas, Berziszkas uti Poniszkas v
berzok
Paswajgis paswajgiele, Padukie1is, padukiele, paswajges.
lysti, karwe s6lyso
linsti kiaule lindo
numaj akmininej domus lateritia, pIitinej cimentitia
mienesinis, lunaris mienesingas, mienesiszkas mienesijna,
mienesijno.
[p.2J Joudas warnas krąkterieię wissą pota kinkterieię v

tinkterieię [Iinkterieię]

graz6s e natura dajl6s ex arte, pujk6s
P~onumas, ~oninys, ploninius pradieię werpti storinis storas,
storingas, storokas
Gilumas, gilme, gilybe - storumas, storis, storybe
jedni mowią rajsz6s, drudzy rajszas.
Daetylus pirsztinis - vvkap pirsztas
szalinti szaldyti
Jszretiejemas iszretinimas.
Klibinti wisginti, judieti, kusziete, zywa i niezywa rzecz
Widac dawniej ce mowili pro eze, Szirwid pisze wszdz
[wszędzie?] itak Ciekas loeo Czekas Bohemus f 35
Dig6s u Dauksza i zamiast y Greckie fol. 31.
JnpersonaIiter rejkia', auszta', temsta' sninga szala, nakti
zijbawa, skausta',
Jezus Kristus ateję i swietą.
siunsti, s6sti, skunsti, sk6fti, parwez6, parweZ6
eswa wedo v mod6
esma mes
Względem języka prz ezytac Heerena T. II. sect. 1. pag. 116.
atsiras, atsitrauks
klausti, klausyti, klausyset o ne s6praset.
piedosna, nurnosna, pareię numosna
Egyptan nie Egypton
Sawesp pro pas sawes
gajlim pro gajlo mon
gajlu mon pro gajIem.
iszmiklausinieię ap. XXVII cap. 18
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nusilejdant ne 6ssilejdant saulej.
Eje d6 zmog6 i bazniczę idant melstus
Grivina. swaras, siunsti, siuti siusti s6sti
sakyti rozkazac kalbieti, byloti."
trinulti, kuturti, gromulti, wobulti, luk6rti, snud6rti, korulti,
kiburti, swimburti.
aj manas Diewe!, stoti, stowieti.
[p.3] muszys muszina muszimas
blajwti, muna barwa nublajwa
Kloniojes, Klonioies ( jo jos ( Pelnąntys ana
(jo jos l Pelnąntis anij
mesginys, masginys, miszinys, Raszinys, kratinys, peszinys,
sziupinys, ręntinys, dziwne zakonczenie rzeczownikow porownac
z temi przymiotnikami ouginis, molinis, geliinis, warinis, smilginis,
dirsinis, zirninis.
Baltum, baltas, judum joudas.
Radusesis, dirbusesis, laukta bes6laukta modusdicendi, Tolin
tolesnej, Gerin geresnej item minemaj.
Pra significat inchoativum.
Sakyti mowic, sakyti ziwicą mazac.
szi, szi

Vytautas Berenis

ARISTOKRATIJOS LIKIMAS: HENPJKO ŽEVUSKlO
METAMORFOZĖS

1. Gyvenimo vingiai

XIX a. kultūra gali pateikti daug įdomių. dažnai vienas
kitam prieštaraujančių dalykų. Politinėje literatūroje tai liberalizmo gimimas ir konservatizmo stiprėjimas,
literatūroje - romantizmo dvasia ir realizmo praktika paženklintas romanas. religijoje - ateizmo plitimas, mokslininko
kabinete sukurtas pozityvistinis tikėjimas, katalikybės
pastangos tapti kultūros ir politikos pakaitalu.
Prancūzijos revoliucijos socialinės idėjos paskutiniaisiais
Abiejų Tautų Respublikos egzistavimo metais netapo visų
valstybės piliečių mąstymo ir veiklos esme. Iki 1569 m.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) rytinės žemės
- tai stambių magnatų tėvonijos, kur žmogaus kilmė
vertinama labiau negu jo socialinės pažiūros, o didikų
genealogija ir luominės' tradiCijos nė iš tolo negalėjo
prilygti revoliucinėms idėjoms. 1791 m. gegužės 3 d.
konstitucija neišgelbėjo valstybės, tačiau Austrijos. Prūsijos
ir Rusijos teritorinės dalybos pakeitė Lenkijos ir Lietuvos
valstybės piliečių sąmonę..
"Kada visuomenė žūsta,
pamokantis patarimas tiems. kurie stengsis ją išgelbėti.
yra priminimas visuomenei tų principų, iš kurių ji kilusi...
ToIsmas nuo jos pirminių pagrindų sargdina, o sugrįžimas
grąžina sveikatą' (Popiežius Leonas XIII, "Rerum novarum").
Volynės aristokrato Henriko Ževuskio (Rzewuski) (17911866) gyvenimas ir kūryba netelpa vien tik į istorinės
Lietuvos politinės tradiCijos ar lenkų literatūros raidos
rėmus. Jo pasaulėžiūra. godžiai sugerdama ano ',. meto
filosofines ir socialines doktrinas, atspindėjO rytinio Europos
kultūrinio pakraščio mentalines metamorfozes. Aristokratinės
tradicijos nykimas ir bandymas ją atgaivinti niekada
nebuvo išskirtinė vakarinių
Rusijos imperijos žemių
problema. bet senosios europietiškos kultūros kr...zės požymis.
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