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LIETUVIŲ ASMENVARDŽIŲ SĄVEIKA
Lietuvių asmenvardžių istorinė analizė rodo, kad kilmės požiūriu juos
sudaro trys pagrindiniai sluoksniai. Seniausias iš jų – tautinis vardynas
(Gedimìnas, Výtautas ir kiti, šių trumpiniai ir daugybė visokiausių vedinių).
Krikščionybė atnešė į Lietuvą krikščioniškąjį vardyną (Jõnas, Pẽtras… Jonáitis,
Petráitis…). Tai antrasis mūsų asmenvardžių sluoksnis. Trečiąjį sudaro pravardinės (plačiąja to žodžio prasme) kilms asmenvardžiai, arba pravardynas
(žuolas, Gerùtis, Rudỹs, Vikas…). Vieni šio pastarojo sluoksnio vardai yra
paveldėti iš labai senų laikų, kiti – vėlesnės kilmės arba net visai neseni.
Visi trys nurodyti vardyno sluoksniai nebuvo izoliuoti vienas nuo kito,
bet visą laiką maišėsi. Vienų sluoksnių vardai veikė kitų sluoksnių vardus.
Mišimas vyko ir sluoksnių viduje. Visiems tiems sudėtingiems procesams
išryškinti ir skiriamas šis straipsnis.
Tautinio ir krikščioniškojo vardynų sąveika.
Krikštavardžiai panašėjo ir net sutapo su dvikamieniais asmenvardžiais. Po
Lietuvos krikšto senoji tautinė antroponimija buvo atmiešta krikščionybės
atneštais vardais. Kai kurie atneštiniai vardai dėl lietuvių tarties ypatybių supanašėjo ar net visai sutapo su senaisiais tautiniais vardais. Antai krikštavardis
Hemanas, kilęs iš sulotyninto germanų kilmės vardo Hermannus (s. v. a.
heri „kariuomenė“ + mann „vyras“), svetimą lietuvių kalbai garsą h pakeitus lietuviškuoju g, virto Gemanas ir supanašėjo su senoviniu dvikamieniu
asmenvardžiu Gér-manas, turinčiu dėmenis gér- (plg. gẽras) ir manas (plg.
manýti, iš-manùs). Dėl to asmenvardį Germanas ir apskritai dėmenį Ger- imta
kirčiuoti dvejopai: Gér-manas, Gér-butas, Gér-kantas, Gér-mantas, Gér-tautas, Gér-vydas, Gér-žadas ir Ge-manas, Ge-butas, Ge-kantas, Ge-mantas,
Ge-tautas, Ge-vydas, Ge-žadas. Lotyniškos kilmės krikštavardis Vìktoras,
ypač jo tarminė forma Vìktaras sutapo su dvikamieniu asmenvardžiu Vìktaras (: Vìk-manas, Kùl-vikas ir Tár-vydas, Daũ-taras). Dar plg. dabartinę
pavardę Prìšmanas, kuri gali būti kildinama tiek iš senovinio dvikamienio
asmenvardžio Prìš-manas (: Prìš-gintas, Prìš-mantas...), tiek iš vokiečių pavar125

dės Frischmann (dėl f pakeitimo p). Nustatyti tikrąją kilmę galima tik atlikus
pavardę turinčio asmens genealogijos tyrimus.
Ilgainiui imta painioti krikštavardžių šaknis su panašiais senųjų dvikamienių asmenvardžių dėmenimis, todėl krikštavardžiai pradėjo brautis į dvikamienių asmenvardžių sistemą, pvz.:
Ján-kantas turi Jan- iš krikštavardžio Jãnas „Jonas“, plg. Jó-kantas.
Jár-mantas: Jar- iš Jãras (krikštavardžio Jarmala trumpinys), plg. Jó-mantas.
Jùr-tautas: Jur- iš Jùras (Jurgio variantas), plg. Jó-tautas.
Ka-baras: Kam- iš Kãmas (gudų Choma < Fama „Tamošius“), plg. Ki-baras
(pateko net į gyvenviečių pavadinimus: Kam-bariaĩ, Kam-bariùkai!).
Lùk-minas: Lùk- iš Lùkas „Lukošius“, plg. Laũk-minas.
Mãc-vilas: Mac- iš Mãcas, Macỹs (Motiejaus trumpiniai), plg. Mañt-vilas.
Miti-gáila: Miti- iš *Mitis, Mìtas (Dimìtro liaudiniai variantai), plg. Mini-gáila.

Galbūt čia priklauso ir Ùl-vydas (plačiau tariama U-vydas) su Ul- iš Ulỹs
(Ulijõno „Julijono“ trumpinys), plg. A-vydas; Vaĩč-vilas su Vaič- iš Vačius (Vaitiekaus trumpinys), plg. Vašvilas; Zin-gáila su Zin- iš Zìnius (Zenono variantas),
plg. Min-gáila. Dar plg. pavardę Tomkòvydas iš Tòmkus „Tamošius“ ir -vydas.
Pavyzdžiai su krikštavardžiais, einančiais dvikamienių asmenvardžių (dabartinių pavardžių) antruoju dėmeniu:
Krikštavardis Jõnas: Gár-jonis (plg. Gár-minas), Gùd-jonis (plg. Gùd-vilas), Lijõnas (plg. Lì-mantas), Tra-jõnas (plg. Trã-kumas). Dar plg. Pùs-vaškis (Vaškas
← Ivaško „Jonas“).
Krikštavardis Jùrgis: Gaĩd-jurgis (plg. Sù-gaidas), Kál-jurgis (plg. Kál-mantas),
Kùl-jurgis (plg. Kùl-bartas).
Krikštavardis Mìkas (iš Mýkolas, Mikalõjus): Laũk-mik-elis ← *Laũk-mikis
(plg. Laũk-minas), Rei-mik-ẽvičius ← *Reĩ-mikis (plg. Reĩ-mantas), Ro-mik-áitis
← *Ró-mikis (plg. Ró-mantas), Sei-mik-áitis ← *Seĩ-mikis (plg. Seĩ-mantas), Selmik-áitis ← *Sél-mikis (plg. Sél-manas).
Krikštavardis Paũlius (Póvilas): Rùt-paulis < *Rùd-paulis (plg. Rùd-minas).
Krikštavardis Martýnas: Saũs-martynis (plg. Saũs-dargas).
Krikštavardis Pẽtras: Gùt-petris (plg. Gùt-mantas), Lìk-petris (plg. Lìk-taras),
Liù-petris (plg. Liù-bartas), Saũs-petris (plg. Saũs-dargas). Dar palyginkite gyvenvietės pavadinimus Gìrpetriai iš Gìr-petris (: Gìr-kantas), Šùlpetriai iš Šùl-petris
(: Šùl-ginas).
Krikštavardis Sìmas, Šìmas (iš Smonas, Šìmonas): Ra-sim-ãvičius ← *Rã-simis
ir Ra-šim-áitis ← *Rã-šimis (: Rã-mantas).
Krikštavardis Ziñkus (iš Zẽnonas): Kar-zink-ẽvičius ← *Kar-zinkis (: Kárgaudas), Mir-zink-ẽvičius ← *Mìr-zinkis (: Mìr-gilas), Po-zink-ẽvičius ← *Pó-zinkis (: Pó-vydas), Ro-zink-ẽvičius ← *Ró-zinkis (: Ró-kantas).
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Dvikamienių asmenvardžių poveikis krikštavardžiams ryškus dabartinėse
pavardėse. Antai šaltinių Jadamtowicz XVI a. (← Jadamtas) greičiausiai turi
t vietoj laukiamo k (plg. le. Jadamko ← Adam „Adomas“) dėl tokių senovinių lietuvių dvikamienių asmenvardžių, kurių II dėmuo prieš galūnę turi
priebalsį t, pvz.: Sùd-imtas, Vý-gantas, Gìr-kantas, Daũ-mantas, Liù-bartas,
Vaĩš-tartas, Bù-tautas, Sùr-gautas. Dar plg. Klìmantas vietoj Klìmentas dėl
senųjų dvikamienių asmenvardžių dėmens Mant(as), tvirtapradiškai kirčiuojamą krikštavardį Dóvydas (šalia Dõvydas) su priegaide iš dvikamienių asmenvardžių dėmens Dó-, plg. Dó-vainas ir kt.
Įdomus krikštavardžio Zìgmantas ir senovinio dvikamienio asmenvardžio
Žygì-mantas mišimo atvejis. Lietuviai juos abu ėmė tapatinti. Savo ir Lenkijos
valdovus Zigmantus vadino Žygìmantais. Sakė ne tik Žygìmantas Áugustas,
Žygìmantas Senàsis (jie buvo lietuvių kilmės, taigi toks vardas pateisinamas),
bet ir Žygìmantas Vazà (švedas!). Pats krikštavardis Zìgmantas vietoj laukiamo
baigmens -muntas (kilo iš germanų Sigismunth) dėl Žygimanto gavo baigmenį -mantas. Dėl Žygimanto poveikio Zigmantui pastarąjį vietomis imta tarti
Žìgmantas (pavardė) su ž vietoj z. Iš čia kilo gudų krikštavardis Жыгмонт
„Zigmantas“. Dar plg. pavardę Žinkẽvičius (yra ir tokia).
Senosios dvikamienių antroponimijos pavyzdžiu ilgainiui radosi tendencija lipdyti į vieną du krikštavardžius. Pavyzdžiai:
Dimitrijus + Jonas, Petras, Povilas: Dim-jonáitis, Mickã-petris, Mìc-povilis
(Dim-, Mic-k- ← Dimìtrijus).
Jokūbas + Jonas: Kùb-jonis (Kub- ← Jokbas).
Jurgis + Jonas: Jur-jõnas (Jur- ← Jùrgis).
Martynas + Jonas: Mart-i-jõnas.
Motiejus + Jonas, Petras: Macie-jõnas, Mõcka-petris (Moc-k- ← Motiẽjus).
Simas + Jonas: Sim-i-jõnas, Simi-jonkà.
Vaitiekus + Jurgis: Vaĩč-jurgis (Vaičiugis, Vaičiurgỹs).
Manoma, kad ir moteriškas krikštavardis Marijonà yra kilęs iš Marijà + Onà.

Trumpieji vardai, kilę iš vienos kalbos kelių krikštavardžių:
Ãgas, Agỹs  iš graikų kilmės Agãtas ir Agatònas.
Álfas, Alfỹs  iš germanų kilmės Álfonsas ir Álfredas.
Ántas, Antỹs  iš lotynų kilmės Antãnas ir Antònijas.
Árnas, Arnỹs  iš germanų kilmės Árnoldas ir Árnulfas.
Bònas, Bonỹs  iš lotynų kilmės Bonifãcas ir Bonaventras.
Dãmas, Dãmis, Damỹs  iš graikų kilmės Damãzas ir Damijõnas.
Dòras  iš graikų kilmės Doratjas ir Teodòras.
Dõškus, Doškỹs  iš hebrajų kilmės Daniẽlius ir Dõvydas (trumpinys gautas
iš slavų).
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Jãkas, Jakỹs  iš hebrajų kilmės Jokbas ir Jokìmas.
Jẽras, Jerỹs  iš graikų kilmės Jerònimas ir Jármala.
Jõsas, Jãsas, Jãsius, Jasỹs  iš hebrajų kilmės Jõnas ir Juõzapas (gauti per slavus).
Liùdas  iš germanų kilmės Liùdgaras ir Liùdvikas.
Matas, Martỹs, Marcỹs  iš lotynų kilmės Martỹnas ir Marcelijõnas.
Nìkas  iš graikų kilmės Nikodèmas, Nikándras ir Nikìforas.
Tèdas  iš graikų kilmės Teodòras ir Teodòsijus.

Moteriškosios giminės vardai:
Fìlė  iš graikų kilmės Filomenà ir Teofìlė.
Zinà  iš graikų kilmės Eufrazinà ir Zinaidà.

Kartais tos pačios kalbos kilimo krikštavardžiai susikryžmina. Tokį hibridą matome pavardėje Aleksierinas, kilusioje iš graikų kilmės krikštavardžio
Aleksiẽjus su -r- iš Aleksándras.
Trumpieji variantai, kilę iš dviejų kalbų skirtingų krikštavardžių:
Anỹs  iš graikų kilmės An(g)èlius, Anaklètas, Anicètas, Anastãzas ir egiptiečių kilmės Anùpras.
Fìlas, Fìlis  iš graikų kilmės Filomènas ir germanų kilmės Filìbertas
(Filibèrtas).
Gènius  iš graikų kilmės Genãdas, Eugènijus ir germanų kilmės Genárdas.
Jãckus  iš hebrajų kilmės Jokbas ir graikų kilmės Hiacìntas.
Mèdas  iš graikų kilmės Diomèdas ir germanų kilmės Medárdas.
Pòlius, Pòlis, Pãlius, Palỹs  iš graikų kilmės Ipolìtas, Palemònas, Palikárpas ir
lotynų kilmės Apolinãras, Apolònijus.
Ulỹs  iš lotynų kilmės Ulijõnas „Julijonas“ ir germanų kilmės Ùlrichas (dar
plg. dvikamienį asmenvardį Ul-vydas).

Ypatingas atvejis  hebrajų kilmės Mýkolas ir graikų kilmės Nikalõjus
krikštavardžių sąveika. Juos abu ilgainiui imta vartoti kaip vieną vardą. Taip
darė ir kai kurie slavai, pvz., gudai. Dėl krikštavardžio Mýkolas poveikio vietoj Nikalõjus imta sakyti Mikalõjus su žodžio pradžios m- vietoj n-. Labai
populiarūs jų abiejų trumpieji variantai su šaknimis: Mik- (Mìkas, Mìkis...),
Mis- (Mìsas, Mìsis...), Miš- (Mìšas, Mišỹs...), Mišk- (Miškỹs...), Mikšt(Mìkštas...), kurių daugumas, matyt, gauti iš slavų.
Panašiai sumišo aramėjų kilmės krikštavardis Sãbas su graikų kilmės Sebastijõnas. Pastarasis dėl Sãbas poveikio virto Sabastijonù, o Sãbą imta traktuoti kaip jo trumpajį variantą.
Moteriškosios giminės vardai:
Adà  iš hebrajų kilmės Adà ir germanų kilmės Adẽlė, Adelinà, Adálberta,
Adolfi nà.
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Ãnė  iš hebrajų kilmės Onà ir graikų kilmės An(g)èlė, Anicetà.
Astà, Ãstė  iš graikų kilmės Anastãzija ir lotynų kilmės Astèrija, Augustà.
Betà  iš italų kilmės Beatrìčė ir prancūzų kilmės Bernadetà.
Levà  iš graikų kilmės Leonidà ir lotynų kilmės Leõnė.

Trumpieji variantai, kilę iš trijų ir daugiau kalbų skirtingų krikštavardžių:
Ãdas, Ãdis  iš hebrajų kilmės Adõmas, finikiečių kilmės Adònis, lotynų kilmės Adáuktas ir germanų kilmės Adálbertas (Adalbèrtas), Ãdolfas.
Ãlius, Alỹs  iš graikų kilmės Aleksándras, germanų kilmės Aloỹzas ir keltų
kilmės Alãnas.
Bẽnas (Bènas), Bènis, Bènius, Benỹs  iš hebrajų kilmės Benjamìnas, lotynų
kilmės Benedìktas, Benònas, Benvenùtas ir germanų kilmės Bernárdas.
Juškà  iš hebrajų kilmės Juõzapas, graikų kilmės Eufèmijus, Jùrgis (?) ir lotynų kilmės Justìnas (matyt, daugeliu atvejų trumpąjį variantą gavome iš slavų).
Pãcas  įvairiakilmis vardas, greičiausiai gautas iš slavų kalbų, kuriose, manoma, sutapo po kelių kalbų kilmės vardus.

Dvikamienių asmenvardžių trumpiniai sutapo ar tik supanašėjo su krikštavardžių trumpaisiais variantais. Nieko lietuviams nereiškiantys svetimi
krikštavardžiai buvo trumpinami panašiai kaip savieji tautiniai vardai. Tuos
trumpinius lietuviai artino prie dvikamienių asmenvardžių dėmenų, painiojo
vienus su kitais. Tokių pavyzdžių turime daug, pateikiami tik būdingesnieji:
Ãras, Ãrius, Arỹs  dvikamienių asmenvardžių A(ì)-mantas, A-minas, Amintas trumpiniai ir graikų kilmės krikštavardžio Arjas (Ãrijus) trumpieji variantai.
Bãlas, Balỹs  dvikamienių asmenvardžių Ba-minas, Ba-noras, Ba-žinas...
Ša-balas, Vìs-balas trumpiniai ir slavų kilmės krikštavardžio Bolèslovas trumpieji variantai.
Dãras, Dãrius, Darỹs  dvikamienių asmenvardžių Dár-butas, Dár-kintas,
Dár-mantas, Dár-tautas, Dár-vydas trumpiniai ir iraniečių kilmės krikštavardžio
Dãrijus trumpieji variantai.
Dìmas  Dim-gáila... Mẽ-dimas, Sẽ-dimas trumpinys ir graikų kilmės krikštavardžio Dimìtras (iš Demètrijus) trumpasis variantas.
Gaũdas  Gaũd-rimas, Gaũd-vydas, Gaũd-vilas trumpinys ir lotynų kilmės
krikštavardžio Gaudeñtas trumpasis variantas.
Kãjas, Kãjus  Kái-butas, Kái-gėlas, Kái-minas... Nó-kajas trumpiniai ir lotynų
kilmės krikštavardžio Kajetõnas trumpieji variantai.
Kìlas, Kìlius, Kilỹs  Kìl-mantas, Kìl-minas trumpiniai ir keltų kilmės krikštavardžio Kilijõnas trumpieji variantai.
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Mìlas, Mìlius, Mìlis, Milỹs  Mìl-bartas, Mìl-gaudas, Mìl-kantas, Mìl-tautas,
Mìl-vydas trumpiniai ir lotynų kilmės krikštavardžių Emìlis, Emìlijus trumpieji
variantai.
Mìsas, Mìsius, Misỹs  Mìs-giras, Mìs-karas trumpiniai ir hebrajų kilmės
krikštavardžio Mýkolas liaudiniai variantai.
Nẽras, Nẽrius, Nerỹs  Nér-mantas, Nér-vydas, Nér-vilas trumpiniai ir graikų
kilmės krikštavardžio Nerjas (Nèrijus) trumpieji variantai.
Pìlas, Pìlius, Pìlis  Pìl-mantas, Pìl-sudas trumpiniai ir graikų kilmės krikštavardžių Pilỹpas, Pilimõnas (Filimõnas) trumpieji variantai.
Sãlas, Salỹs  Sál-noras, Sál-tautas... Rù-salas trumpiniai ir hebrajų kilmės
krikštavardžio Saliamõnas trumpieji variantai.
Sãmas  Sám-baras, Sám-bartas, Sám-pilas trumpiniai ir hebrajų kilmės
krikštavardžių Samuèlis, Samsõnas trumpieji variantai.
Tìmas  Tìm-baras, Tìm-garas... Pál-timas trumpinys ir graikų kilmės krikštavardžių Timotiẽjus, Tìmonas trumpieji variantai.
Tìtas  Tìt-manas, Tìt-vydas trumpinys ir lotynų kilmės krikštavardis Tìtas.
Vaitỹs  Váit-kantas, Váit-noras, Váit-vilas trumpinys ir slavų kilmės krikštavardžio Vaitiẽkus trumpasis variantas.
Váldas, Vadas  Taũt-valdas, Vìs-valdas trumpinys ir germanų kilmės krikštavardžių Valdemãras, Èvaldas trumpieji variantai.
Vãlius, Valỹs  Vál-mantas, Vál-taras trumpiniai ir lotynų kilmės krikštavardžių Valentìnas, Valèrijus trumpieji variantai.
Vìdas  Vìd-ginas, Vìd-mantas, Vìd-minas trumpinys ir germanų kilmės krikštavardis Vìdas.
Vìlius, Vìlis, Vilỹs  Vìl-butas, Vìl-girdas, Vìl-kantas, Vìl-mantas, Vìl-tautas...
Bùt-vilas, Daũg-vilas trumpiniai ir germanų kilmės krikštavardžio Vìlhelmas
trumpieji variantai.
Vìtas  Vìt-kilas, Vìt-manas... Gìl-vitas, Nór-vitas, Tár-vitas trumpinys ir lotynų kilmės krikštavardis Vìtas.
Võsas, Vosỹs  Vós-ginas, Vós-tautas trumpiniai ir graikų kilmės krikštavardžio Vosỹlius (Bazìlijus) trumpasis variantas.

Moteriškosios giminės vardai:
Bãrė  Ba-kintė, Ba-tautė, Ba-vydė trumpiniai ir graikų kilmės krikštavardžio Barborà trumpasis variantas.
Mãnė  Man-gáilė, Mañ-gaudė, Man-vydà trumpinys ir graikų kilmės krikštavardžio Mònika trumpasis variantas.
Vìlė  Vìl-butė, Vil-gáilė, Vil-gaudà trumpinys ir krikštavardžių Vilhelminà,
Vilfredà, Viltrūdà (visi trys germanų kilmės), taip pat Akvìlė (lotynų kilmės)
trumpieji variantai.
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Dvikamienių asmenvardžių trumpiniai, padaryti iš pirmojo dėmens ir antrojo dėmens pradžios, sutapę su krikštavardžiais bei jų trumpaisiais variantais:
Álbas (Abas)  A-butas trumpinys ir krikštavardžių Álbertas, Álbrechtas (abu
germanų kilmės) ir Albìnas (lotynų kilmės) trumpieji variantai.
Áuras (Aũras), Aurỹs  Aũ-rimas trumpiniai ir lotynų kilmės krikštavardžio
Aurelijõnas trumpieji variantai.
Bérnas (Benas), Bernỹs  Bér-noras trumpiniai ir germanų kilmės krikštavardžio Bernárdas trumpieji variantai.
Betas, Bertỹs  Be-tautas, Be-talas, Be-tulas trumpiniai ir germanų kilmės
krikštavardžio Bèrtoldas trumpieji variantai.
Dómas (Dõmas), Domỹs  Dó-mantas, Dóminas trumpiniai ir krikštavardžių
Dominỹkas, Dòmitas (abu lotynų kilmės) ir Adõmas (hebrajų kilmės) trumpieji
variantai.
Dóvas (Dõvas)  Dó-vaidas, Dó-vainas, Dó-vilas trumpiniai ir hebrajų kilmės
krikštavardžio Dõvydas (Dóvydas) trumpieji variantai.
Gùstas, Gùstis, Gustỹs  Gùs-tautas trumpiniai ir krikštavardžių Augùstas (lotynų kilmės) ir Gùstavas (skandinavų kilmės) trumpieji variantai.
Kãstas, Kastỹs  Kãs-tautas trumpiniai ir lotynų kilmės krikštavardžio Kastántas
trumpieji variantai.
Rãzmas  Rãz-manto trumpinys ir graikų kilmės krikštavardžio Erãzmas
trumpasis variantas.
Rõkas (Rókas)  Ró-kantas trumpinys ir germanų kilmės krikštavardis Rõkas.
Rõmas (Rómas)  Ró-mantas, Ró-maldas, Ró-meras trumpiniai ir krikštavardžio Romuáldas (germanų kilmės) ir Romãnas, Ramõnas (abu lotynų kilmės)
trumpieji variantai.
Výgas, Výgis  Vý-gailas trumpiniai ir germanų kilmės krikštavardžio Výgantas
trumpieji variantai.
Vìrgas, Vìrgis  Vìr-gaudas trumpiniai ir lotynų kilmės krikštavardžių Virgìlijus,
Virgìnijus trumpieji variantai.

Moteriškosios giminės vardai:
Výga  Vy-gáilė, Vý-gauda trumpinys ir germanų kilmės krikštavardžio (gauto
per lenkus) Jadvygà trumpasis variantas.
Vìrga  Vir-gáilė, Vir-gaudà trumpinys ir lotynų kilmės krikštavardžio Virgìnija
trumpasis variantas.
Vìlma  Vìl-mantė trumpinys ir germanų kilmės krikštavardžio Vilhelminà
trumpasis variantas.

Turime įvairiakilmių moteriškosios giminės vardų trumpųjų variantų, kurių ne visi turi atitinkamus dvikamienių asmenvardžių trumpinius, pvz.:
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Ãlė  iš hebrajų kilmės Eleonorà, arabų kilmės Elmyrà, graikų kilmės Elenà,
germanų kilmės Elfridà, Elvinà ir ispanų kilmės Elvyrà (plg. A-mantė).
Inà  iš graikų kilmės Katerinà, lotynų kilmės Akvilinà, Inocentà ir iš ispanų
kilmės Inezà.
Izà  iš graikų kilmės Izìdora, lotynų kilmės Izabèlė ir keltų kilmės Izòlda.
Linà  iš lotynų kilmės Akvilinà, Paulinà, germanų kilmės Karolinà ir arabų
kilmės Alinà.

Iš šių ir anksčiau pateiktų pavyzdžių matyti, kad dvikamienių asmenvardžių trumpinių ir krikštavardžių trumpųjų variantų mišimas davė pradžią šaknų priegaidės dvejopumams (plg. Rõmas ir Rómas) ir formų galūnių įvairavimams (Mìlas, Mìlius, Mìlis, Milỹs). Trumpieji krikštavardžių variantai
atsirado nevienodu laiku ir skirtingomis aplinkybėmis: vieni iš jų gali būti
atneštiniai iš kitų kalbų, mūsų protėvių gauti kartu su kanoninėmis krikštavardžių formomis (sutrumpėjo kalbose tarpininkėse), kiti buvo pačių lietuvių
pasidaryti. Vienus nuo kitų dabar atskirti nelengva, kartais visai neįmanoma.
Taip pat sunku atskirti krikštavardines šaknis nuo dvikamienių asmenvardžių
dėmenų, kurių bent dalis savo ruožtu gali būti krikštavardinės kilmės, krikštavardžių įtakos seniesiems dvikamieniams asmenvardžiams padarinys. Antai
Kvìr-butas (vienintelis turimas pavyzdys su dėmeniu Kvìr-) galėjo gauti Kvìriš lotynų kilmės krikštavardžio Kvìrinas ir jo trumpojo varianto Kvirà. Tiems
visiems dalykams išaiškinti dar reikia specialių tyrimų.
Tautinio vardyno ir pravardyno sąveika.
Šios sąveikos priežastis ir paskata  buvimas tapačių ar beveik tapačių tautinio vardyno ir pravardyno formų, pvz., Ga-ginas ir Gaginas iš gaginas „žąsinas“; Kã-minas ir kãminas „dūmtraukis“; Kár-žygas ir karžygỹs; Kìr-minas ir
kiminas; Mã-taras ir mãtaras „plepys“; Pã-medas ir pamedỹs „pamiškė“; Rãdvilas ir rãdvilas „rastinukas“; Raũ-galas ir raũgalas; Stã-garas ir stãgaras.
Pravardyno elementai, paprastai žodžių šaknys, braunasi į dvikamienių asmenvardžių sistemą. Ypač dažni pavyzdžiai su pravardyno elementais pirmajame dvikamienių asmenvardžių dėmenyje, pvz.: Dìč-mantas (Dìč < Dìdž- : dìdis),
Gd-minas, Gd-vilas vietoj Gẽd-minas, Gẽd-vilas dėl Gda : gėdà, *Žemaĩ-taras
→ Žemaitarãvičius su Žemaĩt- iš Žemaĩtis : žemaĩtis. Čia priklauso dar dėmeniu
virtę skaitvardžiai: Ketùr-vaitas, Ketùr-vydas, Ketùr-vytas ir kt.
Ypač daug yra sudurtinių asmenvardžių su žodžiais preĩkšas „užkurys“
ir žéntas antrajame dėmenyje. Neretai netgi sunku nustatyti, kur paprastas
sudurtinis vardas, o kur asmenvardis, sudarytas pagal senovinių dvikamienių
asmenvardžių modelį, pvz.: Bãl-ia-žentas ir Bãliažentis „Balio žentas“, Rìm132

žentas ir Rìmžentis „Rimo žentas“, Vytã-žentas ir Vytãžentis „Vyto žentas“.
Dar plg. Gùd-lenkas ir Gùd-lenkis „pusiau gudas, pusiau lenkas“; Graž-vydà
ir naujas krikštavardis Gražvydà (išplito iš Vydūno dramos „Amžina ugnis“):
gražùs; Bérž-vilkas iš béržas + vikas ar besidarantis atitinkamas dvikamienis
asmenvardis. Neišleistini iš akių ir tokie asmenvardžiai kaip Juodkõjis (Juodkójis), Kãz-ragis. Visa tai rodo, kaip sunku būna nustatyti dvikamienių asmenvardžių dėmenis. Antra vertus, susiduriame su labai nevienodu pačių
dvikamienių asmenvardžių amžiumi.
Dar daugiau sutapimų ir sąveikos pastebime tarp tautinio vardyno dėmenų
ir pravardinės kilmės asmenvardžių šaknų. Būdingesni pavyzdžiai:
Ãras  iš Ãras, Ãrius, Arỹs : Aminas ir pravardinės kilmės asmenvardžio Ãras
: arẽlis „erelis“ (dar plg. graikų kilmės krikštavardį Arjas).
Aũgis  iš Aũgas, Aũgis  iš Aũ-gedas, Aũg-vydas, Aũg-vilas, Aũg-vinas ir pravardė Aũgis : augùs „augalotas“ (dar plg. graikų kilmės krikštavardis Eugènijus 
Áugis).
Genỹs  Gẽnas : Gén-tautas ir pravardė Genỹs : genỹs „toks paukštis“.
Girà  Gìras : Gìr-kantas ir pravardė Girà : girà „gėralas“.
Gùdas  Gùdas : Gùd-vilas ir pravardė Gùdas : gùdas „baltarusis“.
Kùrmis  Kùrmas : Kùr-minas ir pravardė Kùrmis : kùrmis.
Šùlas  iš Šùlas : Šùl-ginas ir pravardė Šùlas : šùlas.

Krikščioniškojo vardyno ir pravardyno sąveika.
Sutapo ar beveik sutapo kai kurie krikštavardžiai ir pravardės. Ryški jų
tarpusavio sąveika. Būdingesni pavyzdžiai:
Karãlius  germanų kilmės krikštavardžio Kãrolis liaudinis variantas ir pravardė Karãlius : karãlius.
Kapas (Kárpas)  graikų kilmės krikštavardis ir pravardė Kárpis : kárpis „tokia
žuvis“.
Lìnas  graikų kilmės krikštavardis ir pravardė Lìnas : lìnas „toks augalas“.
Mãrius  lotynų kilmės krikštavardžio Mãrijus trumpasis variantas ir pravardinės kilmės asmenvardis Mãrius : mãrios.
Saũlius  hebrajų kilmės krikštavardis ir pravardinės kilmės asmenvardis
Sáulius iš mitologinio vardo Sáulė : sáulė.

Moteriškosios giminės vardai:
Ìlgė  skandinavų krikštavardžio Hèlga sulietuvintas variantas ir pravardė, padaryta iš būdvardžio ìlgas.
Rõžė  italų krikštavardžio Rozãlija lietuviškas trumpinys ir pravardė, padaryta
iš daiktavardžio rõžė.
Rūtà  hebrajų kilmės krikštavardis ir pravardė, padaryta iš daiktavardžio rūtà
„darželio gėlė“.
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Čia galima būtų paminėti dar lotynų kilmės krikštavardžio Dominỹkas variantą Dominiñkas su -ininkas iš tokių bendrinių žodžių kaip šeiminiñkas.
Atskirai reikia nurodyti sudurtinius asmenvardžius, padarytus iš krikštavardžių ir bendrinių žodžių (būdvardžių) dìdis, drtas, greĩtas, júodas, pvz.:
Dìdjurgis, Dìdžpetris, Drtjonis, Greĩtjonis, Greĩtjurgis, Júodjurgis, Júodkazis,
Júodpetris. Vietoj būdvardžio gali būti koks daiktavardis, pvz.: Ddjonis : dūdà,
Dvar(i)jõnas : dvãras, Gaĩdjurgis : gaidỹs (gal ir dviskiemenių dėmuo Gaĩd-),
Šìl-mikis : šìlas ir kt. Dar plg. Dilijõnas (: dìl-ti + Jonas ?). Slimanãvičius ←
*Slìmanas iš Sìmonas su l dėl tokių pravardinių asmenvardžių kaip Sližỹs (?).
Baigiamosios pastabos.
Tiriant asmenvardžių sąveiką nereikia išleisti iš akių dar ir to, kad vardų
įvairovę, jų sąveiką didina nuolat plūstantys iš kitų kalbų krikštavardžiai, turintys naują formą, pvz., Džònas (angliškai Jonas), Žãnas (prancūziškai Jonas), Deĩvydas (angliškai Dovydas) ir daugybė kitų. Dar labiau įvairovę bei
sąveiką didina nagrinėtų vardų daugybė vedinių. Antai šalia Ãras, Ãrius, Arỹs
turime Arẽlis, Arùtis, Aráitis, Arnas, Arelinas, Arãvičius ir kt., taip pat svetimkalbės raštinės sudarkytus asmenvardžius Õras, Orẽlis, Orãvičius... Visų jų
tarpusavio sąveikos tyrimas  ateities darbas.
INTERACTION OF LITHUANIAN PERSONAL NAMES
Summary
The article examines the three layers of the origin of Lithuanian personal names, i. e.
the layer of the old national onomastics, the layer of personal names brought by Christianity and the layer of nicknames, and the interplay between these layers. The intrusion
of Christian names into the old system of two-stem personal names and the impact of the
latter on Christian names is highlighted, as well as the interaction between the Christian
onomastics and that of the origin of nickname. Hybrid forms are also discussed.
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