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Dali a S V IDE R S KIE N Ė
Lietuvių kalbos institutas

DĖL KELIŲ MARIJAMPOLĖS APSKRITIES
VANDENVARDŽIŲ, PAPILDŽIUSIŲ IR PATIKSLINUSIŲ
ESAMUS HIDRONIMIJOS DUOMENIS
LKI Vardyno skyriuje saugomi unikalūs tarpukario Lietuvoje ir po karo
sukaupti vietovardžių ištekliai. Vieni vertingiausių moksliniu požiūriu – tarpukario Lietuvos anketų duomenys, t. y. vietovardžių sankaupa lokaliniu
principu pagal buvusias apskritis1. Tyrimo pagrindu straipsnio autorės pasirinkti iš gyvosios kalbos užrašyti Marijampolės apskrities vietovardžiai, ﬁksuoti trylikoje valsčių. Autentiška ir iki šiol netirta medžiaga pagal įvardijamų
objektų rūšį skirstoma į grupes (sluoksnius): vandenvardžius, gyvenamųjų
vietų vardus ir žemėvardžius (įvairių kitų žemės paviršiaus objektų vardus).
Jau nustatyti Marijampolės apskrities atskirų klasių (subklasių) darybos bruožai, kilmės tendencijos ir kt. (S v i d e r s k i e n ė 2005; 2006a; 2006b; 2007).
Rezultatai įdomūs, vertingi, be to – aktualūs. Jie papildo pavienius, atskirus
vietovardžių, jų klasių (subklasių)2 įvairiaaspekčius tyrimus, daro mokslo ir
1

Plačiau apie tarpukario Lietuvos anketų duomenis žr. S v i d e r s k i e n ė 2005, 91.
Iš specialesnių vietovardžių tyrimų lokaliniu principu minėtinas Šešupės ir Jiesios
intakų darybos, kilmės, kirčiavimo aprašas bei trumpas šių vandenvardžių, tekančių Lietuvos teritorija, žodynėlis (S e n k u s 1963). Parašytos Ilonos Mickienės (M i c k i e n ė
2001), Renatos Endzelytės (E n d z e l y t ė 2005) ir Nerijos Bartkutės (B a r t k u t ė 2008)
daktaro disertacijos, kuriose greta kitų toponimų klasių darybiškai patyrinėta ir arealinė (Telšių, Joniškio ir kitų rajonų) hidronimija, nustatyti produktyviausi vandenvardžių
darybos tipai bei dažnesni kilmės šaltiniai. Atskiru straipsniu skelbiamà šiaurės vidurio
Lietuvos vandenvardžių darybos analizė (E n d z e l y t ė 2004). Lygumų, Stačiūnų apylinkių vandenvardžių darybos ir kilmės tyrimai publikuoti „Versmės“ leidyklos parengtame
ir išleistame leidinyje (B i l k i s 2001). Panemunėlio, Baisogalos valsčių vandenvardžių
analizės (darybos, kilmės bei semantikos požiūriais) duomenys, skelbiami internetinėje
svetainėje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ www.llt.lt (B i l k i s 2009; 2009a). Be to, minėtini
straipsniai,, kuriuose atskleidžiamos
žiamos
iamos atskirų
ų vandenvardžių
žių
ių
ų naujos kilmės,
ės,
s,, darybos hipotezės (Va n a g a s 1961, 1 962; B i l k i s 2006), chronologijos bruožai (Va n a g a s 1977,
1985) ir kt.
2
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plačiajai visuomenei prieinamą beveik nepublikuotą leksikos dalį – tarpukario laikotarpio Marijampolės apskrities vietovardžius. Turint omenyje Bronio
Savukyno keltą, onomastikoje ir šiandien aktualią, mintį3 paisyti onimų ryšių
su viso lingvistinio arealo toponiminiu kontekstu, tokio pobūdžio (arealiniai)
tyrimai bent maža dalimi paremia lietuvių toponimikos sintetinius tyrimus.
Taigi grupėse aptariant ir analizuojant vietų vardų darybos tipus ir būdus, toponimus vertinant kilmės požiūriu, buvo atkreiptas dėmesys ir į tarpukario laikotarpiu ﬁksuotų vietovardžių vertę autentiškumo požiūriu, ypač
vandenvardžių sluoksnyje. Iš Marijampolės apskrities valsčių anketų užrašyti
177 vandenvardžiai (148 upių ir upelių bei 29 ežerų vardai). Kartu su kitais
Lietuvos vandenvardžiais jie yra ﬁksuoti dviejuose oﬁcialiuose spausdintuose
vandenvardžių šaltiniuose: „Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas“ (toliau –
LUEV) ir Aleksandro Vanago „Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas“
(toliau – LHEŽ), kalbininkų visapusiškai (kilmės, darybos, semantikos požiūriais) tirti (žr. S av u k y n a s 1960; 1961; 1962; 1966a; Va n a g a s 1970; 1981
ir kt.).
Remiantis papildoma informacija, teikiama anketose4, pastebėta, kad
39 vandenvardžiai, tarpukario laikotarpiu iš gyvosios kalbos užrašyti Marijampolės apskrityje, nepublikuoti, netirti, neįtraukti į oﬁcialius upių ir ežerų
vardų sąrašus. Manant, kad jie galėtų būti svarbūs tolesniems lietuvių toponimikos tyrimams, papildytų jau žinomas lietuviškų hidronimų bendrašaknes
grupes, suteiktų daugiau duomenų vandenvardžių lyčių raidos klausimais
(kuri lytis senesnė, kuri pirminė ir kuri išvestinė ar pan.), vandenvardžiai
skelbiami atskiru straipsniu. Pagal jau nusistovėjusią tokio pobūdžio darbams
įprastą tyrimo tvarką pirmiausia straipsnyje bus aptartos vandenvardžių darybos ir kilmės galimybės, toliau − teikiami ir komentuojami kai kuriems
žinomiems upių ir ežerų vardams rasti nauji variantai.
Vandenvardžiai straipsnyje darybos aspektu vertinami remiantis Aleksandro Vanago būtent šios toponimų klasės tyrimui sudaryta struktūrine-grama3

Plačiau žr. S a v u k y n a s 1966b, 172.
Ypač vertingi anketų duomenys, rodantys iš kur upė ar upelis išteka, į ką įteka, pro
kokias gyvenamąsias vietas teka, šalia kokių vietų išsidėstę ežerai. Be šios informacijos daugeliu atveju vandenvardžiais įvardijamų objektų identiﬁkavimas būtų negalimas.
Nemenkesnė vertė ir kitų papildomų pastabų, ﬁksuotų anketose: upių, upelių, griovių,
ežerų ilgio, pločio, ploto apibūdinimas; pastabos, ar vandens objektai vasarą išdžiūsta, ar
teka tik palijus, ar yra nuolatiniai, ir pan. Ši informacija vertinga kaupiant duomenis apie
vandenvardžiais įvardijamas, dažnai jau išnykusias, vietas.
4
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tine klasiﬁkacija (Va n a g a s 1970, 21−27). Pagal ją vandenų vardai skiriami
į pirminius ir antrinius, pastarieji − į vedinius (šiuo atveju tik priesagų, nes
priešdėlio ir galūnės vedinių neužﬁksuota), sudurtinius, sudėtinius.
Vandenvardžių kilmės aiškinimas didele dalimi priklauso nuo jų atsiradimo laiko. Lietuviškojo sluoksnio vandenvardžių kilmei paaiškinti pakanka
lietuvių kalbos žodžių (tiek bendrinių, tiek tikrinių (asmenvardžių ir kitų
vietovardžių)). Atskirais atvejais, kada tiriamų vandenvardžių pamatiniams
žodžiams pagrįsti ar patvirtinti skelbtuose lietuvių antroponimikos darbuose5
ﬁksuotų duomenų nepakako, remtasi abėcėline istorinių asmenvardžių kartoteka, saugoma LKI Vardyno skyriuje (toliau – IAK).
Tyrimas parodė, kad iš kitų kalbų žodžių susidariusių vandenvardžių tiriamame areale kilmės šaltinis yra slavų kalbos (dėl artimų kontaktų – dažniausiai lenkų kalbos bendriniai ir tikriniai žodžiai).
Taigi pagal pamatinius žodžius, iš kurių vandenvardžiai vedami, straipsnyje jie skirstomi į grupes: 1. Iš apeliatyvų kilę vandenvardžiai, 2. Iš kitų
vietovardžių kilę vandenvardžiai, 3. Iš asmenvardžių ir apeliatyvinių asmenų
pavadinimų kilę vandenvardžiai.
1. Iš apeliatyvų kilę vandenvardžiai
1.1. Pirminiai vandenvardžiai. Darybos procese jie nėra įgiję jokių darybos formantų ir yra adekvatūs bendriniams žodžiams, iš kurių, manoma,
kilę: Kapanca grv., upl. Brb – slaviškos kilmės vv., sietinas su le. kopanica
„griovys, kanalas, upės vaga“ (SJP 2, 464); Krioklỹs up. KzR: lie. krioklỹs
„staigus vandens tėkmės kritimas“ (LKŽe); Rynà up. Ss: skol. rynà „vamzdis
ar lovelis vandeniui nuo stogo nutekėti; juosta, dryžis, likęs nuo tekančio
skysčio“ (LKŽe).
1.2. Vediniai. Priesagų vediniai. Daugelis jų sudaryti su lietuviškomis priesagomis -auša, -elės, -yčia, -ynas, -inė, -inis, -(i)ukas. Atsižvelgiant į nedidelį
vedinių kiekį, vandenvardžiai teikiami abėcėlės tvarka brūkšneliu atskiriant
kalbamą darybos formantą: Daub-ẽlės up. Klvr: lie. daubà „slėnys, klonis,
griova“ (LKŽe); Grabūzd-ýnas upl. Krsn: lie. grabzdas „tokia valgoma žolė
plačiais lapais“ (LKŽe); Kast-nė up. Vv: lie. kàsti, kãsa, kãsė „kapstyti; rausti
5

Kildinant hidronimus iš asmenvardžių, pastarųjų pirmiausia ieškoma lietuvių antroponimijos šaltiniuose – „Lietuvių pavardžių žodyne“ (toliau – LPŽ), „Lietuvių vardų
kilmės žodyne“ (toliau – LVKŽ5), Z. Zinkevičiaus monograﬁjoje „Lietuvių asmenvardžiai“ (asmenvardžių rodyklė). Prireikus apeliatyvinio asmens pavadinimo, naudojamas
„Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninis leidimas (toliau – LKŽe).
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duobę, griovį; žerti, versti į krūvą (žemes, grūdus, šiaudus, šieną…)“ (LKŽe)6;
Lók-auša upl. KzR: lie. lokỹs „stambus žvėris ilgais plaukais ir plačiomis kojų
letenomis, meška (Ursus)“ (LKŽe)7; Malkin-ýčia ež. Krsn: lie. málkinė „pašiūrė malkoms sudėti“ (LKŽe)8; Šak-ýčia up. Klvr: lie. šakà „nuo pagrindinės linijos atsišakojanti, kita kryptimi einanti kelio, upės, ežero, kalno dalis“
(LKŽe); Ubag-nė ež. Krsn: lie. ùbagas „elgeta“ (LKŽe)9; Varl-nis up. Ss: lie.
varl „varliagyvių klasės gyvūnas su ilgomis užpakalinėmis kojomis (Rana)“
(LKŽe); Žal-iùkas up. Ss: lie. žãlias, -à „tokios spalvos kaip žolė; apgliaumijęs, glitumu aptrauktas“ (LKŽe), plg. lie. žaliùkas, -ė „kas žalias“ (ten pat).
Užrašytas vienas slaviškos priesagos -enka vedinys Alš-enkà up. Lbv. Manoma, kad ir vandenvardžio šaknis sietinà su slavų kalbų apeliatyvais – le. olsza „alksnis“, ols „alksnių miškelis“ (SJP 3, 766), br. aлёс „pelkė, bala“ (BRS,
85), plg. le. vv. Olszanka, Olszanki (SMPRL, 783)10.
1.3. Sudurtiniai vandenvardžiai (dūriniai). Pagal tai, iš kurių kalbos dalių
atsirado abiejų sandų leksemos, jie toliau skirstomi į grupes.
1.3.1. Dariniai iš dviejų daiktavardžių: Avin-mūšis ‖ Avin-upis upl. Vv:
lie. ãvinas „avių patinas“ (LKŽe)11 ir lie. mūšà „stiprus bangų plakimasis (jū6

Neatmestina vietovardžio kilmės galimybė iš lie. kastnis, -ė „sukastas“, ką paremia
lingvistinės geograﬁjos duomenys: Šita bala kastnė Lš (LKŽe).
7
Vandenvardžių Lókauša Lietuvoje užﬁksuota ir daugiau – Lókauša 2 up. Krkn; up.
Lkv. Visi jie laikomi priesagos -auša vediniais ir kildinami iš lie. lokỹs (žr. Va n a g a s
1970, 100; LHEŽ, 195). Manoma, kad Kazlų Rūdos apylinkėse tekančio upelio vardo
daryba ir kilmė galėtų būti aiškinama taip pat.
8
Dėl kitų vandenvardžių su priesaga -yčia pietiniame Lietuvos plote žr. A m b r a z a s
2000, 137.
9
Vandenvardžių su šaknimi ubag- kituose Lietuvos arealuose žinoma ir daugiau –
Ùbagpelis up. Srd, Ùbagravis up. Grk, Ùbagupelis ‖ Ugùpelis up. Pkr, Ubag upẽlis up.
Antz, Srv (LHEŽ, 351). Nors visi pagal darybą priklauso skirtingiems antrinių vandenvardžių sluoksniams, kilmės požiūriu vedami iš lie. ùbagas.
10
A. Vanago teigimu, žinomos dvi vandenvardžių su šaknimi alš- kilmės hipotezės.
Pagal vieną kamienas alš- turi šaknį *el-, *ol- „tekėti, tilžti“ ir šaknies determinantą š, o
vandenvardžiai siejami su br. aлёс „liūnas, raistas, klampynė, bala, šlapia vieta“, альсавина
„pelkėta vieta, per kurią teka upelis“, plg. br. aльса „durpinga pelkė; pelkėta pieva, kartais
su retais alksniais; alksnynas“, le. ols „pelkių miškelis“. Pagal kitą – visi minėti slaviški
ﬁziograﬁniai terminai laikomi skoliniais iš baltų kalbų. Dėl tokio bendrašaknių vandenvardžių kilmės aiškinimo dar žr. LHEŽ, 40−41.
11
Nors neišleistina iš akių tai, kad pirmasis sandas galėtų būti iš avd. Ãvinas (LPŽ 1,
142); dėl tokios upelio vardų Avinmūšis ‖ Avinupis kilmės dar žr. LVŽ 1, 244–246.
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roje, vandenyje)“ (ten pat), ùpė12; Brãst-upelis upl. Ss: lie. brastà „negili
upės vieta, per kur galima perbristi, pervažiuoti“ (LKŽe) ir upẽlis; Kamánt-upis upl. Mrj: avd. Kamantas (Z i n k ev i č i u s 2008, 99, 111, 209), plg. pvd.
Kamantáuskas, Kamantãvičius (LPŽ 1, 902) ir ùpė13; Mšk-upelis up. Lbv:
lie. mškas „medžiais apaugusi vieta; giria“ (LKŽe) ir upẽlis; Sal-upis up. Vv:
lie. salà „iš visų pusių vandens apsuptas sausumos plotas; atkampiai, sunkiai
prieinami (Mrj)“ (LKŽe) ir ùpė.
1.3.1. Dariniai iš būdvardžių ir daiktavardžių: Gil-ia-grabė up. Krsn: lie.
gilùs, - „toli einantis nuo paviršiaus į dugną, dubus“ (LKŽe) ir skol. grãbė
„griovys“; Júod-a-raistis up. Ss: lie. júodas, -à „anglies spalvos, tamsus“
(LKŽe) ir rastas; Šveñt-upė up. Prn: lie. šveñtas, -à „<...> turintis nepaprastos, stebuklingos galios“ (LKŽe) ir ùpė.
1.4. Sudėtiniai vandenvardžiai. Šioje antrinių vietovardžių grupėje skiriami kilmininkiniai ir kvaliﬁkaciniai vandenvardžiai14.
1.4.1. Kilmininkiniai vandenvardžiai sudėti iš dviejų žodžių, kurių pirmasis, apibrėžiantysis, yra bendrinio žodžio kilmininkas, o antrasis – žemės
paviršiaus objekto pavadinimas (ẽžeras, upẽlis): Kapini upẽlis upl. Mrj: lie.
kãpinės „mirusiųjų laidojimo vieta, kapai“ ir upẽlis; Piliãkalnio ẽžeras ež.
Mrj: lie. piliãkalnis „kalnas, kur stovi ar stovėjo pilis, pilies kalnas“ ir ẽžeras;
Sodýbų upẽlis upl. Ss: lie. sodýbos, plg. sodýba „vieta, žemė apie namus su
visais trobesiais; vieta, kurioje buvo trobos, sodybvietė“ ir upẽlis; Sõdo upẽlis
upl. Mrj: lie. sõdas „žemės plotas, kuriame auga vaismedžiai ir vaiskrūmiai“
ir upẽlis.
1.4.2. Kvaliﬁkacinis vandenvardis, kurio abu žodžiai yra vardininko linksnio, užrašytas vienas – Ežernis griõvis upl. Gdl: lie. *ežerinis, plg. ẽžeras
„pastoviai pripildyta vandens natūrali loma“ ir lie. griõvis.
12

Itin dažnai pasikartojančių iš visuotinai lietuvių kalboje paplitusių geograﬁnių nomenklatūrinių terminų ir iš jų deminutyvinių lyčių susidariusių antrųjų sandų ir antrųjų
dėmenų ežeras, griovys (griovis), raistas, upė kilmė straipsnyje neaiškinama.
13
Kita vertus, galima kilmė iš lie. kamántas „gabalas; sklypas“ (LKŽe). Tokią galimybę paremia ir lingvistinės geograﬁjos duomenys: Jis turi kamántą žemės Rdm (LKŽe). Abi
kilmės galimybės, matyt, yra lygiavertės. Kito, rytiniame Lietuvos plote ﬁ
ﬁksuoto,
ksuoto, vandenvardžio su kamant- tekiamos kilmės aiškinimo galimybės tiek iš asmenvardžio, tiek iš
apeliatyvo galėtų būti vertintinos taip pat kaip lygiavertės (dar žr. LHEŽ, 144). Tai vėlgi
patvirtina bei paremia asmenvardžio (dar žr. LPŽ 1, 902) ir bendrinio žodžio (Kamantą
duonos atariekiau Dglš (LKŽe)) paplitimo duomenys.
14
Dėl sudėtinių vandenvardžių tipų dar žr. Va n a g a s 1970, 258−259, 273.
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2. Iš kitų vietovardžių kilę vandenvardžiai
2.1. Pirminis. Užﬁksuotas vienas vandenvardis, sutampantis su miško vardu: Razgrė up. KzR: Razgrė mš. KzR (VK)15.
2.2. Sudėtiniai vandenvardžiai. Visi užrašytieji yra kilmininkiniai, sudėti
iš dviejų savarankiškų žodžių, kurių pirmasis yra gyvenamosios vietos, kalvos vardo, pro kuriuos upeliai tekėjo, kilmininkas, o antrasis – žemės paviršiaus objekto pavadinimas (visais atvejais upẽlis): Lazdýnkalnio upẽlis up. Ss:
Lazdýnkalnis klv. Ss (VK); Marack upẽlis up. KzR: Maracka k. KzR (ATSŽ
2, 170); Pagráužių upẽlis up. Lbv: Pagráužiai k. Lbv (ATSŽ 2, 214).
3. Iš asmenvardžių ir apeliatyvinių asmenų pavadinimų kilę vandenvardžiai
3.1. Vediniai. Užrašytieji – priesagų -iškė, -iškis vediniai: Gubr-iškė upl.
Ldvn: avd. Gumbrỹs (LPŽ I 743); Riõgl-iškis upl. Mrj: avd. *Rioglys ar pan.,
plg. Valentinum Roglis 1639 m. (IAK)16, dar plg. lie. rioglỹs, - „kas nevikrus,
nerangus, griozdas, kerėpla“ (LKŽe)17.
3.2. Sudurtiniai vandenvardžiai. Jie sudurti iš asmenvardžio arba apeliatyvinio asmens pavadinimo ir daiktavardžio: Daunor-upis grv. Prn: avd.
Daunóras, Daunõras (LPŽ 1, 474; LVKŽ5, 99) ar pan.; Juõz-upelis up. Lbv:
avd. Juõzas (LVKŽ5, 185) ir upẽlis; Veln-upelis upl. Igl: lie. vélnias „<...>
piktoji dvasia, nelabasis“.
3.3. Sudėtiniai vandenvardžiai. Visi užrašytieji yra kilmininkiniai. Jie sudėti iš dviejų žodžių, kurių pirmasis – asmenvardžio kilmininkas, antrasis –
žemės paviršiaus objekto pavadinimas (upẽlis): Jugelio upẽlis upl. Lbv: avd.
Jugelis (LPŽ 1, 867); Šepšelio upelis upl. Lbv: avd. *Šepšelis ar pan., plg. le.
pvd. Szepsel (SNP 9, 273), avd. Andreas Szepszis 1729–1776 m. (IAK), dar
plg. lie. šèpšelis „kas plaukais apšepęs, susivėlęs“ (LKŽe).
Vienu atveju pirmasis sudėtinio vv. dėmuo – bendrinio žodžio kilminin15

Pastebėta, kad tiriamame areale keletas ir kitų žinomų vandenvardžių su -gir- antrajame sande susidarę iš atitinkamų miškų vardų: Klùsgiris up. KzR: Klùsgirė mš. (LHEŽ,
161), Kurõngiris up. Lkč: Kurõngiris mš. (ten pat, 174), Pasõdgiris up. KzR: vv. *Pasõdgiris
(plg. ten pat, 247), Pūstngiris up. KzR: Pūstngiris pv., rst. (ten pat, 269).
16
Asmenvardis užrašytas iš Lankeliškių parapijos (Vilkaviškio r.) jungtuvių registracijos knygos 41 lapo (dėl šaltinio apibūdinimo plačiau žr. M a c i e j a u s k i e n ė 2008,
138−140). Taigi abiejų onimų funkcionavimo geograﬁja beveik sutampa.
17
Galbūt neatmestina ir alternatyvi hidronimo Riõgliškis kilmės aiškinimo galimybė –
jis galėtų būti kilęs iš lie. riõglinti (-yti), -ina, -ino „nerangiai eiti, vilktis“ (LKŽe), plg. Kur
rioglini tu, rioglỹ? Mrj (LKŽe).
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kas, antrasis, kaip ir kitais minėtais atvejais – upẽlis: Šešk upẽlis upl. Prn: lie.
šẽškas „plėšrus kiaunių šeimos žvėrelis (Mustela putorius)“ (LKŽe).
Greta pirminio, archajiškojo lietuvių hidronimų klodo, žymią dalį upių ir
ežerų vardų Lietuvoje Aleksandras Vanagas skiria aiškios inovacijos vandenvardžiams. Tyrėjas laiko naujais hidronimus, kilusius iš įvairių vietų, kuriose
yra hidroobjektai, pavadinimų, iš vietų nomenklatūrinių terminų. Kita genetiškai naujų hidronimų grupe onomastas laiko tuos posesyvinės reikšmės
hidronimus, kurie yra vienaip ar kitaip padaryti (priesaginiai, sudurtiniai ar
sudėtiniai) iš gyvenamųjų vietų vardų arba iš antroponimų, nes savarankiškos
svarbos hidronimikai bemaž neturi tik jie (plg. Va n a g a s 1977, 149). Todėl
manoma, kad aptartų Marijampolės apskrities tarpukariu užrašytų vandenvardžių grupė priklauso vėlyvajam lietuvių hidronimų sluoksniui18.
Kadangi tarpukario anketų duomenys ne tik patvirtino, bet ir papildė turėtus duomenis apie kalbamo arealo vandenvardžius, toliau straipsnyje teikiami ir komentuojami kai kuriems žinomiems upių ir ežerų vardams rasti
nauji variantai. Šiuo atveju straipsnio autoriui rūpi apibrėžti naujai surastų
vandenvardžių lingvistinę vertę19.
Iš iki šiol nežinomų, arba žinomų, bet neﬁksuotų oﬁcialiuose vandenvardžių sąrašuose, galima paminėti šiuos upių ir ežerų vardų variantus:
Aguõninis (‖ Aguõnio ẽžeras of.) ež. Lbv20;
Kermušnė (‖ Kermušnis of.) up. Mrj;
Lapuplė (‖ Lapupė of.) up. Prn;
Nipriùkas (‖ Npras of.) up. Vv;
Õšventis (‖ Ošvenčià of.) up. Prn;
Peršáika (‖ Perškė of.) up. Brb;
18

Pirminiam, archajiškajam klodui galėtų priklausyti nebent priesagos -auša vedinys − upėvardis Lók-auša KzR.
19
Dauguma čia minimų vandenvardžių (tiek oﬁcialiosios lytys, tiek iki šiol žinomi
jų variantai) visapusiškai išnagrinėti tyrėjų (dar žr. straipsnio įvadą). Naujai surasti jų
variantai dažniausiai tik papildo jau žinomas bendrašaknes hidronimų grupes. Todėl, manoma, šių vandenų vardų analizė darybos ir kilmės aspektu nebereikalinga. Atskirai būtų
galima aptarti nebent du naujai užrašytus darybinius variantus: Aguõn-inis ež. Lbv: Aguõnis k. Lbv (ATSŽ, 4) – dėl tokio ežero vardo kilmės aiškinimo žr. LVŽ 1, 24; Raudẽniškių
ẽžeras ež. Klvr: Raudẽniškiai k. Klvr (ATSŽ, 259).
20
Prieš skliaustus teikiamas vandenvardis, tarpukario laikotarpiu ﬁksuotas Marijampolės apskrities anketose, papildantis turimus LUEV, LHEŽ duomenis; skliaustuose – vandenvardžių oﬁcialiosios lytys su variantais, ﬁksuotos jau minėtuose dviejuose šaltiniuose.
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Raišupka (‖ Ráišupelis of. ‖ Raišupė) up. Ss;
Raudẽniškių ẽžeras (‖ Raudẽnis of.) ež. Klvr;
Rùdė (‖ Rud of.) up. Vv;
Rūduplis (‖ Rūduplė of. ‖ Rūdži upẽlis) up. Prn;
Utėlnka (‖ Utalinà of. ‖ Utalnka) up. Ss;
Vyžupỹs (‖ Vỹžupis of.) up. Klvr.
Kaip matyti iš sąrašo, kai kuriems žinomiems vardams rasta naujų variantų, besiskiriančių įvairiais požiūriais. Pasitaikė tos pačios šaknies vardų su
skirtingos kilmės priesagomis (Perš-áika ir Perš-kė) bei skirtingais priesagos
variantais (Kermuš-nė ir Kermuš-nis). Fiksuota atvejų, kai tas pats vandenvardis turi dvi antrojo dėmens formas: yra tos pačios giminės, bet turi skirtingus kamiengalio balsius (Vỹžupis ir Vyžupỹs) arba turi skirtingas gimines
(Ošvenčià ir Õšventis), priklauso skirtingiems antrinių vandenvardžių sluoksniams (Aguõn-inis ir Aguõnio ẽžeras, Raudẽniškių ẽžeras ir Raud-ẽnis), skiriasi
kirčio vieta bei priegaidė (Rùdė ir Rud). Utėlnka yra pirmas šios šaknies
upės vardas, ﬁksuotas tiriamame areale (plg. Utlis ež. Trgn). Jis, beje, patvirtina ir patikslina iki šiol buvusį žinomą vandenvardžių Utalinà of. ‖ Utalnka
kilmės aiškinimą (dar žr. Va n a g a s 1970, 181; LHEŽ, 356).
Pastebima, kad tiriamame areale vartojami apslavinti vandenvardžių variantai: greta upėvardžio su lietuviška priesaga Perškė, vartojamas ir su slaviška −
Peršáika; greta sudurtinių upėvardžių su antruoju sandu -upė, -upelis (Raišupė,
Ráišupelis), vartojamas ir dūrinys su apslavintu antruoju sandu − Raiš-upka.
Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad šiame areale pasitaiko antrinės „toponiminės
mažybės“21 vandenvardžių: Lapuplė ‖ Lapupė; Nipriùkas ‖ Npras.
Taigi tokią realią tuometinę vandenų vardų vartosenos gyvojoje kalboje
situaciją rodo užrašyti atvejai. Manoma, kad šie duomenys padės tyrėjams
aiškinti kitų vietovardžių tiek darybą, tiek etimologiją, tiek semantiką. Praktikos reikalams naujai ﬁksuoti vandenvardžių variantai taip pat galėtų būti
vertingi − leistų patikslinti kai kurias vandenvardžių lytis, nustatyti, kuri yra
senesnė, kuri pirminė, kuri išvestinė ir kt.
Duomenys apie straipsnyje aptartų vandenvardžių darybos bruožus, kilmės tendencijas, naujai pastebėtus variantus ateityje bus įtraukti į bendrą
viso tiriamo arealo hidronimijos darybos tipų ir kilmės polinkių analizę ir,
tikimasi, padės atkurti bendrą tarpukario laikotarpio Marijampolės apskrities
vandenvardžių vaizdą.
21

348

Dar žr. Va n a g a s 1970, 126, 195.

Išvados. Marijampolės apskrities tarpukario anketų duomenys ne tik patikslino esamus hidronimijos duomenis, bet ir papildė Lietuvos upių ir ežerų
vardyną naujais vandenvardžiais. Šiuo straipsniu atkreiptas dėmesys į 39 iš
gyvosios kalbos užrašytus vandenų vardus, kurie iki šiol nepublikuoti, netirti,
neįtraukti į oﬁcialius upių ir ežerų vardų sąrašus. Straipsnyje nustatytas kiekvieno jų darybos būdas (pirminis, antrinis (priesagos vedinys), sudurtinis,
sudėtinis) ir darybos pamatas (apeliatyvas, kitas toponimas, asmenvardis).
Lietuviškojo sluoksnio vandenvardžių kilmei paaiškinti pakako lietuvių
kalbos žodžių (tiek bendrinių, tiek tikrinių), iš kitų kalbų žodžių susidariusių vandenvardžių kilmės šaltinis tiriamame areale dažniausiai buvo lenkų
kalbos bendriniai ir tikriniai žodžiai. Analizė arealiniu aspektu padėjo išskirti lietuvių toponimų sluoksnį, liudijantį apie glaudžias lietuvių ir lenkų
leksikos sąsajas. Be to, buvo nustatyta, kad didžioji dalis tiriamų Marijampolės apskrities vandenvardžių priklauso vėlyvajam lietuvių hidronimų sluoksniui.
Gretinant publikuotus šaltinius bei anketose teikiamą papildomą informaciją, buvo rasti ir susieti su jau žinomais 12 vandenvardžių variantų. Jie parodė realią vandenų vardų vartosenos gyvojoje kalboje situaciją tuometinėje
Marijampolės apskrityje.
Taigi lokalinių tyrimų patirtis bei rezultatai patvirtina atliekamo darbo aktualumą. Jie ne tik išryškina skirtingų Lietuvos vietų vardų darybos ir kilmės
ypatumus, papildo jau žinomas lietuviškų hidronimų bendrašaknes grupes,
padeda atsakyti į daugelį su vietovardžių lyčių raida susijusių klausimų, bet ir
yra svarbūs tolesniems lietuvių toponimikos tyrimams.
ON SEVERAL HYDRONYMS OF MARIJAMPOLĖ COUNTY
UPDATING CURRENT HYDRONYMY DATA
Summary
Unique resources of toponyms accumulated during the interwar and afterwar period
in Lithuania are stored at the Department of Onomastics in the Institute of the Lithuanian Language. Data from questionnaires of the interwar period, i.e. toponyms accumulated by former counties, are among the most scientiﬁcally valuable. The author of this
article selected the place names of Marijampolė County recorded in the language spoken
in thirteen rural districts. Authentic and previously unexamined material was divided
according to the type of objects named: names of water bodies (hydronyms), names of
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inhabited locations and names of uninhabited locations (names of various other objects
located on the surface of the earth). In the analysis and discussion of ways of place name
formation and evaluation of the origin of toponyms within the indicated groups, the focus was on the authenticity of toponyms, especially hydronyms, recorded in the interwar
period.
To date there are two ofﬁcial published hydronym sources: Lietuvos TSR upių ir
ežerų vardynas (Index of Names of Lakes and Rivers of the Lithuanian SSR) (editor E.
Grinaveckienė, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963) and
Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas (Etymological Dictionary of Lithuanian Hydronyms) by A. Vanagas (Vilnius: Mokslas, 1981). While using both editions for practical
purposes, some inconsistencies, differences in form, accentuation, localization and in
other aspects were detected. Data from interwar questionnaires of Marijampolė County
helped to reﬁne the current data as well as supplement the index of Lithuanian rivers
and lakes with new hydronyms. Such studies do not only reveal peculiarities of different
Lithuanian place names, but also help to ﬁnd answers to a number of questions related
to the evolution of gender and sources of origin of toponyms.
OBJEKTŲ NUORODŲ SUTRUMPINIMAI
ež. – ežeras
grv. – griovys
pv. – pieva
r. – rajonas

rst. – raistas
up. – upė
upl. – upelis

LOKALIZACIJOS NUORODŲ SUTRUMPINIMAI
Antz – Antãzavė (Zaras r.)
Brb – Balbiẽriškis (Prenų r.)
Dglš – Daugėlškis (Ignalnos r.)
Gdl – Gudẽliai (Marijámpolės sav. t.)
Grk – Gikalnis (Raséinių r.)
Igl – Igliškliai (Marijámpolės sav. t.)
Klvr – Kalvarijà (Marijámpolės sav. t.)
Krkn – Krekenavà (Pãnevėžio r.)
Krsn – Krosnà (Lazdjų r.)
Krš – Kuršnai (Šiauli r.)
KzR – Kazl Rūdà
Lbv – Liubãvas (Kalvarjos sav. t.)
Ldvn – Liudvinãvas (Marijámpolės sav. t.)
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Lkč – Lekčiai (Šaki r.)
Lkv – Laũkuva (Šilãlės r.)
Lš – Liškiavà (Varėnõs r.)
Mrj – Marijámpolė
Pkr – Pakrúojis
Prn – Prenai
Rdm – Rudaminà (Lazdjų r.)
Srd – Serẽdžius (Jùrbarko r.)
Srv – Survliškis (Kėdáinių r.)
Ss – Sasnavà (Marijámpolės sav. t.)
Trgn – Taurãgnai (Utenõs r.)
Vv – Veiveria (Prenų r.)

KITI SUTRUMPINIMAI
avd. – asmenvardis
br. – baltarusių
le. – lenkų, lenkiškai
lie. – lietuvių, lietuviškai
m. – metai
of. – oﬁcialus, oﬁcialiai
pan. – panašiai

plg. – palygink
pvd. – pavardė
skol. – skolinys
v(ok). – vokiečių, vokiškai
vv. – vietovardis, vietovardžiai
žr. – žiūrėk
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