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KALIEDAS...
ËR ANÛ LAUKËMS
ÞELVÎTË D ANGUOLË
Paskotënçs metâs Kaliedas ër anû ðurmulîs i mûsa nomus atein geruokâ onkstiau nego groudë pabaiguo. Tik spie këik
atðaltë uors, paspaustë përmâsis ðaltokls,
ër jau, veiziek, uþsideg kaliedënës gërlendas, krautoviu reklamuos pasëruoda Kaliedu stebuklu vëliuonës... Vëina dëina i
miesta atkeliaun ër Kaliedu eglutë...
Tuos eilutës ne tik aple Vilnio ar Kauna,
vuo aple kuoþna dëdliesni ër maþiesni Lietovuos miesta ër miestieli. Keitas laiks, keitas
ër mûsa gîvenëms, ðvëntës ër papruotç...
Ðçs metâs Vilniou vëns ið përmûju ër turiningiausiu rënginiû ðeimas pakvëitë i miesta
Ruotoðë, kor groudë 3 dëina vîka Tarptautënë
kaliedu labdaruos mugë„Pajosk Kaliedu dvasë!“. Anou sorëngë Tarptautënë Vilniaus
muoterû asuocëacëjë so ivairiû pasaulë ðaliû atstuovâs, Tarptautënë Amerikas
muokîkla Vilniou, Maþuojë Princa lënku
muokîkla, Vilniaus tarptautënë muokîkla Vil-

Mukienës Danutës portëgrapëjuos – Vëlniaus Ruotoðie
2011 m. groudë 3 d. vîkosës Tarptautënës Kaliedu
labdaruos mugës akimirkas
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Maþuojë Princa fonda rëngënç „Vësa Lietova skaita vâkams“ ambasaduorë etnuomozëkuoluogë ër televizëjës laidû vediejë Sungailienë Loreta

niaus Montessori darþelio. Mugës dëina vîka ër Maþuojë Princa fonda
rëngënç „Vësa Lietova skaita vâkams“, katruo ambasaduorë bova þemaitë etnuomozëkuoluogë ër televizëjës laidû vediejë Sungailienë Loreta.
Ta mugë bova tëkrâ ka stebuklinga. Tou dëina atruodë, ka i Vilniaus Ruotoðë sosërinka vësû pasaulë ðaliû meistrâ, menininkâ.
Kaliedu senielis tçp pat bova îpatings – ëð patiuos Laplandëjës
atvaþiavës. Ër anuo maiðos bova dëdëlis, ër duovënas patës saldiausës, laukamiausës. Vësa dëina Ruotoðë bova vâkû ër anû tievieliu apgolta. Ër kuoþnos i anou atejës iðejë artiejontiu ðvënttiu
nuotaika ëðsëneðdams.
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MYKOLO
BRENÐTEINO
RANKRAÐTIS
„Kauno gubernijos
archeologinis
inventorius“gráþta...
D R . R A S A BANYTË-ROWELL
Nuotraukos – ið autorës archyvo

Kairëje – Mykolas Eustachijus Brenðteinas (Michaù Eustachy
Brensztejn (1874–1938) Mykolas Brenðteinas – „Kurjer Litewski“
korespondentas Þemaitijoje apie 1907 metus

Mykolas Eustachijus Brenðteinas (Michaù Eustachy Brensztejn,
1874–1938) – nepaprasto darbðtumo asmenybë, lituanistikos arimø artojas, nuveikæs daugybæ svarbiø darbø tiek lietuviø, tiek lenkø kultûrai. Gimæs Telðiuose, karininko (vëliau tapusio pulkininku)
Konstantino Brensztejno ir þemaièiø bajoraitës Melanijos Marczewskos (Marèiauskaitës) ðeimoje. M. Brenðteinas brendo kaip
„lenkiðkasis þemaitis“, gerai mokëjæs ir lietuviø kalbà. Anksti netekæs motinos, jis dël silpnos sveikatos net negalëjo uþbaigti gimnazijos. Nuo 1893 m. keletà metø gydësi Zakopanëje (Lenkija). Ten
sutikti lenkø intelektualai ir bendravimas su jais kompensavo
M. Brenðteino formaliai nebaigto iðsilavinimo spragas bei paskatino „jaunàjá þemaitá“, kaip tuomet jis buvo Lenkijoje vadinamas,
imtis savarankiðkø studijø ir mokslinës veiklos. Didelæ átakà ðio
darbðtaus kultûros tyrinëtojo gyvenime padarë apsilankymas Krokuvos universitete, jo archyvuose ir bibliotekose. M. Brenðteinas,
bûdamas vos devyniolikos metø, pradëjo savo darbus skelbti spaudoje, dalyvavo IX Rusijos archeologø suvaþiavime Vilniuje. Bûtent
archeologija ir prieðistorë buvo viena ið tø mokslinio tyrimo srièiø,
kurios labiausiai domino M. Brenðteinà jaunystëje. Paskutiniajame
XIX a. deðimtmetyje – paèioje XX a. pradþioje jis paskelbë keletà
straipsniø apie radinius ir archeologinius paminklus Þemaitijoje,
bandydamas apibendrinti ir savø kasinëjimø duomenis. M. Brenðteinas archeologinëse publikacijose apraðë Patumðaliø, Juodsodës kaimo, Rainiø kapinynø radinius, uoðvio E. Andrzejewskio ir
svainio L. Andrzejewskio (Engelberto ir Leopoldo Andrijauskø) Si-

raièiø kaime rastàjá lobá, o taip pat þymiausià Telðiø apylinkiø archeologiná paminklà – Dþiuginënø piliakalná. Daugumà savo archeologiniø straipsniø M. Brenðteinas pateikë Krokuvoje leidþiamiems
mokslo þurnalams: „Wiadomoúci Numizmatyczno-Archeologiczne“
ir „Materjaùy Antropologiczno-Archeologiczne i etnograficzne“.
M. Brenðteinas buvo sukaupæs senienø rinkiná (apie 190 saugojimo vienetø), daugiausia sudarytà ið archeologiniø radiniø, kurá
1909 m. perdavë Mokslo bièiuliø draugijai Vilniuje. Nepaisant istoriniø aplinkybiø kaitos, M. Brenðteino archeologinis rinkinys iðliko
ir dabar yra saugomas Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 1910 m.
M. Brenðteinas kartu su þmona ið Telðiø persikëlë gyventi á Vilniø.
Nuo to laiko jo archeologiniai interesai tarsi nuslopo ávairiapusës
jo kultûrinës ir mokslinës veiklos fone. Kita vertus, ryðiø su archeologija jis neprarado iki pat mirties: nuo 1927 m. bûdamas Mokslo
bièiuliø draugijos Vilniuje muziejininku jis tvarkë ir archeologinius
eksponatus.
Lietuvos istorijos institutas kartu su Valstybiniu Archeologijos
muziejumi Varðuvoje nuo 2011 m. dalyvauja bendrame projekte,
kuris skirtas svarbiausiam archeologiniam, taèiau niekada nepublikuotam M. Brenðteino darbui – rankraðèiui lenkø kalba „Kauno
gubernijos archeologinis inventorius“ („nwentarz archeologiczny
gubernii kowieñskiej“). M. Brenðteinas „Inventoriø...“ paraðë 1907
m., gyvendamas Telðiuose. 1926 m. „Inventoriø...“ ið M. Brenðteino nupirko Lenkijos Valstybinio prieðistoriniø senienø konservatoriø kolektyvo vadovybë. Tuo metu bûta ávairiø sumanymø veikalà
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paskelbti mokslinëje spaudoje, taèiau tai liko neágyvendinta. Ðiuo
metu rankraðtis saugomas Valstybiniame Archeologijos muziejuje
Varðuvoje. „Inventoriuje...“ apraðyta daugiau negu 900 archeologijos objektø, buvusioje Kauno gubernijoje, suskirsèius sàraðà pagal
apskritis (Telðiø, Raseiniø, Ðiauliø, Panevëþio, Kauno, Ukmergës,
Zarasø). Sàraðo sudarymo ðaltiniais buvo ne tik to laiko þinomos
archeologinës publikacijos, bet ir visuomeniniai ir privatûs archeologijos rinkiniai, asmeniniai uþraðai bei paties M. Brenðteino archeologijos senienø rinkinys.
Projekto tikslas – parengti ðaltiná spaudai, ávertinant M. Brenðteino sukauptus archeologinius duomenis ir jo archeologinæ-muziejinæ veiklà ðiandienos perspektyvoje. Leidinyje taip pat bus publikuoti straipsniai apie M. Brenðteino asmenybæ ir ávairialypæ kultûrinæ veiklà bei rankraðèio patekimo Varðuvon istorijà.
M. Brenðteino „Inventoriaus...“ parengimà bei publikavimà kaip
tarptautinio tyrimø projekto „Ostbalticum“ III dalá 2009 m. iniciavo
Lenkijos Respublikos kultûros ir tautinio paveldo ministerija (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Tai uþfiksuota oficialiame protokole (þr. protokolo 17 punktà: http://www.kpd.lt/failai/u7/VII_Lenku_protokolas.pdf). M. Brenðteino „Inventoriui...“ bus
skiriamas leidinio „Aestiorum hereditas“ III tomas, kuriame tekstai
bus skelbiami lenkø, lietuviø ir vokieèiø kalbomis. Knygos leidybos iðlaidas, iðskyrus tekstø vertimus ið lenkø á lietuviø bei lietuviðkos teksto dalies redagavimà, prisiëmë Lenkijos Respublikos
kultûros ir tautinio paveldo ministerija. Projektas „Ostbalticum“ III
gavo UNESCO generalinio sekretoriaus globà.
Darbai, skirti M. Brenðteino Kauno gubernijos archeologiniam
inventoriui, prasidëjo jau 2010 metais: 2010 m. balandþio 11–17 d.
Vilniuje vieðëjo lenkiðkosios projekto dalies vadovës – dr. A. Bit-
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ner-Wróblewska ir M. Krajewska. Tàsyk Lietuvos istorijos institute
ávyko projekto vadoviø susitikimas su Lietuvos istorijos instituto
direkcija, kurio metu aptartos bendradarbiavimo galimybës ir metmenys. R. Banytë-Rowell kartu su A. Bitner-Wróblewska ir M. Krajewska perþiûrëjo Lietuvos Valstybës istorijos archyve saugomà
M. Brenðteino fondà ir ávertino jo turiná bûsimos publikacijos poreikiø atþvilgiu. Buvo sutarta, kad bûsimàjá leidiná turiningai papildys
Lietuvoje saugomi archyviniai duomenys, susijæ su M. Brenðteino
archeologine-muziejine veikla. Nuo to laiko Lietuvos istorijos institute suformuota trijø mokslininkø archeologø grupë (dr. Rasa Banytë-Rowell, dr. Andra Simniðkytë-Strimaitienë, dr. Laurynas Kurila),
kuri pradëjo dirbti su „Inventoriumi...“. Prie archeologø prisijungë
polonistë, Vilniaus universiteto docentë dr. Irena Fedoroviè, kuri
ëmësi rinkti medþiagà straipsniui apie M. Brenðteino asmenybæ ir
kultûrinæ-mokslinæ veiklà.
Didþiausià paramà ágyvendinant ðá projektà Lietuvos istorijos
institutui ir lietuviðkajai projekto dalyviø pusei 2011 m. suteikë Kultûros rëmimo fondas, veikiantis prie Lietuvos Respubliko kultûros
ministerijos. Gavus ðio fondo paramà (20.000 Lt) buvo padarytos
archyviniø dokumentø kopijos Lietuvos valstybës istorijos archyve
ir Vilniaus universiteto Rankraðèiø skyriuje, aplankyti muziejai Telðiuose, Ðiauliuose ir Kaune, kuriuose iðliko M. Brenðteino „Inventoriuje...“ minëtø XX a. pradþios asmeniniø archeologiniø rinkiniø
dalis. Buvusiose Kauno gubernijos apskrityse aplankyta dalis
M. Brenðteino apraðytø archeologijos paminklø, vykdyta jø fotofiksacija, kuri bus panaudota iliustruojant bûsimàjá leidiná. Lietuvos
istorijos instituto mokslininkø archeologø grupë 2011 m. parengë
M. renðteino rankraðèio komentarus, identifikavo senus lenkiðkus
(Nukelta á 6 p.)

Vienas ið M. Brenðteino apraðytø Þemaitijos piliakalniø – Bilioniai (Ðilalës r.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 5 p.)
vietovardþius pagal dabartinæ administracinæ priklausomybæ, o taip
pat paraðë straipsná bûsimai knygai „Mykolo Brenðteino Kauno
gubernijos archeologiniø senienø inventoriaus mokslinë iðliekamoji vertë“. I. Fedoroviè pateikë straipsná, skirtà M. Brenðteinui
kaip kultûrininkui („Mykolas Brenðteinas – „nusipelnæs kraðto praeities tyrinëtojas“). Ðiuos darbus taip pat materialiai rëmë Lietuvos
respublikos Kultûros rëmimo fondas.
Studija, skirta M. Brenðteino archeologiniø senienø buvusioje
Kauno gubernijoje inventoriui, bus iðleista 2013 m. Lenkijoje. Laukia tekstø redagavimo ir vertimø darbai. Lietuvos istorijos institutas ir Valstybinis Archeologijos muziejus Varðuvoje, 2010 m. sausio 10 d. sudaræ Partnerystës sutartá, tiki, kad tiek Lietuvos, tiek
Lenkijos mokslo ir kultûros institucijos rems ðá lietuviø-lenkø kultûrø sankirtà simbolizuojantá projektà. Tikime, kad „Kauno gubernijos archeologinio inventoriaus“ publikavimas áves á mokslinæ apyvartà ne tik naujà ðaltiná, bet ir bus knyga-paminklas Mykolui Brenðteinui, kuri primins skaitytojui ne tik archeologinæ, bet ir kitokià
mokslinæ veiklà. Tarp daugybës M. Brenðteino darbø – tai viena
didþiusiø ðio iðkilaus mokslo vyro dovanø gimtosios Þemaitijos
kultûrai ir istorijai. Tai vertingiausias jo etnografinis darbas apie
þemaièiø kryþius ir koplytëles, Þemaitijos miestø ir miesteliø kultûros istorijos apybraiþos, ið kuriø iðsiskiria darbai,skirti Kraþiø kolegijos veiklos laikotarpiui, veikalas apie Dionizà Poðkà, didelis
straipsnis apie 1856–1863 m. Þemaitijoje veikusias blaivybës draugijas, o taip pat kiti jo lituanistiniai darbai, kuriuose daug dëmesio
skiriama Þemaitijos istorijai ir kultûrai.
M. Brenðteino „Kauno gubernijos archeologinio inventoriaus“
iliustracijoms bus panaudota keliolika kito savamokslio archeologo ir M. Brenðteino amþininko Tado Daugirdo archeologiniø tyrinëjimø dienoraðèiø pieðiniø. Ðiuos dienoraðèius M. Brenðteinas naudojo kaip vienà ið ðaltiniø, sudarinëdamas savo „Inventoriø...“. Taip
knygoje simboliðkai vël susitiks du þemaièiø bajorai – vienas „Vilniaus lenkas“, o kitas „Kauno lietuvis“. Abiejø nuopelnai áraðyti á
Lietuvos archeologijos istorijos puslapius. Tikimës, kad bûsimoji
knyga „Kauno gubernijos archeologiná inventorius“ dar kartà paliudys apie þemaièio ir vilnieèio M. Brenðteino nuopelnus lituanistikai, lenkiðkos ir lietuviðkos kultûros persipynimà.

Mykolo Brenðteino amþinojo poilsio vieta Vilniaus Bernardinø kapinëse.
Nuotraukos ið autorës archyvo

Mykolas Eustachijus
BRENÐTEINAS
Mokslo ir kultûros istorikas, lietuviø raðtijos bibliografas,
etnografas, muziejininkas. Gimë 1874 m. spalio 2 d. Telðiuose. Mirë 1938 m. kovo 29 d. Vilniuje.
Mokësi Telðiuose, vëliau – Vilniaus realineëje gimnazijoje.
Susirgës dþiova, gydësi Zakopanës kalnø kurorte. Ten savarankiðkai pradeëjo studijuoti kultûros istorijà. Vilniuje gyveno
nuo 1910 m. rudens. Atkûrus Vilniaus universitetà, buvo pakviestas vadovauti jo bibliotekos Rankraðèiø skyriui. Ðio skyriaus vedeju dirbo iki pat mir ties – beveik du deðimtmecius.M. Brenðteinas domëjosi labai ádomiais privaèiais senienø ir meno rinkiniais, archyvais ir bibliotekomis; nufotografavo daug pakeliø kryþiø bei koplytëliø. Jis surinko graþià senoviniø muzikos instrumentø, þemaièiø tautiniø drabuþiø, Uþgavëniø kaukiø ir kitø liaudies meno dirbiniø kolekcijà. Dalá jos
M. Brenðteinas perdavë Mokslo bièiuliø draugijos muziejui,
kitus (rûbus ir raiþinius) – Varðuvos etnografijos muziejui.
Dalis M. Brenðteino surinktø eksponatø dabar saugoma
Lietuvos nacionaliniame muziejuje. M. Brenðteinas savo
straipsnius spausdino penkiasdeðimt ðeðiuose laikraðciuose
ir þurnaluose, kurie buvo leidþiami Vilniuje, Peterburge,
Varðuvoje, Krokuvoje, Lvove. M. Brenðteinas veikale „Krzyze
i kapliczki zmudzkie. Materyaly do sztuk ludowej na Litwie. Z
64 tablicami W Krakowie, 1906. Nakladem Akademii Urniejetnosci“ pavaizdavo 90 kryþiø ir 22 koplyteles ið Ðiauliø, Zarasø,
Paneveþio, Raseiniø, Telðiø apskrièiø, juos suskirstë i penkis
tipus: stogastulpiniai; skryninës koplytelës; naminës koplytëlës; maþos koplytëlës, kabinamos prie medþio kamienø;
kryþmiðki kryþiai, prie kuriø priskiria ir dviejø kryþmø, vadinamieji Karaviko kryþiai. Kartu su kalbininku Janu Otrembskiu
iðleido knygà „Dainos, Adomo Mickevièiaus lietuviðkai
uþraðytos“ (1927).
„Þemaièiø þemës“ informacija
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KRETINGOS
DVARO
SAVININKAI
2009 m. iðleista nedidukë Kretingos muziejininko ir istoriko Juliaus Kanarsko knygutë „Kretingos dvaro savininkai“
kol kas dar maþai þinoma, nors joje daug faktø, svarbiø daugelio Þemaitijos miestø ir miesteliø istorijai. Leidinyje paskelbti Ðie J. Kanarsko tekstai: Seniausi Kretingos valdytojai:
Gotø karalius Armonas, Kurðiø didikai Veltûnas, Reiginas, Tvertikis ir Saveidis; Þemaièiø seniûnai Kæsgailos; Lietuvos didieji kunigaikðèiai Þygimantas Senasis ir Þygimantas Augustas; Grafai Chodkevièiai: Jonas Chodkevièius, Kristina Zborovskaitë-Chodkevièienë, Jonas Karolis Chodkevièius, Ona
Scholastika Chodkevièiûtë-Sapiegienë; Didikai Sapiegos: Jonas Stanislovas Sapiega, Mikalojus Sapiega, Kazimieras Leonas Sapiega, Kazimieras Jonas Povilas Sapiega, Jurgis Stanislovas Sapiega, Antanas Kazimieras Sapiega, Kristina Rozalija Sapiegaitë; Kunigaikðèiai Masalskiai; Kazimieras Andrijonas Masalskis, Mykolas Juozapas Masalskis, Ignotas
Jokûbas Masalskis, Elena Apolonija Masalskaitë de Ligne;
Grafai Potockiai; Grafai Zubovai: Platonas Zubovas, Aleksandras Zubovas, Dmitrijus Zubovas, Nikolajus Zubovas; Grafai
Tiðkevièiai: Juozapas Tiðkevièius, Aleksandras Tiðkevièius.
Leidinys pradedamas tekstu apie seniausius Kretingos valdytojus. Ðá tekstà siûlome ir mûsø þurnalo skaitytojams.

Juliaus Kanarsko knygos „Kretingos dvaro savininkai“ (Klaipëda, 2009)
virðelis

KNYGA „KRETINGOS
DVARO SAVININKAI“
Istorija liudija, kad Kretingos miesto istorinë raida labai priklausë nuo jà valdþiusiø didikø valios ir uþmojø. Vieni apsiribodavo
jiems priklausanèiø duokliø ir mokesèiø surinkimu, kiti rûpinosi
Kretingos ateitimi, statë baþnyèias, iðlaikë mokyklas, kûrë miestà,
pastatë seniausià Þemaitijoje vienuolynà.

SENIAUSIEJI KRETINGOS VALDYTOJAI

GOTØ KARALIUS ARMONAS
Legendiniu Kretingos ákûrëju laikomas gotø karalius Armonas,
kilæs ið Grutingø giminës. Teodoras Narbutas teigia, kad tautø kraus(Nukelta á 8 p.)

Grafø Tiðkevièiø koplyèia Kretingos senosiose kapinëse. D. Mukienës
nuotrauka
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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Kretingos dvaro rûmai su vakarinëje pusëje esanèiu Þiemos sodu. D. Mukienës nuotrauka

Julius Kanarskas. D. Mukienës nuotrauka

(Atkelta ið 7 p.)
tymosi laikais Armonas atvyko j ðias apylinkes ir pasistatë pilá, kurià protëviø garbei
pavadino Grutinga, t. y. Kretinga1. Deja, ðià
graþià legendà patvirtinanèiø istoriniø ðaltiniø neturime.

KURÐIØ DIDIKAI VELTÛNAS,
REIGINAS, TVERTIKIS IR SAVEIDIS

Kretingos dvaro rûmø þiemos sodas. D. Mukienës nuotrauka

Vokieèiø riteriams XIII a. viduryje uþkariavus mûsø pajûrio þemes, 1253 m. ávyko
Kretingos pilies dalybos, kuriø metu suraðytame akte minimi pirmøjø istoriniø Kretingos valdovø vardai. Dalybø metu pusë
pilies þemiø kartu su pilimi leno teisëmis
atiteko didikui Veltûnui, jo broliams Reiginui, Tvertikiui ir Savei-dþiui bei jø palikuonims2. Likusias þemes pasidalijo Livonijos
ordino magistras ir Kurðo vyskupas.
Dalybø akte nenurodyta, kas buvo Veltûnas ir jo broliai: ar iki kryþiuoèiø uþkariavimo
Kretingos pilá valdæ didikai, ar ið kitø Kurðo
srièiø drauge su riteriais atvykæ feodalai? Tik
minima, kad Kretinga jiems atiduota „uþ tà
gerà darbà, kurá yra atlikæ, bûdami mûsø (t. y.

9
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kryþiuoèiø) tarnyboje (...), platindami ðventàjá
tikëjimà netikëliø tarpe.”3
Kretingos pilies dalybø aktas leidþia manyti, kad minimi didikai buvo átakingi Kurðo
kunigaikðèiai, realiai vertinæ kryþiuoèiø galybæ ir katalikø baþnyèios átakà. Lietuvos valdovui Mindaugui apsikrikðtijus, jie krikðèionis á savo valdas ásileido taikiai, pasirinko
Livonijos ordino globà, o siekdami iðsaugoti bent dalá valdø pasiþadëjo kartu su pavaldiniais krikðtytis.
Neaiðku lieka, kas valdë Veltûnui ir jo
broliams priklausanèias þemes po 1260 m.
kurðiø sukilimo, kurá malðinant Kretingos
pilis 1263 m. buvo sudeginta. Tikriausiai jos
atiteko Livonijos ordino magistrui.

Ið kairës: paminklinis akmuo, kuris þenklina vietà, kurioje stovës paminklas Kretingos miesto ákûrëjui Jonui Karoliui Chodkevièiui; Kretingos davro
parkas XX a. pr. Nuotraukos ið Kretingos muziejaus archyvo
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VILNIAUS ÞEMAITIU KULTÛRAS
DRAUGËJËS KARALIUS
arba
Jubiliejënë Juonutë Aniceta paruoda „Saulietas vizëjës“
(2011 m. groudë 15 d. – 2012 m. sausë 9 d.)
MUKIENË D ANUTË

2011 metu pabaiguo, groudë 15 dëina, Vilniou, Radvëlû rûmûs
(Vilniaus g. 24), vîka tëkros þemaitiu sovaþiavëms – ið dëdliesniu
ër maþiesniu miestieliu èe rinkuos ne tik þemaitiu kultûras gerbiejç, bet ër dëdliausë taikuomuosës dailës puoselietuojç, daugiausç – tekstillininkâ. Pruoga tam bova îpatinga – èe, vëinamë ëð
Lietovuos dailës muziejaus filialû, bova atëdarîta trîlëktuoji þënuoma Lietovuo tekstilininka, þemaitë, nu studëju laikû Vilniou gîve-

2011 m. groudë 15 d. Vilnius, Radvëlû rûmâ: Vilniaus þemaitç karûnava
dailininka Jonuti Aniceta

Vërðou – 2011 m. groudë 15 d. Vilniou, Radvëlû rûmûs pradiejosës veikë
þemaitë dailininka Juonutë Aniceta paruoduos atëdarîma akimirka. Cëntrë
– Anicets Juonutis, deðënie – Lietovuos dailës muziejaus dërektuorios
Budrîs Romualds. Deðënie – paruoduos ekspuozicëjës fragmëntâ.
Mukienës Danutë portëgrapëjës

P ARODOS ,
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Dailininka Juonutë Aniceta leidënoka, parëngta paskotënçs metâs anuo rëngamuoms paruoduoms, fragmënts. Iliustracëjë ið A. Juonutë arkîva

nontë Juonutë Aniceta trîlëktuojë persuonalënë kûrîbas paruoda.
Jau kelë metâ (nu 2007 m. vërþëlë pabaiguos) tûs patiûs Radvëlû rûmûs bova ekspuonoujems dëdliausis Lietovuo guobelens „Sauliets mëðks“ (1989. 6,7x14,3 m), katrou sokûrë Anicets so sava
sûno (tçp pat daininku) Þilvino (tëvo ir sûnaus) ër þmuono Daanutë.
Persuonalënë, retrspektîvënë dailininka kûrîbas paruoda Lietovuos
dailës muziejou bova surëngta përmuoji. Anuos kuratuorë – muziejaus rinkiniû sauguotuojë-tîrënietuojë Þilinskienë Nijuolë. Paruoduo pristatuoma dailininka 50 metu kûrîba, vësa anuos ivairuovë:
dailininka daugiausç iðgarsënë këlëmâ, guobelenâ, paskotënçs
metâs koramas akvarelës, pieðënç ër kt. Paruoduos informacënemë praneðëmë, katrou parëngë muziejaus Ryðiû so vësuomenë
skîrios, raðuoma, ka ekspuozicëjuo îr ruoduoma maþnë 100 dailininka sokortû darbû: 20 tekstilës kûriniû, 60 akvareliu ër mëðrë
teknika atlëktû darbû, 15 pieðëniû. Dëdesniuoji ekspuonoujemu kûrëniû dalës bova atsiveþta ið muziejaus saugîklu ër dailininka dërbtovës. Gobelena „Saulë“ (1979) paruodâ paskuolëna Gerontuoluogëjës ër rebilitaciëjës centros, guobelena „Ðvëisa“ (1986) – Vilniaus
kolegëjë, keliuolëka akvarieliu ër pieÐëniû paruoduos rëngiejems
patëkiejë privatë asmënîs. Dalëis këlëmu, katrëi îr pritaikîtë ivairiû
(Nukelta i 12 p.)
Kairie – 2011 m. groudë 15 d. Vilniou, Radvëlû rûmûs atëdarîtuo Aniceta
Juonutë paruoduo ekspuonoujemë Lietovuos prezëdëntûrâ A. Juonutë,
anuo sûnaus Þëlvëna ër þmuonuos Danutës sokorta këlëma eskizâ
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 11 p.)

Dailininka Juonuti Aniceta paruoduos atëdarîma pruogo atejë pasveikintë Vilniaus þemaièiu kultûras
draugëjës narç

îstaigu interjerams ar katrëi îr sauguomë
Maskvuos muziejûs, privatiuos kolekcëjuos
Italëjuo, Izraelie, Jungtinies Amerikas Valstijuos, ðiuo paruoduo ekspuonoutë nebova
galëmîbës.
2010 m. A. Juonutis ðvëntë sava gîvenëma 70 metu jubiliejo. Tâs metâs anam paruoduos sorëngtë nepavîka, vuo 2011-âsçs
Radvëlû rûmûs... Vîka ne tik paruoduos atëdarîms, bet ër tëkra Aniceta draugû, bièiuliu, kolegu, gerbieju fiesta. Rûmâ tou dëina
ligo atgëjë, prisipëldë dëdëku Radvëlu laikû
dvasë. Tuokë nuotaika sodarë Aniceta pasveikintë atvîkës Vilniaus enuosës mozëkas ër ðokë tçtros „Puelli Vilnensis“, katruo
narîs îr ër pats Anicets. Ons – ër Þemaitiu
kultûras draugëjës Vilniaus skîriaus narîs –
nu pat përmûju anuo sosëkûrëma metu. Tam
skîriou ons sukûrë ër vieleva, katra kâp dëdliausis simbuolis keliaun ið vëina þemaitiu

Aniceta Juonutë paruoduos Vilniaus Radvëlû rûmûs atëdarîma ðvëntie kalbiejë (ið kairies): dailininkë Krîþevièiënë Liucëjë Jûratë ër Lietovuos dailës
muziejaus dërektuorios Budrîs Romualds

P ARODOS ,
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Dailininka Juonutë Aniceta leidënoka, parëngta paskotënçs metâs anuo rëngamuoms paruoduoms, fragmënts. Iliustracëjë ið A. Juonutë arkîva

rëngënë i këta. Patiuo garbingiausiuo vëituo ta vieleva kabuojë ër paruoduos atëdarîma dëinâ.
Anicents – ligo tas gîvs sëdabros. Ons vësor, kor Vilniou rçk þemaitëðkas tradicënës dainuos, ðuokë, iðmintëis ër tëkra þemaitëðka
sopratëma. Ons – savuotëðks þemaitëðkoma simbuolis. Ivertënë vëskou tou, paruoduos dëina þemaitç anou... karûnava. Sava patiû sokorto karûno. Ana papouðë ne tik Aniceta, bet ër vësus Vilniaus þemaitius, katrëi jau daugiau kâp do deðimtmetç garbingâ neð þemaitiu
kultûras vieleva.
(Nukelta i 14 p.)

Vërðou –Juonutë Aniceta këlëmu raðtâ. Vërðou – akvarelë „Gielës“
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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ANICETAS JONUTIS:
GYVENIMAS IR
KÛRYBA
Anicetas Jonutis gimë 1935 m. Telðiø apskrities Varniø valsèiaus Kurðø
kaime. Augo gausioje ðeimoje. Nuo maþumës labai mëgo pieðti, tekstilininko
genus paveldëjo ið motinos, darbðèios
audëjos, o kokie reikalavimai keliami
profesionaliajai tekstilei, suþinojo ið tuometiniø Telðiø taikomosios dailës vidurinës mokyklos (dabar – VDA Dailës fakultetas) dëstytojø. Vëliau buvo studijos
Lietuvos valstybiniame dailës institute.
Daug gero ir naudingo jame iðmokta ið
J. Balèikonio, S. Daujoto.
1961 m. dailininkas pradëjo dirbti
Lentvario kilimø fabrike. Tai buvo palyginti gera vieta formuoti lietuviðkà kilimø mokyklà, grástà estetiniais kriterijais. A. Jonutis su keliomis kolegëmis
tada daug dirbo „masiniam vartotojui“,
dirbo nuoðirdþiai, stengësi, kad kilimø
pieðiniai ir spalvø dermës nesuvienodëtø, kad fabriko produkcija nykiø daugiabuèiø kambarëliams suteiktø ðilumos
ir jaukumo. Savito meninio vaizdo Lentvario kilimus gerai vertino sàjunginë meno taryba, juos pastebëjo uþsienio spauda. Per 23 darbo fabrike metus Jonutis
sukûrë 155 kilimø projektus, penkiasdeðimèiai jø buvo suteikti autoriniai liudijimai.
Nuo 1959 m. dailininkas dalyvauja
bendrose parodose, kurios rengiamos
Lietuvoje ir uþsienyje.
A. Jonutis þinomas ir kaip pedagoVirðuje – Aniceto Jonuèio akvarelës. Apaèioje – 2011 m. gruodþio 15 d. Radvilø rûmuose atidarytos
parodos fragmentas. Dasnutës Mukienës nuotyrauka
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Dailininkas Anicetas Jonutis. Nuotrauka ið A. Jonuèio asmeninio archyvo

gas: 1971–2000 m. dirbo Nacionalinëje Mikalojaus Konstantino
Èiurlionio menø mokykloje, 1984–1988 m. dëstë Vilniaus dailës
akademijos Tekstilës katedroje, buvo Ðios katedros docentas
(1987). 1974 m. jam suteiktas nusipelniusio meno veikëjo vardas, 1968–1989 m. jis buvo Meno tarybø narys. Beveik penkiolika metø dainavo Vilniaus Mokytojø namø þemaièiø folkloro ansamblyje „Tyklë“, o nuo 2009-øjø, perëjæs á Vilniaus senosios
muzikos ir ðokio teatrà „Puelli Vilnensis“, ðoka renesansinius
ðokius. Keletà deðimtmeèiø fotografavo ir filmavo. Apie áþymius
Lietuvos þmones yra sukaupæs nemaþà kino archyvà, kuriuo ne
kartà naudojosi Lietuvos kino studija.

Anicetas Jonutis. „Autoportretas“

Tekstà parengë Lietuvos
dailës
muziejaus Ryðiø su
visuomene skyrius
Anucetas Jonutis. Kilimas „Trakai“

Virðuje – 2011 m. gruodþio 15 d. Radvilø rûmuose Aniceto Jonuèio
kûrybos parodos atidarymo akimirkos. Ðoka, dailininkà kilnoja jo
kolegos – Vilniaus senosios muzikos ir ðokio teatro „Puelli Vilnensis“
dalyviai. Kairëje – parodos fragmentas. Danutës Mukienës nuotraukos
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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MUODERNISTËNËS
DAILËS PRADININKOU

BAGDUONOU
JÛZAPOU –
100
M UKIENË D ANUTË
P ORTËGRAPËJËS AUTUORËS
2011 m. groudë 11 dëina soejë 100 metu kâp
gëmë vëns ið þîmiausiu lietuviu muoderniuosës
dailës pradininku þemaitis Bagduons Jûzaps, katros nu Ontruojë pasaulënë kara pabaiguos gîvena uþsienie, vuo Lietovâ atkûros nepriklausuomîbë, sogrîþa i Lietova, gîvena sava gimtâjemë Plungës rajuonë, tën solaukë ër sava saulielîdë.
Dailininka jubiliejaus pruogo Lietovuos dailës
muziejaus Vilniaus paveikslu galerëjuo bova sorëngta paruoda „Juozas Bagdonas – moderniosios dailës puoselëtojas“. Ana veikë nu 2011 m.
rogsiejë 22 dëinuos lig 2012 m. sausë 9 dëinuos.
Groudë 15 dëina tamë patemë pastatë, Chodkevîèiu rûmu reprezëntacënie salie, ivîka J. Bagduona ðimtmetiou skërts kultûras vakars. Anamë
dalîvava, kalbiejë dailininkâ Stasiulevîèë Aluoîzos,
Tuleikis Leonards, Þemaitiu dailës muziejaus dërektuoriaus pavaduotuojë, istuorëkë dr. Skurdauskienë Juolanta, Lietovos dailës muziejaus dërektuorios Budrîs Romualds. I vakara bova atvîkë ër
dailininka gëmënaitç Rimkevîèç Genuovaitë ër Egmonts, katrëi J. Bagduona gluobuojë anuo paskoitënçs gîvenëma metâs, bûrîs këtû dailininka artëmûju. Koncertava Naciuonalënës M. K. Èiurliuonë menû muokîklas auklëtënç pianistâ Pancekausks Paulios ër Karalios Domants.

Juozas Bagdonas. „Kompozicija“. Drobe, aliejus. 141x116 cm.
Lietuvos dailes muziejus

Juozas
Bagdonas IR

JO KÛRYBINIS KELIAS

2011 m. Vilniaus paveikslu galerëjuo sorëngtuos paruoduos „Juozas Bagdonas – moderniosios dailës puoselëtojas“ kuratuorë bova Lietovuos dailës muziejaus rinkiniû
sauguotuojë-tîrënietuojë RUTKAUSKIENË RIMA. Pristatîdama paruoda vësuomenç ana raða:
„Juozas Bagdonas á lietuviø menà atëjo tais metais, kai susiformavo „Ars“ dailininkø grupë, kiek anksèiau (1930) jau buvo susibûræ „nepriklausomieji“. Ir vieni, ir kiti daugiau ar maþiau mëgino
nusigræþti nuo vyresniosios kartos, natûralizmo, akademizmo mene; ieðkojo savø tautinës kûrybos keliø. Nors Bagdonas ir nepritapo
prie arsininkø, bet grupës idëjos jam padarë didelæ átakà.
Dailininkas gimë 1911 m. gruodþio 11 d. Antrøjø Vydeikiø kaime, Plungës rajone (Žemaitija). 1923–1926 m. mokësi „Saulës“
gimnazijoje Plungëje, 1928 m. baigë Vyskupo Motiejaus Valanèiaus
gimnazijà Telðiuose. Tais paèiais metais atvyko á Kaunà. 1929 m.
buvo priimtas á Kauno meno mokyklà, bet po pusmeèio uþ dalyva(Nukelta á 18 p.)
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Juozas Bagdonas perkerpa Pasaulio þemaièiø 3-osios dailës parodos
juostelæ. S. Narkaus nuotrauka

Virðuje – Juozas Bagdonas. Nuotrauka ið RKIC archyvo. Deðinëje – 2011 m. Vilniaus paveikslø galerijoje veikusios Juozo Bagdono 100-meèiui skirtos
parodos fragmentas. D. Mukienës nuotrauka

Þemaièiø dailës muziejaus bièiuliai. J. Bagdonas sëdi pirmoje eilëje treèias ið deðinës. S. Narkaus nuotrauka
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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Ið kairës: dailininkas Vytautas Valius (1930–2004) ir dailininkas Juozas
Bagdonas (1911–2005) Þemaièiø dailës muziejuje 2003 metais. D.
Mukienës nuotrauka

(Atkelta ið 16 p.)
vimà studentø streike ið jos paðalintas. Dvejus su puse metø lankæs dailininko Justino Vienoþinskio studijà, tuojau po jos uþdarymo
J. Bagdonas sëkmingai pradëjo dalyvauti parodose. 1932 m., sulaukæs vos 20 metø, surengë pirmàjà personalinæ parodà Kaune,
Lietuviø-prancûzø draugijos patalpose. Vëliau parodas rengë Ðiauliuose, Klaipëdoje, dalyvavo lietuviø dailës parodose Rygoje, Taline. 1938 m. dailininkas Kauno Vytauto Didþiojo kultûros muziejuje
(Nukelta á 14 p.)

2011 m. gruodþio 15 d. Vilniaus paveikslø galerijoje ávykusiame Juozo
Bagdono 100-meèiui skirtame kultûros vakare kalba dailininkas
Leonardas Tuleikis. D. Mukienës nuotrauka

2011 m. gruodþio 15 d. Vilniaus paveikslø galerijoje ávykusiame Juozo Bagdono 100-meèiui skirtame kultûros vakare Lietuvos dailës muziejaus
direktorius Romualdas Budrys (pirmos eilës viduryje) su vakre dalyvavusiais plungiðkiais ir Juozo Bagdono giminaièiais. D. Mukienës nuotrauka

Þ EMAIÈIØ

Ið kairës: Lietuvos dailës muziejaus direktorius Romualdas Budrys ir
dailininkas Juozas Bagdonas þemaièiø dailës muziejuje 2004 m. per
dailininko Vytauto Galdiko (1927–2011) parodos atidarymà. D. Mukienës
nuotrauka
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2011 m. gruodþio 15 d. Vilniaus paveikslø galerijoje ávykusiame Juozo
Bagdono 100-meèiui skirtame kultûros vakare kalba dailininkas Aloyzas
Stasiulevièius. D. Mukienës nuotrauka

2011 m. Vilniaus paveikslø galerijoje veikusios Juozo Bagdono 100-meèiui skirtos parodos fragmentas. D. Mukienës nuotrauka
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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2011 m. Vilniaus paveikslø galerijoje veikusios Juozo Bagdono 100-meèiui skirtos parodos fragmentas. D. Mukienës nuotrauka

(Atkelta ið 18 p.)
surengtoje Rudens dailës parodoje laimëjo valstybinæ Taupomøjø
kasø premijà uþ figûrinæ kompozicijà „Ið jûros sugráþus“. 1937–
1940 m. buvo iðrinktas Lietuvos dailininkø sàjungos sekretoriumi ir
reikalø vedëju. 1941–1942 m. dirbo Lietuvos dailës muziejuje. 1943–
1944 m. vadovavo Vilniaus dailiøjø amatø mokyklai.
1944 m. J. Bagdonas pasitraukë á Vakarus. Metus gyveno Aust-

rijoje, dirbo Vienos porceliano ir meninës keramikos dirbtuvëje.
1946–1948 m. Vokietijoje, Ravensburge, susikûrusioje lietuviø gimnazijoje dëstë pieðimà ir meno istorijà. 1948 m. þiemà iðvyko á
Kolumbijà. 1948–1958 m. gyveno Bogotoje, èia ákûrë keramikos ir
dekoratyvinës skulptûros studijà. Dailininkas savo darbais davë
pradþià Kolumbijos moderniajai keramikai.
1958 m. J. Bagdonas persikëlë á JAV, apsigyveno Vaðingtone.
1960 m. surengë abstraktaus meno parodà Baltimorës Lietuviø

2011 m. Vilniaus paveikslø galerijoje veikusios Juozo Bagdono 100-meèiui skirtos parodos fragmentas. D. Mukienës nuotrauka
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2011 m. Vilniaus paveikslø galerijoje veikusios Juozo Bagdono 100-meèiui skirtos parodos fragmentas. D. Mukienës nuotrauka

namuose, vëliau jo parodos buvo eksponuojamos Filadelfijoje,
Èikagoje, Detroite, Bostone, Hamiltone, Klivlande ir daugelyje kitø vietø. Tais paèiais metais dailininkas ásteigë prestiþinæ meno
galerijà, kurioje rengë amerikieèiø dailininkø parodas. Galerija
veikë iki 1963 metø. Na o 1964-aisiais dailininkas persikëlë á
Niujorkà. Èia jis ásijungë á lietuviø bendruomenës kultûrinæ veiklà, dirbo organizaciná darbà, dalyvavo Niujorko Baltijos dailininkø
sàjungos „Baltia“ veikloje.
Á Lietuvà J. Bagdonas pirmàkart po ilgos pertraukos trumpam
atvyko tik sulaukæs jos nepriklausomybës astkûrimo. 1992 m. Vil-

niuje, Lietuvos dailës muziejuje, buvo surengta nedidelë dailininko
tapybos paroda. 1993-aisiais ji buvo perkelta á Kauno paveikslø
galerijà. 1993 m. liepos 10 d. J. Bagdono paroda kûrybos paroda
buvo atidaryta Mykolo Oginskio rûmuose Plungëje. Gimtinei padovanotos jo 18 dideliø abstrakèiø kompozicijø tapo Þemaièiø dailës
muziejaus formuojamø fondø pagrindu. 1999 m. spalio mënesá dailininkas visam laikui sugráþo gyventi á Plungæ. Ásikûræs èia, jis surengë keletà personaliniø parodø ávairiuose Lietuvos miestuose.
Mirë J. Bagdonas 2005 m. Plungëje.
(Nukelta á 22 p.)

2003 m. Plungëje, kunigaikðèiø Oginskiø rûmuose atidarytos Pasaulio þemaièiø dailës parodos atidarymo dalyviai. J. Bagdonas sëdi pirmoje eilëje
pirmas ið deðinës. S. Narkaus nuotrauka
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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2011 m. gruodþio 15 d. Vilniaus paveikslø galerijoje ávykusio J. Bagdono
100-meèiui skirto kultûros vakaro akimirka. D. Mukienës nuotrauka

(Atkelta ið 21 p.)
J. Bagdono darbø yra saugoma Lietuvos dailës muziejuje Nacionaliniame M. K. Èiurlionio dailës, Þemaièiø dailës muziejuje Plungëje, Maþeikiø muziejuje, Þemaièiø muziejuje „Alka“ TelÐiuose,
keliuose kituose muziejuose, taip pat daugelyje privaèiø kolekcijø
Lietuvoje ir uþ jos ribø.
2011 m. Vilniaus paveikslø galerijoje surengtoje J. Bagdono parodoje pristatyta daugiau kaip 60 ávairiomis technikomis – aliejumi, tempera, guaðu, akvarele, pastele – sukurtø abstrakèiø kompozicijø, dailininko dovanotø Lietuvos dailës muziejui ir Þemaièiø
dailës muziejui.“

2011 m. gruodþio 15 d. Vilniaus paveikslø galerijoje ávykusiame Juozo
Bagdono 100-meèiui skirtame kultûros vakare kalba dr. Jolanta
Skurdauskienë. D. Mukienës nuotrauka

J. Bagdonas (viduryje) 2003 m.
Þemaièiø dailës muziejuje per
Pasaulio þemaièiø dailës parodos
atidarymà bendrauja su ið
Australijos autvykusiu dailininku
Alfionsu Vaièaièiu. Pirmas ið
kairës – muziejininkas Povilas
Grigola. D. Mukienës nuotrauka

Ieva Švarcaitė

MANO GIMTOJI KALBA
Vaiguviškių šnekta
(Žemaičių dūnininkų tarmė)
Vilnius, 2011
Váiguvos šnekta kaip leksikografijos objektas, kalbotyroje keliama pirmą kartą. Dar 19 a.
Váiguvos šnekta buvusi tipiška žemaičių dūnininkų šnekamoji kalba, kuria kalbėjo mano mamos
motina Ona Geštautaitė-Jocienė (1867–1948). Ji buvo mažaraštė ir savo kalbos nemokėjo užrašyti.
Tuo tarpu to paties laikmečio apylinkines savąsias šnektas užrašė: Motiejus Valančius (1801–
1875) – varniškių šnektą, Julija Beniusevičiūtė-Žymantienė (Žemaitė) (1845–1924) – šaukėniškių
šnektą, Liudvikas Adomas Jucevičius (1813–1846) – kražiškių šnektą, Marija Pečkauskaitė-Šatrijos
Ragana (1877–1930) – užventiškių šnektą, o Jonas Mačiulis-Maironis (1862–1932) – raseiniškių
šnektą.
Praėjo vos ne 100 metų ir vaiguviškių šnektos dar Lietuvos kalbininkai vis neprisiruošė
tyrinėti, o tebėra tik mano sukauptas tos šnektos gyvosios kalbos leksikonas ir surinkti gamtos
objektų vardai, kurių dauguma jau išnykę iš raštijos ir žemėlapių. Jie baigia išnykti ir iš vietos
gyventojų atminties, nes kolektyvizacija ir melioracija sunaikino pačius natūraliosios gamtos
objektus, o jų vardus jau nusėjo kelių dešimtmečių dulkės.
Váiguvos valsčiuje žmonių šnekamoji kalba persiduodavo iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas.
Toji kalba iki šiolei niekur nebuvo užrašyta. Tais laikais (19 a. ir 20 a.) paprasti kaimo žmonės
nekalbėjo apie mokslą, apie meną. Jų šnekamoji kalba, buvo paprasta, liaudiška, susijusi su
kasdieniniais buitiniais reikalais, atkeliavusi lūpomis iš praeities kartų. Joje gausu visokių
barbarizmų, turinčių net istorinį aspektą. Lenkiškos ir vokiškos kilmės žodžiai mena lenkų ar
vokiečių okupacijos metus, o rusiškos kilmės žodžiai primena caro laikus.
Šiandien Váiguvos valsčiuje nebėra tų žmonių, kurie kasdien vartojo gimtąją kalbą, nebėra
ir tų daiktų, kuriuos jie vadino atitinkamais vardais. Taip palaipsniui nyksta amžių būvyje sukurta
vaiguviškių šnekamoji kalba. Išeidami Anapilin jie su savimi išsineša ir savo šnekamąją kalbą.
Jaunoji karta mokosi naujoviškai iš vadovėlių, iš televizorių, iš interneto. Šių laikų jaunimo kitoks
gyvenimas ir kitokia jų šnekamoji kalba.
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Nors būdama gamtininke jaučiu pareigą čia pateikti savo gimtųjų apylinkių leksikoną ir
žemės kalbą (kol dar jų neišnešiau į amžinybę) kaip faktinę medžiagą ateities kalbininkų studijoms.
Gamtos mokslų daktarė IEVA ŠVARCAITĖ
Tarptautinės Mokslų Akademijos (AIS)
Doctor scientiarum naturalium (Dr. sc. nat.)
ir asocijuota docentė (ADoc.)

1. Váiguvos šnektos plotas ir ribos
Váiguvos miestelis yra išsidėstęs netoli Knitúojos upelio, prie Ke mės-Ùžvenčio kelio.
Váiguvos apylinkėse gyvenama nuo senų laikų. Dar su pagonybės kultu siejami Kálniškių,
Pã

štkalnio kalvos. Tol šių kaime

yra netyrinėti senkapiai.
Kaip pažymi kalbininkas Aleksandras Vanagas, vietovardžiai su šaknimi vaig- būdingi ir
baltų, ir kitoms indoeuropiečių kalboms, tačiau reikšmę šiandien sunku nustatyti. Nors ir spėjama,
kad Váiguva pradedama minėti XIII amžiuje, tačiau tikresnės žinios yra iš XIV a. pabaigos
(Vanagas, 2004, 238).
Neabejotina, kad Váiguva minima 1394–1395

–

Váiguvos kraštas Krãžių apylinkėse, tačiau apie jį konkrečių žinių beveik nėra, tik sakoma, kad ten
„pastoviui visko yra ir kelias visur geras“. (Jurginis, Šidlauskas, 1988, 19).
1804 m. pastatyta nauja bažnyčia, įsteigta parapijos mokykla (Misius, Šinkūnas, 1993, 359).
Vaiguvos senoji miestelio dalis – aikštė, gatvių tinklas, aikštės erdvinė kompozicija,
susidariusi iki XVIII a. pabaigos, yra urbanistikos paminklas.
1945 m. miestelyje atidaryta ambulatorija, 1946 m. – buvusioje dvaro sodyboje – invalidų
namai; 1949 m. pradinė mokykla pertvarkyta į septynmetę; 1949 m. atidaryta biblioteka. Įsteigus
kolūkį, Váiguva tapo jo centru. 1955 m. įsteigti kultūros namai. 1956 m. septynmetė mokykla
pertvarkyta į vidurinę. 1959 m. miestelyje buvo 532 gyventojai.
Taip Vaiguva ne tik kelis dešimtmečius, bet ir kelis šimtmečius buvo socialinis,
ekonominis, religinis ir dvasinis kultūrinis aplinkinių vietovių gyventojų traukos centras – tai
Vaiguvos parapijos centras.
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Váiguva turtinga savo žmonėmis. Čia gimė ir mokėsi habil. humanitarinių mokslų daktaras,
diplomatas Alfonsas Eidintas; VPU docentė, dr. Vida Kniūraitė; gamtos mokslų daktarė Ieva
Švarcaitė; kardiologas Alfonsas Andrulis; tarptautinės klasės sporto meistrė, žolės riedulininkė Ona
Kanaporienė, lengvaatletis, olimpietis Mindaugas Norbutas ir kiti.
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Kaip savarankiškos šnektos centras Váiguva įvardijama pirmą kartą. Ilgą laiką Váiguva ir jos
apylinkės kalbininkų buvo nepastebėtas ir net visai užmirštas kraštas. Pati būdama vaiguviškė,
ekspedicijų metu važinėdama po aplinkines Váiguvos vietoves, savo gimtąją kalbą lyginau su
atskirų vietovių vyresniojo amžiaus žmonių šnektomis. Dėl naujesnių laikų žmonių mobilumo
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sunku buvo rasti patikimų tradicinės tarmės atstovų, mažiau paveiktų bendrinės kalbos. Pastoviai
gyvenantys savo gimtuosiuose kaimuose (nuo pat gimimo dienos) irgi jau yra paveikti mokyklos,
laikraščių, radijo bei televizijos kalbos. Galima sakyti, kad ir vyriausio amžiaus tarmės atstovų
„grynų“ tradicinės tarmės reprezentantų Váiguvos apylinkėse jau nebėra. Taip su diktofonu
rankose bendraudama su įvairių vietovių žmonėmis nustačiau savo gimtosios kalbos buvusį
išplitimą. Paaiškėjo ir jos kalbinės ribos, kurios užfiksuotos keliolikos kasečių magnetinėse
juostose.
Nustatyta, kad mano gimtoji kalba, o tuo pačiu ir vaiguviškių šnekta išplitusi 124 km2 plote
ir telpa Vaiguvos valsčiaus (pagal 1923 metų administracinį suskirstymą) teritorijoje. Šnektos
išplitimo ribos nesutampa su valsčiaus administracinėmis ribomis. Vaiguviškių šnekta turi
natūralias amžių būvyje susiformavusias gamtines ribas, kurios izoliuoja vaiguviškių šnektą nuo
gretimų kaimyninių šnektų. Šiaurės vakaruose vaiguviškių šnektą nuo užventiškių šnektos skiria
miškų masyvai (
mės upelis, aplink kurį telkšojo užpelkėjusios pievos. Tos
sunkiai įžengiamos pelkėtos pievos buvo rimta kliūtis skirtingų šnektų žmonių bendravimui.
1975
jose ganėsi vaiguviškių gyvuliai ir 20 a. pabaigoje vis tiek nebuvo jokio tiesioginio bendravimo su
užventiškiais, kurių šnekta yra pereinamoji į Luõkės–Telši arba šiaurės vakarų dounininkų tarmę.
Pietuose ir pietvakariuose vaiguviškių šnektą nuo kražiškių šnektos skyrė lyg gamtinis
kliūčių

barjeras –

stambios

aukštos

akmenimis

nusėtos

kalvos,

besikaitaliojančios

su

tarpukalviniuose pažemėjimuose telksiančiomis pelkėmis. Dalis jų užaugo miškais (Jurkáičių,
aeinamomis – neliko gretimų kaimų žmonių
bendravimo tarp kražiškių ir vaiguviškių šnektų.
s šiaurės pietų
kryptimi, nes tai prieledyninis liekaninis ežeras, užaugęs mišriuoju mišku. Tai pati geriausia
gamtinė riba, skirianti vaiguviškių šnektą nuo kelmiškių šnektos, kuri priklauso žemaičių dūninikų
raseiniškių patarmei.
Tik šiaurės rytuose nėra ir niekada nebuvo jokios gamtinės ribos, skiriančios vaiguviškių
šnketą nuo šaukėniškių šnektos. Šias šnektas skiria etninis ruožas, kuriame apgyvendinti rusai
sentikiai, sujaukę Liupši , Užpãlių, Traul nų, Dub nų, Duben lių ir kitų kaimų vietinių žmonių
šnekamąją kalbą (Dub nų pradinės mokyklos vienoje klasėje sėdėdavo vienu metu lietuviai ir
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rusakalbiai moksleiviai, – galima spręsti kokia būdavo jų šnekta pertraukų metu). Tokia jų šnekta
išliko ir jiems užaugus.
Kaip matome, vaiguviškių šnekta formavosi izoliuotai, lyg kokioje saloje, apribotoje
natūraliomis gamtinėmis ribomis.

Vaiguviškių šnektos plotas
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2. Vaiguviškių šnektos leksika ir etimologija
2. 1. Žodynėlio sandara
Paprastai žodynuose prie svetimos kilmės ir bendrinėje kalboje nevartojamų žodžių
tradiciškai žymimas sutrumpinimas svet. Kai kuriuose jų dar yra pažymėta žodžių kilmė, nurodant
(sl.), (germ.) ir t. t., o mano tikslas buvo nustatyti konkrečiai iš kurios kalbos ir iš kurio žodžio yra
kilusi vaiguviškių šnektos leksika. Taip buvo gilinamasi į vaiguviškių lelsikono etimologiją, kuri iki
šiol nebuvo nagrinėta.
Žodžiai šiame žodynėlyje pateikiami pagal abėcėlę, panašiais principais kaip ir kituose
tarmių žodynuose.
Antraštiniai žodžiai rašomi pajuodintu šriftu. Po antraštinio žodžio rašomos pagrindinės jo
formos, po to duodamas žodžio aiškinimas lietuvių bendrine kalba ir rašoma kursyvu, paskui
dedamas dvitaškis ir rašomi trumpi antraštinius žodžius iliustruojantys transkribuoti sakiniai.
Visi antraštiniai žodžiai yra kirčiuojami. Po daiktavardžių ir būdvardžių skliausteliuose
dedami skaitmenys (1, 2, 3, 3a, 3 ) rodantys kirčiuotes.
Iliustraciniai sakiniai pateikiami vaiguviškių šnekta ir transkribuoti. Žodynėlyje nėra
atskirais lizdais pateiktų fonetinių ir morfologinių variantų.
2. 2. Kirčio ir priegaidės ženklai
– kairinis kirčio ženklas, arba grãvis, kuriuo žymimas kirčiuoto trumpojo skiemens balsis,
pvz.: kàs ~ kãsa, bàc ~ bãtas, à neši ~ àtnešė, plùta ~ plùtą, bakuž ki ~ bakūž

.

– dešininis kirčio ženklas, arba ak tas, kuriuo žymima kirčiuoto ilgojo skiemens
tvirtaprã

kla ~

klo, ivar ti ~ įvarýti, vi t k ~ vist

.

– riestinis kirčio ženklas, arba cirkumflèksas, kuriuo žymima tvirtagãlė priegaidė, pvz.:
i tæ pus ~ i te pus, ka tis ~ ka

, sã·ki ~ sã·kė,

urpalũ· ~

, n ·kant ~ šnẽkant.

Balsių kiekybės ženklai
Tašku dešinėje raidės pusėje žymimas balsio ilgumas. Taškas aukštai (·) rodo ilgąjį garsą,
u ~ neprašýsiu, bagam niŋku ~ bagamãzninkų, kaim nc ~ kaimýnas.
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Balsių kokybės ženklai
Be įprastinių bendrinės kalbos ženklų, dar vartojami:
æ – platesnis už e balsis su didesniu ar mažesniu a atspalviu, pvz.: b sukant ~ bèsukant,
nætur ej

~ netur

, geȓæũ ~ geriaũ, i

kaȓt eji ~ išbenkart jo, bǽrna ~ bérno.

i – neįtemptas, atviresnis už i, pvz.: nud

ti ~ nud rbti, ab

–

i~
~ pàėmiau

, v sa ~ v są.
ed ma ~

.

u – neįtemptas, atviresnis už u, pvz.: batùkùs ~ batukùs, luo ùka ~ loviùką, bùvusi ~
bùvusį, kalakùdžuo ums ~ kalakùtžolėmis, druobù ùs ~ drabužiùs.
– neskiemeninis u, pakeičiantis priebalsį v
uob

~ obuoli

uobu·l nis ~ obulỹnės

uoduõs ~ odõs,

inú·ta ~ obuolinúotą.

Priebalsių ženklai
⁀ – ženklas žymi priebalsių minkštumą. Šis ženklas rašomas: a) žodžio gale, pvz.:
nægál,
paȓsi

~ šiõl, tu

~ tod l, v

is ~ parsibãstęs, i

~

~ v l; b) samplaikose, kur girdimi minkštieji priebalsiai, pvz.:

kaȓt eji ~ išbenkart jo, be

žiñgsniais; c) prieš užpakalinės eilės balsius, pvz.:

dieliẽ ~ bergždėl ,

~

skas ~ bli kos, va ùks ~ vaikiùkas. Prieš

priešakinius balsius priebalsių minkštumas nežymimas, nes dažniausiai prieš juos priebalsis yra
minkštas.
ŋ – gomurinis priebalsio n variantas, vartojamas prieš priebalsius g, k, pvz.: laŋgã· ~ langa ,
pini·ŋgũ· ~

, risiri

davuom ~ prisiriñkdavome, le

u le k ~ užleñk, aštu ki ~ aštuñkę.
Kiti ženklai
‿ – nekirčiuoto ir kirčiuoto skiemens jungtis;
| – intonacinio vieneto pauzė;
‖ – intonacinio vieneto pabaiga;

æũ ~ lengviaũ, suŋkaũs ~ sunkaũs,
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aã prt. taip, o štai, mat

áȓves | aã ‖

abãrias sf. pl. (2) didelis galvijų tvartas: jæ

sùtelp g vuo

abarúnka (brus. бapaнкa) sf. (1) riestainis: suv

| re k stat ti naũji abã·ri ‖

v sa abarúŋka | t

palik

k li ‖

abaž rs (l. abażur) sm. (2) lempos gaubtas: k
stuov eji lǽmpa su‿gr ù aba
tig r
·g‿dú
un‿mú·sa aba ra ‖
ãbejis sm. (1) abejojimas: ã·bejis mú

i

is ‖ aj

abelnã (brus. aбельнo) adv. apskritai, bendrai paėmus
abæln
ù anu
usi ‖

un‿ã·beji | ràsù a‿næràsù ‖
abælnã· | tù gærã· sakã· ‖

abỹdna (brus. oбиднo) adv. apmaudu: ka·p‿mún ab dna d
ãbieta (rus. обои) sm. pl. (2) tapetai

túoki tàva dárba ‖

i‿mú·sa kráutu

i ã·bietu ‖

ablamùks sm. (2) žioplys: ka·p‿tas‿ablamùks u v eri tuõra | ba sù i
ablàva sf. (2) triukšmas: susẽ·ji kẽ·les búobas u

væntuõȓæus i‿

r eti ‖
eji k ti ablã·va ‖

ablavùks (brus. облoyx) sm. (2) išdykėlis: tas‿mùna ablavùks va ks v s
abliárka sf. (1) obliavimo prietaisas: nusipi

i

1

ãblius sm. (2) oblius: isprú·da iš‿ru ku

2

ãblius sm. (2) nemokša: mùna va ks t kras
muok
u‿às d delis

abli ti, -i , -iãva tr. obliuoti

rù ‖

u

‖

us i‿nu r ta un‿žẽ·mis ‖
us | niẽka næg išmúo ti ‖
us ‖

g‿vã·kara tùrù

i

i‖

ãbuozas sm. (2) didelis pilvas: ta‿káȓvi musiẽt páȓsi edi| p lvs išpùta ka·p‿ã·buozas ‖
abràks (brus. aброк, l. abrok) sm. (2) riekė: tàz‿dú·nas abràks
ums ‖
abriedùks sm. (2) šnek. ežiukas
i‿ànù ezdavuom su‿laši

supel eji | re k m ti
ùkùs

‖

abriẽzgas sm. (2) medienos nuopjova: iš‿kartuoka paȓs
abr nakis, -i smob. (1) išverstakis: gærã· rir šk ta a r naki

‖
li | ka‿næpasilǽistu ‖

ãbrins sm. (3b) stačio medžio išskobtas medinis indelis su antvožu: su
i‿gærã· uspáusk du ùka ‖

i

ina

ni ‖
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ãbruozas (l. obraz, rus. образ) sm. (3b) Šventųjų paveikslas: un‿s
ã·bruozas ‖

i mu

ikc

abr sas (brus. oбрус) sm. (2) rankšluostis: išpláutus abrũ·sus re k iškuo oti i‿pad eti i‿šiẽpa ‖
abr sini sf. (1) įtaisas rankšluoščiui pakabinti, rankšluostinė: i
pu ina šku i‿abrũ·sini ‖

i

adỹna (brus. гoдина) sf. (2) valanda

i túoki
usi ‖ pakláusk

‖
adỹnas (l. godziny) sf. pl. (2) tokios giesmės: mùna mamùks gra

g st ad nas ‖

adveñts (l. adwent) sm. (2) keturių savaičių laikas prieš Šventas Kalėdas: par‿*advæñta v s
katal ka· túr p i·ŋkauti ‖
ãgli sf. (1) visada žaliuojantis spygliuotis medis: bù
à
ès ‖ m i è
agl ki sf. (2) vaikams papuošta eglutė:
ried davuom a l ki ‖

u

i

‖

vã·kara | mas‿vaikã· v sadà

aglýns sm. (1) eglių miškas: a l ni rad ba æ· daug‿barav ku | p lna bulbakas ni
krã·pša su‿kaũpù ‖ mú·sa trúobà bùva pa
suõdas gàli | ri‿pat‿a l na ‖
agl šakis sm. (1) eglės šaka: u
agrãsts (l. agrest) sm. (2) dygliuotas vaiskrūmis, jo uoga

si mùna agrã·sta· ‖

agrastýns (hibr.) sm. (3) vieta, kur auga agrastai: pavã·sari suõdna gàl pasvadin
agra t na ‖

næmã·ža

agùrks (brus. oгypoк, l. ogórek) sm. (2) valgoma daržovė: š met mú·sa agu ka· nèmezg ‖
áibi sf. (1) didelis kiekis: i‿miestẽ·li

ti plú·da áibi žmuo

‖

aikvúoti, -úo, -úoji tr. nesaikingai, neprotingai vartoti, niekais leisti, švaistyti: va ks ba g
išaikvúoti tievũ· su
u d rptus p ni·ŋgus ‖
a

, -i adj. (4) kartus, gailus: trúobà rirú·ka a
mún dã·vi šærmù u u·g ·nis | ba

dú·mu | ba g àkes iš e ti ‖
| næg i‿búrna pa
i‖

áižieti, -ie, -ieji intr. skeldėti, trūkinėti: næbg a ti par‿prũ·d
aižýti, -a, -i tr. gliaudyti: re k tas‿pùpas jæ prad eti aiž ti ‖
aje gau interj. jergutėliau: aj ga

u mirš

trúoba uždar ti ‖

lèc áižie ‖
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ajerýns (hibr.) sm. (3) ajerų priaugusi vieta: uõs næ‿pùsi prũ·da
ãjers (l. ajer) sm. (3b) balų augalas: mú
ajærã· ti·
i‖

v nc ajær nc ‖

un

‖ neb li kuok

akardijúons sm. (1) akordeonas: mú·sa kapèlijuo uñc grã·ji·ji su‿akaȓdijúonu ‖
ãketis sf. (1) dygi žolė: š nc v n aket

rili·ñda p lnas ru kas ‖

aketỹs sm. (3b) eketė: prũ·di tur ejuom prasiki tusæs ã·keti | katruõ skaláudavuom
druobù ùs ‖
ak čias sf. pl. (2) padargas žemei purenti
is | ka‿mažã· i
i ‖ mú·sa strùjus žẽ·mi ak eji da‿su‿med ums ak ums ‖
akýts, -a adj. (1) išakijęs, purus: n s pasidã·ri ak c |
, aki , -iãva tr. uždengti, uškimšti: b

re ta· nuti ps ‖
i

i

‖

ak vars sm. (1) vandens verpetas: prũ·da viduriẽ ak vars itráuki žmuõgu i‿uñc nebišk la ‖
ãklins,-a adj. (3b) 1. pilnas: ma šas túoks linc | ka‿næbg nie‿u r ti ‖ 2. sandarus:
rúoduos lúŋks linc | uo‿vi t k ša tis a n ‖
ãklis sm. (2) gyvulius puolantis vabzdys: káȓves ušpú·li
ãkmins sm. (3b) akmuo: ri‿kẽ·li ràv gul eji d delis
dàba t n nie‿
mina ne l ka ‖
akmin ts, -a adj. (3b) akmeningas
akm

sm. (3b)

inú·tas di

læ· i‿anuõs prad eji g

ti ‖

minc ‖ kur‿bùva mú·sa suõdà |
ba

su

ù áȓti ‖

kieta uoliena arba jos atskiras gabalas: akmũ· bùva tuogz‿d delis |
u
i išjù
i‖

ãkselis (vok. Häcksel) sm. sing. (1) smulkiai supjaustyti šiaudai pašarui:
selis su‿ku re ks šéȓti káȓves ‖
aktãrs sm. (2) hektaras
ùs gàl
i | tætu
žẽ·mis ‖ mún actã·ti nuosav bi i‿v na aktã·ra žẽ·mis ‖
akuliuõria (l. okulary) akiniai
‖ bæ‿aku

ú
ẽ

akuràt (l. akurat) adv. visai kaip, taip pat, kaip tik
ka·p‿un‿mùni·s ‖

ba gæ·s
i

ùs aktàrùs

tæras | ka‿nie‿su‿aku
‖
u |ka‿ta(s)‿sijuõnc akuràt

akurãtnas, -a (l. akuratny) (sl.) adj. (4) geras, teisingas, patikimas, kruopštus: rúoduos |
unc‿túoks akurã·tnas žmuõgùs
i | ka‿ta·(p)‿padã·ri ‖
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mú·sa múoki·

ùva ba

akuràtnà ‖

ãlasas (l. hałas, brus. голас) sm. (3b) triukšmas, klegesys: búobu ã·lasas giȓd
trúobàs ‖ vàje
usi
i par‿túoki vaikũ· ã·lasa ‖

k

dija sf. (1) didelė gryčia: anuõ trúoba ka·p‿a di·ji | v tas par‿àkæs ‖
ãlinti, -in, -ina tr. naikinti, niokoti: kumèt u ináȓčika· su‿visám nuã·lina žẽ·mi | tàdà
at davi | d rpk | gaspaduõȓæu tu‿pàc ‖
alkieriùks (l. alkierz) pron. def. ird. seklytėlė: bã·ba nùmiri i
is (l. olcha) sm. (2) beržinių šeimos medis
ti
is ‖

ùks pal ka tùšc ‖

škirsta m ška | ka‿bel kis

alksnýns (l. olszyna) sm. (1) alksnių priaugusi vieta: káȓves nu‿sáuli(s) supú·li i

‖

alpulỹs sm. (3b) alpimas, apalpimas: užẽ·ji kaškúoks alpul s| nie‿næpajut
ka·p‿nuvirt
altarãcija (l. alteracja) sf. (1) susinervinimas: kuõžna altarã·ciji kél kraũji spaud ma ‖
(l. altarzysta) sm. (2) kunigas, atleistas nuo pareigų: tau‿altar sta i k eli i‿k ta
para j
màs gã·vuom jǽuna kuni ùka ‖
ãmals sm. (3b) medžių parazitas: ã·mals ušpú·li

obeles i‿anuõs nu

va v sas ‖

ãms sm. (4) žadas: unc‿ta·(p)‿páȓsigunda | ka‿ã·ma prarã·da ‖
amžinãtilsis bažn. (ppr. acc.) sm. (1) kalba apie mirusijį: u žinã·ti sis mùna v rs bùva
gérs žmuõgùs ne‿tik‿mún | bet‿i‿su
ánžvalktis sm. (1) pagalvės užvalkalas: taz‿druob nis únžva
anaũsykį adv. anuosyk: anaũsi·ki tu

usipi

is

pràded

ti ‖

šta ‖

andaruõks (l. andarak) sm. (2) sijonas: ræñdunt par‿ràsàs sušlã·pa andaruõka
pã·pada kes
õ
andinãrija (brus. aндынapыя) sf. (1) išimtinė: š met a dinã·riji gav
i‿bú ums ‖

kv

ãniuols (l. anioł) sm. (3b) angelas: pav
olã· ‖

uols ‖ i‿vaikã· niẽr

ankstýbs, -a adj. (1) ankstyvas: da‿u

li nupaiš
t sr

gràžùs
s

uo‿uñc

ántrašas (vok. Antschrift) sm. (1) adresas: dú·k mún sàva naũji á

ru

p eji risigéȓti ‖

13
kašku
apálka (l. apałka) sf. (1) pirma atpjauta lenta su žieve: paȓs ve
bú·s i
prakurã· ‖

p lna vež ma apálku |

apatnyñks sm. (2) apatinis moterų drabužis
i‖

ù

apaũts sm. (2) avalynė: pràsc tas‿mùna apa
apc gas (brus. oбцyги) sf. pl. (2) replės:
tik‿su‿apcũ·gums ‖
ãpdars sm. (3b) drabužis: riž‿b

ura· páršlapa ‖
ta·p‿ù væršta | ka‿gal es acù ti

re k pasistrã·j ti | nusipi ti naũjùs ã·bdarus ‖

apdavã sm. pl. (3b) kerėjimo priemonės: tuos‿ciguõnis abdavã· niẽka næmã·či·ji ‖
apiek ns, -ė (brus. апекун, l. opiekun) smob. (2) globėjas
i‖

u nætu

apýnastris sm. (1) arkliui ar kitam gyvuliui maunamas pakinktas:
a
v sadà skuõlinu·s ‖
apýrikini sf. (1) riekė per visą kepalą:

uki

li sàva tùrù |

ikini dú·nas su‿ v stu ‖

ãptas (l. haft) sm. (2) tam tikras drabužių pakraščių išsiuvinėjimas
urù
bã·bas ku ki su‿ã·pta·s ‖ bã·ba mi
à mún pal ka sàva sijuõna su‿ã·pta·s ‖
árba (l. arfa, vok. Harfe) sf. (1) arpas: tuok žuol eti gru·dã· | reik e(s) skuõl ti·s
árba i‿val ti ‖ mú·sa árba gærã· vã·la grú·dus i‿næsu
sù i ‖
ar elka (brus. гарэлка) sf. (2) degtinė: uñc niẽka ned rp | tik‿d na i‿n
ar ms sm. (2) suarta dirva

ti maũk ar elka ‖

uárc ar ms ‖

armýderis (l. armider) sm. (1) triukšmas: vaikã· pak eli túoki aȓm deri | ka‿trúoba
le dies ‖
a nuots (l. ornat) sm. (1) viršutinis kunigo drabužis:
bálta a nuota ‖

di·n læbuõnc la ki m

s a sivi kis

asàba (rus. ocoбь) sf. (2) asmenybė: puõni bùva labã· vàžn asàbà | tva ki v sa‿ũ·ki ‖ bú·ta
ideliẽs asã·bas ‖
asabnã adv. atskirai

i asabnã· nu‿tievũ· ‖

àsla sf. (2) plūkto molio trobos grindinys: ri(š)‿šlú·nant | re k pal
næ‿ta·b‿du k es

ti·ti ã·sla su‿vú di u |
lna šù
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ãšuts sm. (3b) arklio uodegos ar karčio plaukas: iš‿ašutũ· nuv ti pú tæ· r gànà tvi t
i
nænutráuk ‖
ãtdūsis sm. (1) kvapas: sènis i lǽida paskut ni ã·du·si i‿nùmiri ‖
bãba (l. babcia) sf. ppr. vk. motinos ar tėvo motina: mùna bã·ba su vi
uoz‿bæpa n ‖

krùkæ·s

bãbkas (l. babek) sm. lauras: i‿kilbàsùs rid eta daũg bã·bku lã·pu ‖
bab ni (l. babunià) sf. (2) senelė: mùna babũ·ni gi·vén túol ‖
bàčka (brus. бочка) sf. (2) statinė: riráu
su minu ‖

p lna bã·čka kuopũ·stu i‿paspáu

bàds sm. (4) neturėjimas ko valgyti: ka‿bú·s bàc | v

u

baguõts, -a (brus. богаты, l. bogaty) adj. (1) turtingas: uñc gànà bagúoc | túr daũg
dirbamuõs žẽ·mis i‿m ška ‖
bàkia (l. baki, rus. баки) sm. pl. (2) žandenos: unc‿túo us d de us b us usæug na |
nie‿paž ti næbg
bãkans (l. bochon) sm. (3b) kepalas: kráutuvis le t nuo pàme t kèl dú·nas bakanã· ‖
bãks (vok. Back) sm. pl. (2) didelis indas skysčiui laikyti: mùna k
re
ke bã·ku vúndenc ‖
bak ži (vok. dial. backhus) sf. (2) lūšna: bakũ·ži ba g sul

u bundã· pag di·ti

ti i‿žẽ·mi ‖

balakãns (l. bałachan) sm. (2) prastas viršutinis drabužis: mùna balakánc kǽura·
pármirka | re k pa
uti ri‿p
us ‖
balam ts (brus. баламут, l. balamut) sm. (2) išdykėlis: ti·‿balamũ·ta
a k busi obu s
šã·ka nuláuži ‖

i túoki

baliavúoti, -úo, -úoji (l. balować, brus. баляваць) intr. puotauti, ūžti: bep gù
puõnams | ka‿niẽks dau
n ru·p | tig‿ba vúoti i
i‖
bãlius (l. bal) sm. (2) puota, pokylis: uot‿vã·kar paz‿diẽdis bùva šu nus b us ‖
ba kis (vok. Balken) sm. (1) storas rąstas, sija: trúoba túoki ž mà | ka‿sus e
gálva i‿ba ki ‖
bamb zas (l. bambiza) smob. (2) paauglys: mùna ba b zas pac‿tàs k
bánkieris (l. bankier) sm. (2) didelės talpos metalinis indas su dangčiu

ums gan ti ‖
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u

lnu

us i‿ràtùs ‖

ba gs (l. borg <vok. Borg) sm. (4) ėmimas į skolą: nætur ej
un‿ba gas
dú·na i‿búlka ‖
ba za sf. (4) barzda: nusiskùsk ba za | næv

pini·ŋgũ· | tud

uok a šẽ·pis ‖

batv nia (l. botwinka, rus. бoтьвинья ) sm. pl. (2) burokų lapų sriuba: švi
ba v
u tèks i‿ri·túoju· ‖
beñkarts (l. bękart) sm. (1) pavainikis: taz‿b

p lna kã·tila

karc su‿mùnim nesiska ta ‖

bergždieliẽ sf. (3b) nevaisinga: š met mú·sa káȓvi pal ka be

dieliẽ ‖

besèdla (l. basetla) sf. (2) kontrabosas: mùna v rs muok eji grã·j ti su‿bes dlà ‖
bèstija (l. bestia) sf. (1) 1. gyvulys, žvėris: p lnc m šks riv sa
tiju ‖ 2. scom. niek. (1)
nenaudėlis: uo‿kúoks b tiji tas‿kã·tinc | viẽlek vi ùka pagã·va ‖
bevéizint adv. greitai: bevéizint i‿vã·kars atẽ·ji

niẽka næpad rba

bẽzas sm. (2) alyvos: bæzã· pràded ži·d eti puo‿šaln

i tù

bezmiẽns (brus. бязмен, l. bezmian)) sf. (2) svertuvas: paž
pasi ve ti lus ‖

ù‖

ok be miẽna | núoru

biẽda (l. bieda) sf. (4) nelaimė: gærã· | ka‿nætúol gi·vén sæsũ· | jie‿kúoki biẽdà |
v s r ka risiša ti ‖
biẽris, -i smob. (1) bėras arklys: biẽris pàmeti p

ks v ti i‿kù ni k

ti ‖

b čyti, -y, -yji tr. pasipuošti: tã·(p) pasib či·jæ· | kã·(p) pànà riš‿ka
biẽdnas, -a (l. biedny, brus. беден) adj. (4) neturtingas: ge
bet‿ùštàt vis ms teis ŋks ‖
b esas (brus. беc, l. bies) sm. (1) velnias: kúoks b esas
isi
usi ‖
i kãp (hibr.) adv. bet kaip: uñc m

j

až‿bú·su biẽdnas |

tàvi dàba

neši ‖ ànà biesũ·

ùs bili‿kã·p sùmeti i‿krũ·va ‖

bỹstras, -a (rus. быcтpый) adj. (4) greitas: mùna diedùks pas na | bèt da‿gàna b stras ‖
b škis (vok. biβchen) sm. (2) truputis: næsu

k v sa miẽsa | pal k b ki i‿mún ‖

b tis sf. (4, 2) bitė: ta·p‿isiv eli b tis i‿pláukus | ka‿næbg niẽka·p ištráu ti
bùva kèl b

i
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blazg tyti, -y, -yji intr., tr. kalbėti niekus: gànà blazgũ·ti·ti | a k m

kapúoti ‖

bl ka (vok. Bleck, brus. бляха, l. blacha) sf. (1) indas kepti: 1. l eka re k i t ti
su‿sma um | tik‿puotám p ti ta us 2. skarda: u lip un‿suru·d ejusis
l ekas i‿páȓsi juo
oji ‖
bràgs sm. (4) stirta:

udã· neti pa i‿da žini | sud ej

i‿brã·ga laũki ‖

brãjyti (brus. броиць, l. broić) intr. žaisti: mùna ka ùks núor brã·ji·ti ‖
branzaliẽts (l. bransoleta) sm. (2) apyrankė: puõnes un‿ru ku usimáudava au s ùs
branzaliẽtùs ‖
bráuninks sm. (1) kišeninis automatinis pistoletas:
pasikavúojis bráuni·ŋka ‖

puõnc tur eji

ri·niẽ

brãvors (l. browar, brus. бровар) sm. (3b) spirito, alaus darykla: mún rúoduos |
ka‿taz‿brã·vuors
stúov nu‿
br dnus, -i adj. (4) bjaurus.: túoks r dnùs v rals | kaz‿g anaũ

ti ‖

br ka (brus. брыка, l. bryka) sf. (2) dvikinkiai ratai kroviniams vežti:
paȓv i kèlès r kas na i‿u i
briñkšas sm. (2) didelis vaikas: tuo

ri kšas | j

gal etum mún dau

pad eti ‖

br tva (rus. бритвa, l. brzytwa) sf. (2, 4) skustuvas: ta·p‿a š pa r tvà | ka‿su‿visám
niẽka nebèjæm ‖ mù
š
tvas ‖
br zgils sm. (3b) žabuoklis: ka‿nesibaid tu a l s | re k u d eti r gilus ‖
brỹlia sm. pl. (2) skrybelės kraštai: ka·p

tu

r us ne‿i‿taũ‿pùsi ac le ke· ‖

brỹzas sm. (2) siauras, pailgas gabalas: pi·túms isid ej
i‿cibùli ‖
bruõks burokas, runkelis; jo šakniagumbis: ne p ej
i‿pàšali žẽ·mie ‖

r za laši ũ· su‿dú·na
nuk ti visũ· bruõku·

bruõstva (l. bractwo) bažn. sf. (2) škaplieriai: pas‿mùna t eva v sadà un‿kã·kla bú·dava
bruõstvà ‖ v sàs bruõstvas pali
u
brũds (l brud, brus. бруд) sm. (2) nešvarumai: ta·(b)‿buv š na k ždams
i‿da žini sudu k ejis |
ka‿a mirk piȓtiẽ | brũ·da nu‿nùgaras ã·ji vuõla·s ‖
brùdnas, -a (l. brudny, brus. брудны) adj. (4) nešvarus: vanieŋkuo j
pasidã·ri brùdnus | re k p ti laũkuo ‖

vundũ·
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brùka (l. bruk) sf. (2) akmeninis grindinys: va

jænt par‿brùka ba æ· krã·ti vež ma ‖

budavúoti, -úo, -úoji (l. budować) tr. statyti: reik es prad eti budavúoti naũji sta da ‖
budyñks (l. budynek, brus. будынак) sm. (2) trobesys: anuõ bud ka· j
supũ·ti
ù
i
bùkiets sm. (1) puokštė:
bùlbi sf. (1) bulvė

isi

n

d deli bùkieta panav ju ‖

u

bulbỹna sm. (1) bulviena: uo(s

ba g

u
ej

a

bulbúojus (hibr.) sm. (1) bulvienojus: a(š)‿
išáȓti bú

ti bu

usæs ‖
nas i‿tujæũ ùšali ‖

di·n a su pj

ti bulbúoju | uo‿nægal esu

búoba (l. baba) sf. (1) ištekėjusi moteris: mùna búoba múok skã·nu kùgeli i k ti ‖
buobélka (hibr.) sf. (1) bobapalaikė: ta‿buobélka | kàtrà gi·vén ũ·li·čis gàli | pardavin e
ã·datas i‿šku us ‖
búobturgis sm. (1) vieta, kur prekiauja moterys: búobtuȓgie un‿sta ùku
mã·si vi
sũ·ȓu ‖

n bùva

buõvelna (l. bawełna) sf. (1) medvilnė: su‿v lna re k a m ti | uo‿su‿buõvelna atáu ti ‖
bu čyti, -y, -yji (l. burczeć) intr. prieštarauti: mùna múoti·na par‿di·nũ· d nas tig‿bu i·
i‿šaũk un‿v ra i‿vaikũ· ‖
bùrka (l. burka, brus. бурка) sf. (1) didelis milinis apsiaustas: tik‿par‿p ùs di ú u(s)
péigus a sivi kdava búrka ‖
bu kštins (l. bursztyn) sm. (3b) gintaras: v sadà pasi
karu us ‖
cãcka (l. cacka) sf. (2) niekniekis: váikšta· a si

davau | usid edava bu

usi visuo

cibùli (l. cebula) sf. (2) svogūnas: ri‿numũ· pasisvadin

k

s cácka·s ka·p‿mã·žas va ks ‖
s

s cibù

ciekaũns, -a (l. ciekawy) adj. (4) smalsus: beñt j
∗zuosi ‖

ù næbú·(k) ka·p‿ta‿ciekaũna

c eks (vok. Zeichen, l. cech) sm. (1) dėmė: ne
i‿j
v n ciekã·

a sivi ti naũji jùpa

ej

ciek ts, -a adj. (1) dėmėtas: anuõs v sas sijuõnc ciek

tina

i

cieravúojims (l. cerowanie) sm. (1) adymas: acibúoda mún tas‿pu

ku cieravúojims
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kuõžna d na ‖
cieravúoti, -úo, -úoji (l. cerować) tr. adyti: ne
tujæũ v k ras ‖

eju cieravúoti vaikáms pu

ciguõns, -i (l. cygan) smob. (2) čigonas: š di·n ciguõnc tu gui v

kas |

pardavin eji

cikúorija (l. cykoria) sf. (1) trūkžolės šaknų milteliai – kavos surogatas: dàba j
géȓti kavuõs | rẽ·ci·kæ·s usi i
tik‿cikúori·jis ‖
cỹmants (l. cement) sm. (2) cementas: žẽ·mi pasidã·ri k ta ka·p
is ve ti ‖
cy bals (l. cymbał) sm. (3b) cimbolas: žũ·ru kúoks t

ciuõci (l. ciocia) sf. (2) teta: mún

n bga u

manc | næg niẽka·p

rik bis

cirùlniks (brus. цырульнiк, l. cyrulnik) sf. (1) kirpėjas: va
nuve su pas‿cirú nika ‖

us ‖

bals kàbalu·jæs ‖

ju i‿tu gu | tum‿p ù

i pad eji v sùs va kùs užaug ti ‖

ciúongs (l. ciąg) sm. (1) skersvėjis: truobuõs lúŋks atidar
i‿prad esi kúosieti ‖

patráuks

oŋks

cuk erka (l. cukierek) sf. (1) saldainis: gæguž nie bærnã· m gàs váišina cuk erkums ‖
cvèks (vok. dial. zweck) sm. (4) vinis: ri·túo iš‿tu gaus nupi k) kúoki kiluõgrama
stuorũ· vækũ· ‖
cv klas (l. ćwikła) sm. (2) raudonasis burokėlis: ne
páȓžieli i‿nu t ba ‖

ej

la kù nurav ti v klu |

či škals sm. (3b) 1. žadintuvas: tas‿mùna či škals nèči ki i‿pavielav
2. kas daug šneka: t kras či
i‖

acik ti ‖

či bs (sl.) sm. (4, 2) atsikišęs plaukų kuokštas: kúok
v sàs suõdas búobas ižgu
i‖

ba pasist usi váikšta· |

či čela (brus. чучала) sf. (1) baidyklė: ti·g‿daũg rista
špuok
gas nùlesi ‖

i‿v ni

alu | uõ‿vi t k

či dnas, -a (l. cudny) adj. (4) keistas
čiupryna (brus. чупрына, l. czupryna) sprandas: næklausi·g‿dá | tujæũ gáusi i u ri·na ‖
čiùt (rus. чуть) adv. vos, tik: besi upi
čýžena sf. (1) draiskalas: túo ùs

obu us suva

i
i

un‿mi

žænas | reik eji pjǽu ti·ti stu
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dainiùška sf. (2) daina (komiška): mùna v rs muok eji ti·g‿da ùšku | ka nie‿i‿jǽuti
skũ·ra visũ· næsuraš si ‖
dak čiuoti (sl.) tr. kankinti: parẽ·ji v rs iš

pis i‿v

mi mùni dak

uoti ‖

dapšãns (plg. l. tapczan) sm. (2) minkštas suolas: m gas | sus edu s un‿dapšã·na |
prad eji
i | dú·ti·s ‖
darãšius, -i smob. (4) sartas: mùna dar us sutráuki v sùs pak ktùs ‖
datrivúoti intr. ištverti: tuogz‿galvuõ(s) skaũsmas u

i | ka‿næbg da ivúoti ‖

davãdyti, -y, -yji (l. dowodzić) intr. aiškinti: kaim ka mún padavã·di·ji
ka·p‿taz‿žuol kès géȓti ‖
diẽsles sf. pl. (2) dėtys: re k jǽuti ta v šta | uo‿v sas d
dygulỹs sm. (3a, 3 b) dieglys: par‿v sa n
dỹkastis sf. (1) tingėjimas

ti di·gu

v

u

es išẽ·ji laũkuo ‖

ti šúona | uos‿i

e

i dárba ‖

, -a (vok. dial. dicht) adj. (4) nutukęs: kuoks‿tu‿par‿ž ma d kc pasida
v s druobù tràt ‖
dràts sm. (4) viela: páȓsi
prã·ji
u ji ‖ užli

i i‿su
u
un‿drã·ta i‿páȓsi

‖

drèbezgia sm. pl. (1) sudaužytas ar sulaužytas daiktas
i
i
ka ‖

un‿žẽ·mis |

dugnuõlis sm. (2) storoji žarna: tuoks‿r bùs dugnuõlis | bú·s skã·nu·s viedarã· ‖
fieli i, - , -iãva (vok. fehlen) intr. šlubuoti: š met mún kaškuo
pie ti š rd s | musiẽt tu u gu
i‿ligúonini ‖

prad eji

friz ra (l. fryzura) sf. (2) garbanoti plaukai: prad eji l ti i‿v sà tàva rizũ·ra isiléis | v sas
va s un‿niẽka
fùrmuons (l. furman) sf. (2) vežikas: púrmuonc sied edava kariẽtas r
bú·dava usi
i
f tra (l. futra) sf. (2) kailiniai:
futriùks sm. (2) kailinukai

kie | un‿galvuõs

di·n tuoks‿ša tis | uo(s)‿su‿pũ·tra g i
iu

u ùka | dàba ta‿næbšálsu ‖

i sf. (2) gerklė: mùna búoba ka‿paléid garmal ni | ta‿v sà trúobà
ius (l. garnitur) sm. (1) kostiumas: se

eti ‖

gaȓn tuoȓus gal edava

le da·s ‖
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pasi ti tik‿puõna· ‖
gatuñks (l. gatunek) sm. (2) būdas: mùna t evs bùva g ra gatu ka | su‿niẽkum
nesip ka ‖
gavénda (l. gawęda) sf. (1) kalba: mún j

nusibúoda klaus tis tàva gavǽndu ‖

gýnsla (dial.) sf. (1) gysla: nu‿suŋkaũs dárba mùna ru ku gi·nslas išúoku s ka·p
glùpstva (l. głupstwo) sf. (2) niekniekis: risipirkã· visuo
g ra dáikta ‖
gl snis (dial.) sm. gluosnis: b

glùpstvu |

nie‿v na

p us sùtu·pi un‿pal kusis gl ni šakuõs ‖

glùšas, -a (l. głuszy, głuchy) adj. (4) kurčias: mún atrúoda | ka‿unc‿jæũ
nu‿pat‿mažu
r glùšas ‖
grãdusnyks (rus. градусник) sm. (1) termometras: padú·k grã·du ni·ka | pamatú·su
va ku· ka ti | uo‿v sas raudúonc ‖
gùziks (l. guzik) sm. (3b) saga: pàme
p
ti v sùs ‖

iš‿k

kis v na gùzika | dàba reik s

(l. gwalt, vok. Gewalt) sm. (2) riksmas: a‿gi d |
i gva tas ša i ‖
ýdžia sf. (1) priekabė: pare n risigiẽris v rs i

kàškàs m ki

ška

uo‿gu ti·s n n ‖

ýps (vok. Hieb) sm. (1) kartas: mu(n)‿niẽka niẽr un‿v na pa ta kalã·di p

ke ti ‖

yžarga adv. smarkiai įsitempus: mùna m gà i·žarga tujæũ a š eri v sùs g vuo us ‖
jab kãp adv. bet kaip: sugrú·da druobù ùs jæp‿kã·p i‿šiẽpa | uo‿dàba næbruñdù ‖
i, - , -ãva tr. draskyti: kur‿ta·p‿sma

nujærkavã· ka ri ru ka ‖

jiẽdals sm. (3b) valgis: pràsc bùva tas‿kùme u
jie

dals

is, -i smob. (3) valgytojas: næpkúoks iš‿anuõ
k ùs kún us i‿gànà ‖

j esti, j

tr.

tik‿jú·d krũ·pa· ‖
ed ejis | pa nie

valgyti

jùška (l. juszka sf. (2) krosniakaištis
iš‿truobuõs nei

oji

ed ‖
u

kalatáuka (rus. колотовка) sf. (1) sviestamušė: par‿daũg
tã·škuos
mù ti ‖

u

i jùška | ka‿š lima
tuõna rip le· i‿kalatáuka |
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ka dra (l. kołdra) sf. (4) antklodė: nuorz‿gù ù puo‿pu·k ne ka drà | uo‿vi t k) kúojæs
ka·p‿lædã· ‖
nešukuoti plaukai: re k nuki ti tàva kaltũ·na | niẽka·p næg
išukú·ti ‖
sm. (2)

kalvarãts (l. kołowrót) sm. (2) verpiamasis ratelis: mùna bã·ba par‿di·nũ· d nàs
prasied edava ri‿kalvarã·ta ‖
kamùrka (l. komórka, rus. каморка) sf. (1) 1. mažas tamsus kambarėlis: gærã· ka‿ r
kamú·rka | viz‿g ‿ša
pasid ti
2. prasta trobelė: màžà ta‿mú·sa
kamú·rka | uo‿t ‿žmuo tùram suti i ‖
kamzélka (l. kamzelka) sf. (1) liemenė: gærã· | ka‿a sivilk
túoks‿ is | ka‿ ura· pùt ‖

ka zǽlka | uo‿laũki

kilbãsas (brus. кiлбаса, l. kiełbasa) sm. (2) 1. dešra: pad rbuom k s káȓtes kilbã·su
i‿ nešiem i‿kã·mi
zi·ti ‖ 2. ruožas odoje, iššokęs nuo sukirtimo: gaspaduoȓus
ta·p‿iš gi pi·menùka su‿v te | ka‿kùprà bùva v n kilbã·sa· ‖
krèpelis (vok. Krüppel) sm. (1) silpnos sveikatos žmogus: v s jæũn iš‿káima išl
i‿miẽstùs
uo‿pal ka tik
r epe
kùska (l. chustka, brus. хуcткa) sf. (2) didelė stora skara: mùna bã·ba tu
kùtas (l. kutas) sm. ppr. pl. (4) papuošimas iš siūlų: nu kẽ·pæta
v s kutã· ‖
(nlt.) sf. (1) niek.

ti

i grã·ži kùska ‖
nutru·ki

i

kailis, oda: tujæũ pàt gáusi i‿kù

iela (l. kutwa) scom. (1) apsileidėlis, nevala, tinginys: pasitráuk | tu
nu‿mùni·s ‖
kuválda (l. kowadla) kūlė: stúoru

ù

u

i tik‿su‿kuválda ‖

kùzni (brus. кузня, l. kuźnia) sf. (2) kalvė

i kù

(brus. хвapтук, l. fartuch) sm. (2) prijuostė
kviẽtka (brus. квeткa, l. kwiat ) sf. (2, 4) gėlė: anuõs pal
sm. (1)

i kvartũ·ga ‖
gi v nas kviẽtkas | gràžù pa

velnias: vaikštã· pajũ·dis ka·p‿lic pieȓus ‖

lỹčnas, -a (brus. лiшнi) adj. (4) likęs nuo reikiamo kiekio: da‿l ka púora li·čnũ· maišũ· |
ù dú·ti ‖
liečýna sf. (1) kaukė: ùžgavie

ž du bùva ba

s lieč ·nas ‖

r eti ‖
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liẽčyti, -y, -yji (brus. лячыць, l. leczyć) tr. gydyti: re k anaũ v ti liẽči·ti paz‿dã·ktara |
um æs liẽkarstvas niẽka næpàded ‖
lieši ti, - , -ãva (vok. löschen) tr. skiesti: ànà nus
lã·trams ‖

i‿pardavin e

liktárna (brus. лiхтapня) sf. (1) žibintas, vartojamas pasišviesti kur einant: su‿liktárna
ù
i
i‿g
liktuõrius (brus. лiхтapь, l. lichtarz) sm. (2) žvakidė

i

ika liktuõȓu·si dẽ·gi žvã·kes ‖

l štva (l. lisztwa, brus. лiштвa) sf. (2) įsiuvamas siauras medžiagos gabalėlis: ruŋkúoves
pasidã·ri par
ras | re k id eti l štva ‖
liùktas (l. lucht<vok. lucht) sm. (2, 4) dūmtraukis krosnyje: musiẽt uštù
næptráuk ‖
li sas, -a (vok. los) adj. (3) laisvas

ùkta· |ka‿niẽka

ku

, -a adj. (3a) purvinas, nešvarus: parej

iš‿spuŋgul ·na v sà

i sf. (2) mentė plačiu galu duonai šauti į krosnį: sugrù

tinà ‖

i

u

i‿l žis ‖

lýžintis, -inas, -inuos menk. gerintis, pataikauti: ki·k‿ànà l ·žinuos | vi ·k tuo‿bǽrna nægã·va ‖
lùbena sf. ppr. pl. (1) nuolupa: p lna kã·tila lu·bænũ·
sm. (3)

i

ums ‖

stora medžio žievė: v ·ra· nu‿rúnctu lùp lú·bus ‖

lùčka (l. włóczko) sm. pl. (2) minkšti vilnoniai siūlai: pradã·ȓusi
j
su e ti ku
lùges sf. pl. (2) prastų rogių kėbulas: ve

k

u | ka‿v s lùčka·

s lùgès lùkatu ‖

lùkats sm. ppr. pl. (1) prastas, sunešiotas drabužis: ànà susir ka v sùs sàva lùkatus i‿išẽ·ji
pas‿múoti·nas ‖
luõbti, -sta, -a intr. turtėti: puõna· luõpst iš‿va šu pruocis ‖
luõjuoti -uo, -uoji (l. łajać, brus. лaяць) tr., intr. plūstis: búobas ta(p)‿prad eji luõjuoti·s |
ka‿v sas k m(s le dies ‖
luoku

as, -a (l. łakomny) adj. (4) gobšus: unc‿bùva ba

luõkumstva (l. łokomstwo) sf. (1) godumas, godulys
lúopeta (rus. лoпaтa) sf. (1) kastuvas: v sa‿da ža su

luoku c un‿tu ta ‖
tàva luõkumstva un‿pini·ŋgũ· ‖
u‿lúopæta ‖
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luõpka (l. ławka) sf. (2) suolas bažnyčioje: par‿sùma bùva ris edu s p lnas luõpkas ‖
luõska (l. łaska) sf. (4) malonė: diẽvs žmuon ·ms dã·vi d deli luõska ‖ næ ka‿luõska |
aš‿pas
æta ‖
luõzuorius (l. łazarz) sm. (1) ligonis: unc‿pasidã·ri visái luõzuoȓus ‖
lùtis, -i smob. (2) kas nerangus, nevikrus, lėtas: tas‿lùti
màcnus, -i (l. mocny) adj. (4) stiprus, aitrus:

i

is ‖

àcnùs àlùs | iška

‖

makačiuõls sm. (2) grūstuvas: pasitráuk | tujæũs gáusi i
makaũli sf. (2) galva, kaukolė

ž

ùbas

i

malãčius (plg. rus. мoлoдeц) sm. (2) šaunus vyras, šaunuolis: t kras mal us | v ska
sutvaȓk
mãliava sf. (1) dažai

u lu

usilupin eti ‖

maliavúoti, -úo, -úoji (l. malovać) dažyti

i trúoba i

mamùks sf. (2) dem. mama: vaikã· | v sadà klaus ·ket mamùka ‖
i (l. mamunia) sf. (2) dem. mama: niẽ

ẽ i | mamũ·ni v

už na ‖

man ška (l. maniszka) sf. (2) perkelinė krūtinė su apykakle, nešiojama prie vyriško kostiumo:
i‿ã·tlaidu i
i
u
u‿man škums ‖
mañkiets sm. ppr. pl. (2) rankogalis: p rmà
ẽta· mùrin ‖

à

ivi

s

i sf. (2) niek. veidas, burna: ve oru·si prad eji bærnã· v ·nc kitám marmũ·zès dauž ·ti ‖
ma nastis (l. marność) sf. (1) prašmatnumas: múms næsupruñtamas tuo(s) v eta ma na tes ‖
marškuõnis sm. (2) lininis, drobinis audeklas: juogz‿druobùžis ta·p‿næsùger prã·kaita |
ka·p‿marškuõnis ‖
, -y, -yji (brus. мopудзiць, l. marudzić) intr. vilkinti, delsti: næmarũ·di·k |
skub
, -a (l. marudny) adj. (4) nespartus: tas‿marũ·dnas dárps mún su‿visám acibúoda ‖
maskat ti, - , -ãva intr. dirbti rankomis mosuojant: ki·k‿re k maskatú·ti v
i(š)‿šu n s | kuo ti·(g)‿g ·vuo
rda· ‖

denc
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masliuõnkas (l. maślanka, brus. мacлёнкa) sf. pl. (2) pasukos: ka‿prad
u
mi tù i ‖

i

ums

matrãcas (rus. мaтpaц, vok. Matraze) sm. (2) mediniai rėmai su spyruoklėmis, dedami į lovą:
u
ul eti
ù un‿siẽnika ‖
medaunyñks (hibr.) sm. (2) meduolis

u

mélnyči (brus. мельницa) sf. (1) malūnas

ùs ‖

i‿mé

merèška (l. mereżka) sf. (2) peltakys: un‿mùna jù
mẽtieli sf. ppr. pl. (1) pelynas: i v rk mẽ·tie

ve

i

is bùva u
nu‿traiduõs ‖

mielaširdỹsti (l. miłosierdzie) sf. (2) gailestingumas: unc‿v
iš‿mielaši
is ‖

ùni·s padã·ri

miẽra (brus. меpa ) sf. (4) matavimo vienetas: tur etu gru·dũ· u
i
u
nẽmiera be skaičiaus

i

ip

isi

mierkavúoti, -úo, -úoji intr. stengtis nutaikyti: ka‿i‿ka·p‿ànà mierkavúoji | vi
uki
miesčiúonis, -ė (brus. миcянин, l. mieszczan) smob. (1) miestietis: bep gù
iš‿dárba i‿s ed nu
i sf. (2) išdilusi skarelė

usir ždava mi

un‿galvuõs ‖

minavúoti, -úo, -úoji (l. mianować) tr. kalbėti apie ką: prad
ẽmi minavúoti ‖

i | musiẽt mùni

minỹčka (l. mniszka) sf. (2) vienuolė: niẽks nie‿næpagalvúoji | ka‿ànà i
, -i adj. (2) žalvarinis: misi

nis čáiniks re

(plg. vok. dial. Messing.) sm. (1) žalvaris
in ki iš‿mis i ‖

i‿mi

u vérd ‖
is v sas bùva iš‿áuksa |

yti, -y, yji (brus. мыcлiць, l. myśleć) tr., intr. galvoti: ka‿næži
nem
is | vi ·k niẽka næsum
i‖

·ti | ta‿m

mizèriji (l. mizeria<lot. miseria) sf. (1) vargingumas, skurdumas: mú·sa gi·vẽ·ni·ms t krà
mizèriji ‖
mūčélninkas, -i (brus. мyчaльнiк) smob. (1) kankinys: unc‿v sa gi·vẽ·nima
ka·p‿kuoks‿mu·čé
kie ‖
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mučỹni (rus. мyчeниe, brus. мyчaннe) sf. (1) vargas kančia: vi·nái múo iška· gi·vé i káimi
ú·ki
i
i
ẽks ‖
, -y, -yji (brus. мyчиць, rus. мyчить) tr. kankinti, vargti: túoki mat ·t anuõs dàl s |
ka‿v ·nc v ·rs mú·či·ji kap‿tik‿beiman
c‖
mùfta (l. mufta) sf. (2) maišelio pavidalo daiktas rankoms: se
ru kàs v sadà i‿mùptàs susik ždava ‖
mùltins sm. (1) flanelė: iš‿mú ina pasú·ti

i

pu

s ša t

i‿ši

muõčeka (brus. мaчехa) sf. (1) pamotė

m

ori

‖

ur

muojàva (plg. l. majowy) sf. (2) gegužinės pamaldos
nu
u
muõstis (brus. мacть, l. maść) sf. (2) tepalas: kàdà pàte
b ki sumaž eji ‖

i‖
ur

sadà

kúoji su‿muõstè | skaũsmas

múotyns sm. (1) motina
muozuõlis (rus. мaзoль) sm. (2) nuospauda: naũj bã·ta· su ·ni
tik‿su
u
i‖

ùs | ùžtàt

ù

muravuõni (l. murawanie) sf. (2) mūrijimas: unc‿mu·ravuõnis bùva išmúokis iš‿sàva t eva |
ùs d rbdams ‖
mùrdyti, -a, -i tr. 1. grūsti
‖ 2. nardinti

ù
ú

, -a adj. (3b) nešvarus, susitepęs
i‿kráutuvi ‖
mùskuls sm. (1) raumuo: nu‿ žgu

i

i‿šiẽ
i snùki i‿pù

·k ànà da‿múrda
unc‿nèger ‖

sas mu i

ú

ù

i

eji muskulã· ‖

muštáuka (hibr.) sf. (1) medinis indas sviestui mušti
iȓk ·ti vu

u

muštravúoti, -úo, -úoji (l. musztrować) tr. varinėti, šankinti: ànà | ka‿bù
·rs išmuštravúoji | ka·p‿vijúrks sùkas ‖
muštùks (l. munsztuk<vok. Mundstück) sm. (2) kandiklis: kaũ‿dar ·ti
muštùva sm. pl. (2) audimo staklių dalis, į kurią įdedamas skietas
muštùva· | bú·n tu
is audi
mutérka (l. muterka<vok. dial. muterke) sf. (1) veržlė: mutǽrkas ta·p‿užru·d eji |

uštùka ‖
ùšam
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ka‿su‿apcũ·gu

ù i‖

, -a (rus. мyтны, brus. мyтны) adj. (4) drumzlinas
i
in‿máudi·tis ‖

tam‿prũ·di vundũ· mũ·tnas |

mùturiuti, -iu, -iava tr. vynioti, sukti apie ką: nuors‿ànà i
su‿šã·liku
i

imùtu

usi kã·kla

, -i (brus. мyжык) smob. (2) psn. menk tamsus, neišauklėtas žmogus: túoki muok ·nta
mú i
už ka | kàtràs tú
i
nabãgs, -i (brus. нaбoгa, l. neboga) smob. (2) nelaimingas, vargšas
ù i‿pagalvúoti |
ka·p‿ti·‿nabã·ga vaikã· tur es v ·n be‿múoti·nas pal ki· gi
i‖
nabagỹsti sf. (2) vargas, skurdas

utek eji | tú

nabòika (rus. нaбoйka) sf. (1) antkulnis: mù

ú

nachãls (rus. нaхaл) sm. (2) įžūlus žmogus: nu‿i‿pasi
nàga sf. (4) kanopa: kráutu

i

i‖

u‿visã·s pruovúoji·s ‖

ùva | ti

nagáika (brus. нaгaйкa) sf. (1) bizūnas, rimbas: u
nagiñvieris, -i adj. (1) adata

i rã·da ‖

iržũ· k ·buo nagáikas ‖

ivéȓti ú·la i‿nagi

nãglas, -a (vok. dial. nagel; plg. la. nagla) adj. (2) akiplėša, įžūlus: nù | da‿tú
najuot adj. stuomeningas: túoki najúot m

anái v ·nc jũ·ks v ·ra nur ti ‖

naktúopytis sm. (1) naktinis valgymas: par‿pã·grabus žmuon

ú·dams naktúopi·tis ‖

uotis (l. nalewacz) sm. (1) medinis ilgu kotu indas vandeniui semti: pavã·sari
par‿paleid mùs i
ú ini sǽmdava tik‿su‿nal
u‖
nãrava (l. narow) sm. (1) užsispyrimas: vaikáms nã·rava

u‿di ù išvar ·ti ‖

narav sta scom. (2) užsispyrėlis: narav stà | ka‿nægáun kuo‿núor | ta‿šaũk
v
, -a (l. narowisty, brus. нapaвicты) adj. (2) turėti naravą: mú·sa narav sc brúolis
neišẽ·ji i
narãvytis, -yjas, -yjuos (l. narowić sią) rodyti užsispyrimą, kaprizytis: mù
narã·vi·jæ·s | ùštàt aš‿anuõ i‿nænúoru niẽku
as (rus. нocилки) sf. pl. (1) neštuvai: ligúonis bùva tuok(s)‿su kùs | ka‿n šunt

·
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nas ·lkas trat eji ‖
nãščia sm. pl. (2) kartelė su dviem kabliais kibirams nešti
su
iš‿prũ·da vi i ‖
navãtnas, -a (l. nawatny) adj. (4) keistas
kaškúoks navã·tnas ‖

ums g ȓdi·ti

ta i

nažùtka (l. narzutka) sf. (2) palaidinė: nažùtkà su
nebeñt prt. ,gal, jeigu tik

ú

unc‿nu‿pat‿mažu

ned gulis sm. (1) nebaigęs degti medžio gabalas: da‿kù
i
i‖

egu

ned li (brus. нядзеля) sf. (1) 1. savaitė: prã·ji ned eli
sekmadienis: ate s ned eli i‿gal esma pasi s eti
ù

u

megztinis: tas‿néȓt nis

i

(ž.) scom. (1)

udũ· i

id

išdžiūvėlis, džiūsna: taz‿diẽdis pasidã·ri su‿visám nú viesa ‖

nùje (nu+je) prt. taip, žinoma: nù
nùms (ž.) sm. (4) namas: v
numỹ (ž.) adv. namie

is |

i‿tàva pã·graba ‖

, -a (l. nudny) adj. (4) nuobodus:

ù

ui

ú·sa nùmùs v esuls nupú·s i
ù nùmuo i

i kè

už‿nẽ·ni ‖

visái i d la | i du·l eji ‖

netbūtinã adv. tikrai

i‖

ši·na jú·tis gã·la næmat ·ti ‖ 2.
dàba d
m‖

nẽprietelis (brus. нeпpыяцель) sm. (1) nedraugas, priešas, nevidonas
ki·k‿mún i
id rba ‖
sm. (2)

r

·ša | prã·kaita su està ‖

ñt un‿vã·kara gal esu trumpám u

neni (rus. няня, l. niania) sf. auklė: ànà v

ini

ú·su nu

, -i (ž.) adj. (2) namuose darytas: sænã·s čiesã·s v s druobù
nuõbažnas, -a (l. nabożny) adj. (3b) pamaldus
i

ùva num
úojis

nuočỹna (l. naczynie) sf. (2) įrankis, įnagis: tã·ta kù nie tur eji krũ·va
núopersks (brus. нпёрстак, l. naparstek, rus. нaпёрcтoк) sm. (1) antpirštis: usimáuk
núopærsk
su‿ã·data susibad ·si pi ùs ‖
nuorãgs (brus. нapoг) sm. (2) pridedamoji plūgo smailuma: ã·runt di

inus
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nulú·ža nuoràks ‖
núovalačks (l. nawłoczka, rus. нaвoлoчкa) sm. (1) užvalkalas: tas‿nú
nusidie

sm. (2)

nuodėmė

u

i

usid eji i‿niẽks než na ‖
is mù

uoga (ž.) scom. (1) menk. dvasna: ta‿káȓvi
nù tai prt. taip, taigi: nù‿tai

ska ‖

delis nusidiej ms ‖

nusid ti, nus ded, - eji intr. nusikalsti: u
nusistãtyms sm. (1) nuomonė, pažiūra

u

rc nusistã·ti·ms ‖
ka nú·spruoga | kuo‿anaũ da‿laikã· ‖

u nùmuo ‖

valas (ž.) sf. pl. (1) placenta: káȓvæ· nú·valas da‿neišẽ·ji ‖
pàdkava (l. podkova, brus. пaдкoвa) sf. (1) pasaga: žmúonis sak ·dava | ka‿pàtkava neš láimi |
tudiẽ kab ·ndava ri‿numũ· dùȓu ‖
pàdla (l. podło, brus. пaдлa) sf. (2, 4) bjaurybė: ta‿pàdlà viẽ nuv úoji v ·ra nu‿šeimuõs
i‿gi·vén
pat ki·nta ‖
padlàga (l. podłoga, brus. пaдлoгa) sf. (2) grindys: se
uo‿dàba sa uõni susid ejuom padlàgàs ‖

ũ visuõ truobuõ bùva àslà |

padvàda (l. podwoda) sf. (2) arklys su vežimu: jie‿kas‿paskuõli·ntu patvã·da ta‿v
i‿aš‿pàc paȓsi
palendr sas sf. (2) karbonadinė mėsa: niẽka niẽr ska æũ u(š)‿
su‿ši tà dú·na ‖
pàliava sf. (3b) molinių puodų glazūra: nu‿u

‿vi

i
usi

·ta pale

r sa

·ti v sas pã ævas ‖

pastijuõlka (brus. пocтiялкa) sf. (2) grietinėlė: niẽka nier‿ska æũ | ka·p‿kàvà su vi
pa tijuõlka i‿
·s ‖
p sts, -a (brus. пусты) adj. (4) 1. tuščias: nuvẽ·jusi i‿laũka radá pũ·sta žẽ·mi | v s kuopũ·sta·
nu jǽuti i‿nùve t ‖ 2. išgaubtas: ànà ta·p‿stúorà
uo‿da‿væ ka·s pũ·stùs sijuõnùs |
ùštàt i‿atrúoda ka·(b)‿bàčkà ‖
rankúotys, -úojas, -úojuos intr. sektis: musiẽt kas‿u čieravúoji | ka‿š met nesiraŋkúo mún
g ·vuo ‖
ratavúoti, -úo, -úoji (brus. paтaвaць) tr. gelbėti: re k va kùs ratavúoti iž‿bieduõs |
juk
ùva ga sras ‖
ratuñks (l. ratunek) sm. (2) išeitis: suse sma v s | a sita sma | vi t ·(k) kúoki núors
rat ka tur esma rà ti ‖
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razbáininks, -i (l. rozbójnik, brus. paзбoйнiк) smob. (1) plėšikas: va ú·jænt par‿m ška |
mùmis ušpú·li razbáini·ŋka· | v
àt mi i‿pal ka rimùši· uoz‿g ·vùs ‖
rãzums (brus. paзум, l. razum) sf. (1) protas: niẽr kuo‿di·vi·ti·s | ka‿unc‿ta·(p)‿padã·ri |
juk‿tuo‿rã·zuma j
nebiẽr ‖
, -a (l. razumny, brus. paзумны) adj. (4) protingas: tuogz‿da‿mã·žas va ks |
uo‿j
razu
sù nek ka·p‿t kras sènis ‖
remẽzytis, -yjas, -yjuos ginčytis: jie‿kas‿næpat ka | mùna v ·rs tujæũ prad edava
remẽ·zi·ti·s ‖
reñdelis (l. rądel) sm. (1) puodas su kotu
párkuncma i‿b
umar

elie uška su kè ù

ùkùs ‖

riñki (vok. dial. rink) sf. (2) lanko pavidalo viryklės geležis: trúobà
à | re k
nuk ti kã·tilus i‿su
ums u
u
ùs | da‿ku·ré i ù
rubẽžius (brus. pубeж) sm. (2) riba: aná
ruñkulis sm. (1) burokas
ru ku us ‖

·ka næpa teb etam páȓbie ti par‿rubẽ

‿i v rs juõvals

ruñsings, -a adj. riebus: mú·sa susiẽc bùva ba
sélsieti, -ie, -ieji tr. ilsėtis:

é

ums nùne
u

patarkã·vusi kè ùs

žmuõgùs ‖
rba· i

ã· ‖

pasélsėti, - ja, - jo tr. pailsėti: kúoki dàba bú·tu láimi | ka‿gáu
minùtès pasé sieti ‖
siẽniks (l. siennik) sm. (1) čiužinys: se
dad edava ajærũ· ‖

‖

i‿siẽnikus rik ždava

nuors‿k

udũ· i‿ka vep etu |

sýnpečius (hibr.) sm. (1) šildoma krosnies sienelė: pa úo
pu
kas ri‿s pe
i‿par‿nã ti isisáusieji ‖ muna lúova stúov ri‿s pe us | ùštàt i‿gul eti
puo‿adij lù niẽra šált ‖
1

sýts sm. (1) tinklinis samtis kam sunkti: àš | v rdamà kisi
par‿s ·ta ‖

1

sỹts sm. (2) ryšys gyvuliui tvarte pririšti: káȓvi nutráuki s ta i‿pasilǽidusi
subã·di teli·č ki ‖
◊ pri bãdo sỹto bùva apie alkaną: r ·ta ta·(p) riv g
ka·(p) ri bã·da s ta bùvis ‖

siratà (brus. сiрата, l. sierota) scom. (2) našlaitis: tievã· šmiri jæũn

s

ú·gas p

us

rinu

uo‿dàba r ni |
uo‿vaikã· |
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pal ki· sirã·tas | tur eji a ti tarnáuti ‖
skãda (l. schody) sm. pl. (2) laiptai
v su v ·nc pu vs ‖

ùi

eti i‿kaũ ti·‿truobuõs skã·da· pavi ta |

skẽpets sf. (1) didelė užsisiaučiama skara: mùna bã·ba su‿tambú·rku bùva nun erusi
k ùs kẽ·pætus ‖
sk la sf. (4) pliauska: dȓæbul ne(s) k las ka·p‿màt p
mažã· teiš la ‖

ki

uo‿truobuõ s pe us

sklãsta sm. pl. (2) 1. spaudimo įrankis:
musiẽt išvaȓv eji šru·gas iš‿sú·ri | gal es iš ti
iš‿sklã·stu ‖ 2. spąstai žiurkėms gaudyti: pasta
vàkari sta di sklàstùs
uo‿r ·ta
rad ili·ñdusi pã·ca ‖
sklienyčia stiklinė: unc‿i

eri

i

smãgenes sf. pl. (3b) smegenys: aš‿v

ã·

neši ‖

is galvuõs smã·genes

uu

(l. smalec) sm. sing. (2) lydyti kiaulės taukai: gaspad nes bu
un
sniẽduonis (brus. cнядaннe) sf. (1) priešpiečiai: aš‿tã

ù

is ‖
ùs v sadà

i

spodkiùks (l. spodek) sm. (2) lėkštelė (ppr. dedama po stikline ar po puoduku): su
bã
ùka ‖
sprẽčyti, -y, -yji (l. sprzeczyć) intr. ginčyti, prieštarauti
i‿makaũli ‖

is | buo‿gáusi

sprunž na (brus. cпpaнжынa, l. sprężyna) sf. (2) spyruoklė
un‿spru nu ‖
striẽlčius (brus. cтpэлeц) sm. (2) medžiotojas: mú·sa tã·ta bù
puo‿m škùs ‖
strùgs, -a adj. (4) trumpas: áugusi mú

i

strùjus sm. (2) tėvo ar motinos tėvas, senelis: ù
sm. (2)

rąsto gabalas: nu

a (l. struna) sf. (2) styga: gitã·ra· nutrú

ùna lúova bùva
ẽ us i

i

u‿strùgù sijuõnù ‖
ùmiri mùna strùjus ‖
usiẽc aci úovi du‿strũ·kùs ‖
i strũ·nas ‖

stùpyti, -y, -yji (rus. cтyпить) intr. nusileisti: aš‿stùpi·su

is luõpkuo ‖

sùbata (brus., rus. cyбoтa, l. sobota) sf. (1) šeštadienis: meȓg
i g dav
gã·la i‿sùbatuo šlú
ùs | gracavú
ùkùs | ku·rǽndava pi s |

is
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iš‿k tu ‖
sùkata (l. suchoty, suchota) sf. (1) liga: ka‿tàvi sùkata susùktu ‖
sùkni (l. suknia) sf. (2) moteriškas drabužis: ciuõci mún nupi ka naũji sù
sukuõris (l. suchar, rus. cyхapь) sm. (2) džiuvėsis

ukuõȓùs ‖

sùlig praep. su gen., dat., acc., instr. iki, ligi: sùli
i sf. (1) įtaisas sūpuotis, suptis: tã·ta mún bùva padã·ris sũ·pi·ni ‖
supratlỹvs, -a (hibr.) adj. (4) sumanus: unc‿gànà supra l vus bérnc ‖
susiẽds, -i (brus. cyceд, rus. coceд, l. sąsiad) smob. (2) kaimynas: mú·sa susiẽc bùva d
nuobã·žnas žmuõgùs ‖
susied ja (rus. coceдcтвo) sf. (2) kaiminystė: mú·sa susied ji bù
suvisám adv. visiškai, visai

uvi

i

úobas ‖
i‖

sváitieti, -ie, -ieji intr. klėdėti, klajoti: anuõs brúoli

i sváitieti ‖

svẽdaris (plg. rus. cвитep<angl. sweater, l. sweter, vok. Sweater) sm. (1) megztinis: pàgadà
ba gies | àčali | re k vi ti·s v teri ‖
svetỹs smob. (4) svečias: i‿mú·sa trúoba bùva isibrúovis kažinakú
(l. szalbierka) sf. (1) liemenė: aš‿tu

ù

šañdyti, -ij, -iji (vok. schäden) tr. plūsti: ripú·li ànà ri‿mùni·s viduriẽ kráutuvis
i‿prad eji ša di·ti | bú·k ta‿àš | anuõs v ra v úoj ti ‖
šmỹrs (vok. dial. smēr, vok. Schmiere) sm. (2) ratų ašių tepalas: nie‿næpaju
ruŋkú
i‿rã·tu i‿v sa su
ù sumu zi
(vok. Schmirgel ) sm. (1) švitrinis tekėlas, galąstuvas: su

u pagalú

i

špituõli (l. szpital) sf. (2) bažnyčios tarnų gyvenamas namas: nætúol nu‿ba n čis bùva
pituõli | katruõ a sigi· ·na zakra tijuõnc ‖
špỹžia sm. pl. (2) viryklės plokštė iš ketaus su skritimais: ta·p‿ù n
i‿u p us vi ũs vérd ‖
šrūbštuõks (vok. Schraubstok) sm. (2) veržtuvas:
be‿šru·pštuõka j
niẽka næpadar si ‖

re k labã· t

dèg | ka‿katilã·
rišru·bú·ti | tudiẽ
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švýtrauti, -aun, -ava intr. pasipuošus vaikštinėti: ànà kuõžna ned eli pasiried dava
i‿a dava pa v trauti ‖
tambùrks (l. tamburek) sf. (1) vąšelis: v s anuõs re nika· bùva a néȓt su‿tambú·rku |
uo‿su‿virbalã·s | nǽrtas tik‿pu čækas ‖
tiẽmyti, -y, -yji (brus. цямiць) refl. tr. dėtis į galvą, domėtis, įsiminti: ta(m)‿m
neisi
i
patiẽmyti tr. pastebėti:

imuõ truobuõ ànà v

i aš‿niẽka

i‖

tranáuti, -áun, -ãva intr. prk. refl. rūpestingai ieškoti, klausinėti: u
ne‿tik‿sàva | bet‿i‿kitúosi parã·pijuosi ‖
aptranáuti tr. rūpestingai ieškant surasti, nusižiūrėti: ànà a sitrã·nava g ra
v ta gi·v ti ‖
traskáuka (l. truskawka) sf. (1) braškė: v sàs mú·sa traskáukas vàg s nu
i nætu
i
traũkis sm. (2) tokia piktžolė: traũkis nu
trùčas (l. truć) sm. sing. (2) nuodas: susiec i

nuoma liẽkarstva ‖
i

túorpa (l. torf, rus. тopф) sf. sing. (1) durpės: kur‿se
vã·sara bú·n p lnas v denc ‖

ùču i‿nùmiri ‖
kã·si túorpas | dàba tuoz‿dũ·bes

tušãnas sm. (2) virtos bulvės su spirgučiais: mú·sa káimi

ù

tuvynciùngliu (hibr.) adv. be sustojimo, be pertraukos, ištisai: tu
trúoba pláuti i‿pláuti
t

i ‖ niẽkadà

ú

ù tùr

, -in, -ina intr. iš lėto eiti, vilktis: unc‿sa tũ·zin be‿júoki struõka i‿v skas ‖

ukãzyti, -y, -iji (plg. rus. уkaз) liepti: múoti·na mún ukã·zi·ji i

ȓti bu

uknuõlis (brus. вукнaль, l. hufnal) sm. (2) pasaginė vinis: nuva vus i‿tu gu | re ks pa škúoti
| g bú·s pi ti uknu
uo‿nebiẽr su‿kum‿patkavũ· rik ti ‖
ukvãtnas, -a (brus. aхвoтны) adj. (4) kas turi norą: mùna va ks labã· ukvã·tnas u
| ki·k‿túr | v sùs suválga un‿s ki ‖
lyči (brus. вулiцa, l. ulica) sf. (1) senovinio kaimo kelias, gatvė
ũ·li·či i‿anaũ dal n i
umàrus, -i adj. (4) veržlus, greitas: u
r labã· umàrù
žuõdis næ‿ta·p | tujæũ púln su‿kuluõka·s ‖

uo‿jie‿da risig eris | ta‿kúoks
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ùnuors sm. (1) iždidumas: mú·sa puõni tu

i d deli ùnuora ‖

unorãvs, -a adj. (4) išdidus: dã·ktars bùva unuorã·vs | su‿biednã·s niẽkadà ne nek edava |
tik‿su‿baguotã·s ‖
únžūls sm. (3a) ąžuolas

uki

ut ni únžu·la ‖

ušuõks (l. uszak) sm. (2) stakta: ka‿acikráu tiem i‿ta
naũjùs ušuõkù
supùvu us ‖

oba gi·v ti | tur ejuom susi

utárnyks (sl.) sm. (1) antradienis: l gi utáȓni·ka tù

i bú

uzbuõns (l. dzban, brus. збaн) sm. (2) ąsotis: kuká

i p lna uzbuõna alaũs ‖

uzdẽni sf. (2) apynastris

u

iu

i

ma ‖

i‖

es (plg. l. zoduszki) sf. pl. (2) vėlinės: par‿uždu·š nès v s un‿kapũ· ù deg žvak kès |
uo
uo bú·n m s už‿m ru us ‖
vàlug (l. według) praep. su gen. dat. instr. pagal, sulig (nurodant veiksmo motyvą, pagrindą):
káina tu gui vàlu
ùka | di
is bru
is pi
nusipi
ùpa
vàlug sàvi·s ‖
vazaũni (l. wozównia, brus. вaзoўня) sf. (2) patalpa rogėms, vežimams, ūkio padargams:
ta·p‿ušpù i vazaũnis dù
i
i‖
večẽrė (l. wieczerza) sf. (2) vakarienė: lik‿tumsuõs kã·siem bú bes i‿labã· suvielav
večẽ·ri | ta‿vaikã· visái a kan nuvẽ·ji gu ti·s ‖

i

ȓti

večiórai sm. pl. (1) vakarėlis: mú·sa káimi | ž ma ve orus kǽldava kuo uõ nuorz‿did nie
truobuõ ‖
veiz ti, véiz, - ji intr., tr. žiūrėti: rúoduos veiz ej
susẽ·ji i‿trúoba ‖

i‿kẽ·l

veizuõla sm. pl. (2) akys: ka núori va ku· | ta sak k
vendzỹkla sf. (2) (l. windziarka) rūkykla
kilbã·sa bel kusi ‖

uo‿næpajut

uo‿u

u

veñdzyti, -yj, -yji (l. wędzić) tr. rūkyti (mėsą)
i
i‖

r veizuõlus išpũ·tis ‖
i

i

isi

(l. wisz, brus. вышкi) sm. (2) patalpa ant lubų: ka‿pasi
mùni·s niẽks næràzdava ‖

ka·p ve

ki
i

ii
un‿v šku |

zapálka (l. zapałka) sf. (1) degtukas: sušlã·pa zapálkas i‿nebiẽr su‿kum‿uškúȓti u
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zaraza (l. zaraza, rus. зapaзa) užkrėtimas

ris meti kaškúoki zarã·za i‿niẽka·p kúoji

zaslūga (l. zasluga, rus. зacлугa ) nuopelnas: u
abduovanúoc ‖

i unc‿bùva

zaũnyti, -y, -yji intr., tr. niekus kalbėti: risig ris unc‿pràded zaũni·ti | ka‿acibúost
mun i‿klaus ti·s ‖
zaùšniks (sl.) sm. (1) auskaras: ànà i‿nu

u

ù ika·s ‖

zavar cha (l. zawierucha) sf. (2) pūga, viesulas: vã·kar bùva u
, -ė (hibr.) smob. (1) pokštininkas: u

lusi

zavarũ·kà ‖

i

ú

tka

nei
, -y, -yji intr. pokštauti: u

u‿mažeñc bùva paprã·ti

, -a (l. zbrojny) adj. (4) labai judrus: nu‿i

ù

zdráica (l. zdrajca) scom. (1) padauža, nenuorama
bàtù
i i‿pi i ‖

i su

is naũjùs

zẽdlius (l. zedel, vok. dial. sedel) sm. (2) nedidelis nešiojamas suolelis: mùna bã·ba
vi
i
u
i‿mu·ȓùka ‖
zélkuorius (sl.) sm. (1) veidrodis: ànà næpasi
i‿žmúonis ‖

i i‿zélkuoȓu i‿išẽ·ji

zgrẽbnas, -a (l. zgrabny) adj. (4) grakštus, patogus
ùka ‖

i‿mu

inà
usipi

i

ziẽguorius (l. zegar) sm. (1) laikrodis: musiẽt ta(z)‿ziẽguoȓus nèči ki | a‿aš‿ta·p‿ki·tã·
mi·gúoj
ka‿negiȓd ej
žaržúols (l. żarzyć) sm. (1) žvangutis: puõna a
giȓd edavuos ka·p‿va dava ‖

v sadà bú·dava su‿žaržúola·s | iš‿túola

žebravúoti, -úo, -úoji (l. żebrać) intr. rinkti prašinėjant: párej
gie
ncu | dàba i‿pas‿mùni·s bú·s da ùks ‖

par‿súoda i risižæbravúoj

žegnuõni sf. (2) kryžiaus ženklo padarymas: va kùs labã· su kù r išmuok ti žægnuõni |
an ms vis‿neiše n i‿neiše n ‖
žu

sm. (2) žagrė: senũ· sænúovie næbùva juo
kàtrus tráuki

plũ·gu | v s ã·ri tik‿su‿žu
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Vienų ir tų pačių objektų pavadinimų kaita istorijos būvyje žmonių generacijos
proceso eigoje tame pačiame Norki kaime

19-tame amžiuje

20-tame amžiuje

ablàva

ã·lasas

abrũ·sas
bã·
s

·s

niks
·ta·

krakuõ metis
ẽms
i

21-ame amžiuje

ra kšluo tis
sen laika
d

is

kuõdas

guoptũ·rs

gar ni

guõŋkas

væránda

r ebutis

ka zǽlka

ša b erka

liemẽ· ·

ka t us

krùkis

rameñ.tas

kieli ùks

čie ùks

taurẽ· ·

krã·mi

marmũ·zi

vé.idas

krú

i

garũ· suri

prú·ni·ti

krũ·zas

kvárta

puodẽ·lis

kũ·čka

lú·štva

prastà trobà

kù

is

jes

u r na

sprá.ndas

kvarbã·tkas
kvartũ·ks
lẽ· is

úrsc
kuoz erks

liekáȓni

tiẽka

nažùtka

ska

núovalačks

únžva ktis | ánžva tis

rijuõ

·

kepù ·s r eka tis
vá.i
palaid

·
·

ùžvalkalas
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ŠVARCAITĖ Ieva (g. 1939 04

áiguvos vls., Ke mės r.) – gamtos mokslų

daktarė ir Doctor scientiarum naturalium ir ADoc.
1957 m. baigė Ke mės vidurinę mokyklą, 1962 m. – V lniaus universiteto Gamtos mokslų
fakultetą ir įgijo geografo, vidurinės mokyklos geografijos mokytojo specialybę.
1962–1965 m. dirbo Krãžių ir Ke mės vidurinėse mokyklose geografijos mokytoja, nuo
1966 m. – Geologijos valdybos Kompleksinėje geologinėje ekspedicijoje paieškinių ir žvalgybinių
lauko darbų vykdytoja, geologe, geomorfologe, statybinių medžiagų paieškinio būrio viršininke.
1972 m. žvalgė teritoriją būsimai Maže kių naftos perdirbimo įmonei, 1974–1975 m. – Ignal nos
atominei elektrinei ir V sagino miestui.
1973 m. V lniaus universiteto Gamos mokslų fakultete apgynė geografijos mokslų kandidato
(dabar gamtos mokslų daktaro) disertaciją tema: „Kalvoto moreninio landšafto litogeninio
fundamento antropogeninis performavimas“.
Nuo 1979 m. dirba V lniaus universitete. Mokslinės veiklos kryptys: kalvoto moreninio
landšafto antropogenizacija, agrolandšaftinė ekologija, geografinė terminija, matematinė statistika
landšaftinių kompleksų tyrimuose ir kt.
Keliomis kalbomis skaitė mokslinius pranešimus tarptautinių kongresų, konferencijų bei
simpoziumų metu: San Mar ne (Itãlija, 1994), Tarptautiniame 28-ajame geografų kongrese Hãgoje
(Olándija, 1996), Támperėje (Súomija, 1995), Ròterdame (Olándija, 2005 m.) ir kitur.
Įvykdžius visus tarptautinius reikalavimus Komárne (Vakarų Europoje) vykusioje 29-ojoje
universitetinėje sesijoje Tarptautinė San Mar no Mokslų Akademija 2006 m. suteikė I. Švarcaitei
gamtos mokslų daktaro tarptautinį titulą (Doctor scientiarum naturalium), aukščiausią mokslinę
adjunkto kategoriją ir docento (ADoc.) vardą. Rengia dešimtkalbį geografijos terminų žodyną.
Lietuvos recenzuojamuose („Geografija“, „Geografijos metraštis“), užsienio bei kituose
leidiniuose I. Švarcaitė paskelbė apie 50 mokslo darbų ir 19 mokslą populiarinančių straipsnių.
I. Švarcaitė yra daugelio tarptautinių ir Lietuvos organizacijų narė: Lietuvõs geografų
draugijos – nuo 1974 m., Tarptautinės geografų sąjungos, Tarptautinės geografinių terminų
komisijos – nuo 1976 m., Pasaulio esperantininkų asociacijos – nuo 1989 m., Lietuvõs
mokslininkų sąjungos – nuo 1989 m., Pasaulio lietuvių katalikų Mokslų Akademijos – nuo
1991 m., Tarptautinės San Mar no Mokslų Akademijos – nuo 1992 m. ir kt.
Nuo 2005 m. šimtatomės valsčių serijos monografijos „Vaiguva“ sudarytoja ir vyriausioji
redaktorė.

