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PRATARMĖ 

 

Etimologija yra toks mokslas, kur tarp įvairių autorių kyla daug diskusijų. 

Pirmiausia buvo remtasi Algirdo Sabaliausko „Lietuvių kalbos leksika“ (Sabaliauskas, 

2009). Būtent čia rasta daugelis žodžių, teko tik papildyti sąrašą, bet pagrindas darbo rašymui 

buvo suteiktas.  

Algirdas Sabaliauskas, rašydamas „Lietuvių kalbos leksiką“, rėmėsi daugeliu įžymių 

kalbininkų, ypač Ernesto Fraenkelio lietuvių kalbos etimologiniu žodynu „Litauisches 

etymologisches Wörterbuch“. Jam pravertė ir tokie darbai, kaip Č. Kudzinovskio ir M. Daukšos 

„Postilės“, S. B. Chilinskio biblijos vertimas, M. Petkevičiaus „Katekizmo“ leksika, K. 

Sirvydo „Punktai sakymų“, K. Pakalkos parengtas K. Sirvydo žodyno indeksas, V. Drotvino 

parengtas „Lexikon Lithuanicum“, J. Palionio darbai ir „Lietuvių kalbos žodyno“ tomai. Dėl to 

būtent A. Sabaliausko „Lietuvių kalbos leksika“ buvo išties vertinga knyga šio magistro darbo 

rašymui. 

Labai naudingi buvo darbo vadovės doc. dr. Ž. Markevičienės patarimai ir jos straipsnis 

„Lietuvių, hindi ir sanskrito kalbų leksinės bendrybės“ (Markevičienė, 2002, 106-108). 

Naudingas buvo Wojciecho Smoczyńskio etimologinis žodynas („Słownik etymologiczny 

języka litewskiego”, Smoczyński 2007 m.). Būtent šis žodynas leido gerokai papildyti 

etimologizuojamų žodžių sąrašą. Taip pat buvo remtasi jo etimologine žodžių motyvacija. Kai 

kurie žodžiai buvo savarankiškai etimologizuojami.  

Žodyno sudarymui labai pravertė „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ elektroninė 

versija, kuri yra daug patogesnė už popierinę.  

Vienas naudingiausių šaltinių, be kurio gal ir nepavyktų surinkti tiek išreikštų nuomonių, 

„Lietuvių kalbos etimologinio žodyno“ elektroninė duomenų bazė.  

2008 m. Vilniaus universiteto Baltistikos katedra paskelbė daugiau nei dvidešimt metų 

kauptą „Lietuvių kalbos etimologinio žodyno“ kartoteką. Ši kartoteka išaugo į duomenų bazę, 

sukurtą 2007–2008 m. vykdant projektą „Baltlingva“ (Baltų lingvistinio paveldo tyrimai ir 

sklaida informacinėmis technologijomis). 2010-2012 m. duomenų bazė ir toliau plėsta 

etimologijomis iš naujų literatūros šaltinių, gavus finansavimą iš Lietuvos mokslo tarybos 

projektui „Etimologijos“ (Lietuvių kalbos etimologinė duomenų bazė) įgyvendinti 

(http://etimologija.baltnexus.lt/ žr. 2013-04-25 ). 
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Duomenų bazėje skelbiamos lietuvių kalbos žodžių etimologijos, publikuotos mokslo 

literatūroje (žr. literatūros, iš kurios išrinktos etimologijos, sąrašą). Etimologizuojami žodžiai 

bazėje randami pagal antraštinį žodį, tekste taip pat galima ieškoti žodžių, susijusių su 

etimologizuojamu žodžiu. Šiuo metu bazėje yra apie 19 300 etimologinių įrašų, kurie sudaro 

daugiau nei 203 lankus autorinio teksto. (http://etimologija.baltnexus.lt/, žr. 2013-04-25 ). 

Tai išties originalus ir daug informacijos sukaupęs žodynas. Jis buvo labai naudingas magistro 

darbo rašymui . 

Rašydama teorinę dalį, naudojausi K. Būgos „Rinktiniais raštais“, E. Frenkelio „Baltų 

kalbos“, V. Kavaliausko „Pasaulio kalbos“, J. Laučiūtės „Slaviškais skoliniais lietuvių kalboje“, 

Palionio J. „Lietuvių literatūrine kalba XVI-XVII a.“, A. Sabaliausko „Lietuvių kalbos 

leksika“, V. Urbučio „Baltų etimologijos etiudais“, V. Urbučio „Senosios lietuvių kalbos 

slavizmais“ ir kt. 
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ĮVADAS 

 

Magistro darbo pavadinimą suformulavo šio darbo vadovė doc. dr. Žaneta Markevičienė. 

Etimologijos klausimai iki šiol yra aktualūs. Lietuvių kalbos žodžių kilmė sėkmingai 

tyrinėjama nuo pat lyginamosios – istorinės kalbotyros susiformavimo. Dėl to šis pavadinimas 

labai sudomino. 

Darbo objektas – žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai. 

Darbo tikslas – aptarti kai kurių žmogaus sukurtų daiktų pavadinimų etimologinę 

motyvaciją, suskirstyti šiuos žodžius etimologiniu leksiniu požiūriu. Darbe bus stengtasi 

pateikti daug perskaitytos literatūros, kur tarp įvairių autorių kyla daug diskusijų. 

       Pagrindiniam tikslui įgyvendinti keliami tokie uždaviniai: 

1) Apibrėžti etimologijos sąvoką. 

2) Išrinkti žodžius (žmogaus sukurtų daiktų daiktų pavadinimų), pateiktus Algirdo  

Sabaliausko „Lietuvių kalbos leksikoje“ ir papildyti juos kituose veikaluose etimologizuotais 

žodžiais (Wojciech Smoczyński „Słownik etymologiczny języka litewskiego” ir kt.). 

3) Sudaryti žodynėlį, remiantis dabartinės lietuvių kalbos žodyno elektronine versija. 

4) Suskirstyti žodžius kilmės atžvilgiu. 

5) Suskirstyti žodžius į leksines grupes:  

1. Pastatai ir jų dalys. Kiti statiniai.  

2. Žemdirbystės padargų, kitų įrankių, medžiagų pavadinimai.   

3. Transporto priemonių ir jų dalių pavadinimai.  

4. Baldų pavadinimai.  

5. Indų ir kitų reikmenų pavadinimai. 

6. Valgių ir gėrimų pavadinimai. 

7. Leksinių grupių nesudarantys žodžiai. 

6) Remiantis įvairių kalbininkų subjektyviomis ir objektyviomis nuomonėmis, aptarti  

visų žodžių etimologinę motyvaciją, 

 Pamatine nuomone laikytina Algirdo Sabaliausko („Lietuvių kalbos leksika“). Taip pat 

bus remtasi lietuvių kalbos etimologinio žodyno elektronine versija, kur pateikta daug įvairių 

autorių straipsnių ir labai naudingi bus Wojciecho Smoczyńskio („Słownik etymologiczny języka 

litewskiego”) ir Ernesto Fraenkelio („Litauisches etymologisches Wörterbuch“) (citatų iš šio 

žodyno daug nepateiksime, nes pats A. Sabaliauskas juo remiasi) etimologiniai žodynai. 
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7) Diagramose pateiksime statistinius duomenis. 

I-oje dalyje bus aptarta etimologijos sąvoka. 

II- oje bus pateiktos bendros pastabos apie magistro darbo rašymą. 

III-je bus aptarta žmogaus sukurtų daiktų pavadinimų lietuvių kalbos leksika. 

Darbas baigiamas išvadomis. 

Darbo pabaigoje pateikiamos santraukos lietuvių ir anglų kalbomis ir  

literatūros sąrašas. 

Tiriamąją medžiagą nagrinėsime aprašomuoju, vidinės rekonstrukcijos ir lyginamuoju 

metodais.  
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I.  ETIMOLOGIJOS SĄVOKA 

 

Etimologija – mokslas apie žodžių kilmę ir raidą.  

Žodžiai gali būti kilę iš savos kalbos ir senųjų jos formų, tada kalbama apie paveldėtą 

leksiką. Kiti buvo paskolinti iš svetimų kalbų ir pritaikyti saviems reikalams, modifikavus 

fonetiką. Dar kiti kuriami dirbtinai – terminologiniams reikalams. Pagrindiniai metodai yra 

vidinė rekonstrukcija ir lyginimas su giminingomis kalbomis. Anksčiausių išeities taškų retai 

kada galima rasti dėl priešistorinių laikų duomenų stokos. Etimologijos dažnai lieka sąlyginės 

(http://lt.wikipedia.org/wiki/Etimologija, žr. 2013-04-28). Dažnai autorių nuomonės 

išssikiria, bet tai ir yra pats etimologijos įdomumas, kad galima diskutuoti, lyginti ir ieškoti 

tiesų.  

Kartu su lyginamąja istorine kalbotyra susiformavusi dabartinė etimologija, 

stengdamasi moksliškai atsakyti į žmogų nuolat lydinčius žodžių kilmės klausimus, nėra 

nustojusi savo aktualumo ir patrauklumo nė šiandien, nors jau kelintas dešimtmetis, kai 

istoriškas kalbos tyrinėjimas vis labiau užgožiamas sinchroniško jos struktūros aprašymo ir 

aiškinimo (Urbutis 1981, 3).  

Etimologijos klausimai iki šiol yra aktualūs. Labai svarbu išsiaiškinti, ar žodis yra savo 

pačių (indigenus – paveldėtas arba naujadaras) ar iš kitos kalbos (skolinys). Etimologijai yra 

svarbi tiek raiška, tiek turinys. 
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II. BENDROS PASTABOS 

 

 Darbe nagrinėjama žmogaus sukurtų daiktų etimologinė motyvacija. Dėl darbo apimties 

kai kurių pavadinimų atsisakyta (drabužių ir su jų gamybą susijusių daiktų pavadinimų, 

minimaliai aptarti dirbamos žemės plotų pavadinimai). Nagrinėjami tokie žmogaus pagamintų 

daiktų pavadinimai: pastatai ir jų dalys, žemdirbystės padargų, kitų įrankių, medžiagų, 

transporto priemonių ir jų dalių, baldų, indų ir kitų reikmenų, valgių ir gėrimų pavadinimai. 

Taip pat pateiktas sąrašas leksinių grupių nesudarančių žodžių. 

 Surinkta medžiaga skirstoma ir chronologiniu principu. Pirmiausia aptariami bendrajai 

ide. leksikai priklausantys arba su ja kaip nors siejami žodžiai, bendroji baltų, slavų ir germanų 

leksika, o vėliau bendroji baltų ir slavų leksika, baltų kalboms būdinga leksika, tik lietuvių 

kalbai būdinga leksika ir skolintinė leksika. Pabaigoje pateiktas leksinių grupių nesudarančių 

žodžių sąrašas. 

 Vis dėlto  nustatant chronologinę žodžio vietą kyla nemažai problemų, pvz.: žodį sū́ris 

Algirdas Sabaliauskas laiko bendru baltų kalbų žodžiu lie. sū́ris, plg. la. siẽrs, pr. suris, siejama 

su lie. sūrùs, la. sū̃rs, bet jis pats jį motyvuoja taip: lie. sū́ris, s. sl. '()*. A. Sabaliauskas šį žodį 

laiko baltų kalbų žodžiu, bet neabejotinas ryšys su slavų kalbomis. Tai turi būti labai senas 

baltų-slavų atitikmuo. Tai rodo šaknies balsių santykis: lie. sū́ris, s. sl. '()*, le. ser. Šis ryšys 

yra neabejotinas. Bendrumą rodo dėsningas balsių šaknies atitikimas, plg. lie. dū́mas (dūḿai), 

la. dũ-mi, pr. dumis (rauch) ir sl. *dy-m*,  le. dym;  sūnus,  s. sl. '(0*, s. r. '(0*, r. '(0, le. 

syn, lie. būt́i, r. 1(2ь, lie. ūdra, ru. в(5)6, le. wydra. 

 Pavadinimas dálba skiriamas bendrajai baltų-slavų leksikai lie. dálba, la. dal̃ba, r. 5898mo, 

le. dłuto, bet šis žodis siejamas ir su s. ang. delfan ‘kasti, rausti’. Žodis daržinė̃ taip pat 

skiriamas baltų-slavų kalbų leksikai, plg. br. \8)́ж0<= (56)ж0í=) ‘aptvaras gyvuliams laukuose 

ar miške, žardis’, le. trm. dorźnik ‘iš visų keturių pusių trobesiais apstatytas kiemas, laidaras, 

bet jis turi aiškų atitikmenį s. v. a. tarmėje gorda (tvora, aptvaras), todėl logiška būtų atskirti 

atskirą bandrąją baltų, slavų ir germanų leksiką, plg. s. v. a. zarga ‘tvora; gardas, aptv]ras’. 

Tokių žodžių yra labai nedaug, todėl jie paprastai aptariami prie bendrosios baltų ir slavų 

leksikos. 
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 Kita problema – pačių atitikmenų pobūdis. Pavyzdžiui, kai kurie ide. leksikos žmogaus 

sukurtų daiktų pavadinimai turi tiesioginius atitikmenis kitose kalbose, pvz.: namas siejamas s. 

sl. dom*, le. dom, lo. domus, skr. domos reiškia arba gyvenamą trobą, arba arba kaip nors su 

žmonių veiklą susijusį pastatą. Kaitos d : n ide. kalboms irgi būdingos, plg. lietuvių devyni ir 

lo. novem, skr. navas, lie. debesis ir skr. nabhas. 

 Tokius pačius atitikmenis turi žodis rãtas, maĩšas, dùrys ir pan. Kiti žodžiai tiesioginių 

atitikmenų neturi, bet remiasi kokiu nors kitose kalbose egzistuojančiu pamatu. Žodis stogas 

turi atitikmenų baltų ir germanų kalbose, tačiau jo etimologinis pagrindas yra ide. šaknis *(s) 

teg, s. i. staghati (užkloja), la. stâgs, lo. tegō ‘apdengiu, apsiaučiu’ greta toga ‘viršutinis 

drabužis’ ir tectum ‘stogas’, gr. (σ)τIγος ‘t. p.’, s. sl. stog*. Kaip matome, žodis stogas turi 

tiesioginį atitikmenį tik baltų ir germanų kalbose, tačiau jo etimologinis pagrindas 

veiksmažodis stiegti „dengti“ turi atitikmenų lotynų, graikų kalbose ir sanskrite. 

 Algirdas Sabaliauskas skiria žodį jáuja lietuvių leksikai, bet jis neabejotinai susijęs su skr. 

yavyas (miežių grūdai), todėl kurio nors pavadinimo skyrimas vienai ar kitai epochai yra gana 

problemiškas, plg. lie. javaĩ, skr. yavas ‘javai, miežiai’. Nagrinėjant žmogaus sukurtų daiktų 

etimologinę motyvaciją, galima spręsti, kokie daiktai buvo pažįstami jau ide. prokalbėje, kokie 

baltų ir slavų, slavų ir germanų, baltų, slavų ir germanų, baltų kalbose, tik lietuvių kalbai 

būdingi ir skolinti žodžiai. 

 Galime neabejoti, kad senieji indoeuropiečiai jau turėjo namą, trobą, jų dalis (duris, stogą, 

šulą ir kt.). Nemaža atitikmenų turi įrankų pavadinimai (akėčios, akstinas, dalgis ir kt.). Algirdo 

Sabaliausko knygoje galime rasti 6 transporto priemonių ir jų dalių pavadinimus (ašis, 

balžienas, eldija, ratas, irklas, vežimas). Vadinasi, ide. protėvynėje jau buvo ir sausumos, ir 

vandens susisiekimo priemonių. 

 Įdomu, kad beveik nerandama bendrų valgių pavadinimų. A. Sabaliausko knygoje  rastas 

tik 1 pavadinimas, plg. lie. dúona, la. duõna. Sąlygiškai šiam skyriui galima skirti žodį ir medus, 

plg. baltų kalbose turimą lie. medùs, s. sl. medŭ m. ‘medus’, s. isl. mjǫdr, s. v. a. metu ‘midus’, 

s. air. miU. Nors jį iš esmės pagamina ir ne žmogus, bet žmogaus darbo čia įdedama vėliau. 

Tačiau, kalbant apie seniausius laikus, abu žodžiai irgi yra problemiški. Gruzinų kalbininkas T. 

Gamkrelidzė, rusų V. Ivanovas savo knygoje „Indoeuropiečių kalba ir indoeuropiečiai“ 

(„V0goebponeūckuū Xз(= u u0goebponeūц(“) mano, kad šiuos du žodžius labai senais laikais 
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indoeuropiečiai irgi yra pasiskolinę. Medų pasiskolinome iš semitų-chamitų kalbų. Jis yra 

siejamas su žodžiu mtk. Semitų – chemitų kabose nerašomi balsiai, o tik priebalsiai, užrašymas 

mtk reiškia saldùs. Šis žodis žinomas iš senovės egiptiečių koptų kalbos, o archeologai pačius 

seniausius bitininkystės pėdsakus randa būtent senovės Egipte. Duoną minėti autoriai laiko 

skoliniu iš senovės žydų kalbos žodžio dana „grūdas“.  

 Ir vėlesnių bendrų valgių pavadinimų yra mažai, o kai kurie laikomi skoliniais. A. 

Sabaliauskas neranda beveik indų pavadinimų. Randa tik vieną žodį puodas, plg. ide. *peu-

„pusti“; plg. lie. púodas. Žinoma, jei baltai, slavai ir germanai neturi kurio nors pavadinimo, 

tai dar nereiškia, kad to daikto tuo metu nebuvo. Tiesiog žodis gali būti neišlaikytas. 

 Gana gausi yra bendroji baltų ir slavų leksika. Kaip minėta, kai kurie žodžiai turi 

bendrybių germanų kalbose. Šių bendrybių priežastį galima paaiškinti remiantis T. 

Gamkrelidzės ir V. Ivanovo knyga „Indoeuropiečių kalba ir indoeuropiečiai“ 

(„V0goebponeūckuū Xз(= u u0goebponeūц(“). Išėję iš senosios protėvynės, kuri autorių 

nuomone buvo Turkijos Sirijos ir Irako sienų sankirtoje, dalis ide. patraukė į šiaurės vakarus ir 

Dunojaus-Dniepro žemupyje susirado tarsi antrinę protėvynę. Ir čia jie pasklido po Europą – 

baltai, slavai, germanai ir keltai. Iš jų leksikos matome, ką jie mokėjo pagaminti. Reikia 

manyti, kad ir per tolesnę migraciją iš šios antrinės protėvynės baltai ir slavai ilgą laiką buvo 

šalia vieni kitų. 

 Nemaža lietuvių leksikos dalis yra būdinga vien lietuvių kalbai (kėdė̃, lentà, lop (i) šỹs, 

kìbiras ir t.t.). Leksika yra nevienodo senumo ir nevienodos kilmės. Viena jos dalis vartojama 

labai seniai. Ja lietuvių kalba skiriasi nuo kitų baltų kalbų. Suprantama, čia gali būti ir tokių 

atvejų, kai šiandien tik lietuvių kalboje vartojamas žodis turėjo tikslių atitikmenų ir kitose 

baltų kalbose, bet ten dėl vienos ar kitos priežasties išnyko ir buvo pakeistas kitokios kilmės 

žodžiu. Daug žodžių atsirado vėliau. Šis procesas vyksta visą laiką. Ne visada tikrai galime 

nustatyti, ar raštuose vartojamas žodis sukurtas autoriaus, ar iš liaudies paimtas. 

 Tam tikrą lietuvių leksikos dalį sudaro skolintinė leksika.  Dažniausiai tai yra žodžiai į 

lietuvių kalbą patekę iš kaimyninių kalbų. Jie yra atėję iš rusų, baltarusių, lenkų, vokiečių, 

latvių ir kt. kalbų. Tarmėse randama latvizmų ir vienas kitas finiškos kilmės žodis.  Iš pabaltijo 

finų paskolinti žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai: bùrė, laĩvas, skardà. Iš slavų gauti 

skoliniai: aliẽjus, arbatà, blỹnas, botãgas, būdà, bū̃gnas, cùkrus, čerpė, dėžė̃, dūdà, gryčià, grõtos, 
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kna_tas, kamarà, kãminas, kárdas, kar̃stas ir t. t. Lietuvių kalbos latvizmai: aplúokas, bùcinis, 

ke_kšis, kesely_s, kìpis, mui_žė, rijà. Germanų skoliniams priklausantys žmogaus sukurtų daiktų 

pavadinimai: alùs, ar_pas, bakū_žė, bálkis, gélda, gur̃bas ir t. t. 
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III. LIETUVIŲ KALBOS LEKSIKA 

3. 1. SENOJI INDOEUROPIETIŠKA LEKSIKA 

 

 Dabar kalbininkai vieningai sutaria dėl indoeuropiečių kalbų šeimos skirstymo į 

smulkesnes geneologines šakas, rodančias dar didesnį kalbų tarpusavio giminystės laipsnį. 

Išskiriama 10 gyvųjų kalbų šakų (2 šakos – anatolų ir tocharų – jau mirusios). Dabartinės IDE 

šakų kalbos nevienodos (ir pagal gyvųjų kalbų, ir pagal gyventojų, vartojančių tas kalbas, 

skaičių) (Kavaliauskas 2010, 8).  

ALBANŲ ŠAKA: priklauso albanų, dakų ir ilyrų kalba. 

ARMĖNŲ ŠAKA: armėnų bei mirusios trakų ir frigų kalbos. 

BALTŲ ŠAKA: jai priklauso gyvos lietuvių ir latvių kalbos bei mirusios prūsų, 

jotvingių, kuršių, žiemgalių ir sėlių kalbos. 

GRAIKŲ ŠAKA: graikų kalba ir mirusi senoji graikų kalba. 

KELTŲ ŠAKA: valų, bretonų, škotų gėlų, airių, meniečių, kornų kalbos. Mirusioji galų 

kalba. 

GERMANŲ ŠAKA: ji skyla į tris grupes: 

a) Šiaurės skandinaviškoji grupė: švedų, norvegų, danų, islandų, farerų kalbos. 

b) Vakarų grupė: anglų, vokiečių, olandų, afrikans, liuksemburgiečių, fryzų, jidiš bei mirusios 

saksų ir frankų kalbos. 

c) Rytų grupė: mirusios gotų, burgundų, vandalų kalbos. 

ROMANŲ ŠAKA: ispanų, portugalų, prancūzų, italų, rumunų, katalonų, siciliečių, 

provansalų, galisų, reto – romanų, sardinų, korsikiečių, valonų, lotynų kalbos bei mirusios 

oskų, mozarabų, umbrų ir kt. kalbos. 

SLAVŲ ŠAKA: 

a) Rytų slavų kalbos: rusų, ukrainiečių, baltarusių bei mirusi senoji rytų slavų kalba. 

b) Vakarų slavai: lenkų, čekų, slovakų, sorbų, kašubų kalbos bei mirusi polabų kalba. 

c) Pietų slavai: serbų, kroatų, bulgarų, slovėnų, makedonų, bosnių kalbos bei mirusi senoji 

slavų kalba. 

IRANĖNŲ ŠAKA: persų, puštų, kurdų, tadžikų, beludžų, osetinų, tatų, talyšų ir kt. 

kalbos ir mirusios: avestos, senoji persų kalba, pehlevio, sogdų, sakų, alanų kalbos. 
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INDŲ ŠAKA: hindi, bengalų, urdų, marathu, radžastanų, gudžaratų, orijų, sindhų, 

pendžabų, bikarų, signalų, čigonų, sanskrito, maldyvų ir kt. kalbos ir mirusios vedų, pali, 

maharaštrų, apabhranšo kalbos. 

MIRUSIOS ŠAKOS: 

ANATOLŲ ŠAKA: hetitų, luvių, palų, lydų, karų, lykų kalbos. 

 TOCHARŲ ŠAKA: tocharų A kalba ir tocharų B kalba 

(http://lietuviukalbairliteratura.lt/indoeuropieciu-kalbu-seima/ , žr. 2013.04.28). 

 Kalbotyros istorija galėtų teikti nemažai skirtingiausių, netgi prieštaringų atsakymų ir 

interpretacijų, kurioje vietoje galima būtų ieškoti ide. prokalbės tėvynės. Į šį klausimą nėra 

vieningo atsakymo. Naujausi mokslininkų V. Ivanovo ir T. Gamkrelidzės tyrimai (knyga 

„Indoeuropiečių kalba ir indoeuropiečiai“, išleista 1984 m.) rodo, kad ide. protėvynė galėjusi 

būti Mažojoje Azijoje, tarp pietinės Užkaukazės ir šiaurinės Mesopotamijos, tarp Tigro ir 

Eufrato, kur, anot legendos, buvęs Babilono (Babelio) bokštas. Anot mokslininkų, ide. kalbos 

turėjusios labai intensyvius kontaktus su afrazijiečiais ir kartvelais (Kavaliauskas 2010, 8). 

 Ide. šakos kalbos ir gyventojų, vartojančių tos šakos kalbas, skaičius XXI a. pradžioje: 

Indai (1420 mln.), Romanai (845 mln.), Germanai (550 mln.), Slavai (312 mln.), Iranėnai 

(174 mln.), Graikai (14 mln.), Armėnai (6,7 mln.), Albanai (6,2 mln.), Baltai (5,7), Keltai (1,6 

mln.) (Kavaliauskas 2010, 9). 

 Senoji indoeuropietiška leksika nėra atsiradusi vienu metu vienoje vietoje. Pats 

atsiradimas buvo ilgas ir labai sudėtingas procesas. Žodžių, kurie skiriami ide. prokalbei, 

amžiaus skirtumas gali būti keli tūkstantmečiai. Neįmanoma tiksliai nustatyti, kurie senojo 

indoeuropiečių leksikos sluoksnio žodžiai yra pačių indoeuropiečių ar jie yra paskolinti iš 

kažkokių artimų genčių.  

 Šiame darbe (nes yra remiamasi Algirdo Sabaliausko („Lietuvių kalbos leksika“) 

senajam leksikos sluoksniui yra skiriami tokie lietuvių kalbos žodžiai, kurie be baltų ar baltų ir 

slavų kalbų, turi tikslesnių atitikmenų bent vienoje kurioje kitoje ide. kalbų grupėje. Taip yra, 

nes baltų kalbose randama vis dėlto daug daugiau izoglosų su slavų kalbomis, negu su kitomis 

ide. kalbų grupėmis ir įmanoma išskirti gana ryškų baltų – slavų leksikos sluoksnį. Tačiau šio 

sluoksnio žodžiai ne visada yra minimų kalbų grupių naujadarai. Bendros leksinės jų izoglosos 

galėjo formuotis dar pačioje ide. prokalbėje (Sabaliauskas 1990, 7). 

 Lietuvių kalboje yra labai gerai išlaikytas įvairių darbo procesų pavadinimų leksikos 

sluoksnis. 
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 Pritardami V. Kiparskiui, galėtume teigti, jog didelė čia pateikiamų žodžių dalis yra 

mažiausiai 3500 metų senumo, o atsižvelgiant į naujausius T. Gamkrelidzės ir V. Ivanovo 

tyrinėjimus, galėtume jų amžių beveik padvigubinti (Sabaliauskas 1990, 7). 

Bendri ide. veldiniai, perimti iš ide. prokalbės: akė́čios, ãkstinas, árklas, ąsà, ašìs, avilỹs, 

balžíenas, dalg̃is, dar̃žas, dúona, dùrys, eldijà, gar̃das, gìrnos, grėblỹs, iẽšmas, ìrklas, jùngas, 

kìrvis, korỹs, kótas, nãmas, maĩšas, medùs, púodas, rãtas, sprãgilas, stãlas, stógas, šùlas, tiñklas,  

trobà, vežìmas.  

 

3. 1. 1.  PASTATAI IR JŲ DALYS. KITI STATINIAI 

  

 Avilỹs (3b) bičių būstas; bičių šeima tame būste: ~ių̃ yra kelminių ir rėminių. Vienas a. 

žiemą iššalo. A. spietė (dz.lki.lt). 

 Pasak Sabaliausko lie. avilỹs, aulỹs, plg. la. aũlis  h avilys (kelminis) j; r. i9juk   kavilys j, le. 

ul, bulg. i9juk  havilys, medis su dreve, latakas, lovys j, slov. úlj  kmedis su dreve, avilys j, č. úl  

kavilys j (Sabaliauskas 1900, 126). Žemaičių aulỹs  kavilys j lo. aũlis  kbičių lizdas j (Smoczyński 

2007, 38). Eckertas teigia, kad žodžių lie. avilỹs, aulỹs, sl. *uljь, *ulьjь, lo. alv(e)ārium, alveus, 

norv. tarmių aul ‘nendrė, stagaras’, gr. αύλος ‘vamzdis, fleita’ kilmę galima apibendrinti kaip 

kažką išdrožtą, vamzdžio formos, kas yra iš medžio kamieno ar kelmo padarytas, avilỹs ir *ulь, 

*ulьjь kintant semantikai, ėmė reikšti būstą bičių spiečiui apskritai (Eckert 1989, 8–10). 

 Dar̃žas (4) 1. žemės sklypas daržovėms auginti: Agurkus ~è sodina. ~o žemė (gera). ~ùs 

ravėti. Nevesk ožio į ~ą, kops ir pats (tts.). 2. d. žr. d a r ž e l i s 1 (dz.lki.lt). 

Lie. dar̃žas, plg. la. dār̀zs ‘sodas, daržas, užtvaras’; s. v. a. zarga ‘aptvaras’ (Sabaliauskas 

1990, 56). Įvairūs tikriniai pavadinimai: Daržaĩ, Daržėliaĩ, Daržiniñkai, Dar̃žiškės, Daržbalỹs, 

Daržupỹs (Smoczyński 2007, 94). Čemodanovas pateikia ne ištisinį senųjų germ. -bl. leksikos 

izoglosų sąrašą germ. -bl. leksikai taip pat skirtina: s. v. a. zarga ‘tvora; gardas, aptv]ram’, lie. 

dar̃žas ‘sodas’, daržinė ̃ ‘statinys pašarui laikyti’, la. dā̀rzs ‘sodas; pinutis, žagarų tvora; gardas’ 

(nopq\]rqв 1961, 79 ). Daugelyje ide. kalbų sąvokoms ‘sodas’, ‘daržas’, ‘(gėlių) darželis’ 

žymėti vartojamas vienas ir tas pats žodis. Dažnai šią reikšmę turintys žodžiai tapatinami su 

žodžiais, reiškiančiais ‘kiemas’, tačiau dažniausiai jie siejami su sąvoka ‘aptvaras, aptverta 

vieta’. Lie. daržas, la. dārzs galbūt giminiški s. v. a. targa ‘riba, siena; apskritimas’, gr. 

δράσσομαι ‘sugriebti; grasp’. Tačiau gal greičiau < *žardas (bet pirmenybė teikiama metatezei 

iš *žardas); dar kitų jis siejamas su s. isl. draga ‘išplėšti, traukti’ (Buck 1949, 491). Lie. dar̃žas 
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ir la. dār̀zs žodžiai paprastai gretinami su s. v. a. zarga ‘Seitenfassung eines Raums, 

Umzäunung’, s. isl. targa ‘skydas’. S. Karaliūno nuomone, labai abejotina, kad jie būtų 

genetiškai susiję, nes minėtus germanų kalbos žodžius galima sieti su s. sl. podraug* ‘atraitas, 

apsiuvas, kraštas’ ir toliau su s. sl. dr*žą, dr*žati ‘laikyti’. Tokia etimologija neleidžia 

pakankamai paaiškinti, kodėl dar̃žas, dār̀zs turinio plane atsirado tokie segmentai, kaip ‘ratas 

apie mėnulį, drignė, der Hof (um den Mond, um die Sonne)’ ir ‘langelis’ (audimo raštuose) 

(Karaliūnas 1971, 169–176).  

Dùrys, ~ų m. dgs. (2) sienos anga įeiti ar išeiti; įtaisas tai angai uždaryti: Atidaryti, atverti, 

užrakinti ~i�s̀. D. į virtuvę, į kiemą. Pabarškino į ~i�s̀. Suveriamosios, stiklinės d., ~ẽlės. Laukinės d. 

Sprukti pro ~i�s̀. ◊ D. atdaros (atviros) (galima laisvai įstoti, lankytis). D. neužsidaro (daug 

lankytojų). ~i�s̀ parodyti (išvaryti). D. uždarytos (nepriimama). Uždaromis ~imis (dalyvaujant tik 

reikalingiems, oficialiems asmenims). Už ~ų (čia pat, arti) (dz.lki.lt). 

Lie. dùrys, plg. la. durvis, pr. dauri ‘dideli vartai’; s. sl. dυьri ‘durys’, r. 5вj)ь, le. drzwi, 

skr. dvāŕ-, dgs. vard. dvārāh, lo. foris, forēs ‘suveriamos durys’, go. daúr ‘vartai’, s. v. a. turi 

‘durys’, arm. durk, alb. derë, s. air. dorus, toch. B twere (Sabaliauskas 1990, 56). Daugelyje 

kalbų sąvokai ‘durys’ ir ‘vartai’ pavadinti vartojamas vienas žodis. Jei kalboje yra du skirtingi 

žodžiai šioms sąvokoms žymėti, tai dažnai žodis, žymintis ‘duris’, gali būti vartojamas ir 

reikšme ‘vartai’. Lie. durys, la. duris (pl.), s. sl. dvĭrĭ ir t. t., bendras sl. -bl., skr. dvar- (dažn. 

pl. ar du.), arm. du�u, alb. derë, gr. θύρα, lo. fores (pl.); go. daur, s. ang. duru ir t. t. Bendras 

germ., visi < ide. *dhwer, su įvairia šaknies laipsnių kaita (Buck 1949, 466). Gausūs 

atitikmenys įvairiose, net labai tolimose kalbose, leidžia šį žodį skirti senajam ide. leksikos 

sluoksniui. 

Gar̃das (4) 1. tvarte ar lauke užtverta vieta gyvuliams laikyti. 2. iš lentų sukalta dėžė 

kiaulėms vežti (dz.lki.lt). 

Lie. gard̃as ‘lauke ar tvarte užtverta vieta gyvuliams laikyti; iš lentų sukalta dėžė 

kiaulėms vežti; kaimenė’, plg. pr. Gardunitis ‘dievas – sodybos saugotojas’; s. sl. gradь 

‘miestas, pilis, sodas’, le. gród (Sabaliauskas 1990, 57). Lie. gar̃das ‘mažiems gyvūnams skirtas 

tvartas, lo. gard̃s ‘tvartas kiaulėms’. Įvairūs tikriniai pavadinimai: Gardẽliai, Pãgardė  

(Smoczyński 2007, 157). Lie. gard̃as, lie. žárdas, la. zãrds, pr. sardis ‘tvora’, giminiški rum. 

gard ‘tvora, gyvatvorė’, alb. gardh, garth ‘tvora, kliūtis’ ir pan. Visi šie žodžiai kartu su frygų -

gordum, -zordum ‘miestas’, turėtų būti kildinami iš ide. *g�herdh-, *g�hordho-s- ‘aptvaras’, o gr. 

μορθίς, lo. hortus < ide. *ghor-to; germ. žodžiai: s. ang. geard (> ang. yard ‘kiemas’), s. isl. 
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garðr ‘tvora, aptvaras’, s. v. a. garto ‘gardas’ ir t. t. Sl. *gord*, kurio tęsiniai yra s. sl. grad* 

‘miestas, sodas’, č. hrad ‘tvirtovė’, r. gorod ‘miestas’ ir kt., taigi slavų *gord* neturėjo reikšmės 

‘gardas, tvora’, kuri būdinga germanų, baltų, rumunų, albanų ir kitoms kalboms (Rădulescu 

1981, 38–39). Iš perspektyvesnių Radulescu gretinimų dakų-rumunų ir baltų kalbų būtų 

galima paminėti (kai kurie jų pateikti ir kitų kalbininkų): dakų rumunų […] gard ‘aptvėrimas, 

aptverta vieta; tvora’ : lie. gar̃das  (Stundžia 1985, 92). Prasl. gord*, s. sl. �)65*, bulg. �)65*2 

s.-kr. �)�5, slov. grad, r. �8)85, č. hrad, le. gród. Paprastai siejama su lie. gard̃as ‘aptvaras’, go. 

gards ‘namas’ ir kt. (�6)2(08в 1968, 164). 

Nãmas (4) gyvenamasis trobesys: Medinis, mūrinis n. ~ą stato, įrengia, dažo, remontuoja. 

Gyvenamųjų ~ų̃ fondas (dz.lki.lt). 

Lie. nãmas, plg. la. nams ‘namas, namai’, pr. asmenvardžius Namikant, Namkynt, 

vietovardį Namgeist; s. sl. dom*, le. dom (Sabaliauskas 1990, 59). Baltų kalbų iranizmu 

Trubačiovas laiko: „ nãmas, pl. namai� ̃ ‘Haus, Wohnung’, la. nams ‘iš tiesių karčių pastatyta 

kūgio formos vasarinė dalis, virtuvė, priepirtis, troba, namas’, kuriuos kildina iš iran. *nam- (~ 

av. nmāna- greta dəmā�na- ‘būstas, namų židinys, namai’). […] Tačiau cituoti bl. dariniai 

aiškintini tiesiogiai kilę iš gerai paliudytos bazės *domo atitink. *dəmo- (tai *dō|m-, *dm}-, 

*dm- tematizavimas) su d- > -n kaita nustatytoje pozicijoje“. Lietuvių k. taip pat randame 

šaknies *dem- / *dom- nykstamąjį ir pailgintą laipsnius: *dm}- ≥ baltų *dim- arba *dum-, plg. 

1) s. lie. ir trm. dimstis ‘kiemas’, asmenvardį Dim-gailas (greta Nam-gailas) ‘gailintis namų; 2) 

žem. nùmas iš *dumas [plg. *dm�-: gr. δά-πεδον ‘gruntas, žemė, grindys’, s. isl. topt, tumpt 

‘laisvas plotas, kiemas’ iš *tum-fetiz ≤ dm�-ped-]. Pailgintas laipsnis *dēm-: lie. trm. apý-dėm-ė 

‘sklypelis, sklypas aplink trobą’ (Juška), pavyzdžiui, ‘vieta aplink namą’, plg. s. lie. apidamė : 

*damas ir naują bendrinės kalbos apý-namė : nãmas. Latviai ‘namo’ pavadinimą (la. māja) 

pasiskolino iš estų mãja, o senasis nams la. kalboje reiškia ‘laikinas statinys, lauko virtuvė’ ir 

pan. (Smoczyński 1982, 224–225). Ž. Markevičienė pastebėjo, kad balsių a ir u kaitos lietuvių 

kalbos tarmėse paprastai būna kaip nosinių priebalsių: žemaičių numas, muma ‘mano’ rytų 

aukštaičių uteniškių numo, numie, upės pavadinimas Nemunas (plg. pavardę Nempiūnas, 

Nemajūnas, vietovardį Nemapjūnai (Markevičienė, 1977, 130-135). Nesunku pastebėti t ir d 

pakaitas šiame žodyje: lie. namas, r. go¤, lo. domus ir kt. Šios kaitos ide. kalboms irgi 

būdingos, plg. lietuvių devyni ir lo. novem, skr. nevas, lie. debesis ir skr. nobhas.  

          Stógas (3) 1. namo dangtis: Lėkštas, status, plokščias s. Skardinis (skardos), šiaudinis 

(šiaudų), čerpių, šiferio s. Dengti ~ą. S. varva (kiauras). Šienas jau po ~u (suvežtas). Gyvename po 
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vienu ~u.  2. vieta gyventi, pastogė: ~ą turi, ko daugiau reikia. 3. ryt., dz. stotas: Dailaus ~o 

mergina (dz.lki.lt). 

Lie. stógas, plg. la. stâgs, pr. stogis, s. v. a. dah ‘stogas’, s. air. tech, teg ‘namas‘ 

(Sabaliauskas 1990, 61). Stogis, s. i. sthagati ‘verhült’, gr. στ�γω ‘decke’, στ�γη, lie. stógas ir 

kt. (Endzelīns DI IV (2), 316). Stogis E. 204 ‘dach’: steege, abstocle, lie. stógas (Endzelīns DI 

IV (2), 317). Smoczyńskio nuomonė, kad lie. stógas, la. stâgs, pr. stogis (greta steege ‘pašiūrė’; 

baltiška ā : ē apofonija) iš *stēgti ‘dengti’(> lie. stiegti) remiasi ide. šaknimi *(s)teg-, plg. s. i. 

sthágati 3 sg. ‘pridengia, užkloja’, lo. tegō ‘apdengiu, apsiaučiu’ greta toga ‘viršutinis drabužis’ 

ir tectum ‘stogas’, gr. (σ)τ�γος ‘t. p.’, s. sl. stog� (Smoczyński 1982, 225). Kaip matome, žodis 

stogas turi tiesioginį atitikmenį tik baltų ir germanų kalbose. Tačiau jo etimologinis pagrindas 

veiksmažodis stiegti „dengti“ turi atitikmenų lotynų, graikų kalbose ir sanskrite. 

Šùlas (4) 1. klojimo durų, medinio šulinio rentinio, vartų, tilto ir kt. stulpas: Klojimo ~ai�̃ 

nupuvo.  2. medinio kibiro, statinės šono lentelė: Kibiro ~ai�̃ perdžiūvę. Statinės ~ai�̃ subyrėjo. 3. b. 

prk. žymus asmuo, veikėjas: Visuomenės š. ◊ Vieno ~o trūksta (ne visai protingas) (dz.lki.lt). 

Lie. šùlas, plg. pr. sulis ‘šulas, ramstis, stovas’, go. sauls ‘stulpas’, s. v. a. sūla 

(Sabaliauskas 1990, 62). Le. szuła ‘medinis stulpas sienoje arba grindyse’. Skolinys iš lietuvių 

kalbos lo. šuls ‘sija su grioveliais’ (Smoczyński 2007, 651). Sulis ‘stovėti’ : lie. šùlas, gr. ξύλον 

‘Holz’ (Endzelīns DI IV (2), 319). Dėl šio žodžio kilmės yra bent keletas nuomonių. Fasmeris 

argumentuotai teigia, jog s. v. žodis yra skolinys iš lie. šùlas. Frenkelis mėgina lituanizmu 

laiko tik le. (sen.) szuło (ir la. šuls) (Urbutis 1969b, 156). Lie. šùlas, br. шi96, ukr. r. шi98, le. 

szuło (����пщ��qв 1971, 123). Lie. šùlas akivaizdus IDE prokalbės atitikmuo. 

Trobà (3) gyvenamasis namas: Sena, nauja t. Pagiryje stovėjo maža ~ẽlė (dz.lki.lt). 

Lie. trobà, plg. la. trāba ‘senas pastatas, namelis’, lo. trabs ‘rąstas, sienojus, sija, 

kamienas; laisvas, namas’, v. air. treb ‘namas’ (Sabaliauskas 1990, 62). Gr. τέραμνα, taip pat 

τερ́εμνα nominativum pl. ‘namas, sodyba’ tiksli šio žodžio reikšmė pateikia galimą ide. 

etimologiją, kuri eina nuo Ficko ir kuri primena italikų oskų trííbúm ‘namas’ (su *trēb-), 

umbrų tremnu ‘tabernaculo’ (su *trēb-) bei keltų kalbas s. kimrų treb ‘namas’ ir t. t., germanų 

kalbų įvairios formos, pvz., s. ang. dorp, s. v. a. dorf ir t. t. Iš kitų italikų kalbų balsiu a 

išsiskiria lotynų kalba trabs ‘sija’, o taberna yra abejotina (plg. Ernout-Meillet), o baltų kalbose 

lie. trobà (su *trāb-). Šios visumos suderinti su aiškia balsių kaita negalima (Chantraine DEG, 

1105).  
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3. 1. 2. ŽEMDIRBYSTĖS PADARGŲ, KITŲ ĮRANKIŲ, MEDŽIAGŲ 

PAVADINIMAI  

 

Akė́čios dgs. (1) padargas žemei purenti, akėti: Geležinės a. Spyruoklinės, lėkštinės a. 

~iomis daržą akėjo. Perėjo su ~iomis (kiek paakėjo) (dz.lki.lt). 

Lie. akė́čios ‘padargas, padargai’, lo. ecêšas, gyvenvietė Akėčiaĩ (Sabaliauskas 1990, 5). 

Lie. akėč́ios, ekėčios, la. ecēšas, gr. ὀξ¬να, lo. occa, kimrų oged, s. ang. egeþe, s. v. a. egida ir t.t. 

– visi yra giminiški žodžiai ir galbūt < ide. *ak�-, kuri matoma žodžių, kurių reikšmė susieta su 

sąvoka ‘aštrus’, šaknyse: gr. ἄκρος, ὀξύς, lo. acer ir t. t. Kitose kalbose šią sąvoką žymi žodžiai, 

siejami su sąvoka ‘kablys’, ‘plėšti’, ‘pjauti’, ‘traukti’, ‘kaplys’, ‘kauptukas’ (Buck 1949, 505–

506). Pr. aketes ‘akėčios’: lie. akėč́ios, s. v. a. egida, s. kimrų ocet, lo. occa  (Endzelīns DI IV 

(2), 172). Lie. akėč́ios, ekėč́ios, pr. aketes, la. ecēšas, kimrų ocet, lo. occa (Rosinas 1998, 283). 

 Ãkstinas (3b) 1. spyglys, dyglys, gylys: Rožės ir agrastai su ~ai�s̃. 2. javų akuotas. 3. 

stagaras, ražas; smaili lazdelė rambiems gyvuliams varyti. 4. prk. paraginimas, paakinimas, 

impulsas, stimulas: Ã. dirbti, mokytis. 5. teatr. veiksmo postūmis (dz.lki.lt). 

Lie. ãkstinas ‘spyglys, akuotas, stagaras; smaili lazdelė gyvuliams varyti’, plg. la. akstins; 

s. sl. ostьп*, r. o'mj0, č. osten, lo. acus ‘adata, virbalas’, go. ahs ‘varpa’. Toliau sietina su ide. 

*ak²-, ok²- ‘aštrus; akmuo’ šaknies žodžiais. Tos pačios kilmės yra ir lie. akúotas, akstis ‘iešmas, 

smailas pagaliukas‘ (Sabaliauskas 1990, 54). Lo. aksts ‘greitas’, šaknis aš- irgi egzistuoja 

žodžiuose ãšaka, ašmuõ, ašnìs, aštrùs, ašutaĩ (Smoczyński 2007, 157). V. Machekas mano, kad 

lie. ãkstinas yra skolinys iš sl. ostьn* (Machek 1959, 159–164). Galima teigti, kad ãkstinas vis 

dėlto yra ide. prokalbės atitikmuo. 

Árklas (3) etnogr. senovinis padargas žemei arti, žagrė, žambis: ~o noragas nulūžo. ~u 

bulves arinėdavo (dz.lki.lt). 

Lo. ar²kls ‘padargas žemei arti  j(Sabaliauskas 1990, 23). Buckas aiškina, kad lie. arklas, 

la. arkls, s. sl. ralo < *radlo, *ordlo ir t. t. Sl., gr. ἄροτρον, lo. arātrum, s. air. arathar, arm. 

araur, toch. A āre, – visi [kildinami iš] ide. *ar- (*arā-, *arə-) (Buck 1949, 495). Lie. árklas, 

prasl. *órdlo, pvz., s. sl. ralo, le. radło (Gołąb 1982, 129). Ide. *h³erh´tlo- ‘plough’ (plg. gr. 

árotron, lo. aratrum, kimrų aradr) > *artlo- > lie. árklas (Matasović 2005, 152).  

Dal̃gis (2) įrankis javams ar žolei pjauti: ~į pustyti, plakti. Plieno ~ẽlis. Pučiasi kaip varlė 

prieš ~į (tts.).  Koks valgis, toks ir d. (tts.). Su ~iù giedros nelauk (tts.) (dz.lki.lt). 
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Lie. dal̃gis, pl. pr. doalgis, lo. falx ‘pjaustuvas’. Šio žodžio etimologija kelia daug 

neaiškumų. Lo. falx yra labai problematiškas žodis. Lie. dalgis, pr. doalgis mėginama sieti su s. 

air. delg ‘dyglys’, s. skand. dālkr ‘adata’, lie. dìlgti. Vadinasi, kaip dalgio pavadinimai, lie. 

dal̃gis, pr. doalgis gali būti ir tik baltų kalboms būdingi žodžiai. La. dalgs veikiausiai yra 

skolinys iš lietuvių kalbos (Sabaliauskas 1990, 56). Tirdami dviejų ženklų (oa ir o) vartojimą 

Elbingo žodynėlyje, lingvistai nepastebėjo reguliarumo. Vis dėlto tam tikrą reguliarumą 

galima pastebėti: dėl oa (kuris vartojamas tik žodžio viduryje ir, atrodo, kirčiuotas) galima 

išskirti tris atvejus. Jis gali reikšti: 2) garsą (kuris atitinka lie. a = la. a), pailgėjusį 

cirkumfleksiniame diftonge pr. doalgis ‘Sense’, lie. dal̃gis (Mažiulis 1965, 54). Pr. *dalg- 

atstatoma pagal vietovardžius: Dalgantis, Dalgandt, Dallige. Siejama su lie. dal̃gis (�qпq�qв 

П� A–D, 291). Pr. doalgis ‘dalgis’ pirmiausia siejasi su lie. dal̃gis (dal̃gė, del̃gė), la. dalgs (kuris 

laikomas lituanizmu) (�qпq�qв П� A–D, 354–356). Ikiindoeuropietiškajam žodžių sluoksniui 

priklauso ir lie. dal̃gė, dal̃gis ‘sense’, sietinas su lo. falx ‘t. p.’ , gr. ζ¶γκλη, ζ¶γκλον, iš sikulų 

dial.; taip pat lie. žìrklės ‘schere’, sietinas su lo. furcula, iš kurio kilo lo. furca ‘šakutė’; [ir s. v. 

a. bīhal...]. Lo. falcula, sikul. ζ¶γκλον¹ δρIπανον disimiliacijos būdu atsirado iš *dalklo-, šis – iš 

senesnio *dhalg- klo- : lie. dal̃gis , o lo. furcula, lie. žìrklės – iš *žirg-klės, vedinio iš lie. *žer̃gti 

‘die Beine spreizen’. Taigi turime mažą, labai seną tipiškos darybos germ., lo., bl. žodžių grupę 

iš žemdirbystės ir miškininkystės srities (Pisani 1968, 19). 

Gi@r̀na (1) malamasis akmuo: Sukasi kaip apatinė g. (apie nerangų žmogų). ~os dgs. 

malamasis įtaisas: Geros ~os viską mala. Vai, ūžkit, mano ~ẽlės (d.). Malūnas mala keliomis 

~omis. ◊ ~as pakelti (paviršutiniškai, atmestinai imti dirbti) (dz.lki.lt). 

Lie. gìrnos, plg. la. dzirñavas ‘girnos, malūnas’, pr. girnoywis ‘girnos’; s. sl. žrьny, r. 

жëp0a, le. żarnów, bulg. жep=a ‘vandens malūnas’, skr. grā́vā ‘akmuo spausti somai’, go. 

asiluqaírnus ‘asilo malūnas’, s. v. a. kuerna ‘girnos’, arm. erkan (<*gerṷnā), s. air. bráu 

(Sabaliauskas 1990, 57). Vietovardžiai Girniaĩ, Girnakaliaĩ asocijuojasi su gìrnakalis, girnãkolis, 

girnū̃kalis ‘amatininkas kalantis girnas’ (Smoczyński 2007, 183). Girnoywis (taisytinas į 

girnouwis ar girnowis < *girnuwis Būga šitą -oy- aiškina kaip u), lie. gìrnos, la. dzirñus arba 

dzir̃navas, s. sl. ж)*0(, go. -gairnus ‘malūnas’ (Endzelīns DI IV (2), 220). 

Grėblỹs (3) 1. įrankis grėbti, žemei purenti: Tas g. smagus. Grėb́lio galva nulūžo. Kiek 

trūkelių užtraukiau, tiek ~ẽlių sulaužiau (d.). 2. grėbiamasis padargas ar mašina: Arklinis, 

traktorinis g. Vartomasis g. (dz.lki.lt). 
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Lie. grėblys, la. grābeklis, skr. grablje, č. hrábě (pl.), le. grabie, r. grabli (pl.), giminiški 

lie. grėbti, la. grâbt, ‘grėbti’, s. sl. grabiti ‘plėšti, grobti, grėbti’, visi < ide. *grebh-. Semant. plg. 

s. isl. hrīfa, da. rive giminiški s. sl. hrīfa ‘plėšti, griebti’ ir t. t. Dažnai šią sąvoką žymintys 

žodžiai siejami su veiksmažodžiu ‘surinkti’, ‘sugrėbti’, ‘atskirti’, ‘išbarstyti’, ‘traukti’ (Buck 

1949, 503).  

Iẽšmas (2) 1. nusmailintu galu pagalys ar geležis durti, pasmeigti: Ant ~o kepama mėsa. 

Ilgą ~ą bedrožiant, šuo kepsnį pagaus (tts.). Dieglys varsto lyg i. Aštrus vėjas kaip i. 2. senovinis 

ginklas, durtuvas. 3. tech. geležinkelio bėgių įrenginys traukiniams iš vieno kelio nukreipti į kitą 

(dz.lki.lt). 

Lie. iẽšmas, plg. la. ìesms, pr. aysmis, gr. αÂÃχμή ‘ietės smaigalys, ietis, skeptras’. Gana 

neaiškios kilmės žodis. Mėginama sieti su lo. Åco, -ere ‘pataikyti, sužeisti’ (Sabaliauskas 1990, 

57). Smoczyński pateikia keletą vietovardžių Viešmuõ, Jiešnãlis (Smoczyński 2007, 217). 

Žodžio iẽšmas, nors jis ir įprasta yra tiesiog sieti su gr. αιÇχμή, etimologija nėra iki galo aiški, 

kadangi jis gali turėti tokią pačią šaknį, kokią turi ietis, t. y. šaknį ei- ir priesagą -smas, po i 

virtusią į -šmas. Dėl priesagos -smas plg. lie. plaũksmas ‘brasta, sielis’, lañksmas ‘lankstas, 

vingis’, o dėl s virtimo į š plg. lie. dial. ýskus (Lėnas) ir ýškus (Kazlauskas 1968, 127).  

Jùngas (1) 1. etnogr., istor. pakinktas jaučiams kinkyti, jungti. 2. etnogr., istor. darbinių 

jaučių pora: Pirkę ~ą jaučių. 3. prk. priespauda, našta: Vergai troško nusikratyti romėnų ~u. 4. 

etnogr., istor. raištis, jungiantis spragilo kotą su buože (dz.lki.lt). 

Lie. jùngas ‘ariamų jaučių pakinktas’; ‘šikšna ar virvė, kuri jungia spragilo kotą su 

buože’, plg. la. jÉgs; s. sl. igo, skr. yugám ‘jungas, įkinkyta pora gyvulių; giminė, karta’, av. 

yuga- ‘jungas’, gr. ζυγόν, lo. iugum, go. juk, s. v. a. juch, arm. luc, kimr. iau, toch. A yokäm 

‘durys, vartai’ (gali būti ir skolinys), het. iugan ‘jungas’ (Sabaliauskas 1990, 58). Lo. jûgt, jûdzu 

‘kinkyti’ (Kā j�ugsi, tā brauksi / kaip pasiklosi, taip išsimiegosi) (Smoczyński 2007, 237). 

Šaknies balsis sl. *jьgo ‘jungas’ nebūtinai atspindi *u. sl. *jьgo gali atspindėti *júgo < *jugóm, 

plg. lie. jùngas, jáugti, la. jûgs ‘jungas, pakinktai’ (Derksen 2002, 12). 

Kir̃vis (2) įrankis malkoms ar šiaip kam skaldyti, kapoti, tašyti: K. atšipo, nusmuko. 

Atsikirto k. į akmenį. Kaip ~iù atkirto (šiurkščiai atsakė). Kaip k. plaukia (iron. tuoj skęsta). 

Aštrus ~ (i)ùkas. Akmeninis ~ẽlis. ◊ Atitiko k. kotą (labai pritiko, toks tokį rado). Kaip k. su 

akmeniu (labai nesugyvena). Nors ~į (pa)kabink (apie blogą kambario orą) (dz.lki.lt). 

Didelę žodžių, reiškiančių ‘kirvis’, dalį sudaro giminiški žodžiai, kur šakniniai santykiai 

neaiškūs. Čia priklauso lo. ascia; gr. άξιÌν́η; go. aqizi, s. a. æx, s. v. a. acehus ir t. t. Kiti šios 
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reikšmės žodžiai paprastai padaryti iš įvairių šaknų veiksmažodžių ‘pjauti, kirsti’. Keletas 

žodžių (gr., skr.) –skoliniai ne iš ide. kalbų. Lie. kirvis, la cirvis giminiški skr. kr�vi- ‘audėjo 

instrumentas’ (galbūt ir skr. kuṭhāra- ‘kirvis’); r. dial. ‘červ’ ‘pjautuvas’, visi < ide. *(s)ker, 

matomos gr. κείρω ‘kirpti’, s. ang. sceran ‘pjauti’ (Buck 1949, 562). 

Korỹs (4) bičių dirbinys iš vaško su taisyklingų skylučių eilėmis medui, duonai dėti ir 

perams auginti: Bitės ~iùs siuva. Dirbtinis k. Pyragas kaip k. (išakijęs) (dz.lki.lt). 

Lie. korỹs, plg. la. k̃ãris; gr. κη)óϛ ‘vaškas, korys’ (Sabaliauskas 1990, 58). Lo. kâre, 

kãris (Smoczyński 2007, 305). Ikiindoeuropietiškajam žodžių sluoksniui priklauso ir lie. korỹs 

‘wabe’, la. kâre ‘t. p.’, sietinas su gr. κηρός ‘korys’, ζήρινθος (-νθ- priesaga!) ‘bičių duonelė’, 

lo. cēra ‘vaškas’ (Pisani 1968, 19). Žodis skiriamas žmogaus padarytų daikų pavadinimams, nes 

vėliau žmogus korius perdirba, pvz., iš jo daro vašką, o iš vaško žvakę. 

Kótas (3) 1. įrankio ar daikto dalis, už kurios laikoma, kuria remiamasi: Kirvio, peilio, 

plaktuko k. Grėblio, dalgio k. Vėliavos, ieties k. Stūmoklio, vožtuvo k. 2. žolės ar lapo, vaisiaus 

šakutė, stiebas; grybo kojelė: Kopūsto, kriaušės k. ◊ Į pat ~ą (kaip reikiant, tinkamas). Iš ~o 

virsti (senti). Kuris k. (klausiant nustebus, supykus). Nuo ~o nusivaryti (nusilpti) (dz.lki.lt). 

Fraenkelis sieja lie. kótas su lie. kója, la. kãja ir kildina iš ide. *kēi- ir t. t. Tiesa, lie. 

kója, la. kãja gali būti lyginami su kótas dėl jų vokalizmo, bet labai sunku paaiškinti semantinę 

raidą. Daug protingiau galvoti apie ide. *kāu - : *ku- ‘kirsti’ grupę šaknų, iš kurių kilo dar lo. 

caudex, cōdex ‘uodega’ ir ‘pliauska’, s. v. a. houwan, v. a. hauen ir t. t., lie. káuti, kovà, la. kava 

‘dūžis’. Jei mes siesime su ide. *kāu - ‘kautis’, yra sunkumų dėl vokalizmo, o jei su ide. *ka- t- 

‘t. p.’, tai problemų yra su priebalsiais. Tačiau bet kokiu atveju aiškinant šių baltų ir dakų rum. 

žodžių kilmę, turėtų būti rekonstruota ide. šaknis, prasidedanti *kā -(Rădulescu 1981). 

Mai@š̃as (4) 1. didelis audeklinis, popierinis ar kitoks reikmuo biriems ar smulkiems 

daiktams laikyti; kiekis, telpantis į jį: Pripylė ~ą rugių. Pilnas m. kaip akis. Ylos ~è nepaslėpsi 

(tts.). Kaip iš ~o išlindo (netikėtai pasirodė). Kas pirmiau į ~ą, tas paskiau iš ~o (tts.). 2. niek. 

storas, sudribęs gyvulys ar žmogus. ◊ Kiauras m. (besotis). ~ù trenktas (muštas) (nenormalus, 

kvailas) (dz.lki.lt). 

Lie. maĩšas, plg. la. màiss, pr. moasis ‘dumplės’ (<*maĩs-); s. sl. měch* ‘odinis krepšys, 

vynmaišis’, r. ¤jх ‘kailis, iš kalio pasiūtas maišas’, le. miech ‘dumplės, maišas, kailiniai’, bulg. 

¤jх*m ‘vynmaišis, kailis’, skr. meṣáḥ ‘avinas, avis, kailis, vilna’, av. meāša- ‘avis’, s. isl. meiss 

‘pintinė kam nors nešti’, s. v. a. meisa ‘prietaisas kam nors ant nugaros nešti’ (Sabaliauskas 

1990, 59). Lietuvių kalboje perėjimas s > š (maišas, vetušas ir t. t. = r. mex, vetxij) susijęs su 
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*ḱ > š konvergencija (šlovė ~ r. slovo) ir skiriasi nuo prūsų ir latvių kalbų (lie. širšuo, la. 

sir²senis, pr. sirsilis, s. r. sьršen) (Žuravlëv 1986, 36–37). 

Sprãgilas (3b) 1. etnogr. įrankis javams kulti prie koto pririšta buožė. 2. ryt. to įrankio 

buožė. 3. išilginis kuliamosios būgno strypas: Pirštuotasis s. (dz.lki.lt). 

Jeigu žodį galima traktuoti bendrabaltišku ir bendraslavišku (praslavišku), tai dėl vietos 

stokos apsiribojame tik jų nurodymu, jeigu ne, tai nurodome ir kitus baltų ir slavų kalbų 

žodžius. Ide. atitikmenys ir rekonstruotos prokalbės formos etimologijai paaiškinti nurodomos 

tik sunkesniais atvejais. Lie. sprãgilas, kùltuvas, la. sprigalis, spriguols: prasl. *cěp* (pvz., le. 

cep, r. cep, skr. c×jep ir t. t. Pagal Fraenkelį, (II 877) baltiški žodžiai - veiksmažodiniai vediniai 

iš lie. spragė́ti ‘platzen, bersten, knallen, knarren (sprogti, girgždėti)’, o lie. kùltuvas iš kùlti, bet 

sl. *cěp* reikia rekonstruoti *(s)koipo- ir gretinti su gr. σκοι_πος ‘poveržlė’, σκÂπων ‘strypas’, lo. 

scīpiō ‘t. p.’ ir t. t. (Vasmer IV 299, Gołąb 1982, 130).  

Tiñklas (4, 2) 1. iš siūlų nertas žūklės prietaisas: Mesti, leisti, spęsti, traukti, kelti ~ą. 

Brendamasis, traukiamasis, statomasis t. Gaubiamasis, tralinis t. Kanapinis, šilkinis, sintetinis t. 2. 

nerta ar pinta paukščių, žvėrių gaudyklė: Medžioklinis t. 3. nerta sportinių žaidimų pertvara ar 

užtvara: Tinklinio, lauko teniso t. Vartų t. 4. nertas ar pintas įvairios paskirties įtaisas: Tvoros, 

sodo t. Lovos t. Plieninis t. 5. šaknų, gyslų, nervų ir kt. raizginys: Kraujagyslių t. 6. susisiekimo, 

ryšių ir kt. linijų, įstaigų sistema: Upių, kanalų, kelių, elektros, radijo t. Linijų, koordinačių t. 

Transporto, prekybos t. Agentų t. 7. prk. pinklės (dz.lki.lt). 

Lie. tiñklas, plg. la. tìkls, tine, pr. sasintiklo ‘tinklas kiškiams gaudyti’, r. me0Úmo ‘tinklas 

kiškiams gaudyti’, č. teneto, skr. tántuḥ ‘siūlas, raištis’, lo. tenus ‘virvė su kilpa, (paukščiams 

gaudyti) (Sabaliauskas 1990, 62). Suom. siula < sikla < *tikla < bl. *tinkla ‘tinklas’ 

(Liukkonen 1994, 91). Prabaltų *tinkla- (lie. tinklas) – s. i. tántra- 'audimo staklės, apmatai' 

(tentlo-, tentro-) (���¥]¦oв 1963a, 33). Lie. tiñklas yra ide. atitikmuo. 

 

3. 1. 3. TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ DALIŲ PAVADINIMAI 

 

Aši@s̀, ~iẽs, ~ių̃ m. (4) 1. prietaiso ar mašinos dalis, ant kurios laikosi ratai, skridiniai ir kt. 

2. spec. tikra ar menama tiesė, einanti per kieno vidurį: Žemės a. Simetrijos a. Kompozicijos a. 

Koordinačių a. 3. kubinis sieksnis: Medžių, malkų a. (dz.lki.lt). 

Lie. ašìs, plg. la. ass, pr. assis; s. sl. osь, r. ocь, le. oś, bulg. oc, skr. áksÝahÝ, lo. axis, s. v. 

a. ahsa, vid. air. ais. Labai senas ide. žodis, veikiausiai sietinas su ide. veiksmažodžio šaknimi 
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*aĝ- ‘judinti, varyti, mojuoti’ (Sabaliauskas 1990, 55). Pr. assis (asis) E 298 ‘vežimo ašis’: lie. 

ašìs, la. ass, s. sl. ocь, lo. axis, s. v. a. ahsa, gr. ἄξων, skr. ákšạ-ḥ (Endzelīns DI IV (2), 180). S. 

i. aks§a ‘ašis, žaidimo kauliukas, žaidimo akis, akis’, skr. ‘aśis’ (Markevičienė 2002, 107). 

 Balži@énas (1) 1. akėčių, rogių skersinis: Akėčvirbaliai sukalti į ~ą. 2. medžio (ppr. beržo) 

gabalas padargams daryti (dz.lki.lt). 

  Lie. balžíenas ‘akėčių, rogių, staklių skersinis; medžio, dažniausiai beržo, gabalas 

padargams daryti’, plg. la. bàlziêns, pr. balsinis ‘pagalvė’, r. 189oз0o ‘stora lenta’, gr. ‘sija, 

rąstas, velenas’, s. isl. bialki ‘sija’, s. v. a. bialko ‘sija’ (Sabaliauskas 1990, 55). Chr. Stango 

nuomone, E. Fraenkelio žodyne pateikti atitikmenys lie. balžíenas ‘lanksti skersinė sija, kartis 

rogių dalims sujungti, rimbas, žiodiklis, brūzgulis’ ir go. balgs ‘žarna’, o v. v. a. bole ‘stora 

lenta’, gr. φάλαγξ ‘apvalus kamienas, velenas, volas’ skiriasi savo fonetika nuo balžíenas. 

Vienintelis patikimas yra s. v. a. balko, s. isl. bjalki (Stang 1956, 352). 

Eldijà (3b) skobtas laivelis, luotas (dz.lki.lt). 

Lie. eldijà ‘vieno medžio išskaptuotas laivelis’, aldijà, plg. le. łódź, norv. olda ‘didelis 

lovys, dažniausiai iš vieno medžio išskaptuotas’, šved. ålla (Sabaliauskas 1990, 57). Tiek bl., 

tiek sl. kalbose yra etimonų su žodžio pradžios *e-, kurių atitikmenys kitose ide. kalbose rodo 

buvus praide. *a- ar *o- (*h³e-, *h´e-, *Ho-). Manoma, kad bl. ir sl. formos atsirado įvykus 

mįslingam pakitimui *a/o- > e-, kurį Henningas Andersenas vadina Rozwadowskio dėsniu 

(Andersen 1996, Reconstructing prehistorical dialects: Initial vowels in Baltic and Slavic, Berlin 

and New York). Derksenas pristato etimonus, kuriuos Andersenas aprašo kaip Rozwadowskio 

dėsnio pavyzdžius, ir jų sąrašą papildo šiomis leksemomis: 1. Lie. eldijà, dial. aldijà ‘hollowed 

out tree-trunk, canoe’; prasl. *oldьji ‘boat’, *h³eldʰ- (*h´eldʰ-, *Holdʰ-). Plg. norv. dial. olda 

‘large trough, often made from a hollowed out tree-trunk’, s. ang. ealdoht, aldoht ‘trough, vessel’. 

2. Lie. alk̃as, elkas ‘(holy) grove (on a hill, idol)’, la. èãlks ‘idol’ (eãlka dievs ‘idol’, eãlka kalns ‘holy 

mountain where pagan rites are performed, temple hill’); plg. go. alhs ‘temple’. 3. La. ẽrcis 

‘juniper’; prasl. *orkỳta ‘willow’, plg. gr. ἄρκευθος ‘juniper’, ἄργετος (Hesych.) ‘t. p.’. 

Ìrklas (1) 1. mentė su kotu irtis: Besiiriant i�.̀ lūžo. 2. žem. laivelis, luotas: Su ~u marių 

neperplauksi (dz.lki.lt). 

Pasak Bucko daugelis žodžių, reiškiančių ‘irklas’, priklauso veldinių grupei, kiti šios 

reikšmės žodžiai paprastai susiję su sąvokomis ‘nešti, vežti’, ‘meškerė’, ‘-rykštė’ ir pan. Lie. 

irklas, la. irkls, irklis (plg. lie. irti, la. irt), skr. aritra- (plg. aritar- ‘yrėjas’) gr. ἐρετμόν (plg. 

ἐρέσσω ‘irti’), lo. rēmus, s. air. rāme, s. ang. rōþer, s. v. a. ruodar ir t. t., visi < ide. *erə-, *rē-, 
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*rō-, matomos žodžiuose, reiškiančiuose ‘irklas’, ‘irti’ (gali būti, kad susiję su ide. *er-, 

matomos skr. r�- ‘judėti’, bet tai dar neaišku) (Buck 1949, 732). 

Rãtas (2) 1. skritulys su stipinais arba be jų, maunamas ant ašies ir besisukantis, 

vežimui ar kokiam mechanizmui judant: Automobilio, vagono, vežimo r. R. rieda, sukasi. Netepti 

~ai cypia. Gyvena ant ~ų (nuolat važinėja). 2. lankas, apskritimas, ratilas: Gelbėjimo r. Apie 

saulę buvo baltas r. (drignė). Paukščiai suko ore didelius ~ùs. Sustokime visi ~ù. Glaudžiu ~ù 

apsupo. 3. pirmenybių, rinkimų ir kt. dalis: Penktas šachmatų pirmenybių r. Rinkimai vyko 

dviem ~ais. 4. prk. sritis, sfera: Interesų, veiklos r. 5. prk. grupė žmonių, kuriuos kas nors 

vienija, jungia, būrys, kompanija: Draugų, pažįstamų r. ◊ Užburtas r. (padėtis be išeities) 

(dz.lki.lt). 

La. rats „rutulys“, tikriniai vardai: Račiaĩ, Rãtininkai, Radailiaĩ (Smoczyński 2007, 501). 

Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘ratas’, įskaitant ir veldinių grupę, kilo iš žodžių, žyminčių 

sąvokas ’suktis’ arba ‘bėgti’, riedėti. Lie. ratas, la. rats, s. i. ratha-, av. Raθa - ‘karieta’, lo. rota, 

s. air. roth, s. v. a. rad, v. v. a. rat ir t. t., visi < ide. *reth-, matomos s. air. rethim, vel. rhedeg 

‘bėgti’ (Buck 1949, 725). 

Veži@m̀as (2) 1. → ve ž t i (veiksmas). 2. ppr. arklių traukiama važiuoklė, ratai; į ją 

telpantis kiekis: Vienkinkis, porinis v. Pakinkė į ~ą. ~o ratas. Parsivežė šieno ~ą. Daug (su) ~ù 

veža (tts.). Mažas kupstas didelį ~ą verčia (tts.). 3. prk. daug, daugybė: Vaikų v. Ne ~ą davė. 4. 

toks kortų lošimas (dz.lki.lt). 

La. vęzums ‘vežimas, vilkikas’ (Smoczyński 2007, 747). Lie. vežimas:vežti; lie. vežimas 

giminiškas gr. οjχ́ος, οjχ́ημα; lo. vehiculum ‘vežimas’, s. air. fēn ‘t. p.’, s. isl. vagn ‘t. p.’, s. ang. 

wægn, s. v. a. wagan, s. sl. vožu, č. vůz, le. woz, s. i. vāhana-, vaha-, visi yra ide. *weg�h-, 

matomos gr. οjχεόμαι, lo. vehi, lie. vežti, s. sl. voziti, s. i. vah- ‘vežti, važiuoti’ (Buck 1949, 

722–723). 

 

3. 1. 4. BALDŲ PAVADINIMAI 

 

 Stãlas (4) baldas, ant kurio valgoma, rašoma ir pan.: Valgomasis, rašomasis s. Darbo, 

teniso s. ~ą apdengti drobule. Sėstis prie ~o, už ~o. Pakilti nuo ~o. Lygus kaip s. ◊ Prie apvalaus 

~o (lygiateisis pasitarimas) (dz.lki.lt). 

Lie. stãlas, plg. pr. stalis; s. sl. stol* ‘sėdynė, sostas’, r. cmo9 ‘stalas’, le. stół, vns. kilm. 

stołu, bulg. cmo9 ‘kėdė, krėslas, sostas’, go. stōls ‘kėdė’ (Sabaliauskas 1990, 61). Stalis, Stalas: 
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lie. stãlas, sl. stol� (Endzelīns DI IV (2), 313). Lie. stãlas, prasl. *stel’c – *stol�, go. stols kėdė 

( В]�¥q� 1983, 63).  

 

3. 1. 5. INDŲ IR KITŲ BUITIES REIKMENŲ PAVADINIMAI 

 

 Ąsà (4) 1. indo auselė paimti: Puodo, ąsočio ą. 2. skrynios, stalčiaus rankena. 3. drabužio 

kilpelė segti ar pakabinti: Švarko ą., ąsẽlė išplyšo. 4. botago ar kokios virvės kilpa. 5. adatos skylelė 

siūlui verti. 6. bato aulo kilpelė (dz.lki.lt). 

 Sabaliauskas rašo, kad lie. ąsà, plg. la. ùosa, ùos, pr. ansis ‘kablys, ant kurio laikosi 

viršum ugnies pakabintas katilas’; lo. ansa ‘ąsa, kilpa’, s. isl. oes ‘skylė bate dirželiui įverti’ 

(Sabaliauskas 1990, 55). Wojciech Smoczyński „Lietuvių kalbos etimologiniame žodyne“ 

pateikia ir mažybinę formą lie. asẽlė ‘užsegimo kilpa’, lie. asúotas ‘su ausimis’, lie. ąsotis 

‘puodas su ausimis’, ąsočius (Smoczyński 2007, 25). Trautmanno žodyne yra pateikiamas: „lie. 

ąsà, pr. ansis ‘katilo kabinamasis vąšas’. Slavų neišlaikytas žodis. Išskirtiniai europinio-

indoeuropietiškojo sluoksnio baltų (-slavų) ir lotynų kalbų leksiniai sutapimai lo. ansa 

‘rankena, kotas’ : lie. ąsà (Pisani 1968, 14).  

 Púodas (1) indas valgiui virti; į jį telpantis kiekis: Pilnas p. mėsos. P. verda, prisvilo. ~us 

žiedžia, dega. Po ~u pasivožk, ir tai atras. Aplink ~us sukasi (virtuvėje dirba). Juokiasi p., kad 

katilas juodas (tts. toks iš tokio juokiasi) (dz.lki.lt). 

 Lie. púodas, plg. la. puõds, pr. podalis ‘puodelis’; s. v. a. faz ‘indas, dėžė’ (Sabaliauskas 

1990, 60). Lie. púodas, vediniai: púodinas ‘paišinas, suodinas’, puodỹnė ‘molinis indas’, 

púodynė ‘puodų dirbtuvė; molinis puodas aguonoms, kanapėms malti’. Trm. yra ir pū̃dỹnė 

‘krosnyje išmūryta įduba kam susidėti; tam tikras koklis krosnims mūryti; toks molinis indas’. 

Pū̃dỹnė – savarankiškas leksinis-semantinis vienetas. Leksema pū̃dỹnė pagal priesagos –ynė 

darybos modelį, matyt, yra pasidaryta iš pirminio vardažodžio *pūdas ‘molinis indas 

(kanapėms ar tabakui malti)’, ‘tam tikras koklis, plyta’ (Púodas : *pūd̃as (< pū̃dỹnė)) lie. 

púodas, la. puôds ‘der Topf; der Kessel’, la. vediniai: puõdelis ‘der Topf’, puôdeņš ‘krūz(it)e’, 

puôdiņš pr. podalis ‘prastas puodas’ (tiksliai semantiškai ir morfologiškai atitinka ž. puodãlis. 

Galimas daiktas, kad šaknis *pū�d- ‘(iš-, pri)pūsti’ seniau reiškė ‘vyti, pinti’.  Lie. púodas, la. 

puôds, pr. pod-alis veikiausiai iš ide. *peu-/*pou-/*pū̃- ‘pūsti, iš-, pripūsti’ plg. armėnų heval 

‘greitai ir sunkiai kvėpuoti’ (*peuè-), (h)ogi ‘kvapas, kvėpavimas, dvasia’. (*pouèio-), v. air. ūan, 

kimr. ewyn, breton. eon ‘puta’ (*pouè-ino-). Šios pirminės šaknies pamatu su formantais -n- ir -
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d- baltų kalbose galėjo būti sudarytos naujos šaknys pun-/pūn-/paun- ir pud/pūd/paud-, pvz.: 

lie. pudénti ‘kedenti, purenti’, la. pudît (-ĩju) ‘fortschaffen’, lie. pūd́inti, pūd́yti (-ija) ‘vyti, 

varyti, versti, pulti’, pudlùs ‘lengvai iškratomas, birùs’ ir kt. Kadangi leksemų púodas, puôds, 

pod-alis šaknies vokalizmas gali priklausyti balsių kaitos u eilei, pradžioje jų šaknis galėjo 

atrodyti *pōud-, vėliau dėl fonetinės raidos pasikeitė į *pōd- iš kur atsirado pr. pod-alis, lie. la. 

puod(a)s (Karaliūnas 1975, 126–127). Pr. kalboje šaknies *neš- pėdsakų nėra, už tai yra 

veiksmažodis pijst (*pēsti), pi�Ìdai ‘nešti’, kurio nepaliudija nei lie. ir la., nei sl. kalbos. Jis kilęs 

iš ide. *pēêd-/ [237] *pōêd- ‘paimti, apkabinti, turėti’, plg. s. v. a. fazzōn, vok. fassen. Giminiški: 

lie. pėd́as, la. pêda ‘glėbys’, lie. púodas (< *pōd-) (Smoczyński 1982, 237–238). Lie. púodas, la. 

puôds, pr. podalis ‘puodas’ (Derksen 2002, 9).  

 

3. 1. 6 VALGIŲ IR GĖRIMŲ PAVADINIMAI 

 

Dúona (1) 1. rupių miltų kepalais kepamas valgis: ~os riekė, abišalė, pluta, kriaukšlė. 

Juoda, balta, kvietinė, ruginė d. ~ą maišyti, minkyti, kepti. ~ą jau pašovė į krosnį. Gardi ~ẽlė, ~ùtė. 

Ne viena ~a žmogus gyvas (tts.). Verkia d. tinginio valgoma (tts.). 2. vieno duonos kepimo 

užmaišymas: Šio malimo trims ~oms užteks. 3. duoniniai javai: Šiemet ~os užaugo. 4. pramitimas, 

gyvenimas: Geras darbininkas visur ~ą turės. Paragavo mokytojo ~os. Duoti tėvams ~ą 

(pragyvenimą). ∧ Bičių d. (suneštos į korį žiedadulkės). Gegutės d. (raudonoji žiognagė). ◊ Be ~os 

ir druskos suėstų (labai nekenčia). D. ir druska (simbolinės svečių sutikimo vaišės). ~os kąsnis 

(pragyvenimas). Lengva d. (gyvenimas be rūpesčių). ~ą valgyti (iš ko) (pragyvenimui užsidirbti) 

(dz.lki.lt). 

Lie. dúona, plg. la. duõna ‘duonos rėkė, kriaukšlys’; plg. skr. dhānāh́ ‘javų grūdai, javai’, 

dhānyàm  ‘javai’, per. dāna ‘grūdai’, toch. B. tāno ‘grūdai, javai, sėklos’ (Sabaliauskas 1990, 

56). Duona baltų kalbose turi skirtingus pavadinimus. Lie. dúona siejamas su žodžiais, kurie 

giminiškose kalbose reiškia ‘grūdai’ arba ‘javai’. La. duõna vartojama antrine reikšme ‘duonos 

riekutė’; ‘duona’ čia vadinama màize (Smoczyński 1982, 227). Skr. dhānā įprastinė reikšmė 

‘spraginti ir smulkinti miežių, ryžių ar bet kokie grūdai’; pirminė reikšmė ‘javų grūdai’ 

(Markevičienė 2002, 108). 

Medùs (4) iš nektaro arba lipčiaus bičių perdirbamas produktas: Bitės mẽdų neša. Liepų, 

grikių, viržių m. Šįmet ~aũs metai. Mẽdų imti, kopinėti. Suvalgysite už mẽdų (skaniai). Gardu 
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(saldu) kaip devyni mẽdūs (tts.). Kieno burna karti, tam ir m. nesaldus (tts.). ◊ ~aũs mėnuo 

(bendro sutuoktinių gyvenimo pradžia) (dz.lki.lt). 

Senovės slavų gramatikų autoriai prie -ŭ kamieno priskiria ir prasl. ¤j5*. Tai ide. kilmės 

kamienas, plg.: s. i. mádhu, av. maδu, gr. μέθυ ‘mielių gėrimas’, s. v. a. metu  ‘mielių medus’, 

lie. medùs, la. medus, pr. meddo. Ide. prokalbėje priklausė bendrosios giminės kamienams. 

Atsispindi visose slavų kalbose: r. ¤Ú5, s. sl. ¤j5*, bulg. ¤j5, skr. ¤j́5, slov. méd, č., slovk. 

med, le. miód, luž. a. měd, mjod, luž. ž. mjod (ºo�rш�o¼r 1974, 244–245). Ide. kalbų žodžiai, 

medaus pavadinimai, dažniausiai priklauso vienai iš dviejų grupių, kurias sudaro iš ide. 

prokalbės paveldėti žodžiai. Pirmą grupę sudaro žodžiai, kilę iš ide. *melit- ‘medus’ (gr. μέλι, 

lo. mel; s. air. mil; go. miliþ; arm. melr ir t. t.). Antrą grupę - lie. medus, la. medus, pr. meddo, 

s. sl. medŭ ir t. t. bendras sl., s. i. madhu-, toch. mit < ide. *medhu- ‘medus’ ir ‘midus’. 

Bendras germanų (išskyrus go.) medaus pavadinimas (pvz., s. ang. hunig, s. isl. hunang ir t. t.) 

giminiškas s. i. kāñcana- ‘auksinis’, kanaka ‘auksas’ ( Buck 1949, 384). S. i. mádhu- < *medʰu- 

(Lubotsky 1988, 43). Žaneta Markevičienė teigia, kad s. i. madhu reiškia „medus, vynas, 

nektaras; saldus gėrimas arba valgis, pavasaris; saldus, malonus, puikus“ (Markevičienė 2002, 

106).  kd 

 

        Diagrama nr. 1. Senoji indoeuropietiška leksika 

 

Diagramoje pateikti rezultatai rodo, kad iš senosios indoeuropietiškos leksikos daugiausia 

turime žemdirbystės padargų, kitų įrankių, medžiagų pavadinimų 43% (14 ž.), šiek tiek mažiau 

pastatų ir jų dalių pavadinimų 24% (8 ž.), dar mažiau transporto priemonių ir jų dalių 
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pavadinimų 18% (6 ž.), valgių ir gėrimų pavadinimai bei indų ir kitų reikmenų pavadinimai 

sudaro tiktai po 6 % (2 ž.) ir baldų yra tik 3% (1 ž.). 

 

3. 2. BENDROJI BALTŲ IR SLAVŲ KALBŲ LEKSIKA 

 

Baltų ir slavų kalbų leksikos artimumas yra akivaizdus. J. Endzelynas savo veikale 

„Slavų – baltų etiuduose“ pateikė 214 žodžių, būdingų tik baltų ir slavų kalboms. 

Labai kruopščiai baltų ir slavų leksines bendrybes mėgino sukaupti R. Trautmanas 

„Baltų – slavų kalbų žodyne“, bet ne visi yra susisteminti. Įdomią žodyno analizę pateikė 

lenkų etimologas F. Slavskis. Jo apskaičiavimu, žodyne esama 888 daiktavardžių, iš kurių  apie 

30% (269 žodžiai) skirtini senajam indoeuropiečių sluoksniui, apie 37,5% (334 žodžiai) 

būdingi tik baltų ir slavų kalboms ir apie 32,5% (289  žodžiai) – baltų – slavų naujadarai“ 

(Sabaliauskas 1900, 111). 

Daugiausia jų yra susijusių su gamta ir žmogaus darbu – audimas, siuvimas, indų 

pavadinimai, medžiagos, mineralai. 

V. Kiparskis savo studijoje apie rusų kalbos leksikos raidą randa 300 rusų kalbos 

žodžių, kuriuos jis priskiria baltų – savų kalboms. 

F. Slavskio ir V. Kiparskio pateikiamų baltų ir slavų kalbų specifinių  naujadarų 

skaičius nedaug skiriasi. Ne tiek daug skiriasi ir nuo J. Endzelyno pateikto tik baltų ir slavų 

kalboms  būdingų žodžių sąrašo. 

Nedaug, bet yra ir tokių pavyzdžių, kur mokslininkų požiūris į žodžio kilmę skiriasi. 

Remiantis A. Sabaliausko minėtais J. Endzelyno, R. Trautmano, F. Slavskio, V. 

Kiparskio darbais, bus stengiamasi pateikti būdingsnius baltų ir slavų leksikos sluoksnio 

žodžius (naujadarus), susijusius su statyba, technika ir buitimi. Taigi, A. Sabaliauskas 

daugiausia rėmėsi J. Endzelyno R. Trautmano, F. Slavskio, V. Kiparskio darbais. 

E Frenkelis išskiria penkias baltų ir slavų kalbų seniausiųjų santykių teorijas: 

          1) baltų ir slavų kalbos kilo iš baltų – slavų prokalbės, kuri savo ruožtu išsiskyrė iš ide. 

kalbinės bendrystės (A. Šleicherio teorija).  

           2) baltų ir slavų kalbos kilo iš identiškų ide. kalbinės bendrystės dialektų ir nuo pat tos 

bendystės suirimo plėtojosi paraleliai ir nepriklausomai (A. Mejės teorija). 

           3) praėjus kuriam laikui po išsiskyrimo iš ide. kalbinės bendrystės dielektų ir nuo pat 

tos bendrystės suirimo plėtojosi paraleliai ir nepriklausomai (J. Endzelyno teorija). 
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           4) III tūkstantmetyje pr. m. e. baltų ir slavų kalbos pergyveno bendrystės periodą, 

paskui jų kontaktai nutrūko ir tos kalbos kito nepriklausomai, ir tiktai vėliau, apie mūsų eros 

pradžią, vėl prasidėjo suartėjimas ir kontaktai (J. Rozvadovskio teorija). 

            5) slavų kalbos susiformavo iš periferinių baltų dialektų (V. Toporovo ir V. Ivanovo 

teorija). 

   Negalima kategoriškai teigti, kad vienas ar kitas žodis tikrai priklauso tik baltų ir 

slavų leksikos sluoksniui. Kalbininkų nuomonė dažnai skiriasi. 

             Bendruosius baltų ir slavų kalbų reiškinius pats E. Frenkelis linkęs aiškinti taip, kad 

vieni jų esą paveldėti iš senų laikų, iš ide. kalbinės bendrystės dialektų, o kiti atsirado dėl 

ilgaamžės tų kalbų kaimynystės – ne vienu atveju paraleliai ir nepriklausomai (Frenkelis 1969, 

13). 

Bendrojo baltų ir slavų sluoksnio žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai: dálba, daržinė,̃ 

klėt́is, krėślas, kū́jis, kuõlas, lópeta, lóva, nýtys, péntis, piestà, pūnė, síetas, stul̃pas, šãkės, 

šeivà, váltis, var̃tai, vir̃vė. 

Kai kurie žodžiai paprastai skiriami baltų ir slavų kalbų leksikai, bet kiti etimologai 

randa atitikmenų senosiose kalbose. Bandrajai baltų, slavų ir germanų leksikos žodžiais 

laikytini įrankis (dálba) ir pastatas (daržinė̃). 

 

3. 2. 1. PASTATAI IR JŲ DALYS. KITI STATINIAI 

  

 Daržinė ̃(3b) trobesys pašarui, javams ir kt. laikyti: Šienas sukrautas ~ėjè (dz.lki.lt). 

 Br. 58)́ж0<= (\]�жrí�) ‘aptvaras gyvuliams laukuose ar miške, žardis’ ir tarminės jo 

formos, plg. le. trm. dorźnik ‘iš visų keturių pusių trobesiais apstatytas kiemas, laidaras; karvių 

melžiamoji vieta’. Kilęs iš lie. darž̃as ar jo vedinio darž(i)nykas, dabar tokia reikšme, rodos, 

nežinomo. Kad dar̃žo šeimos žodžiams ‘gyvulių atpvaro’ ar panašios reikšmės nėra svetimos ir 

anksčiau galėjo būti dar labiau įprastos, matyti iš lie. diẽn(ã)daržis ‘lauke gyvuliams užtvertas 

gardas, aptvaras; prietvartis, laidaras’, bandódaržis (bandãdaržis) ‘prie namų užtvaras gyvuliams 

suvaryti vasarą’, la. dā̀rzs ‘sodas, daržas; aptvaras, žardis, aptverta vieta gyvulių poilsiui’ ir kt. 

Áinėtinas ir artimos reikšmės (‘laidaras, tvartas’) br. trm. \]�жórÂ, veikiausiai atsiradęs iš lie. 

daržinė̃ (dabar paprastai ‘trobesys pašarui ar javams laikyti’), tik savo pabaiga perdirbtas pagal 

br. пÃÄцórÂ, ‘žiogris, pintinė tvora’ tipo žodžius; iš to paties lie. daržinė̃ yra le. trm. dorżyń  

‘vieta be stogo gyvuliams’ ir senųjų dokumentų ‘darżynę’ (Jablonskis) (Urbutis 1969a, 56–57). 
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13. Germ. -bl. leksikai taip pat skirtina: s. v. a. zarga ‘tvora; gardas, aptv]ras’, lie. dar̃žas 

‘sodas’, daržinė̃ ‘statinys pašarui laikyti’, la. dā̀rzs ‘sodas; pinutis, žagarų tvora; gardas’ 

(nopq\]rqв 1961, 79). 

         Klė́tis, ~ies m. (1) trobesys ar trobesio dalis javams pilti, drabužiams laikyti,  

miegoti, svirnas: Pilna k. grūdų. Kai aš ėjau per ~ùžę, ~ies grindys linko (d.) (dz.lki.lt). 

 Sl. klětь, lie. klėt́is, la. klèts priklauso baltų – slavų periodui. Sl. ě reikia suprasti kaip 

garso *ē istorinį variantą. Kaip ir anksčiau -ti- laikoma priesaginiu elementu. Kamieną *klē- 

galima sieti su ide. šaknimi *klēu-, kurios reikšmė (*apriboti ką nors, suspausti) lengvai 

siejama su medžiokliniu narveliu, nes jame esantys paukščiai iš tiesų visai „netekę judėjimo 

laisvės“. Dvibalsis *ēu redukuotas į ē. Šaknis klēu- slavų kalbose atspindimas ir kitomis 

formomis (Á]хo� 1957, 103). Baltiški pavadinimai yra autentiški (�qпq�qв П� I–K, 58).        

  Pū̃nė, pūnė̃  

 Br. пi0́X ‘daržinė šienui’ (ret. пí0ь=6, пi0í26); neretai apskritai daržinės (javams, 

šiaudams, šienui) pavadinimas ir apskritai ‘tvarto’ reikšme vartotas senose dokumentuose 

(vartojamas kitiems lituanizmams iliustruoti pateiktuose tekstuose). R. trm. пi0́X (п�́rÂ�]) gali 

žymėti įvairius ūkinius trobesius – daržinę, peludę, klėtį (įvairiems rakandams), tvartą, kaip 

dialektizmas pasitaiko ir bendrinėje kalboje. Retesnis lenkų šnektose, plg. punia (puńka) ‘šieno 

daržinė, daržinaitė’. Skoliniu iš lie. pūñė̃ ‘peludė, tvartas, gurbas, gardas, būda’ (plg. la. pūne, -

is ‘šieno daržinė ar šiaip pastogė kam sudėti’) laiko Būga ir Fasmeris, tačiau yra ne mažiau 

kalbininkų, galvojančių apie atvirkščią skolinimo kryptį (Urbutis 1969a, 68). Lie. pū̃nė, pūnė,̃ 

br. п�rÄ, le. punia ‘daržinė šienui’, la. pune (����пщ��qв 1971, 123). Taigi skolinimosi 

kryptis ne visai aiški: lituanizmas slavų kalbose ar slavizmas lietuvių kalboje. 

 Stulp̃as (4) 1. įkastas ar įtvirtintas storas strypas: Telefono s. Tvoros ~ai�.̃ Gelžbetoninis, 

akmeninis s. Kilometrinis s. Stovi kaip s. 2. statinio atrama: Kampiniai ~ai�.̃ Tilto ~ai�.̃ 3. kas pailgo 

stataus pavidalo: Saulės ~ai�.̃ Oro, šviesos ~ai�.̃ Vandens s. Ugnies ~ai�̃ kilo į padangę. Danguje 

nušvito raudoni ~ai�.̃ Dulkių, dūmų s.  4. dz. šalinė: Rugių s. kreivai sudėtas (dz.lki.lt). ∧ Gedimino 

~ai�̃ (Gediminaičių herbas tam tikra stulpus primenanti figūra; tautinis simbolis). Heraklio ~ai�̃ 

(istor. du kalnai abipus Gibraltaro sąsiaurio graikų manymu, pasaulio kraštas). ◊ ~ù stovi (apie 

mirštančio, apalpusio, labai išsigandusio žmogaus akis). Prie gėdos ~o prikalti (išstatyti visų 

pajuokai) (dz.lki.lt). 

 Lie. stul̃pas, plg. la. stùlps, s. sl. stlьpь, s. r. cmь9пь, r. cmo9п, le. słup, bulg. cmь9п 

(Sabaliauskas 1990, 129). Lie. stul̃pas / stulp̃a ‘rastas kokiam nors statiniui paremti’ laikytini 
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daliniais variantais, kadangi stul̃pas pirmoji reikšmė yra ‘stačias į žemę įkastas rąstas’; plg. 

stul̃bas ‘stulpas’; la. stùlps ‘t. p.’, plg. stùlbs priklauso baltų ir slavų leksikos sluoksniui. 

Visiškas atitikmuo sl. stьlp* resp. *st*lb* (> s.-kr. stûp, s. r. m��Ãп� resp. bulg. '2*91 (Vasmer 

III 765) remtų bl.-sl. *stulpa- resp. *stulba – ‘stulpas’ (Trautmann 290). Stundžia apibendrina, 

kad lie. ā-kamienė forma nelaikytina itin nauja (paliudyta Bretkūno Biblijoje, Ruigio žodyne); 

jos santykis su bulg. '2*916 ir skr. stËba ‘kopėčios’ reikalauja specialaus dėmesio (Stundžia 

1994, 26–27).  

 Vart̃ai dgs. (2) 1. varstoma, kilnojama tvoros dalis; didelės durys: Atkelk kiemo ~ùs. 

Pakeliamieji v. Pilies, daržinės, miesto v. Įvažiuoti pro ~ùs. Žiūri kaip karvė į naujus ~ùs (tts.). 2. 

prk. anga, pro kurią įeinama: Pagrindiniai užkrato v. yra virškinamasis traktas. 3. sport. du 

skersiniu sujungti virpstai, pro kuriuos stengiamasi įspirti ar įmesti kamuolį ar ritulį: Futbolo v. 

Ledo ritulio v. Vartininkas gina ~ùs, stovi ~uose (dz.lki.lt). 

 Lie. var̃tai, plg. la. vā̀rti, pr. warto  kdurys j, s. sl. vrata, r. вopoma, le. wrota,  bulg. вpama 

(Sabaliauskas 1900, 129). Pasak lenkų mokslininko  Smoczyńskio, baltų ir slavų pavadinimas 

lie. var̃tai, la. vàrti, pr. warto, sl. *vorta pl. n., s. sl. vrata, le. wrota. Tai šaknies *uÌer-, kurią 

turi lie. vérti ‘uždaryti ir atidaryti’, s. sl. v�-vrěti ≤ *-verti ‘užkišti, kišti’, le. za-wrzeć (wierzeja 

‘dvivėrių vartų pusė’) vedinys (Smoczyński 1982, 225). Warto (niekatroji giminė plur.) 

‘durys’; acc. wartin ‘durys’: etwēre, lie. war̃tai, r. в8)826́ ‘vartai’, lie. vérti ‘vẽrt’, s. sl. bpь¤î 

‘uždaryti’, s. i. apavr}ṇōti ‘atverti’ (Endzelīns DI IV (2), 334). 

 

3. 2. 2. ŽEMDIRBYSTĖS PADARGŲ, KITŲ ĮRANKIŲ, MEDŽIAGŲ 

PAVADINIMAI 

 

 Dálba (1) kartis, pagalys ar strypas kam kelti, risti: Su ~omis akmenis rita (dz.lki.lt). 

    Lie. dálba k kartis kam kelti j, plg. dal̃ba, pr. dalptan  k kaltas j; r. 5898mo, le. dłuto 

(Sabaliauskas 1900, 126). Pr. dalptan ‘laužtuvas’ siejamas su slavų kalbomis: r., ukr. 58982ó, 

č., slovk. dláto ir kt. Pietų sl. kalbos leidžia rekonstruoti *delbto, vakarų sl. – *dolbto. Abu 

variantai yra kilę iš *delbti / *d*lbti, *d*lbiti, *dьlbati, reiškusių medienos skaldymą ypatingu 

įrankiu. Lie. dil̃bti, del̃bti turi reikšmę ‘mušti’, ‘suduoti’, dálba ‘laužtuvas’, délba ‘rankena’, la. 

dal̃ba, dal̃bs ‘kartis’. Būdinga ir perkeltinių reikšmių panašumas: lie. dìlba ‘tinginys’, 

‘aukštaūgis, nevikrus’ ir t. t.; la. dal̃ba; plg. lie. dil̃bti ‘šlaistytis’, dalbýtis ir kt.; r. 589(1́698 

‘aukštas ir ištįsęs žmogus’, 5ó91j0ь ‘bukas žmogus’, 58910X́ ‘t. p.’ ir pan. Neabejotina, kad visi 
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jie susiję su pr. dalptan, kurio šaknis priklauso išplėtotai šeimai *delb-/*dalb-/*dilb-, o -ta- yra 

priesaga (�qпq�qв П� A–D, 291–294). Pr. dalptan ‘durchslag’ (t. y. ‘smailas geležies ar plieno 

įrankis skylėms kalti’) : (taip jau Burda, Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung auf dem 

Gebiete der arischen, keltischen und Slavischen Sprachen 1974, VI, 394) r. 5891î2ь ‘skaptuoti’, 

r. 589828 ‘káltas’, lie. dálba ‘laužtuvas, kartis, (plieno) strypas’, la. dal̃ba, s. ang. delfan ‘kasti, 

rausti’ (Endzelīns DI IV (2), 193). 

 Kū́jis (1) 1. tam tikro pavidalo plieno gabalas su kotu, vartojamas kalti, plakti, akmenims 

skaldyti: Gerą kalvį k. peni (tts.). 2. tech. kalimo mašina: Pneumatinis, garo k. 

◊ Tarp ~o ir priekalo (labai sunkioje, pavojingoje padėtyje) (dz.lki.lt). 

 Lie. kū́jis, plg. kũja  k lazda, pr. kugis  kkūjis j, r. =îï   k lazda, medinis kūjis j, le. kij  klazda, 

vėzdas j, bl. =îX=  ksvarstis j (Sabaliauskas 1900, 127). Žodis būdingas vien tik sl. ir bl. kalboms 

(lie. kújis = bažn. sl. =(î) (Endzelīns DI II, 342). Bendriems baltų ir slavų žodžiams, 

turintiems kalvininkystės semantiką, priklauso lie. kū́jis ‘pqÃq�’, pr. cugis ‘kūjis’ specializuotų 

kalvystės ir „ikikalvystės“ (ar dar bendresnių) reikšmių dermė charakterizuoja ir baltų bei slavų 

veiksmažodžius (lie. káuju, sl. kujǫ) ir lo. cūdō ‘mušti, kalti, apdirbti metalus’, su kuriais 

praktiškai sutampa toch. A kot-, B kaut- (iš kau- ‘daužti, daužyti’; vadinasi, žodį galima laikyti 

bendratocharų – „senovės europietiškiuoju“; jo dariniai rodo ryšį su metalurgijos vystymusi 

(Ïв]rqв 1986 (1988), 55–56). Slavų garsų ir formų evoliucijos požiūriu lie. kūjis laikytinas 

nepaprastai archainiu dariniu, panašiu į rekonstruotą prasl. *kujь. Vienas ir kitas yra iš šaknies 

kovati, lie. káuti, la. kaut ‘užmušinėti’. Lie. káuti ir jo vediniai kovà, kovóti išlaikė senas 

reikšmes, nesisiejančias su kalvininkyste, o kū́jis turi naują reikšmę. Remiantis lyginamąja 

charakteristika, slaviškas žodis apibūdinamas archaizmas, o lietuviškas – potencialus 

naujadaras. Tuo būdu tarp kyjь ir kūjis pripažįstamas tik formalus tapatumas (���¥]¦oв 1966, 

350–351). 

 Kuõlas (4) 1. į žemę kalamas tvoros pagalys, baslys, mietas: ~ą tašyti. Kad ir ~ai�s̃ lytų, 

ateisiu. 2. trumpas pagalys, geležies strypas, kalamas į žemę gyvuliui pririšti arba į sieną kam nors 

pakabinti. ◊ Kaip ~ą prarijęs (nejudrus, nejudantis). Liežuvis ~ù atsistojo (žodžio neištaria). Nors 

~ą ant galvos tašyk (apie nejautrų, ramų žmogų) (dz.lki.lt). 

  Lie. kuõlas, plg. s. sl. kelь, r. =89, le. kół, bl. k89 (Sabaliauskas 1900, 127). Sl. kol*:lie. 

kuõlas (Udolph 1981, 57). Daiktavardis kuõlas susijęs su veiksmažodžiu kálti, kalù, kalì (įtaisyti 

kuolą), žinomi tikriniai pavadinimai: Kuõliškis, Kuolakãsiai (Smoczyński 2007, 325). 
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 Lópeta (1) 1. kastuvas; juo pakabinamas kiekis: ~a sukasė daržą. Išmeta kelias ~as ir 

stovi. 2. etnogr. rumbėta lenta stogui lyginti, šiaudais dengiant (dz.lki.lt). 

 Lie. lópeta, plg. lãpsta, pr. lopto; s. sl. lopata, r. 98п6ma, le. łopata, bl. 98п6ma.           

Lie. lópeta sietina su het. lappa htoks laidotuvių ritualo įnagis j (Sabaliauskas 1900, 127). 

Daugelyje kalbų sąvokoms „lopeta“ ir „kastuvas“ žymėti vartojamas vienas ir tas pats žodis 

arba, jei ir yra keletas žodžių, tai jų vartojimas labai persipynęs. Lie. lopeta, la. lāpsta (taip pat 

ir „kastuvas“), s. per. lopto „kastuvas“, slavų lopata (Buck 1949, 500). Lopto „kastuvas“: lie. 

lopetà „Schaufel“, la. lâpsta, lāpusta, r. 9áп8'2* „kojos pėda“, 98пá26 „kastuvas“ (Endzelīns 

DI IV (2), 206).     

Nýtys m. dgs. (1) siūlų vėrinys metmenims verti ir, juos kilnojant, žiotims daryti: 

Rankšluosčius audė (su) dvylika nýčių. ◊ Nei į ~is, nei į skietą (niekam netinkamas) (dz.lki.lt). 

          Lie. nýtys  kant dviejų lazdelių suverti siūlai audeklo matmenims suverti j, nýtys  katskiras 

nyčių siūlas j, plg. la. nīts; r. 0îmь  ksiūlas j, le. nić, bl. 0îma (Sabaliauskas 1900, 128). Endzelīns 

pateikia žodžius, būdingus vien tik sl. ir bl. Kalboms lie. nýtys = serb. n×ti (Endzelīns DI II, 

342). Lie. nýtys, pìršys ir la. gursts esą gauti iš slavų kalbų (Stundžia, Venckutė 1986, 74–75).  

 Péntis, ~ies m. (1) 1. bukasis kirvio galas: Kirvio ~imi kala kuolą. 2. dalgio dalis prie 

koto: Pjaunant nutrūko dalgio p. 3. tarm. kulnas. ◊ Ant pénčių stovėti (versti skubėti, 

neatsitraukiant raginti). ~is laižyti (pataikauti) (dz.lki.lt). 

  Lie. péntis  kaštraus įrankio bukasis galas; kulnas j, plg. la. piêtis, pr. pentis; s. sl. pęta, r. 

пÄma, le. pięta, bl. пema r�ma (Sabaliauskas 1900, 128). Pr. pentis ‘kulnas’ lie. péntis ‘Ferx; 

Beilrücken’, s. sl. pęta, r. p’atá ‘kulnas’ (Euler 1983, 40). Pasak  Endzelīnso šis žodis būdingas 

vien tik sl. ir bl. kalboms  lie. péntis : bažnyčioje - sl. пѧ26 (plg. 8-пѧ2ь) (Endzelīns DI II, 

341). Lie. péntis, taip pat ir pr. pentis, afganų pūnda (*panta), yra susiję su prasl. *pęta, 

išlikusiame posakyje *pęti pьnoã ‘wznosić, podnosić, dźwigać’, ‘kelti’ (Herej-Szymańska 2000, 

179). Tikriniai vardai: Pentìškės, Pentìškiai, Peñtupiai, Pentviršiai (Smoczyński 2007, 450). 

 Si@étas (1) 1. indas sijoti, rėtis: ~u miltus sijoja. Tankinis s. Retas kaip s. (apie audeklą). 2. 

įvairaus pavidalo tinklas rankomis arba mašina sijoti: Plokščiasis, būgninis s. Vielinis, tinklinis s. 

Vėtyklės ~ai. Smėlio s. ◊ ~u vandenį nešti (veltui stengtis) (dz.lki.lt).  

     Lie. síetas, plg. la. siéts; r. cîmo, le. sito, bl. cîmo (Sabaliauskas 1900, 129).  Sl. u kai kada 

kilęs iš diftongo ei, kurio atspindys fiksuojamas la. kri�èvs ‘rusas’ (< *kreivi) – =)îвîó. Šį 

diftongą taip pat reprezentuoja šie la. žodžiai, jei pasitvirtintų Briuknerio (Brückner A. Litu-

slawische Studien I.) nuomonė (o tai gana neįtikėtina), kad pastarieji bl. žodžiai yra slavizmai. 



37 
 

La. siêts (comm.), lie. si�étas – r. 'î28, serbų 'ô28 (tikslus kirčio sutapimas rodo, kad šis žodis 

priklausė jau sl.-la., bent jau lie.-la., prokalbės) (Endzelīns DI I, 104). Lie. si�étas: serbų s×to 

(Endzelīns DI II, 342). Prasl. *sito (bulg. 'î28, s.-kr. 'ô28, slov. sito, č. síto, le. sito, r. 'ú28) 

paprastai kildinamas iš *sēi-to- siejant su prasl. *sějati, ide. *sē- ‘sėti’ ir giminiškais lie. si�étas, 

la. siêts (kurie gali būti pasiskolinti iš slavų), gr. ηjθμός ‘sietas’, kimr. hidl ‘sietas’, s. isl. sāld 

(ide. *sētlo-). Tačiau slavų ir daugelyje ide. kalbų veiksmažodis ‘sėti’ ir jo vediniai turi 

kamieną *sē-, o ne *sei- arba *sēi-. Be to, prasl. *sito aiškiai susijęs su žodžiais, kurie nieko 

bendra neturi su sėjimu arba sijojimu per sietą. Plg. le. sito-wie, sit, r. 'ú20î= ‘nendrė’. Jie kilę 

iš ide. *seiè- ‘rišti’, todėl ir sl. sito reikštų tai, kas supinta, surišta (���¥]¦oв 1966, 166). 

Straipsnyje aptariama baltų ir slavų priegaidžių fonologinė interpretacija. (V�S) : (V|S) > (V́S) : 

(VS̃): *sēitos > *séitos, lie. síetas (Ж��]вÃoв, Óв�mor�Âoв] 1972, 239). 

Šãkės dgs. (2) 1. įrankis mėšlui mėžti, šiaudams ar šienui krauti; kiekis, paimtas tuo 

įrankiu: Įsimetė į vežimą kelias ~ès šiaudų. 2. etnogr. įrankis puodams traukti iš krosnies. 3. žr. 

k a i l i a m a u t i s. ◊ Ant ~ių kelti (nepelnytai girti) (dz.lki.lt). 

Lie. šakės plg. lie. šaka, la. sakas, s. i. çākhā- ‘šaka’ ir t. t. Semant. plg. s.-kr. vile, le. 

widły, r. vily gimin. s. sl. věja ‘šaka’, s. sl. viti ‘sukti, verpti’ (Buck 1949, 502). 

Šeivà (4) į šaudyklę dedama ritė arba virbaliukas: ~às trinti (sukti). Kojos kaip šei�ṽos 

(plonos) (dz.lki.lt). 

         Lie. šeivà, šaivà, plg. la. saiva; r. цeвka, le. cewa, bl. цeвka (Sabaliauskas 1900, 129). 

Čeva//čevь (*koiva//*koivь) pagrindinė reikšmė – ‘vamzdis, tūbelė’, paskui ‘ritė’, pvz., s. sl. 

čěvьnica ‘fistula, kiauražaizdė’, le. cewa ‘vamzdis, tūbelė’, ir t. t.; baltų kalbų duomenys rodo š 

< *k�: lie. šeivà ‘ritė’, šaivà, la. saiva. Ide. šaknis galbūt yra *sk�ē�i//*skē�i- (Gołąb 1972, 56). 

Prasl. čevь. S.-kr. цj�в ‘ritė’, slov. cev ‘ dūdelė, vamzdelis, ritė staklėse’, č. cév, céva ‘vamzdis’, 

le. cewa ‘t. p.’ ir kt. Šiai leksikos grupei nurodoma bendra reikšmė ‘ritė audimo staklėse’, o 

senesnė – ‘blauzdikaulis, vamzdelis’. Artimiausia paralele pripažįstama lie. šeivà ‘ritė audimo 

staklėse’, šaivà ‘vamzdelis arba plunksnos gabaliukas, vartojamas vynioti kaip ritė’, la. saiva 

‘šaudyklė tinklams pinti’. Patikimų duomenų teikia dar germanų kalbos: s. ang. scinu, v. v. ž. 

schene, s. v. a. scina ‘blauzdikaulis’, 9i518=’, s. ang. scīa ‘blauzdikaulis’. Visi jie kilo iš ide. 

*(s)k�ei-( Á]��Ôrqв 1968, 149). Prasl. *čeva ‘vamzdelis’ pratęsia senesnį *koièuèā, giminišką lie. 

šeivà, šaivà, la. saiva ‘šaudyklė tinklams pinti’. Baltiškas žodis yra iš formos *k²oièuèā (���¥]¦oв 

1966, 112). Teikiamas pavyzdys, kai lie. š, sl. k: lie. šeivà ‘vamzdis, audėjo ritė’ ir sl. cěva ‘t. p.’ 

< *koiuèā  (Schuster-Šewc 2000, 25). 



38 
 

 Vir̃vė (2) 1. iš linų, kanapių ar kt. pluošto nuvytas dirbinys: Kanapinė v. Nuvyti ~ę. 

Surišti kojas ~è. Tempia karvę už ~ės. 2. v. prk. nutrūktgalvis: Toks v. čia duodasi  (dz.lki.lt). 

         Lie. virṽė, plg. la. vìrve, pr. wirbe, s. sl. вьpьв (Sabaliauskas 1900, 129). R. вj)вь, č. vrv. ir 

tikriniai vardai: Pãtvirvytė, Virvýčiai, Virvgaliaĩ (Smoczyński 2007, 450). Lie. virvė ̃ : r. вj)вь 

(Endzelīns DI II, 342). Lie. virvė̃ ‘Seil Strick’, la. vìrve ‘t. p.’, s. sl. vr*vь f. ‘Strick’ < *virv(ir)- 

iš šaknies *uèer : *uèor- : *uèr�-: lie. vérti, vẽria, vė́rė (Otrębski 1963, 23).  

 

3. 2. 3. TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ DALIŲ PAVADINIMAI 

 

         Váltis, ~ies m. (1)nedidelis laivas, dažniausiai medinis: Žvejų v. Variklinė, irklinė,  

burinė v. ~elè irstytis (dz.lki.lt). 

           Lie. váltis = ukr. в898́2ь (Endzelīns DI II, 340). Lie. váltis, ukr. в898́2ь ‘Rispe’, slov. 

vlât ‘varpa’ (Endzelīns DI IV (2), 341). Ide. kalbose kartais nėra griežtos ribos tarp sąvokų 

„laivas“ ir „valtis“, ir jos žymimos vienu žodžiu arba „valtis“ žymima žodžio reikšmė ‘laivas’ 

deminutyvu. Lie. valtis, galbūt tas pats žodis kaip ir pasen. valtis ‘žvejų tinklas’ (r. volot 

‘fiber’). Semantinis plg. gr. γρι�πος ‘tinklas’ ir ‘valtis’. Galima ir tokia versija: lie. valtis gimin. 

s. v. a. wald ‘mediena, medis’ (Buck 1949, 731). 

   

3. 2. 4. BALDŲ PAVADINIMAI 

 

         Krė́slas (3)  1. kėdė su atkalte, kartais ir su ranktūriais: Svečią pasodink į ~ą. ~è  

sėdi.  2. vežimo dalis, į kurią įstatomi rungai.  3. ratelio dalis, į kurią įstatomos kojos ir kitos dalys 

(dz.lki.lt). 

 Lie. krėślas, plg. pr. creslan, r. =)j'98, le. krzesło, bulg. =)j'98 (Sabaliauskas 1900, 

126). Straipsnyje „Litauische lehnwörter im Slavischen“ J. Mikkola, nesutikdamas su kai kuriais 

nepagrįstais A. Brücknerio baltų ir slavų kalbinių santykių aiškinimais, įrodinėja lietuviškų 

žodžių degùtas, indaujà, giñtaras, káušas, krėślas, kùrpė, pãkulos, putrà buvimą slavų kalbose. 

Įdomu, jog per septyniasdešimt metų nuomonė kalbos moksle dėl šių slavų baltizmų beveik 

nepasikeitė (krėslas pastaruoju metu laikomas bendru baltų ir slavų kalbų žodžiu. (Sabaliauskas 

1966, 111). Pr. creslan : lie. krėślas, krãsė, la. krêãsls, sl. krěslo (Endzelīns DI IV (2), 244). Pr. 

creslan ‘krėslas’ tiksliai siejasi su lie. krėślas ‘pintinis (siūtinis) sostas, sėdynė ir pan.’, krėslė ir 

su kito vokalizmo žodžiais: krẽslas ‘suolelis’; krẽsė, kresė̃ ‘krėslas’, ‘kėdė’, krėsẽlė, kresià, krãsė 
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‘krėslas’, ‘sostas’, ‘katedra’ ir pan., krasià, krasẽlė (Vitkauskas, Šiaurės rytų dūnininkų žodynas, 

148, 150). Fraenkel aiškina, kad lie. krė́slas – =)j'98, le. krzesło – laiko slavizmais (Endzelīns 

DI I, 100). Galima teigti, kad slavai šį žodį pasiskolino iš baltų kalbų. 

 Lóva (1) 1. gulimasis baldas: Siaura, plati, trumpa l. Sulankstomoji l. ~ą kloti, taisyti. 

Gulk į ~ą ir miegok. Kiek ~ų (vietų) ligoninėje? Vaikas guli ~ẽlėje, ~ùtėje.  2. etnogr. vieta jaujoje 

tarp dviejų ardų; ant jų džiaunamas linų ar javų kiekis: Tris ~as linų išmynėme. 3. tarm. lysvė, 

ežia: Pasėjau ~ą agurkų.  ◊ Į Prokrusto ~ą guldyti (niveliuoti) (dz.lki.lt). 

 Lie. lóva, plg. la. lâva h pirties suolas, gultas j, r. 96в6,  k suolas j, le. ława, bulg. 96вîц 

(Sabaliauskas 1900, 127). Seniausias slavų kalbų modelis struktūriniu atžvilgiu yra antrinis 

palyginti su baltų kalbų modeliu. Žodžių darybos sferoje ši ypatybė reiškiasi tuo, kad daugeliu 

atvejų lie. (resp. baltų) k. turi tik priesagines tų ž. formas. Pvz.: lie. avís – s. sl. obÂцa, lie. lóva 

„��qв]�Â“ – bulg. Ãáв�ц] „m�]pÂÄ“. Baltų ir slavų kalbų bendrybė. Etimologai nepateikia 

jokio pagrindinio žodžio, susijusio su senąja ide. leksika. 

 

3. 2. 5. INDŲ IR KITŲ BUITIES REIKMENŲ PAVADINIMAI 

 

 Piestà (4) medinis indas (išskobtas stuobrys) kruopoms, sėmenims, kanapėms grūsti: ~ojè 

sėmenis grūdo. Vaikščioja kaip su ~omi�s̀ (storomis kojomis) (dz.lki.lt). 

   Lie. piestà  h medinis indas kruopoms, sėmenims, kanapėms grūsti j, plg. la. pìesta; r. 

пjcm, le. piasta, č. píst, písta, slovėn. pésta (Sabaliauskas 1900, 128).  Lie. piestà (beveik visi 

aukštaičiai) / piẽstas (Šilutės, Priekulės, Vilniaus apyl.; abi formos pasitaiko s. raštuose) 

‘grūstuvė’ laikytini daliniais variantais, kadangi piẽstas pagrindinė reikšmė ‘grūstuvas’ ir 

daugelyje aukštaičių šnektų piestà ir piẽstas vartojami kaip skirtingi žodžiai (reikšmė̃s 

‘grūstuvas’ piestà semantinėje struktūroje nėra). La. pìesta (plačiai vartojama bendrinėje 

kalboje) / piests (Stenderio, Ulmanio žodis, kuršiškosios patarmės) ‘grūstuvė; grūstuvas’. 

Žodžiai priklauso baltų ir slavų leksikos sluoksniui. Atitikmenys sl. *pěsta f. ir *pěst* m. 

įgalintų rekonstruoti bl.-sl. *paistā f. ir *paista- m. (Trautmann 221). Šie substantyvuoti 

dalyviai greičiausiai buvo skirtingi žodžiai: pirmasis reiškė ‘grūstuvę’, antrasis - ‘grūstuvą’, taigi 

‘grūdimo įrankį’ (plg. lie. k. faktus). Sl. *pěst* Illič-Svityčius kildina iš ide. *poistom n. 

‘grūdimo įrankis’, plg. slov. pẹ́stọ n. ‘stebulė’ (Stundžia 1994, 25–26). 
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3. 2. 6. VALGIŲ IR GĖRIMŲ PAVADINIMAI 

 

Sūŕis (1) iš slėgtos varškės ar kitaip darytas pieno produktas: Baltas, minkštas s. 

Rūgštinis, saldinis s. Olandiškas s. Džiovintas s. Lydytas ~ẽlis (dz.lki.lt). 

Lie. sūŕis, plg. la. siẽrs, pr. suris. Siejama su lie. sūrùs, la. sūr̃s (Sabaliauskas 2009, 169). 

Sūris (su ū) arba sur (be galūnės) ‘sūris’: lie. sū́ris, s. sl. '()* ‘t. p.’ (Endzelīns DI IV (2), 319). 

A. Sabaliauskas šį žodį laiko baltų kalbų žodžiu, bet neabejotinas ryšys su slavų kalbomis. Tai 

turi būti labai senas slavų atitikmuo, tai rodo šaknies balsių santykis ‘sūris’: lie. sū́ris, s. sl. 

'()*, le. ser. 

 

 

Diagrama nr. 2. Bendroji baltų ir slavų leksika 

 

Diagramoje pateikti rezultatai rodo, kad iš bendrosios baltų ir slavų leksikos daugiausia 

turime žemdirbystės padargų, kitų įrankių, medžiagų pavadinimų 50% (10 ž.), pusiau mažiau 

pastatų ir jų dalių pavadinimų 25% (5 ž.), dar mažiau baldų pavadinimų 10% (2 ž.), bet 

transporto priemonių ir jų dalių pavadinimų, valgių ir gėrimų pavadinimai ir indų ir kitų 

reikmenų pavadinimai sudaro tiktai po 5 % (1 ž). 
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3. 3. BALTŲ KALBOMS BŪDINGA LEKSIKA 

 

 Baltų šakai  priklauso gyvos lietuvių ir latvių kalbos bei mirusios prūsų, jotvingių, 

kuršių, žiemgalių ir sėlių kalbos (http://lietuviukalbairliteratura.lt/indoeuropieciu-kalbu-

seima/ , žr. 2013.04.28). 

 Lietuvių kalba kilo iš vienos indoeuropiečių kalbų šeimos grupės – baltų kalbų. Iš 

kadaise gausių iki mūsų dienų išliko dvi tautos ir dvi kalbos – lietuvių ir latvių. Išnykusios 

baltų kalbos paliko tik šiokių tokių pėdsakų vietovardžiuose ir istorijos šaltiniuose. Gausesnių 

kalbos duomenų turima apie prūsų kalbą, išnykusią XVIII amžiuje (Zinkevičius 2006, 24).  

 Baltų kalbos iš kitų inoeuropiečių kalbų išsiskiria tam tikrais fonetiniais – fonologiniais, 

gramatiniais ir leksiniais-semantinias bruožais, kurių visuma sudaro baltų kalbų specifiką 

(Karaliūnas 1987, 4). Baltų kalbose yra namažai žodžių, kurie būdingi vien tik šiai kalbų 

grupei. Dalį šių žodžių randama visose lietuvių, latvių ir prūsų kalbose. Kita dalis būdingi 

lietuvių ir latvių, o prūsų beveik neturi atitikmenų. Esama tokių, kurie būdingi lietuvių ir 

prūsų arba latvių ir prūsų kalboms. 

 Baltų kalbų sluoksniui būdingi žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai: ãdata, arúodas, 

balñas, grą×žtas, griñdys, káilis, kalavìjas, káltas, kañklės, káušas, klojìmas, krósnis, laĩdaras, 

lángas, málka, miẽlės, mìltai, mìlas, pãkulos, pãmatas, peĩlis, príekalas, putrà, rẽplės, rýkštė, 

rõgės, síena, sleñkstis, stãklės, súolas, svíestas, šlãjos, šikšnà, takišỹs, tìltas, tvorà, váltis, vedegà, 

vė̃zdas, vyžà, žirklės. 

 

3. 3. 1.  PASTATAI IR JŲ DALYS. KITI STATINIAI 

 

 Arúodas (1) klėties užtvaras grūdams, rūsio bulvėms pilti: Pilnas a. rugių (dz.lki.lt). 

 Lie. arúodas, plg. la. aruõds. Gana neaiškios kilmės žodis. Mėginama sieti su pr. arrien, 

kuris reikšme  kjavai j. Arúodas komponentas sietinas su lie. dė́ti, plg. lie. iñdas, priẽdas, ìždas 

(Sabaliauskas 2009, 164).  

  Griñdys, ~ų̃ dgs. (4) lentų ar kitoks klojinys patalpoje: Lentų, parketo, linoleumo, 

marmuro g. Dažytos g. Įdėtos naujos g. Svirno ~ùžės netašytos (d.) (dz.lki.lt). 

 Lie. griñdys, plg. la. grīda. Sietina su lie. grįsti, la. grīst. Etimologija nesunki - pagal 

Endzelyną, tos pačios kilmės ir pr. grandico ‘stora lenta’  (Sabaliauskas 2009, 164). Pr. grandico 

‘sija’ artimiausiai siejasi su lie. grandà ‘gulstinis perdengimas tarp dviejų trobesio aukštų’, 
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‘grindys’ bei grandai pl., grañdas ‘grindinio lenta’, ‘grindų lenta’, grandìs ‘stora lenta’, r. lie. 

grundzìs; čia priskiriami ir su kitu vokalizmu pvz.: grindìs ‘stora lenta’ ir t. t., griñdas, grindà 

grindinỹs, griñdys, grindýti ‘grįsti (grindis)’ ir kt. (LKŽ III, 609–610); gréndymas, grendinỹs ir kt. 

Latvių kalbos pavyzdžiai taip pat su kitu vokalizmu, plg. gruõdi ‘tilto grindinys’, ‘sijos’ ir t. t., 

bet ir: grìda, grīds ‘grindys’, ‘perklojimas’ ir kt., grīdît, grīst ‘grįsti (grindis)’ ir t. t. Patikimiausi 

slavų pavyzdžiai kaip tik pasižymi vienodu vokalizmu, plg. r. �)X56́, �)X́56 ‘pagrindinė sija’, 

‘lentyna’ ir pan., �)X5́6 ‘aukštuma’, ‘žemuma’, ‘miškas’ ir t. t., �)X5́=6 ‘kartis’, ‘šatra’ ir pan., br. 

�)656́, �)6́5=6, ukr. �)X56́, �)X5́=6, bulg. �)j5à, č. hřada, slovk. hrada, le. grzęda (�qпq�qв П� 

E–H, 285–287). Žodis skirtinas bandrajai baltiškajai leksikai. 

 Kloji@m̀as (2) 1. → k l o t i (veiksmas).  2. trobesys javams krauti, kluonas: Darbštus į 

~ą, tinginys į vežimą (tts.).  3. grendymas, laitas.  4. vienam kartui kulti ant grendymo suklojami 

javai: Lig pusryčių iškūlėm tris ~ùs rugių  (dz.lki.lt). 

Dažniausiai žodžiai, žymintys sąvokas ‘klojimas, kluonas’ padaryti iš veiksmažodžio 

‘kulti’; dar gali būti siejami su veiksmažodžiu ‘ištiesti’ ar ‘grindys’, ‘atvira vieta’, ‘lygus 

paviršius’. Lie. klojimas, kluonas, la. kluons : lie. kloti, la. klāt (Buck 1949, 510).  ‘Klojimas’ – 

lie. klai�m̃as, klojìmas (Safarewicz 1983, 350). 

           Krósnis, ~ies m. (1) 1. plytų ar akmenų statinys šildyti, virti ir kt.: Kambario k. Pirties 

k. K. duonai kepti. ~į kūrenti, užkurti. K. gerai traukia, rūksta. Geležinė ~ẽlė. 2. tech. įrenginys, 

kuriame kaitinant kas apdorojama: Lydymo, liejimo, koksavimo k. (dz.lki.lt). 

Lie. krósnis, plg. la. krâsns. Tik šioms dviem baltų kalboms būdingas žodis. 

Etimologizuoti žodį nesunku – jis sietinas lie. kráuti, krūvà, la. krât  kkrauti, rinkti j 

(Sabaliauskas 2009, 166). Senosios krosnys buvo akmenų krūva. Taip dar pasitaiko pirtyse. 

Lai@d̃aras (3b) užtvaras gyvuliams, diendaržis: Suvaryk gyvulius į ~ą (dz.lki.lt). 

Lie. laĩdaras, plg. la. laĩdars. Sietina su lie. léisti, la. laîst (Sabaliauskas 2009, 166). Lie. 

trm. (žem.) aplúokas yra leticizmas (dėl fonetikos negalima tiesiai sieti su (ap)leñkti). Jo 

porininkas laĩdaras veikiausiai taip pat yra leticizmas iš la. laĩdars (leĩdars). Priešingai la. trm. 

diendārz(i)s (Latgaloje) yra patyręs lie. diẽndaržis įtaką (Urbutis 2001, 12). 

Lángas (3) 1. įstiklinta anga šviesai įeiti: Didelis, šviesus l. ~ai�̃ rasoja. Gėlės auga~è. Pro 

~ą iššoko. L. išeina į kiemą. Ko žiūri pro ~ẽlį? 2. prk. kas panašus į šią angą, keturkampis: 

Audeklo ~ai�.̃ 3. metamo audeklo matas tarpas tarp dviejų mestuvų stulpelių (dz.lki.lt). 

Lie. lángas, plg. la. luôgs, pr. lanxto. Neaiškios kilmės, tik baltų kalboms būdingas 

žodis. V. Mažiulis sieja su *leng- /*ling- ‘pleventi, linguoti’, šaknies žodžiai. Tokiu atveju lie. 
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lángas būtų galima sieti ir su r. 9y�  hpieva j(Sabaliauskas 2009, 166). Lie. langas, la. luogs, pr. 

lanxto, etimologija neaiški. Galbūt pirminė reikšmė ‘siūbuojantis langas’ ar kažkas panašaus, 

tada : lie. linguoti. Kitose k. šie žodžiai dažniausiai siejami su sąvokomis ‘akis’, ‘vėjas’, ‘skylė’, 

‘švies’ ar veiksmažodžiais ‘žiūrėti’, ‘matyti’, ‘eiti’ (Buck 1949, 470). Aiškūs tik baltiški 

atitikmenys. 

Pãmatas (3b) 1. apatinė statinio dalis (ppr. įleista į žemę): Kokia troba, toks ir p. 

2. žem. vieta (ppr. kiek pakilesnė) prie pat sienos: Šildosi kaip višta ant ~o. 3. prk. esminis, 

svarbiausias dalykas, kuo remiasi visa kita, pagrindas: Gimtoji kalba tautos p. 4. prk. tikima 

priežastis, argumentas: Kaltinimai neturi jokio ~o. ◊ Po ~ai�s̃ kastis (stengtis pakenkti). Iš ~ų̃ (iš 

esmės; visiškai) (dz.lki.lt). 

Lie. pãmatas ‘Schwellbalken, Grundlage’, la. pamats (Endzelīns DI IV (2), 270). Žodis 

sietinas su baltų kalbomis. 

Siena (1) 1. stati pastato dalis; jos paviršius iš vidaus ar iš lauko: Namo ~os. Už ~os 

gyvena mokytojas. Medinės, mūrinės ~os. Laikrodis kabo ant ~os. ~ų tapyba. Plona ~ẽlė. Kakta 

~os nepramuši (tts.).  2. aukšta aklina užtvara: Pilies, miesto, vienuolyno ~os. Gynybinė s. Sunku 

užlipti ant ~os.  3. riba, ežia: Valstybės ~os saugomos. S. eina upe. Eik ~a, nebrisk per javus. 4. 

mat. plokščios figūros paviršius, sudarantis kampą su kitu: Kubo ~os. Šoninė s. 5. tarm. audeklo 

matas (keturi mestuvų stulpeliai): Apmečiau aštuonias ~as milelio.  ◊ Ant ~ų lipti (netverti 

skausmu, baime). Kaip s. (labai geri, vešlūs apie javus). Prie ~os remti (priremti) (prispirti). ~omis 

eiti (šėlti, išdykauti) (dz.lki.lt). 

 Lie. síena, plg. la. síena. Tos pačios šaknies kaip ir lie. siẽti, la. sìet. Dėl semantikos plg. 

v. Wand ksiena j:winden kvyti j, vynioti, lenkti (Sabaliauskas 2009, 168). Visose ide. kalbose 

žodžiai, žymintys sąvoką ‘siena’, savo kilme paprastai atspindi sienos darymo būdą ir siejami su 

tokiais žodžiais: ‘vyti’, ‘pinti’, ‘akmuo’, ‘tverti’, ‘statyti’ ir t. t. Kai kurioms kitoms sąvokoms 

‘namo vidinė ar išorinė siena’ ir ‘miesto siena (mūras)’ žymėti yra vartojamas vienas žodis, o 

jei ir du, tai jų vartojamas labai susimaišęs (Buck 1949, 472). 

Sleñkstis (2) 1. rąstelis, lentelė po durimis; durų staktos apačia: Peržengė, perlipo (per) 

~tį. 2. geogr. nuolaidus, seklesnis, ppr. akmenuotas upės vagos ruožas: Dugninis s. 3. tech. 

užtvankos dalis, per kurią liejasi vanduo. 4. tech. įrenginys, kuriuo pažeminamas vagos dugnas: 

Vandens s. Pakopinis s. 5. tarpas tarp durpinių: Nepalikite tokių siaurų ~čių, dar užgrius. 6. prk. 

ko nors sandūra: Amžių s. 7. spec. aiški pokyčio riba: Dirginamasis šviesos s. Regėjimo s. Skyrimo 

s. (fot.). Skausmo, mirties s. ◊ ~tį brūžuoti (dildyti) (dažnai lankytis) (dz.lki.lt). 
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Lie. sleñkstis, sleñksnis, plg. la. slìeksnis. Gana neaiškios kilmės žodis. Būta mėginimų 

sieti su lie. sliñkti. Kiti sieja su r. c9X�6  h plona ilga kartis j (Sabaliauskas 2009, 168). 

Takišỹs (3b) tarm. 1. perkolas. 2. užtvanka: Vanduo tãkišio akmenis ritina  (dz.lki.lt). 

Lie. takišỹs  h žabų   užtvara upėje su įstatytomis į ją varžomis žuvims gaudyti, užtvanka 

j, plg. la. tacis, pr. takes (Sabaliauskas 2009, 170).  

Ti@l̀tas (1) 1. statinys, jungiantis kelią per upę, daubą, geležinkelį ir kt.: Medinis, betoninis 

t. Geležinkelio t. Pontoninis, pakeliamasis t. Kabamasis t. Nuleidžiamasis ~ẽlis. Eiti ~u, per ~ą.  2. 

tech. važiuoklės rėmo skersinis ties ratais: Priekinis, užpakalinis t. 3. med. kelių dantų protezas: 

Dantistas pritaikė ~ą, ~ẽlį. 4. sport. padėtis išsilenkus, remiantis kojomis ir pakaušiu. 5. prk. daug 

vienoje vietoje pridygusių tos pat rūšies grybų: Raudonikių ~ais pridygę (dz.lki.lt). 

Lie. tìltas, plg. la. til̃ts, pr. vietovardžius Tiltenikin, Preytilte, Grobetilten (Sabaliauskas 

2009, 170). Ide. k. žodžiai, reškiantys 'tiltas', paprastai susiję su žodžiais, reškiančiais 'rąstas', 

'lenta', 'lentų grindys', kas išreiškia tilto konstrukciją, ar 'takas', 'kelias' ir pan., kas atspindį tilto 

paskirtį. Lie. tiltas, la. tilts, giminiški pr. talas 'grindys (kambario)', s. sl. tilo 'grindinys', s. isl. 

þil, s. v. a. dil 'lentų siena, board – wall', s. i. tala 'paviršius, lyguma' ir t. t. (Buck 1949, 722). 

Lietuvių kalboje irgi yra žodis tilė „stora lenta“. Plg. Būgos  sakinį: tiltui grįsti senovėje liko ir 

tilės (LKŽ XVI, 328). 

Tvorà (4) užtvara aplink žemės sklypą, kiemą ir pan.: Daržas ~à aptvertas. Statinė 

(statinių), vielinė (vielų), spygliuota t. Perlipti per tvõrą. Žema ~ẽlė. Kabo kaip ant ~õs (apie per 

dukslų drabužį). ◊ Nei į tvõrą, nei į mietą (niekam tikęs) (dz.lki.lt). 

Lie. tvorà, plg. la. tvāra. Sietina su tverti, la. tvert. Galimas dalykas, kad la. tvāra yra 

skolinys iš lie. tvora (Fraenkel LEW 1155). 

 

3. 3. 2.   ŽEMDIRBYSTĖS PADARGŲ, KITŲ ĮRANKIŲ, MEDŽIAGŲ 

PAVADINIMAI 

 

Ãdata (1) 1. smailus metalinis virbalėlis su siūlo įveriama ausele, siuvimo įrankis: Mažoji, 

didžioji ã. Mašininė ã. (siuvamosios mašinos). Iš ~os (siūdamas) gyvena. Įverk ~ą (siūlą į ~ą). 

Kaip su ~omis bado nugarą. 2. bet kuris įrankis, virbalėlis, panašus į šį siuvimo įrankį: Chirurginė 

ã. (žaizdos susiuvamoji). Patefono ã. Ežio ~os (spygliai). 3. šnek. injekcija, įtraiška, įšvirkštis: ~as 

leidžia ligoniui. ∧ Jūrų ã. (zool. pailga šarvuota šiltų jūrų žuvis, Syngnathus ir Neropis). ◊ Iš ~os 

vežimą priskaldo (iron. perdeda, išpučia dalyką). Sėdi kaip ant ~ų (nerimsta) (dz.lki.lt). 
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          Lie. ãdata, plg. la. adata. Sietina su lie. adýti, la. adīt. Toliau Sabaliauskas mėgina sieti 

su ide. *edh- hsmailu j šaknies žodžiais, plg. lie. ẽglė, la. egle, pr. addle ir kt. (Sabaliauskas 2009, 

163).  Lie. adata, la. adata: lie. adyti, la. adīt ‘megzti’ – tolesni šių šaknų ryšiai neaiškūs. Kitose 

ide. kalbose žodžiai, žymintys sąvoką ‘adata’, paprastai padaryti iš veiksmažodžių, reiškiančių 

‘siūti’, arba etimologiškai siejasi su žodžiais, reiškiančiais ką nors aštrų (Buck 1949, 412–413).  

    Grą̃žtas (2) įrankis skylėms gręžti: ~ù skylę gręžia. ~ẽlis grėblio galvai išgręžioti 

(dz.lki.lt). 

        Lie. grą_žtas, plg. pr. granstis. Lengvai etimologizuojamas žodis – sietina su grę̃žti, la. 

grìezt ir kitais giminaičiais. Buckas pastebi, kad ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvoką ‘grąžtas’, 

paprastai padaryti iš žodžių, reiškiančių ‘gręžti’, ‘skverbtis’, ‘sukti’ ir pan., kartais jie siejami su 

sąvoka ‘aštrus’ ir pan. Lie. grąžtas (plg. pr. granstis ‘t. p.’) : gręžti (Buck 1949, 594). 

Káilis (1) plaukuota gyvulio oda: Avies, vilko, šuns, lapės k. Skreba kaip senas k. ü prk.: 

Neteisk kito, kol jo ~yje (padėtyje) nesi buvęs (dz.lki.lt). ◊ Devynis ~ius lupti (išnaudoti). Į ~į duoti, 

krėsti, pilti (mušti). Į ~į gauti (būti mušamam). Į ~į įdėti (prilupti). Iš ~io nertis (labai stengtis). ~į 

austi, dirti, engti, kaišti, karšti, kedenti, mauti, nerti, rumžti, skusti, šukuoti, vėtyti (mušti, perti). ~į 

išdirbti, išdulkinti, išengti, iškaršti, išlupti, išpliekti, išprausti, ištaisyti, išvanoti, išvelėti, nukaršti, 

nulupti, numauti (prilupti, išperti). ~į įduoti, įkišti (pakliūti į bėdą). ~į išversti (niek. pakeisti 

pažiūras, įsitikinimus). ~į nešti (sprukti). ~į sukti (gelbėtis). K. šiaušiasi (labai baisu). Nedoro ~io 

(piktas). Sveiką ~į išnešti (laimingai iš pavojaus, iš bėdos išsisukti). Vilkas avies ~iu (kas apsimeta 

esąs geras). 

Lie. káilis, kailiniaĩ, plg. la. kailis. Veikiausiai sietinas su la. kaîls knuogas j, dėl 

semantikos plg. pr. nognan  koda j: lie. nuogas (Sabaliauskas 2009, 165).  Ide. kalbų žodžiai, 

reiškiantys ‘kailis’, kartais yra kilę iš žodžio ‘oda’, tačiau neretai jie siejami su sąvoka ‘plaukai’, 

‘gaurai’, ‘dryžuotas’, ‘pamušalas’. Lie. kailis etimologija neaiški, galbūt giminiškas skr. Cela 

‘rūbai, drabužiai’(Buck 1949, 407).  

Kalavi@j̀as (2) 1. tiesus duriamasis ir kertamasis ginklas: Kirsti (su) ~ù. Iškėlė nuogą ~ą. 

Priešai ugnimi ir ~ù siaubė mūsų kraštą (dz.lki.lt). 

Lie. kalavìjas, plg. pr. kalabian. Siejama su lie. kálti, r. =898mь ‘durti’ (Sabaliauskas 

2009, 165). Pr. kalabian ‘kalavijas’ artimiausiai siejasi su lie. kalavìjas, taip pat kalavijà, 

kalavìjis, kalavìjus ir t. t. La. kalavēji, matyt, skolintas iš lietuvių, o la. kal̃ve, kal̃ves, kal̃vji, 

kal̃vas, kalva ‘kalavijas’, ‘vilkdalgis’ susiję su lie. kalavìjas, kalavijà. Šis pavadinimas turi ir 

ajero reikšmę rytų baltuose, tai paaiškinama sumišimu su lie. kalmas, kalm̃ės, kalmūs̃as, la. 
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kalme, kal̃mes, kalmji ‘ajeras’, kurie laikomi skoliniais iš v. Kalmus ‘ajeras’. Vak. br. tarmėse 

(Grodno) yra =696вjï ‘švendras’, ‘nendrė’, kurį V. Urbutis  laiko lituanizmu (�qпq�qв П� A–

D, 164–166). 

Káltas (1) Įrankis skylėms kalti: (Su) ~u skylę kala. Pagaląsk ~ą girnoms kalti. Kietas 

sūris kaip k. ü prk.: Nerodyk savo ~ų (dantų) (dz.lki.lt). 

Lie. káltas, plg. la. kal̃ts, pr. kalte ‘moneta’ (Sabaliauskas 2009, 165). Pr. calte ‘ženklas, 

markė (moneta) siejasi su lie. káltas, kurie anksčiau reiškė ‘nukaltą’, ‘iškaltą’, ir tai semantiškai 

motyvuoja monetos ir kai kurių kitų dalykų, pagamintų panašia technologija, pavadinimus. 

Paralelių yra ir slavų kalbose: sl. =9á-28 ‘trikampis, sukaltas iš lentų ir uždedamas kiaulei ant 

kaklo’, č. klát ‘rąstas’, ‘rąstgalys’ (: kláti), le. okłot, okłót ‘šiaudų kūlys, lentos, kuriomis 

apkalama medinė troba’, ukr. =89ó2 ‘kuokštelis šiaudų’, r. 8=89ó28= (: =8982î́2ь). Su bl. 

*kalt(i) geriausiai siejasi r. =8982î2́ь, kuris išlaikęs ide. *kel- ‘mušti, smogti’ reikšmes 

(�qпq�qв П� I-K, 180–181). Ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvokas ‘káltas’, paprastai siejami su 

žodžiais, reiškiančiais ‘pjauti; iškalti; išgręžti’ ir pan. Lie. kaltas, la. kalts:lie. kalti, la. kalt (Buck 

1949, 629).  

Kañklės dgs. (2) Muz. styginis lietuvių liaudies instrumentas: ~ėmis skambina. ~ès 

atsinešė (dz.lki.lt). 

Lie. kañklės, plg. la. kuõkles. Gana neaiškios kilmės žodis. Mėginama sieti su lo. cano, -

ere  kdainuoti, griežti kuo nors j, go. hana  hgaidys j. V. Pizanis, atstatydamas prolytę *kal-kl-, 

siejo su ide. *kel-  hšauti, skambėti j, šaknies žodžiais, plg. kañkalas (<*kalkalas), r. =o9o=o9  

kvarpas j (Sabaliauskas 2009, 165). Tokiu atveju galėtume įžvelgti disimiliacija – išpanašėja 

priebalsiai. 

 Málka (1) 1. pagalys kurui: Sausa m. 2. krūva, rietuvė: Suskaldytus medžius reikia į ~ą 

sukrauti. M. knygų. 3. kortų komplektas (dz.lki.lt). 

Lie. málka, plg. la. mal²ka, pr. malko kmalkos, mediena j. Gana neaiškios kilmės žodis. 

Mėginama sieti su la. smalks, lie. smùlkus (Sabaliauskas 2009, 166). Malko – taip reikia 

ištaisyti nalko ‘mediena’ : lie. málka, la. mal²ka (Endzelīns DI, IV (2), 256). Vakarų baltų 

gyventose žemėse yra išlikę nemaža sūduviškos ar prūsiškos kilmės leksikos. Galbūt vakarų 

baltų veldiniu reikėtų laikyti pietinėse lie. tarmėse paplitusį málka ‘malkos’ (pr. malko) 

(Vidugiris 1996, 36). 
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Mi@l̀as (4) 1. etnogr. storas veltas vilnonis naminis audeklas: Išsiausti ~o. Velti ~ą. 

Apsidaręs ~ai�s̃ (milo drabužiais). 2. šnek. nerangus žmogus, tinginys: Baisus m. niekur nepasiųsi. 

Jis truputį prie ~o (pritingi) (dz.lki.lt). 

Lie. mìlas, plg. la. mils, mila, pr. milan. Gana neaiškios kilmės žodis (Sabaliauskas 

2009, 167). Pokorny, kuris atstato ml�-no-, gretina su lie. mi�l̀as, la. mil(n)a ‘milas’ (Pokorny 

721). Lie. milas, la. mila (abu dažnai ‘vilnonis namų darbo audeklas’ (grubus, vilnonis)  (Buck 

1949, 398). 

Pãkulos dgs. (1) Suveltas linų ar kanapių pluoštas; nušukuotų linų ar kanapių liekanos, 

pašukos, nuošukos: Linus šukuojant, nusišukuoja p. ~as verpia. Veliasi kaip ~ų kuodelis (tts.) 

(dz.lki.lt). 

Lie. pãkulos, plg. la. pakulas. Sietina su lie. kùlti, la. kul̃t (Sabaliauskas 2009, 167). 

П6=́9X (nuo 1731 m.) < lie. pãkulos (Sabaliauskas 1977, 384). Lie. pãkulos, le. pakuły, br. 

п6=i99j, r. п6=9X (����пщ��qв 1971, 123). Pakul, pakula ‘lininis ar kanapinis audinys’ : lie. 

pãkulos (Safarewicz 1983, 351). 

 Pei@l̃is (2) 1. įrankis su kotu ir geležte kam pjauti, riekti: Lenktinis p. Duonriekis p. ~io 

geležtė. Aštrus, smailus, atbukęs p. Suomiškas p. Duok man ~io (neilgam laikui). Man tas darbas 

tai p. po kaklu (labai nemalonus). Kojas kaip ~iai raižo (labai skauda). Nori vaikas ~iùko. 2. plūgo 

dalis, kuri rėžia velėną. 3. pjaunamoji įrankio, prietaiso, mašinos dalis. 4. prk. vargas, kančia: Toks 

kelias arkliams p. Gyvas visiems p., numirė visi gailis (tts.).◊ Ant ~ių eiti (labai nesutikti, muštis). 

Be ~io pjauti (kankinti, varginti, engti) (dz.lki.lt). 

Lie. peĩlis, plg. la. peĩlis, pr. peile, kalopeilis ‘peilis kapoti (mėsai)’. Gana neaiškios 

kilmės žodis. Mėginama sieti su lie. paĩlyti ‘mušti’. Neiškus baltiško žodžio santykis su r. пî96  

hpjūklas j, s. v. a. fīla  hdildė j(Sabaliauskas 2009, 167). Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘peilis’, 

paprastai susiję su žodžiais ‘pjauti’ (su visais reikšmės atspalviais), kartais dar siejami su žodžiu 

‘kovoti’, ‘aštrus’, ‘smaigalys’ ir t. t. Lie. peilis, la. pelis, pr. peile, peilis galbūt ir sl. pila ‘pjūklas’ 

< s. v. a. fīla ‘dildė’ (Buck 1949, 559). Pr. peile, gr. ‘peilis’: ‘kalopeilis’, lie. pei�l̃is, la. peilis 

(Endzelīns DI, IV (2), 27).  

 Priekãlas (2), pri@ékalas (1)1. geležinis stovas metalui kalti: Dėk ant ~o, ir išlyginsi. 2. 

anat. klausomasis vidinės ausies kauliukas (incus) (dz.lki.lt). 

Lie. príekalas, plg. pr. preicalis. Sietina su lie. kálti, la. tai rodo šio daikto paskirtis. 

Buckas teigia, kad didžiausia dalis žodžių, reiškiančių ‘priekalas’ yra tos pačios šaknies kaip ir 

veiksmažodis, reiškiantis ‘mušti’, ‘suduoti’, ‘trenkti’ taip pat ir ‘kalti’. Kitą mažesnę dalį sudaro 
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žodžiai, kurie siejami su sąvoka ‘tvirtai pritvirtinta’ ar ‘pakelta vieta’. Lie. priekalas : kalti. 

Semantiškai plg. s. sl. nakovalo, nakovalĭno, r. nakoval'nja ir t. t.: s. sl. kovati ‘kalti’ (Buck 

1949, 608). 

Rẽplės dgs. (2)1. įrankis vinims traukyti, suimti ir pan.: Plokščiosios r. R. vieloms 

karpyti. Kalvio r.2. žr. ž n y p l ė s 3 (dz.lki.lt). 

Lie. rẽplės, plg. pr. raples. Sietina su lie. rėṕti  kdaug griebti, daug apimti (Sabaliauskas 

2009, 168). Lie. rė́pti ‘apimti’, rẽplės, rãplės, pr. raples ‘replės’. Ši leksikos grupė gretinama su 

s. isl. refsa, s. v. a. refsen ‘bausti, barti’, anglosaksų refsan ‘smerkti; kritikuoti’, gr. εjρεπ́τομαι 

‘ėsti lapus; gardžiuotis, skanauti’ (*‘plėšti kelią’), alb. rjep ‘lupti, plėšti’, lo. rapiō ir galimas 

daiktas su s. air. recht ‘staigiai pradėti, pratrūkti’. Prūsų kalboje aptinkame palyginti identišką 

lietuvių kalbos žodžiui vardažodinį vedinį, kuris pagal darybos dažnumo tipą, galėtų būti 

poligenezės vaisius, kaip panašiais dùmšlė-dumsle ir kaištuvas-coestue atvejais: dėmesys 

atkreiptinas todėl, kad rẽplės tipo šaknies vokalizmas yra kitoks negu lietuvių kalbos žodžio. Ši 

šaknis latvių kalboje yra visiškai išnykusi, tačiau šioje semantinėje srityje atsiradus dideliam 

skaičiui sinonimų ir beveik sinonimų, kaip ir lietuvių kalboje,  s. v. ņemt, apņemt ir Lyberis, s. 

v. apim̃ti, kur nurodoma aprė́pti. Baltų kalbų areale bendresne reikšme sąvokai ‘imti’ nusakyti, 

atrodo, yra žodis imt̃i, la. jem̃t (bet dažnesnis ņem²t), pr. īmt, kuris turi atitikmenis daugelyje 

kitų kalbų. Vadinasi, teoriškai rẽplės taip pat galėtų būti baltų epochos forma, latvių kalboje 

pakeista naujesne inovacija. Būtent yra tokios nuomonės ir pateikia latvių atitikmenį A. 

Gagliano stañga (Ademollo Gagliano 1992, 154–156). Raples ‘žnyplės’ : lie. rẽplės (ap-rėp̃ti 

‘oxвa���Â’) (Ùpq¦�rÂm��¼ 1987 (1989), 33). 

 Rýkštė (1) 1. vytis, žabas; smūgis tokiu žabu: Gluosnio, karklo r. Nuplakdavo lažininkus 

~tėmis. Gausi ~čių. Duoti, įkirsti, įkrėsti ~čių. 2. prk. nelaimė: Karas baisiausia žmonijos r. 3. 

viena iš dviejų skalų, įtaisomų prieš nytis į metmenis žiotims tvarkyti (dz.lki.lt). 

Lie. rykštė, ryštė, plg. la. rīkste, rìste. Mėginama sieti su lie. rìšti, la. rìst, pr. senrists  

ksurištas j (Sabaliauskas 2009, 168). ‘Rykštė’: la. rìste, lie. ríkštė (Endzelīns DI IV (2), 296). 

Lietuvių, latvių ir prūsų kalboms bendri šie priesagos -(s)tē vediniai: […] lie. riš́tė ‘rykštė’ 

(LKŽ XI 707; plg. ríkštė, riḱštės), la. tarm. rìste (plg. rĩkste//rĩksts), pr. riste (Rute) E 639, 

plg. lie. rìšti, la. rist  (Ambrazas 1986, 25). 

Stãklės dgs. (2) 1. audimo padargas: Apmeta ant mestuvų, riečia į ~ès ir audžia. 

2. tech. mašina kam nors apdirbti ar gaminti: Metalo pjovimo, tekinimo s. Gręžimo, frezavimo, 

drožimo s. Audimo, mezgimo s. ~ių gamykla (dz.lki.lt). 
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Lie. stãklės, plg. la. stakles, pr. stacle  kramstis j. Sietinas su statyti (Sabaliauskas 2009, 

169). Ide. *sta- „audimo staklės arba jų rėmai, arba stovas“ turi vedinių įvairiose ide. kalbose, 

plg. lo. stā „audimo staklės ir jų pagrindas“, gr. ιÇστός „audimo staklės“, s. i. sthāvi „audėjas“, 

lie. staklės. Ide. *sta- tikriausiai reiškė ne „stovėti statmenai, tiesiai“, o „stovėti nejudamai“. 

Pradinė šios šaknies reikšmė buvo „išlaikyti nejudamą padėtį“ (���¥]¦oв 1966, 124–125). Ide. 

k. žodžiai, žym. sąv. „staklės“, neretai yra išvesti iš ide. *sta- „stovėti“, įvairiais būdais ir 

skirtingų priesagų pagalba. Lie. staklės (pl.) dar plg. la. stakle „stulpas, baslys“, pr. stakle 

„parama“, visi < ide. *stā-, dar plg. la. stāve „staklės“ gimin. stāvs „stovas“, stāvēt „stovėti“, 

visi, ide. *stā-; s. sl. postavŭ „staklės, audeklas“, r. stanok < ide. *sta- ir t. t. Kitose kalbose 

žodžiai, žym. šią sąv., siejami su žodžiais, reiškiančiais „įrankis“, „austi“ (s. i. veman-: n- 

„austi“, lo. tēla: lo. texere „austi“ ir t. t.), „rėmas“ (le. krosna, r. krosny (pl.) galbūt gimin. lie. 

krėslas, r. kreslo, visus vienija semant. požymis „rėmai“, s. air. garmain gimin. da. karm 

„rėmas“ ir t. t.) (Buck 1949, 411). Pr. panustaclan ‘skiltuvas’ : panno ‘ugnis’ antrojo dėmens 

*/staklan/ ‘plienas’ kilmė nėra visiškai aiški. K. Būga teigia, kad <- staclan>, kaip ir lie. 

stãklės, yra bendri baltų ir germanų žodžiai. Tačiau yra ir nuomonė, kad */staklan/ yra 

pasiskolintas iš germanų ir turi reikšmę ‘plienas’ (Lašinytė 2007, 251). Žodis yra skirtinas baltų 

leksikai. 

 Šikšnà (4) 1. išdirbta be plaukų oda: ~õs diržai, pakinktai. Pažink, ši�k̀šna, degutą (tts. 

suprask vargą). 2. b. prk. šykštus žmogus. ◊ Pro ~ẽlę prašauti (nepataikyti ką padaryti, pasakyti) 

(dz.lki.lt). 

Lie. šikšnà  kišdirbta be plaukų oda; odinis diržas j, plg. la. siksna. Gana neaiškios kilmės 

žodis (Sabaliauskas 2009, 169).  

Vedegà (3b) Kirvis lenktais ašmenimis loviams ar geldoms skobti (dz.lki.lt). 

Lie. vedegà  klenktais ašmenimis kirvis loviams ar geldoms skobti j, plg. la. ve�dga, pr. 

wediko (Sabaliauskas 2009, 170). Iš ide. *uèedh- ‘stumdyti, mušti, skaldyti’ kildinama s. i. 

vadhati ‘muša, stumdo, naikina’, av. vada- ‘pleištas medžiui skaldyti’, gr. ωÇθέω ‘stumdau’, s. i. 

vádhri- ‘kastruotas’, lie. vedegà ‘kirvio rūšis’, la. vedga ‘durà (ledui, įšalusiai žemei prakirsti), 

laužtuvas’, pr. wedigo ‘kirvis’ (���¥]¦oв 1966, 249). 

Vė̃zdas (2) Pagalys, lazda, kuoka: Ąžuolinis v. Bepigu nuo šunų gintis, kad ~ą turi 

rankoje (tts.). Žodžiais kaip ~ais svaidosi (plūstasi). ü prk.: ~o kritika (galingesniojo 

praktikuojama neobjektyvi kritika) (dz.lki.lt). 



50 
 

Lie. vė̃zdas, plg. la. ve�z̀da, ve�z̀ds. Mėginama sieti su la. ve�z̀a  hlazda, rykštė j (Sabaliauskas 

2009, 171). Lie. vė̃zdas, dgs. vė̃zdai, la. veãz̀da, veãÌzda ‘Ein Stock, Prügel’ K. Būga bei 

Endzelynas aiškina iš *vēž-das su priesaga -do- (���¥]¦oв 1957a, 36). Šis žodis nevartotinas 

mokslo kalboje. 

 Vyžà (2), výža (1) 1. iš karnų pintas senovinis autuvas: V. batus pergyvena (tts.)  

2. b. niek. ištižęs žmogus. ◊ ~à (vỹžoje) vežamas (mulkis) (dz.lki.lt). 

Lie. Vyžà  kiš karnų pintas senovinis autuvas ̀, plg. la. vîze. K. Būga manė, kad žodis  

 k kilęs j iš kilti (Sabaliauskas 2009, 171). Vyžti ‘pinti’(Mažiulis 1981, 10). 

Ži@̀rklės dgs. (1) 1. kerpamasis įrankis: Siuvėjas ~ėmis kerpa audeklą. 2. prk. kojos: 

(Manau, kad tiksliausia būtų apibūdinti šio žodžio reikšmę ‘žingsnio ilgis’. Plg. plačios tavo 

žirklės (Alanta)). Geros tavo ž., kad gali taip žengti. 3. vėžio žnyplės. 4. verpiamojo ratelio sparnai. 

5. sport. žergta figūra, žergtas judesys (dz.lki.lt).  

Lie. žirklės, plg. la. zir²kles.  Sietina su lie. žer̃gti (Sabaliauskas 2009, 171). Ide. kalbų 

žodžiai, žymintys sąvoką „žirklės“, paprastai kilę iš žodžių, reiškiančių ‘pjauti’, dar dažniau 

‘kirpti’; ‘peilis’, ‘plaukai’. Lie. žirklės, la. zirkle galbūt < ide. *g�hl�tlo-, šalia *g�helto- matomos 

go. gilþa ‘pjautuvas’; lie. kalboje įvyko disimiliacija iš ide. *g�hl�tlo- (Buck 1949, 560). M. 

Niedermanas lo. furca ‘dvidantės šakės, šakių formos, panaši į šakes atrama’ laiko naujadaru iš 

furcula, pastaroji lytis išrodo kaip deminutyvas, ir M. Niedermano gretinama su lie. ži�r̀klės 

‘žiÚr̀klės’. Toks aiškinimas laikytinas neteisingu, nes lie. ži�r̀klės siejasi su žer̃gti ‘žengti’, 

išži�r̀gusios kojos ‘gespreizte Beine’ ir t. t. (Būga, Kalba ir senovė, 262 t.). Be to, lo. furcula bei 

lie. ži�̀rklės skiriasi žodžio galo priebalsis: lo. leksemos priebalsis < senojo labiovelarinio, o lie. ž 

< palatalinio (Fraenkel 1957, 458).  

 

3. 3. 3. TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ DALIŲ PAVADINIMAI 

     

 Balñas (4) raitelio sėdynė: Sėsti į ~ą. Drybso kaip b. Atidavei arklį, atiduok ir ~ą (viską 

atiduok). Tinka kaip kiaulei b. (iron. netinka) (dz.lki.lt). 

 Lie. bal̃nas, plg. pr. balgman sietinas su ide. *bhel- ‘tinti, didėti, pūsti’, šaknies žodžiais, 

plg. go. balgs ‘žarna, iškimštas kailis, ryšulys’, lo. follis ‘dūda, žarna, krepšys’ (Sabaliauskas 

2009, 164). Pr. balgnan ‘balnas’ artimiausias atitikmuo – lie. bal̃nas. S. lie. balgnas laikomas 

skoliniu iš prūsų k, balgnuoti ‘balnoti’. Siejant su *bal(g)n- ir *balž- plg. lie. balnas ir balžiẽnas, 

la. bàlziêns, bàlsts, pratęsiančius ide. *bhelg’h- (�qпq�qв П� A–D, 185–186). Pr. balgnan 
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‘palydovas, balnas’ paprastai yra siejamas su lie. bal̃nas. Galūnė -an atspindi etimologinę acc. 

sg. galūnę. S. lie. balgnas (Bretkūnas), ko gero, yra paskolintas iš pr. balgnan (Schmalstieg 

2004, 273).  

Rõgės dgs. (2) pavažomis šliaužianti žiemos kelio važiuoklė: ~ėmis važiuoti. ~ių kelias. 

Ledo r. Burinės r. (dz.lki.lt). 

Lie. rogės, plg. la. ragavas, ragus. Siejama su lie. rãgas, la. rags, pr. ragis, kadangi rogių 

pavažos panašios į gyvulio ragus (Sabaliauskas 2009, 168). Rytų baltų kalbų rogių pavadinimų 

daryboje atsispindi atsikišusios, į ragą panašios, plg. lie. rãgės (žinomos nuo D. Poškos, S. 

Daukanto raštų) su tokiu pat šaknies vokalizmu kaip ir pamatinio žodžio rãgas ir rõgės 

(užfiksuotas jau XVII a. Mažosios Lietuvos rankraštiniame žodyne Lexicon Lithuanicum) su 

pakitusiu šaknies balsiu. Tarmėse yra ir išvestinių variantų, pvz.: rãgutės, ragùitės, rogùitės ir kt. 

Tą patį pamatinį žodį turi ir la. ragavas (reãgavas), ragus, raguvas, ragutas. Dėl darybos plg. lie. 

ragavà, raguvà ‘vandens išneštas griovys; giliai išvažinėta kelio vieta; dauba, klonis stačiais 

krantais; tarpeklis; skardis; šlaitas’, kalną Rãguvas ar la. Ragava, pr. Ragaw (Endzelīns 1980, 

175) ir kt. šių kalbų tikrinius pavadinimus. Jų nereikėtų sieti su slavizmu ragãvas ‘kampinis, 

kertinis’ (Ambrazas 2010, 106–107).  

Šlãjos dgs. (2) rogės miškui, malkoms vežti: Kelias ~omis važiuojamas. Į ~às kinkyti 

arklius (dz.lki.lt). 

Lie. šlãjos  kdidelės porinės rogės vežti malkoms, kroviniams j, plg. pr. slayo. Siejama su 

lie. šliẽti ir kitais šios šaknies žodžiais (Sabaliauskas 2009, 170). Prūsų kalbos paminkluose 

randama nemažai moteriškosios giminės vienaskaitos naujadarų su -ā: sg. /slajā/ f. ‘m]r�’/ 

(pažodžiui – ‘пqÃqзÂÄ’), pr. sg. slajan n. ‘пqÃqз’, plg. lie. šlãjos ‘medinės, rogės’ (ÜoÝ�Ä�oв 

1994, 37). Vakarinėse lietuvių tarmėse vartojamas senas rogių pavadinimas šlãjos (resp. šlãjės, 

šlãjai / šlajaĩ). Jis atitinka pr. slayo ‘ragės’ ir gali būti galūnės *-ā kuopinis pavadinimas, plg. 

pr. slayan ‘rogių pavaža’ (Sletekaffe). O toliau jis siejasi su veiksmažodžiu *k �lei- ‘lenkti, linkti’, 

plg. lie. šliẽti, šleĩvas (Fraenkel 1955–1965, 998, 1004). Čia irgi atsispindi rogių išvaizda 

(Ambrazas 2010, 107). 

  Váltis, ~ies m. (1) nedidelis laivas, dažniausiai medinis: Žvejų v. Variklinė, irklinė, 

burinė v. ~elè irstytis (dz.lki.lt). 

Lie. váltis, plg. la. val̃te (Sabaliauskas 2009, 170). (Kitose šaltiniuose pamatuojama 

kitomis kalbomis). Šio žodžio etimologija labai paini. 
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3. 3. 4. BALDŲ PAVADINIMAI. 

 

Súolas (3) ilgas sėdimas baldas: Sustatė ~us eilėmis. Mokyklinis s. Kaltinamųjų s. Sėskis 

ant ~ẽlio, ~iùko. Kieno ~è sėdi, to ir giesmę giedi (tts.) (dz.lki.lt). 

Lie. súolas, plg. la. suôls. Sietina su sėdėti ir salà  kkaimas j (Sabaliauskas 2009, 169). 

Lie. súolas ‘Bank’ < ide. *sōlo-s (Windekens 1966, 252). 

 

3. 3. 5. INDŲ IR KITŲ BUITIES REIKMENŲ PAVADINIMAI 

 

Káušas (1) 1. didesnis samtis (ppr. medinis); kiekis, telpantis į tokį samtį: K. vandens, 

miltų. 2. geriamasis indas (ppr. medinis); kiekis, telpantis į tą indą: Gėrė midų iš ~ų. 3. 

ekskavatoriaus dalis, kabinanti žemę; vienu kartu pakabinamas žemės kiekis. 4. panašus į samtį 

įrankis žuvims gaudyti: Su ~u kūdroje karosus gaudo (dz.lki.lt). 

Lie. káušas, plg. la. kaûss. Kilmė įvairiai aiškinama. Siejama su ide. *(s)keu- kuždengti, 

apgaubti šaknies žodžiais. J. Otkupščikovas šiuos baltų kalbų žodžius, nurodydamas nemaža 

semantinių paralelių, siejo su lie. káuti  kmušti, kirsti j, la. kaût (Sabaliauskas 2009, 166). R. 

=8вш paprastai aiškinamas kaip skolinys iš lie. káušas. Kitų nuomone, lietuviškas žodis 

vėlesniais laikais buvo pasiskolintas iš rytų slavų =8вш, br. =8�ш. Dėl to r. =8вш ir lie. káušas 

atitikmenų reikia ieškoti Rytų Europos ir Azijos kultūrinių žodžių tarpe, plg. oset. ‘indelis, 

puodelis’, s. i. kośa- ‘kubilas, kubiliukas’, arm. kuž ‘puodas’ ir kt. (���¥]¦oв 1966, 302). Kad 

lie. káušas, la. kaûss yra baltiškas žodis, o ne skolinys iš slavų, rodo fonetika (junginys -auš- 

yra būdingas baltams (plg. áušti) kitaip nei rusų junginys 8вш-; junginys su pradžios priebalsiu 

taip pat būdingas baltų kalboms, o rusų kalbai tokios struktūros žodžiai yra svetimi). Lie. 

káušas turi abliauto formų kiáušas, kiáušė ir guturalinio *k�; kau-š-ẽlis ir kau-k-ẽlė, káu-š-as ir 

káu-k-olė, su lie. káušas yra susiję ir lie. kaũšti, pakáušis (= la. pakausis), o r. =8вш yra visiškai 

izoliuotas. Slavų kalbose paliudyta viena =8вш reikšmė, o lietuvių ir latvių kalbose yra ir 

senesnė reikšmė „kaukolė“. Taip pat neabejotinas baltizmas suomių kauha rodo, kad bl. buvo 

*kauša, ką remia lo. caucum, gr. καθκíον. Taip pat iš =8вш paplitimo slavų areale matyti, kad 

jis yra ribotas: žodis paplitęs lenkų, baltarusių, rusų ir ukrainų žemėse, kur paplitę ir kiti 
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baltizmai, plg. ж9i=28, X058в6, 58ï9î5 (6) ir t. t.; dažnai =8вш minimas nelietuviškuose 

senosios Lietuvos dokumentuose. Tai leidžia neabejoti lie. káušas, la. kaûss baltiška kilme 

(sietina su s. i. kṓçah „kubilas“ , gr. καθκíον „dubuo“, lo. caucum „puodelis“) ir slavų =8вш 

laikyti skoliniu iš baltų. Etimologiškai lie. káušas, la. kaûss sietinas su lie. káuti, la. kaût, lie. 

kaũšti, la. kaûst. Lie. káušas raida buvo tokia: káuti „��¥��Â, вÔ��¥]�Â“ (pirminis 

veiksmažodis) → káušas (veiksmažodis daiktavardis) → a) kaũšti „вÔ\]Ã¥Ã�в]�Â“ 

(daiktavardinis veiksmažodis, išsaugojęs pirminio veiksmažodžio reikšmę); b) kaũšti 

(daiktavardinis veiksmažodis, neišsaugojęs pirminio veiksmažodžio reikšmės). R. =iвшî0 

atsiradimas iš =8вш nekelia abejonių: =iвшî0 vertintinas kaip skolinys iš baltų – *kaušìnas, 

kuris atsirado iš káušas (tas pats modelis kaip par̃šas ir paršìnas, vaĩkas ir vaikìnas), dar plg. la. 

kausin�š ir kt. (����пщ��qв 1970, 186–192).  

 

3. 3. 6. VALGIŲ IR GĖRIMŲ PAVADINIMAI 

 

Miẽlės dgs. (4) vienaląsčiai grybeliai, sukeliantys rūgimą; jų produktas kam rauginti: 

Vyno, alaus, pašarinės m. Pyragas su ~ėmi�s̀ keptas. Alų išgėrėme, liko m. (padugnės).  

◊ Išėjo kaip ežys ~ių̃ (apie gaišlį). Kaip ant ~ių̃ augti (kilti) (didžiuotis) (dz.lki.lt). 

Lie. miẽlės, plg. la. mìeles. Kilmė gana neaiški. E. Frenkelis linkęs sieti su lie. miẽlas  

kgipsas j, siejama ir su s. v. a. meil  kdėmė j (Sabaliauskas 2009, 166). 

Mi@l̀tai dgs. (1) 1. maltų grūdų gaminys: Duoniniai, ruginiai, kvietiniai m. Smulkūs, 

valcuoti, rupūs m. ~us sijoti. Kokie m., tokia košė (tts.). 2. smulki, sumalta medžiaga: Pieno, žolės 

m.◊ Į ~us sutrinti (sumalti) (lengvai įveikti, nugalėti) (dz.lki.lt). 

Lie. mìltai, plg. la. mil̃ti, pr. meltan. Toliau sietina su lie. málti, la. mal̃t ir šių 

giminaičiais (Sabaliauskas 2009, 167). Seno būdvardžio su -to substantyvizacijos pavyzdys 

prūsų kalboje yra ir meltan ‘miltai’ = /m'i:ltan/. Jo lietuviškasis atitikmuo mi�l̀tai pl. t. paremtas 

formos *milta- ‘tai, kas sumalta’, pliuralizacija, iš ide. *ml�h-tó-. Plg. dar lie. gi�r̀tas ‘girtas 

žmogus; kas prisigėręs’ šalia su adj. gi�r̀-tas ‘prisigėręs’ (ide. *gʷr�htó-) iš geriù, gérti, o taip pat 

lie. ti�l̀tas, kuris atrodo kaip substantyvizacija reikšmės ‘tai, kas iškelta virš upės ar pan. 

perėjimui’ – iš ide. *tl�h-to- (*telh-), plg. gr. τλητός kt. (Ùpq¦�rÂm��¼ 1987 (1989), 16). 

meltan E. 335 ‘miltai’: malunis, lie. mi�l̀tai (Endzelīns DI IV (2), 259). 
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Putrà (2) 1. sriuba iš miltų ar kruopų: Pùtros pavalgęs, šieno nepjausi. Tiršta p. šeimynos 

nevaro. Išvirė pùtrą kaip debesį (skystą, juodą). Ne visų burnos pùtrai srėbti (tts.). 2. su miltais 

plaktas gėralas gyvuliams: Paduok veršiui pùtros. Girdė kumelę ~à (dz.lki.lt). 

Lie. putrà ‘prastas viralas; sriuba iš miltų ar kruopų’, plg. la. putra ‘sriuba; košė, 

putraimi’ ‘kruopos’. Veikiausiai reikėtų sieti su liet. pùsti, putà ir kitais šių giminaičiais. 

Baltiškos kilmės yra suom. puuro, putro, est. pudr (Sabaliauskas 2009, 167). Vasmerio Būgos, 

Trubačiovo numone le. trm. putra ‘ruginė putra, miežinių miltų tyrė’ < lie. putrà (la. putra); iš 

baltų žodis paskolintas ir Pabaltijo suomių (Urbutis 1969b, 149). Briuknerio  nuomone, la. 

putra ‘košė’, lie. putra ‘t. p.’ yra skoliniai iš r. пi2)6, ukr. пi2)X (Endzelīns DI I, 109). 

Endzelynas gana įtikinamai parodo, kad skolinimosi kryptis buvusi priešinga  

Svi@éstas (1) iš grietinės gaunami riebalai: Lydytas s. ~ą muša, suka. Užsitepk ~o ant 

duonos. Blynas kepa su ~u. ∧ Didysis s. (iš grietinės gerai neišsiskyręs sviestas). ◊ Kaip ~u patepta 

(sklandžiai) (dz.lki.lt). 

Lie. svíestas, plg. la. sviêsts. Siejama su lie. svíesti (Sabaliauskas 2009, 169). Mažiulis 

teigia, kad lie. svi�éstas = la. sviêsts turi šaknį *svied- ‘tepti’ reikšmės (= lie. svi�éd-ė ‘tepė, 

patepė ratus’, la. svaĩd-ît ‘tepti’) ir priesagą -ta- (arba -(s)ta-) kaip ir pr. anctan ‘t. p.’ (< *ang- 

‘tepti’ + -ta-). Lie. sviestą su pr. anctan artina dvi bendrybės (darybos tipas ir reikšmė ‘sviestas’ 

← ‘tepti’). Rytų baltų ‘sviestas’ anksčiau yra buvęs niekatrosios giminės (Mažiulis 1966, 102–

103). Trubačiovas gretina av. xšvid- ‘pienas’: lie. svi�éstas ‘Butter’. Nepateikia jokio 

etimologinio aiškinimo. Fraenkelis lie. svi�éstas ‘Butter’, la. sviêsts, svi�èsts ‘t. p.’ sieja su lie. 

svi�ésti ‘werfen ir kt’. Fraenkelis rekonstruoja šaknį *swēid- ‘pienas’, kuriai (su klaustuku) 

priskiria av. ir bl. formas, jei tik šios, kaip jis pats atsargiai siūlo, nepriklauso *swē�(i)-, *sweid- 

‘sukti, lenkti, mosuoti’ panašiai reikšmės susiję s. i. návanītam ‘šviežias sviestas’ atveju. Jei abu 

dariniai (av. ir bl.) būtų susiję, tai galėtų būti paveldėti žodžiai. Bendra reikšmės inovacija, 

atitinkamai susiaurinimas būtų, tiesa, taip pat galimi, tačiau tai neįrodoma (Cvetko-Orešnik 

1983, 208). 
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Diagrama nr. 3. Baltų kalboms būdinga leksika 

 

Diagramoje pateikti rezultatai rodo, kad iš senosios indoeuropietiškos leksikos daugiausia 

turime žemdirbystės padargų, įvairių įrankių, medžiagų pavadinimų 46% (19 ž.), šiek tiek 

mažiau pastatų ir jų dalių pavadinimų 29% (12 ž.), dar mažiau transporto priemonių ir jų dalių 

pavadinimų ir valgių ir gėrimų pavadinimų po 10% (4 ž.), o baldų, indų ir kitų reikmenų 

pavadinimai sudaro tiktai po 2-3% (1 ž). 

 

3. 4. TIK LIETUVIŲ KALBAI BŪDINGA LEKSIKA 

 

Nemaža lietuvių leksikos dalis yra būdinga vien lietuvių kalbai. Leksika yra nevienodo 

senumo ir nevienodos kilmės. Viena jos dalis vartojama labai seniai. Ja lietuvių kalba skyrėsi 

nuo kitų baltų kalbų. Suprantama, čia gali būti ir tokių atvejų, kai šiandien tik lietuvių kalboje 

vartojamas žodis turėjo tikslių atitikmenų ir kitose baltų kalbose, bet ten dėl vienos ar kitos 

priežasties išnyko ir buvo pakeistas kitokios kilmės žodžiu (Sabaliauskas 2009, 194). 

 Daug žodžių atsirado vėliau. Šis procesas vyksta visą laiką. Ne visada tiktai galime 

nustatyti, ar raštuose vartojamas žodis sukurtas autoriaus, ar iš liaudies paimtas. 

Tik lietuvių kalbai priklausantys žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai: aslà, bald̃as, 

dažaĩ, druskà, jaujà, kẽpalas, kėdė̃, kìbiras, lašiniaĩ, lentà, lop (i) šỹs, narṽas, nuodaĩ, padárgas, 

pamin×klas, pavéikslas, pirkià, ragaĩšis, rūsỹs, skẽpeta, smùklė, sriubà, staktà, šáukštas, šepetỹs, 

šiáudas, tvártas, ū́kis, vìrtuvė, vénteris, vaĩras, váistas, varškė,̃ žãgrė. 
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3. 4. 1. PASTATAI IR JŲ DALYS. KITI STATINIAI 

 

Aslà (2, 4) 1. molinis trobos, klojimo grendymas: Ãslą šluoti. Šoka ~ẽlėj seselių pulkelis 

(d.) . 2. krosnies padas  (dz.lki.lt). 

Lie. aslà – neaiškios kilmės žodis, mėginama sieti neaiškios kilmės žodis, mėginama 

sieti su šv. äril  hgrindys j (Sabaliauskas 2009, 205). Molinis trobos, klojimo ar krosnies 

grondymas; budė, pustyklė, galąstuvas. Lie. aslà siūloma laikyti skoliniu iš le. osła pirmine 

reikšme ‘galąstuvas’, iš kurios galėjo atsirasti ‘klojimo, grendimo’ reikšmė. Autorių galėjo 

suklaidinti Lietuvių kalbos žodynas, kuriame nenurodomas šių žodžių homonimiškumas. Aslà 

‘molinis trobos, klojimo ar krosnies grondymas’ – senas lie. k. žodis, plačiausiai vartojamas 

tarmėse. Gretinamas su šv. äril ‘židinys’. Plg. šv. trm. ären ‘t. p.’, s. isl. arinn ‘židinys, 

ugniakuras, ugniavietė; aukuras’, s. v. a. essa, v. a. Esse < *asièōn ‘žaizdras’, lo. ārea ‘neužimta, 

atvira, lygi vieta; vieta namams statyti; aikštė; kiemas; grendymas, klojimas (lauke javams 

kulti); (B. Chilinskis vertė žodžiu ‘asla’), āreo-, -ēre ‘būti sausam, išdžiūvusiam’ ir kt. šaknies 

(ide.) *ā�s ‘degti’ žodžius. Tad etimologinė lie. aslà reikšmė galėtų būti ‘išdegusi, sausa, plyna 

vieta’ (ar gal ‘deginimo, kūrenimo vieta, židinys trobos grendyme, t. y. pradžioje – tik aslos 

dalis’). Aslà reikšme ‘budė, pustyklė, galąstuvas’ senuosiuose raštuose neaptinkamas ir dabar 

žinomas tik pačioje pietinėje dzūkų tarmės dalyje, pietuose susisiekiančioje su lenkų ir 

baltarusių teritorija (Urbutis 1966, 103–104). 

Jáuja (1) etnogr. 1. pastatas linams džiovinti ir minti. 2. kūrenama javų džiovykla kluone; 

kluonas su tokia džiovykla: Byrant dirvoje, birs ir ~oje (tts.) 3. javų ar linų kiekis, telpantis vienoje 

tokioje džiovykloje: Bus penkios ~os linų (dz.lki.lt). 

Urbučio straipsnyje, kur yra aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai kalbama, 

kad dėl br. Ú�0X, j́�0X ‘jauja, kūrenama javų džiovykla’ sen. dokumentuose aptinkamų variantų 

jв’X, jв*X, jвьX, Xв’X, Xв*X ir pan. R. trm. (vakarų) jв0X (kitur Úв0X), ukr. jв́0X ir sen. Lietuvos 

lenkiškuose dokumentuose gana dažno jowia kilmės vieningos nuomonės nėra (nepaminėtas 

tos pat reikšmės r. 8вî0́ baltizmu nelaikomas). S. br. XвьX, eвьX, s. le. jowia, jawia, jewia (ir 

pan.) lietuviškumas neabejotinas: iš gyvos kalbos slavams jie, rodos, nepažįstami ir vartoti tik 

lietuvių gyventų vietų dokumentuose (tad Fasmeris neteisus, s. br. jвьX minėdamas kartu su 

slaviškais pavadinimais). Kas kita pavadinimai su priesaginiu n – jie apima gana didelę rytų 

slavų teritoriją, kuri prasideda toli nuo lietuvių kalbos ploto. Senieji dokumentai nerodo, kad 

jų jв0X būtų atsiradęs iš jвьX, nes pirmasis pasirodo kiek anksčiau ir jis paprastai pasitaiko 
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baltarusiškų žemių dokumentuose, į kuriuos bus patekęs iš gyvosios baltarusių kalbos. Todėl 

br. Ú�0X (j́�0X), jв0X ir kitus rytų slavų atliepinius veikiausiai reikėtų laikyti pačių rytų slavų 

žodžiais. Kitu atveju į jį būtų galima žiūrėti (atsižvelgiant į palyginti ribotą geografiją slavuose 

ir tą, kad slavai neturi lie. javas atliepinio bei giminaičių) nebent kaip į seną baltizmą 

(substratinį žodį). Veržbovskis br. Ú�0X kartu su r. 8вî0́ norėtų vesti iš rytų baltų (*javinė) 

(Urbutis 1969a, 58–59). Jáuja (žem. jáujas), la. jaũja. Kadangi šis žodis paprastai siejamas su 

lie. javaĩ < ide. *Hièéuèo- (vedų yáva-, av. yava-, gr. dzeiaí), o jo akūtas niekaip nesuderinamas 

su šaknimi *Hièéuè-, nelieka nieko kito tik suponuoti praformą *jãviją = acc. sg. nuo *javijà. 

Lie. -ija vediniai dažniausiai turi kolektyvo reikšmės niuansą (plg., pvz., lapijà, krūmijà, 

akmenijà, kelmijà, (Otrębski 1965, 77–79), pirminė pralie. *javija reikšmė turėjusi būti 

‘Getreide im Sinne von Ernteertrag, der unter Dach gebracht worden’. Vėliau reikšmė 

sukonkretėjusi į ‘jáuja’.  Gali būti, kad spėjamą triskiemenį -ija vedinį atspindi skolinys į br. 

kalbą, XVI a. viduryje rašomi su ь(X), *(X), plg. jвьX, jв*X, (Xв*X). Dar yra variantas jв0X (iš jo 

le. jewnia, jownia), galintis atspindėti gretutinį darinį lie. *jáunė resp. *jaũnė iš *jãvinė, t. y. 

rãtinė, mė̃sinė, šóninė tipo nomen loci. Taigi tradicinė nuomonė apie -ièā vedinį jáuja ← javaĩ 

(Fraenkel 192; Salys 1985, 269) vargu ar teisinga (Smoczyński 2001, 158–159). 

Lentà (4) 1. iš medžio kamieno išpjauta nestora pailga plokštė: Pušinė l. Grindų l. Namo 

sienos ~omi�s̀ apmuštos. Plona ~ẽlė, ~ùtė, ~ùkė. 2. specialios paskirties, įvairios išvaizdos plokštė: 

Rašomoji l. Braižymo (braižomoji) l. Lyginimo l. Šachmatų l. Paminklinė l. Prietaisų l. Mokinys 

rašo ~ojè.  ◊ Ant ~õs gulėti (būti mirusiam). Iki grabo (karsto) ~õs (iki mirties) (dz.lki.lt).  

Lie. lentà siejama su r. 9im karna, k liepos žievė j, le. łęt  k virbas j, s. v. a. linta  k liepa j, lo. 

lentus  k lankstus j. Dėl specialios reikšmės lie. lentà galima skirti tik lietuvių kalbai būdingam 

leksikos sluoksniui (Sabaliauskas 2009, 206). Ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvoką ‘lenta’, 

paprastai siejami su sąvokomis ‘plokščias paviršius’, ‘medžio gabalas’, ‘tai, kas ištiesta’ ir t. t. 

Lie. lenta, galbūt pirminė reikšmė ‘liepos medžio lenta’, nes giminiška s. isl., s. ang. lind, s. v. 

a. linta ‘liepa’, taip pat ir ‘skydas’ (Buck 1949, 601). S. alb. *landā > n. alb. geg. landë f. 

‘mediena’. Plg. lie. lentà (Üomr�ц�]Ä 1983, 19). 

Pamiñklas (2) 1. kūrinys ko ar kieno atminimui: Skulptūrinis, architektūrinis p. P. 

tėvams. Karo aukų p. Pastatyti, atidengti ~ą. 2. išlikęs, saugojamas kultūros ar gamtos objektas: 

Archeologijos ~ai. Rašytiniai ~ai. ~ų apsauga. 3. tarm. kas lieka kaip atminimas: Mamos ~ą turiu 

paliktą žiedą (dz.lki.lt). 
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Lie. pamiñklas: lie. minti (plg. atminti, prisiminti). Lie. pamin_klas  h ženklas j reikšme 

randamas rankraštiniuose XVII a. Rytų Prūsijos žodynuose (Sabaliauskas 2009, 207).  

Pavéikslas (1) 1. dailės kūrinys plokščiame paviršiuje: Spalvotas p. P. tapytas aliejiniais 

dažais. P. su rėmais. ~ų paroda. 2. meno kūrinio reprodukcija; knygos iliustracija: Knyga su ~ais, 

~ėliais. 3. vaizdas: Jūros p. nuolat mainėsi. 4. šnek. nuotrauka. 5. lit. literatūrinis ko nors vaizdas, 

vaizdavimas: Buities p. 6. lit., teatr. dramos veikalo veiksmo dalis ppr. su pakeistomis 

dekoracijomis: Trijų veiksmų ir penkių ~ų pjesė. Operos, baleto p. (dz.lki.lt). 

Lie. pavéikslas<*paveis(t)-klas<*paveizd-klas, kurio formantas veizd- sietinas su ide. 

*uèeid- *uèid-  k matyti j šaknies žodžiais, plg. lie. veizdė́ti, pavyzdỹs (Sabaliauskas 2009, 207). 

Nuo K. Būgos laikų lie. pavéikslas kildinamas iš prolytės *paveizd-klas, turėjusios patirti 3 

fonetinius pakitimus: 1) asimiliaciją (*paveizdklas > *paveisklas); 2) -t- iškritimą (*paveistklas 

> *paveisklas); 3) metatezę *sk > *ks prieš priebalsį l. Kiekviena iš šių prielaidų kelia 

sunkumų. Pirma, lie. kalbai neįprasti priesagos -kl- vediniai iš prezenso kamieno [...]. Antra, -

t- iškritimas grupėje *stkl neparemiamas jokiomis paralelėmis. Trečia, dėl suponuojamo -t- 

iškritimo atsiradusi grupė sk-l negalėjo pakisti ks-l jau vien todėl, kad tokia „metatezė“ veikia 

išimtinai morfemų sandūroje. [...] Paprastesnis būtų aiškinimas, kad priebalsis k žodyje 

paveikslas nepriklauso nei šakniai, nei sufiksui, o laikytinas epentetiniu elementu, atsiradusiu 

prieš grupę sl tada, kai prie šaknies (pa)veid- buvo prijungtas formantas -slas, taigi pavéi-k-slas 

< *paveikslas < *pa-veid-slas. Dėl leksinės morfemos veid- plg. lie. veizdžiu (*veizd-ju) [...], 

véidas. [...] Dėl k įterpimo plg. vái-k-stas greta váistas, t. y. *vaid-tas < *ide. *uÌoid-to- (: 

*uÌeid-) ‘Wissen’. Dėl sufikso -sl- po dentalinių šaknų plg. žáĩslas < *žaid-slas [...]. Kad 

priebalsis s po k įterpimo gali būti išlaikytas, t. y. nealveolarizuotas į š rodo glúo(k)snis, 

laĩ(k)svas (Smoczyński 1990, 162–163). Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘paveikslas, piešinys’, 

dažniausiai būna padaryti iš veiksmažodžio „piešti“ (lie. piešinys); tačiau kiti žodžiai, turintys 

šią reikšmę, yra iš labai įvairių šaltinių. Jie gali būti siejami su žodžiais, reiškiančiais ‘gyvas’, 

‘papuošti’, ‘šventas paveikslas’ ir t. t. Lie. paveikslas giminiškas lie. į-vykti, galbūt gr. ειjκων́ 

‘paveikslas, statula; panašumas’, v. ειÇκον́α ‘šventas paveikslas’ (taip pat r. ikon ‘t. p.’) (Buck 

1949, 631). Lie. pavéi-k-slas yra įterpus -k- atsiradęs iš *pavéid-slas : paveidùs ‘ähnlich’, 

véidas (paneigiant Fraenkelio 1955–1956: 556 suponuojamą pirminę formą *paveizd-klas) 

(Smoczyński 1989, 190–191). 

Pirkià (2) etnogr. aukštaičių ir dzūkų gyvenamasis namas: Medinė, molinė p. Pasistatyti 

pir̃kią. Maža ~ẽlė. Dūminė p. Varyk šunį iš pir̃kios (dz.lki.lt). 
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Lie. pirkià – labai neaiškios kilmės žodis. Mėginama sieti su lie. pirtìs. F. Fortunatovas 

siejo su lie. pirkšnìs  hžarijėlė įkaitusiuose pelenuose j. Tokiai etimologijai tartum pritartų faktas, 

kad lie. pirkia K. Sirvydo žodyne vartojamas k patalpa, kur yra duonkepe  kkrosnis j, reikšme – 

„Piekarnia /Artoptaeum, pistrinum, pirkia“. Dėl semantikos plg. r. =i)j0ь  kpirkia, troba j, : r. 

=i)îmь  krūkyti, dūmyti j  (Sabaliauskas 2009, 207-208).  

Rūsỹs (4) 1. uždengiama duobė bulvėms, daržovėms laikyti. 2. patalpa po namu: Katilinė 

ir skalbykla yra ~yjè. 3. požeminė patalpa: Vyno, ledo r. Tvirtovės r. (dz.lki.lt). 

 Lie. rūsỹs: lie. raũsti (Sabaliauskas 2009, 208). 

Smùklė (2) 1. istor. užeigos namai su svaigiaisiais gėrimais.  2. menk. girtuoklių užeiga 

(dz.lki.lt). 

Lie. smùklė pirminė reikšmė yra  k klampynė j: lie. smùkti. Vėliau atsirado  k užeigos 

namų su svaiginamaisiais gėrimais j reikšmė (Sabaliauskas 2009, 208). 

Staktà (2) rėmas, į kurį įstatomos durys ar langas (dz.lki.lt). 

Lie. staktà k į sieną įstatomi rėmai durims ar langui j : lie. statýti, plg. lie. stãklės 

(Sabaliauskas 2009, 209). 

Tvártas (1) trobesys gyvuliams laikyti: Arklių, kiaulių t. Suvaryti gyvulius į ~ą. Išmėžti 

~ą (dz.lki.lt). 

Lie. tvártas: lie. tvérti (Sabaliauskas 2009, 209).  Lie. tvártas iš pradžių reiškęs apskritai 

aptvarą, specialiai atitvertą vietą tvarte, vėliau pradėtas vartoti ‘gyvuliams laikyti trobesio’ 

reikšme. Jis sietinas su lie. tvérti, tvi�r̀tas, tvorà, tvárstis (Sabaliauskas 1970, 32). Prūsų toaris – 

taip turbūt Becenbergerio nuomone taisytinas užrašymas coaris ‘banse’ (=‘weiter Scheunenraum 

zur Seite der Tenne’) : lie. tvártas, tvorà ‘Zaun’, tvérti ‘tverát’, la. tvāre ir kt. ( Endzelīns DI IV 

(2), 327). Pr. coaris ‘aruodas javų pėdams’ jau Pierso Gesch  pasiūlė skaityti *toaris ir siejo šį 

žodį su lie. tvártas. Toliau ši konjunktūra buvo visuotinai priimta. Forma toaris paprastai 

traktuojama kaip *tvoaris (t. y. *tvōris arba *tvaris) arba *tuaris, analogiškai aloade (iš *alvōdē 

ar *alvadē). Artimiausios paralelės: lie. tvártas, tvorà, tvérti ir pan.; la. tvarts ‘perkolas upėje, 

tvertne ‘rezervuaras’, ‘bakas’, tverát ‘griebti’, ‘imti’. Tikslesnis atitikmuo pr. toaris – la. tvāra 

‘aptvaras iš horizontalių karčių’ ir tvāre, t. p., ‘šlagbaumas’. Šios formos gali būti skolintos iš 

lietuvių šaltinio. Slavų paralelės: s. sl. 2в8)*, 2в8)î2î. Laikomi vertingais gr. σορος́ ‘urna’, 

‘karstas’ (iš *tuÌoros), σωρος́ ‘krūva’, ‘daugybė’ (iš *tuÌō-ro-s) (�qпq�qв П� IV, 101–102). Lie. 

tvartas (lie. tverti), panašiai kaip lie. tvora. Lie. tvarto pirmykštė reikšmė ‘aptvėrimas, aptverta 

vieta’ (Buck 1949, 151).  
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Ūḱis (1) 1. žemdirbystės vienetas, dirbamos žemės plotas su jo priklausiniais: Jis buvo 

nusipirkęs ūḱį. Ūkio trobesiai. Individualus, valstybinis ū́. Kolektyvinis ū.́ (bendrovė). 

Veislininkystės, pienininkystės ū́.  2. gavybos, paruošų, apdirbamoji ir pan. įmonė: Miškų, miško 

pramonės, žuvininkystės ū.́ 3. visuomeninės gamybos būdas: Natūralinis, baudžiavinis ū.́  4. 

gamyba; ekonomika: Krašto ū.́ Žemės ū.́ 5. įrenginiai, inventorius, pastatai ir kt. reikmenys: Miesto, 

komunalinis ū.́ Fabriko, ligoninės, butų ū.́ 6. ruošos, apyvokos darbai: Namų ū́ (dz.lki.lt). 

Lie. ūḱis – gana neaiškios kilmės žodis. Mėginama sieti su lie. jùnkti  hpriprasti, jaukintis 

Ç, skr. ókaḥ   knãmas j (Sabaliauskas 2009, 209). Toch. A oṣke, B oskiye ‘būstas, butas’. Šį žodį 

reikia gretinti su s. i. úcyati ‘būti pripratintam’, ókas- ‘sutikimas, viešnagė’, lie. ūḱis, s. sl. v-

ykną ‘priprasti, įprasti’, go. bi-ūhts ‘pripratintas’.  

Virtùvė (2) 1. patalpa valgiui virti: Valgyklos v. Namelis iš trijų kambarių ir ~ės. Butas 

su bendra ~è. 2. kar. vežimas su katilu valgiui virti (dz.lki.lt). 

Prie Jablonskio ‘nukaltų ar iš tarmių paimtų ir įdiegtų bendrinėje kalboje’ žodžių 

autoriaus priskiriami rašytojas ir virtuvė, bet abu šie žodžiai gana plačiai literatūrinėje kalboje 

buvo vartojami jau ir anksčiau (rašytojas - veikiausiai M. Daukšos susidarytas – užfiksuotas 

kelis kartus jo postilėje ‘pisarz’ reikšme, o virtuvė – K. Sirvydo naujadaras) ( Palionis 1979, 

162). 

 

3. 4. 2. ŽEMDIRBYSTĖS PADARGŲ, KITŲ ĮRANKIŲ, MEDŽIAGŲ 

PAVADINIMAI 

 

Dažai@̃ dgs. (4) dažomoji medžiaga: Raudoni, mėlyni, aliejiniai, vandeniniai, sintetiniai d. 

~ùs skiesti (dz.lki.lt). 

Lie. dažaĩ – neaiškios kilmės žodis. Mėgina sieti su s. air. deug  k gėrimas j. Gal būtų 

galima susieti su lie. dýžti  kmušti j, plg. lie. dỹžalas   k padažas j, skr. deghi  htepa j. Lie. druskà, 

plg. la. druska  k trupinys, truputis j, go. drauhsmos  ktrupiniai j ir kt. ide. *dhreu- kdaužyti, laužyti 

j šaknies žodžius, plg. lie. druzgaĩ  kšiukšlės, smulkūs šipuliai j (Sabaliauskas 2009, 205). Dažai – 

bet kurio žemdirbystės padargo, įrankio ar medžiagos dažomoji medžiaga. 

          Padárgas (1) 1. žemės darbo ar namų ūkio įrankis: ~us reikia laiku susitaisyti. 

2. kūno organas: Kalbos ~ai (lingv. kuriais tariama) (dz.lki.lt). 

Lie. padárgas, kaip ir pãdaras siejama su lie. darýti, dėl priesagos plg. lie. pareiga  

hparėjimas j: lie. eiti, lie. núostoga  h nustojimas Ç : lie. stóti (Sabaliauskas 2009, 207). 
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Šiáudas (3) 1. varpinių augalų, ankštinių javų stiebas: Rugio, avižos š. Per ~ẽlį (~ą) geria. 

2. ppr. dgs. iškultų javų stiebas: Š. į plaukus įsivėlė. Ruginiai, kvietiniai ~ai�.̃ Stogas buvo dengtas 

~ai�s̃. Pakreikti ~ų̃ gyvuliams. ~ų̃ kūgis. Kokie ~ai�,̃ tokie ir grūdai (tts.) ◊ Iš tų ~ų̃ nebus grūdų (iš 

to nieko neišeis, nieko nebus). Š. neperdegė (labai greitai). Š. nepereis (viršaus neduos). Tuščius ~us 

kulti (niekus šnekėti). Už ~o griebtis (pavojuje gelbėtis) (dz.lki.lt). 

Lie. šiáudas – neaiškios kilmės žodis. E. Frankelis jį linkęs sieti su lie. šiáušti. Latvių ir 

prūsų kalbose šiai sąvokai randame bendrą žodį – la. salm̃s  k šiaudas j, pr. salme  k šiaudai j, kuris 

sietinas su r. co9o¤a  kšiaudai j, s. v. a. halm, lo. culum (Sabaliauskas 2009, 209). Straipsnyje 

autorius aiškina kelių lietuviškų žodžių kilmę. Tik lietuvių kalboje vartojamas javo stiebui 

pavadinti šiáudas. Kitos baltų kalbos šia reikšme vartoja pavadinimus, artimus slaviškiems: la. 

sal̃ms, pr. salme. Šio žodžio istorija glaudžiai susijusi su pjūties būdo istorija. Tai patvirtina sl. 

*solma ir jam giminiški. Dabar r. '898¤6, le. słoma, bulg. '96¤6 ir kt. – tai nupjauti javų 

stiebai. Kitų kalbų giminiškų žodžių reikšmė rodo, kad tai ne tikroji reikšmė, o kultūrinės 

naujovės vėlesnė išraiška (tikriausiai praslaviško senumo): v. Halm ‘stiebas’, gr. κάλαμος 

‘nendrė’, lo. culmus ‘stiebas’ ir kt. Senoji prasl. *solma ir šių giminiškų žodžių reikšmė buvo 

‘stiebas’, ‘žolelė’. Galima manyti, kad minimas pjovimo būdas ir pats šiaudas baltų teritorijoje 

atsirado vėliau, negu slavų. Su tuo susijęs ypatingas javo stiebo pavadinimo buvimas lietuvių 

kalboje. Joje nežinoma forma, kuri būtų artima sl. *solma (būtų lie. *šálma). Įdomus lie. 

šiáudas santykis su finougrų žodžiais: suom. haasia, hasia ‘šieno, žirnių džiovykla’, karelų 

hoaśśa, hoazia, hoaǯa, �]�oÃÂm�q-qÝqroц. hoadžu, liud. huadž, hoadžu ‘guba, šlitė, žaiginys 

medžiams, avižoms džiovinti’, komių šodź ‘kartis linams ir kanapėms džiovinti’ ir kt. Galimas 

daiktas, kad lie. šiaudas yra skolinys iš finougrų. Tokiu atveju lie. šiaudas atspindi vakarų 

prafinų š (vėliau šiose kalbose davusį h). Skolinio šaltinis galėjo būti suomiškas šieno, avižų, 

miežių, džiovyklos pavadinimas. Reikšmės perkėlimas šiaudui įmanomas. Tai vienas iš tų 

atvejų, kada baltai gavo iš suomių žodį kartu su nauja sąvoka (���¥]¦oв 1960, 237–239). 

Fonetiniu požiūriu liet. šiaudas ir suomių haasia yra tolimi. Reikia manyti, kad jei žodis ir 

paskolintas iš finų ji toliau galėjo veikti su lietuvių veiksmažodžiu šiaušti ir pan. Tai yra 

lietuvių kalbai būdinga leksika. Šiaudai vartojami stogams dengti – stogų dengimo medžiaga. 

Vénteris (1) žvejybos tinklas su uodega ir sparnais iš šonų (dz.lki.lt). 

Lie. vénteris  htoks tinklas, tiesiamas skersai upę žvejojant j (Sabaliauskas 2009, 210). R. 

вj́02j) (nuo 1862 m.) < lie. vénteris ( Sabaliauskas 1977, 384). 
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   Žãgrė (2) etnogr. 1. arklas: ~è arė žemę. 2. geležinė arklo dalis. 3. arklo ragočius: 

Beardamas ~ę nulaužiau. ◊ ~ès pastatyti (ant rankų atsistoti) (dz.lki.lt).  

Lie. žãgrė sietina su lie. žãgaras, žãgas, žaginỹs. Toliau šiuos žodžius galbūt reikėtų sieti 

su s. v. a. kegil  k kuolas j, norv. kage  kžemas krūmas j (Sabaliauskas 2009, 210). Bet fonetinių 

giminystės problemų ir šiuo atveju nemažai.  

 

3. 4. 3. TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ DALIŲ PAVADINIMAI 

 

Vai@r̃as (4) 1. įtaisas transporto priemonės krypčiai keisti: ~ą laikyti, sukti. Laivas neklauso 

~o. Sėsti prie ~o. 2. prk. vadovavimo centras, vieta: Valdžios, valstybės v. (dz.lki.lt). 

Lie. vaĩras  k ilgas arklas, vairavimo prietaisas j, kaip ir lie. įvairus, siejama su lie. výti, 

vajóti, plg. la. izvaīrîties  hišvengti šaltinis ko j, izvairîgs  hnetiesus j (Sabaliauskas 2009, 210). 

Daugelis žodžių, reiškiančių ‘vairas’, ide. kalbose giminiški žodžiams, reiškiantiems ‘irklas’. 

Keletas šios reikšmės žodžių kilę iš veiksmažodžio, reiškiančio ‘vadovauti’, ‘kreipti’. Lie. 

vairas, šalia la. airis ‘irklas’ (Buck 1949, 734). 

 

3. 4. 4. BALDŲ PAVADINIMAI 

 

Bald̃as (2) vienas iš kambario apstatymo daiktų (stalas, kėdė, spinta ir pan.): Senoviški 

~ai. Minkštus ~ùs pirko (dz.lki.lt). 

 Lie. bal̃dai  k kraustuliai, namų daiktai, nereikaligi daiktai j sietina su lie. bélsti, báldyti 

(Sabaliauskas 2009, 205). Lie. baldai, etimologija neaiški. Nėra aiškaus semantinio ryšio su s. 

lie. baldas ‘grūstuvas’, baldyti, bildėti. Šis žodis, randamas S. Daukanto, M. Valančiaus 

raštuose, A. Juškos žodyne, galėtų būti kilęs iš Prūsijos v. baldj [‘medinis indas’]. Fraenkelio 

pateiktas […] baldai siejimas su bélsti nėra įtikinamas. LKŽ pateikti sakiniai rodo lie. žodžio 

reikšmės artimumą vokiškajai. Daukantas baldais vadina indus. Bal̃dai paplitęs vakarinėje ir 

šiaurinėje Lietuvos dalyje, kur būta kontaktų su vokiečių kalba. O reikšmė ‘kambario 

apstatymo daiktai (stalai, kėdės, spintos ir pan.)’ veikiausiai yra nauja, išriedėjusi iš ‘medinių 

indų’ (Čepienė 1997, 180 t.).  

  Kėdė̃ (4) baldas su atrama vienam sėdėti: Sėdėti ant ~ės̃.  ◊ Ne savo ~ėjè sėdėti (dirbti ne 

pagal pasiruošimą) (dz.lki.lt). 
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 Lie. kėdė̃ – neaiškios kilmės žodis. Mėginama sieti su lie. kedénti, kedėti kplyšti 

j(Sabaliauskas 2009, 206). Su mažomis išimtimis žodžiai, žymintys sąvoką‘kėdė’, paprastai kilę 

iš žodžių, reiškiančių ‘sėdėti’ ar ‘vieta’. Lie. kėdė, galbūt pirminė reikšmė ‘verpimo kėdė’, 

giminiškas la. eda ‘verpstė’ < est. kedr ‘verpstė’ (Buck 1949, 482). 

Lopšỹs (3, 4) 1. supamas kūdikio guolis: Guldo vaiką į lópšį. Jis ~yjè tebuvo, kai tėvas 

mirė. 2. prk. vieta, kur kas kilo, išaugo: Mažoji Lietuva lietuvių raštijos l. (dz.lki.lt). 

 Lie. lop (i) šỹs - labai neaiškios kilmės. R. Trautmanas mėgino sieti su lie. lãpas, lõpas 

(Sabaliauskas 2009, 207). Straipsnyje autorius aiškina kelių lietuviškų žodžių kilmę. Lie. 

lopišỹs (Mažvydas, Bretkūnas), lopšỹs Frenkelis ir Trautmanas sieja su lie. lãpas, lopas, 

motyvuodami tuo, kad lietuviai lopšius pynė iš gluosnio šakelių ir kabino prie lubų. Svarbu 

pabrėžti, kad lop(i)šys yra išimtinai lietuviškas žodis, nežinomas kitose baltų kalbose. Kita 

vertus, artimos visais atžvilgiais formos randamos Volgos suomių kalbose: mardvių lavś 

„lopšys“, marių lepš „kilnojamasis lopšys“. Šios formos tose kalbose yra autentiškos, tikriausia 

priklauso prauralinio bendrumo epochai. Tai patvirtina kitos Volgos suomių giminiškos 

formos. Lie. lop(i)šỹs turėtų būti laikomas savarankišku senu skoliniu tiesiai iš Volgos finų, 

plg. marių lepš, lepφš, mardvių lavś. Beje, lie. š galbūt atspindi finougrų ś. Įdomiausia šios 

etimologijos išvada yra ta, kad lie. lopšỹs < marių lepš, mardvių lavś rodo gana senus kontaktus 

tarp atsiskyrusių Volgos suomių ir lietuvių kalbų. Akivaizdu, kad baltų-suomių kontaktai buvo 

įvairesni, negu iki šiol manyta (���¥]¦oв 1960, 240–242). O. N. Trubačiovas, 

etimologizuodamas lie. žodį lopšỹs, padaro išvadą, kad šis žodis yra skolinys iš suom.-ugr., plg. 

marių lepš (reikšmė panaši į lie.) (�qпq�qв 1963, 255).  

Nar̃vas (4) ląsta, kur laikomas žvėris ar paukštis: Liūtų n. (dz.lki.lt). 

 Lie. nar̃vas  k lasta, kur laikomas sugautas žvėris, bičių motinos akutė koryje j siejama su 

lie. nérti  kstaigiai lįsti j(Sabaliauskas 2009, 207). S. r. ponorov* (resp. ponorovÂ) ‘lerva, žemės 

kirmėlė’, č. pon(d)rav, pon(d)rava, le. senųjų raštų kolektyvinis daiktavardis pandrovie. Sl. 

*norv-o- egzistuoja maždaug nuo baltų-slavų epochos. Jo atitikmuo yra lie. nar̃vas, kuris kilęs 

iš veiksmažodžio neriù, nė́riau, nérti ‘nardyti; staiga pasirodyti; prasmukti į vidų’. Dėl reikšmės 

– šis žodis slavų kalbose vartojamas kaip nomen agentis, o baltų – nomen loci (Otrębski, 

1949).  
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3. 4. 5. INDŲ IR KITŲ BUITIES REIKMENŲ PAVADINIMAI 

 

 Kibi@r̀as (2), ki@b̀iras (3b) indas vandeniui semti ir nešti, pienui ir kt. supilti; į jį telpantis 

kiekis: Vandens k. ~ais sėmė vandenį. ~iùkas pieno. Liepos ~ė̃liai. ◊ Kaip iš ~o (labai smarkiai) lyti 

(dz.lki.lt). 

 Lie. kìbiras mėginama sieti su lie. kabėti, kibti. Tačiau patikimesnis siejimas su la. ciba  

ktoks medinis indas (sviestui, varškei) j, serb. č(b(r*  krėčka j, bulg. ó*1*p, r. ж160  ktoks molinis 

indas j (Sabaliauskas 2009, 206). Jiems artimiausios formos yra baltų kalbose, plg. lie. kibìras, 

tolimesnis la. ciba ‘nedidelis medinis indas’, o ypač artimas yra veiksmažodis kìbti, kibė́ti 

(���¥]¦oв 1966, 252–253). 

 Skẽpeta (1) 1. nešiojama skara: Užsisiausti ~ą ant pečių. Apsigobti, apsidengti ~a (~ą). 

Apsirišti, užsirišti ~ą. 2. ryt. audeklo skiautė, skuduras (ppr. prastas), mazgotė, pašluostė: Paimk 

~ą ir nušluostyk langus (dz.lki.lt). 

Lie. skẽpeta siejama su ide. * (s) kãp-, *(s) kōp-  kaštriu daiktu pjauti, draskyti j, plg. lie. 

skõpti, la. šķeãp̀s  hietis, kalavijas j, s. r. щena  kskiedra j, le. orzczep  kietis, žeberklas j (Sabaliauskas 

2009, 208).  

 Šáukštas (1) 1. dubus įrankis maistui imti į burną; juo paimamas kiekis: Valgomas(is) š. 

Medaus ~ą suvalgiau, ir gana. ~u jūros neišsemsi (tts.). Įmanytų, ~e vandens prigirdytų (labai 

nekenčia) (tts.). 2. įrankis batui įauti. ◊ ~ai po pietų (popiet) (per vėlu). ~ą padėti (mirti) (dz.lki.lt). 

Lie. šáukštas – gana neaiškios kilmės žodis. Mėginta sieti su lie. šùkė, su gr. κυκ¶εινν  

kmaišyti, judinti j. Tačiau yra įmanoma lie. šáukštas sieti su lie. šáuti, plg. šio veiksmažodžio 

reikšmę  kkišti, stumti į krosnį j (Sabaliauskas 2009, 209). Gana patikima A. Sabaliausko siūloma 

šaukšto pavadinimo etimologija, plg.: *šáukštas < *šauštas < *šau-stas < lie. šáuti ‘ kišti, dėti (į 

krosnį)’ (���¥]¦oв 1966, 379).  

 Šepetỹs (3b) 1. ašutų ar šerių prismaigstyta lentutė įrankis dulkėms valyti: Batų, drabužių 

š. Šẽpečiu šluoja grindis. 2. įrankis linams, plaukams ir kt. šukuoti: Mediniais ar geležiniais ~čiai�s̃ 

šukuoja linus. Išlūžo šẽpečio dantys. Plaukai šẽpečio nematę (susivėlę). 3. prk. kas pasišiaušęs: 

Ežys pastatė savo šẽpetį. Tamsūs ūsų ~čiai�.̃ ◊ Kaip š. (labai tankus; piktas, nesukalbamas) 

(dz.lki.lt). 

Lie. šepetỹs veikiausiai reikėtų sieti su lie. šèpti  kapaugti barzda j, šãpas  k šiaudgalys, 

krislas j (Sabaliauskas 2009, 209). Ide. kalbų žodžiai, žym. sąv. ‘šepetys’, dažniausiai kilę iš tų 
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žodžių, kurie nusako, iš ko šepečiai buvo daromi, tai – ‘šerys’, ‘gyvulio uodega’, ‘plunksna’ ir 

t. t.; arba ‘šluoti’, ‘trinti’. Lie. šepetys etimologija neaiški (Buck 1949, 450). 

 

3. 4. 6. VALGIŲ IR GĖRIMŲ PAVADINIMAI 

 

Druskà (2) 1. sūrus mineralinis junginys, vartojamas maistui nuo gedimo apsaugoti ir 

kitiems reikalams: Valgomoji, sūdomoji d. Valgis be drùskos neskanus. Taip užsūdė, kad viena d. 

Drùskos rūgštis. 2. cheminis junginys, kuriame rūgšties vandenilis pakeistas metalu: Kalio d. 

Karčioji d. (magnio sulfatas). ◊ Drùską sverti (susikibus iš užpakalio rankomis kilnotis toks 

žaidimas) (dz.lki.lt). 

Lie. druskà, plg. la. druska  k trupinys, truputis j, go.  ktrupiniai j ir kt. ide. *dhreu- 

kdaužyti, laužyti j šaknies žodžius, plg. lie. druzgai_   kšiukšlės, smulkūs šipuliai j(Sabaliauskas 

2009, 205). Pr. *drosk- atstatoma pagal vietovardį Droskyn ir paprastai suprantama kaip 

*drusk-. Siejama su lie. druskà (�qпq�qв П� A–D, 376). Beveik visų ide. k. žodžiai, 

reiškiantys ‘druska’, yra paveldėti iš ide. prokalbės, < ide. *sal- ‘druska’. Lie. druska giminiškas 

la. druska ‘trupinys, truputis’, gr. Θραύω ‘laužyti, traiškyti’, go. drauhsnōs ‘gabaliukai, 

trupiniai’, visi < ide. *dhreu-. Plg. alb. kripë ‘druska’ iš sl., pvz., s. sl. krupa- ‘trupiniai’ (Buck 

1949, 382). 

Kẽpalas (3b) apskritas arba pailgas duonos ar pyrago kepinys: Bemeilydamas ~o, nustosi 

ir riekės (tts.). ~áitis, ~iùkas duonos(dz.lki.lt). 

Remtasi Sabaliausko etimologiniu aiškinimu, lie. kẽpalas : lie. kèpti (Sabaliauskas 2009, 

206). 

Lašiniai@ ̃dgs. (3b) 1. poodinis skerdienos (ppr. kiaulės) riebalų sluoksnis; to sluoksnio 

produktas: Žali, švieži, rūkyti l. L. per plaštaką. ~ių̃ paltis. Lãšinius valgyti, spirginti. Ploni ~ėl̃iai, 

~iùkai. 2. juok. kūno riebalai: ~ių̃ nepaneša (riebus, storas) (dz.lki.lt). 

Remtasi Sabaliausko etimologiniu aiškinimu. Lie. lašiniaĩ siejama su lie. lãšas, lašė́ti, 

plg. lie. lašinỹs  h nuo stogo lašantis vanduo j (Sabaliauskas 2009, 206). 

Nuodai@̃ dgs. (4) 1. organizmui kenksminga, gyvybę atimanti medžiaga: Gyvatės n. 

Augaliniai, cheminiai, greitai veikiantys n. Mirtina ~ų̃ dozė. Alkoholis, nikotinas yra n. 

2. prk. žalingos, kenksmingos idėjos: Dvasios n. (dz.lki.lt). 

Lie. nuodaĩ: lie. dúoti, pirminė reikšmė buvusi  k dozė, tai, kas duodama j (Sabaliauskas 

2009, 207). Buckas aiškina, kad šią sąvoką žymintys žodžiai, išskyrus tuos, kurie priklauso 
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giminiškų paveldėtų iš ide. prokalbės žodžių grupei (gr. ιÌÇός, lo. virus, s. air. fi, s. i. viṣa-, av. 

viš-, vī�ša- < ide. *weis-), dažnai yra tie patys, kurie žymi sąvoką ‘vaistai’. Kartais jie etim. 

siejami su sąv. ‘gerti’, ‘sužeisti’, ‘sunaikinti’, ‘meilės aistra’, ‘(užnuodyta) strėlė’ ir t. t. Lie. 

nuodai (pl.) giminiškas s. lie. nuodžia ‘nuodėmė’, abu sudurt. daikt. iš nuo- ‘žemyn’ ir antra 

dalis giminiška dėti. Semantinė raida: ‘padėti į šalį’ → (‘pagadinti’ → ‘injure’) → ‘nuodai’ → 

‘nuodėmė’ (Buck 1949, 311–312). Lie. nuõdai, -ų ʻjad, trucizna; sen. czary; czarowanie, 

veneficiumʼ daryba yra: nuod + as ← nud-ėt́i ← nu-dė-́ti ʻprarasti, užmušti, pamestiʼ (dėl nu- ir 

nuo- plg. lie. núotak-a ← nutek-ė́ti, núostat-as ← nustat-ýti). Dar plg. struktūrinę paralelę lie. 

apýpenai ʻjad, truciznaʼ ir lie. apipen-ėti  ʻnakarmić, otruć kogoʼ ( Smoczyński 1998-1999 (2000), 

164). 

Ragai@š̃is (2) rupių kvietinių ar miežinių miltų duona: Išsikepk ~io. Tamsiu ~iù 

nepavaišinsi. Koks grūdas, toks r. (tts.) (dz.lki.lt). 

Lie. ragaĩšis  k kvietinių miltų duona j: lie. rãgas, dėl priesagos plg. lie. kapaĩšis  k ragaišis, 

paplotis j. Pirminė lie. ragaĩšis reikšmė, matyt, buvo  krago pavidalo paplotis j (Sabaliauskas 

2009, 208). Urbutis straipsnyje aptardamas dabartinės baltarusių kalbos lituanizmus teigia, kad 

br. )6�8́ïж ‘didelis apskritas paplotis, paliepsnis (šaunamas į krosnį prieš kepant duoną)’ le. 

trm. rogojsz ‘vestuvinis miežainis pyragas’ (čia ir rogajsz), ‘kvietinių (ar miežinių) miltų duona, 

ragaišis’ < lie. ragaĩšis ‘rupių kvietinių ar miežinių miltų duona, kepinys’ (Urbutis 1969b, 149). 

 Sriubà (4) skystas valgis, ppr. mėsos, daržovių, kruopų, žuvies ir kt. viralas: Mėsiška, 

pieniška, daržovių s (dz.lki.lt). 

 Lie. sriubà: lie. sriùbtelėti, sriùbt, sruõbti. Tos pačios šaknies yra ir lie. srėb́ti, srėb̃alas. 

Buckas teigia, kad ide. k. žodžių, žym. sąv. „sriuba“, etimologiniai šaltiniai gana įvairūs. Dalis 

žodžių kilę iš ide. *yeu- „maišyti, jungti“ gr. ζωμός „sultys; sriuba“, lo. iūs; lie. jūšė „žuvienė“, 

r. ucka „t. p.“, pr. juse; s. sl. jucka; s. i. yūsa ir t. t.). Dabar V. Europoje paplitęs sriubos 

pavadinimas siejamas su v. lo. suppa „duonos gabaliukas, pamirkytas piene, sriuboje ir t. t.)“, 

s. ang. soppe „t. p.“ ir t. t. < ide. *seup-, *seub- „spausti sunką“. Dar kiti pavadinimai siejami 

su „virti“, „karštas“, „pilti“, „druska“ ir t. t. Lie. sriuba, la. strēbiens < lie. sriobti, srėbti, la. 

strebt, kurie gimin. lo. sorbere, gr. ρ �οφIω „siurbčioti, gurkšnoti“ (Buck 1949, 369). 

Váistas (1), vai@s̃tas (4) 1. gydomoji priemonė: Migdomasis, raminamasis v. ~us  

gerti, vartoti. ~ai nuo kosulio. Naminiai ~ai. ~ų sandėlis. ü prk.: Dobilų teturime tik ~ams (labai 

mažai). 2. prk. šiaip kokia priemonė nuo ko: Jis žino ~ą nuo pelių (dz.lki.lt). 
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Lie. váistas veikiausiai iš *vaid-stas ir reikėtų sieti su ide. *uèid  hmatyti j šaknies žodžiais, 

plg. lie. veizdė́ti, pr. waidimai  kžinome j, s. sl. věděti  hžinoti j (Sabaliauskas 2009, 209). 

Smoczyńskio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų kalbų vadinamąją 

pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą, t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir 

forma sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais ir, antra, naujus komponentus, t. y. baltų-

slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus bei slaviškus ir germaniškus skolinius, 

atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje. Šia reikšme prūsai išlaikė 

pakeistą ide. perfekto formą *uèoid- iš *uèid- ‘matyti’: 2 praes. sg. waisei ‘spėji, pranašauji’ 

(naujos kilmės pakeistas atem.) 1 pl. waidimai, 2 pl. waiditi (antrinis -i- kamienas), iš jo 

pasidaryta bendratis waist. Lie. kalboje yra vedinys váistas (*vaid-ta-) (Smoczyński 1982, 236). 

Žodžiai, žymintys šią sąvoką, dažnai yra padaryti ar kitaip susieti su žodžiais, žyminčiais sąvoką 

gydytojas, gydyti. Kiti yra kilę iš žodžių, reiškiančių ‘augalas’ (‘augalas’ → ‘gydantis augalas’ → 

‘vaistas’); ‘žinios’ (‘žinios’ → ‘magija’ → ‘vaistai’); ‘medžiaga’ ( ‘medžiaga’ → ‘gydanti 

medžiaga’ → ‘vaistas’) ir t. t. Lie. vaistas galbūt (kaip ‘antgamtiškos žinios, magija’) giminiškas 

pr. waist ‘žinoti’ (waidimai ‘mes žinome’), s. r. vêdĭ ‘žinojimas, magija’, s. sl. vêdĭ ‘atsakyti’, gr. 

οιÇ_δα ‘žinoti’ (Endzelīns DI III (2), 87). Lie. váistas yra ypač vartojamas Klaipėdos areale, taip 

pat kai kuriose Prūsų Lietuvos bei rytų aukštaičių šnektose. Senieji tekstai rodo, kad ankščiau 

šis žodis buvo dar labiau paplitęs. Daugelyje tarmių váistas buvo pakeistas slavų skoliniais 

liẽkarsta, liẽkarstva, liẽkvarsta (savo ruožtu dėl bendrinės kalbos įtakos dabar išstumtų žodžio 

váistas). Visos kirčiuotės Lietuvoje yra paliudytos: (1) váistas, váistus (Ragainė, Galbrasčiai, 

Rusnė, Šilutė, Priekulė), (3) vaistaĩ, váistus (Klaipėda, Karklė, Plikiai, Kretingalė). Rytų 

aukštaičių areale vaistas priklauso kirčiuotei (2) (Vidiškiai) arba (2) ir (4) (Naujamiestis, 

Linkmenys) (Grinaveckis 1998, 71–74).  

Varškė̃ (3) sutraukintas pienas be dalies išrūgų: Saldi, rūgšti v. Pavaišino várške. Iš bado 

ir v. gardu (tts.) (dz.lki.lt). 

Lie. varškė̃ K. Būga siejo su lie. vìrkšti  k trauktis, krekėti, džiūti j, vìrškinti (Sabaliauskas 

2009, 210). Net varškė ̃ pasidarė slavizmas. Rygoje išėjusiame vienos istorikų ir kalbininkų 

konferencijos tezėse „Baltų istorijos etninės problemos“ („П�q¥ÃopÔ æ�r�¦om�q¼ �m�q��� 

¥]Ã�qв“ (ç�Ý] 1985)) L. Dumpė teigia žodį varškė ̃ esant slavizmą ir iš to daro toli einančias 

išvadas apie pieno produktų istoriją apskritai. Pasivarčius K. Būgą (RR II 323), E. Fraenkelį 

(LEW 1203), galima įsitikinti tai esant seną lietuvišką žodį (Vitkauskas 1986, 24). Lie. varškė̃ 

neabejotinai lietuvių kalbai būdingas pavadinimas. 
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      Diagrama nr. 4. Tik lietuvių kalbai būdinga leksika 

 

Diagramoje pateikti rezultatai rodo, kad iš senosios indoeuropietiškos leksikos daugiausia 

turime pastatų ir jų dalių pavadinimų 35% (12 ž.), šiek tiek mažiau valgių ir gėrimų 

pavadinimų 23% (8 ž.), o dar mažiau žemdirbystės padargų pavadinimų 15% (5 ž.), mažesnis 

skaičius baldų pavadinimų ir indų bei kitų reikmenų pavadinimų po 12% (4 ž), transporto 

priemonių ir jų dalių pavadinimai sudaro tiktai  3% (1 ž). 

 

 

Diagrama nr. 5. Lietuvių kalbos leksika 
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Lietuvių kalbos leksikos žmogaus sukurtų daiktų pavadinimų pagrindas yra baltų 

kalboms būdinga leksika, kurios skaičius 32% (41 ž.). Nedaug atsilieka senoji ide. leksika ir tik 

lietuvių kalbai būdinga leksika po 25% (33/34 ž.). Mažiausias skaičius, bet nemažai yra 

bendrosios baltų ir slavų leksikos 16% (20 ž.). Bendrai etimologizuoti 128 (be skolintinės 

leksikos) lietuvių kalboje vartojami žodžiai.  

 

3. 5. SKOLINTINĖ LEKSIKA 

 

Tam tikrą lietuvos leksikos dalį sudaro skolintinė leksika.  Dažniausiai tai yra žodžiai į 

lietuvių kalbą patekę iš kaimyninių kalbų. Jie yra atėję iš rusų, baltarusių, lenkų ir vokiečių. 

Tarmėse randama latvizmų keletas finiškos kilmės žodžių. 

 

3. 5. 1. SKOLINIAI IŠ PABALTIJO FINŲ 

 

 Dabartinių baltų protėviai su finų protėviais veikiausiai susidūrė jau II tūkst. pr. m. e. 

Baltų ir finų kaiminystės kontaktai atsispindėjo Pabaltijo finų leksikoje. Suomių kalbininkas L. 

Hakulinenas knygoje „Suomių kalbos struktūra ir raida“ („Suomen kielen rakenne ja kehitys“. 

Helsinki, 1946) nurodo, jog baltų kalbų skoliniai literatūrinėje suomių kalboje sudaro 1,1 

procento (Sabaliauskas 2009, 224). 

 Baltų skoliniai finų kalbose yra plačiai tyrinėti. Kalbinikai ne visada sutaria dėl baltų ir 

finų susidūrimo datos.  Remdamiesi tik kalbiniais argumentais, V. Tomsenas, E. Setialia, J. 

Kalina, E. Nieminemenas, L. Hakulinenas teigė, kad finų ir baltų protėviai susidūrė 

paskutiniaisiais amžiais pr. m. e. Ir pirmaisiais m. e. šimtmečiais. K. Būga šią datą buvo linkęs 

nukelti kiek į ankstesnius laikus (,,... ir kultūros laipsnis, kurį rodo lietuviškosios kilmės 

suomiški žodžiai, labiau pritinka tūkstantiesiems (1000) metams, kaip penkiasdešimtiesiems 

(500) prieš m. e.“. Galima sutikti su tais, kurie teigia, kad baltų ir finų kalbų sąveikos procesas 

buvo labai ilgas. Be to, baltų protėviai, matyt, susidūrė ne tik su Pabaltijo, bet ir Povolgio 

finais (Būga, 1959. T. 2. P. 83).  

  Iš Pabaltijo finų skolinti žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai: bùrė, laĩvas, skardà. 
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3. 5. 1. 1. TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ DALIŲ PAVADINIMAI 

 

Bùrė (2) tam tikras prie stiebo pritaisomas audeklas laivui vėju varyti: Iškelti, įtempti, 

atleisti ~ę (~ès). Baltos ~ės plazda (dz.lki.lt). 

Lie. bùrė randamas tik vėlesniuose rašto paminkluose. Iš seno šis žodis buvo vartojamas 

tik žemaičių tarmėse, nes galėjo patekti per latvių kalbą. Lie. laĩvas, la. laĩva, plg. suom. laiva, 

est. laev. Šis žodis sukėlė daug ginčų. V. Tomsenas, K. Būga finų žodžius laikė baltiškos 

kilmės. Tokiai nuomonei pritarė ir suomių kalbos etimologinio žodyno autoriai (Sabaliauskas 

2009, 226). Gr. φᾶρος, -ους neutr., Mik. pa-we-a³ = φάρϝεha, pl. (� Hom., ir t. t., taip pat 

φα�ρ́ος po Homero): 1. ‘platus audeklo gabalas’; 2. ‘tunika’ (padaryta iš didelio audeklo gabalo 

be rankovių). Žodis, kuris remiasi gr. *φαρϝεσ- (plg. Mikėnų), yra izoliuotas pačioje graikų 

kalboje, – nieko negalima išpešti iš glosos φάραι, o φάρος yra tolimas ir daryba, ir reikšme. 

Kitose ide. kalbose jokio patikimo atitikmens nėra. Nieko bendro čia nėra su lie. bùrė ‘voile’, 

barvà, bùrva ‘spalva, uniforma’ (Chantraine DEG IV (2), 1179). 

 Lai@̃vas (4) 1. plaukiojanti transporto priemonė: Keleivinis, prekinis l. Karo l. 

Povandeninis l. Burinis, dyzelinis, atominis l. ~ų̃ statykla. 2. tts. valtis, eldija: Dirbinsiu ~ą, 

geltoną ~ą (d.) . 3. skraidomasis aparatas: Oro l. Kosminis l. (dz.lki.lt). 

 Lie. laĩvas, la. laĩva, plg. suom. laiva, est. laev. Šis žodis sukėlė daug ginčų. V. 

Tomsenas, K. Būga finų žodžius laikė baltiškos kilmės. Tokiai nuomonei pritarė ir suomių 

kalbos etimologinio žodyno autoriai (Sabaliauskas 2009, 227). (leiuè-) loiuè- (laiuè-) ‘gelda, vonia’ 

> ‘luotas, kanoja, laivas’ – lie. laĩvas ‘Schiff’, laĩvė (ir t. t.) ‘valtis, barža’, la. laĩva ‘t. p.’ ir 

‘valties formos debesis, laivas, didelis šaukštas’ tarpais laikomas veldiniu, tarpais skoliniu. S. r. 

lojva ‘didelio laivo rūšis’ ir r. lájba ‘didelis burlaivis’, le. łajba, kurie su lie. laĩvas ir t. t. neturi 

bendros prolytės, iš tiesų vargiai kas kita nei fino-ugrizmas (finų vot. laiva, estų laev ‘laivas, 

didelė valtis’, lyvių lā�ja ‘valtis’, erca – mordvių luv ‘lopšys’. Bet baltų žodžiai puikiausiai galėtų 

būti indoeuropietiški, […] jam net atrodo, kad fino – ugrų žodžiai galėtų būti pasiskolinti iš 

baltų (Merlingen 1978, 6). G. Mustas „Zur Etymologie des finn. laiva, lie. laĩvas ‘Schiff ’ 

įtikinamai rašo, kad lie. laĩvas, la. laĩva kilo iš finų kalbų, plg. suom. laiva ‘laivas’. Finai laiva 

gavę iš germ., plg. runų įrašą hlaiwa ‘karstas’, go. hlaiw, s. ang. hlāw, hlsew ‘t. p.’. Reikšmių 

‘laivas : karstas’ santykis argumentuojamas tuo, kad s. germ. mirusiuosius laidodavo laivuose. 

Pirmykštė šio germ. žodžio reikšmė galėjo būti ‘gyvenamas namas’ (Mažiulis 1958, 22). 

Atrodo, kad patikimiausia nuomonė yra V. Urbučio, kad Pabaltijo suomiai tą žodį galėję 
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pasiskolinti iš germanų *flauja-, kurio tęsinys galintis būti sen. isl. sen. isl. fley ‘laivas, 

plaustas’ (tą pačią šaknį turi lietuvių pláuti); *flauja- dėsningai davęs (dėl būtinos metatezės) 

suomių laiva (ne *lauja) (Urbutis 1981, 12-13). Toks aiškinimas rodo apie baltų skolinimąsi iš 

Pabaltijos suomių, o ne kitaip. 

 

3. 5. 1. 2.  INDŲ IR KITŲ BUITIES REIKMENŲ PAVADINIMAI 

 

 Skardà (4), skárda (1) 1. plonalakštis metalas: Plieninė, varinė s. Cinkuota s. ~õs  

stogas. 2. skardinis indas, kepamoji forma (dz.lki.lt). 

 Lie. skardà – žemaičių tarmių ir vėlesnių kalbos paminklų žodis. Lie. skardà, la. skãrds 

– E. Frenkelis linkęs manyti, kad šis žodis į lietuvių kalbą per latvius galėjo patekti iš finų, plg. 

est. kard, suom. karta. K. Būga, pritardamas F. Fortunatovui, lie. skarda siejo su pr. scarstis 

kalavas j ir manė, kad baltų prokalbėje šiuo žodžiu buvo vadinamas koks nors šviesus metalas 

(Sabaliauskas 2009, 227). J. Šmitas su v. v. a. schart, bžn. sl. skrada ‘keptuvė’ gretina la. 

skārds, skārda ‘skarda’, lie. skā́rd(a)s, skárda arba skar̃dis ‘skarda’. Fortunatovas pr. starstis 

‘alavas’ gretina su lie.-la. žodžiu; Fortunatovui pritaria Trautmann. Tomsenas laiko, kad lyvių 

kārda, est. kard ‘skarda’, suom. karta ‘lakštinė geležis’ yra baltizmai, bet tada pastaruosius 

suom.-ugrų žodžius privalėsime atskirti nuo kom.-zirian. kört, wojtak. kort, rytų jakutų karte 

‘geležis’, nes sunku juk patikėti, jog bl. skoliniai būtų taip toli prasiskverbę. Įprasta la. skārds 

etimologija yra anaiptol neaiški, o ir pr. forma starstis nederėtų remtis, nes kol kas *scarstis 

nėra kur nors patvirtintas (Endzelīns DI III(1), 404–405).Veikiausiai latviškasis skardos 

pavadinimas yra atsiradęs iš estų ir po to šis žodis perimtas į lie. kalbą. 
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 Diagrama nr. 6. Skoliniai iš Pabaltijo finų 

 

Kaip matome diagramoje, mūsų kalba nėra turtinga skolinių iš Pabaltijo finų. Teturime 

kelis žodžius transporto priemonių, jų dalių 67% (2 ž.) ir vieną indo pavadinimą 33% (1 ž.). 

Pastatų ir jų dalių, žemdirbystės padargų, baldų, valgių pavadinimų nerasta (0%). 

 

3. 5. 2. LIETUVIŲ KALBOS SLAVIZMAI 

 

 Baltai daugiausia bendravo su slavų tautomis, todėl nenuostabu, kad šis bendravimas 

paliko ryškiausių pėdsakų baltų kalbų leksikoje. Jų kontaktai veikiausiai prasidėjo tuoj pat po 

indoeuropiečių prokalbės suskilimo ir truko ilgai. Patys intensyviausi kontaktai buvo apie I m. 

e.  Senuosius skolinius gali paliudyti lyginamoji  – istorinė fonetika.  

 X a. senojoje rusų kalboje jau nebuvo nosinių balsių, o lietuvių kalboje randame keletą 

rusiškos kilmės žodžių (lénkas, ùnguras), kur nosiniai balsiai išlaikyti, vadinasi, šie žodžiai į 

lietuvių kalbą pateko tikrai prieš X amžių. 

 Galima teigti, kad baltų kalbose yra ir proslaviškų skolinių, bet juos išskiriant 

fonetiniais kriterijais remtis neįmanoma. Daugiausia slavizmų turime iš senosios rusų kalbos, 

kai dar nebuvo baltarusių kalbos. Vėliau intensyviausi kontaktai buvo su lenkų ir batarusių 

kalbomis. Kartais neįmanoma susekti kokios kalbos tai yra skolinys, nes ir fonetiškai sutampa 

keliose kalbose, o būdavo ir tokių atvejų, kai slavai buvo tik tarpininkai, per kurios į baltų 

kalbas pateko nemaža graikų, lotynų, germanų, įvairių rytų kalbų skolinių. 
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 Daug slavų skolinių įaugo į bendrinę lietuvių kalbą – jiems dažniausiai neturime 

pakaitalų ar sinonimų. XVII – XVIII užplūdo daug polonizmų (susijusių su dvaru ir bažnyčia), 

kuriems buvo surasta daug lietuviškų atitikmenų. 

 Sunku tiksliai pasakyti, kiek slavzmų įvairiais laikais pateko į lietuvių kalbą. Aišku tik 

tai, kad tarp skolinių jų procentas yra didžiausias. Pavyzdžiui, pirmųjų dviejų šimtmečių 

lietuvių kalbos rašto paminkluose, kaip rodo Pr. Skardžiaus studija, jų užregistruota beveik 

trys tūkstančiai. Tačiau šį sąrašą galėtume dar papildyti naujausiais dabar žinomais ir 

prieinamais ano meto raštų.  

 Jonas Palionis spėja, kad bendras visų ano meto lietuviškų lietuviškų raštų slavizmų 

kiekis (drauge su tikriniais vardais) siektų arti keturių tūkstančių (Palionis 1967, 267– 270). 

 Lietuviai iš slavų kalbų ne tik skolino žodžius, bet pagal slavų kalbų pavyzdžius 

įvairiais laikais susikūrė ir nemaža naujų žodžių, ypač tai matyti tokiose srityse kaip mokslas, 

įvairios visuomeninės gyvenimo sąvokos. 

 Slavų skoliniams priklausantys žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai: aliẽjus, arbatà, 

blỹnas, botãgas, būdà, cùkrus, čerpė, dėžė̃, gryčià, grõtos, kna×tas, kamarà, kãminas, kárdas, 

kãtilas, kisieèlius, klúonas, ko×klis, ko×šė, kulkà, krakmo×las, kruo×pos, mėsà, mui×las, nora×gas, 

o×blius, pa×rakas, py×ragas, pirtìs, plytà, seklyčià, skrynià, stìklas, svir̃nas, šálmas. 

 

3. 5. 2. 1. PASTATAI IR JŲ DALYS. KITI STATINIAI 

 

 Būdà (4) 1. nedidelis namelis, pastogė: Sargo, piemens b. Telefono ~ẽlė. 2. lindynė (ppr. 

šuns). 3. vežimo, karietos dangtis: Važiuoja po ~à. 4. istor. Lietuvos miško verslo įmonė (dz.lki.lt). 

Lie. būdà, plg. br. 1y5a. Slavai šį žodį gavo iš vokiečių, plg. v. a. bude. Vok. Bude 

siejamas su lie. būt́i, bùtas, s. air. both  k trobelė j (Sabaliauskas 2009, 244-245). Lie. slavizmas 

būdà ‘palapinė, pastogė’ < ne tik iš br. 1i56, kaip rašo Pranas Skardžius, bet ir iš le. buda 

(Urbutis 1991 (1992), 11). 

 Čérpė (1) 1. molio plytelė stogui dengti. 2. etnogr. molinis indas aguonoms ar šiaip 

kam trinti (dz.lki.lt). 

Lie. čerpė, plg. r. ójpen  k kaukole, kaušas j, ójpeno=  k šukė j (Sabaliauskas 2009, 245). Lie. 

čerpė̃ paskolintas iš s. r. kalbos (Fraenkel LEW 73). Sl. *čerp* ‘molinio indo šukė; senas 

molinis puodas; molinė šukė’ (plg. slov. čr�̣p, -pa ‘sudaužyto puodo šukė’, dial. ‘molinis 

puodas’, ryt. ‘čerpių rūšis’, le. trzop (vietoje *trzep) ‘indo šukė’, dial. ‘molinis puodas’, bažn. r. 
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ó)jп*, ó)�п* ‘molinė šukė’, r. óé)jп, pl. ój)jпá ‘taurė, šukė’). Artimų atliepinių trūksta, 

arčiausiai yra: pr. kerpetis, la. šķirpta ‘šukė, szezerba’, s. v. a. scirbi ‘šukė, molinis puodas’, skr. 

karpara ‘šukė, puodas, taurė’; visi < ide. *(s)ker-po : *(s)ker- ‘pjauti, kirsti’; (Trubačev (227–

228) mano, kad gal galėjo kilti iš ide. *ker- : *kor- : *kr- ‘molis’ : ‘pinti’. 

 Gryčià (2) etnogr.  1. gyvenamasis namas.  2. prastesnysis gyvenamojo namo galas: Vesk 

svečią į seklyčią, o ne į grỹčią (dz.lki.lt). 

Lie. gryčià < grinyčia, plg. br. �p(10iцa, s. r. �p(10îцa. Slavų skandinaviškos kilmės, 

plg. ukr. �p(10îцa ‘kareivinės j, s. r. �p(1ь ‘karys. Kunigaikščio asmens sargybinis, skandinavų 

gri1i  k draugas, asmens sargybinis j (Sabaliauskas 2009, 248). Lie. gryčia, grinčia, sutrumpinta 

forma iš senesnės gryničia ‘tarnų kambarys’, ‘rūkykla’ < br. *gridnica (Buck 1949, 461). 

Lietuvių kalbos tarmėse dar yra variantų su priebalsiu n: grinčià. 

 Grõtos dgs. (2) metalinių (rečiau kitokių) virbų užtvara: Balkono, židinio g.  

Kalėjimo g. Pasodinti už ~ų. Langą apkalti ~omis (dz.lki.lt). 

Lie. grõtos, plg. le. graty. Slavų žodis kilo iš italų kalbos, plg. it. grata, kurio šaltinis yra 

lo. crātes  k pinučiai, tvora; pintinis, dirbinys’ (Sabaliauskas 2009, 246). 

 Klúonas (Nerasta dz.lki.lt). 

 Endzelyno nuomone, Briukneris klysta, šiuos bl. žodžius laikydamas slavizmais la. 

kluõns ‘kluonas’, lie. klúonas – r. =9i0X. Jaunius teigia, kad lie.-la. žodis yra pamatuotas 

šaknimi klā-́ (la. klât, lie. klóti, r. =96'2ь). Jeigu tai tiesa, tada, matyt, r. =9i0X yra baltizmas 

(Endzelīns DI I, 106). Br. =9í0X (su �Ãé́rÄ ir kitais variantais) ‘daržinė javams ar šiaudams 

(retai šienui) krauti, kluonas, klojimas’. Ta pačia reikšme jį dar pažįsta rusai, ukrainiečiai; 

žinomas kłunia ir lenkų tarmėse. Veikiau senas baltizmas, negu vėlesnių laikų lituanizmas; plg. 

lie. klúonas (la. kluõns) (Urbutis 1969a, 61–62). Etimologijos literatūrą apžvelgia Fasmeris. 

Taigi požiūriai į žodžio kilmę labai nesutampa. 

 Kamarà (2) etnogr. valstiečio trobos patalpa įvairiems produktams ir daiktams pasidėti: 

Pripylėme bulvių pilną kamãrą (dz.lki.lt). 

Lie. kamarà, plg. br. =6¤8)6, le. komora. Slavų kalbų žodžio šaltinis yra gr. καμ¶ρα 

kambarėlis su skiautais j arba lo. camara, kurie siejami su skr. kmárati k yra kreivas j 

(Sabaliauskas 2009, 246). Hindi kamrā „kambarys“ (Markevičienė, 2002). 

 Kãminas (3b) statinys dūmams ar garams išeiti: Krėsti, valyti ~us. Vyras kaip k. 

(didelis) (dz.lki.lt). 
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Lie. kãminas, plg. br. =a¤i0, le. komin. Rytų slavai šį žodį gavo iš vakarų slavų, o šie iš 

vokiečių, plg. v. Kamin. Į vokiečių kalbą atėjo iš lotynų kalbos, plg. lo. camīnus hkrosnis, 

židinio ugnis j. Šio šaltinis yra gr. κ¶μινος (Sabaliauskas 2009, 246). Pr. kamenis ‘kaminas’, 

‘kalvio žaizdras’, kaip ir lie. kãminas, yra skoliniai iš lenkų kalbos komin arba iš baltarusių, kai 

lie. kamìnas išvedamas iš r. =6¤î́0 (�qпq�qв П�). Žodžiai, žymintys sąvoką ‘kaminas’, 

dažniausiai darybiniais ryšiais siejami su žodžiais, reiškiančiais ‘dūmai’, tačiau kiti 

etimologiškai kildinami iš žodžių, reiškiančių ‘pypkė’, ‘židinys’, ‘krepšys’ ir t. t. Lie. kaminas < 

le. komin, kuris < v. a. kamin ‘kaminas’. Visi netiesiogiai siejami su lo. camīnus ‘krosnis’, 

‘židinys, kaminas’ (Buck 1949, 477).  

 Norãgas (2) 1. arklo ar plūgo dalis, aštriu šonu atrėžianti ariamos žemės sluoksnį: Plūgo 

(arklo) n. nudilo. Nušveitė ardamas ~ùs. Nespaudęs ~o, nekąsi pyrago (tts.). 2. anat. nosies 

pertvaros kaulas, kurio viršutinis galas išsiskiria į du sparnus (vomer) (dz.lki.lt). 

Lie. nora_gas, plg. br. 06)8�. Slaviškos kilmės žodis, sudarytas iš 0a  kant j + po�  kragas j 

(Sabaliauskas 2009, 249).  

        Pirti@s̀, ~iẽs m. (4) 1. namas ar namelis, skirtas maudytis: Eik į pir̃tį nusimaudyti,  

nusiplauti. Šilta kaip ~yjè. Kaimiška, viešoji p. ~ẽlė prie ežero.  2. namelis ar patalpa linams 

džiovinti ir minti. 3. jauja kluone linams ar javams džiovinti. 4. prk. prasta, menka pirkia. 

 ◊ Pirt̃į kelti (pakelti, kūrenti, pakurti, užkurti) (išbarti; pribausti). Pirt̃į ruošti (suruošti) (rengtis 

išbarti, pribausti) (dz.lki.lt). 

   Lie. pirtis, plg. la. pìrts; s. r. пьpmь, r. пepmь  k karelų  troba j (Sabaliauskas 1990, 128). 

Tam tikri vietovardžiai sietini su lie. pirtìs a) ‘Badestube, Dampf-, Schwitzbad’ resp. b) 

‘Flachsbrechstube’, per-̃ti ‘mit dem Badequast schlagen’. Taip pat plg. la. pirt  ‘ t. p.’. Šis senas 

kultūrinis žodis paskolintas ir suomių kalbai. Tikriniai vardai: Pirč̃iupis, Pirt̃upis, Pirtìnis 

(ežeras) (Smoczyński 2007, 465). 

Plytà (2) 1. keturkampis, ppr. degtas, molio blokelis statybai: Žalios (nedegtos) plỹtos. 

Ugniai atsparios plỹtos. Silikatinių plỹtų gamykla. Plỹtų namas. Sieną mūrija per dvi ~às. 2. ntk. 

= v i r y k l ė (dz.lki.lt). 

Lie. plytà, plg. le. plyta, br. n9ima. Slaviškos kilmės žodis, nors kartais gali būti 

skolinys iš graikų (Sabaliauskas 2009, 249). Kai kuriose ide. k. žodžiai, žym. sąv. „plyta“, 

siejami su sąv. „nuolauža“, „akmens gabalas“, „plokščias daiktas“, kitose kalbose šios reikšmės 

žodis siejamas su v. „degti, deginti“ ir atspindi plytų gaminimo būdą. Lie. plyta < le. plyta 

„plokščias akmens gabalas“= ukr. plyta „t. p.“, gimin. s. sl. plinŭ, plita „plyta“ < gr. πλÂνθος, 
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kuris galbūt ne ide. kilmės (kaip ir daugelis kitų žodžių su νθ, tačiau gali būti ir ide., gimin. s. 

ang. flint; s. v. a. flins „uola, kas nors labai kieto; titnagas; flint“, visi kilę < ide *(s)plei-, 

matomos da. splitte, ang. split, v. v. a. splīzen „skilti“ (Buck 1949, 603). 

 Seklyčià (2) etnogr. valstiečių namo kambarys svečiams (dz.lki.lt). 

Lie. seklyčià, plg. br. cвXm9iцa, le. świetlica. Slaviškos kilmės žodis, sietinas su r. 

cвem9(ï   kšviesus j, le. światły (Sabaliauskas 2009, 250). Į s. lie. kalbą buvo paskolinti 

slavizmai alyvnyčia < le. oliwnica : alyva < le. oliwa ar r. 89îв6; vynyčia < br. вî00îц6 ar le. 

winnica : vynas < br. вî08 (Skardžius 1931, 84), o tada priesaga -nyčia abstrahuota ir imta 

darytis vedinių iš savų žodžių, plg. varpnyčia. Iš skolinio bažnyčia (br. 18ж0îц6 ar s. le. 

bożnica) priesaga negalėjo būti abstrahuota, nes nepasiskolintas pamatinis žodis. Produktyvi ši 

priesaga netapo, pasak Robinsono (1976). La. kalboje ši priesaga turėjo kitokią „istoriją“ ir 

tapo produktyvi (Range 1994, 222). 

 Sti@k̀las (4) 1. kieta, trapi skaidri medžiaga, gaunama lydant smėlį: Nedūžtamas  

s. Plonas, matinis, spalvotas s. ~o fabrikas. ~ą pūsti, lieti, graviruoti. Kelias kaip s. (lygus). 

 2. gaminys iš tos skaidrios medžiagos: Keturių ~ų̃ langai. Akinių ~ai�.̃ 3. stiklinė: Išgėrė ~ą 

arbatos. 4. žibalinės lempos liepsnos gaubtas (dz.lki.lt). 

Lie. stìklas, plg. s. sl. cmь=9o. Į lietuvių kalbą žodis pateko dar prieš XII amžių. Slavai 

stiklo pavadinimą gavo iš germanų, plg. go. stikls  k taurė  ̀(Sabaliauskas 2009, 251). Šie bl. ir 

slavų žodžiai, reiškiantys ‘stiklas’, laikytini germanizmais: pr. sticlo ‘stiklas (= stilklinė)’. Lie. 

sti�k̀las ‘Glas, Trinkglas’, la. stikls ‘stiklas’; sl. *stÂklo: s. sl. stьklo ‘stiklas’, le. szkło ‘stiklas’, č. 

sklo ‘t. p.’, r. '2j=98 ‘t. p.’. Patikimai nurodyti skolinimosi šaltinį kebloka, galbūt iš go. stikls 

‘taurė, bokalas’, kuris irgi neturi patikimos etimologijos (šiaip ar taip go. žodis siejasi su s. v. a. 

stechal ‘taurė’) (Otrębski 1966, 61). Ide. k. žodžiai, reiškiantys ‘stiklas’, dažnai etim. siejasi su 

spalvų pavadinimais ar žodžiais, reiškiančiais ‘šviesus’, ‘spindintis’, tačiau kai kurių žodžių 

kilmė neaiški. Lie. stiklas, la. stikls, pr. sticlo < s. sl. stĭklo, bendras sl., kur < go. stikls ‘taurė’, 

apie kurią slavai sužinojo kaip apie stiklinę taurę, tačiau iš tikrųjų germ. šį žodį vartojo 

pradžioje ragui, iš kurio geriama, žymėti, todėl go. stikls giminiškas su s. isl. stikill ‘rago 

gėrimui aštrus galas’, s. ang. sticel ‘smaigalys’, s. v. a. stickil ‘ t. p.’ (Buck 1949, 620). E. 401 

‘Glas’ – kaip ir lie. sti�k̀las bei la. stikls iš sl. stьklo (ar go. stikls) (Endzelīns DI IV (2), 316).  

 Svir̃nas (4) trobesys, kur laikomi grūdai, klėtis (dz.lki.lt). 

 E. Fraenkelis sieja su skr. sváru „aukuras“ (Ostephoster) (Fraenkel, 825). Sabaliauskas 

skiria šį žodį lietuvių kalbos slavizmams. 



77 
 

3. 5. 2. 2.  ŽEMDIRBYSTĖS PADARGŲ, KITŲ ĮRANKIŲ, MEDŽIAGŲ 

PAVADINIMAI  

 

Botãgas (2) įnagis gyvuliams varyti; kirtis juo: Plakti, kirsti ~ù. Veja ~ą. Arkliams po ~ą 

ir lekia. Gauti ~ų (dz.lki.lt). 

Lie. botãgas slaviškos kilmės žodis, siejamas su r. 1am  k lazda j. Kai kurie tyrinėtojai jį 

laikė skoliniu (Sabaliauskas 2009, 244). Lie. botãgas < s. r. 1628�* ‘ t. p.’ = s. sl. batog* ‘ t. p.’. 

Greičiausiai tai vedinys iš bat* ‘valdymo, laikymo instrumentas’ ar batati ‘laikyti, valdyti’. Reta 

priesaga -og* s. sl. kalboje neturėjo apibrėžtos semantinės funkcijos, plg. jьnog*, ostrog*, 

pirog*, tvarog*. Lie. slavizmas botãgas (batogas) ‘ rimbas’ yra iš le. batog ‘(stambus) rimbas’, 

bet, rodos, tik nuo XVIII a. (Urbutis 1991 (1992), 13). 

Kárdas (3) lenktas kertamasis ir duriamasis ginklas: Plieno k. Nuogas k. (ištrauktas iš 

makšties). ~ai�s̃ sukapoti. Kam šėrei žirgelį, kam šveitei ~ẽlį? (d.). ◊ Damoklo k. (nuolatinė 

grėsmė) (dz.lki.lt). 

Lie. kárdas plg. br. =opδ, le. kord. Į slavų kalbas šis žodis pateko per tiurkų – totorių 

kalbas iš Azijos, plg. per. kārd hpeilis j, kuris kilo iš Avestos karəta  kpeilis j, plg. skr. kartarī  

hžirklės j : kërntáti  kpjauna j, lie. kir̃sti. Lenkai savo pavadinimą galėjo kartais gauti ir per vengrus, 

plg. veng. kard (Sabaliauskas 2009, 246). 

 Klúonas (Nerasta dz.lki.lt). 

 La. kluõns (comm.) ‘kluonas’, lie. klúonas – r. =9i0X (Endzelīns DI I, 106). 

Knãtas (4) ntk. 1. d a g t i s. 2. p u s v e r p a l i s (dz.lki.lt). 

Lie. kna_tas, plg. le. knot, br. =08m. Rytų slavai šį žodį gavo iš lenkų, o pastarieji iš 

vokiečių, plg. v. a. Knote. Pirminė vokiečių kalbos žodžio reikšmė kmazgas, gumbas j 

(Sabaliauskas 2009, 247). 

Kõklis (2) glazūruota plona plyta, vartojama krosnims iš išorės, sienoms ir grindims 

kloti (dz.lki.lt). 

Lie. ko_klis, koklė, plg. le. kachel. Lenkai šį žodį gavo iš vokiečių, plg. v. Kachel. Šio 

šaltinis yra liaudinė lo. *cac (c)ulus  kvirtuvės indas j (Sabaliauskas 2009, 248). 

Kulkà (2) mažas kūgio pavidalo šaudmuo: Šautuvo k. Revolverio k. Lekia kaip k. (labai 

greitai) (dz.lki.lt). 

Lie. kulkà, plg. le. kuka, br. =i9=6. Slavų kalbų žodžio šaltinis yra v. v. kūle  hrutulys j, 

kugel (e) (Sabaliauskas 2009, 248). 
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Mui@l̃as (4) medžiaga, gaminama iš riebalų ir šarmo, vartojama plauti, skalbti: 

Prausiamas, skalbiamas m. Žaliasis m. Skystasis, gabalinis m. M. gerai putoja. Nusiprausk su ~ù. 

Bulvės kaip m. (skystos, negardžios). ∧ ~o akmuo (chem. natrio šarmas). 

◊ ~o burbulas (tuščias, išpūstas dalykas) (dz.lki.lt). 

Lie. mui_las, plg. br. ¤(96. Slaviškos kilmės žodis, sietinas su r. ¤(mь  kprausti, plauti j 

(Sabaliauskas 2009, 249). Lie. muilas < r. mylo = č. mýdlo, le. mydło, kurie kilę iš s. sl. myti 

‘prausti’. Kitose kalbose šios reikšmės žodžiai arba paskolinti iš germ. *saip(i)ōw (čia s. ang. 

sāpe, s. v. seipfa, lo. sāpō, it. sapone ir t. t.), arba padaryti iš žodžių, reiškiančių ‘prausti’ (Buck 

1949, 453). Remiantis Būgos teorija, slavizmai, integravęsi į vyriškąją giminę, yra 

chronologiškai ankstesni, datuotini laikotarpiu iki XIII–XIV a. Pasak A. Girdenio, iš pradžių 

slavų kalbų bevardės giminės formos lie. kalboje tapdavo tuo metu, matyt, dar gyvavusios 

bevardės giminės žodžiais: ¤(98 → *muila. Kai bevardė giminė perėjo į vyriškąją, kartu su 

veldiniais į šią giminę pateko ir bevardės giminės skoliniai: *muila → muilas (Girdenis 2001, 

386). 

Õblius (2) įrankis lentoms, medinėms detalėms drožti, lyginti (dz.lki.lt). 

Lie. o_blius, plg. br. �e169ь, le. hebel. Baltarusiai savo žodį gavo iš lenkų, o šie iš 

vokiečių, plg. v. Hobel (Sabaliauskas 2009, 249). 

Pãrakas (1) sprogstamoji medžiaga šaudmenims: Bedūmis p. Sausas kaip p. 

◊ ~u kvepėti (grėsti karu). ~ą laikyti sausą (būti pasiruošusiam gintis) (dz.lki.lt). 

Lie. pa_rakas, plg. r. nopox. Slaviškos kilmės žodis, mėginamas sieti ir su lie. purslas. 

 

3. 5. 2. 3.  TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ DALIŲ PAVADINIMAI 

 

Šálmas (3) 1. apsauginis galvos apdangalas iš kietos medžiagos. 2. tam tikra lakūnų, 

tankistų kepurė. 3. bot. gaubto pavidalo vainiklapis (dz.lki.lt). 

Lie. šálmas veikiausiai yra kilęs iš s. rusų kalbos. Slavai šį žodį turėjo gauti iš germanų, 

plg. go. hilms, s. v. a. hÚlm (Sabaliauskas 2009, 251). Salmis ‘šalmas, Helm’ – anot Būgos kaip 

ir lie. šálmas iš prasl. *šolm*; bet s. sl. ш9j¤* rodytų, jog prasl. forma buvusi *šelm*, iš kurios 

nei pr., nei lie. žodis negalėjęs kilti. Galbūt teisus Torbjorsonas, kad salmis, lie. šálmas 

giminiški su go. hilms, s. i. šarma ‘Schvim’ (Endzelīns DI IV (2), 297). 
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3. 5. 2. 4. BALDŲ PAVADINIMAI 

 

 Dėžė̃ (4) daiktas kam nors sudėti ir laikyti: Vinių d. Saldainių ~ẽlė. Degtukų  

~ùtė. Pašto ~ùtė (dz.lki.lt). 

Lie. dėžė̃, plg. le. dzieża. Patekęs į lietuvių kalbą, šis slavizmas veikiausiai pakito dėl lie. 

dė́ti įtakos. Slavų kalbų žodis siejamas su go. daigs  ktešla j, skr. deghi  ktepa j, lie. díežti  kplakti, 

mušti j (Sabaliauskas 2009, 245). Lie. dėžė̃ kilęs iš slavų kalbų, plg.: sl. *děža ‘kubilas duonos 

tešlai pakilti’ (‘duonos tešla’), vak. ir piet. ‘molinis indas; indas pienui’: slov. déža ‘apvalus, 

žemas indas, skirtas medui, sviestui laikyti’, le. dzieża ‘kubilas duonos tešlai’, nuo XIV a. 

‘molinis ąsotis pienui’, XVI a. ‘tešla’, r. 5jжá:5éж6 ‘medinis indas, skirtas tešlai minkyti; 

didelis indas (3 pūdų talpos) miltams laikyti; indas, skirtas blynų tešlai ir t. t.’, br. dial. 5зXжá, 

5зjжá, 5(жá, 5(ж�́ ‘indas, skirtas duonos tešlai’, br. 5зXжá ‘t. p.’ (SłPr III, 197–198). 

 Kãtilas (3b) didelis metalinis indas: ~è verda bulvės. Garo k. Juokiasi puodas,  

kad k. juodas (tts.) (dz.lki.lt). 

Lie. kãtilas, plg. s. r. =8mь9*. Į lietuvių kalbą veikiausiai pateko dar prieš XII amžių. 

Slavai šį žodį, matyt, gavo iš lotynų, plg. lo. catīnus  hplatus ir plokščias molinis dubuo, lėkštė j, 

catillus  kdubenėlis, lėkštelė j (Sabaliauskas 2009, 247). E. Fraenkelis neatmeta galimybės, jog 

plačiai vartojamas lietuvių kalboje žodis katilas tiesiogiai skolintas iš gotų katil/u/s, nors šalia 

egzistuoja ir slaviška forma – sen. r. =82ь9*, taip pat skolinys iš gotų kalbos. Tuomet 

analogiškai tiesioginio skolinimosi iš germanų kalbų galimybė turėtų būti taikytina ir žodžiams 

lie. asilas, kubilas, stiklas. Tačiau, kalbėdamas apie pastaruosius žodžius, E. Fraenkelis jau 

neabejoja dėl slavų kalbų tarpininkavimo skolinantis iš gotų kalbos. Kur skirti šitokios 

neaiškios kilmės žodžius: prie germanizmų ar slavizmų? Jeigu slavų kalbų tarpininkavimu ir 

neabejosime, germaniška kilmė tokių žodžių kaip katilas, asilas, kubilas ir stiklas taip pat 

neturėtų būti užmiršta ar apeinama. Panašiais atvejais labai aktuali darosi pirminio šaltinio […] 

problema (Laučiūtė 1977, 94). Leksema ‘katilas’ yra bendrabaltiška (pr. catils m. ‘katilas’, lie. 

kãtilas, la. katls < *katilas m. ‘t. p.’) bei bendrasl. (s. sl. kotьl* ‘katilas (varinis indas)’, le. kocieł, 

kocioł, r. =82ë9 m. ‘katilas’). Šį žodį pirmiausia sl. pasiskolina iš go. *katils ar *katilus ‘katilas’ 

(: lo. catīnus, deminutyvas catillus ‘toks dubuo, dubenėlis’). Baltai katilo pavadinimą perėmė iš 

sl. (tokia prielaida taptų neišvengiama ypač tada, jeigu go. žodis būtų u-kamieno) (Otrębski 

1966, 58). Catils ‘katilas’ – lygia greta su lie. kãtilas tiesiai ar per sl. kotьl* – iš go. katils 

(Endzelīns DI IV (2), 235). Pr. catils ‘katilas’ yra skolinys iš germanų. Šis žodis pakliuvo į rytų 
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baltų, slavų, finų-ugrų kalbas. Plg. lie. kãtilas, la. katls; le. kocioł, kašubų koceł, č. kotel, slov. 

kótəl; r. =82ë9; veng. katlan ir t. t. Baltų ir kai kurie finougrų pavyzdžiai galėjo ateiti per 

slavus. Senovės germanų žodis, buvęs skolinimosi šaltinis, savo ruožtu yra kilęs iš lo. catīnus 

arba catīllus ‘dubuo’ (�qпq�qв П� I–K, 267–268). 

 Skrynià (2) didelė lentinė dėžė su antvožu: Pilna s. audeklų. Kraičio s. Supilk  

miltus į skrỹnią. Po svirnelį vaikščiodama, ~ẽlėm gėrėjaus (d.) (dz.lki.lt). 

Lie. skrynià, plg. br. c=)(0X, le. skrzynia. Rytų slavai šį žodį gavo iš vakarų slavų, o čia 

jis galėjo patekti ir tiesiog arba per vokiečius iš lotynų kalbos, plg. lo. scrinium (Sabaliauskas 

2009, 250).  

 

3. 5. 2. 5. VALGIŲ IR GĖRIMŲ PAVADINIMAI 

 

Aliẽjus (2) augaliniai riebalai: Sėmenų, kanapių, saulėgrąžų, aguonų a. Valgomasis a. ~ų 

muša, spaudžia. ~uje kepa žuvis. Salotos su ~umi. ◊ ~ų pilti į ugnį (didinti kivirčą) (dz.lki.lt). 

Lie. aliẽjus, plg. le. olej, br. a9jǔ. Slavai šį žodį veikiausiai gavo iš lo. aleum, s. v. a. olei 

(Sabaliauskas 2009, 244).  

Arbatà (2) 1. žr. a r b a t ž o l ė s. 2. gėrimas su arbatžolėmis: Stipri, silpna a. A. dar 

nepritraukė. Geria arbãtą su citrina (dz.lki.lt). 

Lie. arbatà, plg. le. herbata. Lenkai šį žodį gavo iš Vakarų Europos kalbų, plg. ol. Herba 

thee. Toks arbatos pavadinimas atsirado prie lo. herba h žolė j pridėjus pietų kinų te  karbatžolė j. 

Iš šiaurės kinų čhã kilo kitų slavų kalbų arbatos pavadinimas, plg. r. ó6ǔ ir kt. (Sabaliauskas 

2009, 244). Kai kurie fonetinės substitucijos pakitimai yra dėsningi ir gali būti pritaikomi, 

nustatant skolinių chronologiją. Prie tokių reiškinių priklauso slavų balsių a, o perteikimas 

lietuviškais o, a – ankstyvuosiuose skoliniuose, ir lie. a, o – vėlyvesniuose skoliniuose, pvz., br. 

=6пi'26 → lie. ko�pūstas, le. po�mo�c → lie. pa �ma�čia […], bet le. herba �ta → lie. arba �ta, r. 

18�9ьшjвî= → lie. bo�lševikas ir t. t. (Laučiūtė 1977, 95). 

Blỹnas (2) 1. keptuvėje kepamas plonas valgis, sklindis: Bulviniai, miltiniai ~ai. 

2. prk. koks suplotas daiktas (pvz., kepurė). 3. šnek. mušimas per užpakalį (dz.lki.lt). 

Lie. blỹnas, plg. 19i0. Senesnė slavų kalbos žodžio forma yra su žodžio pradžios, plg. s. 

r. ¤9î0*, bulg. ¤9î0, o toliau jis sietinas su r. ¤o9om*  k malti j ir kt. (Sabaliauskas 2009, 244). 

Cùkrus (2) saldi vandenyje tirpstanti medžiaga, gaminama ppr. iš cukrinių runkelių, 

cukranendrių: Smulkus, gabalinis c. Rafinuotas c. Arbata su ~umi (dz.lki.lt). 
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Lie. cùkrus, plg. le. cukier. Lenkai cukraus pavadinimą gavo iš v. Zucker, o apskritai į 

Europos kalbas šis žodis įvairiais keliais atkeliavo iš Azijos, plg. skr. śakarā  k žvyras, žvirgždai; 

smulkus cukrus j, hindi sakkar  kcukrus j, per. šakar (Sabaliauskas 2009, 245). 

Kisiẽlius (2) valgis iš raugintos avižinių miltų sunkos arba uogų su krakmolu: Spanguolių 

k. ◊ Devintas vanduo nuo ~iaus (tolimas giminė) (dz.lki.lt). 

Lie. kisie�lius, plg. br. =îce9ь. Slavų kalbų žodis sietinas su r. =î'9(ï k rūgštus j 

(Sabaliauskas 2009, 247). 

Kõšė (2) tirštas valgis (ppr. gaminamas iš kruopų, miltų, grūstų bulvių), tyrė: Vaisių k. 

Ryžių k. (~ẽlė) vaikams. Iš tų miltų nebus ~ės (tts. iš to nieko neišeis). ◊ Beržinė k. (juok. plakimas 

rykšte). ~ės privirti (pridaryti nemalonumų, painiavos) (dz.lki.lt). 

Lie. ko_šė, plg. br. =6ш6, le. kasza. Slaviškos kilmės žodis, sietinas vaikiausiai su lie. 

kóšti (Sabaliauskas 2009, 248). 

Krakmõlas (2) 1. smulkių dalelių pavidalu augaluose susidarantis angliavandenis. 

2. iš jo gaunamas produktas: Bulvių k. Ryžių k. (dz.lki.lt). 

Lie. krakmo_las, plg. le. krochmal. Lenkai šį žodį gavo iš vokiečių, plg. v. v. 

Kraftmehl<Kraft  h jėga j +Mehl  kmiltai j (Sabaliauskas 2009, 248). Prie lietuvių kalbos slavizmų 

priskiriami ir grynai slaviškos kilmės žodžiai, ir žodžiai, slavų kalbose atsiradę dėl kitų kalbų 

įtakos. Iš 280 slavizmų, įtrauktų į „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“ neabejotinai grynos 

slaviškos kilmės yra apie 100 žodžių. Likusieji žodžiai slavų kalbose yra laikomi skoliniais, 

pvz., iš vokiečių kalbos (krakmolas, gontas[…]), iš lotynų (bokštas[…]), arabų (taboka) ir kt. 

Vienija visus šiuos žodžius tai, kad į lietuvių kalbą jie pateko tiesiai iš slavų kalbų. Galbūt 

vertėtų įsivesti skirtingus terminus, tiksliau nusakančius tyrinėjimo objektą: viena vertus – 

slavizmai, slaviški skoliniai – tai žodžiai paskolinti iš slavų kalbų, ir kita vertus – slaviškos 

kilmės žodžiai / ar tiesiog slaviški žodžiai /, paskolinti į lietuvių kalbą […] Siekiant išaiškinti, 

kuri leksikos dalis skolinta, o kuri – sava, […] galima tenkintis tik nuoroda į tiesioginį 

skolinimosi šaltinį (taip dažniausiai elgiasi E. Fraenkelis). Bet tolimajai žodžio etimologijai 

išaiškinti tokių žinių nepakaks, ir čia reikėtų duoti kiek galima išsamesnes žinias apie žodžio 

kilmę, nurodant pirminį jo šaltinį. Šitokiu principu vadovaujamasi, pvz., M. Fasmerio 

etimologiniame rusų kalbos žodyne, F. Sławskio lenkų kalbos etimologiniame žodyne 

(Laučiūtė 1977, 64). 

Kruopà (2) 1. ppr. dgs. nugrūstas grūdas (ppr. susmulkintas): Miežių, manų, grikių 

kruõpos. Kruõpų košė. Kruõpomis lesina. Kaip k. (labai mažas). Bamba kaip elgeta, ~às pabėręs 
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(tts.). 2. prk. smulkus krušos ar ko kito gabalėlis: Kruõpomis beria (smulkia kruša sninga). 

Druskos ~ẽlė, ~elýtė (dalelytė). 3. prk. truputis: Mėsos k. ~ẽlė sviesto. Duonos ~elýtė (dz.lki.lt). 

Lie. kruo_pos, plg. br. =)iп6. Slaviškos kilmės žodis, giminiškas su lie. kraupus, krupti 

(Sabaliauskas 2009, 248). 

Mėsà (4) 1. maistui vartojamos skerdienos dalys: Išvirė kopūstų su ~à. ~õs gabalas. Virta, 

kepta, rūkyta, sūdyta, šviežia, sena m. Kad bus duonelės, bus ir ~ẽlės (tts.). Pigią mė̃są šunys ėda 

(tts.). 2. apkūnumas, riebumas: Arklys eina į mės̃ą (tunka). Kiaulei dar reikia ~õs. 3. vaisių, uogų 

minkštimas. mẽsos dgs. (4) poodiniai kūno audiniai: Taip susidraskė, kad net mės̃os išvirto 

(dz.lki.lt). 

Lie. mėsà, plg. br. slaviškos kilmės žodis, siejamas su pr. mensā  k mėsa j, plg. la. miesa 

kkūnas j, go. minz  kmėsa j. Savas žodis yra žem. męsa < *mensa (Sabaliauskas 2009, 248). Lie. 

mėsà Fraenkelis laiko skoliniu iš rusų ar baltarusių kalbų, tai paremiama šaknies vokalizmu sl. 

a = lie. ė. Tačiau, galima kalbėti tik apie praformą su *-ā, lietuvių kalboje tokia forma 

tranformuota į sg.: mėsà < mensā́ f. Kadangi bevardės giminės rusų ar baltarusių skoliniai 

lietuvių kalboje tapo vyriškosios giminės formomis, reikėtų laukti formos *mėsas. Pasak 

Degtiarevo, lie. mėsà vienareikšmiškai atitinka s. sl. pl. maca ir yra kildinama iš 

praindoeuropietiškos ~ baltų-slavų formos *mensā.  (�j�2X)jв 1994, 38). 

Pyrãgas (2) 1. smulkių miltų kepinys: ~ą (~ùs) minko. P. (~ai) iškilo. ~o iškepti. Kosėk 

nekosėk ~o negausi (juok.). Ne p. (~ai) ir tenai. Su ~ù jo nepriprašysi. 2. lauktuvės: Neparvažiuok 

iš miesto be ~o. Kūmų ~o dar negėrėme. ◊ ~ai prieš ~ùs (piktu už pikta) (dz.lki.lt). 

Lie. py_ragas, plg. br. nipoѕ. Slaviškos kilmės žodis, veikiausiai sietinas su r. nup  kpuota j 

(Sabaliauskas 2009, 249). Dažnai ide. kalbų žodis, žymintis sąvoką ‘pyragas’, siejamas su adj. 

‘apskritas’, ‘apvalus’, ‘ratas’ ir t. t., nes seniau pagrindinis pyrago skirtumas nuo duonos buvo 

jo forma, o ne tešla. Lie. pyragas, la. pīrags < r. pirog, kuris yra r. pir ‘puota’ vedinys (Buck 

1949, 358–359). 
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  Diagrama nr 7. Lietuvių kalbos slavizmai 

 

Lietuvių kalba yra išties turtinga slavizmų. Artimi santykiai su kaimynais rodo tą dėsnį. 

Daugiausia turime pastatų ir jų dalių pavadinimų 37% (13 ž.), šiek tiek mažesnę dalį sudaro 

valgių ir gėrimų pavadinimai 29% (10 ž.), dviem žodžiais atsilieka 23% (8 ž.), turme tik kelis 

pasiskolintus iš slavų baldų pavadinimus 8% (3 ž.) ir turime tik vieną transporto dalies 

pavadinimą 3% (1 ž.). Deja, indų pavadinimų nerasta (0%). 

 

3. 5. 3. LIETUVIŲ KALBOS GERMANIZMAI 

 

 Dar gerokai prieš mūsų erą baltų kiltys susidūrė su germanų kiltimis. Iš pradžių šie 

kontaktai veikiausiai buvo silpni. Jie galėjo kiek suintensyvėti nuo II a. pr. m. e., kai Oderio-

Vyslos sritį ėmė keltis rytų germanai, tarp kurių buvo ir gotai. Artimiausiai bendravo su 

prūsais. Kai kurie žodžiai per prūsus pasiekė ir lietuvių bei latvių kalbas (Sabaliauskas 2009, 

257). 

Germanų skoliniams priklausantys žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai: alùs, ar×pas, 

bakū×žė, bálkis, gélda, gurb̃as, in×karas, ýla, kambarỹs, midùs, pašiū́rė, pìnigas, plū̃gas, rėmas, 

rū́mas, skỹdas, spãras, spìnta, stubà, výgė. 

 

3. 5. 3. 1. PASTATAI IR JŲ DALYS. KITI STATINIAI 

 

 Bakū̃žė (2) ntk. = l ū š n a (dz.lki.lt). 
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 Lie. bakū_žė, plg. v. v. žem. backhūs  hkepykla, namas, kuriame yra kepyklos krosnis; 

mažas namelis j. Vokiškos kilmės žodis, plg. v. backen  k kepti j + Haus  h namas j. Iš vokiečių 

kalbos kilo ir la. bakūzis  kkepykla j(Sabaliauskas 2009, 263). Žodžiai, žymintys sąvokas ‘trobelė, 

bakūžė’, dažniausiai siejami su žodžiais, reiškiančiais ‘dengti’, ‘apskritos formos’, arba su 

kokios nors medžiagos, iš kurios pastatytas objektas, pavadinimu; keletas šios sąvokos 

pavadinimų yra žodžių, žyminčių sąvoką ‘namas’, deminutyvai. Lie. bakužė < v. v. a. backhūs 

‘kepykla’ (Buck 1949 461). 

Bálkis (1) ntk. = s i j a 

Lie. bálkis, plg. v. v. žem. balke. Germaniškos kilmės žodis, siejamas su lie. balžíenas 

kakėčių, rogių, staklių skersinis j, r. ¥qÃqзrq  k stora lenta j (Sabaliauskas 2009, 263). 

 Gélda (1)  1. skobtas pailgas indas; jame telpantis kiekis: ~oje plovė marškinius.  

Pilna ~ẽlė tešlos. 2. lovys: Sukalk ~ą. Pilna g. Jovalo (dz.lki.lt). 

 Lie. gélda, plg. s. v. a. geltā, gelda. Į vokiečių kalbą žodis atėjo iš lotynų kalbos, plg. v. 

lo. gellēta  h indas, kubilas j. K. Būga lie. gélda laikė savo žodžiu ir siejo su r. ж890  h lovys j. 

Tokiai nuomonei pastaruoju metu pritaria ir V. Toporovas. Jis su lie. gélda, pr. galdo sieja ir 

la. gal²ds  h stalas j (Sabaliauskas 2009, 263-264).  La. gal²dît,  ‘trinti’, ‘šveisti’. Galbūt šalutinis 

ryšys yra su r. �8́95î́2ь ‘triukšmauti’, ‘įkyrėti kalbomis’, ‘barti’ ir pan.; �8958́16, �8958́1î06 

‘duobė, pripildyta vandens’, �8958́1î06 ‘rąstas’, ÝqÃ\q́¥��Â = �895î2ь, �8956 ‘riksmas’, 

‘triukšmas’, ‘barnis’ ir pan. (�qпq�qв, 136–137). Galdo ‘gelda, lovys’ turbūt lygia greta su lie. 

gélda yra skolinys iš vokiečių kalbos, plg. s. v. a. gelda, tokiu atveju čia -a- < -e- (Endzelīns DI 

IV (2), 216).  

 Gur̃bas (4) 1. iš vytelių pintas krepšys, pintinė, krežis; jame telpantis kiekis: Bulvinis g. 

G. bulvių, obuolių. ~ùtis vyšnių. 2. naminių paukščių ląsta, narvas. 3. šuns būda: Padariau šuniui 

~ą, ~ẽlį. 4. ryt. Tvartas (dz.lki.lt). 

 Lie. gur̃bas turi daug reikšmių, iš kurių galima išskirti 6 pagrindines: 1) ‘pintinė’, 2) 

‘pintas vežimo viršus’, 3) ‘gurbas galvijams’, 4) ‘nuolatinė ar laikina patalpa (ar jos dalis) 

naminiams gyvuliams ir paukščiams’, […] 5) ‘tam tikras šiaudais dengtas bičių avilys’, 6) 

‘lanktis siūlams vynioti’.  K. Būgos aiškinimas, pagal kurį gurb̃as ‘tvartas’ susijęs su slov. g!b 

‘¥�Ýq�q�, Ýq�¥, pq�щ�r]’ semantiškai netinkamas. K. Alminauskio hipotezė  (lie. gurb̃as ← 

lie. kurb̃as, karb̃as ← vok. korb ‘pintinė’) taip pat netinka nei fonetiškai, nei semantiškai. 

Veikiau jau kurb̃as yra tikro lietuviško gurb̃as ir skolinio karb̃as (vok. korb) kontaminacija. 

Prie tos kontaminacijos gal kiek prisidėjo senesnių, palyginti su karb̃as, žodžių su g~k kaita 



85 
 

buvimas lietuvių kalboje. Semantiniu atžvilgiu Alminauskio siūlymas netinka, nes sunku 

įsivaizduoti, kad žodis, pasiskolintas reikšme ‘pintinė’ ir kitomis artimomis reikšmėmis, galėtų 

savarankiškai išrutulioti reikšmę ‘reketys siūlams lenkti, vyti’. E. Fraenkelis prieštarauja 

Alminauskiui ir laiko lie. gurb̃as bei la. gur̃ba, gurbs baltiškais žodžiais, kilusiais iš ide. *ger- 

‘pinti, vyti’. A. Sabaliauskas abi tas etimologijas mėgino sujungti [A. Sabaliauskas. Iš baltų 

kalbų gyvulininkystės terminologijos istorijos – 1970, 34–5, Ó. "6169Xi'=6', V''9j58в60îX 

9j='î=î 1692îï'=îх Xз(=8в. #в28)jф. 58=28)'=8ï 5î''j)2. Вî9ь0&', 1974, 43]. Jo 

manymu, lie. gur̃bas reikšme ‘tvartas’ ir pan. yra baltiškas žodis, o reikšmėmis ‘pintinė’, ‘pintas 

vežimo viršus’ ir kt. gurb̃as galėjo būti skolinys iš vokiečių kalbos. Latvių žodžiai galį būti 

skoliniai iš lietuvių. Šis aiškinimas sukritikuojamas. Etimologija, siejanti lie. gur̃bas su šaknimi 

*ger- ‘pinti, vyti’ įtikinamai paaiškina visas be išimties šio žodžio reikšmes. ‘Pinti’ → ‘pintinė’ 

: ‘krepšys’, ‘pintas vežimo viršus’, ‘lizdas’, ‘avilys’ (arba antriniu keliu – iš reikšmės ‘krepšys’). 

Po to reikšmės ‘pintinė, krepšys’ pagrindu atsiranda naujos reikšmės: ‘�qr��]’, ‘�Ão��]’, 

‘X'9î’. Viena iš labiausiai paplitusių izosemantinių eilių yra eilė ‘pinti’ → ‘pinučiai, pertvara’ 

(‘п9j2j0ь, 8�)656’) [Plg. v. winden → Wand, lie. síeti → síena, pìnti → pinùčiai, […] r. п9j2i 

→ п9j2j0ь ir kt.]. Reikšmės „pinučiai, pertvara’ gurb̃as lietuvių kalboje neturi, bet tokios šio 

žodžio reikšmės kaip „atskirta tvarto dalis’[…] gali būti kilusios iš jos. Šią trūkstamą semantinę 

grandį randame latvių kalboje: la. gurb̃a turi ir reikšmę ‘tvora’ […] Latvių žodžiai, reiškiantys 

‘�зÝq�q\Â’, yra pereinamosios ne iš ‘pintinė’, ‘tvartas’, o iš veiksmažodinės šaknies *ger- 

senosios reikšmės ‘pinti’ į reikšmes ‘з6�80’, ‘'28ï98’, ‘х9j1’ (‘pinti’ → ‘pinučiai, pertvara’ → 

‘užtverta vieta’ → ‘tvartas, gurbas’). Todėl A. Sabaliausko mintis, kad la. gurb̃a, gurbs – 

skolinys iš lietuvių, reikalauja papildomos argumentacijos.  Veiksmažodinė šaknis *ger- ‘pinti, 

vyti’  paaiškina ir neabejotinai seną reikšmę ‘reketys siūlams vyti’ (plg. r. вî2ь ir вь&ш=6 

‘įtaisas siūlams vyti’). Tų semantinių ryšių dėsningumą patvirtina gausus izosemantinių eilių 

būrys. Pvz., lie. gurb̃as a) ‘pintinė’, b) ‘avilys, dengtas šiaudais’, c) ‘aptvaras’ turi tokias 

paraleles: a) bulg. =8ш, s. r. =8ш ‘pintinė’, b) s.-kr. =8'ш ‘šiaudinis avilys’, c) r. trm. =8ш 

‘aptvaras’. Reikšmes ‘narvas’ ir ‘avilys’ turi lie. nar̃vas. Reikšmes ‘pintinė’ ir ‘reketys siūlams 

vyti’ turi r. вî2ь vediniai – r. trm. в��́�r] ir в���́ш�] , reikšmes ‘pintinė’ ir ‘(pintas) avilys’ – 

la. kuozuls ir t. t. Iš šiaudų ar vytelių pinti aviliai vadinosi gur̃bas. Tokia bitininkystė (kaip 

miškinės bitininkystės dalis) paliko pėdsakų lietuvių toponimikoje (Gurbai, Gurbšilis ir kt.). A. 

Sabaliausko teikiamas tų toponimų siejimas su pr. garbis ‘kalnas’ kelia abejonių. Išdėstyta 

medžiaga leidžia peržiūrėti dar vieną lie. etimologiją. Kadangi ide. *ger- / *gor- / *gr�- (bl. ger- 
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/ gar- / gur-) lytyje gurb̃as atspindi nulinį savo balsių kaitos laipsnį, prie tos šaknies formų 

gerb-, garb- galbūt galima priskirti ir žodžius garbaĩ, gárbanos, gerbenai, garbaniaĩ ‘=i5)î, 

98=80(’, kurie paprastai siejami su pr. garbis ‘kalnas’, s. r. �*)1*, r. �8)1, isl. korpa ‘raukšlė, 

klostė’ ir kt. Tai „kabinetinė“ etimologija. Siūlomą etimologiją galima paremti paralelėmis: gr. 

πλέκω ‘pinu’ → πλόκος ‘sruoga’, ‘garbana’; r. (з6)вî2ь → з6вî28= […], п9j'2î → trm. 

п9j2j0ь ‘merginos kasa’ , lie. pìnti → pìnka ‘susivėlusių plaukų sruoga’ ir kt. Lie. gurb̃as ir la. 

gur̃ba reikšmės ‘pintinė’, ‘pinučiai’, ‘įtaisas siūlams vyti’ santykiauja su reikšme ‘garbana’ 

panašiai kaip gr. πλέκος ‘pintinė’ → πλόκος ‘sruoga, garbana’, ryt. trm. п9j2j0ь ‘pinučiai’ – 

п9j2j0ь (����пщ��qв 1976, 65–67).  

 Kambarỹs (3b) atskira namo ar buto patalpa: Miegamasis, valgomasis, vaikų,  

darbo, svečių k. Pereinamas, atskiras k. Nuomoti kam̃barį. Trijų ~ių̃ butas. Gyveno mažame ~ė̃lyje, 

~iukè (dz.lki.lt). 

 Lie. kambarỹs, plg. v. v. žem. kamer. Germanų kalbų žodžio šaltinis yra lo. camera  

kskliautas, suskliausta perdanga j. Šis kilo iš gr. καμíϸα  kskliautas j. Apskritai šis graikiškos 

kilmės žodis vartojamas daugelyje Europos kalbų, plg. r. =8¤opa, le. komora, pranc. chambre, 

ang. chamber. Vokiškos kilmės žodis yra ir la. kam̃baris. XVI-XVIII a. raštuose gana dažnai 

vartojamas per baltarusių ar lenkų kalbą atėjęs iš to paties šaltinio kilęs žodis kamarà 

(Sabaliauskas 2009, 264). Žodžiai, žymintys sąvoką ‘kambarys’, iš dalies kilę iš platesnės 

reikšmės žodžių: ‘namas, butas’, ‘pastatas’, ‘pastogė’, ‘erdvė’ ir t. t. arba, atvirkščiai, iš 

specialios paskirties pavadinimų: ‘vonios kambarys’, ‘miegamasis’, ‘svetainė’ ir t. t. Lie. 

kambarys, la. kambaris < v. v. žem. kamer; le. komora, it. camera, daugelis < lo. camera (t. p. 

camara) ‘skliautuotas stogas’ < gr. καμαρά, buvo vartojamas v. lo. ir reikšme ‘kambarys’ (Buck 

1949, 464). Plg. hindi kamrā ‘kambarys’. 

 Pašiū́rė (1) prie trobesio pristatyta pastogė padargams, malkoms ir kt. sudėti:  

Įstumk vežimą į ~ę. Malkas krausime ~ėje (dz.lki.lt). 

Lie. pašiūŕė, plg. v. v. žem. schür. Priešdėlis pa - veikiausiai atsiradęs pagal kitus 

panašios reikšmės lietuvių kalbos žodžius, plg. lie. pastógė, padañgtė, palėṕė. V. v. žem. schür, 

v. schauer yra germaniškos kilmės žodžiai, kaip ir v. Scheuer  kdaržinė j, Scheune, sietini su ide. 

*(s)keu- kdengti j šaknies žodžiais (Sabaliauskas 2009, 265). Skolinys iš vokiečių žemaičių 

kalbos, fiksuotas J. Bretkūno Biblijoje: pašiūrė ‘pavėsinė’ (Čepienė 1998, 92). 

 Rė́mas (1) 1. laikančioji durų, lango ar baldo dalis.  2. žr. s t a k t a. 3. mašinos  
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ar konstrukcijos stovas; automobilio, vagono, dviračio ir kt. griaučiai. 4. aptaisas kam nors 

apriboti, įstatyti, laikyti: Korio r., ~ẽlis. Ryškinimo r. (fot.). Kopijavimo r. (dz.lki.lt). 

 Lie. rėmas, plg. Rytų Prūsijos v. r(m. Vokiečių kalbos žodis sietinas su liet. rem̃ti. E. 

Frenkelis linkęs manyti, jog lietuviai žodį rėmas galėjo pasiskolinti ir iš lenkų, plg. le. rama. Į 

lenkų kalbą jis taip patetėjęs iš vokiečių (Sbaliauskas 2009, 265).  

 Rūḿai dgs. (1) 1. reprezentacinis gyvenamasis ar administracinis pastatas:  

Ministerijos, universiteto r. 2. sudėtinė įstatymų leidžiamosios įstaigos dalis; vyriausioji įstaiga: 

Žemieji, aukštieji r. Bendruomenių, lordų r. Teismo, prekybos, darbo r. Kultūros r. (dz.lki.lt). 

 Lie. rūḿas, plg. v. v. rūm. Daugelyje germanų kalbų vartojamas, germaniškos kilmės 

žodis, siejamas su lo. rūs, rūris  hkaimas, arimas j. Vokiškos kilmės žodis ir yra la. rũme 

(Sabaliauskas 2009, 265). Skolinys iš vokiečių žemaičių kalbos, fiksuotas J. Bretkūno Biblijoje: 

rūmas ‘vieta, erdvė; patalpa’ (Čepienė 1998, 92). 

 Spãras (4) 1. v., žem. žr. g e g n ė.  2. žem., ryt. žr. s p y r y s (dz.lki.lt). 

 Lie. spãras hgegnė j, plg Rytų Prūsijos v. spar, spare. Savo ruožtu vokiečių kalbos žodžiai 

yra giminiški su lie. spãras  h ramstis, atspara j, są́spara, spìrti. Vokiškos kilmės yra ir la. spãre  

kgegnė j ir pr. sparis (Sabaliauskas 2009, 266). ‘Sparre j, gegnių pora – kaip ir lie. spãras iš v. 

kalbos (Endzelīns DI IV (2), 312). 

 Spi@ǹta (1) baldas dėžė su durimis, skyriais, stalčiais, lentynomis kam nors sudėti:  

Knygų, drabužių s. Nedegamoji s. Virtuvinė ~ẽlė (dz.lki.lt). 

 Lie. spìnta, plg. Rytų Prūsijos. Vokiečių kalbos žodžio šaltinis yra lo. spenda  kmaisto 

spinta j (Sabaliauskas 2009, 266). 

 Stubà (Nerasta dz.lki.lt) 

 Lie. stubà k troba, kambarys j, plg. s. v. a. stuba. Į germanų kalbas šis žodis pateko iš 

romanų kalbų, plg. it. stufa  kpirtis j, pranc. étuve (Kluge, 760). Stubo ‘Stube’ – kaip ir lie. stubà 

‘t. p.’ iš v. kalbos (Endzelīns DI IV (2), 317). 

 Výgė (Nerasta dz.lki.lt). 

 Lie. výgė  k lopšys j, plg. v. Wiege (Sabaliauskas 2009, 266).  

 

3. 5. 3. 2.  ŽEMDIRBYSTĖS PADARGŲ, KITŲ ĮRANKIŲ, MEDŽIAGŲ 

PAVADINIMAI 

 

Arp̃as (4) grūdų vėtomoji mašina (dz.lki.lt). 
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Lie. ar_pas  kgrūdų valymo mašina j, plg. v. Harfe  h arfa; arpas j, harfen  k skambinanti arfa; 

sijoti grūdus j. Muzikos instrumento reikšme vokiečių kalbos žodis pateko į daugelį kitų 

indoeuropiečių kalbų. Iš pradžių šis žodis reiškė  k sietą j, tam tikrą  kkankinimo prietaisą j ir yra 

siejamas su r. =8)81î2ь  kriesti j, lo. corbis  kpintinė, krepšys j (Sabaliauskas 2009, 263). Latvijos 

pietinės dalies šnektų leksikoje randama skolinių, aptinkamų ir lietuvių kalbos tarmėse. Lie. 

ar̃pas yra skolinys iš rusų trm. ar baltarusių 6)ф6 arba lenkų arfa (plg. la. àrpa) (Reķēna 1989, 

175). 

Yla (1) įrankis skylutei pradurti: Ýlą nulaužti, atbukinti. Ýlos maiše nepaslėpsi (tts. 

neteisybės, pikto sumanymo ir kt. nepaslėpsi). Sėdi kaip ant ýlų (tts. labai nerimsta, skuba kur 

nors). ◊ Išlindo ý. iš maišo (paaiškėjo kėslai, tikrenybė) (dz.lki.lt). 

Lie. ýla į lietuvių kalbą veikiausiai pateko per prūsus, plg. pr. ylo, kurie šį, matyt, gavo 

iš gotų (go. *ēla, plg. s. v. a. āl). Tam tikrų abejonių dėl germaniškos šio žodžio kilmės yra 

pareiškęs V. Toporovas. Jo nuomone, baltų kalbos ylos pavadinimas kartais galėtų būti ir savas 

žodis (Sabaliauskas 2009, 264). Ylo (īlo) ‘yla’ : lie. ýla, s. v. ĩl*ns (Endzelīns DI IV (2), 227). 

Yla pradžioje buvo vartojama tik kaip batsiuvio įrankis, todėl daugelyje kalbų žodžiai, 

žymintys šią sąvoką, dažnai yra kilę iš veiksmažodžių, reiškiančių ‘siūti’, pvz., ide. *syū- 

vediniai (lo. sūbula, s. v. a. siula, s. sl., s.-kr., r. šilo, le. szydlo ir t. t.) arba siejami su žodžiais, 

kurių reikšmės ‘skylė’ ar ‘durti, besti, adata; prick’. Lie. yla, pr. ylo, la. īlens, visi gal iš go. *ēla; 

s. i. ārā-, s. isl. alr, s. ang. æl ir t. t., visi, ide. šaknies *ēlā-, *əlā-, be kitų žinomų ryšių (Buck 

1949, 413).  

Pi@ǹigas (3b) 1. moneta; banknotas: Auksinis, varinis, popierinis p. ~ų̃ kalykla. Gavau 

įplėštą ~ą. Iškeisk man šį ~ą. 2. ppr. dgs. metaliniai ar popieriniai ženklai kaip vertės (kainos) 

matas: Uždirba daug ~o (~ų̃). Paskolink man ~ų̃. Išleido visus ~us. ~ai�̃ skaičiuojami. Moka 

grynais ~ai�s̃ (ne čekiais). ~ų̃ turi daugiau, negu proto (tts.) Svetimi ~ai�̃ nešildo (tts.). 3. kuop. 

turimos lėšos: Daug ~o padėjo (išleido). Iš ~o gyvena (neturi žemės, maistą perka). ◊ Kaip piktas p. 

(įkyrus). Prie ~o (pinigingas). Už gryną ~ą imti (laikyti tikru dalyku). Už jokius ~us (niekaip, jokiu 

būdu) (dz.lki.lt). 

Lie. pìnigas, plg. v. žem. pennig. Daugelyje germanų kalbų vartojamas, gana neaiškios 

kilmės žodis. Kartais gali būti skolinys iš lotynų kalbos, plg. lo. pannus  kaudeklo gabalas j . 

Germaniškos kilmės yra le. pieniądz (Sabaliauskas 2009, 264). Germanizmas, fiksuotas J. 

Bretkūno Biblijoje ir pasižymintis variantų gausa: pinigas. Dar žr. penigas, pennigas, penịgas, 
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penningas, pinnigas, pinnịgas, pinningas (Čepienė 1998, 92). Bazelio epigramoje fiksuojamas 

penega turėtų reikšti‘penny’ arba ‘money’ (plg. vok. Pfennig, lie. pìnigas) (Matasović 2001, 126). 

Plū̃gas (2) geležinis padargas žemei arti: Dvivagis p. Traktorinis p. (dz.lki.lt). 

Linkstama prie Bucko nuomonės lie. plūgas skolinys, paskolintas iš germ. k., plg. s. isl. 

plōgr, s. v. a. pfluog, pfluoh, v. a. pflug ir t. t. Lietuvių k. plūgas vartojamas kalbant apie 

modernesnio tipo arklą. Žr. arklas, arti (Buck 1949, 496). 

Skỹdas (2) 1. rankoje laikoma priedanga apsisaugoti nuo kirčių. 2. apsauginis kai kurių 

gyvūnų kiautas: Vėžlio nugaros, pilvo s. 3. plokštė kam pridengti, atitverti, apsaugoti: Sniego, vėjo 

s. Tekinimo staklių s.4. stat. plokščias gatavas statinio, įrenginio, baldo konstrukcijos elementas: 

Sienų s. Durų, baldų s.5. plati lenta duomenims, rezultatams ir kt. pateikti: Informacijos s.6. 

pultas: Prietaisų s. Skirstomasis s. ∧ Ozono s. (spec. stratosferos ozono sluoksnis) (dz.lki.lt). 

Lie. skỹdas, plg. s. v. a. scīt, s. sl. Skid  kmalka, pagalys j. Germaniškos kilmės žodis 

sietinas su lie. skiẽtas, r. щîm  k skydas j (Sabaliauskas 2009, 266). Scaytan - taip turbūt 

taisytina staytan E. 421‘Schild, skydas’: s. sl. щî2*, s. air. sciath, la. šķīda, lie. skỹdas ‘t. p.’, s. 

v. *šķīda bei Walde (Endzelīns DI IV (2), 307). Nors Būga (RR I 308; II 8, 624) ir manė, kad 

skỹdas yra atėjęs iš germanų kalbų, tačiau jau Endzelynas atkreipė dėmesį, kad germanų 

kalbose nesą žodžio, kurį galėtume laikyti baltiško skydo žodžio originalu, todėl lie. skỹdas 

kartu su taip pat skydą reiškiančiais s. air. scíath bei s. sl. štit* veikiau priklauso ide. šakniai 

*skēi- ‘(at)skirti’. Būgos, taip pat Alminauskio (1934, 116), kaip šaltinis nurodyti germanų 

kalbų žodžiai reiškia kitką, o būtent s. isl. skíð ‘skila, pliauska; slidė’, s. v. a. scīt ‘skila, 

pliauska’. Laikant skỹdas germanizmu, reiktų manyti, kad reikšmė pakito (‘lenta, slidė’,‘skila, 

pliauska’ → ‘skydas’) arba skolinantis, arba vėliau baltų kalbų dirvoje. Vadinasi, skolintas žodis 

būtų reiškęs ne ‘skydas’. Tačiau rytų baltai skilai, pliauskai vadinti turėjo kitų žodžių 

(Karaliūnas 1995, 30–33). 

 

3. 5. 3. 3. TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ DALIŲ PAVADINIMAI 

 

Iñkaras (1) 1. tam tikros formos kablys laivui tvirtinti prie dugno: ~ą nuleisti, išmesti, 

pakelti. 2. tech. elektros mašinos dalis, kurioje indukuojama elektrovaros jėga (dz.lki.lt). 

Lie. in_karas, plg. v. Anker. Germanai šį žodį gavo iš lotynų kalbos, plg. lo. ancora, kur jis 

savo ruožtu atėjo iš graikų (Sabaliauskas 2009, 272). Dauguma žodžių, reiškiančių ‘inkaras’, 

paskolinti per lotynų kalbą iš graikiško žodžio, kurio reikšmė remiasi sąvoka ‘kažkas sulenkto’, 
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‘kabliukas’. Lie. inkaras, la. enkurs, r. jakor’, visi < s. isl. akkeri, da. anker, šv. ankare; čia ir s. 

air. ingor, air. ancoire, pranc. ancre, s. ang. ancor ir t. t. Visos šios Europos kalbų formos kilę iš 

lo. ancora, kuris kartu su s. sl. ankura perimtas iš gr. ἄγκ,ρα, giminiško ἀγκύλος ‘sulinkęs’, 

skr. añc- ‘lenkti’, s. v. a. ango ‘kablys’(Buck 1949, 737). Jau XVI a. turimas ( [skolinys] iñkaras 

‘prietaisas (kablys) laivui pritvirtinti prie kranto arba jūros, ežero ar upės dugno’ […] 

[kildinamas] iš v. Anker  ‘t. p.’, kuris esąs dėl liaudies etimologijos priderintas prie lie. kárti bei 

turįs pridėtą priešdėlį in- (į-). […] Rytų Prūsijos rytinėje dalyje vietoje a galėjo būti tariamas e 

arba net i, ypač prieš l junginius (ll, lt, ld, lp) ir nosinius priebalsius. XVI a. kalboje randame 

užrašytą variantą Enker  ‘inkaras’, la. añkurs, eñkurs ‘inkaras’, kilusius iš v. Anker, Enker. Taigi 

lie. iñkaras galėtų kilęs iš ryt. prūs. v. Enker ar *Inker ‘ t. p.’ (Čepienė 1997, 181). 

 

3. 5. 3. 4. VALGIŲ IR GĖRIMŲ PAVADINIMAI 

 

Alùs (4) svaigus gėrimas, daromas ppr. iš miežių salyklo bei apynių: Silpnas, stiprus, 

drumstas, šviesus a. A. rūgsta, putoja. Nusistelbęs a. Pastatė ~aũs. Nuo ~aũs pilvą skaus. ◊ 

Žvirbliai ãlų daro (čirškia) (dz.lki.lt). 

Lie. alùs– gana neaiškios kilmės žodis. K. Būgos nuomone, šį žodį prūsai, plg. pr. alu  

hmidus j, pasiskolio iš gotų, o per prūsus ji gavo ir ietuviai bei latviai, plg. la. alus. Germaniškai 

alus kilmei pritaria ir kai kurie kiti tyrinėtojai. Tačiau kiti kalbininkai mano, kad lie. alus, pr. 

alu yra giminingi su s. r. o9ь, s. ang. ealu. K. Kuzavinis, nepritardamas germaniškai žodžio 

kilmei, jį sieja su lie. alė́ti  k bėgti, tekėti, varvėti j. V. Ilič-Svityčius yra kėlęs mintį, kad šį alaus, 

kaip ir midaus, pavadinimą indoeuropiečiai labai seniai yra pasiskolinę iš semitų (Sabaliauskas 

2009, 263). Kalbant apie bendrus germ., bl. ir sl. žodžius, nurodoma leksema, reiškianti ‘alus’: 

s. isl. ǫl ‘alus, puota, išgertuvės’, pr. alu neutr. ‘midus’, lie. alùs, la. alus, sl. ol* „σίκερα 

‘dirbtinis vynas, svaiginantis gėrimas’, r. trm. 898вî06 f. ‘(vynuogių) išspaudas, mielės, 

nuosėdos’ bei ‘žlaugtų likučiai, alus, (rusiška) gira’, slov. .̣l m. ‘alus’. Mano nuomone, su 

pateiktais žodžiais siejasi iki šiol etimologiškai neaiškus sl. adj., reiškiantis ‘labai kartus, gaižus’: 

r. Ú9=îï (: j9ó62ь ‘apkarsti’), lde. jełki (: z-jełczeć ‘apkarsti’) < senesnės *ăl*-k*: *jl*-k*; taigi 

sl. adjek. ‘kartus’ remiasi uè-kam., slypinčiu germ.-bl.-sl. žodyje alus + -k*. S. isl. ǫl ir t.t. ‘alus’ 

kol kas neaiškus žodis. Manykime, kad alus yra šitaip pavadintas dėl savo skonio ir 

prisiminkime spėjimą, jog germ.-bl.-sl. žodis *alu- ‘alus’ siejasi su ‘gaiži, karti priemaiša, aitrus 

priedas’ ir giminiškas su lo. alūmen, -inis neutr. ‘kartus molžemis, alūnas’ kaip ir savo šaknimi 
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giminiškas su lo. alūta f. ‘alūnis, išdirbta minkšta atlasinė oda; Alaunleder’; Negalima 

įtikinamai pasakyti, kur žodis *alu- ‘kartumas’ pirmiausia įgijo reikšmę ‘kartus gėrimas, t. y. 

alus’, nes ir germ. bei bl.-sl. jau iš seno darosi sau alaus. Slavai daug prisidėjo platindami šį 

pageidaujamą gėrimą, nes, pvz., le. piwo yra patekęs į pr. bei lie. kalbą: pr. piwis m. ‘alus’ , lie. 

trm. pỹvas m. ‘alus’ (Otrębski 1966, 51–52). Alu E 392 ‘midus’, naminis alus: lie. alùs, la. 

alus, s. sl. o9*, s. ang. ealo, s. isl. ǫl ir kt.( Endzelīns DI IV (2), 174). Lie. alus, la. alus, (pr. alu 

‘midus’ skoliniai iš germ. kalbų (s. isl. ǫl, da. øl, s. ang. ealu ir t. t.) ir giminiški gr. άλύδοιμος 

‘kartus’, lo. alūmen ‘alūnas’. Kitose kalbose žodžiai, žymintys šią sąvoką, siejami su ‘gerti’ (s. 

sl. pivo ir kt.; sl. pradinė reikšmė ‘gėrimas’: s. sl. piti ‘gerti’; air. lionn ir air. lind ‘gėrimas’), su 

‘tiršta sriuba’, ‘košė’ ir t.t. ( Buck 1949, 391).  

 Midùs (4) svaigusis gėrimas iš medaus: ~aũs darykla. Gardus ~ùtis, ~utė̃lis. Kur mūsų 

nėra, veršiai mi�d̀ų geria (tts.) (dz.lki.lt). 

 Lie. midùs, plg. s. v. a. metu, mito. Į lietuvių kalbą žodis veikiausiai per prūsus pateko iš 

gotų. Germanų kalbų žodis sietinas su lie. medùs, r. ¤j5 kmedus, midus j, skr. mádhu 

(Sabaliauskas 2009, 272). Meddo (< *medu neutr.) E. 391 ‘medus’ : lie. medùs, s. sl. ¤j5*, s. i. 

mádhu ‘t. p.’, gr. μέθυ, air. mid, s. v. a. metu ‘naminis alus, midus’ (Endzelīns DI, IV (2), 258). 

 

 

 

     Diagrama nr. 8. Lietuvių kalbos germanizmai 

 

 Daugiausia germanizmų pavadinimų yra pastatų ir jų dalių pavadinimų srityje 60% (12 

ž.), daug mažiau yra žemdirbystės padargų pavadinimų 25% (5 ž.), tik keli žodžiai iš valgių ir 
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gėrimų pavadinimų 10% (2 ž.). Rastas vienas transporto srities pavadinimas 5 % (1 ž.). Deja, 

neaptikta baldų ir indų pavadinimų (0%). 

 

5. 4. LIETUVIŲ KALBOS LATVIZMAI 

 

 Latvizmų lietuvių kalboje turime išties mažiau, negu skolinių rusų, baltarusių, lenkų ar 

vokiečių kalbų. Daugiausia jų turime palatvio lietuvių tarmėse. Daug latvizmų pasitaiko J. 

Bretkūno, S. Daukanto ir M. Valančiaus raštuose.  

 Šiame darbe yra pateikta keletas įvairiuose mūsų raštuose ir tarmėse pasitaikančių 

latvizmų, kuriuos aptiko A. Sabaliauskas. Tiesa, jų nėra tiek daug kaip slavizmų ar 

germanizmų. 

Lietuvių kalbos latvizmams priklausantys žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai:  

aplúokas, bùcinis, ke×kšis, kesely×s, kìpis, mui×žė, rijà. Bendrinėje kalboje latvizmų nerasta. 

 

3. 5. 4. 1. PASTATAI IR JŲ DALYS. KITI STATINIAI 

 

Aplúokas (1) aptvaras prie tvartų gyvuliams paganyti, žardis (dz.lki.lt). 

 Lie. aplúokas kaptvaras prie namų gyvuliams paganyti; kluonas, žardis j, aplúoka  

kaptvaras prie namų gyvuliams paganyti; vešli pieva prie upės ar kitoje aptvinstančioje vietoje; 

lanka j, apluokinis  kriebus j (Sabaliauskas 2009, 272). Lie. trm. (žem.) aplúokas yra leticizmas 

(dėl fonetikos negalima tiesiai sieti su (ap)leñkti). Jo porininkas laĩdaras veikiausiai taip pat yra 

leticizmas iš la. laĩdars (leĩdars). Priešingai la. trm. diendārz(i)s (Latgaloje) yra patyręs lie. 

diẽndaržis įtaką (Urbutis 2001, 12). 

Muiž̂ė  (Nerasta dz.lki.lt). 

 Lie. mui_žė  hdvaras j; sunkus darbas, baudžiava; ruoša, apyvokos darbai j, palatvio tarmių, 

A. Juškos žodyno, S. Daukanto, M. Valančiaus raštų žodis, plg. la. mui_ža, kurio šaltinis  

Pabaltijo finų kalbos, plg. lyv. mo_iz, suom. moisio (Sabaliauskas 2009, 273). 

Rijà (Nerasta dz.lki.lt). 

 Lie. rijà. hjavų kraunamas trobesys su džiovykla, klojimu; jauja; javų ar linų džiovinamas 

pastatas j, rėjà, plačiai žemaičių, taip pat kitose palatvio tarmėse vartojamas žodis, plg. lat. rija. 

Latviai šį žodį pasiskolino iš Pabaltijo finų, plg. lyv. rī, est. riha, rehi, suom, riihi (Sabaliauskas 

2009, 273). Br. )�́X, )j́X ‘jauja’; r. trm. )jï, )j́X ‘jauja (kluonas)’ (šis tikriausiai paskolintas 
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tiesiai iš estų re(h)i, re(h)e); le. trm. reja ‘klojimas; jauja (su kluonu)’ (ir sen. dokumentų reia, 

ryia ir pan., žr. Jablonskis LŽ 130, 287–289, 352)) ‘kluonas, jauja’. Iš lie. rejà (žem.), rijà (ret.; 

plg. ir la. rija) ‘klojimas; jauja’ (tai labiausiai tikra dėl lenkų kalbos, ypač sen. Lietuvos 

dokumentų); lie. (ir la.) žodis savo ruožtu yra suomiškos kilmės (Urbutis 1969b, 150–151). 

 

3. 5. 4. 2. ŽEMDIRBYSTĖS PADARGŲ PAVADINIMAI IR KITOS SĄVOKOS 

    

          Bùcinis ( nerasta dz.lki.lt). 

 Lie. bùcinis  k vienkinkis plūgelis j, palatvio tarmių žodis, plg. la. bucin �š, kuris savo  

ruožtu yra mažybinė forma la.  ožys  < v. v. žem. buck, plg. la. buks  h ožys j (Sabaliauskas 2009, 

272).  

Kẽkšis (2) ryt. kartis su kabliu, vartojama gesinant gaisrą ir kt. darbams (dz.lki.lt). 

Lie. ke_kšis  hkartis su geležiniu kabliu, vartojama sienoms artdyti (gaisrą gesinant) ir 

šiaip kam kabinti, traukti; kojokai, stypynės; geinys, ritmuša j, kekšė, keksis, palatvio tarmių, M. 

Miežinio žodyno žodis, plg. la. k �eksis (Sabaliauskas 2009, 272). 

Keselŷs  (dz.lki.lt). 

Lie. kesely_s  h ant koto pritaisytas tinklinis maišelis vėžiams gaudyti, sudedama vaikų 

lovelė, padaryta iš kartelių ir audeklo; ant rogių uždedami rėmai j, plg. la. k�esele (Sabaliauskas 

2009, 272). 

 

3. 5. 4. 3.  INDŲ IR KITŲ BUITIES REIKMENŲ PAVADINIMAI 

 

Kìpis (dz.lki.lt). 

Lie. kìpis  k nedidelis medinis indas su rankena vandeniui pilti iš vieno indo į kitą, 

burnai prausti, šunims lakinti, veršiams girdyti, seniau karvėms melžti; medinis, į dugną 

platesnis, su dangteliu indas (ppr. sviestui laikyti) j, palatvio tarmių, M. Valančiaus raštų, J. 

Juškos žodyno žodis, plg. lat. k �ipis (Sabaliauskas 2009, 272). 
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     Diagrama nr. 9. Lietuvių kalbos latvizmai 

 

Rastas vienodas skaičius pastatų ir jų dalių bei žemdirbystės padargų pavadinimų  43% (3 

ž.) ir vienas indo pavadinimas 14% (1 ž.). Deja, nepavyko surasti transporto priemonių, baldų 

ir valgių pavadinimų (0%).         

 

3. 5. 5.  LIETUVIŲ KALBOS ANGLICIZMAI 

 

Anglicizmai į lietuvių kalbą patenka per Amerikos lietuvius.  Per Amerikos lietuvių 

knygas ir laikraščius Lietuvoje su dalimi anglicizmų susipažįsta ir lietuviai, gyvenantis 

Lietuvoje. Kai kurie anglicizmai kartais patenka ir į šnekamąją kalbą. Dalį tokių anglicizmų A. 

Sabaliauskas pateikia „Lietuvių kalbos leksikoje“. Jie yra paimti išleistų iš Rojaus Mizaros 

(1895-1967) knygų „Morkos Vilkienės divorsas“ (V. 1955) ir „Kelias į laimę“ (V. 1955). 

Lietuvių kalbos anglicizmams priklausantys žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai: 

bàksas, džėla, grosernė, ofisas, saliūnas, gatvekaris, brandė. 

 

1. 5. 5. 1. PASTATAI IR JŲ DALYS. KITI STATINIAI 

 

Džėla (Nerasta dz.lki.lt). 

 Lie. džėla  k kalėjimas j, plg. ang. jail (Sabaliauskas 2009, 280). 

Grosernė (Nerasta dz.lki.lt). 
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 Lie. grosernė  h bakalejinių prekių parduotuvė j, plg.. ang. grocery (Sabaliauskas 2009, 

280). 

Ofisas (Nerasta dz.lki.lt). 

 Lie. ofisas  k biuras, kontora j, plg. ang. office (Sabaliauskas 2009, 281). 

Saliūnas (Nerasta dz.lki.lt). 

 Lie. saliūnas hbaras, smuklė j, plg. ang. saloon (Sabaliauskas 2009, 281).  

 

3. 5. 5. 2. ŽEMDIRBYSTĖS PADARGŲ PAVADINIMAI IR KITOS SĄVOKOS 

  

 Bàksas (Nerasta dz.lki.lt). 

 Lie. bàksas h lagaminas j, plg. ang. box  h dėžė, skrynia j (Sabaliauskas 2009, 280). 

 

3. 5. 5. 3.  TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ DALIŲ PAVADINIMAI 

 

Gatvekaris (Nerasta dz.lki.lt). 

Lie. gatvekaris k tramvajus j, plg. hibridas, plg. ang. streetcar < strese h gatvė j + car  

kvežimas, vagonas, automobilis j (Sabaliauskas 2009, 281). Būdingas Amerikos lietuvių leksikai. 

3. 5. 5. 4. VALGIŲ IR GĖRIMŲ PAVADINIMAI 

Brandė (Nerasta dz.lki.lt). 

Lie. brandė  kdegtinė, konjakas j, plg. ang. brandy (Sabaliauskas 2009, 281). 
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     Diagrama nr. 10. Lietuvių kalbos anglicizmai 

  

 Daugiausia rasta pastatų ir jų dalių pavadinimų 57% (4 ž.) ir tik po vieną žodį 

žemdirbystės padargo, transporto priemonės, valgio 14%/15% (1 ž.). Deja, neaptikta baldų ir 

indų pavadinimų (0%). 

 

 

      Diagrama nr. 11. Lietuvių kalbos skolintinė leksika 

 

 Kaip matyti diagramoje, kad daugiausia skolinių lietuvių kalba turi iš slavų 48% (35 ž.), 

šiek tiek mažiau germanizmų 28% (20 ž.), latvizmų ir anglicizmų turime nedaug 10% (7 ž.) ir 

mažiausias skaičius iš Pabaltijo finų 4% (3 ž.). Šiame darbe buvo etimologizuojami  skolintinės 

leksikos 72 žodžiai. 

 

3. 6. LEKSINIŲ GRUPIŲ NESUDARANTYS ŽODŽIAI 

 

Leksinių grupių nesudarantys sukurti daiktų pavadinimai: bū̃gnas, dáiktas, 

kars̃tas, knygà, lėlė̃, pagalỹs, põpierius, põsmas, síelis, smuiÚk̃as, vagà. 

 

 Būg̃nas (2) 1. mušamasis instrumentas, sudarytas iš graižo, aptempto iš abiejų galų 

oda: Didysis b. ~ą mušti. B. dusliai dundėjo. 2. tech. ritinio (ar kūgio) pavidalo mašinos dalis: 

Arpo, kuliamosios b. Karšimo b. Stabdžių ~ai. 3. raudonomis rombo pavidalo akimis žymima 

korta: Mesk, duok ~ą. Kerta ~ù. ~ai dgs. (2) kortų rūšis: ~ų dama (dz.lki.lt). 
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Lie. bū̃gnas<bū̃bnas, plg. br. 1y1e0. Slavų žodis siejamas su lie. bambė́ti, bam̃bti 

(Sabaliauskas 2009, 245).  

 Dáiktas (3) 1. bet kuris materialus objektas: Atsikraustė su visais ~ai�s̃. Reikalingas d. 

Medus saldus d. 2. dalykas, reikalas: Eikš, pasakysiu vieną ~ą. Geras d. padirbėti laukuose. 3. 

šnek. vieta: Šitam ~è skauda. Šiuo ~u galima per upę pereiti. ◊ Aiškus d. (aišku, be abejo). Baisus 

d. (labai daug, labai didelis). Didelis (čia) d. (nesvarbu). Galimas d. (galbūt). Į ~ą (į krūvą, kartu). 

Iš ~o (kartu, išvien; iš eilės). Kvailas (paikas) d. (kvailys). Menkas d. (menkniekis). Negirdėtas d. 

(neįtikima). Nuo ~o (iš eilės, ištisai). Pasiutęs d. (pasiutėlis; keblus dalykas). Senas d. (senis). 

Suprantamas d. (be abejo). Žioplas d. (žioplys) (dz.lki.lt). 

           Lie. dáiktas, plg. la. daîktas, pr. vns. kilm. deicta. Mėginama sieti su díegti, díegas. K. 

Būga teigė, kad dàikts piminė žodžio reikšmė galėjo būti  ksmailas kam nors durti daiktas j 

(Sabaliauskas 2009, 164). Pr. deicktas ‘kas nors’, ‘vieta’ artimiausiai siejasi su lie. daiktas 

‘priemonė’, ‘vieta’, la. daîkts; taip pat su lie. díegti, la. diêgt. Šalia baltiškų žodžių su senu 

priemonės sufiksu -ta- atkreiptinas dėmesys į žodžius su reikšme ‘dygti’ ir pan. (plg. lie. 

dáigas, daĩglius, daigà, díegas greta besiskiriančių reikšme la. daiga, daigs, daigle ir pan.). 

Antriniu santykiu susiję ir sl.: r. dial. 5X�98ï ‘stiprus, sveikas’ ir t. t., 5X� ‘ūgis’ ir pan 

(�qпq�qв П� A–D, 315–317). Pr. deickton (deikton; acc.) ‘vieta’ [ir kt.] : lie. dáiktas ‘vieta, 

Sache’, la. daîkts ar daîks ‘Sache’ (Endzelīns DI IV (2), 196). Randami du baltų kalbų 

atitikmenys. 

Kar̃stas (2) dėžė, į kurią guldomas lavonas, 2 kars̃tas (2) ryt. žr. k i r s t u k a 3 kárstas 

(1) geog. vandenų veikla tirpiose ir supleišėjusiose uolienose (dz.lki.lt). 

Lie. kar̃stas - slavų kalbų žodis yra skolinys iš finų. M. Vasmeris šį slavų kalbų žodį 

laikė baltizmu. K. Būga iš pradžių lie. kar̃stas laikė. K. Būga iš pradžių lie. kar̃stas laikė savu 

žodžiu ir siejo su lie. prãkartas kėdžios j. Tačiau vėliau savo nuomonę pakeitė. Tiesioginis 

skolinys iš finų yra la. škirÌsts  h dėžė, karstas j. J. Otkupščikovas lie. kar̃stas laiko savu žodžiu, 

siedamas su lie. kir̃sti (Sabaliauskas 2009, 247). Lie. karštas, la. karsts, šalia la. karst ‘karštėti’, 

kilę iš šaknies lie. kurti, la. kurt, s. sl. kuriti sę ‘rūkyti’, go. hauri ‘anglis’, s. isl. hyrr ‘ugnis’. Ide. 

kalbose, išskyrus bl.-sl. ir germ. kalbas, aiškaus skirtumo tarp reikšmių ‘karštas’ ir ‘šiltas’ nėra. 

Šių reikšmių žodžiai, išskyrus veldinius, kurie < ide. *g1her – ir ide. *k�el-, dažniausiai susiję 

su sąvokomis ‘virti’, ‘degti’(Buck 1949, 1077–1078). Atrodo, autoriui [Otkupščikovui] pavyko 

įrodyti, kad lie. kar̃stas, la. šķirs̃ts ‘Ý�q¥’ nėra paskolinti iš kitų kalbų, o yra baltų dariniai. Iš 

tikrųjų ir semantiškai, ir fonetiškai šiuos žodžius galima sieti su šaknimi *(s)ker- ‘kirsti, pjauti’. 
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Abejotina tik, ar lietuvių kalboje egzistuoja žodis ker̃stas, turįs reikšmę ‘Ý�q¥’, nors jį pateikia 

ir E. Frenkelis savo žodyne, nurodydamas į K. Būgos ir P. Skardžiaus darbus. Tačiau ir Būga, 

ir Skardžius žodį ker̃stas težino tik reikšme ‘зopÃo�q¼�]’, o kersto ‘Ý�q¥’ irgi nėra fiksuoto. 

Tačiau tai nejudina J. V. Otkupščikovo pateiktos etimologijos pamatų, o, be to, baltų 

dialektuose toks žodis galėjo ir egzistuoti, plg. s. r. ir r. dial. 2j)'26 (Kazlauskas 1968, 146). 

Knygà (2) 1. susiūti popieriaus lapai su spausdintu tekstu; pats tas tekstas: Skaityti, 

vartyti knỹgą. Spausdinti ~às. Mažo formato k. (~ẽlė, ~ùtė). Įdomi, rimta k. Vis prie knỹgų sėdi 

(daug skaito). 2. susiūti tušti popieriaus lapai ar blankai rašyti: Buhalterijos k. Namų k. 

Lankytojų k. Užrašų ~ẽlė (~ùtė). Taupomoji, čekių ~ẽlė. 3. stambaus veikalo dalis: Veikalas 

susideda iš trijų knỹgų.◊ Kaip iš knỹgų (labai puikiai, sklandžiai) kalbėti. Knỹgų kandis (menk. 

mokslo žmogus) (dz.lki.lt). 

Lie. knygà, plg. br. =0îѕa. Slavų kalbų žodžio kilmė gana neaiški, veikiausiai tai 

skolinys iš rytų kalbų (Sabaliauskas 2009, 247). Buckas tegia, kad lie. žodis knyga, atėjęs iš 

slavų kalbų, plg. s. sl. kŭnigy (pl. tantum) ‘raštas, knyga’, s.-kr. knjiga, č. kniha ir t. t. (bet iš 

pradžių tik pl.), bendras slavų knygos pavadinimas. Etimologija diskutuotina, tačiau gal kaip 

‘medinės lentelės’ (pan. kaip go. bōkōs), tai vediniai iš *kŭnŭ, matomos le. kien ‘kelmas’, arba 

tai skolinys (Buck 1949, 1293). 

Lėlė̃ (4) 1. mažo vaiko (ppr. mergaitės) pavidalo žaislas: Nupirko dukrelei lė̃lę. Mergaitė 

kaip l. (labai graži). 2. žmogaus ar gyvulio figūra teatro vaidinimams: ~ių̃ teatras. 3. šnek. 

naujagimis, kūdikis (dz.lki.lt). 

Lie. lėlė_, plg. br. 9X9X. Veikiausiai vaikų kalbos žodis, plg. est. lell  kdėdė j (Sabaliauskas 

2009, 248). Ir būtent tyrinėjami šitą vėlyvą leksiką, bendrą baltams ir slavams, susiduriama su 

didžiausiais sunkumais, norint atskirti giminiškus žodžius nuo skolinių. Neaišku, kokiais 

objektyviais kriterijais remdamiesi, kalbininkai, etimologinių žodynų autoriai tvirtina, kad 

lietuvių kalbos žodis dėdė giminiškas r., br. 5X5X, bet lie. lėlė – paskolintas iš br. 9X9X, arba 

kad lie. klodas – giminiškas r. =965, bet žodis sodas – jau skolinys iš slavų sad ir t. t.( Laučiūtė 

1977, 93). 

Pagalỹs (3b) Nupjautas ar atskeltas nestoras medžio gabalas, medgalys, lazda: Su pãgaliu 

reikėjo gintis nuo šuns. Įdėk kelis pãgalius į krosnį, tegul dar kūrenasi. Sudžiūvęs kaip p. Savaitę 

kaip p. gulėjau (sirgau). Kas nori mušti, tas ir pãgalį randa (tts.). Per pãgalį (mušamos, žūtbūtinai) 

kiaulės lenda prie lovio. Vaikai žaidžia ~iùkais (~ėl̃iais) (dz.lki.lt). 
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Lie. pagalỹs, plg. la. pagale hpliauska j. Sietina su lie. pa- +gãlas. Tos pačios žodis yra ir 

lie. pagaliaũ, pãgal (Sabaliauskas 2009, 167). Le. trm. pahalaszka ‘gruby kij’, br. trm. 

п6�69'Xш=6 yra skoliniai iš lie. pagalỹs (Rutkowska 2009, 86). 

Põpierius (1) 1. plona plaušinė medžiaga iš medžio, skudurų ir kt. rašyti, piešti, 

spausdinti: Rašomasis, vyniojamasis, laikraštinis p. ~iaus lapas. ~ė̃liai nuo saldainių. 2. šnek. 

oficialus raštas, dokumentas: Gavo iš gydytojo ~ių, kad sveikas. Tvarkyti ~ius. ą Blogi (prasti) 

~iai (nesėkmė) (dz.lki.lt). 

Lie. po_pierius, plg. le. papier. Lenkai savo žodį gavo iš lotynų kalbos, plg. lo. papyrus  

hpapirusas, popierius iš papyruso j, o šio šaltinis yra graikų kalba (Sabaliauskas 2009, 250). 

Põsmas (2) 1. atskirta siūlų sruogos dalis (metant, lenkiant): Kiek ~ų įmetei? 

Nesupainiok ~ų. Skietas šešiolikos ~ų. 2. dainos ar eilėraščio dalis, turinti vienodą eilučių 

skaičių, strofa: Tos dainos moku tik tris ~ùs (dz.lki.lt). 

Lie. po_smas k tam tikras siūlų kiekis, audžiant audeklą j, plg. br. Slavų žodis sietinas su 

la. puo_sms  h posmas, laikotarpis, narelis (šiaudo) j ir galbūt su s. v. a. faso  h pluoštas j. Mėginama 

sieti ir su slavų pasti  kganyti j (Sabaliauskas 2009, 250). 

Si@élis (1) Surišti plukdomi rąstai: Nemunu ~ius plukdė, varė, leido (dz.lki.lt). 

Lie. sielis, plg. la. sielis. Sietina su lie. siẽti  krišti j, la. sìet (Sabaliauskas 2009, 168). 

Daugelyje žodžių, reišk. ‘sielis’, kilę iš žodžių, reišk. ‘plūduriuoti’, ‘plaukti’; keletas susiję su 

sąv. ‘slysti’, ‘slidus’, kiti – ‘surišti’, ‘sutvirtinti’. Lie. sielis, la. sielains galbūt gimin. lie. sieti, la. 

siet (Buck 1949, 732). 

Smui@k̃as  (2) muz. keturių stygų instrumentas, traukomas stryku: Griežti ~ù. ~o 

balsas. ◊ Pirmuoju ~ù griežti (turėti vadovaujamą vaidmenį) (dz.lki.lt). 

Lie. smui_kas, plg. br. c¤(=. Slaviškos kilmės žodis, bendrašaknis su r. c¤(=amь  

ktraukyti j, lie. smùkti, smau_kti (Sabaliauskas 2009, 250). 

Vagà (4) 1. arimo griovelis: Ariant dvejetu, vienas arklys eina ~à, antras antvagiu. Bulvės 

sodinamos į ~às. 2. vagotuvu, kauptuvu padaromas gūbrelis: ~às, ~utès daryti. Apkaupti, nukasti, 

ravėti bulvių vãgą. 3. upės takas: Nemuno v. 4. prk. kas panašu į griovelį, raukšlė: Arklys kad 

nupenėtas, net v. eina per nugarą. Galvos smegenų vãgos. 

 ◊ Sena ~à eiti (elgtis kaip ir anksčiau). Į vãgą įeiti (surasti tinkamą veikimo būdą). Plačią vãgą 

varyti (plačiai veikti) (dz.lki.lt). 

Lie. vagà, plg. la. vaga. J. Endzelynas siejo su lie. vãgis (Sabaliauskas 2009, 170). 

Manoma, kad priešistoriniais laikais Rytų Europos nestepinės juostos žmonės buvo susiję su 
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žemdirbyste ir kad šių žmonių kalbose žemdirbystės leksika turi reprezentuoti labai archaišką 

leksikos sluoksnį, siekiantį gilią senovę. Jeigu atitinkamus žodžius galima traktuoti 

bendrabaltiškais ir bendraslaviškais (praslaviškais), tai dėl vietos stokos apsiribojome tik jų 

nurodymu, - jeigu ne, tai nurodome ir kitų baltų ir slavų kalbų žodžius. Ide. atitikmenys ir 

rekonstruotos prokalbės formos etimologijai paaiškinti nurodomos tik sunkesniais atvejais.] 

Lie. vagà (Sirvydas verčia ‘brózda’) : s. sl. brazda (t. y. *borzda); lie. žodis netiesiogiai 

reprezentuoja ide. archaizmą, t. y. šaknies *Ìegʷ- (plg. s. persų ūd-avaǰam ‘ich stach aus’), iš 

kurios kilęs ide. Europos kalbose norago pavadinimas, vedinys (plg. Fraenkel II 1179–1180), 

kur pateikiama absoliutus sugretinimas tarp pr. wagnis ‘noragas’ ir gr. trm. οjφνίς); prosl. 

*borzda, etimologiškai siejant su gr. *φάρω ‘spalte, zerstückele’, φαρόω ‘pflüge’, φαρ́ος n. 

‘Pflug, Pflügen’, atrodo, inovacija ir visiškai nesiskiria nuo šaknies *bher- 3 ‘mit einem 

scharfen Werkzeug bearbeiten, ritzen, schneiden…’ (Pokorny 133–135). 

 

 

     Diagrama nr. 12. Leksinių grupių nesudarantys žodžiai 

 

Galima teigti, kad šios leksinių grupių nesudarančių žodžių leksikoje dominuoja 

skolintinė iš slavų kalbų leksika 92% (7 ž.) (būgnas, karstas, knyga, lėlė, popierius, posmas, 

smuikas) ir dar turime baltų kalboms būdingos leksikos žodžių 8% (4 ž.) (daiktas, pagalys, 

sielis, vaga). 

 

IŠVADOS 
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 Šiame darbe pateikta 211 žmogaus sukurtų daiktų pavadinimų. Visi žodžiai yra 

etimologiškai motyvuoti.  

 Etimologiškai motyvuotų žmogaus sukurtų daiktų pavadinimų skaičius ir kilmė: 

 

 

           Diagrama nr. 13. Žmogas sukurtų daiktų pavadinimų etimologinė 

motyvacija 

   

1) Lietuvių kalbos leksikos (be skolintinės) 128 (68%) lietuvių kalboje vartojami žodžiai.  

• Lietuvių kalbos leksikos (be skolintinės) žmogaus sukurtų daiktų pavadinimų  

pagrindas yra baltų kalboms būdinga leksika, kurios skaičius 32% (41 ž.). 

• Nedaug atsilieka senoji ide. leksika ir tik lietuvių kalbai būdinga leksika po 25%  

(33/34 ž.).  

• Mažiausias skaičius, bet nemažai yra bendrosios baltų ir slavų leksikos 16% (20  

ž.).  

2) 72 (34%) skolintinės leksikos.  

• Daugiausia skolinių „Žmogaus sukurtų daiktų pavadinimų“ lietuvių kalba turi  

iš slavų 48% (35 ž.). 

•  Šiek tiek mažiau germanizmų 28% (20 ž.) 

•  Nedaug turime latvizmų ir anglicizmų 10% (7 ž.). 

• Mažiausias skaičius skolinių iš Pabaltijo finų 4% (3 ž.).  

3) 11 (5%) leksinių grupių nesudarančios leksikos. 
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• Galima teigti, kad  leksinių grupių nesudarančių žodžių leksikoje dominuoja  

iš slavų kalbų skolintinė leksika 92% (7 ž.). 

• Pateikta ir baltų kalboms būdingos leksikos 8% (4 ž.).  
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SANTRAUKA 

 

Alina Podvorska 

„Žmogaus sukurtų daiktų pavadinimų etimologinė motyvacija“ 

Magistro darbas 

 

Darbo objektas – žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai. 

Darbo tikslas – aptarti kai kurių žmogaus sukurtų daiktų pavadinimų etimologinę 

motyvaciją, suskirstyti šiuos žodžius etimologiniu leksiniu požiūriu. Darbe stengtasi pateikti 

daug perskaitytos literatūros, kur tarp įvairių autorių kyla daug diskusijų. 

       Pagrindiniam tikslui įgyvendinti keliami tokie uždaviniai: 

1) Apibrėžti etimologijos sąvoką. 

2) Išrinkti žodžius (žmogaus sukurtų daiktų pavadinimų), pateiktus Algirdo Sabaliausko  

„Lietuvių kalbos leksikoje“ ir papildyti juos kituose veikaluose etimologizuotais žodžiais 

(Wojciech Smoczyński „Słownik etymologiczny języka litewskiego” ir kt.). 

3) Sudaryti žodynėlį, remiantis dabartinės lietuvių kalbos žodyno elektronine versija. 

4) Suskirstyti žodžius kilmės atžvilgiu. 

5) Suskirstyti žodžius grupėmis. 

6) Objektyviai aptarti visų žodžių etimologinę motyvaciją, remiantis įvairių kalbininkų  

subjektyviomis ir objektyviomis nuomonėmis. 

7) Diagramose pateikti statistinius duomenis. 

Išvadose pateikti statistiniai duomenys: 

Lietuvių kalbos leksikos (be skolintinės) žmogaus sukurtų daiktų pavadinimų pagrindas 

yra baltų kalboms būdinga leksika, kurios skaičius 32% (41 ž.). Nedaug atsilieka senoji ide. 

leksika ir tik lietuvių kalbai būdinga leksika po 25% (33/34 ž.). Mažiausias skaičius, bet 

nemažai yra bendrosios baltų ir slavų leksikos 16% (20 ž.). Bendrai etimologizuoti lietuvių 

kalbos leksikos (be skolintinės) 128 lietuvių kalboje vartojami žodžiai.  

 Daugiausia skolinių žmogaus sukurtų daiktų pavadinimų lietuvių kalba turi  slavizmų 

48% (35 ž.), šiek tiek mažiau germanizmų 28% (20 ž.), latvizmų ir anglicizmų turime nedaug 

10% (7 ž.) ir mažiausias skaičius skolinių iš Pabaltijo finų 4% (3 ž.). Šiame darbe buvo 

etimologizuojami  72  skolintinės leksikos žodžiai.       
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Galima teigti, kad  leksinių grupių nesudarančių žodžių leksikoje dominuoja skolintinė 

slavų kalbų leksika 92% (7 ž.) (būgnas, karstas, knyga, lėlė, popierius, posmas, smuikas ir t. t.) ir 

dar turime baltų kalboms būdingos leksikos žodžių 8% (4 ž.) (daiktas, pagalys, sielis, vaga ir t. 

t. ). 
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SUMMARY 

 

Alina Podvorska 

„Derivative Motivation of the Names of Man  made Things“ 

Master thesis 

 

The subject of the work – „the Names of Man – Made Things“. 

The aim of the wort is to investigate the motivation of giving derivate names  

of man-made things, to divide them according to their lexikal derivative meaning. 

 In the work I tried to present the material used fro different sources, as there is a 

discussion and difference in opinions among a lot of authors. 

 The main tasks of the work are: 

1) To describe the meaning of derivation. 

2) To choose the words (man-made things) given in „Lietuvių kalbos leksika“ by  

Algirdas Sabaliauskas and to supplement them with derivative words (Wojciech Smoczyński 

„Słownik etymologiczny języka litewskiego” etc.). 

3) To make a small dictionary taking into consideration E-version of modern Lithuanian  

dictionary. 

4) To dividive the words according their origin. 

5) To unite the words in groups. 

6) To discuss objectively all the words’ derivative motivation, taking into consideration  

all the subjective and objective opinions of the speakers. 

7) To present statistic’s data in the diagram. 

In the conclusion the statistic’s data is shown. 

 The basis of the original (not borrowed) Lithuanian names of man-made things is the 

peculiarity of the Baltic languages, the number of which is 32% (41 w.). Not much is behind 

the old ide. and only for the Lithuanian language peculiar lexics 25% (34/33 w.). The smallest 

number but very important one is common Baltic and Slave lexics that makes 16% (20 w.). 

 In general there are 128 derivative (not borrowed) words used in the Lithuanian 

language. 

 The majority of borrowed names of made things the Lithuanian language has from the 

Slavgroup of languages 48% (35 w.), less from the German groups of languages 28% (20 w., 
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then come borrowins Latvinisms, Anglicisms 10% (7 w.) and the smallest number is from 

Baltic Finnish 4% (3 w.). In this work 72 borrowed words were etymologized. 

 Thus, we can assert that borrowings, not forming groups in lexis, in the majority come 

from Slav 92% (7 w.) (bugnas (drum), karstas (coffin), knyga (book), lėlė (doll), popierius 

(paper), smuikas (violin) etc.)  and we also have peculiar to Baltic languages words 8% (4 w.) 

(daiktas (a thing), pagalys (stick) etc.). 
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MAGISTRO DARBO PRIEDAI 

 

1. ŽODYNĖLIS 

 

A 

 

Ãdat÷a (1) 

1. smailus metalinis virbalėlis su siūlo įveriama ausele, siuvimo įrankis: Mažoji, didžioji ã. 

Mašininė ã. (siuvamosios mašinos). Iš ~os (siūdamas) gyvena. Įverk ~ą (siūlą į ~ą). Kaip su 

~omis bado nugarą. 

2. bet kuris įrankis, virbalėlis, panašus į šį siuvimo įrankį: Chirurginė ã. (žaizdos 

susiuvamoji). Patefono ã. Ežio ~os (spygliai). 

3. šnek. injekcija, įtraiška, įšvirkštis: ~as leidžia ligoniui. 

∧ Jūrų ã. (zool. pailga šarvuota šiltų jūrų žuvis, Syngnathus ir Neropis). 

◊ Iš ~os vežimą priskaldo (iron. perdeda, išpučia dalyką). Sėdi kaip ant ~ų (nerimsta) 

(dz.lki.lt). 

Akė́č÷ios dgs. (1) 

padargas žemei purenti, akėti: Geležinės a. Spyruoklinės, lėkštinės a. ~iomis daržą akėjo. 

Perėjo su ~iomis (kiek paakėjo) (dz.lki.lt). 

Ãkstin÷as  (3b) 

1. spyglys, dyglys, gylys: Rožės ir agrastai su ~ai�s̃. 

2. javų akuotas. 

3. stagaras, ražas; smaili lazdelė rambiems gyvuliams varyti. 

4. prk. paraginimas, paakinimas, impulsas, stimulas: Ã. dirbti, mokytis. 

5. teatr. veiksmo postūmis (dz.lki.lt). 

Aliẽj÷us (2) 

augaliniai riebalai: Sėmenų, kanapių, saulėgrąžų, aguonų a. Valgomasis a. ~ų muša, 

spaudžia. ~uje kepa žuvis. Salotos su ~umi. 

◊ ~ų pilti į ugnį (didinti kivirčą) (dz.lki.lt). 

Al÷ùs (4) 

svaigus gėrimas, daromas ppr. iš miežių salyklo bei apynių: Silpnas, stiprus, drumstas, 
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šviesus a. A. rūgsta, putoja. Nusistelbęs a. Pastatė ~aũs. Nuo ~aũs pilvą skaus. 

◊ Žvirbliai ãlų daro (čirškia) (dz.lki.lt). 

Aplúokas (1) 

 aptvaras prie tvartų gyvuliams paganyti, žardis (dz.lki.lt). 

Arbatà (2) 

1. žr. a r b a t ž o l ė s. 

2. gėrimas su arbatžolėmis: Stipri, silpna a. A. dar nepritraukė. Geria arbãtą su citrina 

(dz.lki.lt). 

Árkl÷as (3) 

etnogr. senovinis padargas žemei arti, žagrė, žambis: ~o noragas nulūžo. ~u bulves 

arinėdavo (dz.lki.lt). 

Arp̃as (4) 

grūdų vėtomoji mašina (dz.lki.lt). 

Arúodas (1) 

klėties užtvaras grūdams, rūsio bulvėms pilti: Pilnas a. rugių (dz.lki.lt). 

 Ąsà (4) 

1. indo auselė paimti: Puodo, ąsočio ą. 

2. skrynios, stalčiaus rankena. 

3. drabužio kilpelė segti ar pakabinti: Švarko ą., ąsẽlė išplyšo. 

4. botago ar kokios virvės kilpa. 

5. adatos skylelė siūlui verti. 

6. bato aulo kilpelė (dz.lki.lt). 

 Asl‖à (2, 4) 

1. molinis trobos, klojimo grendymas: Ãslą šluoti. Šoka ~ẽlėj seselių pulkelis (d.). 

 2. krosnies padas (dz.lki.lt). 

 Aš÷i@̀s, ~iẽs, ~ių̃ m. (4) 

1. prietaiso ar mašinos dalis, ant kurios laikosi ratai, skridiniai ir kt. 

2. spec. tikra ar menama tiesė, einanti per kieno vidurį: Žemės a. Simetrijos a. Kompozicijos 

a. Koordinačių a. 

3. kubinis sieksnis: Medžių, malkų a. (dz.lki.lt). 

 Avil‖ỹs (3b) 
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 bičių būstas; bičių šeima tame būste: ~ių̃ yra kelminių ir rėminių. Vienas a. žiemą iššalo. A. 

(dz.lki.lt). 

 

B 

 

  

           Bàksas 

(Nerasta dz.lki.lt). 

 Bakū̃žė (2) 

ntk. = l ū š n a (dz.lki.lt). 

Bald̃as (2) 

 vienas iš kambario apstatymo daiktų (stalas, kėdė, spinta ir pan.): Senoviški ~ai. Minkštus 

~ùs pirko (dz.lki.lt).  

Bálkis (1) 

ntk. = s i j a 

 Balñ÷as (4) 

raitelio sėdynė: Sėsti į ~ą. Drybso kaip b. Atidavei arklį, atiduok ir ~ą (viską atiduok). 

Tinka kaip kiaulei b. (iron. netinka) (dz.lki.lt). 

 Balži@én÷as (1) 

1. akėčių, rogių skersinis: Akėčvirbaliai sukalti į ~ą. 

2. medžio (ppr. beržo) gabalas padargams daryti (dz.lki.lt). 

Blỹn÷as (2) 

1. keptuvėje kepamas plonas valgis, sklindis: Bulviniai, miltiniai ~ai. 

2. prk. koks suplotas daiktas (pvz., kepurė). 

3. šnek. mušimas per užpakalį (dz.lki.lt). 

  Botãg÷as (2) 

įnagis gyvuliams varyti; kirtis juo: Plakti, kirsti ~ù. Veja ~ą. Arkliams po ~ą ir lekia. 

Gauti ~ų (dz.lki.lt). 

Brandė 

(Nerasta dz.lki.lt). 

 Bùcinis 

(Nerasta dz.lki.lt). 
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 Būd‖à (4) 

 1. nedidelis namelis, pastogė: Sargo, piemens b. Telefono ~ẽlė. 

2. lindynė ppr. šun 

3. vežimo, karietos dangtis: Važiuoja po ~à. 

4. istor. Lietuvos miško verslo įmonė (dz.lki.lt). 

Būg̃n÷as (2) 

1. mušamasis instrumentas, sudarytas iš graižo, aptempto iš abiejų galų oda: Didysis b. 

~ą mušti. B. dusliai dundėjo. 

2. tech. ritinio (ar kūgio) pavidalo mašinos dalis: Arpo, kuliamosios b. Karšimo b. 

Stabdžių ~ai. 

3. raudonomis rombo pavidalo akimis žymima korta: Mesk, duok ~ą. Kerta ~ù. 

~ai dgs. (2) kortų rūšis: ~ų dama (dz.lki.lt). 

 Bùr÷ė (2) 

tam tikras prie stiebo pritaisomas audeklas laivui vėju varyti: Iškelti, įtempti, atleisti ~ę 

(~ès). Baltos ~ės plazda (dz.lki.lt). 

  

C 

 

Cùkr÷us (2) 

saldi vandenyje tirpstanti medžiaga, gaminama ppr. iš cukrinių runkelių, cukranendrių: 

Smulkus, gabalinis c. Rafinuotas c. Arbata su ~umi (dz.lki.lt). 

 

Č 

 

Čérpė (1) 

1. molio plytelė stogui dengti. 

2. etnogr. molinis indas aguonoms ar šiaip kam trinti (dz.lki.lt). 

 

D 

 

 Dáiktas (3) 

 1. bet kuris materialus objektas: Atsikraustė su visais ~ai�s̃. Reikalingas d. Medus saldus d. 
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 2. dalykas, reikalas: Eikš, pasakysiu vieną ~ą. Geras d. padirbėti laukuose. 

 3. šnek. vieta: Šitam ~è skauda. Šiuo ~u galima per upę pereiti. 

 ◊ Aiškus d. (aišku, be abejo). Baisus d. (labai daug, labai didelis). Didelis (čia) d. 

(nesvarbu). Galimas d. (galbūt). Į ~ą (į krūvą, kartu). Iš ~o (kartu, išvien; iš eilės). Kvailas 

(paikas) d. (kvailys). Menkas d. (menkniekis). Negirdėtas d. (neįtikima). Nuo ~o (iš eilės, 

ištisai). Pasiutęs d. (pasiutėlis; keblus dalykas). Senas d. (senis). Suprantamas d. (be abejo). 

Žioplas d. (žioplys) (dz.lki.lt). 

Dal̃g÷is(2) 

įrankis javams ar žolei pjauti: ~į pustyti, plakti. Plieno ~ẽlis. Pučiasi kaip varlė prieš ~į 

(tts.).  Koks valgis, toks ir d. (tts.). Su ~iù giedros nelauk (tts.) (dz.lki.lt). 

Spietė (dz.lki.lt). 

 Dar̃ž÷as (4) 

1. žemės sklypas daržovėms auginti: Agurkus ~è sodina. ~o žemė (gera). ~ùs ravėti. 

Nevesk ožio į ~ą, kops ir pats (tts.). 

2. d. žr. d a r ž e l i s 1 (dz.lki.lt). 

 Daržin‖ė̃ (3b) 

 trobesys pašarui, javams ir kt. laikyti: Šienas sukrautas ~ėjè (dz.lki.lt). 

Daž÷ai@ ̃dgs. (4) 

dažomoji medžiaga: Raudoni, mėlyni, aliejiniai, vandeniniai, sintetiniai d. ~ùs skiesti 

(dz.lki.lt). 

 Dėž‖ė̃ (4) 

 daiktas kam nors sudėti ir laikyti: Vinių d. Saldainių ~ẽlė. Degtukų ~ùtė. Pašto ~ùtė  

(dz.lki.lt). 

Druskà (2) 

1. sūrus mineralinis junginys, vartojamas maistui nuo gedimo apsaugoti ir kitiems reikalams: 

Valgomoji, sūdomoji d. Valgis be drùskos neskanus. Taip užsūdė, kad viena d. Drùskos 

rūgštis. 

2. cheminis junginys, kuriame rūgšties vandenilis pakeistas metalu: Kalio d. Karčioji d. 

(magnio sulfatas). 

◊ Drùską sverti (susikibus iš užpakalio rankomis kilnotis toks žaidimas) (dz.lki.lt). 

 Dúon÷a (1) 

1. rupių miltų kepalais kepamas valgis: ~os riekė, abišalė, pluta, kriaukšlė. Juoda, balta, 
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kvietinė, ruginė d. ~ą maišyti, minkyti, kepti. ~ą jau pašovė į krosnį. Gardi ~ẽlė, ~ùtė. Ne 

viena ~a žmogus gyvas (tts.). Verkia d. tinginio valgoma (tts.). 

2. vieno duonos kepimo užmaišymas: Šio malimo trims ~oms užteks. 

3. duoniniai javai: Šiemet ~os užaugo. 

4. pramitimas, gyvenimas: Geras darbininkas visur ~ą turės. Paragavo mokytojo ~os. Duoti 

tėvams ~ą (pragyvenimą). 

∧ Bičių d. (suneštos į korį žiedadulkės). Gegutės d. (raudonoji žiognagė). 

◊ Be ~os ir druskos suėstų (labai nekenčia). D. ir druska (simbolinės svečių sutikimo vaišės). 

~os kąsnis (pragyvenimas). Lengva d. (gyvenimas be rūpesčių). ~ą valgyti (iš ko) 

(pragyvenimui užsidirbti) (dz.lki.lt). 

 Dùr÷ys, ~ų m. dgs. (2) 

sienos anga įeiti ar išeiti; įtaisas tai angai uždaryti: Atidaryti, atverti, užrakinti ~i�s̀. D. į 

virtuvę, į kiemą. Pabarškino į ~i�s̀. Suveriamosios, stiklinės d., ~ẽlės. Laukinės d. Sprukti 

pro ~i�s̀. 

◊ D. atdaros (atviros) (galima laisvai įstoti, lankytis). D. neužsidaro (daug lankytojų). 

~i�s̀ parodyti (išvaryti). D. uždarytos (nepriimama). Uždaromis ~imis (dalyvaujant tik 

reikalingiems, oficialiems asmenims). Už ~ų (čia pat, arti) (dz.lki.lt). 

 Džėla 

(Nerasta dz.lki.lt). 

 

E 

 

Eldijà (3b) 

skobtas laivelis, luotas (dz.lki.lt). 

 

G 

 

 Gar̃das (4) 

1. tvarte ar lauke užtverta vieta gyvuliams laikyti. 

2. iš lentų sukalta dėžė kiaulėms vežti (dz.lki.lt). 

Gatvekaris 

(Nerasta dz.lki.lt). 
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 Gélda (1) 

 1. skobtas pailgas indas; jame telpantis kiekis: ~oje plovė marškinius. Pilna ~ẽlė tešlos. 

 2. lovys: Sukalk ~ą. Pilna g. Jovalo (dz.lki.lt). 

Gi@r̀n÷a (1) 

malamasis akmuo: Sukasi kaip apatinė g. (apie nerangų žmogų). 

~os dgs. malamasis įtaisas: Geros ~os viską mala. Vai, ūžkit, mano ~ẽlės (d.). Malūnas 

mala keliomis ~omis. 

◊ ~as pakelti (paviršutiniškai, atmestinai imti dirbti) (dz.lki.lt). 

 Grą̃žt÷as (2) 

įrankis skylėms gręžti: ~ù skylę gręžia. ~ẽlis grėblio galvai išgręžioti (dz.lki.lt). 

Grėbl÷ỹs (3) 

1. įrankis grėbti, žemei purenti: Tas g. smagus. Grėb́lio galva nulūžo. Kiek trūkelių 

užtraukiau, tiek ~ẽlių sulaužiau (d.)  

2. grėbiamasis padargas ar mašina: Arklinis, traktorinis g. Vartomasis g. (dz.lki.lt). 

           Griñd‖ys, ~ų̃ dgs. (4) 

 lentų ar kitoks klojinys patalpoje: Lentų, parketo, linoleumo, marmuro g. Dažytos g. Įdėtos 

naujos g. Svirno ~ùžės netašytos (d.) (dz.lki.lt). 

 Gryčià (2) 

etnogr. 

 1. gyvenamasis namas. 

 2. prastesnysis gyvenamojo namo galas: Vesk svečią į seklyčią, o ne į grỹčią  (dz.lki.lt). 

 Grosernė 

(Nerasta dz.lki.lt). 

 Grõtos dgs. (2) 

 metalinių (rečiau kitokių) virbų užtvara: Balkono, židinio g. Kalėjimo g. Pasodinti už ~ų. 

Langą apkalti ~omis (dz.lki.lt). 

 Gur̃bas (4) 

 1. iš vytelių pintas krepšys, pintinė, krežis; jame telpantis kiekis: Bulvinis g. G. bulvių, 

obuolių. ~ùtis vyšnių. 

 2. naminių paukščių ląsta, narvas. 

 3. šuns būda: Padariau šuniui ~ą, ~ẽlį. 

 4. ryt. Tvartas (dz.lki.lt). 
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I 

Iẽšm÷as (2) 

1. nusmailintu galu pagalys ar geležis durti, pasmeigti: Ant ~o kepama mėsa. Ilgą ~ą 

bedrožiant, šuo kepsnį pagaus (tts.). Dieglys varsto lyg i. Aštrus vėjas kaip i. 

2. senovinis ginklas, durtuvas. 

Yla (1) 

 įrankis skylutei pradurti: Ýlą nulaužti, atbukinti. Ýlos maiše nepaslėpsi (tts. neteisybės, 

pikto sumanymo ir kt. nepaslėpsi). Sėdi kaip ant ýlų (tts. labai nerimsta, skuba kur nors). 

◊ Išlindo ý. iš maišo (paaiškėjo kėslai, tikrenybė) (dz.lki.lt). 

3. tech. geležinkelio bėgių įrenginys traukiniams iš vieno kelio nukreipti į kitą (dz.lki.lt). 

Iñkar÷as (1) 

1. tam tikros formos kablys laivui tvirtinti prie dugno: ~ą nuleisti, išmesti, pakelti. 

2. tech. elektros mašinos dalis, kurioje indukuojama elektrovaros jėga (dz.lki.lt). 

 Ìrkl÷as (1) 

1. mentė su kotu irtis: Besiiriant i�̀. lūžo. 

2. žem. laivelis, luotas: Su ~u marių neperplauksi (dz.lki.lt). 

 

J 

 

 

Jáuj÷a (1) 

etnogr.  

1. pastatas linams džiovinti ir minti. 

2. kūrenama javų džiovykla kluone; kluonas su tokia džiovykla: Byrant dirvoje, birs ir ~oje 

(tts.)  

3. javų ar linų kiekis, telpantis vienoje tokioje džiovykloje: Bus penkios ~os linų. 

Jùng÷as (1) 

1. etnogr., istor. pakinktas jaučiams kinkyti, jungti. 

2. etnogr., istor. darbinių jaučių pora: Pirkę ~ą jaučių. 

3. prk. priespauda, našta: Vergai troško nusikratyti romėnų ~u (dz.lki.lt). 
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K 

 Káil÷is (1) 

plaukuota gyvulio oda: Avies, vilko, šuns, lapės k. Skreba kaip senas k. ü prk.: Neteisk kito, 

kol jo ~yje (padėtyje) nesi buvęs.  

◊ Devynis ~ius lupti (išnaudoti). Į ~į duoti, krėsti, pilti (mušti). Į ~į gauti (būti mušamam). Į 

~į įdėti (prilupti). Iš ~io nertis (labai stengtis). ~į austi, dirti, engti, kaišti, karšti, kedenti, 

mauti, nerti, rumžti, skusti, šukuoti, vėtyti (mušti, perti). ~į išdirbti, išdulkinti, išengti, 

iškaršti, išlupti, išpliekti, išprausti, ištaisyti, išvanoti, išvelėti, nukaršti, nulupti, numauti 

(prilupti, išperti). ~į įduoti, įkišti (pakliūti į bėdą). ~į išversti (niek. pakeisti pažiūras, 

įsitikinimus). ~į nešti (sprukti). ~į sukti (gelbėtis). K. šiaušiasi (labai baisu). Nedoro ~io 

(piktas). Sveiką ~į išnešti (laimingai iš pavojaus, iš bėdos išsisukti). Vilkas avies ~iu (kas 

apsimeta esąs geras) (dz.lki.lt). 

Kalavi@j̀÷as (2)  

1. tiesus duriamasis ir kertamasis ginklas: Kirsti (su) ~ù. Iškėlė nuogą ~ą. Priešai ugnimi ir 

~ù. 

 Kált÷as (1)  

Įrankis skylėms kalti: (Su) ~u skylę kala. Pagaląsk ~ą girnoms kalti. Kietas sūris kaip k. ü 

prk. : Nerodyk savo ~ų (dantų) (dz.lki.lt). 

 Kamarà (2)  

etnogr. valstiečio trobos patalpa įvairiems produktams ir daiktams pasidėti: Pripylėme bulvių 

pilną kamãrą  (dz.lki.lt). 

 Kambar÷ỹs (3b)  

atskira namo ar buto patalpa: Miegamasis, valgomasis, vaikų, darbo, svečių k.  

Pereinamas, atskiras k. Nuomoti kam̃barį. Trijų ~ių̃ butas. Gyveno mažame ~ėl̃yje, ~iukè 

(dz.lki.lt).  

 Kãminas (3b) 

 statinys dūmams ar garams išeiti: Krėsti, valyti ~us. Vyras kaip k. (didelis) (dz.lki.lt). 

 Kañkl÷ės dgs. (2)  

Muz. styginis lietuvių liaudies instrumentas: ~ėmis skambina. ~ès atsinešė (dz.lki.lt). 

  Kárd÷as (3) 

lenktas kertamasis ir duriamasis ginklas: Plieno k. Nuogas k. (ištrauktas iš makšties). ~ai�s̃ 
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sukapoti. Kam šėrei žirgelį, kam šveitei ~ẽlį (d.) . 

◊ Damoklo k. (nuolatinė grėsmė) (dz.lki.lt). 

1 Kar̃stas (2) 

dėžė, į kurią guldomas lavonas  

       2 kars̃tas (2)  

ryt. žr. k i r s t u k a s 

       3 kárstas (1)  

geol. vandenų veikla tirpiose ir supleišėjusiose uolienose (dz.lki.lt). 

 Kãtilas (3b) 

 didelis metalinis indas: ~è verda bulvės. Garo k. Juokiasi puodas, kad k. juodas (tts.) 

(dz.lki.lt). 

Káuš÷as (1) 

1. didesnis samtis (ppr. medinis); kiekis, telpantis į tokį samtį: K. vandens, miltų. 

2. geriamasis indas (ppr. medinis); kiekis, telpantis į tą indą: Gėrė midų iš ~ų. 

3. ekskavatoriaus dalis, kabinanti žemę; vienu kartu pakabinamas žemės kiekis. 

4. panašus į samtį įrankis žuvims gaudyti: Su ~u kūdroje karosus gaudo (dz.lki.lt). 

 Kẽkšis  

(Nerasta dz.lki.lt). 

Kẽpal÷as (3b) 

apskritas arba pailgas duonos ar pyrago kepinys: Bemeilydamas ~o, nustosi ir riekės (tts.) . 

~áitis, ~iùkas duonos (dz.lki.lt). 

Keselŷs   

(Nerasta dz.lki.lt). 

 Kėd‖ė̃ (4) 

 baldas su atrama vienam sėdėti: Sėdėti ant ~ė̃s. 

 ◊ Ne savo ~ėjè sėdėti (dirbti ne pagal pasiruošimą) (dz.lki.lt). 

 Kibi@r̀÷as (2),ki@b̀ir÷as (3b) 

indas vandeniui semti ir nešti, pienui ir kt. supilti; į jį telpantis kiekis: Vandens k. ~ais sėmė 

vandenį. ~iùkas pieno. Liepos ~ėl̃iai. 

◊ Kaip iš ~o (labai smarkiai) lyti (dz.lki.lt). 

Kìpis 

(Nerasta dz.lki.lt). 
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Kir̃v÷is (2) 

įrankis malkoms ar šiaip kam skaldyti, kapoti, tašyti: K. atšipo, nusmuko. Atsikirto k. į 

akmenį. Kaip ~iù atkirto (šiurkščiai atsakė). Kaip k. plaukia (iron. tuoj skęsta). Aštrus ~ 

(i)ùkas. Akmeninis ~ẽlis. 

◊ Atitiko k. kotą (labai pritiko, toks tokį rado). Kaip k. su akmeniu (labai nesugyvena). 

Nors ~į (pa)kabink (apie blogą kambario orą) (dz.lki.lt). 

Kisiẽl÷ius (2) 

valgis iš raugintos avižinių miltų sunkos arba uogų su krakmolu: Spanguolių k. 

◊ Devintas vanduo nuo ~iaus (tolimas giminė) (dz.lki.lt). 

  Klė́tis, ~ies m. (1) 

 trobesys ar trobesio dalis javams pilti, drabužiams laikyti, miegoti, svirnas: Pilna k. grūdų. 

Kai aš ėjau per ~ùžę, ~ies grindys linko (d.) (dz.lki.lt).      

 Klúonas 

(Nerasta dz.lki.lt). 

Kõklis (2) 

glazūruota plona plyta, vartojama krosnims iš išorės, sienoms ir grindims kloti (dz.lki.lt). 

Knyg÷à (2) 

1. susiūti popieriaus lapai su spausdintu tekstu; pats tas tekstas: Skaityti, vartyti knỹgą. 

Spausdinti ~às. Mažo formato k. (~ẽlė, ~ùtė). Įdomi, rimta k. Vis prie knỹgų sėdi (daug 

skaito). 

2. susiūti tušti popieriaus lapai ar blankai rašyti: Buhalterijos k. Namų k. Lankytojų k. 

Užrašų ~ẽlė (~ùtė). Taupomoji, čekių ~ẽlė. 

3. stambaus veikalo dalis: Veikalas susideda iš trijų knỹgų. 

◊ Kaip iš knỹgų (labai puikiai, sklandžiai) kalbėti. Knỹgų kandis (menk. mokslo žmogus) 

(dz.lki.lt). 

Kor÷ỹs (4) 

bičių dirbinys iš vaško su taisyklingų skylučių eilėmis medui, duonai dėti ir perams auginti: 

Bitės ~iùs siuva. Dirbtinis k. Pyragas kaip k. (išakijęs) (dz.lki.lt). 

Kõš÷ė (2) 

tirštas valgis (ppr. gaminamas iš kruopų, miltų, grūstų bulvių), tyrė: Vaisių k. Ryžių k. 

(~ẽlė) vaikams. Iš tų miltų nebus ~ės (tts. iš to nieko neišeis). 



124 
 

◊ Beržinė k. (juok. plakimas rykšte). ~ės privirti (pridaryti nemalonumų, painiavos) 

(dz.lki.lt). 

Kót÷as (3) 

1. įrankio ar daikto dalis, už kurios laikoma, kuria remiamasi: Kirvio, peilio, plaktuko k. 

Grėblio, dalgio k. Vėliavos, ieties k. Stūmoklio, vožtuvo k. 

2. žolės ar lapo, vaisiaus šakutė, stiebas; grybo kojelė: Kopūsto, kriaušės k. 

◊ Į pat ~ą (kaip reikiant, tinkamas). Iš ~o virsti (senti). Kuris k. (klausiant nustebus, 

supykus). Nuo ~o nusivaryti (nusilpti) (dz.lki.lt). 

Kulkà (2) 

mažas kūgio pavidalo šaudmuo: Šautuvo k. Revolverio k. Lekia kaip k. (labai greitai) 

(dz.lki.lt). 

 Kuõl÷as (4) 

1. į žemę kalamas tvoros pagalys, baslys, mietas: ~ą tašyti. Kad ir ~ai�s̃ lytų, ateisiu. 

2. trumpas pagalys, geležies strypas, kalamas į žemę gyvuliui pririšti arba į sieną kam nors 

pakabinti. 

◊ Kaip ~ą prarijęs (nejudrus, nejudantis). Liežuvis ~ù atsistojo (žodžio neištaria). Nors ~ą 

ant galvos tašyk (apie nejautrų, ramų žmogų) (dz.lki.lt). 

 Kū́j÷is (1) 

1. tam tikro pavidalo plieno gabalas su kotu, vartojamas kalti, plakti, akmenims skaldyti: 

Gerą kalvį k. peni (tts.) . 

2. tech. kalimo mašina: Pneumatinis, garo k. 

◊ Tarp ~o ir priekalo (labai sunkioje, pavojingoje padėtyje) (dz.lki.lt). 

 Kloji@m̀‖as (2) 

1. → k l o t i (veiksmas). 

 2. trobesys javams krauti, kluonas: Darbštus į ~ą, tinginys į vežimą (tts.). 

 3. grendymas, laitas. 

 4. vienam kartui kulti ant grendymo suklojami javai: Lig pusryčių iškūlėm tris ~ùs rugių 

(dz.lki.lt). 

Knãtas (4)  

ntk.  

1. d a g t i s. 

2. p u s v e r p a l i s (dz.lki.lt). 
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Krakmõlas (2) 

1. smulkių dalelių pavidalu augaluose susidarantis angliavandenis. 

2. iš jo gaunamas produktas: Bulvių k. Ryžių k. (dz.lki.lt). 

 Krė́slas (3) 

 1. kėdė su atkalte, kartais ir su ranktūriais: Svečią pasodink į ~ą. ~è sėdi. 

 2. vežimo dalis, į kurią įstatomi rungai. 

 3. ratelio dalis, į kurią įstatomos kojos ir kitos dalys (dz.lki.lt). 

           Krósn‖is, ~ies m. (1) 

 1. plytų ar akmenų statinys šildyti, virti ir kt.: Kambario k. Pirties k. K. duonai kepti. ~į 

kūrenti, užkurti. K. gerai traukia, rūksta. Geležinė ~ẽlė. 

 2. tech. įrenginys, kuriame kaitinant kas apdorojama: Lydymo, liejimo, koksavimo k. 

(dz.lki.lt). 

Kruop÷à (2) 

1. ppr. dgs. nugrūstas grūdas (ppr. susmulkintas): Miežių, manų, grikių kruõpos. Kruõpų 

košė. Kruõpomis lesina. Kaip k. (labai mažas). Bamba kaip elgeta, ~às pabėręs (tts.). 

2. prk. smulkus krušos ar ko kito gabalėlis: Kruõpomis beria (smulkia kruša sninga). 

Druskos ~ẽlė, ~elýtė (dalelytė). 

3. prk. truputis: Mėsos k. ~ẽlė sviesto. Duonos ~elýtė (dz.lki.lt). 

 

 

L 

 

Lai@d̃aras (3b) 

 užtvaras gyvuliams, diendaržis: Suvaryk gyvulius į ~ą  (dz.lki.lt). 

 Lai@ṽ÷as (4) 

1. plaukiojanti transporto priemonė: Keleivinis, prekinis l. Karo l. Povandeninis l. Burinis, 

dyzelinis, atominis l. ~ų̃ statykla. 

2. tts. valtis, eldija: Dirbinsiu ~ą, geltoną ~ą (d.). 

3. skraidomasis aparatas: Oro l. Kosminis l. (dz.lki.lt). 

Lángas (3) 

 1. įstiklinta anga šviesai įeiti: Didelis, šviesus l. ~ai�̃ rasoja. Gėlės auga ~è. Pro ~ą iššoko. L. 

išeina į kiemą. Ko žiūri pro ~ẽlį? 
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2. prk. kas panašus į šią angą, keturkampis: Audeklo ~ai�.̃ 

 3. metamo audeklo matas tarpas tarp dviejų mestuvų stulpelių (dz.lki.lt). 

Lašin÷iai@ ̃dgs. (3b) 

1. poodinis skerdienos (ppr. kiaulės) riebalų sluoksnis; to sluoksnio produktas: Žali, švieži, 

rūkyti l. L. per plaštaką. ~ių̃ paltis. Lãšinius valgyti, spirginti. Ploni ~ė̃liai, ~iùkai. 

2. juok. kūno riebalai: ~ių̃ nepaneša (riebus, storas) (dz.lki.lt). 

Lent‖à (4) 

 1. iš medžio kamieno išpjauta nestora pailga plokštė: Pušinė l. Grindų l. Namo sienos ~omi�s̀ 

apmuštos. Plona ~ẽlė, ~ùtė, ~ùkė. 

 2. specialios paskirties, įvairios išvaizdos plokštė: Rašomoji l. Braižymo (braižomoji) l. 

Lyginimo l. Šachmatų l. Paminklinė l. Prietaisų l. Mokinys rašo ~ojè. 

 ◊ Ant ~õs gulėti (būti mirusiam). Iki grabo (karsto) ~õs (iki mirties) (dz.lki.lt).  

Lėl÷ė̃ (4) 

1. mažo vaiko (ppr. mergaitės) pavidalo žaislas: Nupirko dukrelei lėl̃ę. Mergaitė kaip l. 

(labai graži). 

2. žmogaus ar gyvulio figūra teatro vaidinimams: ~ių̃ teatras. 

3. šnek. naujagimis, kūdikis (dz.lki.lt). 

 Lópet÷a (1) 

1. kastuvas; juo pakabinamas kiekis: ~a sukasė daržą. Išmeta kelias ~as ir stovi. 

2. etnogr. rumbėta lenta stogui lyginti, šiaudais dengiant (dz.lki.lt).  

Lopš‖ỹs (3, 4) 

 1. supamas kūdikio guolis: Guldo vaiką į lópšį. Jis ~yjè tebuvo, kai tėvas mirė. 

 2. prk. vieta, kur kas kilo, išaugo: Mažoji Lietuva lietuvių raštijos l. (dz.lki.lt).  

            Lóva (1) 

 1. gulimasis baldas: Siaura, plati, trumpa l. Sulankstomoji l. ~ą kloti, taisyti. Gulk į ~ą ir 

miegok. Kiek ~ų (vietų) ligoninėje? Vaikas guli ~ẽlėje, ~ùtėje. 

 2. etnogr. vieta jaujoje tarp dviejų ardų; ant jų džiaunamas linų ar javų kiekis: Tris ~as linų 

išmynėme. 

3. tarm. lysvė, ežia: Pasėjau ~ą agurkų. 

 ◊ Į Prokrusto ~ą guldyti (niveliuoti) (dz.lki.lt). 

 

M 
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 Mai@š̃÷as (4) 

1. didelis audeklinis, popierinis ar kitoks reikmuo biriems ar smulkiems daiktams laikyti; 

kiekis, telpantis į jį: Pripylė ~ą rugių. Pilnas m. kaip akis. Ylos ~è nepaslėpsi (tts.). Kaip iš 

~o išlindo (netikėtai pasirodė). Kas pirmiau į ~ą, tas paskiau iš ~o (tts.). 

2. niek. storas, sudribęs gyvulys ar žmogus. 

◊ Kiauras m. (besotis). ~ù trenktas (muštas) (nenormalus, kvailas) (dz.lki.lt). 

 Málk÷a (1) 

1. pagalys kurui: Sausa m. 

2. krūva, rietuvė: Suskaldytus medžius reikia į ~ą sukrauti. M. knygų. 

3. kortų komplektas (dz.lki.lt). 

Med÷ùs (4) 

iš nektaro arba lipčiaus bičių perdirbamas produktas: Bitės mẽdų neša. Liepų, grikių, viržių 

m. Šįmet ~aũs metai. Mẽdų imti, kopinėti. Suvalgysite už mẽdų (skaniai). Gardu (saldu) 

kaip devyni mẽdūs (tts.). Kieno burna karti, tam ir m. nesaldus (tts.). 

◊ ~aũs mėnuo (bendro sutuoktinių gyvenimo pradžia) (dz.lki.lt). 

Mės÷à (4) 

1. maistui vartojamos skerdienos dalys: Išvirė kopūstų su ~à. ~õs gabalas. Virta, kepta, 

rūkyta, sūdyta, šviežia, sena m. Kad bus duonelės, bus ir ~ẽlės (tts.). Pigią mės̃ą šunys ėda 

(tts.). 

2. apkūnumas, riebumas: Arklys eina į mės̃ą (tunka). Kiaulei dar reikia ~õs. 

3. vaisių, uogų minkštimas. 

mẽsos dgs. (4) poodiniai kūno audiniai: Taip susidraskė, kad net mės̃os išvirto (dz.lki.lt). 

 Mid÷ùs (4) 

svaigusis gėrimas iš medaus: ~aũs darykla. Gardus ~ùtis, ~utė̃lis. Kur mūsų nėra, veršiai 

mi�d̀ų geria (tts.) (dz.lki.lt). 

Miẽl÷ės dgs. (4) 

vienaląsčiai grybeliai, sukeliantys rūgimą; jų produktas kam rauginti: Vyno, alaus, pašarinės 

m. Pyragas su ~ėmi�s̀ keptas. Alų išgėrėme, liko m. (padugnės).  

◊ Išėjo kaip ežys ~ių̃ (apie gaišlį).Kaip ant ~ių̃ augti (kilti) (didžiuotis) (dz.lki.lt). 

Mi@l̀÷as (4) 

1. etnogr. storas veltas vilnonis naminis audeklas: Išsiausti ~o. Velti ~ą. Apsidaręs ~ai�s̃ 
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(milo drabužiais). 

2. šnek. nerangus žmogus, tinginys: Baisus m. niekur nepasiųsi. Jis truputį prie ~o (pritingi) 

(dz.lki.lt). 

Mi@l̀t÷ai dgs. (1) 

1. maltų grūdų gaminys: Duoniniai, ruginiai, kvietiniai m. Smulkūs, valcuoti, rupūs m. ~us 

sijoti. Kokie m., tokia košė (tts.). 

2. smulki, sumalta medžiaga: Pieno, žolės m. 

◊ Į ~us sutrinti (sumalti) (lengvai įveikti, nugalėti) (dz.lki.lt). 

Mui@l̃÷as (4) 

medžiaga, gaminama iš riebalų ir šarmo, vartojama plauti, skalbti: Prausiamas, 

skalbiamas m. Žaliasis m. Skystasis, gabalinis m. M. gerai putoja. Nusiprausk su ~ù. 

Bulvės kaip m. (skystos, negardžios). 

∧ ~o akmuo (chem. natrio šarmas). 

◊ ~o burbulas (tuščias, išpūstas dalykas) (dz.lki.lt). 

Muiž̂ė  

(Nerasta dz.lki.lt). 

 

N 

 

 Nãmas (4) 

gyvenamasis trobesys: Medinis, mūrinis n. ~ą stato, įrengia, dažo, remontuoja. 

Gyvenamųjų ~ų̃ fondas (dz.lki.lt). 

 Nar̃vas (4) 

 ląsta, kur laikomas žvėris ar paukštis: Liūtų n. (dz.lki.lt). 

Nýt÷ys m. dgs. (1) 

siūlų vėrinys metmenims verti ir, juos kilnojant, žiotims daryti: Rankšluosčius audė (su) 

dvylika nýčių. 

◊ Nei į ~is, nei į skietą (niekam netinkamas) (dz.lki.lt). 

 Norãgas (2) 

 1. arklo ar plūgo dalis, aštriu šonu atrėžianti ariamos žemės sluoksnį: Plūgo (arklo) n. 

nudilo. Nušveitė ardamas ~ùs. Nespaudęs ~o, nekąsi pyrago (tts.). 
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 2. anat. nosies pertvaros kaulas, kurio viršutinis galas išsiskiria į du sparnus (vomer) 

(dz.lki.lt). 

Nuod÷ai@ ̃dgs. (4) 

1. organizmui kenksminga, gyvybę atimanti medžiaga: Gyvatės n. Augaliniai, cheminiai, 

greitai veikiantys n. Mirtina ~ų̃ dozė. Alkoholis, nikotinas yra n. 

2. prk. žalingos, kenksmingos idėjos: Dvasios n. (dz.lki.lt). 

 

O 

 

Õblius (2) 

įrankis lentoms, medinėms detalėms drožti, lyginti (dz.lki.lt). 

 Ofisas 

(Nerasta dz.lki.lt).  

 

P 

 

         Padárg÷as (1) 

1. žemės darbo ar namų ūkio įrankis: ~us reikia laiku susitaisyti. 

2. kūno organas: Kalbos ~ai (lingv. kuriais tariama) (dz.lki.lt). 

Pagal÷ỹs (3b) 

Nupjautas ar atskeltas nestoras medžio gabalas, medgalys, lazda: Su pãgaliu reikėjo gintis 

nuo šuns. Įdėk kelis pãgalius į krosnį, tegul dar kūrenasi. Sudžiūvęs kaip p. Savaitę kaip p. 

gulėjau (sirgau). Kas nori mušti, tas ir pãgalį randa (tts.). Per pãgalį (mušamos, žūtbūtinai) 

kiaulės lenda prie lovio. Vaikai žaidžia ~iùkais (~ėl̃iais) (dz.lki.lt). 

Pãkul÷os dgs. (1) 

Suveltas linų ar kanapių pluoštas; nušukuotų linų ar kanapių liekanos, pašukos, nuošukos: Linus 

šukuojant, nusišukuoja p. ~as verpia. Veliasi kaip ~ų kuodelis (tts.) (dz.lki.lt). 

Pãmat÷as (3b) 

1. apatinė statinio dalis (ppr. įleista į žemę): Kokia troba, toks ir p. 

2. žem. vieta (ppr. kiek pakilesnė) prie pat sienos: Šildosi kaip višta ant ~o. 

3. prk. esminis, svarbiausias dalykas, kuo remiasi visa kita, pagrindas: Gimtoji kalba 

tautos p. 
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4. prk. tikima priežastis, argumentas: Kaltinimai neturi jokio ~o. 

◊ Po ~ai�s̃ kastis (stengtis pakenkti). Iš ~ų̃ (iš esmės; visiškai) (dz.lki.lt). 

Pamiñklas (2) 

 1. kūrinys ko ar kieno atminimui: Skulptūrinis, architektūrinis p. P. tėvams. Karo aukų p. 

Pastatyti, atidengti ~ą. 

 2. išlikęs, saugojamas kultūros ar gamtos objektas: Archeologijos ~ai. Rašytiniai ~ai. ~ų 

apsauga. 

3. tarm. kas lieka kaip atminimas: Mamos ~ą turiu paliktą žiedą (dz.lki.lt). 

Pãrak÷as (1) 

sprogstamoji medžiaga šaudmenims: Bedūmis p. Sausas kaip p. 

◊ ~u kvepėti (grėsti karu). ~ą laikyti sausą (būti pasiruošusiam gintis) (dz.lki.lt). 

 Pašiū́rė (1) 

 prie trobesio pristatyta pastogė padargams, malkoms ir kt. sudėti: Įstumk vežimą į ~ę. 

Malkas krausime ~ėje (dz.lki.lt). 

 Pavéikslas (1) 

 1. dailės kūrinys plokščiame paviršiuje: Spalvotas p. P. tapytas aliejiniais dažais. P. su 

rėmais. ~ų paroda. 

2. meno kūrinio reprodukcija; knygos iliustracija: Knyga su ~ais, ~ėliais. 

3. vaizdas: Jūros p. nuolat mainėsi. 

4. šnek. nuotrauka. 

5. lit. literatūrinis ko nors vaizdas, vaizdavimas: Buities p. 

6. lit., teatr. dramos veikalo veiksmo dalis ppr. su pakeistomis dekoracijomis: Trijų veiksmų 

ir penkių ~ų pjesė. Operos, baleto p. (LKŽe). 

 Pént÷is, ~ies m. (1) 

1. bukasis kirvio galas: Kirvio ~imi kala kuolą. 

2. dalgio dalis prie koto: Pjaunant nutrūko dalgio p. 

3. tarm. kulnas. 

◊ Ant pénčių stovėti (versti skubėti, neatsitraukiant raginti). ~is laižyti (pataikauti) 

(dz.lki.lt).  

 Pei@l̃÷is (2) 

1. įrankis su kotu ir geležte kam pjauti, riekti: Lenktinis p. Duonriekis p. ~io geležtė. Aštrus, 

smailus, atbukęs p. Suomiškas p. Duok man ~io (neilgam laikui). Man tas darbas tai p. po 
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kaklu (labai nemalonus). Kojas kaip ~iai raižo (labai skauda). Nori vaikas ~iùko. 

2. plūgo dalis, kuri rėžia velėną. 

3. pjaunamoji įrankio, prietaiso, mašinos dalis. 

4. prk. vargas, kančia: Toks kelias arkliams p. Gyvas visiems p., numirė visi gailis (tts.). 

◊ Ant ~ių eiti (labai nesutikti, muštis). Be ~io pjauti (kankinti, varginti, engti) (dz.lki.lt). 

Pyrãg÷as (2) 

1. smulkių miltų kepinys: ~ą (~ùs) minko. P. (~ai) iškilo. ~o iškepti. Kosėk nekosėk ~o 

negausi (juok.). Ne p. (~ai) ir tenai. Su ~ù jo nepriprašysi. 

2. lauktuvės: Neparvažiuok iš miesto be ~o. Kūmų ~o dar negėrėme. 

◊ ~ai prieš ~ùs (piktu už pikta) (dz.lki.lt). 

Pirk‖ià (2) 

etnogr. aukštaičių ir dzūkų gyvenamasis namas: Medinė, molinė p. Pasistatyti pir̃kią. Maža 

~ẽlė. Dūminė p. Varyk šunį iš pir̃kios  (dz.lki.lt). 

 Piest÷à (4) 

medinis indas (išskobtas stuobrys) kruopoms, sėmenims, kanapėms grūsti: ~ojè sėmenis 

grūdo. Vaikščioja kaip su ~omi�s̀ (storomis kojomis) (dz.lki.lt). 

Pi�ǹigüas (3b) 

1. moneta; banknotas: Auksinis, varinis, popierinis p. ~ų̃ kalykla. Gavau įplėštą ~ą. Iškeisk 

man šį ~ą. 

2. ppr. dgs. metaliniai ar popieriniai ženklai kaip vertės (kainos) matas: Uždirba daug ~o 

(~ų̃). Paskolink man ~ų.̃ Išleido visus ~us. ~ai�̃ skaičiuojami. Moka grynais ~ai�s̃ (ne 

čekiais). ~ų̃ turi daugiau, negu proto (tts.) Svetimi ~ai�̃ nešildo (tts.). 

3. kuop. turimos lėšos: Daug ~o padėjo (išleido). Iš ~o gyvena (neturi žemės, maistą perka). 

◊ Kaip piktas p. (įkyrus). Prie ~o (pinigingas). Už gryną ~ą imti (laikyti tikru dalyku). Už 

jokius ~us (niekaip, jokiu būdu) (dz.lki.lt). 

          Pirt‖i@s̀, ~iẽs m. (4) 

 1. namas ar namelis, skirtas maudytis: Eik į pir̃tį nusimaudyti, nusiplauti. Šilta kaip ~yjè. 

Kaimiška, viešoji p. ~ẽlė prie ežero.  

 2. namelis ar patalpa linams džiovinti ir minti. 

 3. jauja kluone linams ar javams džiovinti. 

 4. prk. prasta, menka pirkia. 
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◊ Pirt̃į kelti (pakelti, kūrenti, pakurti, užkurti) (išbarti; pribausti). Pirt̃į ruošti (suruošti) 

(rengtis išbarti, pribausti) (dz.lki.lt).  

Plū̃gas (2) 

geležinis padargas žemei arti: Dvivagis p. Traktorinis p. (dz.lki.lt). 

Plyt÷à (2) 

1. keturkampis, ppr. degtas, molio blokelis statybai: Žalios (nedegtos) plỹtos. Ugniai 

atsparios plỹtos. Silikatinių plỹtų gamykla. Plỹtų namas. Sieną mūrija per dvi ~às. 

2. ntk. = v i r y k l ė (dz.lki.lt). 

Põpier÷ius (1) 

1. plona plaušinė medžiaga iš medžio, skudurų ir kt. rašyti, piešti, spausdinti: Rašomasis, 

vyniojamasis, laikraštinis p. ~iaus lapas. ~ė̃liai nuo saldainių. 

2. šnek. oficialus raštas, dokumentas: Gavo iš gydytojo ~ių, kad sveikas. Tvarkyti ~ius. 

ą Blogi (prasti) ~iai (nesėkmė) (dz.lki.lt). 

Põsm÷as (2) 

1. atskirta siūlų sruogos dalis (metant, lenkiant): Kiek ~ų įmetei? Nesupainiok ~ų. Skietas 

šešiolikos ~ų. 

2. dainos ar eilėraščio dalis, turinti vienodą eilučių skaičių, strofa: Tos dainos moku tik 

tris ~ùs (dz.lki.lt). 

Priekãl÷as (2), 

pri@ékal÷as (1) 

1. geležinis stovas metalui kalti: Dėk ant ~o, ir išlyginsi. 

2. anat. klausomasis vidinės ausies kauliukas (incus) (dz.lki.lt).  

  Pū̃nė, pūnė̃ 

Br. п�ŕÄ ‘daržinė šienui’. 

 Púod÷as (1) 

indas valgiui virti; į jį telpantis kiekis: Pilnas p. mėsos. P. verda, prisvilo. ~us žiedžia, dega. 

Po ~u pasivožk, ir tai atras. Aplink ~us sukasi (virtuvėje dirba). Juokiasi p., kad katilas 

juodas (tts. toks iš tokio juokiasi) (dz.lki.lt). 

Putr÷à (2) 

1. sriuba iš miltų ar kruopų: Pùtros pavalgęs, šieno nepjausi. Tiršta p. šeimynos nevaro. 

Išvirė pùtrą kaip debesį (skystą, juodą). Ne visų burnos pùtrai srėbti (tts.). 

2. su miltais plaktas gėralas gyvuliams: Paduok veršiui pùtros. Girdė kumelę ~à (dz.lki.lt). 
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R 

 

Ragai@š̃÷is (2) 

rupių kvietinių ar miežinių miltų duona: Išsikepk ~io. Tamsiu ~iù nepavaišinsi. Koks 

grūdas, toks r. (tts.) (dz.lki.lt). 

Rãt÷as (2) 

1. skritulys su stipinais arba be jų, maunamas ant ašies ir besisukantis, vežimui ar 

kokiam mechanizmui judant: Automobilio, vagono, vežimo r. R. rieda, sukasi. Netepti ~ai 

cypia. Gyvena ant ~ų (nuolat važinėja). 

2. lankas, apskritimas, ratilas: Gelbėjimo r. Apie saulę buvo baltas r. (drignė). Paukščiai 

suko ore didelius ~ùs. Sustokime visi ~ù. Glaudžiu ~ù apsupo. 

3. pirmenybių, rinkimų ir kt. dalis: Penktas šachmatų pirmenybių r. Rinkimai vyko dviem 

~ais. 

4. prk. sritis, sfera: Interesų, veiklos r. 

5. prk. grupė žmonių, kuriuos kas nors vienija, jungia, būrys, kompanija: Draugų, 

pažįstamų r. 

◊ Užburtas r. (padėtis be išeities) (dz.lki.lt). 

Rẽplės dgs. (2) 

1. įrankis vinims traukyti, suimti ir pan.: Plokščiosios r. R. vieloms karpyti. Kalvio r. 

2. žr. ž n y p l ė s 3 (dz.lki.lt). 

 Rė́mas (1) 

 1. laikančioji durų, lango ar baldo dalis. 

 2. žr. s t a k t a. 

3. mašinos ar konstrukcijos stovas; automobilio, vagono, dviračio ir kt. griaučiai. 

4. aptaisas kam nors apriboti, įstatyti, laikyti: Korio r., ~ẽlis. Ryškinimo r. (fot.). Kopijavimo 

r. (dz.lki.lt).  

 Rýkš÷tė (1) 

1. vytis, žabas; smūgis tokiu žabu: Gluosnio, karklo r. Nuplakdavo lažininkus ~tėmis. Gausi 

~čių. Duoti, įkirsti, įkrėsti ~čių. 

2. prk. nelaimė: Karas baisiausia žmonijos r. 

3. viena iš dviejų skalų, įtaisomų prieš nytis į metmenis žiotims tvarkyti (dz.lki.lt). 
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 Rijà 

(Nerasta dz.lki.lt). 

 Rõg÷ės dgs. (2) 

pavažomis šliaužianti žiemos kelio važiuoklė: ~ėmis važiuoti. ~ių kelias. Ledo r. Burinės r. 

(dz.lki.lt). 

 Rūḿai dgs. (1) 

 1. reprezentacinis gyvenamasis ar administracinis pastatas: Ministerijos, universiteto r. 

 2. sudėtinė įstatymų leidžiamosios įstaigos dalis; vyriausioji įstaiga: Žemieji, aukštieji r. 

Bendruomenių, lordų r. Teismo, prekybos, darbo r. Kultūros r. (dz.lki.lt). 

Rūs‖ỹs (4)  

 1. uždengiama duobė bulvėms, daržovėms laikyti. 

2. patalpa po namu: Katilinė ir skalbykla yra ~yjè. 

3. požeminė patalpa: Vyno, ledo r. Tvirtovės r. (dz.lki.lt). 

 

S 

 

 Saliūnas 

(Nerasta dz.lki.lt). 

Si@él÷is (1) 

Surišti plukdomi rąstai: Nemunu ~ius plukdė, varė, leido (dz.lki.lt). 

 Seklyčià (2) 

etnogr. valstiečių namo kambarys svečiams (dz.lki.lt). 

Siena (1) 

 1. stati pastato dalis; jos paviršius iš vidaus ar iš lauko: Namo ~os. Už ~os gyvena 

mokytojas. Medinės, mūrinės ~os. Laikrodis kabo ant ~os. ~ų tapyba. Plona ~ẽlė. Kakta 

~os nepramuši (tts.). 

 2. aukšta aklina užtvara: Pilies, miesto, vienuolyno ~os. Gynybinė s. Sunku užlipti ant ~os. 

 3. riba, ežia: Valstybės ~os saugomos. S. eina upe. Eik ~a, nebrisk per javus. 

 4. mat. plokščios figūros paviršius, sudarantis kampą su kitu: Kubo ~os. Šoninė s. 

 5. tarm. audeklo matas (keturi mestuvų stulpeliai): Apmečiau aštuonias ~as milelio. 

 ◊ Ant ~ų lipti (netverti skausmu, baime). Kaip s. (labai geri, vešlūs apie javus). Prie ~os 

remti (priremti) (prispirti). ~omis eiti (šėlti, išdykauti) (dz.lki.lt). 
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Si@ét÷as (1) 

1. indas sijoti, rėtis: ~u miltus sijoja. Tankinis s. Retas kaip s. (apie audeklą). 

2. įvairaus pavidalo tinklas rankomis arba mašina sijoti: Plokščiasis, būgninis s. Vielinis, 

tinklinis s. Vėtyklės ~ai. Smėlio s. 

◊ ~u vandenį nešti (veltui stengtis) (dz.lki.lt). 

Skard÷à (4), 

skárda (1) 

1. plonalakštis metalas: Plieninė, varinė s. Cinkuota s. ~õs stogas. 

2. skardinis indas, kepamoji forma (dz.lki.lt). 

 Skẽpet÷a (1) 

1. nešiojama skara: Užsisiausti ~ą ant pečių. Apsigobti, apsidengti ~a (~ą). Apsirišti, 

užsirišti ~ą. 

2. ryt. audeklo skiautė, skuduras (ppr. prastas), mazgotė, pašluostė: Paimk ~ą ir nušluostyk 

langus (dz.lki.lt). 

Skỹdas (2) 

1. rankoje laikoma priedanga apsisaugoti nuo kirčių. 

2. apsauginis kai kurių gyvūnų kiautas: Vėžlio nugaros, pilvo s. 

3. plokštė kam pridengti, atitverti, apsaugoti: Sniego, vėjo s. Tekinimo staklių s. 

4. stat. plokščias gatavas statinio, įrenginio, baldo konstrukcijos elementas: Sienų s. Durų, 

baldų s. 

5. plati lenta duomenims, rezultatams ir kt. pateikti: Informacijos s. 

6. pultas: Prietaisų s. Skirstomasis s. 

∧ Ozono s. (spec. stratosferos ozono sluoksnis) (dz.lki.lt). 

 Skryn‖ià (2) 

 didelė lentinė dėžė su antvožu: Pilna s. audeklų. Kraičio s. Supilk miltus į skrỹnią. Po 

svirnelį vaikščiodama, ~ẽlėm gėrėjaus (d.) (dz.lki.lt). 

Sleñkstis (2) 

 1. rąstelis, lentelė po durimis; durų staktos apačia: Peržengė, perlipo (per) ~tį. 

 2. geogr. nuolaidus, seklesnis, ppr. akmenuotas upės vagos ruožas: Dugninis s. 

 3. tech. užtvankos dalis, per kurią liejasi vanduo. 

 4. tech. įrenginys, kuriuo pažeminamas vagos dugnas: Vandens s. Pakopinis s. 

 5. tarpas tarp durpinių: Nepalikite tokių siaurų ~čių, dar užgrius. 
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 6. prk. ko nors sandūra: Amžių s. 

 7. spec. aiški pokyčio riba: Dirginamasis šviesos s. Regėjimo s. Skyrimo s. (fot.). Skausmo, 

mirties s. 

 ◊ ~tį brūžuoti (dildyti) (dažnai lankytis) (dz.lki.lt).  

Smui@k̃÷as (2) 

muz. keturių stygų instrumentas, traukomas stryku: Griežti ~ù. ~o balsas. 

◊ Pirmuoju ~ù griežti (turėti vadovaujamą vaidmenį) (dz.lki.lt). 

Smùklė (2) 

 1. istor. užeigos namai su svaigiaisiais gėrimais. 

 2. menk. girtuoklių užeiga (dz.lki.lt). 

Stãkl÷ės dgs. (2) 

1. audimo padargas: Apmeta ant mestuvų, riečia į ~ès ir audžia. 

2. tech. mašina kam nors apdirbti ar gaminti: Metalo pjovimo, tekinimo s. Gręžimo, 

frezavimo, drožimo s. Audimo, mezgimo s. ~ių gamykla (dz.lki.lt). 

Staktà (2) 

 rėmas, į kurį įstatomos durys ar langas  (dz.lki.lt). 

 Sti@k̀las (4) 

 1. kieta, trapi skaidri medžiaga, gaunama lydant smėlį: Nedūžtamas s. Plonas, matinis, 

spalvotas s. ~o fabrikas. ~ą pūsti, lieti, graviruoti. Kelias kaip s. (lygus). 

 2. gaminys iš tos skaidrios medžiagos: Keturių ~ų̃ langai. Akinių ~ai�.̃ 

3. stiklinė: Išgėrė ~ą arbatos. 

4. žibalinės lempos liepsnos gaubtas (dz.lki.lt). 

 Spãras (4) 

 1. vak. , žem. žr. g e g n ė. 

 2. žem., ryt. žr. s p y r y s (dz.lki.lt). 

 Spi@ǹta (1) 

 baldas dėžė su durimis, skyriais, stalčiais, lentynomis kam nors sudėti: Knygų, drabužių s. 

Nedegamoji s. Virtuvinė ~ẽlė (dz.lki.lt). 

Sprãgilas (3b) 

1. etnogr. įrankis javams kulti prie koto pririšta buožė. 

2. ryt. to įrankio buožė. 

3. išilginis kuliamosios būgno strypas: Pirštuotasis s. (dz.lki.lt). 
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 Stãlas (4) 

 baldas, ant kurio valgoma, rašoma ir pan.: Valgomasis, rašomasis s. Darbo, teniso s. ~ą 

apdengti drobule. Sėstis prie ~o, už ~o. Pakilti nuo ~o. Lygus kaip s. 

 ◊ Prie apvalaus ~o (lygiateisis pasitarimas) (dz.lki.lt). 

   Stógas (3)  

 1. namo dangtis: Lėkštas, status, plokščias s. Skardinis (skardos), šiaudinis (šiaudų), 

čerpių, šiferio s. Dengti ~ą. S. varva (kiauras). Šienas jau po ~u (suvežtas). Gyvename po 

vienu ~u. 

 2. vieta gyventi, pastogė: ~ą turi, ko daugiau reikia. 

 3. ryt., dz. stotas: Dailaus ~o mergina (dz.lki.lt). 

 Stubà 

(Nerasta dz.lki.lt). 

Stulp̃as (4) 

 1. įkastas ar įtvirtintas storas strypas: Telefono s. Tvoros ~ai�.̃ Gelžbetoninis, akmeninis s. 

Kilometrinis s. Stovi kaip s. 

 2. statinio atrama: Kampiniai ~ai�.̃ Tilto ~ai�.̃ 

 3. kas pailgo stataus pavidalo: Saulės ~ai�.̃ Oro, šviesos ~ai�.̃ Vandens s. Ugnies ~ai�̃ kilo į 

padangę. Danguje nušvito raudoni ~ai�.̃ Dulkių, dūmų s. 

 4. dz. šalinė: Rugių s. kreivai sudėtas (dz.lki.lt). 

Súolas (3) 

 ilgas sėdimas baldas: Sustatė ~us eilėmis. Mokyklinis s. Kaltinamųjų s. Sėskis ant ~ẽlio, 

~iùko. Kieno ~è sėdi, to ir giesmę giedi (tts.) (dz.lki.lt). 

Sūŕ÷is (1) 

iš slėgtos varškės ar kitaip darytas pieno produktas: Baltas, minkštas s. Rūgštinis, saldinis s. 

Olandiškas s. Džiovintas s. Lydytas ~ẽlis (dz.lki.lt). 

 Sriubà (4) 

skystas valgis, ppr. mėsos, daržovių, kruopų, žuvies ir kt. viralas: Mėsiška, pieniška, 

daržovių s (dz.lki.lt). 

Svi@ést÷as (1) 

iš grietinės gaunami riebalai: Lydytas s. ~ą muša, suka. Užsitepk ~o ant duonos. Blynas 

kepa su ~u. 
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∧ Didysis s. (iš grietinės gerai neišsiskyręs sviestas). 

◊ Kaip ~u patepta (sklandžiai) (dz.lki.lt). 

 Svir̃nas (4) 

trobesys, kur laikomi grūdai, klėtis (dz.lki.lt). 

 

Š 

 

 Šãk÷ės dgs. (2) 

1. įrankis mėšlui mėžti, šiaudams ar šienui krauti; kiekis, paimtas tuo įrankiu: Įsimetė į 

vežimą kelias ~ès šiaudų. 

2. etnogr. įrankis puodams traukti iš krosnies. 

3. žr. k a i l i a m a u t i s. 

◊ Ant ~ių kelti (nepelnytai girti) (dz.lki.lt). 

Šálmas (3) 

1. apsauginis galvos apdangalas iš kietos medžiagos. 

2. tam tikra lakūnų, tankistų kepurė. 

3. bot. gaubto pavidalo vainiklapis (dz.lki.lt). 

 Šáukšt÷as (1) 

1. dubus įrankis maistui imti į burną; juo paimamas kiekis: Valgomas(is) š. Medaus ~ą 

suvalgiau, ir gana. ~u jūros neišsemsi (tts.). Įmanytų, ~e vandens prigirdytų (labai nekenčia) 

(tts.). 

2. įrankis batui įauti. 

◊ ~ai po pietų (popiet) (per vėlu). ~ą padėti (mirti) (dz.lki.lt). 

Šeiv÷à (4) 

į šaudyklę dedama ritė arba virbaliukas: ~às trinti (sukti). Kojos kaip šei�ṽos (plonos) 

(dz.lki.lt). 

 Šepe÷tỹs (3b) 

1. ašutų ar šerių prismaigstyta lentutė įrankis dulkėms valyti: Batų, drabužių š. Šẽpečiu 

šluoja grindis. 

2. įrankis linams, plaukams ir kt. šukuoti: Mediniais ar geležiniais ~čiai�s̃ šukuoja linus. 

Išlūžo šẽpečio dantys. Plaukai šẽpečio nematę (susivėlę). 
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3. prk. kas pasišiaušęs: Ežys pastatė savo šẽpetį. Tamsūs ūsų ~čiai�.̃ 

◊ Kaip š. (labai tankus; piktas, nesukalbamas) (dz.lki.lt). 

Šiáud÷as (3) 

1. varpinių augalų, ankštinių javų stiebas: Rugio, avižos š. Per ~ẽlį (~ą) geria. 

2. ppr. dgs. iškultų javų stiebas: Š. į plaukus įsivėlė. Ruginiai, kvietiniai ~ai�.̃ Stogas buvo 

dengtas ~ai�s̃. Pakreikti ~ų̃ gyvuliams. ~ų̃ kūgis. Kokie ~ai�̃, tokie ir grūdai (tts.). 

◊ Iš tų ~ų̃ nebus grūdų (iš to nieko neišeis, nieko nebus). Š. neperdegė (labai greitai). Š. 

nepereis (viršaus neduos). Tuščius ~us kulti (niekus šnekėti). Už ~o griebtis (pavojuje 

gelbėtis) (dz.lki.lt). 

 Šikšn÷à (4) 

1. išdirbta be plaukų oda: ~õs diržai, pakinktai. Pažink, ši�k̀šna, degutą (tts. suprask vargą). 

2. b. prk. šykštus žmogus. 

◊ Pro ~ẽlę prašauti (nepataikyti ką padaryti, pasakyti) (dz.lki.lt). 

Šlãj÷os dgs. (2) 

rogės miškui, malkoms vežti: Kelias ~omis važiuojamas. Į ~às kinkyti arklius (dz.lki.lt). 

Šùlas (4) 

 1. klojimo durų, medinio šulinio rentinio, vartų, tilto ir kt. stulpas: Klojimo ~ai�̃ nupuvo. 

 2. medinio kibiro, statinės šono lentelė: Kibiro ~ai�̃ perdžiūvę. Statinės ~ai�̃ subyrėjo. 

3. b. prk. žymus asmuo, veikėjas: Visuomenės š. 

◊ Vieno ~o trūksta (ne visai protingas) (dz.lki.lt). 

 

T 

 

Takišỹs (3b) 

tarm.  

1. perkolas. 

 2. užtvanka: Vanduo tãkišio akmenis ritina  (dz.lki.lt). 

Ti@̀ltas (1) 

1. statinys, jungiantis kelią per upę, daubą, geležinkelį ir kt.: Medinis, betoninis t. 

Geležinkelio t. Pontoninis, pakeliamasis t. Kabamasis t. Nuleidžiamasis ~ẽlis. Eiti ~u, per 

~ą.  

 2. tech. važiuoklės rėmo skersinis ties ratais: Priekinis, užpakalinis t. 
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 3. med. kelių dantų protezas: Dantistas pritaikė ~ą, ~ẽlį. 

 4. sport. padėtis išsilenkus, remiantis kojomis ir pakaušiu. 

 5. prk. daug vienoje vietoje pridygusių tos pat rūšies grybų: Raudonikių ~ais pridygę 

(dz.lki.lt). 

Tiñkl÷as (4, 2) 

1. iš siūlų nertas žūklės prietaisas: Mesti, leisti, spęsti, traukti, kelti ~ą. Brendamasis, 

traukiamasis, statomasis t. Gaubiamasis, tralinis t. Kanapinis, šilkinis, sintetinis t. 

2. nerta ar pinta paukščių, žvėrių gaudyklė: Medžioklinis t. 

3. nerta sportinių žaidimų pertvara ar užtvara: Tinklinio, lauko teniso t. Vartų t. 

4. nertas ar pintas įvairios paskirties įtaisas: Tvoros, sodo t. Lovos t. Plieninis t. 

5. šaknų, gyslų, nervų ir kt. raizginys: Kraujagyslių t. 

6. susisiekimo, ryšių ir kt. linijų, įstaigų sistema: Upių, kanalų, kelių, elektros, radijo t. 

Linijų, koordinačių t. Transporto, prekybos t. Agentų t. 

7. prk. pinklės (dz.lki.lt). 

Trob÷à (3) 

gyvenamasis namas: Sena, nauja t. Pagiryje stovėjo maža ~ẽlė (dz.lki.lt). 

Tvártas (1) 

 trobesys gyvuliams laikyti: Arklių, kiaulių t. Suvaryti gyvulius į ~ą. Išmėžti ~ą  (dz.lki.lt). 

Tvor‖à (4) 

 užtvara aplink žemės sklypą, kiemą ir pan.: Daržas ~à aptvertas. Statinė (statinių), vielinė 

(vielų), spygliuota t. Perlipti per tvõrą. Žema ~ẽlė. Kabo kaip ant ~õs (apie per dukslų 

drabužį). 

 ◊ Nei į tvõrą, nei į mietą (niekam tikęs) (dz.lki.lt). 

 

Ū 

 

Ūḱis (1) 

 1. žemdirbystės vienetas, dirbamos žemės plotas su jo priklausiniais: Jis buvo nusipirkęs ūḱį. 

ūḱio trobesiai. Individualus, valstybinis ū́. Kolektyvinis ū.́ (bendrovė). Veislininkystės, 

pienininkystės ū.́  

 2. gavybos, paruošų, apdirbamoji ir pan. įmonė: Miškų, miško pramonės, žuvininkystės ū.́  

 3. visuomeninės gamybos būdas: Natūralinis, baudžiavinis ū́.  
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 4. gamyba; ekonomika: Krašto ū́. Žemės ū.́  

5. įrenginiai, inventorius, pastatai ir kt. reikmenys: Miesto, komunalinis ū.́ Fabriko, 

ligoninės, butų ū́.  

 6. ruošos, apyvokos darbai: Namų ū ́(dz.lki.lt). 

 

V 

 

 Vag‖à (4) 

 1. arimo griovelis: Ariant dvejetu, vienas arklys eina ~à, antras antvagiu. Bulvės sodinamos 

į ~às. 

 2. vagotuvu, kauptuvu padaromas gūbrelis: ~às, ~utès daryti. Apkaupti, nukasti, ravėti 

bulvių vãgą. 

 3. upės takas: Nemuno v. 

 4. prk. kas panašu į griovelį, raukšlė: Arklys kad nupenėtas, net v. eina per nugarą. Galvos 

smegenų vãgos. 

 ◊ Sena ~à eiti (elgtis kaip ir anksčiau). Į vãgą įeiti (surasti tinkamą veikimo būdą). Plačią 

vãgą varyti (plačiai veikti) (dz.lki.lt). 

Vai@r̃÷as (4) 

1. įtaisas transporto priemonės krypčiai keisti: ~ą laikyti, sukti. Laivas neklauso ~o. Sėsti 

prie ~o. 

2. prk. vadovavimo centras, vieta: Valdžios, valstybės v. (dz.lki.lt). 

Váist÷as (1), 

Vai@s̃tas (4) 

1. gydomoji priemonė: Migdomasis, raminamasis v. ~us gerti, vartoti. ~ai nuo kosulio. 

Naminiai ~ai. ~ų sandėlis. ü prk.: Dobilų teturime tik ~ams (labai mažai). 

2. prk. šiaip kokia priemonė nuo ko: Jis žino ~ą nuo pelių (dz.lki.lt). 

 Vált÷is, ~ies m. (1) 

nedidelis laivas, dažniausiai medinis: Žvejų v. Variklinė, irklinė, burinė v. ~elè irstytis 

(dz.lki.lt). 

Varškė̃ (3) 

sutraukintas pienas be dalies išrūgų: Saldi, rūgšti v. Pavaišino várške. Iš bado ir v. gardu 

(tts.) (dz.lki.lt). 
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 Vart̃ai dgs. (2) 

 1. varstoma, kilnojama tvoros dalis; didelės durys: Atkelk kiemo ~ùs. Pakeliamieji v. Pilies, 

daržinės, miesto v. Įvažiuoti pro ~ùs. Žiūri kaip karvė į naujus ~ùs (tts.). 

2. prk. anga, pro kurią įeinama: Pagrindiniai užkrato v. yra virškinamasis traktas. 

 3. sport. du skersiniu sujungti virpstai, pro kuriuos stengiamasi įspirti ar įmesti kamuolį ar 

ritulį: Futbolo v. Ledo ritulio v. Vartininkas gina ~ùs, stovi ~uose (dz.lki.lt). 

Veži@m̀÷as (2) 

1. → v e ž t i (veiksmas). 

2. ppr. arklių traukiama važiuoklė, ratai; į ją telpantis kiekis: Vienkinkis, porinis v. 

Pakinkė į ~ą. ~o ratas. Parsivežė šieno ~ą. Daug (su) ~ù veža (tts.). Mažas kupstas didelį 

~ą verčia (tts.). 

3. prk. daug, daugybė: Vaikų v. Ne ~ą davė. 

4. toks kortų lošimas (dz.lki.lt).   

Vedegà (3b) 

Kirvis lenktais ašmenimis loviams ar geldoms skobti (dz.lki.lt). 

Vénteris (1) 

žvejybos tinklas su uodega ir sparnais iš šonų (dz.lki.lt). 

etnogr.   

1. arklas: ~è arė žemę. 

2. geležinė arklo dalis. 

3. arklo ragočius: Beardamas ~ę nulaužiau. 

◊ ~ès pastatyti (ant rankų atsistoti) (dz.lki.lt). 

Vė̃zd÷as (2) 

Pagalys, lazda, kuoka: Ąžuolinis v. Bepigu nuo šunų gintis, kad ~ą turi rankoje (tts.). 

Žodžiais kaip ~ais svaidosi (plūstasi). ü prk.: ~o kritika (galingesniojo praktikuojama 

neobjektyvi kritika) (dz.lki.lt). 

 Výgė 

(Nerasta dz.lki.lt). 

Virtùvė (2) 

 1. patalpa valgiui virti: Valgyklos v. Namelis iš trijų kambarių ir ~ės. Butas su bendra ~è. 

 2. kar. vežimas su katilu valgiui virti (dz.lki.lt). 



143 
 

 Virṽ÷ė (2) 

1. iš linų, kanapių ar kt. pluošto nuvytas dirbinys: Kanapinė v. Nuvyti ~ę. Surišti kojas ~è. 

Tempia karvę už ~ės. 

2. v. prk. nutrūktgalvis: Toks v. čia duodasi (dz.lki.lt). 

Vyž÷à (2), 

výž÷a (1) 

1. iš karnų pintas senovinis autuvas: V. batus pergyvena (tts.). 

2. b. niek. ištižęs žmogus. 

◊ ~à (vỹžoje) vežamas (mulkis) (dz.lki.lt). 

 

Ž 

 

Ži@̀rkl÷ės dgs. (1) 

1. kerpamasis įrankis: Siuvėjas ~ėmis kerpa audeklą. 

2. prk. kojos: Geros tavo ž., kad gali taip žengti. 

3. vėžio žnyplės. 

4. verpiamojo ratelio sparnai. 

5. sport. žergta figūra, žergtas judesys (dz.lki.lt). 
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2. ŽENKLAI PATEIKTI ŽODYNĖLYJE 

 
 
Ženklas Paaiškinimas 

~ ženklas (tildė) vietoje praleidžiamos bendrosios žodžių dalies 

∧ 
ženklas, dedamas prieš aiškinamus sudėtinius terminus bei sudėtinius 
pavadinimus 

◊ ženklas, dedamas prieš frazeologinius junginius 

÷ 

ženklas, dedamas bendrajai žodžių daliai atskirti, taip pat prieš sutrumpinimus 
prk. ir sngr. 

 

  

3. SUTRUMPINIMAI PATEIKTI ŽODYNĖLYJE 
 
 
Sutrumpinimas Reikšmė 

  

anat. anatomija 

b. bendroji giminė 

  

  

  

  

bot. botanika 

buv. buvęs, -usi 

chem. chemija 

d. liaudies dainos žodis, posakis ar sakinys 
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Sutrumpinimas Reikšmė 

dgs. daugiskaita, daugiskaitinis 

  

  

  

  

dz. dzūkų 

  

  

  

etnogr. etnografija 

  

  

  

  

  

  

  

fot. fotografija 

  

geogr. geografija 
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Sutrumpinimas Reikšmė 

iron. ironiškas, ironiškai 

  

istor. istorinis, istorija; istorizmas 

  

  

  

  

  

juok. juokiamasis, juokaujamai 

kt. kiti, kitkas 

  

kuop. kuopinis 

  

  

lit. literatūros teorija ar istorija 

  

  

mat. matematika 

med. medicina 

menk. menkinamasis, menkinamai 

min. mineralogija 

muz. muzika 
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Sutrumpinimas Reikšmė 

  

  

niek. niekinamasis, niekinamai 

nkt. nekaitomas 

  

  

  

pan. panašus, panašiai 

  

  

  

  

  

  

ppr. paprastai 

  

prk. perkeltine reikšme 
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Sutrumpinimas Reikšmė 

  

  

ryt. rytų aukštaičių 

  

  

  

  

spec. specialus 

sport. sportas 

stat. statyba 

  

  

  

šnek. šnekamosios kalbos žodis ar reikšmė 

tarm. tarminis 

teatr. teatras 

tech. technika, technologija 

  

  

tts. tautosaka 
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Sutrumpinimas Reikšmė 

  

  

  

  

  

  

  

žem. žemaičių 

  

žr. žiūrėk 

 

4. KALBŲ IR KITOS SANTRUMPOS 

 

Sutrumpinimas                Reikšmė 

a.                                     aukštaičiai 

air.                                   airių kalba 

alb.                                  albanų kalba 

ang.                                 anglų kalba 

arm.                                 armėnų kalba 

av.                                    avestos kalba 

br.                                     baltarusių kalba 

bl.                                     baltų kalbos 

bulg.                                 bulgarų kalba 

č.                                       čekų kalba 



150 
 

dgs.                                   daugiskaita 

dial.                                   dialektas 

est.                                    estų kalba 

Sutrumpinimas                Reikšmė 

etim.                                 etimologija 

go.                                     gotų kalba 

gr.                                     graikų kalba 

germ.                                germanų kalba 

het.                                    hetitų kalba 

ide.                                    indoeuropiečių prokalbė 

isl.                                     islandų kalba 

it.                                       italų kalba 

k.                                        kalba 

kaš.                                     kašubų kalba 

kimr.                                   kimrų kalba 

la.                                        latvių kalba 

le.                                        lenkų kalba 

lie.                                       lietuvių kalba 

luž.                                      lužicų kalba 

norv.                                    norvegų kalba 

ol.                                        olandų kalba 

oset.                                    osetinų kalba 

pan.                                     panašiai 

per.                                      persų kalba 
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piet.                                     pietų 

pl.                                        plural (daugiskaita) 

 

Sutrumpinimas                Reikšmė 

plg.                                     palyginimui 

pranc.                                  prancūzų kalba 

prasl.                                   praslavų kalba 

pr.                                       prūsų kalba 

r.                                         rusų kalba 

resp.                                    respublika 

ryt.                                      rytų 

rum.                                    rumunų kalba 

s.                                         senovės 

sąv.                                      sąvoka 

serb.                                    serbų kalba 

skand.                                  skandinavų kalba 

skr.                                       sanskritas 

sl.                                         slavų 

slovk.                                  slovakų kalba 

slov.                                    slovėnų kalba 

suom.                                  suomių kalba 

šv.                                       švedų kalba 

toch. A                                tocharų A kalba 

toch. B                                tocharų B kalba 
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t.p.                                       taip toliau 

trm.                                      tarmė 

 

Sutrumpinimas                Reikšmė 

ugr.                                     ugrų kalba 

ukr.                                     ukraniečių kalba 

vak.                                    vakarų 

vard.                                   vardininkas 

vel.                                     velsiečių kalba 

veng.                                  vengrų kalba 

vns.                                     vienaskaita 

v.                                         vokiečių kalba 

v. v.                                     vidurio vokiečių 

ž.                                          žodis 

žem.                                     žemaičių 

žym.                                     žymėti 
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5. LIETUVIŲ KALBOS LEKSIKA (LENTELĖS) 

 

Pastatai ir jų 
dalys. Kiti 
statiniai  

Žemdirbystės 
padargų, kitų 
įrankių, 
medžiagų 
pavadinimai  

Transporto 
priemonių ir 
jų dalių 
pavadinimai 

Baldų 
pavadinimai 

Indų ir kitų 
reikmenų 
pavadinimai 

Valgių ir 
gėrimų 
pavadinimai 

 
1. SENOJI INDOEUROPIETIŠKA LEKSIKA 

 
Avilỹs 
Dar̃žas 
Dùrys 
Gar̃das 
Nãmas 
Stógas 
Šùlas 
Trobà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 žodžiai 

Akė́čios 
Ãkstinas 
Árklas 
Dal̃gis 
GiÚr̀na 
Grėblỹs 
Iẽšmas 
Jùngas 
Kir̃vis 
Korỹs 
Kótas 
MaiÚš̃as 
Sprãgilas 
Tiñklas 
 
 
 
 
 
 
 
14 žodžių 

AšiÚs̀ 
BalžiÚénas 
Eldijà 
Ìrklas 
Rãtas 
VežiÚm̀as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 žodžiai 

Stãlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 žodis 

Ąsà 
Púodas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 žodžiai 
  

Dúona 
Medùs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 žodžiai 
 

1 lentelė. Senoji indoeuropietiška leksika. Iš viso: 33 žodžiai 
 
 
 

Bendri IDE veldiniai, perimti iš IDE prokalbės: akė́čios, ãkstinas, árklas, ąsà, 

ašìs, avilỹs, balžíenas, dal�gis, darž̃as, dúona, dùrys, eldijà, gard̃as, gìrnos, grėblỹs, 
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iẽšmas, ìrklas, jùngas, kìrvis, korỹs, kótas, maĩšas, medùs, nãmas, púodas, rãtas, 

sprãgilas, stãlas, stógas, šùlas, tiñklas,  trobà, vežìmas.  

 
 
 
 
Pastatai ir jų 
dalys. Kiti 
statiniai  

Žemdirbystės 
padargų, kitų 
įrankių, 
medžiagų 
pavadinimai  

Transporto 
priemonių ir 
jų dalių 
pavadinimai 

Baldų 
pavadinimai 

Indų ir kitų 
reikmenų 
pavadinimai 

Valgių ir 
gėrimų 
pavadinimai 

 
2. BENDROJI BALTŲ IR SLAVŲ KALBŲ LEKSIKA 

 

Daržinė ̃
Klėt́is 
Pū̃nė 
Stul̃pas 
Vart̃ai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 žodžiai  

Dálba 
Kū́jis 
Kuõlas 
Lópeta 
Nýtys 
Péntis 
SiÚétas 
Šãkės 
Šeivà 
Virṽė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 žodžių 

 Váltis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 žodis 

Krėślas 
Lóva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 žodžiai 

Piestà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 žodis 

Sū́ris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 žodis 
 

2 lentelė. Bendroji baltų ir slavų kalbų leksika. Iš viso:  20 žodžių 
 
 
 

Bendrojo baltų ir slavų sluoksnio žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai: dálba, 

daržinė̃, klėt́is, krė́slas, kū́jis, kuõlas, lópeta, lóva, nýtys, péntis, piestà, pūnė, síetas, 

stãlas, stul̃pas, šãkės, šeivà, váltis, var̃tai, virṽė. 
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Pastatai 
ir jų 
dalys. 
Kiti 
statiniai  

Žemdirbystės 
padargų, kitų 
įrankių, 
medžiagų 
pavadinimai  

Transporto 
priemonių 
ir jų dalių 
pavadinimai 

Baldų 
pavadinimai 

Indų ir kitų 
reikmenų 
pavadinimai 

Valgių ir gėrimų 
pavadinimai 

 
3. BALTŲ KALBOMS BŪDINGA LEKSIKA 

Arúodas 
Griñdys 
KlojiÚm̀as 
Krósnis 
LaiÚd̃aras 
Lángas 
Pãmatas 
Síena 
Sleñkstis 
Takišỹs 
TiÚl̀tas 
Tvorà 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 žodžių 

Ãdata 
Grąž̃tas 
Káilis 
KalaviÚj̀as 
Káltas 
Kañklės 
Málka 
MiÚl̀as 
Pãkulos 
PeiÚl̃is 
Priekãlas 
Rẽplės 
Rýkštė 
Stãklės 
Šikšnà 
Vedegà 
Vėz̃das 
Vyžà 
ŽiÚr̀klės 
 
 
 
 
19 žodžiai 

Bal̃nas 
Rõgės 
Šlãjos 
Váltis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 žodžiai 

Súolas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 žodis 

Káušas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 žodis 

Miẽlės 
MiÚl̀tai 
Putrà 
SviÚéstas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 žodžiai 

3 lentelė. Baltų kalboms būdinga leksika. Iš viso:  41 žodžiai 
 
 
 

Baltų kalbų sluoksniui būdingi žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai: ãdata, 

arúodas, bal̃nas, grą×žtas, griñdys, káilis, kalavìjas, káltas, kañklės, káušas, klojìmas, 
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krósnis, laĩdaras, lángas, málka, miẽlės, mìltai, mìlas, pãkulos, pãmatas, peĩlis, príekalas, 

putrà, rẽplės, rýkštė, rõgės, síena, sleñkstis, stãklės, súolas, svíestas, šlãjos, šikšnà, 

takišỹs, tìltas, tvorà, váltis, vedegà, vėz̃das, vyžà, žirklės. 

 

 
Pastatai ir jų 
dalys. Kiti 
statiniai  

Žemdirbystės 
padargų, kitų 
įrankių, 
medžiagų 
pavadinimai  

Transporto 
priemonių ir 
jų dalių 
pavadinimai 

Baldų 
pavadinimai 

Indų ir kitų 
reikmenų 
pavadinimai 

Valgių ir 
gėrimų 
pavadinimai 

 
4. TIK LIETUVIŲ KALBAI BŪDINGA LEKSIKA 

Aslà 
Jáuja 
Lentà 
Pamiñklas 
Pavéikslas 
Pirkià 
Rūsỹs 
Smùklė 
Staktà 
Tvártas 
Ū́kis 
Virtùvė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 žodžių 

DažaiÚ ̃
Padárgas  
Šiáudas 
Vénteris 
Žãgrė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 žodžiai 

VaiÚr̃as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 žodis 

Bal̃das 
Kėdė̃ 
Lopšỹs 
Nar̃vas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 žodžiai 

Kìbiras 
Skẽpeta 
Šáukštas 
Šepetỹs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 žodžiai 

Druskà 
Kẽpalas 
LašiniaiÚ ̃
NuodaiÚ ̃
RagaiÚš̃is 
Sriubà 
Váistas 
Varškė̃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 žodžiai 
 

4 lentelė.  Tik lietuvių kalba būdinga leksika.  Iš viso:  34 žodžiai 
                                              
 
                                              

Tik lietuvių kalbai priklausantys žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai: aslà, 

bald̃as, dažaĩ, druskà, jaujà, kẽpalas, kėdė̃, kìbiras, lašiniaĩ, lentà, lop (i) šỹs, narṽas, 
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nuodaĩ, padárgas, pamin×klas, pavéikslas, pirkià, ragaĩšis, rūsỹs, skẽpeta, smùklė, sriubà, 

staktà, šáukštas, šepetỹs, šiáudas, tvártas, ū́kis, vìrtuvė, vénteris, vaĩras, váistas, varškė,̃ 

žãgrė. 

 

 
Pastatai ir jų 
dalys. Kiti 
statiniai  

Žemdirbystės 
padargų, kitų 
įrankių, 
medžiagų 
pavadinimai 
 

Transporto 
priemonių ir 
jų dalių 
pavadinimai 

Baldų 
pavadinimai 

Indų ir kitų 
reikmenų 
pavadinimai 

Valgių ir 
gėrimų 
pavadinimai 

 
5. SKOLINTINĖ LEKSIKA 

 

a) SKOLINIAI IŠ PABALTIJO FINŲ 

- - Bùrė 
LaiÚṽas 
 
 
 
 
2 žodžiai 
 

- Skardà 
 
 
 
 
 
1 žodis 

- 

5 lentelė. Pabaltijo finų skoliniai. Iš viso: 3 žodžiai 
                                             
                   
 

Pabaltijo finų skoliniams priklausantys žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai: bùrė, 

laĩvas, skardà. 
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Pastatai ir jų 
dalys. Kiti 
statiniai  

Žemdirbystės 
padargų, kitų 
įrankių, 
medžiagų 
pavadinimai  

Transporto 
priemonių ir 
jų dalių 
pavadinimai 

Baldų 
pavadinimai 

Indų ir kitų 
reikmenų 
pavadinimai 

Valgių ir 
gėrimų 
pavadinimai 

 
6. SKOLINTINĖ LEKSIKA 

 

b) LIETUVIŲ KALBOS SLAVIZMAI 

Būdà 
Čérpė 
Gryčià 
Grõtos 
Kamarà 
Kãminas 
Klúonas 
Norãgas 
PirtiÚs̀ 
Plytà 
Seklyčià 
StiÚk̀las 
Svir̃nas 
 
 
 
 
 
 
13 žodžių 

Botãgas 
Kárdas 
Knãtas 
Kõklis 
Kulkà 
MuiÚl̃as 
Õblius 
Pãrakas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 žodžiai 

Šálmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 žodis 

Dėžė̃ 
Kãtilas 
Skrynià 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 žodžiai 

- Aliẽjus 
Arbatà 
Blỹnas 
Cùkrus 
Kisiẽlius 
Kõšė 
Krakmõlas 
Kruopà 
Mėsà 
Pyrãgas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 žodžių 
 

6 lentelė. Lietuvių kalbos slavizmai. Iš viso: 35 žodžiai 
 

  

  Slavų skoliniams priklausantys žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai: aliẽjus, 

arbatà, blỹnas, botãgas, būdà, cùkrus, čerpė, dėžė̃, gryčià, grõtos, kna×tas, kamarà, 

kãminas, kárdas, kãtilas, kisieèlius, klúonas, ko×klis, ko×šė, kulkà, krakmo×las, kruo×pos, lėlė×, 
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mėsà, mui×las, nora×gas, o×blius, pa×rakas, py×ragas, plytà, seklyčià, skrynià, stìklas, svirñas, 

šálmas. 

 
                                                       
 
 
 
Pastatai ir jų 
dalys. Kiti 
statiniai  

Žemdirbystės 
padargų, kitų 
įrankių, 
medžiagų 
pavadinimai  

Transporto 
priemonių ir 
jų dalių 
pavadinimai 

Baldų 
pavadinimai 

Indų ir kitų 
reikmenų 
pavadinimai 

Valgių ir 
gėrimų 
pavadinimai 

 
7. SKOLINTINĖ LEKSIKA 

 

c) LIETUVIŲ KALBOS GERMANIZMAI 

Bakū̃žė 
Bálkis 
Gélda 
Gur̃bas 
Kambarỹs 
Pašiū́rė 
Rė́mas 
Rū́mai 
Spãras 
SpiÚǹta 
Stubà 
Výgė 
 
 
 
 
 
 
 
12 žodžių 

Ar̃pas 
Ýla 
PiÚǹigas 
Plū̃gas 
Skỹdas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 žodžiai 

Iñkaras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 žodis 

- - Alùs  
Midùs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 žodžiai 
 

7 lentelė. Lietuvių kalbos germanizmai. Iš viso: 20 žodžių 
 
 

Germanų skoliniams priklausantys žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai: alùs, ar×pas, 

bakū×žė, bálkis, gélda, gurb̃as, in×karas, ýla, kambarỹs, midùs, pašiū́rė, pìnigas, plū̃gas, 

rėmas, rū́mas, skỹdas, spãras, spìnta, stubà, výgė. 
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Pastatai ir jų 
dalys. Kiti 
statiniai  

Žemdirbystės 
padargų, kitų 
įrankių, 
medžiagų 
pavadinimai 
 

Transporto 
priemonių ir 
jų dalių 
pavadinimai 

Baldų 
pavadinimai 

Indų ir kitų 
reikmenų 
pavadinimai 

Valgių ir 
gėrimų 
pavadinimai 

 
8. SKOLINTINĖ LEKSIKA 

 

d) LIETUVIŲ KALBOS LATVIZMAI 

Aplúokas 
Mui×žė 
Rijà 
 
 
 
 
 
3 žodžiai 

Bùcinis 
Kẽkšis 
Kesely×s 
 
 
 
 
 
3 žodžiai 

- - Kìpis 
 
 
 
 
 
 
 
1 žodis 
 

- 

8 lentelė. Lietuvių kalbos germanizmai. Iš viso: 7 žodžiai 
                                                                           
 

 Lietuvių kalbos latvizmams priklausantys žmogaus sukurtų daiktų pavadinimai:  

aplúokas, bùcinis, ke×kšis, kesely×s, kìpis, mui×žė, rijà. 
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Pastatai ir jų 
dalys. Kiti 
statiniai  

Žemdirbystės 
padargų, kitų 
įrankių, 
medžiagų 
pavadinimai  

Transporto 
priemonių ir 
jų dalių 
pavadinimai 

Baldų 
pavadinimai 

Indų ir kitų 
reikmenų 
pavadinimai 

Valgių ir 
gėrimų 
pavadinimai 

 
9. SKOLINTINĖ LEKSIKA 

 

e) LIETUVIŲ KALBOS ANGLICIZMAI 

Džėla 
Grosernė 
Ofisas 
Saliūnas 
 
 
 
 
4 žodžiai 

Bàksas 
 
 
 
 
 
 
 
1 žodis 

Gatvekaris 
 
 
 
 
 
 
 
1 žodis 

- - Brandė 
 
 
 
 
 
 
 

1 žodis 
 

9 lentelė. Lietuvių kalbos germanizmai. Iš viso: 7 žodžiai 
 
 

Lietuvių kalbos anglicizmams priklausantys žmogaus sukurtų daiktų 

pavadinimai: bàksas, džėla, grosernė, ofisas, saliūnas, gatvekaris, brandė. 
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10.  LEKSINIŲ GRUPIŲ NESUDARANTYS ŽODŽIAI 

 
Bū̃gnas 
Dáiktas 
Kars̃tas 
Knygà 
Lėlė̃ 
Pagalỹs 
Põpierius 
Põsmas 
Síelis 
SmuiÚk̃as 
Vagà 
 
11 žodžių 

10 lentelė. Leksinių grupių nesudarantys žodžiai. Iš viso: 11 žodžių 
 
 

Leksinių grupių nesudarantys sukurti daiktų pavadinimai: bū̃gnas, dáiktas, 

kars̃tas, knygà, lėlė̃, pagalỹs, põpierius, põsmas, síelis, smuiÚk̃as, vagà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


