Pratarme
Sios knygos autorius jau seniai domisi Pietryciq Lietuvos,

vadinamo-

sios Vilnijos, vietiniq gyventojq (ne atsikeleliq) pavardemis

ir jij kilme.

Juk cia gime lietuviif tauta, sukurusi galingq valstybf. Siame kraste lietuviq tautos ir senosios Lietuvos valstybes istakos. Lenkiskai
banciq zmoniq pavardese tiketasi aptikti didingos senoves
Pastaruoju

kal-

atspindziq.

metu sukeltas triuksmas del lenkiskos pavardziq

rasybos

verte paspartinti tyrimq, kurio rezultatas ir yra si knyga.
Manytina,

kad ji sudomins ir pacius sio krasto senuosius

gyvento-

jus, kuriems turetq rupeti jq pavardziq kilme. Knyga bus [domi ir kitq
regionq lietuviams, nes pades geriau suprasti jq paciq pavardziq

kilmf.

Turint galvoje nespecialistus, kurie skaitys siq knygq, stengtasi destyti
kuo paprasciau.

Paaiskinama

ir tai, kas specialistui savaime

tama. Placiai aptariama krikstavardziq,

kilme, nes eiliniam skaitytojui tai bus [domu. Nevengta
pavyzdziui,

supran-

is kuriq padarytos

pavardes,

pasikartojimq,

nurodymo, kad priesagos - u k , - e l kilo is -ukas, -elis -

noreta padeti tiems, kurie knygq skaitys ne visq, bet tik tas jos vietas
{nurodytas rodyklese), kur kalbama apie jiems rupimq

pavardf.

Taciau knyga bus aktuali ir lietuviq vardyno tyrejams,
mikos specialistams,

nei iprasta samprotavimq.

Kaupiantis faktinei medziagai,

dziq tyrimas visq laikq tobuleja, atskirq antroponimq
detalizuojama.

antroponi-

nes joje pateikiama daug naujq duomenq,

kitokiq

asmenvar-

kilme vis labiau

Teko tikslinti anksciau padarytas isvadas {ir paties au-

toriaus) apie atskirus asmenvardzius.

Tokiq vietq knygoje yra daug.

Del to prideta ir lietuviq asmenvardziq

(pavardziq)

rodykle.

Tyrimo objektas - Vilniaus apskrities 2002 metq telefono abonentq
knygoje pateikiamos

pavardes (veliau jq mazejo del mobiliqjq

plitimo). Apsiribota

Vilniaus miestu ir rajonu, taip pat Salcininkq

telefonq

Trakq rajonais, kuriuose gyvena daugiausia lenkiskai kalbanciq
niq. Pagrindinis demesys skirtas toms pavardems,

ir

zmo-

kurios turi lenkis-

kas formas, yra be lietuviskq galuniq, kaip antai: Janovski, Pavlovic
ir pan. Lietuviskas formas turincioms pavardems (su lietuviskomis

ga-

lunemis) daugiau demesio skirta tik tuo atveju, jeigu jq turetojo vardas
yra lenkiskas, pvz., Jan 'Jonas', F r a n c i s e k T r a n a s ' . Jeigu pavardes vyriskosios gimines formq turi moteris, nurodomas jos vardas

(Vilnijoje
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vyriskos pavardes vartojimas nera feminiscii} uzgaida). Zinoma.

save

Daug demesio skiriama pavardziq

lenkinimui. Jq gudinimas ir ru-

lenku laikanciij zmoniij gali bitti ir tokiq, kuriq ne tik pavarde. bet ir

sinimas beveik nebelieciami. isskyrus atvejus, susijusius su lenkinimu,

vardas telefono abonentq knygoje jrasytas lietuviskomis formomis.

nes gudai ir rusai nereikalauja

tokiq asmenq pavardems

Bet

skirta maziau demesio, nes jose nera lenkq

kalbos elementq, taigi nera lenkiskumo

pozymiq. Be to, tokiq

pavar-

dziq yra daug. Jq turetojai, daznai net gimines, vieni save laiko lietuviais, kiti - lenkais. Is telefono abonentq knygos duomenq vienus nuo
kitq atskirti

nejmanoma.

tiniq zmoniq pavardziq
asmenq.

lenkiskos pavardes skiriasi nuo vie-

(skirtumai knygoje bus isryskinti),

kilusiq is rytines Lenkijos,

pat kaip Vilnijoje. Beje, is ten daug pavardziq
dvikamieniq

neskaitant

senoveje priklausiusios

valstybei, kur pavardziq kilme, ypac jq raida (lenkinimas),
kq asmenvardziq

Lietuvos

buvo tokios

jtraukta j senqjq

len-

zodynq ('SSNOj, tarp jq ir kilusiq is lietuviq senqjq

asmenvardziq

perdirbtos pavardes,

(apie tai zr. 3 H H K e B H ^ i o c 1990J. Labai

kuriose sunku ar visai nejmanoma atpazinti lie-

tuviskq elementq, nebuvo

syti gudiskai ar rusiskai, kaip daro lenkai. Pavardziq
rusiskais elementais turetojai save dazniausiai
krasto

Suprantama, telefono abonentq knygoje surasytos ne visos vietiniq gy-

Tyrimo metu panaikinus pavardese
kq asmenvardziq

toms pavardems
grozis, atspindintis

viq (baltq) asmenvardziq
2011,

Zinkevicius LAs, to paties autoriaus S u v . - A u g . ir kt.).

Lietuvoje (ne tik Vilnijoje) turimos pavardes imtos is „Lietuviq

Kitur
pavar-

dziq zodyno" (Vanagas ir kt. 1985-1989; jas lengva susirasti,
Zodyne pateiktos abeceles tvarka, todel puslapiq nenurodoma).
Bendriniq zodziq svarbiausias

nes
o ten

randamos paged rodyklf).

saltinis - L K Z . Kitur Lietuvoje

vartoja-

mas pavardes stengtasi sukirciuoti, isskyrus tas, kuriq kirciavimas

ne-

zinomas (imtos is senqjq rasytiniq saltiniq). Tuo jos yra lengvai atskiriamos nuo tiriamqjq telefono abonentq pavardziq,
nekirciuojamos,
kirciavimq

kurios

Gudi-

cia pat, lietuviakalbiq

atsirado

zmoniq aplinkoje. ir is cia veliau isplito. Kitaip

sakant. tenka musq suslavintq bei sulenkintq pavardziq tyrimq pastaKnygq sudaro trys jvadiniai

1) Apie lenkq kalbos

2) Apie senqjq lietuviskq

bei jq sulenkinimq

Po to skaitytojas

asmenvardziq

skyriai:

supazindinamas

dese. Toliau - skyrius apie dvikamieniq
kilmes asmenvardziq
jos - apzvelgiamos
asmenvardziq

pavardziq
dvikamieniq

Vilnijos

asmenvardziq

Visa ted aptarus pereinama

pavar-

trumpinius ir

prie

pravardines

ir jq pedsakq dabartinese pavardese analizes. Po
pavardes,

(krikscionisko

atsiradusios

is krikstavardines

vardyno). Galop pateikiami

mai apie nagrinejamq pavardziq
Noredamas

su senqjq

dabartinese

atsi-

asmenvar-

ir 3) Apie tiriamqjq

sistema ir jos atspindziais

jq atsvaitus pavardese.

daroma.

rasymq lenkiskais

issiaiskinti savo pavardes

knygos pabaigoje pateikiamomis

rasmenimis.

kilmf. vilnietis

dazmi atveju ir kitq Lietuvos regionq gyventojas,

kilmes

samprotavi-

gales

skaitytojas,
pasinaudoti

rodyklemis.

niekuomet

Skirtingai negu tiriant Suvalkq ir Augustavo krasto, taip pat Bals-

nes is telefono abonentq knygos duomenq nustatyti jq

toges vaivadijos pavardes, kur vyko lietuviq pavardziq vien lenkinimas

nejmanoma.

Pasinaudota gudq (baltarusiq) ir lenkq vardyno tyrimais, ypac siais:
Bipbinal966 ir 1969, Halicka 1976, Kondratiuk 1974 ir 1985, S S N O .
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Tai

.,pasiskolin-

tas". Jos buvo pernestos j Lietuvq ne is tq plotq. bet atvirksciai.

strukturq.

slavinimu bei lenkinimu (pvz., Zinkevicius

nesamos - is Zinkevicius L A s (nesunkiai

buvusj krasto didingumq.

paziurq j tokias pavardes kaip j Lietuvoje neva atnestines,

dziq suslavinimq

ir ankstesni autoriaus tyrimai, susijf su lietu-

is-

lietuvis-

iskraipymo ir susvetinimo. Be to, jq isplitimo didelese Lenkijos,

ir tq pavardziq pakanka, kad susidarytume bendrq Vilnijos
Knygoje panaudoti

esamq lenkiskq apvalkalq.
pradziq davusiq senqjq

jos ir artimesniq kaimynq teritorijose tyrimas vercia keisti nusistojusiq

radimq ir isplitimq Lietuvoje;

pavardziq vaizdq ir padarytume apibendrinamo pobudzio isvadq.

ir

(liepiami

vercia j tiriamqsias pavardes ziureti su pagarba, nepaisant velesnio jq

ventojq pavardes, bet tik tos, kuriq turetojai jsitaise laidinj telefonq. Taciau
lenkakalbiq

su gudiskais

laiko lenkais

tyti „ant kojq". o ne „ant galvos" kaip iki siol buvo

tiriamos.

ra-

lenkintojq).

ryskejo nepaprastas

Nevietiniq zmoniq (atvykeliq)

sugudintq ir surusintq pavardziq

(slavinimas),

Vilnijos pavardes tirdami susiduriame ne tik su jq lenki-

nimu. bet ir su sulenkintq pavardziq vel atlietuvinimu, dazniausiai
tikru stichiskai

vykusiu procesu. pasakytume.

pacios lietuviq

tam

kalbos
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gynimusi nuo polonizacijos,

nes specialistq vykdomos pavardziq

refor-

mos (jq masinio atlietuvinimo) Lietuvoje niekuomet nebuvo; pries karq
tik noreta tokiq reformq jvykdyti.

Visa tai dabar tyrejui sudaro didel^

painiavq. Norint abu siuos vyksmus - lenkinimq ir lietuvinimq - istirti,
butinos specialios kartotekos,

kuriq parengimas reikalauja daug papil-

domo techninio (nekvalifikuoto)
Mokslo

ir enciklopedijq

kas, organizavfs

darbo. Siuo reikalu autoriui padejo

leidybos centro direktorius Rimantas

Karec-

telefono abonentq knygos kiekvieno puslapio

vimq su tarpais (didelio formato),

kad biltq jmanoma

Jis parupino ir vokq tiems karpiniams

tekstq

sudelioti ir juos

kopijakarpyti.

suklasifikuoti.

Aciu jam!
Nuobodq ir alinantj teksto karpymq ir kitus techninius darbus, negavus padejejo, atliko autoriaus zmona Regina, atidejusi j salj visas
savo darbus. Ji daugiau nei menesj istisomis dienomis, net savaitgaliais
ir sventadieniais,
papildomai
pavardziq

plusejo: karpe, dare specialius aplankus,

asmenvardziq
analizei.

klasifikacijai,

nepaisydama

ruosos ir sqlygq autoriaus

darbui sudarymo.

tiriamajam

sunus Vytautas. Be jq triuso ir geranoriskos
Autorius
Zabarskaitei

butinus

Tai tpe ir veliau iki pat knygos rasymo

gos. Dirbo rupestingai ir pasiaukojamai,

pasirodziusi.

reikalingus

atliko kitus darbus,

pabai-

kasdienes

namq

Jai

talkino

pagalbos si knyga nebutq

Aciu jiems!
dekoja Lietuviq

kalbos instituto direktorei

ir tuometinei Instituto

Danguolei Mikulenienei

tarybos

uz moralinj palaikymq,

dr.

pirmininkei

Jolantai

habil.

taip pat savo

dr.

dukrai

Laimutei Sinkunienei - uz kruopstq labai sudetingo rankrascio

perra-

symq kompiuteriu

Agotai

ir didziuliq rodykliq sudarymq,

redaktorei

Sriubienei - uz rupestingq ne tik sios, bet ir kitq autoriaus knygq redagavimq,

Svietimo ir mokslo ministerijos Regioniniq

mokyklq

riaus vedejui Jonui Vasiliauskui ir to skyriaus vyriausiajam

specialistui

Vidmantui Vansaviciui - uz rUpestj ieskant tinkamos telefono
tq knygos. Aciu europarlamentarui

knygos
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abonen-

prof. Vytautui Landsbergiui,

sytojui Kaziui Sajai, Grazutes Sirutienes fondo pirmininkui
Markeviciui

sky-

ra-

Albinui

ir visiems, kurie kuo nors prisidejo prie atlikto tyrimo ir

pasirodymo.

