LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS

LEKSIKOGRAFIJA
ir

LEKSIKOLOGIJA

LIETUVIŲ KALBOS
INSTITUTAS

V I L N I U S

2 0 15

5

UDK 811.172̒373
Le-159

Recenzavo:
doc. dr. Jolanta Vaskelienė (Šiaulių universitetas)
doc. dr. Vilma Zubaitienė (Vilniaus universitetas)
Kiekvienas straipsnis anonimiškai recenzuotas
dar dviejų recenzentų
Redaktorių kolegija:
Jurgita Girčienė (Lietuvos edukologijos universitetas)
Лена Леванцевич (Bresto valstybinis A. S. Puškino
universitetas)
Danutė Liutkevičienė (Lietuvių kalbos institutas)
Daiva Murmulaitytė (Lietuvių kalbos institutas)
Vilija Sakalauskienė (Lietuvių kalbos institutas)
Ieva Zuicena (Latvijos universiteto Latvių kalbos
institutas)
Sudarė
Aurelija Gritėnienė (Lietuvių kalbos institutas)

Knygos leidybą rėmė LIETUVOS MOKSLO TARYBA
(sutarties Nr. LEI-15073)

© Lietuvių kalbos institutas, 2015
© Aurelija Gritėnienė, sudarymas, 2015
ISBN 978-609-411-168-6 (5 dalis)
ISBN 978-9955-704-42-3 (bendras)

Antanas Smetona, Eglė Kučinskaitė
Vilniaus universitetas

Priešdėlio da- kilmės ir taisymo motyvų klausimu
ANOTACIJA

Darbe trumpai aptariama priešdėlio da- istorija, jo gyvavimas lietuvių raštijoje, taisymai nuo rašto susiformavimo (XVI a.) iki šių dienų.
Tyrimu siekiama aptarti populiariausius, dažniausiai girdimus taisymo
motyvus, juos išanalizuoti ir įvertinti, ar taisymo tradicijos yra pakankamai motyvuotos, ar pagrįsti šių dienų taisymai. Prieita prie išvadų,
kad priešdėlis da- lietuvių kalboje egzistuoja nuo pat jos raštijos atsiradimo, pirmuoju priešdėlio da- taisymu galima laikyti G. H. F. Neselmano 1851 m. darbą Wörterbuch der littauischen Sprache. Nuo J. Jablonskio laikų taisymai ir jų argumentacija beveik nekito – pagrindinis
taisymo motyvas yra svetima kilmė. Deja, svetimos kilmės pagrįstumą
įrodyti ne taip paprasta, nes nė vienas argumentas nėra neginčijamai
įrodomas. Todėl taisymų argumentai dažniausiai redukuojami iki paprasčiausios taisymo tradicijos, nė nemėginant paieškoti kokių rimtesnių taisymo argumentų.
ĮŽANGA

Nepaisant to, kad priešdėlis da- įtrauktas į VLKK „Didžiųjų klaidų
sąrašą“ kaip svetimybė, vis randasi nuomonių, kad elementas da- galėjęs būti ne pasiskolintas iš slavų, bet pačių baltų turėtas (A. Srba,
P. Skardžius, A. Breidakas). Jei tai būtų įrodyta, būtų galima manyti
šio priešdėlio taisymą esant ne visiškai pagrįstą1. Be to, retkarčiais ir
šiaip nevengiama kalbėti apie šio priešdėlio semantiką (Kožanovas).
Būtent tai ir paskatino įsitraukti į diskusijas priešdėlio da- klausimais.
1

Su tuo sutinka ne visi – A. Girdenis ir A. Pupkis teigia, kad „visais laikais taisytas
priešdėlis da- netaptų norminiu faktu, net jeigu kas nors įrodytų jo baltiškumą“
(Girdenis 1996). Tai plačiau aptariame skyriuje apie autoritetus.
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TRUMPA ISTORIJA

XVI a., pasirodžius pirmajai spausdintai Martyno Mažvydo knygai, randasi bendrinės lietuvių kalbos užuomazgos. Nors lietuviškų
rankraštinių šaltinių būta ir anksčiau, vargu ar juos galima laikyti
sąmoninga bendrinės kalbos pradžia. Kaip teigia Jonas Klimavičius,
„lietuvių bendrinės kalbos laiko tikslią, neginčijamą ribą galima brėžti
panašiai kaip ir miestų amžiaus ar žmogaus amžiaus ribą – neįskaitant
prenatalinio tarpsnio. Taigi tas laikas gali būti skaičiuojamas tik nuo
pirmųjų raštų, lietuvių bendrinės kalbos atveju – nuo pirmosios knygos: 1547 m. Martynas Mažvydas kalbą įknygino“ (Klimavičius 2002:
7–25).
Nuo pirmosios lietuvių kalbos gramatikos iki XIX a. pab. (t. y.
iki J. Jablonskio) priešdėlis da- lietuvių (bendrinėje) kalboje egzistavo, nors ir negausiai. Šio priešdėlio pavyzdžių galima rasti D. Kleino
(Grammatica Litvanica) ir anoniminėje 1737 m. (Universitas lingvarum
Litvaniae) lietuvių kalbos gramatikose, pvz., žodžiai dakepęs, daʃwera,
daraʃzau, dadirbu, daʃikláuʃu, dalitėju (Balčikonis 1935: 503–525),
daʃilîcziu ir datiriu (Eigminas 1981: 87–92). Nepaisant to, kad šie leidiniai yra aprašomojo pobūdžio ir juose nėra kalbinių taisymų, žinoma, kad D. Kleinas siekė lietuvių kalbos grynumo, sistemiškumo,
normiškumo (Lebedys 1977: 112). Todėl galima daryti prielaidą, kad
XVII–XVIII a. gramatikose nematyta reikalo priešdėlį da- ignoruoti
kaip svetimą.
Daugiau priešdėlio da- pavyzdžių galima rasti ten, kur buvę ryškesnių kontaktų su slavais, pvz., K. Sirvydo žodynuose Promptuarium
dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum2 ir Dictionarvm trivm
lingvarvm. Su šiuo elementu sudaromi ne tik veiksmažodžiai, bet ir
iš jų daromi dalyviai, daiktavardžiai, prieveiksmiai, pvz., daʃigodau,
daʃigodimas, daʃigadotoias, daʃigodoiamas, daʃigodotinay (Pakalka 1979:
147). Daugelis žodžių, išverstų su priešdėliu da-, lenkų kalboje atitinkamai prasideda do-, pvz., dawerdu – dowarʒam (Pakalka 1979: 150),
nedagirdǯiu – niedoʃłyße (ten pat, 301), dadirbineiu – dorabiam, dokonywam (Pakalka 1997: 74). Kartais vertimai turi sinonimų, iš kurių vie2

Toks pavadinimas numanomas (Klimavičius 2007).
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nas ar keli išversti pagal kitą modelį – kitu žodžiu ar posakiu, be priešdėlio ar su kitu priešdėliu: dadirbu taip pat galima pasakyti pabaygiu,
gału darau, baygiu darbu (Pakalka 1979: 146–148), daʃidirbu – dirbu
darbu (ten pat, 148), daaugis – ußaugis (Pakalka 1997: 75). Būdingiausi sinonimiški priešdėliai ne ką tesiskiria nuo dabartinių kalbininkų
siūlomų pakaitalų taisant neva slaviškąjį da-: nu- (dawedu – nuwedu)
(Pakalka 1997: 77), per- (dałeydǯiu – perłeydǯiu) (ten pat, 74), už- (daaugu – ußaugu) (p. 74); į-, iš-, pa- pasitaiko kintant ne tik priešdėliui, bet ir šakniai: daduomi – pakißu (p. 72), daeydineiu – ißkunku
(p. 71), daʃigodau – iʃpeiu (Pakalka 1979: 147), dadirbu – pabaygiu
darbu (ten pat, 146–148). Taigi ne viskas, kas buvo daryta dairantis į lenkus, yra kalkės. Yra net lenkiškų žodžių, neturinčių priešdėlio do-, į lietuvių kalbą verčiamų su šiuo priešdėliu: badacʒ verstas kaip daʃiǯinotoias, wartitoias, iǯkratitoias, iǯkłauʃinetoias (p. 103),
zoʃtanie na licʒbie – nedamakieimas (p. 651). Tiesa, tokie žodžiai (ar
bent jau jų bendrašakniai) dažniausiai turi sinonimų, lenkų kalboje
vis dėlto prasidedančių tuo pačiu, šiame darbe analizuojamu, priešdėliu: nedamoku – zoʃtaię na licʒbie arba niedopłacam (p. 650), daʃiǯinau
(kłauʃiuoʃi, daʃitiriu, iǯʃikłauʃineiu, ißkłausineiu, meginu, pritiru) – badam
ʃię (p. 103), doświádcʒam kogo (p. 149), dowiaduię ʃię cʒego, wywiaduię,
prʒepytywam, bádam (p. 150) ir kt. Tuometinių (XVII a.) lietuvių ir
slavų, ypač lenkų, kalbų kontaktų nuneigti negalima, tačiau tvirtinti,
kad viskas lietuvių kalboje skolinta – taip pat.
Kiek mažiau arba visai ne(be)randama tokių pavyzdžių vakaruose,
t. y. prūsuose. Vieni kalbininkai išstumia šį priešdėlį iš gramatikų ar
žodynų nieko daug nekomentuodami, pvz., P. Ruigys, K. G. Milkus,
kurių lietuvių kalbos gramatikos ir žodynai remiasi F. V. Hako pavyzdžiu, kitaip nei jų pirmtakas, šio priešdėlio / prielinksnio tiesiog
nebemini. Tiesa, reikėtų pastebėti, kad F. V. Hako žodyne (Vocabvlarivm Litthvanico–Germanicvm, et Germanico–Litthvanicvm) skolintinės
leksikos nemaža (Palionis 1995: 131). Į šį žodyną įtraukta tik religinių
raštų leksika, t. y. žodžiai iš Naujojo Testamento (Lebedys 1977: 170).
Su krikščionybe į Lietuvą plūstelėjo slaviškų skolinių banga. P. Ruigys
(Littauisch–Deutsches und Deutsch–Littauisches Lexicon), kurio žodyPriešdėlio
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ne jau yra ir gyvosios liaudies kalbos žodžių ir posakių, į skolinius lietuvių kalboje sakosi žiūrįs kritiškai (Lebedys 1977: 171). K. G. Milkus
(Littauisch–deutsches und Deutsch–littauisches Wörter–Buch) taip pat
linkęs skolinių vengti3. Paprastai linkstama manyti, kad priešdėlio damenkesnis vartojimas ar visiškas nevartojimas Rytų Prūsijoje susijęs
su tuo, kad šio regiono kontaktai su slavų tautomis kur kas silpnesni
nei Didžiosios Lietuvos. Manant priešdėlį da- esant slavišką, jo nebuvimas prūsiškose lietuvių kalbos gramatikose būtų visiškai pagrįstas.
Tačiau tam lyg ir prieštarauja kitų slaviškų skolinių, tokių kaip daboti,
dawadas ir kt., buvimas šiame kontekste. Taip pat pokyčiai – su laiku
kalboje skolinių mažėja, kalbą siekiama gryninti. Ar gali priešdėlio
da- ne(be)minėjimas būti susijęs su aptartų kalbininkų tautybe, gyvenamąja vieta ir kalba? O gal galima daryti prielaidą, kad būtent tuo
metu, XVIII a. antroje pusėje, vykę tam tikri pokyčiai kalboje? Bet
kokiu atveju dviejų reiškinių sutapimas – kalbos gryninimas ir da /
da- išnykimas iš gramatikų ir žodynų – gali būti argumentas slaviškos
elemento kilmės naudai.
Kiti autoriai aptaria priešdėlio kilmę, vartoseną, pažymi, kur ir kaip
jis randamas, pvz., G. H. F. Neselmanas (Wörterbuch der littauischen
Sprache) da- apibūdina kaip neatskiriamąjį (inseparabile) prielinksnį,
t. y. rašomą kartu (dabartiniu supratimu – tiesiog priešdėlis), einantį su veiksmažodžiais, nurodantį veiksmo baigimą arba atlikimą to,
kas pasakyta žodžio šaknimi. Priešdėlis išlaiko prielinksnio reikšmę
(neįvardyta, bet turimas omeny prielinksnis da; plg. iš- ir iš, į- ir į),
kuri kartais prarandama, pvz., žodyje daboju (jis laikomas priešdėliniu,
žr. toliau). Taip pat konstatuojama, kad tuo laiku vietoj jo jau buvo
įprasta vartoti kitus priešdėlius, Prūsijos lietuvių nauji dariniai su juo
3

XVIII a. Rytų Prūsijoje vykusi kalbinė K. G. Milkaus ir vokiečių kilmės
G. Ostermejerio �������������������������������������������������������
diskusija davė daug naudos kalbinės minties raidai. Nepaisant kritikos, žertos vienas kitam, ir kai kuriais kalbos klausimais iš���
siskyrusių nuomonių, abu šie kalbininkai sutarė dėl svetimžodžių kalboje:
a) reikia vengti bet kokių skolintų žodžių, laikytis kalbos grynumo principo;
b) remtis atitinkamo meto vartosena, atsisakyti svetimybių��������������������
, vertini�����������
ų, archaizmų; c) kalba turi būti suprantama visiems; d) privalu laikytis gramatikos
taisyklių; e) naujadarų taip pat derėtų vengti (Pupkis 2010, 18–23).
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retai tesudaromi. Žemaičių da- kaip priešdėlis vartojamas retai, dažniau kaip pertaras (dalelytė) da, pvz., Pirma dalis da dalinas ing trys
perskyrimus (Nesselman 1851: 123). Panašu, jog pavyzdyje kalbama
apie sutrumpėjusią dalelytę dar. Tarmėse ji vartojama lig šiol (plg.
Мажюлис 1958: 127–133). Šias pastabas galima laikyti pirmuoju norminiu taisymu. A. Šleicheris (Handbuch der litauischen sprache) apie
da- tepasako, kad tai yra slaviškos kilmės (do), tuometinėje (XIX a.)
kalboje mažai vartojamas ir atskirai nepasitaikantis prielinksnis, niekuomet negaunantis kirčio (Schleicher 1856: 141); tokiu būdu bene
pirmą kartą užsimenama apie galimą da- slavišką kilmę. Ši pastaba
grindžia dabartines teorijas ir pagrindinę jo taisymo priežastį. Kiek
vėliau tai tvirtina ir F. Kuršaitis (Wörterbuch der littauischen Sprache),
teigdamas, kad priešdėlis esąs rusų ir lietuvių. Tai galėtų reikšti tiek
bendrą kilmę, tiek skolinimąsi. Jis pats savaime esąs bereikšmis, bet
dalyvauja sudarant veiksmažodžius, turi rezultato reikšmę, jį atitinka
priešdėlis pa-. Pateiktas Prūsijos lietuvių pavyzdys dadaryti, kurį atitinka žodis padaryti (Kurschat 1883: 75).
Vieno reikšmingiausių XVIII a. leksikografijos darbų autorius
J. Brodovskis gimė ir augo slaviškoje kalbinėje aplinkoje, gyveno ir
mokėsi Karaliaučiuje. Mažojoje Lietuvoje išleistame J. Brodovskio
žodyne Lexicon Germanico–Lithvanicvm et Lithvanico–Germanicvm
gausu tiek slavizmų, tiek germanizmų. Žodyne, apimančiame ne tik
religinę, bet ir gyvosios kalbos leksiką, priešdėlio da- pavyzdžių taip
pat randama (Drotvinas 2009: 81–196).
Jei šis priešdėlis kada ir buvo pripažintas kaip normalus, netaisomas lietuvių kalbos reiškinys, panašu, kad požiūris į jį pradėjęs kisti
apie XVIII a. vid. (P. Ruigio gramatikoje, išleistoje 1747 m., apie danei kaip apie priešdėlį, nei kaip apie prielinksnį nebekalbama). XIX a.
kitokių nuomonių retai bebuvę, pvz., J. Jablonskio kritikuotas kalbiniais klausimais rašęs M. Miežinis (Lietuviszka gramatika) priešdėlį
da- ne tik vartojęs kaip analizuojamosios kalbos objektą, bet ir vertinęs kaip savo kalbos faktą: dasimislyjanti (Miežinis 1883: 9), dasimislyti
(ten pat, 13), dasimislyk (p. 53), darodymų (p. 22). To paties autoriaus
žodyne Lietuviszkai–latviszkai–lenkiszkai–rusizkas žodynas pavyzdžių
Priešdėlio
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su da- gausu, visų be išimčių šių žodžių lenkiški atitikmenys prasideda
priešdėliu do-, latvių kalba randama kitų atitikmenų (Miežinis 1894:
43–47). Galima konstatuoti, kad šis šaltinis suteikia gana prieštaringos
informacijos – dar kartą patikinama, jog priešdėlis da- lietuvių kalboje, bent jau XIX a., buvęs gyvas, tačiau tokia artima latvių kalba, pasak M. Miežinio, jo neturėjusi. Kadangi žinoma, kad latvių kalboje ir
priešdėlio da-, ir prielinksnio da esama, akivaizdu, kad šiame žodyne
tai tiesiog neužfiksuota.
J. Jablonskis, rėmęsis gyvąja kalba, priešdėlį da- neabejotinai taisė
kaip slavišką. 1904 m. Varpe (Nr. 1, 9–12) pasirodė kalbininko straipsnis, kritikuojantis kelių rašytojų kalbos ypatybes „Varpo sąsiuvinyje,
paskirtame „Aušros“ atminimui“. Viena iš taisomų klaidų – priešdėlio
da- vartojimas. Tokius žodžius, kaip darodinėti, daleista, darodyt, nedasiprotėta, dažinoti, dasižinoti siūloma keisti į prirodinėti, išrodinėti, leista, leidžiama, parodyti, prirodyti, išrodyti, nesusiprotėta, nesusigriebta,
patirti, sužinoti. Aiškinama, kad veiksmažodžių priešdėlis da- gautas iš
slavų, Prūsuose jis visai nevartojamas (kalbama esamuoju laiku, galima manyti, kad ne apie senąją prūsų kalbą šnekama), o tarmėse, kur
jį galima rasti, sunku parinkti tiksliai reikšmę nusakančius atitikmenis
(Jablonskis 1959: 63). Kad Prūsijos lietuvių jis visai nevartotas, nėra
visiška tiesa – J. Brodovskio žodyne, kuris išleistas ir kurio medžiaga rinkta Mažojoje Lietuvoje, žodžių, prasidedančių priešdėliu da-,
nemaža, F. V. Hako gramatikoje taip pat galima rasti prielinksnį da.
Priešdėlio da- taisymų galima rasti ir kituose raštų tomuose. 1922 m.
J. Jablonskio gramatikoje apie šį priešdėlį neužsimenama.
Kad priešdėlis da- nevartotinas, po beveik dešimtmečio aiškino ir
K. Būga. Jis teigė, kad vediniai su šiuo elementu yra lygiaverčiai vediniams su ras-, raz- (plg. lie. raznešė, danešė ir ru. разнес, донес), šio
priešdėlio vedinių gausiau ten, kur teritorija ribojasi su slavais, Lietuvos vakaruose, o Žemaitijoje jis žmonių menkai pažįstamas. Prūsų
Lietuvoje su da- yra vos vienas kitas žodis (kaip pavyzdį mini davadas;
šis žodis buvo rastas bene visuose aptartuose žodynuose ir gramatikose, bet, kaip jau minėta, neanalizuotas dėl nelietuviškos šaknies).
Latvių kalboje jis nėra paplitęs, senovės prūsai jo taip pat nevartoję.
354
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Taip pat nurodomas šaltinis, įrodantis slavišką da- kilmę: Aleksandro
Preobraženskio Этимологический словарь русского языка (I t.) (Būga 1961: 908). Šiame Etimologiniame rusų kalbos žodyne teigiama, kad
da, kaip prielinksnis ir kaip priešdėlis, yra slavų (Mažosios Rusijos,
senosios rusų kalbos, senosios slavų kalbos), taip pat jis lyginamas su
avestos -da, graikų -δε, senųjų šiaurės germanų t, senosios vokiečių
aukštaičių zuo, za, ze, zi, naujosios vokiečių zu, anglosaksų t ir kt. Teigiama, kad atitinkamas rusų kalbos prefiksas пре- (Преображенский
1959: 186). Nuo jau susiformavusios tradicijos nenukrypstama – priešdėlis da- atmetamas kaip slaviškas.
Prano Skardžiaus vertinimas kiek išsiskiria iš visų. 1931 m. tęstiniame mokslo darbų leidinyje Tauta ir žodis buvo publikuotas trumpas
slaviškų skolinių senojoje lietuvių kalboje žodynėlis (Slavische Lehn
wörter im Altlitauischen), kuriame pateikiama alternatyva: priešdėlis
da- yra perimtas iš slavų arba bendras baltams ir slavams. Nurodoma,
kad priešdėlis da- dažniausiai vartojamas išreikšti veiksmo baigimą,
yra labiausiai paplitęs Rytų, Pietų ir Vidurio Lietuvoje, o Žemaitijoje
ir Mažojoje Lietuvoje vartojamas labai mažai, kai kur net visai nevartojamas. XVI–XVII a. buvo žinomas tų Mažosios Lietuvos autorių, kurie imigravo iš Didžiosios Lietuvos ar turėjo slavų kalbų žinių.
Afiksas da- dėl vartojimo arealo ir reikšminio sutapimo su slavų doesąs arba perimtas iš slavų, arba bendras (Skardžius 1931: 59–60). Bet
kokiu atveju, jo slaviškumas neatmestinas. Tik jei P. Skardžius būtų
teisus dėl antrosios prielaidos, normintojai nebeturėtų tokio tvirto pagrindo šalintis šio kalbos reiškinio.
Vieną daugiausiai aptarinėjamą, tarptautinių diskusijų objektu tapusį straipsnį Происхождение приставки da- в балтийских языках
1958 m. parašė Vytautas Mažiulis. Jame sprendžiamas priešdėlio dakilmės klausimas. Konstatuojama, kad priešdėlis da- yra slaviškas. Remiamasi tuo, kad (Мажюлис 1958: 127–133):
• senuosiuose raštuose (M. Mažvydo, K. Daukšos, J. Bretkūno ir kt.
tekstuose) šis priešdėlis randamas retai;
• Rytų Prūsijoje gyvenę lietuvių rašytojai šią morfemą vartojo kur
kas rečiau nei gyvenę Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštystėje;
Priešdėlio
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• latvių kalbos rašytiniuose šaltiniuose da- randamas tik nuo XVII–
XVIII a. (plg. Olego Trubačiovo teiginį, kad prielinksnis da į kalbą
atėjęs vėliau nei la. līdz ar lie. lig(i), iki (Брейдак 1972: 137–142));
• reikšmės lietuvių, latvių ir slavų kalbose sutampa (plačiau skyriuje
apie reikšmių taisymo motyvą);
• lietuvių tarmės nevartoja prielinksnio da (vakarų Lietuvoje esti do,
pvz., kas do mergos, bet tai neturi nieko bendra su da-);
• vakarų Latvijoje šio priešdėlio nėra, tik rytuose, Lietuvos rytinėje
ir pietinėje dalyje vartojama kur kas dažniau nei Žemaitijoje, t. y.
gausesnis paplitimas ten, kur teritorija ribojasi su slavais – baltarusiais ir lenkais (plačiau skyriuje apie teritorinį taisymo motyvą);
• daryba aktuali tik veiksmažodžiams, daiktavardinių vedinių nėra
(plačiau – skyriuje apie reikšmių taisymo motyvą).
Slaviško priešdėlio plitimą lietuvių kalboje, pasak V. Mažiulio, galėjęs paskatinti ir lietuvių tarmėse esantis prielinksnio dár sutrumpėjęs
variantas dá, plg. dar kepti ir dakepti. Šių dviejų raiškos formų reikšmės tapačios, dėl to pripildymo (pilnio) reikšmė, išreikšta priešdėliu
da-, esanti tokia populiari.
Taip pat šiame tyrime verta atkreipti dėmesį į V. Mažiulio 1988
m. sudarytą Prūsų kalbos etimologijos žodyną. Jo duomenimis, prūsai
priešdėlio da- neturėjo. Dėl šio teiginio galima kelti abejonių – prūsų
raštų, liudijančių jau mirusią kalbą, nedaug telikę, daugiausia – kanonizuoti šventraščiai (trys Katekizmai, versti iš vokiškojo Martyno
Liuterio originalo, visų jų apimtis nedidelė), menki, vos kelių šimtų
puslapių žodynėliai (Elbingo, Simono Grunau) (LKE, 435–440), paskiri tekstų fragmentai. Gali būti, kad tiesiog per maža (ypač teminė)
imtis aptariamo priešdėlio vartojimui paliudyti.
Taip pat kalbama, kad V. Mažiulis turėjęs ir kitą nuomonę priešdėlio da- kilmės klausimu. Giedrius Subačius straipsnyje „Ar lietuvių kalbos baimė yra mūsų prioritetas?“ yra rašęs: „Dar sovietmečio
konferencijoje girdėjau akademiko Vytauto Mažiulio pranešimą apie
priešdėlio da- kilmę (sakykim, žodžiuose dapilti, danešti). Jis įrodinėjo, kad anksčiau laikytas slavišku priešdėlis da- tiek pat gali būti ir
baltiškos kilmės. Vadinasi, jei jis savas, tai kodėl draudžiam? Auditori356
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joje tuoj kilo balsų, kad net jei da- ir baltiškas, jį reikia ir toliau guiti
iš kalbos, nes esanti tokia sena taisymo tradicija.“ (Subačius 2011).
V. Mažiulio straipsnių, publikacijų, įrodančių šį teiginį, rasti nepavyko.
Aišku viena – XX a. viduryje V. Mažiulis priešdėlio da- slaviškumu
neabejojo. 1958 m. iškelta nemažai prielaidų, įrodančių slavišką kilmę,
tačiau daugelis jų turi silpnų pusių, yra prieštaringos. Todėl kas galėtų
paneigti, kad vėliau V. Mažiulio požiūris šiuo klausimu nekito, tačiau
rašant šį darbą daugiau tai patvirtinančių duomenų nerasta.
1911 m. periodiniame leidinyje Draugija pasirodė čekų kalbininko Adalberto Srbos straipsnis: Ar priešdėlis da- tikrai nelietuviškas?.
Turint omenyje jau aptartą situaciją, t. y. tam tikrą susiformavusią ir
nusistovėjusią nuomonę šiuo klausimu, straipsnis turėjo sukelti aršių
diskusijų bangų. Jame komentuojamas veikalo (autorius nenurodytas)
„Šis tas iš lietuvių kalbos filosofijos“ įrašas, teigiąs, kad sunku pasakyti, ar priešdėlio da- gujimas iš kalbos yra pagrįstas. A. Srba šiai minčiai
pritaria, nurodydamas, kad kalbos pagrindas – tik gyvoji kalba, gyva
žmonių vartosena, o svetimžodžiai kalbą mažiau niokoją nei netinkami jų atitikmenys.
Remdamasis Jono Basanavičiaus ir Antano Juškos rinkta tautosaka,
kalbininkas konstatuoja – lietuvių kalboje gyvuojąs ne tik priešdėlis
da- (daeiti, daboti, padaboti, daleisti, dasiekti ir kt.), bet ir „savystovis
priešdėlis do ir tarminis jo variantas da“ (plg. do ir da-, po ir pa-), nors
jie ir esą „išmirimo padėjime“, kai kur jau nebevartojami visai, likę tik
tautosakoje (Srba 1911: 260–262). Užsimenama, kad priešdėlis dažymi veiksmažodžių kryptį.
Straipsnyje A. Srba, priešingai nei buvo įprasta iki tol, apie do kalba ne kaip apie prielinksnį, o kaip dalelytę, pertarą (rectio praepositionis cum nominativo), pvz., Nežinau, kas tai da (da tarmėse, do raštkalbėje) daiktas dziogorėlis. Sinonimiškai vartojama ir per. Pasak straipsnio
autoriaus, tai būdinga tik lietuvių, slavų ir vokiečių kalboms. Kaip
argumentas, kad priešdėlis neskolintas, tikinama remiantis fonetika ir
atitikmenimis: do kaip laisvasis elementas (ne priešdėlis) slavų kalbose
atitinka za, priešdėlis da- – do, o lietuvių po ir pa- slavų kalbose skamba vienodai – po (Srba 1911: 260–262).
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Taigi priešdėlis da- A. Srbos kildinamas ne iš prielinksnio, o iš
dalelytės. Tai galėtų paaiškinti, kodėl lietuvių kalboje nėra atitinkamo
prielinksnio, tačiau kur kas įtikinamiau skamba teorija, kad da- yra
prielinksninės kilmės.
Bet kokiu atveju, A. Srba dėl vieno dalyko yra tikrai teisus – tik
gyvoji kalba gali nustatyti normas.
Kur kas vėliau, 1972 m., išsamų ir nešališką straipsnį (Происхож
дение предлога da и приставки da- в балтийских языках) parašė
Antuonas Breidakas. Kaip ir A. Srba, jis atsiribojo nuo standartinio
požiūrio. Lygindamas lietuvių, latvių ir slavų kalbų faktus, polemizuodamas su kitų kalbininkų (J. Endzelyno, B. Rūkės ir kt.) darbais, jis vis
dėlto parėmė poziciją, kad priešdėlio da- kilmė galėjusi būti baltiška.
Pagrindiniai argumentai (Брейдак 1972: 137–142):
• senojoje rusų kalboje nebuvo nei prielinksnio da, nei priešdėlio
da-;
• nėra visiško identiškumo su slaviškomis da- reikšmėmis (plačiau
skyriuje apie reikšmių taisymo motyvą);
• XVIII a. Latviją prijungus prie Rusijos, slavų kalbų įtaka augo,
tačiau prielinksnio da ir priešdėlio da- vartojimo arealas siaurėjo
(plačiau skyriuje apie teritorinį taisymo motyvą);
• pagrindinis motyvas – prielinksniai lie. lig(i), la. līdz, pakeičiantys
do, atsirado vėliau ir buvo pasiskolinti iš germanų (plačiau skyriuje
apie nesantį atitinkamą prielinksnį).
Šis straipsnis, jo argumentacija atrodo kur kas išsamesni ir tikslesni
už daugelį anksčiau aptartų. Kitaip nei A. Srba, A. Breidakas dėl prielinksninės priešdėlio da- kilmės neabejoja, pateikia kur kas tvirtesnių
įrodymų.
XX a. nusistovėjusi nuomonė susvyruoja, atsiranda svarių kontrargumentų slaviškai da- kilmei. Tačiau dėl to šio priešdėlio vartosenos
galimybės bendrinėje kalboje nepakito.
2011 m. Vilniuje vykusioje konferencijoje Vladimirui Toporovui
atminti „Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos“ rusų mokslininkas Kirilas Kožanovas skaitė pranešimą „Lietuvių kalbos priešdėlio
da- semantika arealiniame kontekste”. Atsiribojęs nuo kalbos istorijos
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faktų K. Kožanovas aptarė šio, lietuvių bendrinėje kalboje nevartojamo, priešdėlio semantiką (Kozhanov 2011: 42) (plačiau skyriuje apie
reikšmių taisymo motyvą).
Apie da- kilmės diskusijas K. Kožanovas teigia, kad „V. Mažiulis (1958) bandė įrodyti lietuvišką da- kilmę, bet po kelerių metų
A. Breidakas suabejojo šia hipoteze (1972)“ (Kozhanov 2011: 42). Jau
aptarus abu – ir V. Mažiulio, ir A. Breidako – straipsnius, yra pagrindo
prieštarauti. V. Mažiulis straipsnyje teigia priešdėlį esant būtent slavišką ir tai grindžia teritoriniu, semantiniu, darybiniu aspektais (apie
tai plačiau šio darbo skyriuje apie atskirus taisymo motyvus). Užsimenama tik apie lietuviškojo dar (tarminis variantas – dá) įtaką slaviško
elemento plitimui. A. Breidakas atvirkščiai – teikia svarių argumentų
baltiškai da- kilmei įrodyti.
Nepaisant šio apsirikimo, pranešimas teikia naujų minčių apie
morfemos reikšmes ir darybos modelius lietuvių ir slavų kalbose.
K. Kožanovas įrodo skirtingą priešdėlio da- reikšmių distribucija
lietuvių, lenkų, rusų ir baltarusių kalbose, tai gali būti ne skolinimosi,
o veldinio įrodymas.
Janis Endzelynas apie priešdėlį da- ir prielinksnį da yra rašęs
ne viename veikale: Латышские предлоги (1905), Latviešu valodas
skaņas un formas (1938), Latviešu valodas gramatika (1951). Išsamiausias darbas, kalbantis apie galimą da- kilmę, pateikiantis daugiausia
skirtingų nuomonių ir faktų, yra pirmasis, parašytas XX a. pradžioje.
Apie priešdėlį da- sakoma, kad jis Latvijoje randamas tik dalyje
rytinių tarmių greta pie-, rečiau – kitų priešdėlių, pvz., aiz-. Išskiriama pagrindinė jo reikšmė latvių ir lietuvių kalbose – tikslo pasiekimas
arba judėjimo riba (taip pat ir perkeltine reikšme). Taip pat esama
tokios reikšmės, kurios neturi slavai: tikslo siekimas pridedant daiktą
ar asmenį prie kitų jau esančių daiktų ar asmenų, pvz., la. dadzīt guovi
pie ganāma pulka (atvaryti karvę į bandą). Latvių kalbai svetima veiksmo baigimo reikšmė, kurią turi lietuviai ir slavai. Manoma, kad jei
priešdėlis da- ir yra pasiskolintas iš slavų, tai nutikę taip anksti, kad latvių kalboje jo reikšmių laukas galėjo plėtotis savarankiškai (Endzelīns
1971: 560–562).
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Prielinksnis da vartojamas dar siauresniame regione nei jį atitinkantis priešdėlis – pastarasis labiau paplitęs į Latvijos vakarus. Lietuvoje prielinksnis da visai nevartojamas, o tarmėse pasitaikantis do,
pvz., kas tau do to?, yra neabejotinas skolinys iš slavų. Prūsų kalboje
nebuvę nei priešdėlio da-, nei prielinksnio da. J. Endzelyno teigimu,
daugiau bendrybių su slavais turi latvių ir prūsų kalbos, mažiau – lietuvių (Kabelka 1982: 138), tad, jei priešdėlis da- – slaviškas, keista,
kad jis vartojamas beveik visoje Lietuvoje, tačiau prūsai jo visai nepažinę. Latvių kalbininkas pateikia kiek netradicinį požiūrį teritoriniu aspektu, t. y. tai, kad gausesnis vartojimas ten, kur lietuviai ir
latviai ribojasi su slavais, neįrodo skolinimosi. Tai galėję tik paskatinti
bendro indoeuropiečiams kalbos reiškinio išlikimą (Endzelīns 1971:
376–378).
Kituose darbuose kiek plačiau supažindinama su reikšmėmis, sinonimiškais prielinksniais, tiksliau apibrėžiamos vartojimo arealo ribos,
teikiama daugiau vartosenos pavyzdžių.
Taigi J. Endzelynas vienos da- kilmės teorijos neteikia.
Jau minėtoje baltų ir slavų konferencijoje prof. Vitas Labutis,
spręsdamas kilmės klausimus, siūlė atkreipti dėmesį į V. Smočinskio ir
E. Frenkelio darbus, teigdamas, kad V. Smočinskis priešdėlio da- savo
etimologiniame žodyne neteikia visai, o E. Frenkelis jį teikia su tam
tikromis išlygomis.
Ernstas Frenkelis Lietuvių kalbos etimologiniame žodyne, pasirodžiusiame 1962 m., rašo tą patį, kas buvo teigta jau anksčiau: lietuvių
kalboje yra tik priešdėlis da-, latviai turi ir priešdėlį, ir prielinksnį,
rytinėse tarmėse vartojamą su kilmininko ir naudininko linksniais.
Teigiama, kad lietuvių ir latvių da- / da yra giminiškas slavų do, kuris
ir lėmė tokį vartojimą. Kaip ir 1959 m. A. Preobraženskio etimologiniame žodyne, da- siejamas su senovės anglų tó, senosios vokiečių
aukštaičių zuo, za, ze, graikų postpoziciniu -δε, avestos -da ir kt. Taip
pat svarstomi tokie senosios lietuvių kalbos junginiai, kaip kas tau
do to? (plg. le. co tobie do tego?), man nieks do to ir kt. Svarstoma jo
atitikimo su slaviškuoju za galimybė (apie tai yra kalbėjęs ir A. Srba,
tačiau jo pavyzdžiuose da (do) ryškėjo labiau kaip dalelytė, plg. Kas
360

L e k s i ko g r a f i j a

i r l e k s i ko l o g i j a

5

tu do viens?, kurią atitiktų per; E. Frenkelio pavyzdžiuose tai artimiau
prielinksniui) (Fraenkel 1962: 78–79).
E. Frenkelis nurodo giminystės ryšius su slavų ir kitomis senosiomis kalbomis, slavišką do vertina tik kaip skatinusį baltiško da / dapaplitimą ir vartoseną, apie skolinimąsi neužsiminta.
Voiciecho Smočinskio Lietuvių kalbos etimologinis žodynas, išleistas 2007 m., šiai temai nėra labai naudingas – priešdėlinių žodžių su
da- esama tik kitų aiškinamų žodžių lizduose (pvz., daaugis prie augti
(Smoczyński 2007: 32), daverdu prie virti (ten pat, 760)). Daugelis
pavyzdžių imta iš K. Sirvydo žodyno Dictionarvm trivm lingvarvm.
Atskirai priešdėlio da- kilmė neaiškinama.
TAISYMO MOTYVAI

Priešdėlis da- yra taisomas nuo seno, o tam reikalingi tam tikri
motyvai – negalima iš kalbos kažko savavališkai išbraukti, nepagrįstai
atriboti nuo normos. Priešdėlio da- taisymo motyvų nemaža. A. Šleicheris iškėlė mintį dėl slaviškos kilmės, jos neatsisakė ir kiti kalbininkai. V. Mažiulis 1958 m. straipsnyje išdėstė bene pagrindines priešdėlio da- taisymo priežastis:
• visų lietuviškų žodžių su šiuo priešdėliu reikšmės sutampa su slavų
kalbų reikšmėmis;
• teritorinis slaviškos kilmės įrodymas: jį turį lietuviai ir latviai, prūsų kalboje jo nėra;
• nei lietuvių bendrinėje kalboje, nei tarmėse nežinomas prielinksnis da;
• senosios lietuvių raštijos autoriai šio priešdėlio beveik nevartoję,
rasdavę kitų pakaitalų.
Panašių minčių randama ir kitų autorių darbuose.
Šiame darbe bandoma apžvelgti svariausius argumentus, kuriais
remiantis priešdėlis da- atribojamas nuo bendrinės lietuvių kalbos,
pažiūrėti į juos kritiškai, įsitikinti jų tvirtumu arba juos paneigti. Taip
pat svarstomas autoriteto klausimas – ar kalbininkų nuomonė nėra
svarbesnė už kalbos istorijos faktus.
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REIKŠMĖ

Priešdėlis da- egzistuoja lietuvių, lenkų, baltarusių ir rusų kalbose , galime palyginti jo reikšmes šiose kalbose su reikšmėmis, dažniausiai pasitaikančiomis lietuvių kalboje. Vyrauja nuomonė, kad visiškai
sutampančios reikšmės gali įrodyti skolinimosi teoriją.
Lietuvių kalboje, remiantis gausiais Lietuvių kalbos žodyne (www.
lkz.lt) pateiktais vartosenos pavyzdžiais (žodžių su priešdėliu da- randama per 200), galima išskirti tokias reikšmes:
• pilnis (pripildymas): dadžiū́ti, danókti, dapìldyti, darū́gti, dasker̃sti,
dasū́dyti, dašùtinti;
• papildomas pridėjimas (papildymas): damèsti, damokė́ti, dapìldyti,
dapir̃kti, daskáldyti, dasver̃ti;
• mažybė: dakliudýti, dasiliẽsti, datyráuti (pasiteirauti, pasiklausinėti);
• tikslo pasiekimas (su judėjimo vksm.): dabė́gti, dajóti, dakė̃blinti,
dasikrapštýti, daplumpsnóti;
• tikslo pasiekimas (ne su judėjimo vksm.): dasišaukti (prisišaukti),
daprašýti (priprašyti), dasiskabinti, dasiklausinė́ti (klausinėjant
susirasti);
• veiksmo baigimas (veikslas): dapràsti (suprasti, suvokti), dagynė́ti
(gynėti – baigti; pabaigti), dajùsti (pajusti), dalaikýti (laikyti – ištesėti, išpildyti; išpildyti), dastrim̃pti (strimpti – šiaip taip pragyventi,
verstis, manytis, stumtis; šiaip taip išsiversti, prabūti, pratempti iki
tam tikro laiko);
• nauja žodžio reikšmė (plg. pastoti): dagulė́ti (priklausyti, reikėti),
dasakýti (prilygti), datèkti (nuvykti, nusigauti, pasiekti, prieiti ką ar
iki kur), datę̃sti (išsiversti);
4

4

Slavų kalbų grupę sudaro bosnių, bulgarų, makedonų, serbų, kroatų, slovėnų, rusų, ukrainų, gudų, čekų, slovakų, lenkų ir dar keletas kalbų, artimesnių
dialektams (LKE, 220). Lietuvių kalbos istorijai taip pat svarbi senoji slavų
kanceliarinė kalba,
���������������������������������������������������������������
vartota Lietuvos Did������������������������������������
žiojoje Kunigaikštystėje. Šiame darbe atliktame reikšmių lyginimo tyrime bus remiamasi būtent rusų, lenkų ir
baltarusių kalbomis dėl jų kontaktų su Lietuva: jas sieja ne tik teritorija, bet
ir istorinės-politinės aplinkybės.
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• perkeltinė reikšmė: dakasýti (įkyrėti), davarýti (išsekinti, nusilp
ninti), nedašùtęs;
• įterptinis žodis: daléisti.
Lenkų kalbos priešdėlį do- A. Piročkinas Lietuvių–lenkų, lenkų–
lietuvių kalbų žodyne aiškina kaip lietuvių kalbos pri- atitikmenį, kitų
variantų neteikia: do- – pri-, dobić – primušti (Piročkinas 2001: 323).
1965 m. Varšuvoje išleistas Lenkų kalbos žodynas šio priešdėlio reikšmes apibrėžia kur kas plačiau (Doroszewski 1965: 157):
1. Priešdėlis, vartojamas sudarant veiksmažodinius darinius (taip
pat iš jų padarytus daiktavardžius), akcentuojant šio pagrindinio veiksmažodžio svarbesnę reikšmę:
• tam tikros veiksmo ribos (pa)siekimas, veiksmo baigimas (dažnai
su sangrąža): dogotować ((pa)baigti virti, išvirti), dopalić (iškepti);
• papildomo veiksmo vykdymas: dobudować (pristatyti);
Veiksmažodžiai su priešdėliu do-, vartojami su neiginiu, ne tik
įgauna neigiamą atspalvį, bet ir parodo trūkumą iki tam tikros ribos,
normos: nie doważać (neišvirti, nebaigti virti (iki visiško išvirimo));
• pritaikymas, tinkamumas kam: dobrać do nogi (pritaikyti pagal koją), dorobić do zamka (klucz) (pritaikyti užraktui, spynai (raktą));
• erdvės tikslo pasiekimas: dobiec (pribėgti), dopłynąć (priplaukti);
• laiko tikslo pasiekimas: doczekać (sulaukti, išlaukti), dosiedzieć (išsėdėti, išlaukti);
• intensyvumo padidinimas: dogrzewać (įšildyti, prišildyti);
• (su sangrąža) siekimas, poveikio sukėlimas, suprantamas neigiamai, ironiškai: doigrać się (prisižaisti).
Yra atvejų, kai afiksas do- yra tik sudedamoji istorinių veiksmažodžių (istorizmų) dalis, šiandieniniu požiūriu priešdėliu nebelaikomas:
dobyć (miecza) (išsitraukti, paimti (kardą)).
Kai kurie veiksmažodžiai vartojami skirtingomis reikšmėmis (paprastai iš anksčiau aptartų): dożać (baigti pjauti, kirsti javus arba pjauti,
kirsti javus iki užsibrėžtos vietos ar laiko).
2. Būdvardžių, prieveiksmių, daiktavardžių, kurių žodžio kilmės
pagrindas (pamatinis žodis) yra daiktavardžio kilmininkas, susijungęs
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su prielinksniu do, sudedamoji dalis: docelowy (do celu) (tikslingas,
pažodžiui – iki tikslo), dogłębny (do głębi) (išsamus, pažodžiui – iki
gelmės).
Lyginant priešdėlio da- reikšmes lietuvių ir lenkų kalbose, pastebima, kad dauguma reikšmių sutampa:
• pilnis arba veiksmo atlikimas iki galo, pilnai atliktas veiksmas (nuo
kitų reikšmių skiriasi akivaizdžia ko nors pripildymo iki galo reikšme arba tuo, jog žodį galima pakeisti žodžių junginiu atliktas visiškai, iki galo);
• papildymas (papildomas pridėjimas);
• tikslo pasiekimas erdvėje sutapatintas su tikslo pasiekimu su judėjimo, vyksmo veiksmažodžiais;
• tikslo pasiekimas laike sutapatintas su kiek platesne grupe – tikslo
pasiekimo ne su judėjimo, vyksmo veiksmažodžiais;
• pritaikymas, tinkamo parinkimas sutapatintas su tikslo pasiekimu
ne su judėjimo veiksmažodžiais;
• neigiamas, ironiškai suprantamas veiksmas atitinka lietuvių kalbos
perkeltinę reikšmę, kuri taip pat paprastai esti neigiama;
• reikšmė, kurios lietuvių kalboje visai nėra arba ji nėra ryški – didesnio veiksmo intensyvumo;
• reikšmė, kurios nėra lenkų kalboje – mažybės; ši reikšmė lietuvių
kalboje taip pat nėra dažna;
• ar lenkų kalboje yra įvykio veikslo (veiksmo baigimo) reikšmė, pasakyti sunku – riba tarp šios reikšmės ir pilnio ar tikslo pasiekimo
yra labai neryški, lietuvių kalboje atskiriama gana nesunkiai, tačiau
norint ją įvardinti svetima kalba reikalingas didesnis įsigilinimas į
pačią kalbą, jos pajautimas. Šio darbo tikslas nėra išsamiai analizuoti slavų kalbas, tik apibendrintai apžvelgti tam tikrus jų reiškinius, tad šioje vietoje paliekamas atviras klausimas;
• lietuvių, kaip ir lenkų, kalboje vienas žodis gali būti keliareikšmis:
plg. lietuvių davalgyti (baigti valgyti arba pakankamai privalgyti) ir
jau minėtąjį lenkų dożać;
• lietuvių kalboje su priešdėliu da- yra sudaromi tik veiksmažodžiai,
tik vėliau iš šių priešdėlinių veiksmažodžių atsiranda daiktavardžiai ar
kitos veiksmažodžių formos (pvz., davirti, davirimas, davirtas ir kt.).
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Lenkų kalboje su kalbamu priešdėliu sudaromos ir kitos kalbos
dalys – jau minėti būdvardžiai (docelowy), prieveiksmiai (domięśniowo), daiktavardžiai (dożywocie). Iš pateiktų pavyzdžių akivaizdu,
jog priešdėlis do- lenkų kalboje yra prielinksninės kilmės.
Nors vertinant priešdėlinius veiksmažodžius su da- daugiau panašumų randama su lenkų ir baltarusių kalbomis (Kozhanov 2011: 42),
su rusų kalba taip pat sieja nemaža bendrybių. C. Lemchenas Didžiajame rusų–lietuvių kalbų žodyne skiria tokias priešdėlio da- reikšmes
(Lemchenas 2011: 488):
1. sudarant veiksmažodžius:
• veiksmo baigimas iki galo, veiksmo tikslo, ribos pasiekimas: дочи
тать (baigti skaityti), доехать (nuvažiuoti ligi kur nors, pasiekti),
дожить (prigyventi, sulaukti);
• kas nors papildoma: докупить (pripirkti), дополучить (papildomai
gauti);
• (su sangrąža -ся) veiksmo vykdymas iki tam tikro rezultato: дозвониться (prisiskambinti), дозваться (prisišaukti); taip pat neigiamo rezultato pasiekimas: допрыгаться (prisišokti (bėdą)), до
болтаться (prisiplepėti bėdą, nusiplepėti iki bėdos), добегаться
(prisilakstyti bėdą);
2. sudarant būdvardžius:
• pirmumas chronologinėje sekoje: дошкольный (ikimokyklinis),
довоенный (prieškarinis, ikikarinis);
3. sudarant būdo prieveiksmius:
• su trumpaisiais kokybiniais būdvardžiais, įvardijant pasiekimą to,
kas pasakyta pamatiniu žodžiu: добелá (baltai, iki baltumo), доголá
(nuogai, plikai), дóсуха5 (sausai, iki sausumo).
1972 m. Oksfordo rusų–anglų kalbų žodynas veiksmo baigimo
reikšmę papildo, įvardydamas, kad da- taip pat gali reikšti veiksmą,
vykstantį iki tam tikros vietos: дочитать до страницы 270 (perskai5

Priešdėlis da- rusų kalboje gali gauti kirtį. Lietuvių kalboje tokie atvejai labai
reti.
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tyti iki 270 puslapio) (plg. lietuvių dapildyti (pripildyti arba papildyti))
(Wheeler 1972: 163).
2006 m. Didžiajame akademiniame rusų kalbos žodyne veiksmo
baigimo reikšmė akivaizdžiai atskiriama nuo veikslo, išryškinant pripildymą; tai puikiai iliustruoja pavyzdžiai добрать (baigti rinkti, pririnkti tiek, kiek trūksta iki reikiamo kiekio), додать (papildomai duoti
dalį, likusią iki viso kiekio), долить (pripilti, dar įpilti iki trūkstamo
kiekio) (Горбачевич 2006: 482).
Lyginant priešdėlio da- reikšmes lietuvių, lenkų ir rusų kalbose,
galima konstatuoti, kad:
• sutampa pilnio (pripildymo, veiksmo atlikimo iki galo) reikšmė;
• sutampa papildymo reikšmė;
• nors tikslo pasiekimas nei erdvėje (kaip lenkų), nei su judėjimo,
vyksmo veiksmažodžiais (kaip lietuvių) ar pan. atskirai neišskirtas,
vis dėlto jis egzistuoja; galima teigti, kad ši slavų kalbų reikšmė taip
pat sutampa su esančia lietuvių kalboje;
• tikslo pasiekimas, arba, kitaip tariant, veiksmo vykdymas iki norimo pasiekti rezultato, sutampa su lietuvių kalboje išskirta tikslo
pasiekimo ne su judėjimo veiksmažodžiais reikšme;
• rusų kalboje, taip pat kaip ir lenkų bei lietuvių kalbose, su neiginiu priešdėliniai žodžiai, turintys дo-, įgauna pašiepiamą perkeltinę
reikšmę;
• mažybės reikšmės ar priešdėlinės darybos būdu naujai įgyjamų
reikšmių lenkų ir rusų kalbose nerasta;
• dėl įvykio veikslo galima pasakyti tą patį, ką ir apie lenkų kalbą –
reikia platesnės studijos;
• kitaip nei lenkų, lietuvių kalboje nėra veiksmo intensyvumo reikšmės (panašu, jog iš šių keturių kalbų lenkų kalba vienintelė ją turi),
taip pat nėra išskirta ir atskiros atitikimo, tinkamumo reikšmės;
• nedaug turima priešdėlinių būdvardžių su nuoroda į chronologiją
pavyzdžių, tačiau šis darybos būdas yra gyvas kalboje; jo lietuvių
kalboje nėra;
• sudarant būdo prieveiksmius, kartu prijungiama ir priesaga -a-; tokios darybos lietuvių kalboje nėra, tačiau, norėdami geriau suprasti
reiškinį, galime palyginti: nusirenk iki plikumo – nusirenk plikai,
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išgręžti iki sausumo – išgręžti sausai. Prielinksninės konstrukcijos šiandieninėje lietuvių kalboje tokiu atveju nebūtų vartojamos,
tačiau jos gana gerai atskleidžia reiškinio esmę. Be to, tai įrodo
priešdėlį дo-, kaip ir lenkų kalboje, esant prielinksninės kilmės.
Baltarusių kalboje, kitaip nei kitose dviejose jau aptartose slavų
kalbose, aprašomasis priešdėlis, kaip ir lietuvių kalboje, turi balsį a,
ne o.
Priešdėlio дa- apibrėžties baltarusių kalbos žodynuose ir gramatikose rasti nepavyko, tad bandyta aptarti bent pagrindines jo reikšmes,
remiantis Baltarusių–rusų kalbų žodynu (Крапіва 2003: 734–801):
• pilnis (pripildymas): дабудаваць (baigti statyti);
• papildymas (papildomas pridėjimas): даабсталёўвась (papildyti
įrenginius, papildomai įrengti), даатрымаць (papildomai gauti);
• tikslo pasiekimas (su judėjimo vksm.): дабегчы (pribėgti),
давалачы (nuvilkti, nutempti);
• tikslo pasiekimas (ne su judėjimo vksm.): даваражыцца (atspėti,
susiprotėti);
• perkeltinė reikšmė (papr. neig.): дабегацца (prisilakstyti);
• pirmumas chronologinėje sekoje (su būdv.): даабедзенны (priešpietinis).
Lyginant priešdėlio da- reikšmes lietuvių, lenkų, rusų ir baltarusių
kalbose, galima pastebėti, kad:
• kaip ir visose trijose iki šiol aptartose, baltarusių kalboje ryškiausios ir gausiausios pilnio ir papildymo reikšmės;
• tikslo pasiekimas su judėjimo ir ne su judėjimo veiksmažodžiais
taip pat mažai skiriasi;
• perkeltinė, paprastai neigiama, reikšmė sutampa;
• dėl veikslo žr. lenkų ir rusų kalbų aptarimą; be to, tokia kategorija, kaip veikslas, verčiant iš vienos kalbos į kitą, dažnai yra prarandama (plg. baltarusių дабываць, rusų быть до конца – abiejų
eigos veikslas, lietuvių suprantamą kaip išbūti (iki galo) – įvykio
veikslas);
• kaip veikslas galėtų būti traktuojamas baltarusių даваражыцца (atspėti, susiprotėti), plg. rusų догадаться ir гадать, taip pat lietuvių
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•
•
•

•
•

kalbos veikslo pavyzdį daprasti (suprasti); dėl minėtų priežasčių
tokio vertinimo atsisakoma;
mažybės reikšmės, kaip lietuvių kalboje, rasti nepavyko;
didesnio intensyvumo reikšmės, kaip lenkų kalboje, rasti nepavyko;
įterptiniai žodžiai lietuvių, rusų ir baltarusių kalbose sudaryti pagal
tą patį modelį: priešdėlis + leisti; tai gali implikuoti tiek šio reiškinio
vienodumą giminingose kalbose, tiek pažodinius skolinius, vadinamus kalkėmis; lenkų kalboje tokio įterptinio žodžio nėra;
naujos žodžių su priešdėliu дa- įgytos reikšmės nepastebėta;
būdvardžių daryba ir pirmumo chronologinėje sekoje reikšmė sutampa su rusų kalbos atitinkama daryba.

Apibendrinant tai, kas aptarta, galima pateikti tokią lyginamąją
lentelę:
Reikšmė

Lietuvių k.

Lenkų k.

Rusų k.

Baltarusių k.

Pilnis (pripildymas)

dadžiū́ti, danók- dopalić (iškepti), дочитать (baigti дабудаваць (baigti
ti, dapi̇̀ldyti,
dogotować (baigti skaityti), доесть statyti)
darū́gti
virti, išvirti)
(baigti valgyti)

Papildomas
pridėjimas
(papildymas)

damésti,
damokė́ti,
dapi̇̀ldyti,
dapir̃kti,
daskáldyti

dobudować (pristatyti), dokupić
(pripirkti)

докупить
(pripirkti),
дополучить (papildomai gauti)

даабсталёўвась
(papildyti įrenginius, papildomai įrengti),
даатрымаць
(papildomai gauti)

Mažybė

dakliudýti,
dasiliẽsti

?

?

?

Tikslo padabė́gti, dajóti,
siekimas (su dakė̃blinti
judėjimo
vksm.)

dobiec (pribėgti), доехать (nuvadopłynąć (prižiuoti ligi kur
plaukti)
nors, pasiekti)

дабегчы (pribėgti), давалачы (nuvilkti, nutempti)

Tikslo pasiekimas (ne
su judėjimo
vksm.)

doczekać (sulaukti, išlaukti),
dosiedzieć (išsėdėti, išlaukti)

даваражыцца
(atspėti, susiprotėti)
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dasišaukti
(prisišaukti),
daprašýti
(priprašyti),
dasiskam̃binti

дожить (prigyventi, sulaukti),
дозвониться
(prisiskambinti)
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Reikšmė

Lietuvių k.

Rusų k.

Baltarusių k.

Veiksmo
baigimas
(veikslas)

dapràsti (su?
prasti, suvokti),
dagynė́ti (gynėti
– baigti; pabaigti), dajùsti
(pajusti)

Lenkų k.

?

?

Nauja žodžio reikšmė

dagulė́ti (priklausyti, reikėti), dasakýti
(prilygti)

?

?

?

Perkeltinė
dakasýti (įkyrė- doigrać się (prisi- добегаться (pri- дабегацца (prisireikšmė
ti), nedašutęs
žaisti)
silakstyti bėdą), lakstyti)
(papr. neig.)
допрыгаться
(prisišokti bėdą)‘
Įterptinis
žodis

Daléiskim

-

допустим (saky- дапусцiм (sakysisime, tarsime)
me, tarsime)

Frazeologizmas,
sustabarėjęs
posakis

ši̇̀rdį daė́sti
(įgristi), ùbago
lazdõn davèsti
‚nuskurdinti’

dochodzić do
porozumienia
(susitarti, sulygti), dolać oliwy
do ognia (pripilti
žibalo į ugnį)

от него слова
(ответа) не
добьёшься (iš jo
žodžio (atsakymo) neišgausi,
neištrauksi, neišpeši), догоняй
ветра в поле
(gaudyk vėją
laukuose)

дастаць зпад
зямлi (iš po žemių iškasti, žūt
būt gauti), не
даглядзiш вокам
– заплацiш бокам
(būk atsargus,
nežiopsok)

Pirmumas
chronologinėje sekoje
(su būdv.)

-

-

дошкольный
(ikimokyklinis), довоенный
(prieškarinis,
ikikarinis)

даабедзенны
(priešpietinis)

Padidėjęs
veiksmo
intensyvumas

-

dogrzewać (įšildyti, prišildyti)

-

-
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Taip pat galime palyginti, kaip susijęs priešdėlis da- su skirtingomis kalbos dalimis, jų daryba aptartose kalbose:
Kalbos dalis

Lietuvių k.

Lenkų k.

Rusų k.

Baltarusių k.

Veiksmažodis

+

+

+

+

Daiktavardis

–

+

–

–

Būdvardis

–

+

+

+

Prieveiksmis

–

+

+

+

Visose keturiose kalbose vartojama frazeologizmų. Tiesa, lietuvių
kalboje jų yra vos keletas, tačiau tai įrodo aptariamų priešdėlinių formų gyvumą, pritaikymą visais kalbos atvejais.
Taip pat afikso da- lankstumą, darybinį aktualumą įrodo sinonimiškos veiksmažodžio formos, pvz., lietuvių kalboje turima ne tik daeiti, bet ir dabėgti, dalėkti, dakėblinti, dasikasti, dakopti (reikšme nueiti,
prieiti), dasikrapštyti, dasilamdyti ir kt.
Pagal pateiktas lenteles akivaizdu, kad keletas reikšmių visose aptartose kalbose sutampa visiškai, tai pilnio, papildymo, tikslo pasiekimo, perkeltinė reikšmės. Taip pat pastebėtina, kad priešdėlio davartosena lietuvių kalboje yra bene įvairiausia, skirtingų reikšmių čia
daugiausia, tačiau daryba aktuali tik veiksmažodžiui, kitos kalbos dalys tokiu būdu nėra sudaromos; tai pastebi ir V. Mažiulis, tokį faktą
teikdamas kaip kontrargumentą baltiškai priešdėlio kilmei (Мажюлис
1958: 127–133). Kita vertus, priešdėlinė daiktavardžių ar būdvardžių
daryba lietuvių kalboje ir taip yra reta, prieveiksmiai priešdėliniu būdu
beveik nesudaromi. Yra tokių priešdėlių, kurie vartojami tik daiktavardinių žodžių darybai (ant-, są-, sam- ir kt.), yra ir tokių, su kuriais
sudaromi tik veiksmažodžiai, o daiktavardžiai padaromi jau iš priešdėlinių veiksmažodžių, o ne tiesiogiai prie jų jungiant priešdėlį: nu-,
pri-, su-. Tiesa, nu- ir pri- turi variantus nuo- ir prie- (siejami su tais
pačiais prielinksniais nuo, prie), kurie dalyvauja daiktavardžių daryboje, su- tokių variantų neturi, tad šiuo atžvilgiu da- nėra išskirtinis
priešdėlis. Daiktavardžių darybos su da- nebuvimas negali būti tvirtas
370

L e k s i ko g r a f i j a

i r l e k s i ko l o g i j a

5

argumentas kilmės klausimu. Tad galima manyti priešdėlį da- esant
kur kas labiau įaugusį į lietuvių kalbos sistemą, nei galėtų pasirodyti
iš pirmo žvilgsnio. Žinoma, to negalima teigti kaip neginčijamo fakto, nes tyrimui nemaža įtakos turi ir pasirinkti klasifikacijos kriterijai,
šaltiniai, vertimo variantai.
Štai „Lietuvių kalbos žodynas“ teikia tokias pagrindines priešdėlio
da- reikšmes:
• veiksmas iki kurios nors vietos;
• anksčiau vykdyto veiksmo papildomas atlikimas;
• veiksmo galas.
A. Breidakas lietuvių ir latvių priešdėlio da- pagrindines reikšmes
taip pat išskiria vos tris:
• papildymas, pridėjimas iki tam tikros ribos;
• veiksmo baigimas, rezultato pasiekimas;
• veiksmo modalumas (būtinumas) – šios reikšmės lietuviai neturi.
Taip pat straipsnio autorius konstatuoja, kad rytų latviai turi daugiau da- reikšmių nei lietuviai ir jos dažniausiai sutampa su slavų
kalbų reikšmėmis, nors visiško identiškumo nėra. Latvių aukštaičių
tarmėse A. Breidakas yra aptikęs 113 veiksmažodžių su da- (Latgalos
tarmės žodyne tokių žodžių yra per dvidešimt (Reķēna 1998)), kaip
jau buvo minėta, lietuvių kalboje jų užfiksuota perpus daugiau. Pasak
A. Breidako, lietuvių da- slavišką do- atitinka visiškai. Kaip svarų argumentą baltiškos kilmės hipotezei A. Breidakas teikia būdingiausius
semantinius priešdėlio da- skirtumus latvių ir slavų kalbose (Брейдак
1972: 137–142):
• rytų latvių tarmėse da- jungiasi prie veiksmažodžių, nurodančių
kokio nors objekto ar subjekto prisijungimą prie kito objekto ar
subjekto, slavai atitinkamai turi priešdėlius ru. под-, при-, blr. пад-,
пры-, le. przy- (latvių tarmėse tokių pavyzdžių galima rasti apie
dvidešimt);
• latgalių tarmėse veiksmažodis ît (eiti) su priešdėliu da- rodo veiksmo modalumą (būtinumą), slavų atitinkami veiksmažodžiai turi
kitą priešdėlį ru. при-, blr. пры-, lenkų kalboje tai rodo defektinis
veiksmažodis trzeba.
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Kad visos lietuviškų žodžių, turinčių afiksą da-, reikšmės visiškai
sutampa su slavų kalbomis, teigė ir V. Mažiulis. Jis konstatuoja, kad
visi tokie žodžiai lietuvių kalboje yra tik vertalai. Kaip populiariausias
reikšmes išskiria pridėjimą ir veiksmo baigimą (Мажюлис 1958: 127–
133). K. Kožanovas su tuo nesutinka – populiariausia reikšme jis mano
esant erdvės taško pasiekimą (atitiktų tikslo pasiekimą su judėjimo
veiksmažodžiais) (Kozhanov 2011). Tokiam nesutapimui įtakos gali
turėti ir laikas – šias dvi nuomones skiria daugiau nei penkiasdešimt
metų, ir skirtingi vertinimo kriterijai.
Apskritai K. Kožanovo nustatytos da- reikšmės6 lietuvių kalboje
kiek skiriasi, nei nustatyta šiame darbe. Jis skiria:
• erdvės taško pasiekimą;
• laiko taško pasiekimą;
• reikalingo dydžio pasiekimą papildomai dedant ar darant;
• nebaigto veiksmo užbaigimą;
• reikalingos būklės pasiekimą;
• veiksmažodiniu kamienu įvardinto tikslo pasiekimą;
• supratimą;
• sužinojimą;
• palietimą;
• įgijimą;
• kontakto nustatymą;
• kažkokio objekto pasiekimą;
• žudymą;
• įkyrėjimą.
Tokio reikšmių skyrimo šiame darbe atsisakyta dėl klasifikacijos
kriterijų nenuoseklumo. Erdvės taško pasiekimą šiame darbe atitinka tikslo pasiekimas su judėjimo veiksmažodžiais, laiko taško – tikslo pasiekimas ne su judėjimo veiksmažodžiais, papildomas dėjimas
ar darymas išskirtas į dvi dalis – papildomo pridėjimo ir pripildymo.
Nebaigto veiksmo baigimas ir reikalingos būklės pasiekimas atitinka tikslo pasiekimą ne su judėjimo veiksmažodžiais, kartais – įvykio
6

Iki K. Kožanovo dėmesys buvo kreipiamas į priešdėlio da- kilmės klausimą,
niekas jo neanalizavo iš semantinės perspektyvos (Kozhanov 2011).

veikslą. Veiksmažodiniu kamienu įvardinto tikslo pasiekimas pakartoja
jau minėtus tikslo pasiekimą (ir su judėjimo, ir ne su judėjimo veiksmažodžiais), veikslą. Supratimas, įgijimas ir įkyrėjimas sutelpa į vieną – perkeltinės reikšmės arba naujos žodžio reikšmės (priklausomai
nuo konteksto) kategoriją. Susižinojimo, kokio nors tikslo pasiekimo,
kontakto nustatymo ir žudymo reikšmes implikuoja pačios leksemos,
ne priešdėlis, tad tai tėra tas pats tikslo pasiekimas arba veikslas. Palietimo reikšmė taip pat slypi ne priešdėlyje, o šaknyje, tačiau priešdėlis
suteikia mažybės reikšmę.
Apibendrindamas K. Kožanovas teigia, kad da- reikšmių distribucija skirtinga nuo slavų kalbų, kai kurios reikšmės lietuvių kalboje dažnesnės nei slavų (pvz., papildomo pridėjimo ar darymo). Taigi
nors reikšmių klasifikacija kitokia, prieinama prie tų pačių išvadų –
reikšmės ne visada tapačios, skirtumų yra.
Taip pat savo pranešime K. Kožanovas kalba apie darybos modelius.
Lietuvių kalboje esti priešdėlinių žodžių su da-, kurių skolintu laikomas ne tik priešdėlis, bet ir šaknis: pranešimo autorius teikia pavyzdį
nedazvalyk, bet galima pridurti ir tokius pavyzdžius, kaip dakantavoti,
dasikytrėti, daslūžyti ir kt. Yra tokių atvejų, kai žodis neturi reikšminių ir darybos struktūros analogų, bet turi atitikmenų kitose kalbose:
daleiskime, plg. ru. допустим (sakykime, tarkime), blr. дапусцiм (sakykime, tarkime). Taip pat gali būti tokių veiksmažodžių, kurie yra
skolinti (kaip pirmuoju atveju), tačiau lietuvių kalboje jau yra ir kitų
veiksmažodžių panašia reikšme: dasiūtaryti, dasišnekėti. Lietuviai pagal
atitinkamus slavų modelius darosi savo žodžių: plg. panaši reikšmė ir
modelis, bet kita šaknis Man daėjo, До меня дошло ir Man dašilo. Taip
pat šiam atvejui argumentuoti tiktų jau minėti veiksmažodžio eiti sinonimai. K. Kožanovas nebando įrodyti priešdėlio da- lietuviškumo ar
baltiškumo, pastebi, kad to įrodyti negalima: „Mano pagrindinė idėja
yra ta, kad nesvarbu, ar buvo tas priešdėlis skolinys, ar jis yra senas
lietuviškas elementas, dabartinėje šnekamojoje kalboje ir lietuvių kalbos tarmėse jis yra nepriklausomas nuo slavų kalbų ir vartojamas pagal
savo taisykles.“ (Kozhanov 2011).
Bene dažniausiai kalboje girdimas priešdėlio da- vartojimo šalininkų motyvas, tiesiogiai susijęs su reikšme – lietuvių kalboje nėra
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tikslių atitikmenų, keitimas kitais priešdėliais ar vartojimas visai be jų
neatspindi visų reikšmės atspalvių, prarandama dalis prasmės arba jai
išsakyti reikia daug daugiau žodžių. Pvz., kai sakoma dapilk vandens,
visiems aišku, kad norima papildyti jau esamą kiekį. Įprastai siūlomi
taisymai dar įpilti, pripilti, papildyti ir kt. arba nėra visai tikslūs (kai
sakoma pripilti, galima suprasti, kad vandens dar nėra įpilta visai), arba
komunikacijoje retai vartojami (vargu ar kas gyvojoje kalboje tokiu
atveju pasakytu papildyk vandens). Tačiau turėtų būti suprantama, kad
ne viską iš kitų kalbų galima tiksliai išversti, ne kiekvienam svetimam
žodžiui savoje kalboje įmanoma rasti adekvatų vienažodį atitikmenį.
Žargonžodžiams taip pat neretai sunku rasti taisyklingų lietuviškų pakaitalų. Kita vertus, net jei šis reiškinys lietuvių kalboje pripažįstamas
kaip skolintas, svetimybė, žargonas, nereikėtų taip kategoriškai užkirsti jam kelio – juk iš žargono neretai pereinama prie normos. Tad panašu, jog šis motyvas, pripažįstant svetimą priešdėlio da- kilmę, nėra
tinkamas įtikinti jo (ne)reikalingumu kalboje.
Kaip ir bet kuris kitas priešdėlis, da-, nepaisant to, jog linkstama manyti jį esant slavišką, turi savo reikšmių lauką. Vienos reikšmės
vartosenoje esti dažnesnės (tikslo pasiekimo, pilnio, papildymo), –
retesnės (mažybės, perkeltinės ar naujos žodžio reikšmės). Natūralu, kad visiškai nepriimtini atrodo skoliniai (nehibridai): dakantavóti,
dasviẽčyti ir kt. Kol dariniai su šiuo priešdėliu neperžengia savo reikšmių lauko, jų vartojimas, bent iš pirmo žvilgsnio, atrodo visai realus
ir galimas.
Nustačius, kad priešdėlio da- reikšmės lietuvių ir slavų kalbose
nėra visai analogiškos, galima daryti dvejopas išvadas. Viena vertus,
visų aptartų straipsnių autoriai (V. Mažiulis, A. Breidakas, K. Kožanovas) remiasi reikšmių sutapimu arba nesutapimu kaip bendros kilmės
arba skolinimosi įrodymu, t. y. jei reikšmės kalbose sutampa, linkstama manyti, kad afiksas galėjo būti pasiskolintas. Tačiau praktika rodo,
kad retas kuris skolinys išlaiko skolinto žodžio ar morfemos reikšmių
lauką. Be to, gali būti, jog visiškai sutampančios reikšmės kaip tik
įrodo esant veldinį. Taigi laikantis tradicinio vertinimo, būtų galima
suabejoti priešdėlio skolinimusi – kaip jau minėta, jo reikšmės lietu374
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vių ir slavų kalbose ne visiškai sutampa. Remiantis antruoju požiūriu,
prieinamos prie prieštaringos išvados – gal vis dėlto da- yra skolinys.
Taigi remiantis vien reikšmės aspektu į kilmės klausimą užtikrintai
atsakyti vargu ar įmanoma (nepaisant to, kad autoritetai tai ir daro).
AREALAS

Vienas dažniausiai girdimų argumentų dėl priešdėlio da- slaviškos
kilmės – jo vartojimo arealo ypatybės. Jau XIX a. G. H. F. Neselmanas pastebėjo, kad Žemaitijoje šis kalbos elementas vartojamas retai,
Prūsijos lietuvių kalboje tokie dariniai taip pat reti. Rytų Prūsijoje gyvenusių P. Ruigio, K. G. Milkaus, A. Šleicherio žodynuose ir gramatikose da- aptinkamas su tam tikromis išlygomis arba visai neminimas.
Požiūrio, kad skolinimąsi iš slavų įrodo gausesnis priešdėlio paplitimas
rytinėje ir pietinėje Lietuvos pusėje, kur teritorija ribojasi su Lenkija ir
Baltarusija, laikėsi ir J. Jablonskis, K. Būga, Pr. Skardžius.
1958 m. V. Mažiulis straipsnyje „Происхождение приставки daв балтийских языках“ teigia, kad priešdėlio da- kilmės niekas taip ir
neįrodė (J. Endzelyno minėta, kad priešdėlis tikriausiai skolintas, bet
tai negali būti įrodyta). Tačiau pats straipsnio autorius laikosi pozicijos, kad šis priešdėlis atėjęs iš slavų ir kaip vieną iš argumentų pateikia
jo paplitimo teritoriją: vartojama visur, tačiau gausiausiai – rytinėje ir
pietinėje Lietuvos dalyje (riba su Baltarusija, Lenkija), rytinėje Latvijos dalyje.
Siekiant palyginti V. Mažiulio pateiktus faktus su realiais duomenimis buvo atliktas nedidelis tyrimas: iš elektroninio Lietuvių kalbos
žodyno varianto (žodynas sudarytas 1941–2002) išrinkti žodžiai su
priešdėliu da- ir samplaikiniu neda-, turintys teritorines žymas (nemažai žodžių yra iš grožinės literatūros ar senųjų raštų – nuo jų atsiribojama). Surinkus ir apibendrinus teritorinius duomenis žodžių su priešdėliu da-, įtrauktų į Lietuvių kalbos žodyną, išeina štai toks žemėlapis7:

7

Kartografinio tikslumo nesiekta, tad miestų, miestelių, kaimų žymėjimo paklaida – rajono ribos.
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Matyti, kad V. Mažiulis neklydo, kalbėdamas apie gausesnį vartojimą šalies pietuose ir rytuose, tačiau vargu ar galima sakyti, kad
vartojimas visoje Lietuvos teritorijoje daug menkesnis – skirtumas nereikšmingas. Nemaža gyvenviečių Kelmės, Telšių, Šilalės, Tauragės,
Raseinių, Jurbarko rajonuose, taip pat ne visai teritorijos paribiu laikytume Ukmergę, Molėtus, Širvintas, Kaišiadoris. Taip pat stebina tai,
kad yra vos vienas miestas Vilniaus rajone – Nemenčinė – kur vartojamas šis priešdėlis; juk žinoma, kad Vilniaus krašte daug lenkakalbių
gyventojų. Kita vertus, į „Lietuvių kalbos žodyną“ nebūtinai įtraukti
visi miestai ir miesteliai, kuriuose taip kalbama. Tačiau apskritai šio
priešdėlio paplitimas – nenuneigiamas faktas.
Pažvelgus į šį žemėlapį apibendrintai, vertinant ne konkrečias vietas, o tarminius regionus8, kuriuose vartojamas ar nevartojamas šis
priešdėlis, vaizdas būtų toks:
8

Tarmių ribos apytikslės.

376

L e k s i ko g r a f i j a

i r l e k s i ko l o g i j a

5

•
•
•
•

Apytiksliai duomenys tokie:9
Žemaitijoje da- paminėtas maždaug 30-yje kaimų, miestelių ar
miestų;
Vakarų Aukštaitijoje – beveik 30-yje;
Rytų Aukštaitijoje – maždaug 60-yje;
Pietų Aukštaitijoje – beveik 30-yje.

Taigi Žemaitijoje ~20 proc., Vakarų Aukštaitijoje ~20 proc., Rytų
Aukštaitijoje ~40 proc., Pietų Aukštaitijoje ~20 proc. Turint galvoje,
kad rytų aukštaičių ir plotas didžiausias, galima teigti, kad skirtingose
tarmėse priešdelis da- paplitęs vienodai. Dar 14 pavyzdžių užfiksuota
Baltarusijos teritorijoje, Apso, Armoniškių, Azierkų, Gervėčių, Litvinkos, Lazūnų, Pelesos, Rodūnios, Varanavo, Zietelos ir kt. apylinkėse ir 2 Lenkijoje – Punske ir Seinuose.

9

Galima paklaida dėl netiksliai nubrėžtų tarmių teritorijų ribų.

Priešdėlio

da- kilmės ir taisymo motyvų klausimu

377

Pasak A. Breidako, priešdėlis da- yra vartojamas rytų Latvijos tarmėse, t. y. ir latvių aukštaičių tarmėse, ir dalyje vidurio latvių kalbų. Kaip liudija XVI–XVII a. latvių rašytiniai tekstai (tai prieštarauja
V. Mažiulio teiginiui, kad priešdėlis da- latvių kalbos rašytiniuose šaltiniuose randamas tik nuo XVII–XVIII a.), da- buvo paplitęs ir Žiemgaloje. Per šimtą žodžių nustatyta Latgalos teritorijoje. Prielinksnio
da, kurio lietuvių kalboje apskritai nėra, vartojimo arealas dar siauresnis, mažiau nutolęs nuo rytinio Latvijos pakraščio. Tačiau, J. Endzelyno nuomone, tai dar nėra skolinimosi įrodymas. Gali būti, kad
bendras baltams ir slavams reiškinys tam tikru metu pradėjęs nykti, o
kontaktai su slavais jam padėjo išlikti.
Dar vieną kontrargumentą pateikė A. Breidakas. Rusų kalbos įtaka Latvijoje ypač sustiprėjo XVIII a., kai Latvija buvo prijungta prie
Rusijos. Taigi, jei priešdėlis da- būtų skolintas, svetimos kalbos įtakai
įsigalėti ir išplisti būtų reikėję laiko, tačiau buvo priešingai – da- vartosena tuo metu ne gausėjo, o menkėjo (Брейдак 1972: 137–142). Kita
vertus, šis skolinys gali būti kur kas senesnis nei XVIII a.
Apibendrinant galima konstatuoti, kad priešdėlis da- vartojamas
visoje Lietuvos teritorijoje, tad vargu ar teritorinis taisymo motyvas
gali būti kertinis ar bent jau vienas svarbiausiųjų vertinant jo kilmę.
Net jei rezultatai būtų kitokie, laikantis Janio Endzelyno požiūrio, tuo
niekas nebūtų įrodyta – neaišku, ar tai iš rytų ir pietų plintantis skolinys, ar šiaurėje ir vakaruose nykstantis veldinys. Be to, nevertėtų
pamiršti, kad kalba – kintantis reiškinys ir am tikri kalbos dalykai,
nebuvę aktualūs prieš šimtmetį ar dešimtmetį, gali turėti visai kitą
reikšmę šiomis dienomis. Taigi net jei priešdėlis da- į Lietuvos teritoriją atėjo iš rytinių ir pietinių kontaktų su slavais, šiandien padėtis yra
kitokia – jis beveik tolygiai vartojamas visoje Lietuvoje, yra vienodai
svarbus visų regionų ir tarmių šnekamajai kalbai.
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ATITINKAMAS PRIELINKSNIS

Žinoma, kad priešdėliai gali būti prielinksnių arba dalelyčių kilmės10. Dauguma priešdėlių, dalyvaujančių veiksmažodžių daryboje (vardažodžiams sudaryti vartojami priešdėliai, pvz., ant-, im-, są-,
sam- ir kt., šiam darbui nėra aktualūs), yra prielinksniniai: į-, iš-, per-,
su-, už-, ap(i)-, pa-, nu-, pri-, pra-. Vieni jų sutampa su prielinksniais visiškai (penki pirmieji), kiti skiriasi balsių kaitos laipsniu (penki
paskutiniai). Dalelyčių kilmės priešdėliai: ne-, be-, te- ir jų junginiai
nebe-, tebe-. Vienas iš motyvų, kodėl priešdėlis da- negali būti tinkamas lietuvių kalbai – jis neturi atitinkamo prielinksnio, taip pat nėra
ir tokių dalelyčių. O kaipgi priešdėliai at- ir par-? Bendrinėje kalboje
juos atitinkančių prielinksnių nėra, tačiau tarmėse galima rasti prielinksnį par- (pvz., par mumi (pas mus)). At- tokių atitikmenų neturi
visai (LKE, 430). A. Paulauskienė teigia, kad šie du priešdėliai su prielinksniais vis dėlto susiję: at- turi krypties ryšį su nuo (pvz., Likimas
mane atplėšė nuo draugų), par- – su krypties prieveiksmiu (pvz., parėjo
namo) (Paulauskienė 1994: 272–273). Tačiau akivaizdu, kad visiško
sutapimo nėra.
Derėtų nepamiršti senosios priešdėlių skirties (plg. F. V. Hakas ir
D. Kleinas). Yra dvi atskiros prielinksnių (praepositiones) grupės: skiriamieji (separabiles) ir neskiriamieji (inseparabiles). D. Kleino gramatikoje da, taip pat kaip ir ap, api, at, par, pa, pra, yra laikomi neskiriamaisiais prielinksniais (beveik po šimto metų F. V. Hako šiai grupei
priskiriami tie patys elementai, pridedant postfiksus pi ir na). Įrodyta,
kad ap(i)-, pa-, pra- atitinka prielinksnius apie, po, pro; par, kaip jau
minėta, turi variantų tarmėse. Šiomis dienomis iš grupės išskiria tik
at- ir da-.
A. Srba kalbėjo apie rectio praepositionis cum nominativo – do (da)
ir jo variantą per, vartojamus ta pačia reikšme ir tose pačiose pozicijo10

Taip įprasta ir patogu sakyti. Iš tiesų priešdėliai ir prielinksniai yra vienos kilmės,
iš nekaitomųjų žodžių (kurie kažkada kilę iš kaitomųjų), ėjusių tiek su veiksmažodžiais (preverbai), tiek su linksniuojamosiomis kalbos dalimis (Zinkevičius
1981: 186), tad tiksliau sakyti sutampa nei yra kilę, tačiau šiame darbe renkamasi
pirmoji, patogesnė vartosena.
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se: kas tai do x, kas tai per (la. par) x. Tiesa, straipsnio autorius tą patį
reiškinį vadina ir priešdėliais (Srba 1911: 260–262). Lietuvių kalbos
žodynas dalelytę do, su lietuvišku atitikmeniu per, laiko slaviška.
Pagal anoniminę 1737 m. gramatiką do yra lenkiškas į (ing) atitik
muo. Rusų, lenkų, baltarusių kalbose do (до, да) atitinka lietuviškus
prielinksnius į, iki, ligi, lig (ko), prieš (ką), pas, prie. Tokiu atveju tai
yra dar vienas slaviškos kilmės įrodymas. Tačiau, pasak A. Breidako,
pagrindinis baltiškos priešdėlio da- kilmės hipotezės įrodymas yra būtent tai, jog tariamai slaviško prielinksnio do atitikmenys lie. lig(i), la.
līdz yra padaryti vėliau iš būdvardžių lie. lygus, la. līdzs, o O. Trubačiovas neginčijamai įrodė, kad lie. liki kilo iš germanų kalbų, o prielinksnis iki yra galimai sutrumpėjusi liki forma (Брейдак 1972: 137–142).
Taigi prielinksnis da latvių kalboje (lietuvių kalboje jo nėra) yra ankstesnis nei jam sinonimiški žodžiai. Tai reiškia, kad buvo laikas, kai
da neturėjo atitikmenų, buvo vienintelė raiškos forma. Žodis kalboje
ne(be)laikomas svetimu, kai jis neturi jokių kitų atitikmenų, tad yra
reikalingas apibūdinti atitinkamam tikrovės reiškiniui. Sakoma, kad
da- mestinas iš kalbos, nes jį galima pakeisti lietuviškais priešdėliais.
Tačiau jei įrodoma, kad prielinksnis do anksčiau atitikmenų neturėjęs,
buvo būtinas ir reikalingas kalbai, o priešdėlis da- kilęs iš jo, vargu ar
jį guiti yra pagrindo.
V. Mažiulis, teikdamas tuos pačius lietuviškus ir latviškus do atitikmenis, apie vėlesnį jų atėjimą į kalbą nekalba.
Jau minėtą priešdėlį at-, lietuvių kalboje neturintį atitinkamo prielinksnio, galima lyginti su rusų kalboje esančiu oт-, galinčiu reikšti:
a) daikto dalies arba kito daikto atskyrimą nuo daikto: откусить (atkąsti) отстегнуть (atsegti); b) atsakomąjį veiksmą: отблагодарить
(atsidėkoti), откликнуться (atsiliepti); c) ko pašalinimą, atsikratymą:
отучить (atpratinti); d) (su sangrąža) išsisukimą nuo ko nors, vengimą ko: отговориться (atsikalbėti), отписаться (atsirašyti); ir kt.
(Lemchenas 2011: 1382). Taigi reikšmės rusų ir lietuvių kalbose sutampa. Taip pat yra prielinksnis ot rusų kalboje, nors nėra at lietuvių
kalboje. Nuo da- / da situacijos ši skiriasi tuo, kad priešdėlį at- /
ot- (jo variantas et-) turėję ir prūsai: plg. pr. attrātwei, lie. atsakyti, la.
atbildêt, ru. ответить (Mažiulis 1988: 106–107). Z. Zinkevičius, kal380

L e k s i ko g r a f i j a

i r l e k s i ko l o g i j a

5

bėdamas apie šią padėtį, sako: „Kaip jau minėta, lietuviai prielinksnio
at neturi, bet jis yra išlikęs giminingose kalbose: la. dial. at, sen. sl.
otъ“ (Zinkevičius 1981: 186). Panašu, kad bendroje prokalbėje kažkas
panašaus turėję būti. Galbūt buvę ir lietuvių kalboje, tik nebeišlikę,
kitaip nei giminiškose kalbose. Bet kokiu atveju, apie at- skolinimąsi
nekalbama, nustatoma bendra kilmė.
Panašu, kad priešdėlis da- tikrai išsiskiria iš kitų lietuvių ir slavų
kalbose esančių priešdėlių. Nepaisant to, kad yra panašus atvejis su
priešdėliu at- / от-, kurį galima rasti prūsų kalboje, o da- – ne. Kitas
klausimas, ar tai, kad prūsų kalba jo neturėjusi, yra pakankamas motyvas atmesti bendros slavams ir baltams kilmės versiją.
PAPLITIMAS SENUOSIUOSE RAŠTUOSE

Dar vienas dažnai girdimas taisymo motyvas – priešdėlis da- retas
senuosiuose raštuose (Мажюлис 1958: 127–133).
Šio darbo pradžioje buvo remtasi kalbos aprašomaisiais ar norminamaisiais leidiniais – gramatikomis, žodynais, straipsniais. Vis dėlto
reikėtų pastebėti, kad kalbos tyrėjų teiginiai apie priešdėlio da- paplitimą, vartojimo regionus buvo nustatyti tyrinėjant ne tik gyvąją kalbą,
bet ir liturginę, administracinę, kiek vėliau – grožinę literatūrą. Taigi
vartojimo gausai nustatyti, teiginio apie menką vartojimą senuosiuose
raštuose pagrįstumui įrodyti arba nuneigti, verta trumpai apžvelgti ir
tuos raštus.
Kaip jau aptarta, aprašomuosiuose leidiniuose priešdėlis da- randamas nuo pat pradžių, t. y. jau pirmojoje lietuvių kalbos gramatikoje. Apie šį priešdėlį dažniausiai mokslinėje literatūroje (žodynuose,
gramatikose, kalbos kultūros darbuose, įvairiuose straipsniuose ir kt.)
kalbama iki šiol.
1958 m. savo straipsnyje V. Mažiulis yra aptaręs keleto XVI–
XVII a. autorių tekstų, kiek ir kokių priešdėlio da- pavyzdžių jų kalboje randama. Štai Martynas Mažvydas dažniausiai vartojęs kitus lietuviškus priešdėlius, su da- rastas vienas žodis – dassilitetu – ir keletas
skolinių, kaip dastainas, nedastainai, dachadu ir kt. Mikalojus Daukša
taip pat pirmenybę teikė kitiems priešdėliams, bet jo kalboje galima
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rasti dalaiskit ir dasiźinot. Merkelio Petkevičiaus vartota tik dalayskit, daeysim. Kur kas daugiau žodžių su priešdėliu da- yra Konstantino Sirvydo darbuose (Мажюлис 1958: 127–133). Kaip jau minėta,
V. Mažiulis, P. Skardžius, J. Endzelynas ir kt. sakę, kad Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje priešdėlis da- vartotas dažniau nei Mažojoje
Lietuvoje. Taigi vis dėlto vartotas (tai susiję ir su teritoriniu motyvu).
Per pusantro šimto pavyzdžių yra Lietuvių kalbos žodyne. Čia minimi tokie šaltiniai kaip Antano Baranausko, Augustino Janulaičio, Jono
Balvočiaus-Geručio, Stasio Dabušio, Lauryno Ivinskio, Juozo Baltušio, Jurgio Savickio, Otono Praniauskio, Simono Daukanto, Simono Stanevičiaus, Antano Tatarės, Vinco Krėvės-Mickevičiaus, Vinco
Pietario, Žemaitės raštai; Jono Bretkūno 1590 m. Biblijos rankraštis,
Samuelio Bitnerio 1701 m. Naujasis Testamentas, Samuelio Bosguslavo Chilinskio 1660 m. Biblija, buvęs Karaliaučiaus archyvo dviejų tomų rankraštis Clavis Germanico–Lithvana, parašytas tarp 1673–
1701 m., Jokūbo Morkūno 1600 m. Postilė, pirmasis lietuvių laikraštis,
ėjęs su pertraukomis 1832–1915 m. Rytų Prūsijoje, Baltramiejaus Vilento 1882 m. Martino Liuterio epistolių ir evangelijos vertimas; Jono
Basanavičiaus lietuviškų liaudies pasakų rinktinės (1898–1905), Mato Slančiausko surinkta tautosaka (iš Žagarės ir Joniškio apylinkių) ir
daugelis kitų. Matoma, kad da- vartotas visais lietuvių raštijos laikais,
paplitęs visoje Lietuvoje.
Taigi nors priešdėlis da- nebuvo populiariausias elementas, visais
lietuvių rašomosios kalbos istorijos laikais jis buvęs. Atmesti jo dėl
nevartojimo lietuviškuose raštuose negalima, juolab kad šis priešdėlis
vartojamas tokių patriotų, lietuvybės ir tautinės savivertės kėlimo šalininkų, kaip Simonas Daukantas, Simonas Stanevičius.
AUTORITETAS

„<…> visais laikais taisytas priešdėlis da- netaptų norminiu faktu,
net jeigu kas nors įrodytų jo baltiškumą. Antra, visiškai nenormalu,
kai be specialių tyrimų keičiama įvairių nusistovėjusių bendrinės kalbos reiškinių (kirčiavimo paradigmų ir pan.) kodifikacija. Šiuo atveju
ypač pabrėžtina norminimo tradicija: negalima žymiųjų kalbininkų
382
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visuotinai taisytą kalbos reiškinį staiga paskelbti norminiu“, – teigė
Aleksas Girdenis ir Aldonas Pupkis, kalbėdami apie kalbos norminimo principus (Girdenis 1996). P. Kniūkšta taip pat pastebi autoriteto
svarbą: „nemaža skolinių kodifikuotojai atmeta ne dėl nereikalingumo
ar netikimo lietuvių kalbai, o iš tradicijos, dėl tautinės savigarbos ir
kitų subjektyvių priežasčių“ ir priduria, kad toji tautinė savigarba kalbininkui neabejotinai reikalinga, tačiau tai neturėtų kištis į norminimo
procesus ir tapti kodifikacijos principu (Kniūkšta 2001: 66).
Dar K. Būga yra išskyręs keturis norminimo principus: faktinės
vartosenos, istorinės analizės, sistemingumo ir funkcinio tikslingumo
(Girdenis 1996). Konkrečiu priešdėlio da- atveju susigrumia faktinė
vartosena ir istorinė analizė – niekas dar neįrodė, kad elementas kilęs
tikrai iš slavų kalbų, tačiau jo baltiškumu abejojama. Visai ką kita rodo
faktinė vartosena – kaip aptarta, lietuvių kalboje užfiksuota per du
šimtus žodžių su šiuo priešdėliu, surinktų iš visų Lietuvos regionų.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kalbėdami apie priešdėlį da- nustatome tariamai slaviškos morfemos taikymą prie lietuviškos (baltiškos)
leksemos. Vadinasi, tai yra unikalus reiškinys lietuvių kalboje – kitų
skolintų priešdėlių nėra (ne tarptautinių; da- nors ir yra įvairiose slavų
kalbose, jokiu būdu negali būti laikomas tarptautiniu). Tai jau nebe
leksikos, o gramatikos dalykas – gramatika svetimybes įsileidžia gerokai sunkiau. Įrodžius skolinimąsi, iš tiesų galima būtų kalbėti apie
sistemos užribį ir tvirtai motyvuotą taisymą. Vis dėlto afiksas da- kalboje jau yra įsitvirtinęs: turi savo reikšmių lauką, lengvai dalyvauja
derivacijos procesuose. Taigi akivaizdu, kad viskas remiasi į kilmę – jei
priešdėlis būtų pripažintas esąs baltiškas, jo taisyti nebebūtų visiškai
jokio pagrindo, jei slaviškas – istorinė analizė ir sistemingumas ir toliau neleistų jo įteisinti. Kadangi kilmė nėra tvirtai įrodyta, iki šiol
taisymo tradicija iš esmės remiasi tik autoritetais.
Kita vertus, niekas ir neneigia A. Girdenio ir A. Pupkio keliamos
autoriteto svarbos. Pasak buvusios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkės I. Smetonienės, Lietuvoje tarp kalbininkų ir visuomenės ir taip nuolat kyla priešpriešų (Smetonienė 2005: 23–30). To,
kas tiek metų buvo taisyta, negalima vieną dieną lengvai priimti kaip
norminį variantą, nes ta priešprieša tik dar labiau išaugs. Panašu, kad
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didesnė problema yra ne priešdėlio da- vartojimas ar gujimas iš kalbos, o pats norminimo procesas.
Iš čia aptartų priešdėlio da- taisymo motyvų (reikšmės, arealo, atitinkamo prielinksnio buvimo, paplitimo senuosiuose raštuose ir autoriteto) nėra nė vieno, kuris neturėtų kontrargumentų. Išsiskiria kalbos
specialistų nuomonės (plg. V. Mažiulio ir J. Endzelyno nuomones dėl
da- vartojimo rytiniame ir pietiniame Lietuvos pakraščiuose, paribyje
su slavų valstybėmis), atsiranda prieštaringų faktų (plg. K. Kožanovo,
A. Breidako, V. Mažiulio, „Lietuvių kalbos žodyno“ ir šiame darbe
apibrėžtas da- reikšmes, jų sutapimą / nesutapimą su lenkų, rusų, baltarusių kalbomis) ir t. t. Prieiti vieningą nuomonę dėl šios morfemos
kilmės, atrodo, neįmanoma. Gali būti, kad ši diskusija tęsis dar daug
metų, atsiras naujų įrodymų, naujų nuomonių. Įrodžius baltišką kilmę nebeliktų jokių priežasčių, išskyrus autoritetų sekimą ir tradiciją,
priešdėlio nepripažinti; įrodžius slavišką kilmę norminimas būtų galutinai pagrįstas.
IŠVADOS

Priešdėlis da- lietuvių kalboje egzistuoja nuo pat jos raštijos atsiradimo. Apie jį rašoma gramatikose, žodynuose, jis vartojamas ir ne
mokslinėje literatūroje. Nuo pat raštijos atsiradimo priešdėlis da- ir
taisomas. Nuo J. Jablonskio laikų taisymo argumentacija beveik nekito. Taisymas argumentuojamas net šešiais pagrindais, tačiau iš tiesų
visi jie yra arba menkai pagrįsti, arba net apskritai neparemia taisymo:
1. Pagrindinė taisymų priežastis – svetima kilmė. Nepaisant to,
kad ji nebuvo neginčijamai įrodyta ir buvo atrasta nemaža argumentų,
verčiančių abejoti priešdėlio da- slaviškumu, šis priešdėlis į lietuvių
bendrinę kalbą įsileistas nebuvo. Suabejojus slaviška priešdėlio dakilme ir geriau pagrindus baltišką arba bendrą kilmę, liktų taisymus
argumentuoti tik autoritetu ir tradicija – kažin ar tai pats geriausias
šiandien tebegyvo kalbos elemento taisymo pagrindas
2. Kiti taisymo pagrindai (visi jie taip pat daugiau ar mažiau susiję
su kilmės klausimu) irgi yra abejotini, nė vienas jų nėra visiškai pagrįstas ar visiškai nepagrįstas:
384
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a. Reikšmė. Priešdėlio da- reikšmės lietuvių ir slavų kalbose skiriasi, lietuvių kalboje, kitaip nei lenkų, su šiuo elementu nėra sudaromi daiktavardžiai, kitaip nei lenkų, rusų ir baltarusių
kalbose – būdvardžiai ir prieveiksmiai. Tačiau yra ir kitų, neabejotinai lietuviškų, priešdėlių, su kuriais taip pat sudaromi
tik veiksmažodžiai ir jų vediniai, pvz., su-. Frazeologizmai ir
sinonimiški žodžiai, turintys priešdėlį da-, įrodo jo lankstumą
ir gyvumą kalboje, prisitaikymą prie sistemos. Tai, kad lietuvių
kalboje nėra tikslių atitikmenų, galinčių pakeisti priešdėlį daneprarandant reikšmės atspalvio, nėra pakankamas argumentas
– verčiant iš kitų kalbų taip pat ne visada randamas adekvatus
atitikmuo. Sutampančios ar nesutampančios reikšmės gali būti
vertinamos dvejopai. Viena vertus, visišką sutapimą linkstama
laikyti skolinimosi įrodymu, tačiau galima vertinti ir kitaip –
kiekvienas skolinys laikui bėgant įgyja papildomų reikšmių, jo
semantinis laukas plečiasi, tad visiškai tapati reikšmė gali reikšti
ir tai, kad elementas yra veldinys.
b. Arealas. Populiari nuomonė, kad priešdėlis da- vartojamas tik
šalies rytuose ir pietuose, kelia abejonių – morfema beveik tolygiai pasiskirsčiusi visoje Lietuvos teritorijoje. Istorija kalba
ką kita – kaip jau minėta, ten, kur buvę kontaktų su slavais,
priešdėlis da- vartotas dažniau nei vakarinėje pusėje, t. y. Rytų Prūsijoje. Žinoma, gali būti, kad situacija su laiku galėjusi
kisti. Vis dėlto šis motyvas taip pat nieko neįrodo – gausesnis
vartojimas šalies rytuose ir pietuose gali būti ne tik skolinimosi
per kontaktus su slavais, bet ir nykstančio veldinio, kuriam šie
kontaktai padėjo išlikti, argumentas.
c. Atitinkamas prielinksnis. Priešdėlis da-, nors ir laikomas prielinksninės kilmės, lietuvių kalboje jį atitinkančio prielinksnio
neturi. Taip pat atitinkamo prielinksnio neturi ir priešdėlis at-.
Tačiau šie reiškiniai nėra visiškai tapatūs, nes at-, kitaip nei da-,
yra paliudytas prūsų kalboje, taigi vartotas visų baltų. Panašu,
kad šis taisymo motyvas pats tvirčiausias.
d. Paplitimas senuosiuose raštuose. Nors apskritai teigiama, kad
morfemos da- nėra senuosiuose raštuose, vis dėlto jos pavyzPriešdėlio
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džių rasti galima ne tiek jau mažai. Tai, kad priešdėlis gyvavęs
rašto kalboje nuo pat pradžios, o „Lietuvių kalbos žodyne“ užfiksuota per pusantro šimto XVII–XX a. šaltinių pavyzdžių (pavyzdžių iš viso yra per du šimtus, tačiau vieni jų turi teritorines
žymas, kiti – šaltinio nuorodą; čia minimi tik pastarieji), įrodo,
kad jis, nors ir negausiai, bet vis dėlto vartotas.
e. Autoritetas. Autoriteto argumentas, nors ir kokia būtų priešdėlio kilmė bei kiti vartosenos ypatumai, yra pats neracionaliausias, bet vargu ar leis kada keisti neigiamą priešdėlio da- kodifikaciją, nes daugelį metų buvo siejamas su žymių kalbininkų,
skatinusių jo nevartoti, pavardėmis: J. Jablonskiu, K. Būga ir
kt. Nemaža norminamųjų leidinių tiesiog teigia, kad da- yra
nevartotinas, net nesiteikdami aiškinti to priežasčių. Apskritai
autoriteto argumentas egzistuoja gal keli šimtmečiai ir jau virto
tradicija, bet šiuolaikinėje visuomenėje tai nesunkiai gali būti
priimama kaip anachronizmas ir visai be reikalo kelti erzelį.
3. Lietuvių kalbos priešdėlio da- vartojimas ar nevartojimas lieka
atviras klausimas – keisti taisymo tradiciją nėra lengva ir nežinia, ar
reikia, tačiau iki šiol teikiami taisymo motyvai nėra pakankami, įtikinami, o geriau patyrinėti kartais net paremia teigiamą kodifikavimą.
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ON THE ORIGIN OF THE PREFIX DA-AND
THE PRESCRIPTIVE APPROACHES TO ITS USE

Summary
The present paper focuses on the origin of the prefix da-, its use and
acceptability in Lithuanian writings since the beginning of written Lithuanian
(16th century). The study aims to discuss the most common arguments
against theuse of the prefix, to analyse their validity and relevance inPresentDay Lithuanian and to evaluate the role of tradition in imposing prescriptive
rules. The prefix da- has been attested in the first records of Lithuanian. It
has been mentioned in grammars, dictionaries and non-scientific texts. Its
use and acceptability have been the object of debate since the beginning of
written Lithuanian. In the literature, there aresix arguments questioning the
acceptability of the prefix. However, they have not changed since the times
of Jonas Jablonskis, and their validity can be challenged. The arguments are
as follows:
1. Foreign origin. The acceptability of the prefixda-has been mainly
questioned due to its foreign origin. However, this argument is based on
tradition and authority and it is not well-grounded and convincing. Although
the Slavic origin of da- has been disputed andthe Baltic or general origin
has been assigned to it, the prefix has never been acceptable in standard
Lithuanian.
2. Meaning. The meaning of the prefix da- differs in Lithuanian and
Slavic languages. In Lithuanian, unlike in Polish (Russian, Belarusian), this
prefix is not used to derive nouns (adjectives, adverbs). However, there are
a number of clearly Lithuanian prefixes which are used to derive only verbs
too, for example su-. Phrases and synonyms containing the prefix da- show
its flexibility and capability to adapt to a system. The fact that Lithuanian
does not have exact correspondences of the prefixda- is not a conclusive
argument. Translations from other languages may not be proper equivalents
either. The equivalence or non-equivalence of meaning may be viewed in two
ways. On the one hand, the equivalence of meaning may provide evidence
for borrowing; on the other hand, every borrowing may acquire additional
Priešdėlio
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meanings and its semantic field may extendover the course of time. Thus, an
exactly equivalent meaning may imply that the element has been inherited.
3. Areal features. A popular belief that the prefix da- is used only in the
east and the south of the country raises doubts. The morpheme is almost
equally distributed throughout Lithuania. Historical evidence shows that the
prefix was used more frequently in the territory where there had been close
contacts with the Slavs than in the western part, namely in East Prussia.
Naturally, the situation might have been changing over the years. However,
this argument is not compelling. The frequent use of the prefix in the east
and the south may suggest that it had been borrowed through language
contact with the Slavs and due to that contact it could have been entrenched
in the language.
4. Lack of a cognate preposition. Although the prefix da-is considered to
derive from a prepositional phrase, it does not have an equivalent preposition
in Lithuanian. The prefix at- does not have a corresponding preposition
either. However, the prefix at-, unlike da-, is attested in Prussian, which
shows itsuse in all Baltic languages. Thisargument seems to be the most
convincing.
5. The spread of the prefix in texts of Old Lithuanian. The claim that the
morpheme da- was not found in Old Lithuanian turns out to be unfounded
because the texts from this period contain a number of instances of the
prefix. Its occurrences in the texts of Old Lithuanian and its examples (about
150) from the 17th-20th century given in the Dictionary of the Lithuanian
Language show that the prefix was used, though not frequently.
6. Authority. Regardless of the origin of the prefix and the peculiarities
of its use, the argument of authority seems to be least valid. Since the use of
the prefix da- has been questioned by famous linguists, such as J. Jablonskis,
K. Būga and others, it is very unlikely that the negative codification of the
prefix may be changed. A number of prescriptive works merely state that
the prefix da- is unacceptable but they do not provide any reasons for its
unacceptability. The argument of authority has lasted for a few hundred years
and it has already become a tradition. However, in contemporary society it
may be regarded as anachronism which provokes debate for no apparent
reason.
The question of use of the prefix da- in Lithuanian remains open. To
change the tradition of prescriptive rules is not easy and hardly necessary.
However, the aforementioned arguments questioningthe acceptability of the
prefix da- seem to be implausible. Further research on the issue may lead to
the positive codification of the prefix.
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