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Santrauka. Kartografuojant Lietuvos teritoriją vietovardžiai privalo būti sunorminti kalbininkų ir teikiami
oficialiuose dokumentuose ar leidiniuose. Dėl vietovardžių rašybos neatitikimų skirtinguose šaltiniuose ir pernelyg
generalizuotos jų lokalizacijos kartografams kyla vietovardžių lokalizavimo tikslinimo ir rašybos varianto parinkimo
reikmė. Kartografų parengtas signalinis žemėlapio variantas prieš tiražuojant teikiamas lietuvių kalbos specialistams
vietovardžių ekspertizei atlikti. Tačiau kalbininkams neišgalint smulkesnius hidronimus lokalizuoti konkrečiai
netikslumų žemėlapiuose išvengti nepavyksta. Straipsnyje aptariamos oikonimų ir hidronimų vartosenos problemos,
iškylančios rengiant oficialius kartografinius leidinius. Teikiami konkretūs vietovardžių rašybos neatitikimo
naudojamuose šaltiniuose pavyzdžiai.
Raktažodžiai: vardynas, hidronimas, kadastras, hidrografija.
1. Įvadas
Vietovardžių svarba mokslui didžiulė. Daug
dėmesio Lietuvos vietovardžiams
skyrė Lietuvos
mokslininkai prof. S. Kolupaila, prof. Z. Ivinskis, prof.
P. Bučys ir kt. [1]. Dabar specialistų dėmesys
vietovardžiams, palyginti su ikikariniu laikotarpiu, yra
sumažėjęs,
o
būtinumas
sutvarkyti
nacionalinį
geografinių objektų vardyną - padidėjęs. Geografiniai
pavadinimai turi būti standartizuoti (sunorminti). Jų
norminimo, kodifikacijos ir vartosenos būklė daugeliu
atvejų neatitinka valstybinės kalbos reikalavimų.
Galiojantys teisės aktai, kuriuose klaidingai vartojami
Lietuvos gyvenviečių, upių, upelių bei ežerų vardai, tarsi
įteisina klaidingą geografinių objektų vardų vartojimą.
Vietovardžiai gana dažnai siejasi su greta esančių
geografinių objektų vardais. Ypač būdingi oikonimų ir
hidronimų atsikartojimai. Oikonimų ir hidronimų
rašybos bei norminimo procesai vyksta skyrium, o ne
kompleksiškai. Dėl šios priežasties atsiranda susijusių
vardų neatitikimų kartografuojant Lietuvos teritoriją.
Problemų būtų mažiau, jei su šalies vietovardžiais
susijusiuose privalomojo ir informacinio pobūdžio
leidiniuose specialistai vietovardžius tiksliau lokalizuotų,
jei prieš paskelbiant Valstybinio vandens telkinių ir
vandentakių kadastro klasifikatorius pavadinimai būtų
peržiūrimi kalbininkų ir - jei tarp kalbininkų ir
kartografų
vyktų
artimesnis
konkretus
bendradarbiavimas.
Įvardytosios Lietuvos gyvenvietės buvo įtraukiamos
į valstybės leidžiamus administracinio teritorinio
skirstymo žinynus. Paskutinieji Lietuvos teritorijos
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žinynai išleisti 1959 m. [2] ir 1976 m. [3]. Lietuvos
upių ir ežerų vardynas [4] - 1963 m., o Hidronimų
etimologinis žodynas [5] - 1981 metais. Tikėtina, kad
hidronimų leidiniuose, išleistuose po 4-5 metų,
hidronimų pavadinimų ir vietos atitikimai turėjo būti
suderinti su gyvenviečių žinynų informacija,
Vėlesni Lietuvių kalbos komisijos išleisti ar jos
remti vietovardžių leidiniai [6-8] patikslino arba dar kartą
fiksavo dalį anksčiau sunormintų Lietuvos oikonimų ir
hidronimų kartu su kitais Lietuvos vietovardžiais (miškų,
pelkių, orografįjos ir kt.).
2001-2003 m.
„Valstybės žiniose" paskelbti
Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių bei ežerų
klasifikatoriai [9-11], kuriuose kaip upių baseinai
teikiami inventorizuotų ežerų, tvenkinių bei vandentakių
(upių)
vardai.
Kadastro
klasifikacijų
sudarytojai,
vadovaudamiesi kadastro parengimo nuostatomis, kaip
hidronimus norminančius dokumentus privalėjo taikyti
hidronimų etimologinį žodyną [5] ir upių ir ežerų vardyną
[4].
2. Gretimų gyvenviečių ir ežerų bei upių vardų
rašybos
kitimas norminamuosiuose ir oficialiuose
dokumentuose
Išnagrinėję pagrindinius 40-ies metų laikotarpio
norminamuosius ir oficialiuosius leidinius, konstatavome,
kad tam tikrais
atvejais
gretimi vietovardžiai ir
hidronimai gana įvairuoja (žr. lentelę). Lentelėje pateikti
vietovardžiai susieti tik vienu gretimybės aspektu,
įvertinamu
kartografuojant
Lietuvos
teritoriją,
Išanalizavus lentelę galimi šie apibendrinimai:

Gretimų gyvenviečių ir ežerų bei upių vardų kitimas norminamuosiuose ir oficialiuose leidiniuose
Change of names of lakes, rivers and adjacent settlements in norm-setting and official publications
Eil.
nr.

Rajonas,
ež. inv. Nr.;
upės
baseinas

„Žinynas"
[2]
1959 m.

„Vardynas"
[3]
1963 m.

„Žinynas"
[4]
1976 m.

„Žodynas"
[5]
1981 m.

„Patarimai"
[6]
1985 m.

„Sąrašas"
m
1998 m.

„Žodynas"
[8]
2002 m.

„Klasifika
toriai"
[9; 10]
2001-2003 m.

1.

Kauno r.
49-6
Nemunas

Dobilijos k.

Dobilios k.
Dobilios ež.

Dobilijos k.

Dobilios k.
Dobilios ež.

Dobilios ež.

Dobilios ež.

2.

Širvintų r.
42-81
Šventoji

Naidų k.

Naidžių k.
Naidžių ež.

Naidų k.

Naidų k.
Naidų ež.

Naidų ež.

Naidų ež.

Naidų ež.

Naidžių ež.

3.

Utenos r.
20-119
Šventoji

Nasvaičių k.

Nasvaitis, ež.
Nasvė, up.

Nosvaičių k.

Nosvaitis, ež.
Nosvė, up.

Nosvė, up.

Nosvė, up.

Nosvė, p.

Nasvaitis, ež.
Nasvė, up.

4.

Varėnos r.
62-70
Merkys

Nedzingės k.

Nedingės k.
Nedingis ež.
Nedingis, up.

Nedzingės
mst.

Amarnia, up.

Dobilios ež.

Nedingės k. Nedzingės mst. Nedzingės k. Nedzingis, ež.
Nedingis, ež. Nedzingis, ež. Nedzingis, ež.
Nedingis, up. Nedzingis, up. Nedzingis, up.
Amarnia, up.

Amarnia, up.

5.

Varėnos r.
57-176
Merkys

Pabeznikių k. Pabezninkių k. Pabezninkų k. Pabezninkų k.
Pabezninkių
Pabezninkų ež.
ež.

Pabezninkų ež. Pabezninkų
ež.

6.

Rokiškio r.
19-18
Šventoji

Petrošiškio k. Petriošiškio k.
Petriošiškio
ež.

Petriošiškio ež. Petriošiškio
ež.

7.

Kupiškio r.
19-26
Šventoji

Skverbų k.

8.

Ukmergės r.
41-15
Šventoji

Šešuolių mstl. Šašuolių k.
Šašuolių, ež.
Šašuola, up.

9.

Zarasų r.
32-9
Šventoji

Želvos k.

Petrošiškio k. Petriošiškio k.
Petriošiškio ež.

Skvarbų k.
Skverbų k.
Skvarbinis, ež.

Zalvos vs.
Zalvas ež.

Skverbų k.
Skverbinis, ež

Skverbų k.

Skverbų k.

Skvarbinis,
ež.

Šešuolių k.

Šašuolių mstl.
Šašuolių ež.
Šašuola, up.

Šešuolių mstl. Šešuolių mstl.

Šešuolių mstl.
Šešuolių ež.
Šešuola, up.

Šašuolių ež.
Šašuola, up.

Želvos k.

Zalvas, ež.

Zalvas, ež.

Zalvas, ež.

Zalvas, ež.

10. Švenčionių r. Punžonių k.
52-51
Šventoji

Punžemis, ež. Punžionių k.

11. Lazdijų r.
61-4
Šešupė

Gurtiškės k.
Gurtiškės, ež.

Gurtiškės k.

Stavistis, ež.

12. Švenčionių r. Geliadnios k. Gelednios k.
53-62
Gelednia, ež.
Žeimena

Punžonių k.
Punžemis, ež.
Stavistis, ež.

Gurciškės k.

Gurtiškės k.
Gurtiškės ež.

Gelednės k.

Gelednios k.
Gelednia, ež.

Gelovinės k.

Gelovinė, ež.
Gelovinė, up.

Zalvas, ež.

Punžionių k.
Stavistis, ež.

Stavistis, ež.

Puržemis, ež.
Stavistis, ež.
Gurtiškės ež.

Gelednės k.

Žiezdrelis, ež.

Gelovinės k.
Gelovinė, ež.

Gelovinė, ež.
Gelovinė, up.

13. Varėnos r.
62-22
Nemunas

Gelovinės k.

14. Zarasų r.
21-90
Dauguva

Kumpuočių k. Kampuočių k. Kumpuočių k. Kumpuotis, ež.
Kumpotė, up.
Kampuotis, ež.
Kumpotė, up.

Kumpuotis,
ež.

Kumpuolis, ež. Kumpuočių k. Kampuotis,
ež.
Kumpuolis, ež. Kumpotė, up.

15. Ignalinos r.
32-184
Dauguva

Sungardų k.

Sungardų k.
Sungardas,
ež.

Sungardas, ež.

Gelovinės k.
Gelovinė, ež.
Gelovinė, up.

Sągardų k.
Sągardas, ež.

Sungardų k.

Sungardų k.
Sungardas, ež.

Gelovinis, ež. Gelovinis, ež.

Gelednės k.

Sągardas, ež. Sągardas, ež.
Sungardas, ež.

Pastabos: 1) 4 eil. nr. - up. Nedzingis ir up. Amarnia - ta pati dvivardė upė; 2) 10 eil. nr.- ež. Stavistis ir ež.
Punžemis - tas pats dvivardis ežeras; 3) 14 eil. nr.- žr. 1 pav.; 4) 15 eil. nr.— Sungardo ež. ir Sągardo ež. — tas pats
dvivardis ežeras; 5) paryškintu šriftu pažymėta neteiktina arba derintina gretimų vietovardžių rašyba.
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1 pav. Trys ežerai pasienyje, įvardyti vienu vardu (Latvijos
M 1:75 000 topografinio žemėlapio 7 9 - I L U K S T E , 1928 m.
fragmentas)

2 pav. Gelednios ežero aplinka. Lietuvos M 1:50 000 topografinio
žemėlapio GELEDNĖ N-35741-AB, 2001 m. fragmentas
Fig 2. Portion of topographical map GELEDNĖ N-35741-AB for
environment of lake Gelednia. Scale 1: 50 000, 2001

Fig 1. Portion of topographical map 79-ILUKSTE (Latvia ) for 3
lakes of boderland with the same name. Scale 1: 75 000, 1928

Akivaizdu, kad:
1. 1963 m. Lietuvos upių ir ežerų vardyno sudaryto
jai, pateikdami hidronimų lokalizacijos nuorodas, nesiva
dovavo 1959 m. „Žinynu" [2], nes „Vardyne" [3] gausu
gyvenviečių vardų rašybos neatitikimų.
2. 1981 m. „Žodyne" [5] kai kurių gyvenviečių pa
vadinimų rašyba nesutampa su iki šiol galiojančiu gyven
viečių vardų 1976 m. „Žinynu" [3].
3. 1985 m. respublikinės kalbos komisijos „Kalbos
praktikos patarimuose" [6] akivaizdus vietovardžių normi
nimo principas siekiant išvengti tarmiškos vietovardžių ra
šybos, ežerų vardų teikimo vyriškąja lytimi ir jų derinimo
prie gretimos gyvenvietės pavadinimo (pavyzdžiui, gyv. Ne
dzingė - Nedingė, ež. Gelovinė - Gelovinis, gyv. Kumpuočiai - ež. Kumpuolis). Ežerui Kumpuolis, telkšančiam
ties Lietuvos ? Latvijos siena, vardas suteiktas Latvijos kar
tografų (1 pav.).
4. 1995 m. Lietuvių kalbos komisijos „Vietovardžių"
sąraše [7] iš esmės atkartojami vietovardžiai iš 1985 m.
„Kalbos praktikos patarimų" [6], tik vėl sugrįžtant prie kai
kurių, kaip, pavyzdžiui, Nedzingė, vietovardžių tarmiškos
rašybos, „Patarimuose" teikiamus vardus nurodant kaip
antrinius.
5. 2002 m. „Vietovardžių žodyno" [8] pratarmėje
nurodoma, kad kaip pagrindo laikytasi „Kalbos praktikos
patarimų", tik teikiama daugiau vietovardžių. Čia pakitusi
kai kurių vietovardžių rašyba, palyginti su „Žinynu" [3] ir
„Žodynu" [5]. Jie neteikti vėlesniuose kalbos komisijos lei
diniuose, pavyzdžiui: gyv. Petrošiškis - Petriošiškis, Šašuolių ež., up. Sašuola - Šešuolių ež., up. Šešuola - ir vėl
grįžtama prie moteriškosios ežero Gelovinė lyties.

3 pav. Gelednios ežero aplinka. Lenkijos M 1: 100 000
topografinio žemėlapio M I C H A L I S Z K I PAS 29 S L U P 42
fragmentas, 1933 m.
Fig 3. Portion of topographical map M I C H A L I S Z K I PAS 29
S L U P 42 (Poland) for environment of lake Gelednia. Scale 1:100
000, 1933

ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro nuostatuose Lietuvos
Aplinkos ministerija tai deklaruoja. Pavyzdžiui, Naidžių
ež. turi būti Naidų; Nasvaičio ež. turi būti - Nosvaičio;
Skvarbinio ež. turi būti Skverbinio; Sągardo ež. turi būti
Sungardo.
Gelendnios ež. (inv.53-62) Ežerų klasifikatoriuje [8]
pavadintas Žiezdreliu, o Skeimio ež. (inv. 52-32) vadina
mas Gelednia. Tikrąją situaciją iliustruoja 2—A paveikslai.
Pateikti apibendrinimai tik pagal keliolika gyvenvie
čių ir hidrografijos objektų siejamų pavadinimų, tačiau bū
dingų pavyzdžių yra pakankamai daug.

6. 2001-2003 m. Lietuvos upių ir ežerų [9; 10] hid
ronimų rašybos klasifikatoriai sudaryti nesilaikant 1981
m. „Žodyno" [5] prioriteto, nors Lietuvos Respublikos upių,
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