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Lietuvių kalbos institutui paskelbus konkùrsą „Mano žodynas 2018“ nusprendžiau 
sudaryti partizanų slapyvardžių žodyną. Tirti Kęstučio apygardos partizanų sla
pyvardžius pasirinkau neatsitiktinai – tai mano močiutės gimtinė. Labai branginu 
tai, kad 85 metų močiutė su manimi dosniai dalijasi savo patirtimi ir atsiminimais. 
Nemažai tuo metu gyvenusių žmonių buvo susiję su partizaninėmis kovomis. Mo
čiutės sesuo buvo partizanų ryšininkė, veikė slapyvardžiu Minija, o pusseserė už 
nuotrauką su savo broliu partizanu atsidūrė Sibire, Vorkutos lageryje. 

Manau, kad partizaninio karo temai nėra skiriama ganėtinai dėmesio ir laiko. 
Vien paminėti šią temą pamokose neužtenka, todėl nusprendžiau, kad būtų įdo
mu asmeniškai, iš arti prisiliesti prie šio istorijos laikotarpio. 

Ėmusis šio darbo, iš Editos Jankauskienės, Rūtos Trimonienės ir Daliaus Žy
gelio sudarytos knygos „Vakarų Lietuvos partizanų sritis: atlasas“ (2011) išsirašiau 
327 Kęstučio partizanų apygardos slapyvardžius. Tame leidinyje, be slapyvardžių, 
pateikiamos partizanų žūties datos ir aplinkybės. Tai padėjo suvokti, kad už kiek
vieno slapyvardžio – drąsus žmogus, dažniausiai jaunas, pasiryžęs paaukoti gyvy
bę dėl bendro tikslo. Visa tai lyg ir žinome iš istorijos pamokų, bet vartant knygą 
mintis, kad partizaninėse kovose žuvo mano amžiaus ar net jaunesni žmonės, 
pribloškia, verčia gretinti dabarties ir praeities laikus. 

Rinkdama slapyvardžius pastebėjau, kad itin dažni kunigaikščių vardų slapy
vardžiai, pavyzdžiui, Algirdas, Treniota, Gediminas. Taip pat nemažai iš pavardžių 
kilusių slapyvardžių, pavyzdžiui, Tūbelis, Urbšys, Plechavičius ir kiti. Tai rodo par
tizanų pagarbą Lietuvos istorijos asmenybėms. Tarp asmenvardinių slapyvardžių 
esama ir kitų kraštų garsių žmonių pavardžių (Paganinis, Štrausas, Puškinas, Ras
putinas). Natūralu, kad itin daug partizanų slapyvardžių siejasi su drąsa, kovos 
tematika (Drąsutis, Dragūnas, Ulonas, Šarvas). Kai kurie slapyvardžiai atskleidžia 
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patiriamus jausmus (Ašara, Nerimas), dar kiti – asmenines savybes (Bėgūnas, Ge
rutis, Klajūnas, Sukčius, Svajūnas). 

Labiausiai patraukė keli slapyvardžiai: Lampeo – šio slapyvardžio kilmės nu
statyti nepavyko, tačiau sužavėjo skambesys; Maironis ir Vaižgantas – šių kūrėjų 
kūrinius skaičiau būtent III gimnazijos klasėje, todėl tuo metu jie man atrodė itin 
artimi; Bijūnas, Lelija, Žibutė – prieš rengdama darbą nebūčiau pagalvojusi, kad 
kovoti pasiryžę žmonės būtų galėję rinktis gražių ir trapių gėlių vardus. 

Rinkdama medžiagą sužinojau vieną naują žodį – urkis. Jis yra kilęs iš latvių 
kalbos ir reiškia „dviražė šakė“, „lazda“, taip pat gali reikšti ir „tinginį“, o MolLtų 
rajone yra ežeras tókiu pavadinimu. 

Nagrinėjant surinktą medžiagą žodžių darybos požiūriu, paaiškėjo, kad di
džiausią dalį sudaro pirminiai (185), nemažai priesaginės darybos slapyvar
džių (80). Sudurtinių slapyvardžių pasitaikė 27, dažniausiai tai buvo lietuviški dvi
kamieniai asmenvardžiai, pavyzdžiui, Algimantas, Germantas, Jogaila, Rimantas. 
Iš nagrinėtų slapyvardžių pasitaikė tik vienas sudėtinis – Partizanų Tėvas. 

Gilinantis į slapyvardžių kilmę matyti, kad daugiausia jų yra kilę iš bendrinių 
žodžių (197), vienas pasitaikė kilęs ir iš tarmybės (Lendrė). Trečdalis (106) nagri
nėtų slapyvardžių yra asmenvardiniai. Iš jų 17 buvo susiję su istorinėmis asme
nybėmis, pavyzdžiui, Girėnas, Janonis, Kudirka. Atskirai reikia paminėti keletą 
slapyvardžių, susijusių su grožinės literatūros veikėjais: Robinzonas iš anglų rašy
tojo Danielio Defo (Defoe) knygos „Robinzonas Kruzas“, Tarzanas iš amerikiečių 
rašytojo Edgaro Barouzo (Burroughs) knygos „Tarzanas“ ir Žvainys iš Vinco Myko
laičioPutino poemos „Kunigaikštis Žvainys“. Iš hidronimų kilę slapyvardžiai Mi
nija, Nemunas, Neris ir Nevėžis. Taip pat yra keletas, kilusių iš oikonimų: Alunta – 
tarmiškas Alantõs miestelio pavadinimas, Tauragis – galūninis TauragNs vedinys. 
Išskirtinis yra vienintelis iš oronimo (kalno vardo) kilęs slapyvardis Rambynas. 
Galima paminėti ir iš teonimų kilusius slapyvardžius: Marsas – karo dievas, Nep
tūnas – jūros valdovas, Saturnas – žemdirbystės dievas ir Uranas – senovės graikų 
dievas, dangaus personifikacija. 

Rinkti medžiagą buvo malonumą teikianti veikla – norėjosi įamžinti Lietuvos 
šimtmetį prasmingu, šiai progai skirtu darbu. Darbą planuoju tęsti ir toliau, pra
plėsti ir aprašyti visos Vakarų Lietuvos partizanų srities arba bent dar vienos šios 
srities apygardos partizanų slapyvardžius, juos suklasifikuoti darybos ir kilmės 
požiūriu. 

Esu dėkinga savo lietuvių kalbos mokytojai Vilijai Rutkauskienei (Vilniaus Ga
bijos gimnazija), taip pat Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo cent
rui už išsamią informãcinę literatūrą apie rezistencinių kovų laikotarpį. 


