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Vaižganto pasaulis ir kalba

Dažniausiai rašytojo kūrinių kalba analizuojama stiliaus požiūriu – keliamas klau-
simas, kokiomis stiliaus priemonėmis pasiekiami meniniai tikslai. Tačiau rašytojo kal-
bą galima analizuoti ir kitaip, t. y. klausti, kokiõs leksikos jo kūryboje yra daugiausia 
ir kodėl. Kokių naujų žodžių jis yra sukūręs? Daugelis talentingų rašytojų įneša savo 
indėlį į žodžių pasaulį, jų sukurti nauji žodžiai – naujadarai ir semantiniai dariniai – 
neretai įeina į aktyvųjį (į pasyvųjį – visada) leksikos fondą, o metaforos tampa visuo-
tinai vartojamos. 

Individuali kalba yra asmenybės kalbinė projekcija, atspindinti požiūrį į gyveni-
mą, vertybes, norus, poreikius ir lūkesčius. Rašytojo kūrybos medžiaga yra kalba, iš 
jos konstruojami meniniai pasauliai: pasirinkti žodžiai, susikurti nauji žodžiai, meta-
foros yra iškalbingi duomenys kūrėjo asmenybei atskleisti, jo kūrybai geriau pažinti 
ir suvokti. 

Ypač įdomūs yra rašytojų sukurti žodžiai. Vydūno leksikos analizė patvirtino, kad 
esminį savo kuriamõs filosofinės sistemos teiginį apie lygiavertį kūno ir sielos ryšį, 
juslių vaidmenį pasaulėvokoje jis realizavo ne tik savo grožine bei filosofine kūryba, 
bet ir kurdamas naujus žodžius (plačiau žr. Zabarskaitė 2018: 3–9). 

Šiame straipsnyje analizuojami Vaižgantui priskiriami nauji žodžiai. Jie interpre-
tuojami Vaižganto kūrybos ir biografijos požiūriu. 

Vaižgantas pagrįstai laikomas kalbos genijumi. Filosòfas Romualdas Ozolas rašė: 
„Vaižganto kalba žodžiais kaip žemės grumstais ir sakiniais, kaip humuso gyslom 
jungia mus su dirvožemio ikikultūriniais sluoksniais, kuriuos kaip savus po kojom 
jaučiant ir tegali išaugti čia buvojančios, ontiškai čia esančios gyvasties bylojimas“ 
(Ozolas 2015: 3–7).

Analizuojant Vaižganto leksiką nustebino autorinių darinių (ypač dūrinių) gausa. 
Prieš pradedant Vaižganto leksikos analizę atrodė, kad daugiausia žodžių turėtų būti 
iš vaizdingosios leksikos lobyno, vadinamųjų emotyvų ir ekspresyvų, tačiau paaiš-
kėjo, kad Vaižgantas taip pat mėgo kurti naujus žodžius, pavadinančius konkrečią 
tikrovę.

Įdomu, kad šio tipo naujadarų kūryba lietuvių kalbos istorijoje pagarsėjo ir kitas 
rytų aukštaitis, Vaižganto kraštietis, lietuvių leksikografijos pradininkas Konstantinas 
Sirvydas.
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Vaižganto 
sukurtas žodis1

Vaižganto 
sukurto žodžio 
reikšmė

Vaižganto sukurto 
žodžio vartojimo 
pavyzdys

Artimos semantinės 
grupės žodis, sukurtas 
Konstantino Sirvydo

auklėtnamis  vaikų auklėjimo 
namai

Įsteigė auklėtnamį ir 
seniams prieglaudą.

vaikavedys „pedagogas“

dailėmokslis dailės mokslas Prancūzams sekasi 
matematika, italams – 
dailėmoksliai. 

dailė „meniškumas“

dieviniñkas, -ė teologas protomeilė „filosofija“

Palyginus Vaižganto ir Sirvydo sukùrtus žodžius matyti, kad abiejų autorių tikslai 
buvo panašūs: kurti lietuviškus abstrakčių sąvokų pavadinimus, keisti skolinius lietu-
viškais atitikmenimis. Vaižgantas šiam tikslui pasiekti dažniausiai naudodavosi žodžių 
junginio sudūrimu, tačiau kartais imdavosi ir kitų darybos būdų. 

 
Vaižganto sukurtas žodis 
(LKŽ duomenimis) 

Vaižganto sukurto žodžio vartojimo 
pavyzdys

Kokį skolintą 
terminą keitė

perkū́nšvaistė elektra

tarptautýbė Visas Vydūno originalumas ir jo reikšmė 
tarptautybei – tautiškoji, lietuviškoji 
beletristinė jo kūryba. 

internacionalumas

kalbininkỹstė Yra šiek tiek pasakų, patarlių, mįslių ir 
šiaip jau visokios medžiagos lietuviškai 
kalbininkystei.

lingvistika

atžagarei̇̃vis, -ė Ar atžagareiviu virtai? reakcionierius

atžangà Skurdas ir atžanga laukia už slenksčio. regresas

išeivijà emigrantai

Šie Vaižganto tikslai buvo padiktuoti jo gyvenamojo meto: jis kartu su idėjos 
draugais ėmėsi kurti nepriklausomos Lietuvos kalbinę aplinką (plačiau žr. Zabarskai-
tė 2017: 41–59). Jis, kaip ir kiti to meto redaktoriai ir publicistai2, rėmėsi vėliau Stasio 

1 Čia ir toliau pavyzdžiai iš didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ (www.lkz.lt). 
2 Vaižgantas įsteigė ir redagavo laikraštį „Tėvynės sargas“ (1896–1902), redagavo „Žinyčią“ (1900–1902), 
„Viltį“ (1907–1911), bendradarbiavo „Vilniaus žiniose“ (1907), per karą gyvendamas Latvijoje redagavo 
Rygos lietuvių laikraštį „Rygos garsas“ (1914), nepriklausomos Lietuvos laikais buvo leidinio „Mūsų 
senovė“ redaktorius (1921–1922). 
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Šalkauskio (1991: 24–38) suformuluota to meto kalbos politikos nuostata „įlietuvinti“ 
jauną nepriklausomą valstybę. 

Didžiausią pluoštą Vaižganto sukurtų žodžių sudaro konkrečiõs tikrovės pavadi-
nimai, sukonstruoti iš dviejų šaknų. Kalboje, kaip žinome, veikia ekonomijos dėsnis, 
raiškų perviršis yra išstumiamas iš kalbos – lietuvių kalboje vartotojas turi galimybę 
iš dviejų esamų žodžių sukurti naują (trečią) žodį, sujungdamas pamatinių žodžių 
réikšmes. Taip tikrovė (reiškinys, daiktas, veiksmas, ypatybė) įvardijama tiksliau, tau-
piau3. Tokie dūriniai (ypač reguliarieji) yra kalbos optimalios raiškos siekiamybė. Be 
to, kognityvinis tikrovės įvardijimas (tai, ką matau ir jaučiu šią akimirką, stengiuosi 
kuo tiksliau perteikti realiuoju laiku sukurtais žodžiais) – labai gyvas, vitališkas, spon-
taniškas leksinės raiškos būdas4. Kognityviniai dūriniai – ir yra (paradoksas!) kalbos 
ekonomijos, tikslumo, efektyvumo ir spontaniškumo lydinys.

Vaižgantui – jo spontaniškai asmenybei, spalvingam kūrėjo talentui – tai labai 
tinka. Pavyzdžiui, užuot ilgai aiškinęs, kur „Pragiedrulių“ Benediktas laikė pinigus, 
Vaižgantas sukuria dūrinį: 

×avi̇̀nmašnis hibr. „pinigų maišelis iš avino kailio“: Niekas nežinojo, kad Benedikto 
avinmašnyje buvo trys šimtai rublių.

Ir kiti Vaižganto dūriniai rodo poreikį tikrovę pavadinti taupiai, tiksliai ir vaizdin-
gai, plg.: 

tirštavalgis  „tirštas valgis“: Virėja taiso dvylika pasninko tirštavalgių ir skysta
valgių.

turkladėžė „sraigės kiautas“| prk.: Mūsų rašytojai neprivalo tupėti savo turkladėžėj 
užsivožę.

bergždžiapadis „nederlinga žemė“: Paliko oro ir kitko dar nepaliestas, nepapurentas 
bergždžiapadis, išvertęs negražias savo mėzras.

Dėl kokių priežasčių Vaižgantui reikėjo „patikslinti“ aprašomos tikrovės pavadini-
mus? Dūrinių analizė leidžia pagrįsti mintį, kad: 

1. Vaižgantas buvo politikas ir savo sukurtais dūriniais siekė geopolitinio tikslumo, plg.: 

lietùvlenkis, -ė „Lietuvos lenkas“.
naujãlenkis, -ė „naujų laikų, naujų pažiūrų lenkas“: Gabrielės tėvas buvo šalinin

kas naujalenkių.

3 Kognityvinių dūrinių kalboje atsiranda norint patikslinti, išplėsti tikrovėje egzistuojančio reiškinio se-
mantiką. 
4 Lietuvių leksikografijos istorijoje kognityviniu principu – kuo tiksliau apibūdinti pojūčiais suvokiamą 
tikrovę – savo žodyną rengė Antanas Juška. Vaižgantas ir Antanas Juška turi nemažai leksikos paralelių.
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naujãlietuvis, -ė „naujų laikų, naujų pažiūrų lietuvis“: Naujalietuvius [carinė] rusų 
administracija ėmė itin terorizuoti.

pùslietuvis, -ė „netikras, nutautėjęs lietuvis“.
sker̃slietuvis, -ė menk. „nutautęs lietuvis“: Puslenkiai, skerslietuviai lyg susitarę 

visa daro, kad tik Lietuva nebūtų Lietuva.
tautomãnas, -ė „kas tautiškai susipratęs, patriotas“.

2. Vaižgantas buvo įsipareigojęs publicistas, rūpinosi įspūdžio (geografinio, istori-
nio) tikslumu, plg.:

kalnagalỹs „kalno galas“: Kalnagalyje padaryta bulvariukas: išvedžiota takeliai, pri
diegta liepelių.

kalnãviršis „kalno viršūnė“: Išvydau ir snieginius kalnaviršius, ir vandenų gilmę.
moliakalnis  „molio žemės kalnas“: Virto juodai maurinas vanduo nuo molia

kalnių.
šlapiavietė „šlapia vieta, šlapuma“: Nepadrėkęs tebebuvo ir miškas ir viliojo į savo 

šlapiavietes dar sausai spanguolių pasirinkti.
ùpvietė „upės vieta“: Upvietės guli slėniuose. Kupiškio miestelis … stovi ant pakilios 

vietos, įsikišančios į angą dviejų upviečių.

3. Vaižgantas buvo spontaniško talento menininkas, laisvos, ryškios, spalvingos 
leksikos kūrėjas, plg.:

bajorėda neol. „bajorų engėjas“.
niekurnei̇̃vis, -ė, žr. niekurneiva: Kai tėvynės reikalai iškilo, nebebuvo nei romėnų, nei 

helenų, nei atgaleivių, nei pirmeivių, nei niekurneivių (juok.). 
bedarbmetis neol. „nedarbo metas“: Šventadieniais ir bedarbmečiais naktimis ra

šiau.
di̇̀džmožis neol. Valakininke, išmesk tu dabar karvelę, paršelį, plūgelį, sėklelių, na, dar 

šio to mažmožio ir didžmožio!
kartžodžiáuti, -iáuja, -iãvo „karčiais žodžiais kalbėti“: Kartžodžiavo Niaura.

Kokio semantinio turinio dūrinius dažniausiai vartodavo Vaižgantas? Atlikus jam 
priskiriamų naujų žodžių analizę matyti, kad ypač dažnai Vaižgantas kognityvinius 
dūrinius vartodavo, kai kalbėdavo apie savo kūrybos centrą – žmogų, plg.: 

a) dūriniai, reiškiantys žmogaus fizinę išvaizdą:

aukštagal̃vis, -ė „kas turi aukštą galvą“: Argi visus Saulius – aukštagalvius nevido
nai sužavėjo?

žiburiaveidis, -ė „kuris skaistaus veido“: Aukšta, juodaplaukė, tamsiaakė, žiburia
veidė, judri sauvalininkė – kaip tik vyrams pavojingas moterų tipas.
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jaučveidė menk. „negražus veidas“: Gintautas ilgą laiką negalėjo susiturėti nesišyp
sojęs, kiek kartų bus žvilgterėjęs į noselę, kuri plačioje Onos jaučveidėje rodės da 
mažesnė, neg tikrai buvo. Plati jaučveidė buvo visa raupuota.

ilgažmogis „aukšto ūgio žmogus“: Ilgažmogiai esą lėti, geraširdžiai, ne tiek pikti.
trumpažmogis „žemaūgis žmogus“: Trumpažmogiai beesą ūmūs karštuoliai.

b) dūriniai, reiškiantys žmogaus aprangos detales: 

biznašvar̃kis, -ė „kas dėvi bizną švarką“: Žiemą baronuotas Tadas biznašvarkių 
tarpe rodės tikras bajoras.

juodrūbis, -ė „kas juodais rūbais, juodais drabužiais“: Juodrūbė šmėkla sunkiai 
atsilošė, dar sunkiau atsistojo.

c) dūriniai, reiškiantys žmogaus psichologinius bruožus:

klaidadar̃bis, -ė „kas klysta, daro ką klaidingai“: Iš to neseka, kad klaidadarbių ir 
klaidakalbių nereikia sekti ir žymėti.

pùsmoterė „nemoteriško charakterio moteris“: Moterų rolę visai ne taip suprasda
vo, kaip supranta visokios feministės ir kitokios pusmoterės.

jautrabūdis, -ė „kas jautraus būdo“.
gyvatliežuvis, -ė „kas piktai kalba, apkalbinėtojas“: Kas tau darbo, tu gyvatliežuvi? 

Apkalbamieji pyko, gyvatliežuvėmis vadino. 

Kókius dūrinius formos požiūriu labiausiai mėgo rašytojas? Didžiojo „Lietuvių 
kalbos žodyno“ duomenys rodo, kad kaip antrą dūrinio sandą rašytojas dažnai varto-
davo žodį palaikis5: 

pilvãpalaikis menk. „pilvas“: Kad tam pilvapalaikiui nors bėralo duonos pakaktų 
prisikimšti.

tošiapalaikė menk. „prasta, netikusi tošis“: Kovynėnams nepaplėšė nei vienos tošia
palaikės.

pi̇̀nigpalaikis menk. „pinigas“: Kame daugiau tų gyvųjų pinigpalaikių, neturėjau pro
gos patirti.

žabapalaikis „prastas, menkas žabas“: Miškai taip taupyta, kad net durys sau iš 
žabapalaikių pinta.

5 palaikis, ė 1. „senas, dėvėtas, nešiotas, vartotas, apgadintas“: Pri juodo darbo reikia vilkties palaikiais 
drabužiais Plãteliai; 2. „prastas, netikęs“: Palaikių gyvulių aš nelaikysiu Gaũrė; 3. Sirvydo Dictionarium 
trium linguarum „silpnas, suvargęs, senas“: Ši motriška jau palaikė Juškos žodynas; 4. Viliaus Bruožio įra-
šai Kuršaičio žodyne, Antano Lalio Lenkų ir lietuvių kalbų žodynas „neturtingas, paprastas“: Pri tų palaikių 
bajorelių nė žmoguo nebuvo pavalgyt, nė anims patims Akmẽnė; 5. Pagė́giai „nedoras, niekingas“: Ans tikrai 
palaikis žmogus Žygáičiai. Palaikis vaikis pragėręs kepurę Kal̃tinėnai. 
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Taip pat dažnai Vaižgantui priskiriamuose dūriniuose vartojamas skolinys dūšia6, plg.:
×sekliadū̃šis, -ė hibr. „kas nejautrios sielos“: Jos (įvykusios dramos) paskui nejau

čia tik sekliadūšiai.
×suktadū̃šis, -ė hibr. „kas sukto būdo“: Jam buvo neapsakomai gera širdyje būti 

draugėje tų paprastų nesuktadūšių berniukų.
×švelnadū̃šis, -ė hibr. „švelniasielis“: Gražus tai kraštas tie Paneriai… Jo negalėjo 

nepasergėti kunigaikščiai, garsūs karžygiai ir švelniadūšiai svajotojai.

Hibridai su sandu dūšia į Vaižganto leksiką įsipina Romulado Ozolo taikliai ap-
rašytu būdu: „Vaižgantą kaip ikiistorinių laikų mediumą į šiandienybę perjungia dar 
viena jo raštus persmelkianti galia – intelektas. Tai ryšku jau pačioje kalboje, kuri 
šalia gryniausių lietuviškų senžodžių, tokių kaip dorė, grožė, natūraliausiai priglaudžia 
kitakilmius ir net kitakalbius inkliuzus, nes autorius turi tą saiko jausmą, kurį tegali 
suteikti jausmų ir proto kultūra – intelektinė dermė, arba kalbėjimo ir rašymo natūra-
lumas – rašymas kaip kalbėjimas“ (Ozolas 2015: 3–7). 

Tai, kad rašytojas spontaniškai sujungia į naują žodį du semantinius žodžių šakny-
se esančius branduolius, rodo jo labai gyvą, vientisą, glaudų santykį su aprašomu ir 
(arba) kuriamu pasauliu. 

Atidesnis žvilgsnis į dūrinius atskleidžia dar vieną įdomią Vaižganto leksikos ypa-
tybę. Dažnai jo kūrinių kalboje atsiranda antoniminių dūrinių porų, vadinamųjų an-
toniminių stilistinių figūrų.

I antoniminės  
poros narys

II antoniminės  
poros narys

Pavyzdžiai

tirštavalgis „tirštas 
valgis“

skystavalgis „skystas 
valgis“

Virėja taiso dvylika pasninko tirštavalgių 
ir skystavalgių.

didžmožis neol. mažmožis Valakininke, išmesk tu dabar karvelę, 
paršelį, plūgelį, sėklelių, na, dar šio to 
mažmožio ir didžmožio!

ilgažmogis „aukšto 
ūgio žmogus“ 

trumpažmogis
„žemaūgis žmogus“

Ilgažmogiai esą lėti, geraširdžiai, ne tiek 
pikti.
Trumpažmogiai beesą ūmūs karštuoliai. 

6 dūšia (l. dusza) 1. Sirvydo Dictionarium trium linguarum, Hako žodynas, Ruigio žodynas psn. „mitolo-
gijoje, religijoje ir filosofijoje – nemirtingas nematerialus žmogaus pradas, egzistuojantis nepriklausomai 
nuo kūno, dvasia; vėlė“: Dūšia iš kūno išėjusi Kuršaičio žodynas; 2. „vidinis, psichinis žmogaus pasaulis, 
jausmai, širdis“: Geros dūšios žmogus – su tokiu bėdoj neprapulsi Taurãgnai; 3. „žmogus, asmuo (ppr. nu-
rodant kiekį)“: Jų draugė̃ iš trylika dūšių Marcinkónys; 4. malon. „brangenybė“: Auksutis, širdikė, dūšelė 
Kuršaičio žodynas; 5. „šerdis“: Plunksnos dūšia Kuršaičio žodynas, Neselmano žodynas.
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Dūrinių antonimų poros leidžia daryti prielaidą, kad ir Vaižganto meninis pa-
saulis skleidžiasi antoniminėje įtampoje: tarp kūniškumo ir dvasingumo „Dėdėse ir 
dėdienėse“, aistros ir moralės „Nebylyje“, žmogiškų ydų ir bendrųjų žmogiškų ver-
tybių „Rimuose ir Nerimuose“. Ši koreliacija rodo, kad rašytojo sukurtõs leksikos 
ypatumai gali tapti raktu jo kūrybai geriau pažinti. Vadinasi, prasminga kūrėjo kalbą 
analizuoti renkantis kryptį kalbos analizė (būdinga leksika, autoriniai naujažodžiai 
ir t. t.) → kūrinių prasmė, o ne tik įprastą – tekstų prasmė → kalbos analizė → rašytojo 
stilius. 

Galime daryti išvadą, kad svarbiausios paskatos kurti naujus žodžius Vaižgantui 
buvo šios: 

1. Kurti lietuvišką sąvokų sistemą, lietuvinti abstrakčius terminus.
2. Siekti kognityvinio tikslumo ir efektyvumo tiesiogiai pavadinant tiek realią, tiek 

meninę tikrovę.
3. Siekti kalbos spontaniškumo ir gyvo paveikumo. 
Taip pat priėjome prie išvadų, kad semantinis Vaižgantui priskiriamų naujada-

rų turinys dažniausiai susijęs su žmogaus ir gamtos apibūdinimu. Vaižgantas mėgsta 
kurti antonimines dūrinių poras, kurios gali būti nuoroda ir į jo meninio pasaulio an-
toniminę architektūrą. Jo leksika rodo, kad kūrybos kalbinė (leksinė) ašis yra detalus 
pasaulio (realaus ir meninio) atpasakojimas, į tą pasaulį tiesiogiai pasineriant ir jame 
holistiškai ištirpstant. 

Rašytojo leksikos analizė (ypač mokykloje) gali atskleisti iki tol nepastebėtų kūry-
bos ir asmenybės bruožų, padėti geriau pažinti autorių ir tiksliau bei įžvalgiau inter-
pretuoti jo kūrybą.
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