Populiar÷ja šeimin÷s pad÷ties nerodančios moterų pavard÷s su galūne -÷
Lietuvoje seniai įsigal÷jęs dvinaris asmens įvardijimas vardu ir pavarde. Yra įprasta, kad
pirmiau pasakome vardą, po jo – pavardę. Ab÷c÷liniuose ar kituose sąrašuose dažniausiai pirma
vardo nurodoma pavard÷. Lietuviai tradiciškai turi vieną vardą, pasitaiko ir du. Tarp dviejų asmens
vardų niekada nerašomas brūkšnelis, pvz., Vytautas Rimtas Kuprijonaitis, Leonida Minija
Kuprijonaityt÷. Gali būti dvigubų pavardžių. Moterų dvigubos pavard÷s pasitaiko dažniau, vyrų –
rečiau. Įsid÷m÷tina, kad ir moteriškos, ir vyriškos dvigubos pavard÷s rašomos su brūkšneliu, pvz.,
Sofija Kymantait÷-Čiurlionien÷, Laurynas Stuoka-Gucevičius ir pan.
Netek÷jusių moterų pavard÷s pagal lietuvių kalbos taisykles dažniausiai daromos su
priesagomis -ait÷, -yt÷, -ut÷, -(i)ūt÷ iš vyriškos pavard÷s formų. Ištek÷jusių moterų pavard÷s taip
pat daromos iš vyriškų pavardžių su priesagomis –ien÷, -(i)uvien÷.
Pastaruoju metu moterys siekia liberalizuotos pavardžių, nerodančių šeimin÷s pad÷ties,
darybos. D÷l šios priežasties kinta ir požiūris į identifikavimą pagal pavardę. Tais atvejais, kai
norima tur÷ti (suteikti) pavard÷s formą, nerodančią moters šeimin÷s pad÷ties, pavard÷ daroma su
galūne -÷, pvz., Zvonk÷ (iš Zvonkus), Budr÷ (iš Budrys), Gaul÷ (iš Gaulia), Vilk÷ (iš Vilkas), Pel÷d÷
(iš Pel÷da) ir pan. Kai vyriška pavard÷ turi galūnę -÷, sunkiau identifikuoti žmogaus lytį. Ją rodo tik
vardas, pvz., Kost÷ Kregžd÷, Kostas Kregžd÷, Martina ir Martynas Lap÷s, Marija V÷g÷l÷, Marijus
V÷g÷l÷, Danas Dirvel÷, Dana Dirvel÷. Kiek sunkiau identifikuoti, kai nurodomas tik inicialas, pvz.,
K. Kregžd÷, K. Kregžd÷, M. ir M. Lap÷s, M. V÷g÷l÷, M. V÷g÷l÷, D. Dirvel÷, D. Dirvel÷...
Kalbos vartotojams, nepriklausomai nuo savo įsitikinimų ir požiūrio į šeiminę pad÷tį, reikia
priimti tokią lietuvių kalbos raidos tendenciją ir įprasti taisyklingai vartoti bei kirčiuoti tas nelabai
įprastas moterų šeimin÷s pad÷ties nerodančias pavardes.
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisija 2009 m. lapkričio 26 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-4
(K-18) „D÷l rekomendacijos „D÷l šeimin÷s pad÷ties nerodančių moterų pavardžių su galūne –÷
kirčiavimo“ patvirtino rekomendaciją „D÷l šeimin÷s pad÷ties nerodančių moterų pavardžių su
galūne –÷ kirčiavimo“. Siūlome atidžiai paanalizuoti šį nutarimą ir taikyti kalbos praktikoje.
* * *
Šeimin÷s pad÷ties nerodančios moterų pavard÷s su galūne -÷ (toliau – moterų
pavard÷s) dažniausiai kirčiuojamos kamiene (kirčio vieta ir priegaid÷ sutampa su pamatinių vyrų
pavardžių kamieno kirčio vieta ir priegaide), pvz.: Adom÷n÷ (: Adom÷nas), Ramõn÷ (: Ramõnas),
Daũkš÷ (: Daũkšas; Daukšà, vns. gal. Daũkšą), Žíed÷ (: Žíedas), Sãkal÷ (: Sãkalas), Skìrmant÷ (:
Skìrmantas), Sirvỹd÷ (: Sirvỹdis). Galūn÷s kirtį gauna tos moterų pavard÷s, kurios padarytos iš vyrų
pavardžių su kirčiuotomis galūn÷mis -ỹs, -÷, -ìs, pvz.: Dag÷ (: Dagỹs), Šepet÷ (: Šepetỹs), Kregžd÷
(plg. vyro pavardę Kregžd÷), V÷g÷l÷ (plg. vyro pavardę V÷g÷l÷), Vover÷ (: Voverìs, -iẽs).
Šeimin÷s pad÷ties nerodančios moterų pavard÷s su galūne -÷ daugiausia kirčiuojamos
pagal 1-ąją ir 2-ąją, rečiau – pagal 3-iąją ir 4-ąją kirčiuotes.
1. Pastoviai, t. y. pagal 1-ąją kirčiuotę, kirčiuojamos tos moterų pavard÷s, kurių
pamatiniai žodžiai irgi yra pastovaus kirčiavimo, pvz.: Adom÷n÷ 1 (: Adom÷nas 1), Gérv÷ 1 (plg.
vyr. pavardę Gérv÷ 1); Gudón÷ 1 (: Gudónis 1), Jonýn÷ 1 (: Jonýnas 1), Jasiūn÷ 1 (: Jasiūnas 1),
Jurkūn÷ 1 (: Jurkūnas 1), Kazláusk÷ 1 (: Kazláuskas 1), Pùskepal÷ 1 (: Pùskepalis 1), Smìlg÷ 1 (:
Smìlga 1), Žvìrbl÷ 1 (: Žvìrblis 1).
Taip pat kirčiuojamos ir tos moterų pavard÷s, kurios padarytos iš 3-iosios kirčiuot÷s
vyrų pavardžių su galūn÷mis -as, -a, pvz.: Bérž÷ 1 (: Béržas 3), Žíed÷ 1 (: Žíedas 3), Kãtin÷ 1 (:
Kãtinas 3b), Vãnag÷ 1 (: Vãnagas 3b); Ãviž÷ (: Avižà 3b, vns. gal. Ãvižą).
2. Pagal 2-ąją kirčiuotę kirčiuojamos tos moterų pavard÷s, kurios padarytos iš 2-osios
arba 4-osios kirčiuot÷s vyrų pavardžių, išskyrus pavardes su kirčiuotomis galūn÷mis -ỹs, -÷, -ìs,
pvz.: Kamandùl÷ 2 (: Kamandùlis 2), Kubìl÷ 2 (: Kubìlius 2), Lãp÷ 2 (plg. vyr. pavardę Lãp÷ 2),

Pakaln÷ 2 (: Pakalnis 2), Ramõn÷ 2 (: Ramõnas 2), Stumbr÷ 2 (: Stumbras 2), Sirvỹd÷ 2 (: Sirvỹdis
2), Šimk÷ 2 (: Šimkus 2); Daũkš÷ 2 (: Daukšà 4, vns. gal. Daũkšą; Daũkšas 4), Strãzd÷ 2 (: Strãzdas
4), Vilk÷ 2 (: Vilkas 4).
3. Pagal 3-iąją kirčiuotę kirčiuojamos tos moterų pavard÷s, kurių pamatiniai žodžiai
irgi yra 3-iosios kirčiuot÷s ir turi kirčiuotas galūnes -ỹs, -÷, -ìs, pvz.: Šakal÷ 3b (: Šakalỹs 3b), V÷ž÷ 3
(: V÷žỹs 3), Žvirbl÷ 3 (: Žvirblỹs 3), V÷g÷l÷ 3a (plg. vyr. pavardę V÷g÷l÷ 3a), Vover÷ 3a (: Voverìs, iẽs 3a).
4. Pagal 4-ąją kirčiuotę kirčiuojamos tos dviskiemen÷s moterų pavard÷s, kurių
pamatiniai žodžiai irgi yra 4-osios kirčiuot÷s ir turi kirčiuotas galūnes -ỹs, -÷, pvz.: Dag÷ 4 (: Dagỹs
4), Daukš÷ (: Daukšỹs 4), Gaid÷ (: Gaidỹs 4), Kregžd÷ 4 (plg. vyro pavardę Kregžd÷ 4), Nyt÷ (plg.
vyro pavardę Nyt÷ 4), Stak÷ (plg. vyro pavardę Stak÷ 4).
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