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Siuniiame J[sq 2017-12-13 dienos praSymu uLsakyrq lietuviq kalbos specialisto iSvad4.

UZduoti atliko Lietuviq kalbos instituto Terminologijos centro mokslo darbuotoia dr. Asta

Mitkevidiene.
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.' LIETUVIV KALBOS INSTITUTAS

IETIJVIV KALBOS SPECIALISTO PEANSTTNIMAS Nr. E-17-25

2017 m. gruodlio 22 d.
Vilnius

2017 m. gruodZio 13 d. gautame pra5yme del ekspertizes praSoma,,atlikti lodLiq gimines

sodyba ir tdvonija palyginamqi4 ekspertizg, jtl atitikim4 rusiSkam deriniui podoeoe nouecmue. Taip
pat i5 to sekandiq deriniq gimines knyga - podoean KHuea palyginim4 su naujo vertimo t€vonijos

knyga.Ir gimines sodybry g,uenvietd - noceneHue podoewx nouecmuti palyginimE su naujo vertimo
t€vonijry gyvenviete. Pra5ome, jeigu imanoma, pateikti LodZiq deriniq gimin€s sodyba, giminds
knyga ir gimines'sodybq gtvenvietd vertimo, kaip labiau atitinkandio rusiSkq LodLiy podoeoe

noMecmbe, podoean KHLt?a, nocereHue podoewx nouecmuil, pagrindim4." Pra$yme taip pat
nusakomas rtpimq lodliqjunginiq ir LodLiq vartosenos kontekstas ir Saltinis - V. Megre knygq
serija Skambantys Rusijos kedrai.

Semantiniai I'odLiljunginio giminds sodyba demenq santykiai rodo, kad sodyba priklauso
giminei arba skiriama giminei. Terminas gimin€s sodyba pagal prasyme pateiktq ai5kinim4 ir
kontekst4 yra tinkamas rusiSko termino podoeoe noMecmbe atitikmuo. Atitikmenis sieja bendras

motyvacinis poZSzmis ,,giminds". PraSyme pasakyta, kad junginys giminds sodyba r1pima reik5me

vartojamas nuo 1998 m. Tad jis turi beveik 20 metq vartosenos tradicij4. Be to, terminas gimines

sodyba gyvuoja ne tik knygose (plg. gimines sodybq gyvenviete Sventasodis).

Li.etuvit4 kalbos iodyno elektronineje versijoje (yauuJkzJ| Zodis tevonija Zymimas kaip
istorizmas - vadinasi, tai istorines realijos pavadinimas. Ten sis Zodis aiskinamas taip: ,,ppr. iS tevo

ar tevq veldimas ar paveldetas turtas, [kis, Zeme ar kitokia valda, kuri gali blti nevarLomai

perleidZiama kitiems". Istorizmo palymq Lodis tevonija twi ir Dabartines lietuviq kalbos Zodyne

(Vilnius, 2006): ,,istor. DidZiosios Lietuvos Kunigaik5tystes Zemes valda, paveldima iS tevq ir be

suvarZymq perleidZiama". I5 pastarojo aiSkinimo matyti ir istorinis laikotarpis - LDK laikai.
Visuotindje lietuvit4 enciklopedijoje (t.23, Vilnius,2013, p. 716) tevonija ai5kinama tik kaip

istorijos s4voka ir ji siejama su feodahzmu:,,feodaline Zemes valda ir su ja susijusi feodalo teise

tureti priklausomq valstiediq" (straipsnio autorius E. Gudavidius). Taigi, lodis tdvonija yra
istorizmas. Jis naujai verdiamoje V. Megre knygq serijoje Skambantys Rusijos kedrai vartojamas

kita (ne Zodynine) reikSme. Tdvonija nera tikslus termino podoeoe nogecmbe atitikmuo, be to, jo
vartosenos tradicija, kaip teigiama pra5yme, daug trumpesne. Del to tinkamesnis terminas - gimines

sodyba.

Tais padiais argumentais galima gristi gimines knyga ir t€vonijos k ygo, giminds sodybq

gyvenvietd tr tevoniiry gtvenviet€ santykius su atitinkamais rusiSkais atitikmenimis podoean KHLEa,
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nocereHue podonbtx nowecmuil - tikslesni giminds k yga, gimin€s sodybtl gmenviet€. Pridurtina,

kad gimines knyga fu tivonjjos Imyga ndra semanti5kai lygiaverliai, nes pirmasis siejamas su

asmenimis (gimine), o antrasis - su vieta (tevonija).
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