
Trisdešimt penktoji pamoka 

Lesson 35 

BALTŲ TAUTOS 

Baltų taūtos tai indoeuropiečiams priklaūsanti tautŲ grupė 
Baltijos juros pietŲ rytŲ atkraštyje , kuriai priskiriami dabartiniai 
lietuviai, latviai, XVIII a. 1 pradžioje suvokietinti prusai, XVI a. 2 

sulatveję bei sulietuveję kuršiai ir žiemgaliai, taip pat seliai, iš
nykę jaū XIV a. 3 šis kuopinis baltų tautŲ vardas kalbotyroje var
tojamas siauresne prasmė nei geografijoje, kur juo vadinamos 
visos Pabaltijo taūtos , taigi ir lietuviams - latviams krauju bei 
kalba visai svetimi estai ir Sltomiai. Vardas pasidarytas iš Baltijos 
juros, kurios etimologinė reikšme betgi nieko bendra neturi su 
musų budvardžiu baltas. Iš istorijos šaltinių aiškų baltų tautŲ su
siskirstymo ir jŲ gyvenamųjų plotų vaizdą gauname vos XIII a. 4 

pradžioj ė. 
Vakaruose nuo Nemuno iki Vyslos gyvena prusai, susiskirstę 

n~t dešimčia atskirtį kilčiŲ. Prusams Dusburgas13 priskiria ir Kul
mo6 ir Liubavo7 sritis, kurios dar prieš Ordino atsikraustymą bu
vusios (lenkų) išterietos. čia, matyti, lenkų ir po to įsikurta. šiaip 
Ordino laikais prusų-lenkų siena laikoma Osos8 upė. Toliaū Į ry
tus galindų kilties (išnaikintos taip pat prieš Ordino laikus) pie
tinės sodybos siekė iki Narevo,9 nors Viznos10 pilis jaū XII a.11 

pradžioje priklaūso lenkams. ši upė atriboja nuo mozurų ir rusų 
taip pat ir sūduvius, arba j6tvingius, kurie, sprendžiant ir iš trūk
tinų kalbos liekanų, laikytini prusais. Panemunėje pleištu tarp 
sūduvių ir lietuvių įsikerta rusai: jŲ (baltų žemėje) įkurto Gar
dino (Goroden) kunigaikščiai pažįstami jaū XII a.11 pirmojoje pu
sėje. TautŲ trijulė: kuršiai, žiemgaliai ir seliai yra gyvenusi da
bar latvių ir lietuvių gyvenamoje teritorijoje. Kuršiams XIII a.12 
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šaltinių liudijimu tenka vakarinė Kuržemė tarp Baltijos juros ir 
Rygos pankos, išskyrus tik šiaurinę jos dalį, gyvenamą lybių, if 
be to didokas žemaičių šiaurės vakarų kampas - Ceklio13 sritis -
su Klaipėdos apylinke. Su kalbininkų teigiamu Ceklio kuršišku
mu nesutinka dalis istorikų ir šią sritį priskiria lietuviams. Nuo 
Rygos pankos pietŲ link mažne visame Lielupės-Mūšos14 upyne 
buvo ištisęs žiemgalių kraštas, kuris ribojasi su lietuviškomis 
šiauliŲ ir Upytės sritimis. Į rytus nuo žiemgalių kairiuoju Dau
guvos pakraščiu gyveno seliai; Lietuvoje jŲ sodybos siekė iki Tau
ragnų if SvedasŲ. TikrŲjų latvių tada gyventa tik dabartinėje 
Latgaloje15 if rytinėje Vidžemės 10 dalyje, maždaūg iki Aizkrauk
lės (prie Dauguvos) - Burtniekų17 ežero linijos. Visas rytinis Ry
gos Įlankos pakraštys su artimąja Rygos apylinke priklaūsė ly
biams.• 

NOTES: 

l) aštuoni6liktojo amžiaus. 
2) šeši6liktajame amžiuje. 
3) keturi61iktajame amžiuje. 
4) tryliktojo amžiaus. 
5) Petri de Dusburg Chronicon terrae Prussiae, ed. by M. Toeppen in Scrip

tores Rerum Prussicarum, Vol. 2. 
6) terra Culmensis, Culmerland; today the city of Kulm (Polish Chelmno) 

on the right bank of the Vistula river. 
7) Lobau (Polish Lub6w, Lubowo). 
8) Ossa, the right tributa ry of the Vistula. 
9) Narew, a tributary of the Bug river in Po!and. 

10) Wizna, a little town in Poland. 
11) dvyliktojo amžiaus. 
12) tryliktojo amžiaus. 
13) Ceclis 
14) In the Lithuanian area, this river is called Mūša, in the Latvian area, 

however: Lielupe. 
15) Latgala;. area inhabited by Latgalians: Latgallian area, Latgallia. 
16) Vidžemė: Livland, western part of Latvia. 
17) The nominative (in Latvian) : Burtnieki, in Lithuanian: Burtniekai. 

• Taken from: Antanas Salys, Lietuviškoji Enciklopedija Vol. II (Kaunas 
1934)' p. 999-1004. 
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REVIEW AND SUMMARY OF THE PARTICIPLES AND GERUNDS 
A. The Active Participles (dirbti 'to work'; myleti 'to love'; skaityti 'to read') • 

T ense \ Formed from (dropped) added Examples English Lesson 

.... 3rd person (-a)+-ąs -anti l dirb(-a) +-ąs, -anti : dirbąs , dirbanti ' ( the one who l 26.2 
e 

(-i)+ -įs -inti : mylįs, mylinti is) working', Appendix Q) present tense myl(-i)+-įs, -inti 
"' l skait(-o)+-ąs, -anti 
Q) 

(-o)+-ąs -anti : skaitąs, skaitanti etc. l L. 
Q.. 

l 
3rd person (-o, -ė)+-ęs, -usi l dirb(-o)+-ęs, -usi : dirbęs, dirbusi ' ( the one who 26.3 

.... past tense l my lej( -o) +-ęs, -usi : mylejęs, mylejusi bas) worked', Appendix "' llJ 
: skaitęs, skaičiusi Q.. \ skait(ė)+-ęs, -(i)usi ~te. 

+: 3rd person (-o) +-ęs, -usi dirbdav (-o) +-ęs, -usi : dirbdavęs, dirbdavusi 'the one who 26.3 ,4 e 
Q) .... 

freq. past myledav(-o)+-ęs, -usi : myledavęs, myledavusi used to have Appendix ::s "' O"' llJ 
Q) Q.. 

skaitydav(-o)+-ęs, -usi : skaitydavęs, worked' L. 
u.. 

skaitydavusi 

2nd person +-ąs, -anti dirbsi+-ąs, -anti : dirbsiąs, dirbsianti 'the one who 26.3,5 
Q) 
L. sg. future mylesi+-ąs, -anti : mylesiąs, mylesianti is going to be Appendix ::s .... 
::s skaitysi+-ąs, -anti : skaitysiąs, skaitysianti working', ctc. u.. 

* dlrbti (dirba) - lst conjugation; myh'!ti (myli) - 2nd conj. ; skaityti (skaito) 3rd conj. For the participles of bOti 'to be' and erti 
'to go', see 26.8. 



B. The Passive Participles (mušti 'to beat', myleti 'to love', skaityti 'to read') 

l 

Tense Formed from (droppedJ added Examples l English Lesson 

l 
..... 3rd person muša+-mas, -ma : mušarnas,mušama 'the one (or 33.2 
e 
Q) Present T. +-mas, -ma myli+-mas, -ma : mylimas, mylima thing) which is Appendix 
"' Q) 

skaito+-mas, -ma : skaitomas, skaitoma being beaten', ... o... 
etc. 

l 

Infinitive (-i)+-tas, -ta mušt(-i)+-tas, -ta : muštas, mušta 'the one ( or 33.4 
mylet(-i) +-tas, -ta : myletas,myleta thing) which Appendix 

..... skaityt(-i) +-tas, -ta : skaitytas, skaityta was beaten, "' llJ o... which has been 
bea ten', etc. 

------
2nd person . muši+ -mas, -ma : mušimas, mušima 'the one ( or 33.7 

Q) 
sg. future +-mas, -ma mylesi+-mas, -ma : mylesimas, mylesima thing) which is Appendix 

... skaitysi+-mas, -ma : skaitysimas, skaitysima to be beaten, :l ..... 
::s which ought to L.L 

be beaten', etc. 

N.B. There is no passive participle of the frequentative pa~'t. The student of course should keep in mind that on ly transitive ve r bs can 
have a passive v oice. 



C. The Gerunds (the Adverbial Participles or the Participial Adverbs) (mušti 'to beat', myleti 'to love', skaityti 'to read') 

Tense 

.... 
e 
CD 

"' CD ... 
D-

1;; 

~ 

...: 
e+ 
C1> "' ::l 111 
o- D
CI> ... 

u. 

C1> ... 
::l 
+
::l 

u. 

Formed from (dropped) 

Present Active 
Participle, 
Feminine Nom. Sg. (-i) 

PastActive 
Participle, 
Fem. Nom. Sg. 

Freq. past 
Active Part. 
Fem. Nom. Sg. 

Future Active 
Participle, 
Fem. Nom. Sg. 

(-i) 

(-i) 

(-i) 

Examples 

mušant (-i) 
mylint (-i) 
skaitant (-i) 

mušus (-i) 
mylejus (-i) 
skaičius (-i) 

mušdavus (-i) 
myledavus (-i) 
skaitydavus (-i) 

mušiant (-i) 
mylesiant (-i) 
skaitysiant (-i) 

mušant 
mylint 
skaitant 

mušus 
mylejus 
skaičius 

mušdavus 
myledavus 
skaitydavus 

mušiant 
mylesiant 
skaitysiant 

English 

'while beating, 
beating', etc. 

'after having 
beaten', etc. 

Lesson 

26.7 
Appendix 

26.7 
Appendix 

'after having l 26.7 
beaten several Appendix 
times', etc. 

(Uscd in l 26.7 
spccial phrases Appendix 
to express future 
action) • 

• As in: Jis manė julSs važiuosiant i Niujl>rką 'He thought they were going (to go) to New York'. 



D. The Special Adverbial Active Participle. 

Formed from (dropped) added Examples 

Infinitive (-ti)+-damas, -dama muš(-ti)+-damas, -dama 
: mušdamas, mušdama 

myle(-ti)+-damas, -dama 
: myledamas, myledama 

skai ty ( -ti) +-damas, -dama 
: skaitydamas, skaitydama 

E. The Special Participle of Necessity. 

Formed from (dropped} added Examples 

Infinitive +-nas, -na mušti +nas' -na 
: muštinas, muština 

myleti+-nas, -na 
: myletinas, myletina 

skaityti+-nas, -na 
: skaitytinas, skaitytina 

English 

'while beating', etc. 

English 

Lesson 

26.4 
Appendix 

Lesson 

'the one ( or: thing) l 33.8 
which is to be Appendix 
beatcn', etc. 
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