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014-ieji metai terminologų bendruomenėje skirti Kazimiero Gaivenio 80-osioms gimimo metinėms paminėti. K. Gaivenis nuo pirmojo (1 nr. vadinosi Terminologijos vagos, 1994) iki septintojo Terminologijos žurnalo numerio imtinai (2000) buvo redaktorių kolegijos narys,
2–7 numerių ir atsakomasis redaktorius. Tad 21-asis Terminologijos numeris skiriamas antrajam žurnalo redaktoriui paminėti. K. Gaivenio veikla
ir darbai aptariami keturiuose straipsniuose: jis pristatomas kaip žmogus
ir mokslininkas, lietuvių kalbos puoselėtojas, apžvelgiamas jo darbas antrojoje Terminologijos komisijoje ir taisyti medicinos terminai.
Šiame numeryje dauguma straipsnių lietuvių kalba, du anglų ir vienas
rusų. Kolegų iš Austrijos Blancos Stellos Giraldo Perez ir Christiano Galinskio straipsnyje nagrinėjami mikroturinio ir struktūrinio turinio skirtumai ir panašumai, aptariant terminologijos ir kitus kalbos bei turinio išteklius; Viačeslavas Ščerbinas iš Baltarusijos gretina aiškinamuosius lingvistinės terminologijos žodynus, išleistus Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje;
Susanne Lervad iš Danijos savo straipsnyje pristato projektą Textilnet.
Trijuose lietuvių autorių straipsniuose nagrinėjamos dabartinės lietuvių
terminijos problemos: Egidijus Zaikauskas tiria terminų vertimo būdus Europos Sąjungos teisės aktų vertimuose į lietuvių kalbą, Alvydas Umbrasas
analizuoja terminų motininė įmonė ir dukterinė įmonė vartoseną ir norminimą, o Robertas Stunžinas – terminus ekologizavimas, žalinimas ir kitus
angl. greening atitikmenis Europos Sąjungos institucijų dokumentuose.
Terminologijos istorijos skyriuje spausdinami keturi straipsniai, kuriuose nagrinėjami angelo ir velnio pavadinimai 1800–1882 metų katekizmuose, augalų vardai, vartoti Mykolo Miežinio žodyne, medicinos ir literatūros mokslų terminai. Paskutiniame skyriuje skelbiama Maskvoje vykusios
terminologijos konferencijos apžvalga ir tradicinė anotuota naujausių terminų žodynų bibliografija.
Terminology 21

In 2014 the terminology community of Lithuania has been remembering
the life and work of the terminologist Kazimieras Gaivenis to mark what
would have been his 80th birthday. From the first issue of Terminologija
Terminologija | 2014 | 21
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(the first issue came out under the title of Terminologijos vagos in 1994)
to the seventh inclusive Gaivenis was the member of the editorial board
of the journal and the editor-in-chief of issues 2–7. The 21st issue of
Terminologija is dedicated to him. His activities and works are reviewed
in four articles: the first introduces Gaivenis as a person and scientist,
the second comments on his input to the development of modern
Lithuanian, the third provides an overview of his work at the Terminology
Commission which was active between 1945 and 1971 and the fourth
introduces his corrections and suggestions in regard to Lithuanian medical
terminology.
The majority of articles in the 21st issue are in Lithuanian, there are
two articles in English and one in Russian. Our colleagues from Austria
Blanca Stella Giraldo Perez and Christian Galinski analyze the differences
and similarities of microcontent and structured content, including
terminologies and other language and content resources; Viacheslav
Shcherbin from Belarus compares explanatory dictionaries of linguistic
terminology published in Belarus, Russia and Ukraine; and Susanne Lervad
from Denmark introduces Textilnet project.
Three articles by Lithuanian terminologists deal with current issues
of the Lithuanian terminology: Egidijus Zaikauskas writes about
procedures for translating terms in translations of legal acts of the
European Union into the Lithuanian language, Alvydas Umbrasas
analyses usage and standardisation of terms motininė įmonė and dukterinė
įmonė and Robertas Stunžinas reviews ekologizavimas, žalinimas and
Lithuanian equivalents of the English term greening in the documents
of European Union institutions.
The section of terminology history presents articles on the naming of
angels and the devil in Lithuanian catechisms of 1800–1882, names
of plants used in Mykolas Miežinis’ dictionary (1894), complex terms of
medicine used in the first Lithuanian journal of medical science Medicina
ir gamta and terms used in the works of literary science published in
Lithuanian between 1918 and 1940.
The last section includes an overview of terminological conference in
Moscow and traditional bibliographical index of the newly published
terminological dictionaries.
6
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2014-й год в терминологическом сообществе посвящен 80-летию
Казимераса Гайвяниса, который от первого (1-й номер назывался
Terminologijos vagos) до седьмого номера (2000) журнала Терминология
был членом редакционной коллегии и ответственным редактором
выпусков № 2–7. Нынешний, 21-й, номер журнала Терминология посвящен памяти его второго редактора. Деятельность и труды К. Гайвяниса рассматриваются в четырех статьях, где он представлен как
человек и ученый, заботившийся о развитии литовского языка, охарактеризована его работа в Терминологической комиссии (1945–1971),
сделан обзор правленых им медицинских терминов.
Большинство статей нынешнего номера журнала написаны на литовском языке, две статьи печатаются на английском и одна – на
русском языке. В статье австралийских коллег Стеллы Джиральдо
Перез и Христиана Галинскиса анализируются сходства и различия
структурированного содержания при обсуждении терминологических
и иных языковых и содержательных ресурсов; Вячеслав Щербин из
Белоруссии сопоставляет толковые словари лингвистической терминологии, изданные в Белоруссии, России и на Украине; Сюзанне Лервад из Дании в своей статье представляет проект Textilnet.
В трех статьях литовских авторов обсуждаются проблемы современной литовской терминологии: Эгидиюс Зайкаускас исследует способы перевода терминов на материале переводов на литовский язык
правовых актов Европейского Союза, Алвидас Умбрасас анализирует
употребление и нормирование терминов motininė įmonė ‘материнское
предприятие’ и dukterinė įmonė ‘дочернее предприятие’, а Робертас
Стунжинас рассматривает термины ekologizavimas, žalinimas и иные
литовские эквиваленты английского термина greening ‘экологизация’,
употребляемые в документах институций Европейского Союза.
Раздел История терминологии представлен четырьмя статьями,
посвященными наименованиям ангела и дьявола в катехизисах 1800–
1882 гг., названиям растений в словаре Миколаса Межиниса, также
медицинским и литературоведческим терминам. Последний раздел
содержит обзор Московской терминологической конференции и традиционную аннотированную библиографию новых терминологических словарей.
Terminologija | 2014 | 21
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Differences and Similarities of
Micro-content and Structured Content
(Including Terminologies and Other
Language and Content Resources)
BLANCA STELLA GIRALDO PEREZ

Center of Translation Studies, University of Vienna
CHRISTIAN GALINSKI

International Information Centre for Terminology (Infoterm)
KE Y WORDS: eContent, content interoperability, lexical semantics, structured content, microcontent, terminology and other language and content resources (TLCR), factual knowledge,
micro learning objects (MLO), terminological data, lexicographical data

1. THE CONCEPT OF eCONTENT

Previous contributions have shown that the concept of content – here
in the meaning of digital content generally referred to as ‘eContent’ – is
subject to an array of interpretations depending on different purposes
following diverging interests. As there are many kinds of eContent, there
consequently are several kinds of content management systems (CMS):
“In reality, a CMS is a concept rather than a product. It is a concept that
embraces a set of processes. Institutional needs are often highly individual
(reflecting the heterogeneity of their processes and back-end information
systems) …Moreover, the boundaries of the CMS space are blurred.
Substantial overlaps exist with document management systems, knowledge
management systems, enterprise application integration systems, e-commerce
systems and portals. We also contend that there are significant (but as yet not
generally recognized) overlaps with intranet groupware and virtual learning
environments. Indeed, it may turn out that one institution’s ‘managed learning
environment’ is another’s CMS.” (Browning & Lowndes 2001: 2)

The above hints at an overlap of some CMS with ‘managed learning
environments’, which indirectly indicates a connection between content
and learning resources.
eContent started off from having textual data in mind. Soon not only
the existence of many languages (and scripts) was recognized, but soon
10

Blanca Stella Giraldo Perez,
Christian Galinski

Differences and Similarities of Micro-content
and Structured Content (Including Terminologies
and Other Language and Content Resources)

eContent had to be further extended to cover other kinds of language
resources and non-linguistic data, such as graphical data, audio and audiovisual data and ultimately multimedia data. Increasingly these quite different
kinds of data (from the content management point of view) are occurring
in combined form or interlinked with each other which necessitated new
approaches to enable content integration and content interoperability. Besides,
content management from a theoretic-methodological point of view usually
does not clearly distinguish between:
• content on the one hand and data – information – knowledge on
the other hand1,
• large and small entities of content (and the respective content
resources),
• structured and unstructured content.
This often proves to be a big barrier against the integratability and
interoperability of content as increasingly required in more and more
eApplications today (Giraldo & Galinski 2014).
This contribution investigates a range of different kinds of small entities
of structured content and their role in a variety of applications, analysed
in relation to micro-content.
2 . C O N T E N T I N T E RO P E R A B I L I T Y

As mentioned above, the early concepts of eContent did not differentiate
between various kinds of content, neither between large content items –
such as whole databases – and any component of them. Soon multilingual
data (incl. different scripts) became a necessity in several fields of appli
cations, such as in product and software localization. Globalization
stimulated the development of ‘internationalization’ approaches to facilitate
localization. This required a higher degree of content structuring for which
various approaches were developed – increasingly with the aim to cope
with ‘semantics’. Since around 1980 attempts started to standardize the
semantic structuring of small digital objects2 of content – especially those
recorded and maintained in databases. Later also other kinds of content –
also presented in a broader range of modalities – were processed in
1

In general one can say that from the user’s perspective, information is all content, while from the computer
programmer’s perspective, it is all data. (Boiko 2004: 5)

2

‘Digital objects’ are also called items, units, records, documents, etc. – in this contribution the neutral
term ‘entity’ will be used.
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databases and the emergence of mobile devices is further pushing the
implementation of enhanced modalities, among others also for helping
people with disabilities (PwD) in eAccessibility and eInclusion (Galinski
& Beckmann 2012). Needless to say this development makes interoperability
in all its facets more and more important.
Therefore, the “Recommendation on software and content development
principles 2010” defines as basic requirements for semantic interoperability
the fitness for:
• multilinguality (covering also cultural diversity),
• multimodality and multimedia,
• eAccessibility and eInclusion,
• multi-channel presentations.
They should be considered at the earliest stage of the software design
process, and data modelling (including the definition of metadata), and
here after throughout all the iterative development cycles (MoU/MG 2012).
This Recommendation inevitably requires a higher degree of structural
complexity, which has to be coped with by a higher degree of data
granularity of the data models.
The European Interoperability Framework (EIF – referring to panEuropean eGovernment services) defines interoperability as “the ability
of communication technology (ICT) systems and of the business processes
they support to exchange data and enable sharing of information and
knowledge” (IDABC EIF 2004: 5). This definition is biased towards
technical interoperability, while falling short with respect to content
interoperability. It is, however, indicating the complexity of ‘interoperability’
by identifying technical, organizational and semantic interoperability, to
which at decision making level could be added political interoperability
(between countries or regions) and strategic interoperability (within or
between organizations) (Galinski 2008).
Content interoperability is going a step further than technical content
integration and semantic interoperability by covering (in the meaning of
inter-human communication) syntactic, conceptual and pragmatic
interoperability. Thus content interoperability refers to data and data
structures in integrated (and nevertheless possibly heterogeneous) systems –
but even more so to distributed (and possibly heterogeneous) content
repositories under the fundamental requirements of content management,
namely ‘single sourcing’, and ‘resource sharing’. Single source or single
12
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sourcing (derived from single source publishing) allows the same content
item – stored and maintained only once – to be used in different documents
or in various formats for all kinds of applications, while resource sharing
enables users and creators of content entitiesto avoid duplication of work
through collaborative processes. Thus content interoperability not only
responds to today’s requirements of mobility/ubiquity as well as distributed
and federated content resources, but also is a prerequisite for a high
performance of the respective technologies. Content interoperability does
not only comprise a high degree of content integratability and re-usability,
but should also make content highly re-purposable, e.g. for eLearning
purposes. From a technical point-of-view, data processing techniques,
(technically speaking) syntax and semantics of content require (especially
software related) technical methodology standards. From the point-of-view
of inter-human communication, content interoperability requires methodo
logy standards not only for all kinds of content, but also for:
• distributed (web-based) workflow management,
• content quality management,
• content item identification,
• copyright (incl. exploitation rights) management,
• metadata repository design and maintenance,
• generic data modelling principles and requirements,
• metamodels also for metadata repositories,
• federation methods and techniques, etc.
In the following paragraphs, eContent will be analysed from the point
of view of different kinds of structured content, including terminology and
other language and content resources (TLCR) regarded as structured content
at the level of lexical semantics.
3. LEXICAL SEMANTICS AND TLCR

Dictionary.com’s 21st Century Lexicon (2003-2014) defines lexical
semantics as “the study of the meaning of words and phrases and the
relationships between them, such as synonymy, antonymy, and hyponymy”.
(Barker & Chris 2001: 1) states “The main reason why word-level semantics
is especially interesting from a cognitive point of view is that words are
names for individual concepts”. According to (Baldwin 1998: 7) “Lexical
semantics overlaps crucially with fields such as:
Terminologija | 2014 | 21
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•
•
•
•
•
•
•

lexicography,
phraseology,
philosophy,
corpus linguistics,
syntax,
pragmatics,
child language acquisition”.

Baldwin (1998) is subsuming terminological entities under lexicography.
The semantic entities in the literature on lexical semantics can be
represented by lexical entities ranging from morphemes via words,
compounds, phrases up to collocations, and also cover relationships
between them. Needless to say that the concepts represented by lexical
entities and the relations between them need explanation to become
explicit. A look into common language dictionaries and other works of
reference proves that lexical entities are often supplemented or exemplified
by non-verbal representations – especially if a concrete object or a class
of concrete objects is referred to.
Terminology theory and methods deal with scientific-technical concepts
represented in specialized communication primarily by designations,
including morphemes (if significant) and terms (including multi-word
terms). Terminological phraseology is also taken into account as
terminological entities in co-text (revealing communicative conventions of
the respective domain or subject), or as designation in the guise of a
terminological phraseme. Terminological methodology in specialized
communication not least for the sake of disambiguation and consistency
(among others, to avoid legal liability and other issues) sets stricter
requirements on the recording of concept descriptions, such as definitions,
defining contexts, etc. Due to the nature of texts in specialized communication
non-verbal representations are quite common in many domains/subjects
and are often as autonomous as verbal representations. This applies both
• to non-verbal designative representations, such as graphical and
other non-verbal symbols;
• to non-verbal descriptive representations, such as elements of
technical drawings, complex formulas, etc.
In this context it may be of interest that in traffic sign design the
elements of traffic signs are called ‘morphemes’, while the traffic signs are
14
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called ‘concepts’. On the roads two or more traffic signs can be combined
to represent a meaning which can be explained in the form of warnings,
information, prohibitions or restrictions, etc. Colour and shape of the
traffic signs are of high semantic significance! (Galinski 2011)
The above shows that the phenomena with respect to lexical and
terminological entities – both representing concepts – are quite parallel.
Only the focus, here common language communication, there specialized
communication is different. However,
• according to modern brain research, human thinking constantly
switches between general concepts and domain/subject-specific
concepts, which can be regarded as one of the main mechanisms of
knowledge development;
• researchers in the field of language for specific purposes (LSP)
times and again assess that there is no sharp border between texts
in common language communication vs. texts in specialized
communication. (Arntz, Picht & Schmitz 2014: part 2.2)
Depending on the purpose and social context of the communication,
the communicative content of the communication will contain more
common language lexical entities or more terminological entities for
specialized communication. Besides, there are
• processes of ‘de-terminologization’ which turn terminological
entities into common language lexical entities;
• processes of ‘terminologization’ re-using common language lexical
entities for highly domain/subject-specific terminological entities.
Therefore, it suggested itself that the international technical committee
ISO/TC 37 “Terminology and other language and content resources”
decided on this lengthy title in 2005 extending its scope to read: “Standardization of principles, methods and applications relating to terminology
and other language and content resources in the contexts of multilingual
communication and cultural diversity.”3
In the light of the above considerations, TLCR cover entities at the level
of lexical semantics.
3

See: http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_
committee.htm?commid=48104
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4 . S T RU C T U R E D C O N T E N T A N D M I C RO - C O N T E N T

Similar to the interchangeable use of content – data – information one
finds the terms ‘structured content’, ‘structured data’ and ‘structured
information’ used more or less interchangeably, as can be gathered from
the following citation:
“Structured data can be defined as the data that resides in fixed fields within a
record or file. Relational databases and spreadsheets are examples of structured
data.” (PC.COM)/Apparently, the opposite, namely ‘unstructured data’ is/
“data that does not reside in fixed locations. ... A huge amount of company
information is unstructured text.” (PC.COM)

From such explanations Giraldo & Galinski (2014) drew the conclusion
that TLCR is structured content at the level of lexical semantics, too.
In this connection a paradox has been pointed out referring to the fact
that a high degree of structural complexity in the form of higher granularity
represented by more (incl. more different kinds of) metadata in fact reduces
complexity from the point of view of information processing:
“Highly structured knowledge bases permit a low degree of complexity to be
managed by the information system. In contrast the degree of complexity is
very high in weakly structured knowledge bases, where by the user does only
need a small amount of information about the meta-structure.” (Zumpe &
Esswein 2002: 246)

Small or smallest entities of content are increasingly referred to as
micro-content. According to Leene (2006) micro-content as such is not
new; it has been around since centuries. The term micro-content emerged
in conjunction with the development of databases and later web-based
communication.
“Originally Jakob Nielsen (1998) referred to microcontent as small groups of
words that can be skimmed by a person to get a clear idea of the content of a
Web page. He included article headlines, page titles, subject lines and e-mail
headings. Such phrases also may be taken out of context and displayed on a
directory, search result page, bookmark list, etc.”4

Another use of the term (also called microformat5) extends toward other
small information chunks that can stand alone or be used in a variety of
contexts, including instant messages, blog posts, RSS feeds, and abstracts.
4

See: http://en.wikipedia.org/wiki/Microcontent#cite_note-1

5

See: http://en.wikipedia.org/wiki/Microformat)
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In any case, things have changed dramatically since Anil Dash (2002:
2466) defined ‘microcontent’:
“Today, microcontent is being used as a more general term indicating content
that conveys one primary idea or concept, is accessible through a single
definitive URL or permalink, and is appropriately written and formatted for
presentation in email clients, web browsers, or on handheld devices as needed.
A day’s weather forecast, the arrival and departure times for an airplane flight,
an abstract from a long publication, or a single instant message can all be
examples of microcontent.”

Other sources7 include characteristics of micro-content which here
are compared to terminological data in the following table:
Micro-content:

Compared to terminological data:

generic term for an addressable
 representation of a concept by means    
structured indivisible self-contained piece of a terminological record usually with   
of digital information (usually
data in more than one language
monolingual)
self-contained piece of information which  this may apply to one language section  
can stand on its own, i.e. there is no
of an individual terminological record of
need for context since all the meaning is low complexity or to the whole terminological
contained in itself
record, if concept relations are neglected
(this characteristic does not apply to many
kinds of micro-content entities)
indivisible piece of information which
can no longer be cut into smaller useful
pieces
(this characteristic does not apply to many
kinds of micro-content entities)

 this may apply to an individual language
section of a terminological record

structured in the sense that it does not
consist of a single blob of information,
but has structure



‘external structure’ consists of metadata

 data categories are used in terminology
management

this also applies to most TLCR

addressable in the sense that it is
 this applies to the unique identifier
addressable on the Internet which implies of each terminological record (as well
that it has a permalink
as to many other kinds of records) which
could – if web-based – be retrieved through
a permalink
6

See: http://dashes.com/anil/2002/11/introducing-microcontent-client.html

7

See: http://www.sivas.com/microcontent/articles/definition/definition.html
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Micro-content:

Compared to terminological data:

not necessarily small, as it may in fact be  more often than not this also applies     
to TLCR, especially if non-verbal repre
very large in terms of megabytes
sentations are comprised
flexible in the sense that it is possible to
add new fields and thus enhance the
structure of an item

 this can (and increasingly should) also
apply to many TLCR

relations between items might exist
(this conflicts with the characteristic ‘selfcontained’)



items should be owned by their authors
who should be able to change or delete
an item

 this increasingly also applies to TLCR
developed and maintained under web-based
and cooperative approaches

allows for re-use of an item which can
also be called mashup

 this may – however, in a different way,
as it needs stricter control in terminology –
also be applied to TLCR

needs a ‘container’ in order to be
exchanged and re-used for which a
‘format’ is needed



this also applies to terminological records

this also applies to records of TLCR

Formally speaking the metadata, too, are a kind of micro-content for
which again one needs metadata in order to record and maintain them in
metadata registries according to the series of international standards ISO
11179.
From the above one can gather that the difference between TLCR and
micro-content theoretically is not a fundamental one. While micro-content
of the kind used in the Internet is aiming at easily producing, simply reusing and smoothly re-purposing the respective content, TLCR have evolved
with the aim to satisfy minimum requirements to data quality, data stability
and sustainability. Besides, in the field of terminology management the
multilingual approach was prevailing from the beginning.
Judging from the above, TLCR could be used without great difficultyin
the form of micro-content in the Internet.
5 . M I C RO - C O N T E N T A N D T L C R

At a general level there are examples (see among others Leene 2006)
of micro-content types, such as:
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• address cards (the electronic equivalent of a business card) which
can have multiple fields,
• recipes (it has tags, such as key words, and pictures – micro-content
item that adds complexity),
• images,
• audio files,
• blog items (considered one of the main micro-content types).
There are many sources where micro-content can be taken from, such as8:
• highly formalized weather forecasts (e.g. Accuweather),
• deal of the day,
• photographs,
• micro-videos (e.g. Instagram format),
• curated content.
Other examples of micro-content types that can be easily created are9:
• tips,
• how-tos,
• quotes,
• check lists,
• infographics.
The following text may provide a clue to understand the difference –
however, probably not fundamental difference – between TLCR and microcontent:
“There are many more or less familiar concepts that can be expressed by
language but for which there is no corresponding word. There is no single
word in English that specifically names the smell of a peach, or the region of
soft skin on the underside of the forearm, though presumably there could be.
Furthermore, it is common for one language to choose to lexicalize a slightly
different set of concepts than another.” (Barker & Chris 2001: 1)

From the above one can deduce among others that
• there are potentially too many material or immaterial objects in the
universe, whose concepts may need a name (i.e. a lexical entity or
a TLCR record);
8

See: http://heidicohen.com/4-micro-content-marketing-ideas-you-can-steal/

9

See: http://www.sivas.com/microcontent/articles/definition/definition.html
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• the naming of concepts – especially in common language – may
differ from language to language (and their respective cultures), not
to mention given purposes, etc.;
• some micro-content refers to facts rather than classified
knowledge – e.g. fast changing information items in weather
forecast (which does not preclude that classified knowledge items
are used to construct the facts).
Some kinds of micro-content resemble factual data in the meaning of
‘verifiable facts’ (which – in commercial environments – can reasonably
be assumed to contribute to investigation, understanding, and solution
of the problem at hand10) or factual information (being a type of
information that quotes real things that are occurring). The latter does
not require further information when being delivered to anybody. A
terminological entry can be seen as a container of certain factual data
on concepts and their representations. Adding or combining data seems
to increase the semantic richness of information both in micro-content
and in TLCR.
Here again one can observe the interchangeable use of data and
information. With respect to factual knowledge, however, a somehow related
discourse has developed in the field of eLearning which could have an
impact on the discussion about micro-content.
6 . M I C RO - C O N T E N T A N D F A C T UA L K N O W L E D G E

It has long been recognized that there are different kinds of knowledge.
Various disciplines classify or categorize knowledge in different ways – for
instance in connection with Bloom’s taxonomy of educational objectives
(revised)11:
Type of Knowledge

Examples

Factual Knowledge
Technical vocabulary; musical symbols; major
The basic elements students must natural resources; reliable sources of information;
know to be acquainted with a
works by an artist; historical events
discipline or solve problems in it

10

See: http://www.businessdictionary.com/definition/factual-data.html#ixzz33J0vSCEK

11

In education http://cte.illinois.edu/resources/topics/syllabus/blooms.html
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Type of Knowledge

Examples

Conceptual Knowledge
The interrelationship among the
basic elements within a larger
structure that enables them to
function together

Syntax classifications; periods of geological time,
forms of business ownership; Pythagorean
theorem; fundamental laws of physics; theory of
evolution; theory of plate tectonics; genetic
models; models of government

Procedural Knowledge
How to do something, methods
of inquiry, and criteria for using
skills, algorithms, techniques, and
methods

Skills used to paint a watercolour; skills used to
determine a sport’s injury; algorithms for solving
quadratic equations; methods of literary
criticism; the scientific method; criteria for
determining which statistical procedure to use

Metacognitive Knowledge
Knowledge of cognition in
general as well as awareness and
knowledge of one’s own cognition

Knowledge of various mnemonic strategies;
knowledge of various organizational strategies;
knowledge that elaboration strategies such as
summarizing and paraphrasing can result in
deeper levels of comprehension; knowledge of
one’s level of knowledge in an area; knowledge
of one’s motivation for a task

Here factual knowledge refers to the basic elements students must know
to be acquainted with a discipline or solve problems in it12. Examples
include:
• knowledge of terminology: technical vocabulary, musical symbols, etc.;
• knowledge of specific details and elements: major natural resources,
reliable sources of information, etc.
Factual knowledge thus seems to comprise first of all TLCR and factual
information, both of which can be regarded as micro-content. The examples
for factual knowledge could well include all kinds of TLCR, on the one
hand, and many different kinds of micro-content, on the other hand. As
with TLCR and micro-content at large they may comprise semantically
shallow entities and semantically rich entities.
In this connection, lexical entities are important for understanding and
communicating any kind of micro-content at a basic level. Technical
vocabulary (i.e. terminological entities) is fundamental for understanding
the subject matter of a domain and in order to be able to communicate
among experts. In addition, terminologies have another important function:
12

See: http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/factual.htm
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as terminological entities are based on concept classification (Wüster 1971),
they are indispensable for ordering knowledge and for more deeply
understanding knowledge – not to mention forusing it correctly in
specialized communication.
Many kinds of micro-content consist of volatile factual knowledge not
necessarily geared towards being recorded and maintained for longer
periods of time. Some can be constructed on the fly in response to a
user’s request – more and more even automatically created by ICT systems.
Many of these are highly purpose-oriented or purpose-dependent. Their
‘value’ lies in the societal or even commercial exploitability. Increasingly
micro-content offered on the Web is multilingual (or is automatically
translated into other languages).
The value of other kinds of micro-content, such as terminology, relies
on their quality, reliability and sustainability. Over many years of incremental
development of terminology theory and methodology, data models which
can cope with the internal complexity of a terminological recordwere
developed (including the requirements of multilinguality and multimodality
for many applications).
All kinds of micro-content are or could become important first of all
at a basic knowledge acquisition level in the field of education. Judging
from the above, TLRC and factual information/knowledge can be
considered (or used as) micro-content and all can be taken as structured
content at the level of lexical semantics. In this connection the closely
related discourse on micro learning objects is also of relevance.
7 . M I C RO - C O N T E N T A N D M I C RO L E A R N I N G O B J E C T S ( M L O )

Job & Ogalo (2012: 92) observed:
“Micro learning emerges from micro content. Micro content is little bits of
digital information in a permanent state of flux and circulation. It is often a
single topic, limited in length, consumed quickly, and often limited by
software or device. It is the sharing of resources. It relies on human-to-human
interaction and interaction with Internet media. Micro learning takes on an
active role in the filtering and the supply of information. With the help of the
knowledge about the learning context of the user, micro learning can offer
and initiate interesting information. Current technological, economic and
social changes trigger the need for new concepts and strategies to support
lifelong learning.”
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Years before, Sánchez-Alonso et al. (2006: 296) stated about microlearning:
“The concept of ‘/micro/13 learning object’ (McGreal, 2005) has become
widespread in the last years as the key structuring concept for learning
resources – described by metadata records. In principle, a microcontent piece
with educational purpose plus metadata describing both the piece itself and its
educational usages may be considered as a regular learning object. However,
the microcontent vision entails that those descriptions should come from
subjective personal views of the world, e.g. those views offered by blog authors.”

They further observed:
“Microlearning has been considered as a specific pedagogical approach that
focuses on the use of microcontents as a special, small and subjective account
of the concept of ‘learning resource’. In other direction, the learning object
paradigm focuses on the reuse of learning resources by means of metadata. At
first glance, both approaches may be considered as complementary. However,
the micro approach to learning (arguably) emphasizes subjective views, quick
creation of information and a degree of casualness. This entails that the
creation of metadata should follow the same philosophy, which would
eventually result in a specific style or idiom in the creation of learning
objects.” (Sánchez-Alonso et al. 2006: 296)

Sánchez-Alonso et al. (2006: 302) conclude:
“Microcontents can be considered as fine granularity learning objects that are
created inconcrete environments that have some inherent subjectivity, and that
are in many cases informal, not following a strong educational intention. Thus,
the practice of creating metadata and using them for search has some specific
characteristics.”

Implicitly this indicates that on the one hand turning micro-content
entities into MLOs – and factual knowledge at large – in a systematic way
under the perspective of content interoperability (incl. sustainability issues)
may require additional specific metadata to comply with the requirements
of micro-pedagogies or micro-didactics. On the other hand MLOs
themselves could again be regarded as micro-content. This and the two
fields of micro-pedagogies or micro-didactics still need further research.
8. CONCLUSIONS

This contribution investigated closely related concepts with respect to the
smallest entities of eContent, such as (semantically) structured content,
13

Added by the authors, because that is what is meant here.
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lexical semantics, terminology and other language and content resources
(TLCR), micro-content, factual knowledge and micro learning objects (MLO).
It shows that several fields of research have developed different terminologies
about similar or possibly the same ‘digital objects’ that can be subsumed
under ‘structured content at the level of lexical semantics’, such as:
• terminology and other language and content resources (TLCR),
• micro-content,
• factual knowledge,
• micro learning objects (MLO).
In any case, lexical semantics is not confined to verbal entities, but can
consist of any kind of modality for representing concepts.
There are strong indications for assuming that ‘structured content at the
level of lexical semantics’ is the proper concept to comprise all kinds of
micro-content or potential micro-content and that the respective entities of
structured content at the level of lexical semantics are either largely
overlapping or could converge under certain purposes or applications. There
may be in reality even more kinds of such entities not yet identified as such.
In any case, virtually all of them can be or could become MLOs depending
on the purpose or application. Needless to prove that quite a number of
them have already been turned into profitable business on the Internet.
In addition, there are strong indications for assuming that all kinds of
structured content do not differ from a fundamental theoretical point of
view. They differ from the point of view of purpose and application usually
geared towards a certain audience which has an impact on approach and
methodology. But it looks as if the difference in approaches and methodo
logies is less due to the nature of the micro-content in question and the
purpose in question, but to the system design used to implement a given
approach or methodology. It seems as if it is rather software engineering
that dictates the details of a multitude of implementation than inherent
requirements of the respective content or the requirements necessary for
a given purpose.
Virtually all micro-content (including MLOs taken as micro-content
entities of higher semantic richness) are based on data modelling approaches
using metadata:
“Consequently, the description, storage and retrieval of ‘micro-learning objects’
should follow some principles that are in coherence with the concrete creation
of context of microcontents. For example, micro-metadata would have the
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requirement to be easy to edit – just as blog posts are. Further, microcontent
results in a proliferation of micrometadata records to a volume that requires a
careful consideration from the technical perspective.” (Sánchez-Alonso et al.
2006: 296)

This shows that the harmonization of metadata and their application
would be a lever towards implementing a higher degree of content
interoperability of this area of eContent which would be particularly
beneficial for the efficient creation and application of MLOs in eLearning.
Terminology theory and methodology could serve as a best practice in
this connection. This is confirmed by Sánchez-Alonso et al.:
“On the technical side, mechanisms for the semantic search, selection and
aggregation of microcontents are required if we want to really exploit the
benefits of metadata (Koper, 2004). Further, tools for the ‘micro-annotation’ of
microcontents for popular technologies (blogs, Wikis, etc.) should be
developed and studied from different perspectives – including human computer
interaction. On the conceptual side, the main open problem is how to embed
micro-pedagogies or micro-didactics into usable ontologies, so that software
tools can be developed to aid humans in the setting of microlearning
contexts– ...” (Sánchez-Alonso et al. 2006: 302)

Further investigation is needed
• to analyse the data models and formats (incl. the metadata applied)
of different kinds of entities of structured content at the level of
lexical semantics – incl. also the aspect of semantically shallow vs.
semantically rich entities;
• to examine how the whole field of entities of structured content at
the level of lexical semantics can benefit from the multilingual and
multimodal approach of terminology management – given the fact
that increasingly multilinguality is required from many kinds of
micro-content;
• to investigate the possibility of a generic data model for MLOs
covering most or all of these entities of structured content at the
level of lexical semantics – at least with respect to core metadata
necessary for all or most kinds of entities of structured content at
the level of lexical semantics to be re-purposed as MLOs.
Sánchez-Alonso et al. (2006: 302) are right when stating: “… but for
this, studies on learning theories must come before actual ontology
engineering”.
Terminologija | 2014 | 21
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MIKROTURINIO IR STRUKTŪRINIO TURINIO (ĮSK AITANT TERMINIJĄ
IR KITUS K ALBOS BEI TURINIO IŠTEKLIUS) SKIRTUMAI IR PANAŠUMAI

Elektroninio turinio tvarkyboje yra sričių, tokių kaip terminologiniai duomenys,
bibliotekų informacija, daugelis produktų pagrindinių duomenų rūšių, kuriose turinio
ištekliai – ir dėl standartizavimo pastangų – tampa integruojami ar bent suderinami.
Kitose srityse galima pastebėti išsiskyrimo tendencijas, dėl kurių galiausiai išryškėja
didžiulis pastangų dubliavimas. Švietimo ir mokymo srtityje yra labai daug turinio kūrėjų ir dar daugiau šios srities turinio išteklių, skirtų mokytojams ir mokiniams. Daugelį šių išteklių sudaro leksinės semantikos lygmens struktūrinis turinys, apimantis terminologinius, leksikografinius duomenis ir kitus turinio išteklius. Dabar tokie duomenys laikomi ir mikroturiniu.
Ankstesniuose darbuose terminologiniai, leksikografiniai duomenys ir kiti turinio ištekliai buvo laikomi pagrindinėmis leksinės semantikos lygmens struktūrinio turinio
rūšimis. Dabar peržiūrimame ISO 1087:2000 standarte terminija apibrėžiama kaip „žymiklių, priklausančių vienai specialiajai kalbai, aibė“. Žymiklis apibrėžiamas kaip „ženk
las, kuriuo žymima sąvoka“. Šio termino straipsnio pastaboje rašoma, kad „terminologijos darbe skiriamos trys žymiklių rūšys: terminai, simboliai ir tikriniai vardai“. Šios ir
kitos apibrėžtys tiesiogiai ar netiesiogiai apima ir nekalbinius sąvokų ir vardų (įskaitant
tikrinius vardus) ženklus, kurie yra svarbūs daugelyje sričių, ypač švietimo srityje.
Mikroturinys yra labai naudingas ir reikalingas įvairiems verslo, viešojo administravimo
tikslams, taip pat elektroniniam mokymui(si), tačiau jis dar retai tampa sistemiškai išplėtotu mokymosi objektu. Švietimo srities turiniui taikomi metodai turi būti suderinami tam,
kad sukurtiems mokymosi objektams taip pat būtų būdingas semantinis suderinamumas.
Mikromokymosi ir mikrodidaktikos srities literatūroje aptariami ir mikromokymosi
objektai. Šio straipsnio tikslas yra nustatyti, kiek mikromokymosi objekto sąvoka susijusi su mikroturinio sąvoka. Sistemiškai taikant terminologijos metodologiją galima
pagerinti įvairiapusišką mikroturinio kaip mikromokymosi objektų naudojimą. Atsirastų daugiau mikroturinio naudojimo galimybių, jį būtų galima suderinti ir su elektroniniu turiniu apskritai, ir panaudoti elektroniniam mokymui(si).
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Толковые словари лингвистической
терминологии в восточнославянских
странах: сравнительный анализ
ВЯЧЕСЛАВ ЩЕРБИН

Центр системного анализа и стратегических исследований
Национальной академии наук Беларуси
типология словарей, реестровая единица, вокабула, микроструктура
словарной статьи, макроструктура словаря, мегаструктура словаря, сводный толковый словарь восточнославянской лингвистической терминологии
К ЛЮЧЕВЫЕ С ЛОВА:

П

роведение сравнительных, межстрановых исследований обу
словлено целым рядом объективных причин, достаточно под
робно описанных в публикациях компаративистов:
1) «сравнение – это средство приобретения знания. Поскольку осознание единичного факта связано с пониманием многих фактов, поскольку частное мы лучше постигаем в свете всеобщих, универсальных представлений, проведение сравнения между государствами на
межстрановом уровне в десятки раз увеличивает возможность объяснения того или иного явления. Исследователь, изучающий только
одну страну, может интерпретировать как нормальное то, что на
самом деле компаративисту представляется аномальным» (Доган,
Пеласси 1994: 19);
2) «существуют две главные причины проведения специфических
межгосударственных сравнений. Одна из них связана с эмпирическим тестированием различных объясняющих гипотез, которые якобы выходят за пределы государственных границ… Вторая причина
необходимости проведения специфических межгосударственных
сравнений состоит в том, что лучше всего можно определить как
доказательное разъяснение. Центральной задачей такого анализа является углубленное понимание особенностей какой-либо страны
путем сопоставления ее опыта с опытом других государств» (Сандерс
1995: 32);
28
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3) межгосударственные сравнительные исследования способствуют
выявлению «апробированного временем и международной научной
практикой знания (порой его называют международной научной традицией)», учет которого «позволяет исследователю не растратить
отведенные жизнью время и силы на что-нибудь «модное», но не
очень существенное для развития избранной области знаний» (Щербин 2008: 43).
Однако, помимо указанных выше наиболее общих причин, детерминирующих проведение любых сравнительных, межстрановых исследований, существуют и более частные причины для осуществления
таких сравнений, обусловленные спецификой изучаемой области знаний. Применительно к сравнительным исследованиям в области терминографии одну из таких частных причин их проведения описал
российский исследователь Ю.Н. Марчук. На материале статистических
данных о числе первых изданий терминологических словарей он показал, что «новые науки характеризуются выпуском возрастающего
числа терминологических словарей. Это необходимо для интенсивной
работы и для развития этих новых областей знания. Тематика терминологических словарей чрезвычайно важна для наукометрии, так
как позволяет определить области науки и техники, в которых идет
интенсивное развитие» (Марчук 1992: 21-22). В частности, из таблицы 3 «Абсолютное число первых изданий словарей», составленной
Ю.Н. Марчуком на основе опубликованного в Москве обзора Современное состояние научно-технической лексикографии (ССНЛ 1986),
видно, что к числу таких быстроразвивающихся в разных странах
мира областей научных знаний, в рамках которых наблюдается значительное увеличение выпуска терминологических словарей, относятся информатика, экология, энергетика, лингвистика, полимеры,
биология, биохимия и др. (Марчук 1992: 21).
Отмеченная Ю.Н. Марчуком тенденция к быстрому увеличению
количества издаваемых (в числе прочих) словарей лингвистической
терминологии получила свое подтверждение в процессе создания
нами дисциплинарной классификации терминологических словарей,
изданных в Беларуси. Так, среди почти четырех десятков тематических
групп специальных словарей, выявленных нами в результате фронтального обследования белорусских библиографических словарных
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указателей (Чарняўская, Цыхун 2000; Кіпель, Саўка 2002), словари
лингвистической терминологии (далее СЛТ) занимают пятую позицию
(46 названий), уступая в количественном отношении только биологическим словарям (141 название), экономическим словарям (137),
историческим словарям (66) и математическим словарям (48) (Щербин 2009: 19). Более того, проведенное нами фронтальное обследование содержания российских и украинских библиографических указателей словарных изданий (НТС 1988; Комова 2003; Дубичинский
2013) показало, что рассматриваемая тенденция к быстрому увеличению количества издаваемых СЛТ имеет место также в рамках российской и украинской терминографий. Наконец, следует сказать и о
том, что создание СЛТ как отдельное направление словарной деятельности получило свое терминологическое оформление в отечественной
лингвистике («лексикография лингвистической терминологии», «лексикография в области специальной лингвистической терминологии»)
еще в начале 1960-х годов (Ахманова, Полторацкий 1962: 189-190).
Вместе с тем, накопленный нами опыт построения всевозможных
словарных типологий и классификаций с целью выявления наиболее
сопоставимых по объему и принципам организации словарных изданий (Шчэрбін 1981; Шчэрбін 2002; Щербин 2005; Щербин 2008)
убеждает в том, что наличие в восточнославянских странах общего
позитивного мегатренда в области издания СЛТ совсем не означает
отсутствия весьма значимых различий между белорусской, русской
и украинской терминографиями в указанной области словарных знаний. Как справедливо заметил российский исследователь В.Г. Гак
относительно особенностей сравнения больших групп разноязычных
словарей между собой, «групповые объекты дискретны сами по себе,
но, вместе взятые, они формируют недискретные ряды, где различные
объекты отличаются друг от друга частными, подчас трудноуловимыми признаками, что позволяет по-разному классифицировать их.
…даже если в словарях выделяются одни и те же (или примерно одни и те же) значения слова, их группировка, последовательность в
словарной статье могут оказаться различными, и разработка одного
и того же слова в разных словарях даже сопоставимого объема становится неодинаковой. Дело в том, что у многих слов значения выделяются на основании пересекающихся признаков. При определении
иерархии значений может быть избрана различная последовательность
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этих признаков, что и предопределяет различный вид семантической
структуры слова в разных словарях» (Гак 1978: 17-18). По указанным
выше причинам данная статья посвящается проблемам выявления
общих и специфических характеристик в содержании наиболее полных толковых СЛТ, изданных в Беларуси, России и Украине.
Вначале объясним, почему в качестве главного объекта сравнительного анализа выбраны толковые СЛТ, опубликованные в восточно
славянских странах. Ведь если рассматривать словарь с точки зрения
лексикографической семиотики, то к числу словарно-справочных
изданий относятся не только толковые, переводные, учебные и прочие словари терминов, которые изданы в виде отдельных книг, но и
а) всевозможные словарные приложения, предметные указатели, индексы терминов, которые содержатся в монографиях, диссертациях,
научных статьях и прочих публикациях; б) многочисленные электронные словари, терминологические базы и банки данных, существующие,
как правило, только в памяти ЭВМ. Причем объем таких нетрадиционных словарно-справочных работ (словарных приложений, электронных словарей и т.п.) может варьировать от одной страницы до многих
тысяч страниц текста (например, в Википедии). Если учитывать при
создании исчерпывающего перечня восточнославянских СЛТ все перечисленные выше нетрадиционные словарно-справочные работы, то
объем такого перечня, по нашим подсчетам, уже сегодня составит
многие сотни названий. Даже если ограничить перечень восточно
славянских СЛТ включением только тех специальных словарей, которые изданы в виде отдельных книг, то и тогда их общее количество
составляет около сотни названий. Провести сравнительный анализ
содержания такого количества восточнославянских СЛТ можно только в рамках специального монографического исследования.
Таким образом, уже в самом начале работы над данной статьей
весьма актуальной была проблема корректного ограничения рассматриваемого терминографического материала восточнославянских языков. Обычно подобные проблемы решаются в процессе построения
достаточно полной и детализированной типологии СЛТ с последующим отбором наиболее сопоставимых по объему и принципам организации специальных словарей. К настоящему времени создан целый
ряд таких специализированных словарных типологий, авторы которых
порой явно преувеличивали их классификационные возможности. Так,
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советский терминолог В.М. Перерва в свое время полагал, что «все
многообразие терминологических словарей можно классифицировать
по различным признакам, например: а) по числу представленных языков – одноязычные, двуязычные, многоязычные; б) по наличию и
принципу толкования – энциклопедические, толковые, не содержащие
толкований; в) по представленной отрасли или отраслям знания – отраслевые, узкоотраслевые, многоотраслевые (в том числе политехнические); г) по полноте представленной терминологии – полные, средние, краткие; д) по специальному назначению – понятийные, частотные, обратные» (Перерва 1976: 199).
В свою очередь, российские исследователи Н.А. Слюсарева и Г.Н. Макарова группируют выявленные ими зарубежные СЛТ по следующим
пяти базовым типам специальных справочников (Слюсарева, Макарова 1977: 283-286): 1) энциклопедические общие словари. К ним относится, например, Encyclopedia of linguistics, information and control А.К. Митхема и Р.А. Хадсона (Oxford, London, 1969); 2) энциклопедические
специальные словари. В их числе – Kenkyusha Dictionary of new linguistics (Tokyo, 1971); 3) толковые общие словари. К СЛТ этого типа российские исследователи относят Glossary of linguistic terminology М. Пеи
(New York, London, 1966); 4) толковые специализированные словари.
Ярким примером СЛТ данного типа является A glossary of American
technical linguistic usage Э. Хэмпа (4-е изд. – Utrecht, Antwerp, 1968);
5) словники (глоссарии). К последним относится, например, Multilingual lexicon of linguistics and philology. English, French, German, Russian
Р. Нэш (Florida, 1968).
Еще более детализированную типологию СЛТ построили российские исследователи И.С. Куликова и Д.В. Салмина, которые, опираясь на типологические идеи В.А. Ицковича и Н.В. Васильевой (Ицкович 1964; Васильева 1990) и развивая предложенный Л.В. Щербой
метод словарных антиномий (Щерба 1974), выделили следующие
типологические оппозиции между СЛТ: «1) энциклопедии – словарисправочники (толковые словари – по Васильевой); 2) «академические» – учебные; 3) алфавитные – тематические (тезаурусы); 4) оригинальные (русские) – переводные; 5) словари метаязыка – словари
метадиалекта или идиолекта; 6) общие – отраслевые (специализированные – по Васильевой); 7) словари – словники (в ЛЭС: объясни32
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тельные – номенклатурные); 8) цитатные – нецитатные; 9) одноязычные – дву-(много-)язычные. Особняком стоят частотные словари»
(Куликова, Салмина 2002: 59).
В рамках написанной С.В. Гриневым-Гриневичем Истории развития
классификации словарей (Гринев-Гриневич 2009: 155-191) анализируются и другие, более общие классификации терминологических словарей. В их числе – 1) строго иерархические словарные классификации, представленные в работах В.Н. Сергеева (1973), В.П. Петушкова
и В.Н. Сергеева (1976), А.И. Васильева (1978), Л.А. Сосновской (1978)
и др.; 2) фасетные словарные классификации, используемые в работах
В.М. Перервы (1976), В.Ф. Роменской (1978), А.С. Герда (1981),
А.Я. Шайкевича (1983), Р.Ю. Кобрина (1985), В.В. Морковкина (1988),
Л.М. Полюги и Л.А. Симоненко (1991), В.В. Дубичинского (1993) и
др.; 3) параметрические словарные классификации, развиваемые в работах П.Н. Денисова (1976), Ю.Н. Караулова (1981), С.В. Гринева
(1986), Я.Л. Донского (1986), Е.В. Королёвой (1986), В.М. Лейчика
(1988), Ю.Н. Марчука (1992) и др.; 4) комплексные словарные классификации, получившие отражение в работах Л.М. Новичковой (1978),
С.В. Гринева-Гриневича (2008) и др. Однако в процессе их изучения
быстро убеждаешься в том, что каждая из перечисленных выше словарных классификаций, имея те или иные положительные черты, тем
не менее, не позволяет «разложить по полочкам» все опубликованные
к настоящему времени восточнославянские СЛТ, типологическое многообразие которых явно превосходит классификационные возможности
каждой отдельно взятой типологии СЛТ.
Кроме того, в восточнославянских странах практически ежегодно
выпускаются СЛТ принципиально новых типов, которым еще предстоит найти свое место в существующих словарных классификациях.
В качестве примеров таких новейших СЛТ назовем ряд терминологических словарей, изданных в странах Восточной Славии в 20052007 годах: а) Комплексный словарь терминов функциональной грамматики Л.В. Поповой (Омск, 2005), который объединяет в себе качества толкового, идеографического, синонимического и тематического словарей; б) Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія
О.О. Селивановой (Полтава, 2006), в которой гармонично сочетаются элементы энциклопедического, общего толкового и специализированного толкового СЛТ; 3) Словник термінів міжкультурноі
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комунікаціі Ф.С. Бацевича (Киев, 2007), реестр которого включает не
только лингвистические термины. Поэтому следует согласиться, на
наш взгляд, с выводом С.В. Гринева-Гриневича о том, что в каждом
конкретном случае «в основу классификации словарей в первую очередь должны быть положены их наиболее важные отличительные
особенности» (Гринев-Гриневич 2009: 185).
Для нашего сравнительного анализа содержания восточнославянских
СЛТ, ставящего своей целью углубленное понимание особенностей
развития лексикографии лингвистической терминологии в Беларуси,
России и Украине, в качестве таких наиболее важных отличительных
черт анализируемых СЛТ выступали следующие характеристики:
1) степень их реестровой полноты; 2) внешний объем (в условных
печатных листах и количестве томов); 3) тип словаря; 4) способ текстовой организации (тип словарной макроструктуры); 5) их метаречевая ориентация; 6) уровень сопоставимости сравниваемых СЛТ по
всем основным характеристикам и др.
Что касается первой характеристики (степени реестровой полноты
СЛТ), то в настоящее время максимальное количество реестровых
терминов содержат самые большие толковые (Ахманова 1969; Булахов 2002-2005; Загнітко 2012), переводные (РБСЛТ 1988; АРСЛС
1996; АУРСТНК) и энциклопедические (ЛЭС 1990; БМЭ 1994; РЯЭ
1998; УМЕ 2000) восточнославянские СЛТ. Начнем их рассмотрение
с анализа наиболее полных толковых СЛТ.
В частности, наиболее полные толковые СЛТ Беларуси, России и
Украины имеют следующие реестровые показатели: О.С. Ахманова
1969 – около 7000 терминов, М.Г. Булахов 2002-2005 – около 6500 и
А.П. Загнітко 2012 – около 8000 терминов. При этом в русском (Ахманова 1969) и частично в украинском (Загнітко 2012) СЛТ, использующих алфавитно-гнездовой способ организации словарного текста,
почти все термины меньшего семантического объема, включенные в
словарное гнездо основного термина, представлены также в реестрах
данных словарей (при помощи отсылочных статей). Более того, «если термин представляет собой словосочетание, то он дается в словаре столько раз, сколько терминологических элементов входит в его
состав, причем один раз с толкованием, в остальных случаях с отсылкой» (Ахманова 1969: 24). В белорусском же словаре (Булахов
2002-2005), еще более широко использующем алфавитно-гнездовой
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способ организации словарного текста, термины меньшего семантического объема, включенные в словарное гнездо родового термина,
не отражены ни в общем реестре словаря, ни в «Предметнотерминологическом указателе», содержащемся в пятом томе данного
словаря. Учитывая весьма значительный объем отдельных гнездовых
словарных статей в белорусском СЛТ (к примеру, статья термина
язык занимает 80 страниц текста и, по нашим подсчетам, включает
более 5200 терминов меньшего семантического объема или, пользуясь терминологией О.С. Ахмановой, «сегментов метаречи» (Ахманова 1969: 10); статья термина слово – 42 страницы; статья термина
речь – 14 страниц, на которых приводятся толкования и адресатные
характеристики 894 «внутригнездовых терминов» или «сегментов метаречи»), можно предположить, что счет не попавших в «Предметнотерминологический указатель», прилагаемый к пятому тому белорусского СЛТ, терминов меньшего семантического объема идет на
десятки тысяч единиц (по нашим подсчетам, совокупное количество
реестровых терминов и терминов, включенных в состав словарных
гнезд основных реестровых терминов, составляет в белорусском толковом СЛТ около 60 000 единиц).
Значительная близость характерна для самых полных толковых восточнославянских СЛТ и по второму ключевому показателю (внешний
объем): русский СЛТ (Ахманова 1969) опубликован в одном томе и
имеет объем в 45,9 уч.-изд. листа; белорусский СЛТ (Булахов 20022005) опубликован в пяти томах с общим объемом в 197,3 уч.-изд.
листа; украинский СЛТ (Загнітко 2012) включает четыре тома с общим объемом в 91 уч.-изд. лист. Несколько увеличенный объем белорусского толкового СЛТ (в сравнении с аналогичными русским и
украинским СЛТ) обусловлен следующими причинами: а) более широким представлением в белорусском словаре метаречевых, сочетаемостных и адресатных характеристик всех описываемых в нем реестровых терминов и связанных с ними терминов меньшего семантического объема; б) включением в состав словарного гнезда термина
язык (Булахов 2005 V 40-119), наряду с терминами меньшего семантического объема (Генеалогия языков, Диалектная база языка, Идеология языка, История языка, Классификация языков, Литературный
язык, Общепринятые нормы языка, Синтаксические единицы языка и
др.) и «сегментами метаречи» (более разговорная окраска языка, знаTerminologija | 2014 | 21
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чение языка как средства общения, очищение языка от пестрой иноземной примеси, отношение мысли и языка, пользование языком, проблема происхождения языка, старое и современное разнообразие языка
и др.), а также всех лингвонимов, выявленных в обследованных текстовых источниках (несколько тысяч номенов типа Абиссинские языки, Абхазский язык, Авестийский язык, Австралийские языки, Австронезийские языки, Азербайджанский язык, Азиатские языки, Аккадийский
язык, Албанский язык, Аллеманский язык, Амгарский язык, Американские языки и т.д.). Для сравнения: украинский словарь (Загнітко 2012)
не включает названия языков мира «по причине ограниченного формата и наличия специальных изданий по этой проблеме» (Загнітко
2012 I 6).
Сравниваемые выше толковые восточнославянские СЛТ относятся
к одному словарному типу: это толковые общие словари, «ставящие
своей задачей дать возможно более полный перечень терминов всех
областей языкознания (экстенсивный тип)» (Васильева 1990: 461). По
указанной причине рассматриваемые толковые восточнославянские
СЛТ имеют максимально высокий уровень сопоставимости и по третьему ключевому показателю (тип словаря). Во многом сходными
причинами обусловлен высокий уровень близости сравниваемых толковых восточнославянских СЛТ (Ахманова 1969; Булахов 2002-2005;
Загнітко 2012) в отношении четвертой их характеристики (способа
организации текстового пространства). В качестве основного макроструктурного способа упорядочения их содержания выступает один
и тот же алфавитно-гнездовой принцип.
Предельно близки сравниваемые толковые восточнославянские СЛТ
и по такой своей характеристике, как метаречевая ориентация. Иными словами, их авторы в процессе составления своих словарей полностью разделяли следующие методологические положения: 1) «терминология извлекается, как металл из руды, из всей совокупности метаречевых произведений исследуемого периода» (Ахманова 1969: 5);
2) «первоочередной и реально выполнимой задачей сейчас является
лексикографическое описание того (пусть несовершенного, непоследовательного и разнокалиберного) языка, посредством которого языковеды общаются между собой и который они применяют в преподавании» (Ахманова 1969: 9). В пользу такого вывода свидетельствуют
представленные в сравниваемых белорусском, русском и украинском
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СЛТ длинные списки источников терминологического материала (словарей разных типов, грамматик, монографий, учебников и научных
статей по различным отраслям современной лингвистики), использованных авторами данных словарей в процессе выявления основного
массива лингвистических терминов. Единственным отличием между
сравниваемыми восточнославянскими СЛТ в отношении использованных метаречевых источников терминологического материала является то, что, в отличие от русского и украинского толковых СЛТ,
в которых перечисляются только основные такие источники (40 и
49 названий соответственно), в белорусском толковом СЛТ подается
полный перечень использованных материалов (всего 867 названий).
Таким образом, наиболее полные толковые СЛТ, изданные в восточнославянских странах, имеют весьма высокий уровень сопоставимости, обусловленный следующими показателями: а) близкие реестровые характеристики (7-8 тысяч терминов); б) сопоставимые внешние
(полиграфические) объемы; в) одинаковая типологическая принадлежность к разряду толковых общих СЛТ; г) практически тождественный
способ организации текстового пространства (алфавитно-гнездовой
принцип); д) сходная метаречевая ориентация на использованные в
качестве терминологического материалы тексты (словари, грамматики,
монографии, учебники и научные статьи по лингвистике). На высоком
уровне сопоставимости рассмотренных выше толковых восточнославянских СЛТ не может серьезно отразиться даже тот факт, что указанные словари существенно отличаются временем своего первого
издания: первое издание русского толкового СЛТ вышло в 1966 году,
белорусского – в 2002-2005 годах, украинского – в 2012 году.
Дело в том, что хронологические адресатные характеристики исходных метаречевых материалов, использованных в данных словарях,
во многом совпадают. Показательным является и тот факт, что в
белорусском и украинском СЛТ различные издания русского словаря
(Ахманова 1966; Ахманова 2007) входят в перечень основных источников использованных метаречевых материалов, хотя, как будет показано ниже, далеко не вся реестровая лексика из словаря О.С. Ахмановой вошла в реестры белорусского и украинского СЛТ. Однако
сам факт того, что указанный русский терминологический словарь
регулярно переиздается (в 2010 г. вышло очередное, пятое издание
словаря О.С. Ахмановой) и до настоящего времени остается наиболее
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полным толковым СЛТ на русском языке, служит лучшим свидетельством в пользу вывода о преждевременности утверждений отдельных
российских исследователей относительно того, что «сегодня словарь
Ахмановой уже не отражает современного состояния метаязыка науки, т.е. не выполняет своего основного назначения и используется
исследователями лишь как дополнительный лексикографический источник» (Куликова, Салмина 2002: 80). Сводные данные о наиболее
полных толковых СЛТ, изданных в Беларуси, России и Украине, представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Сводные данные о наиболее полных толковых восточнославянских СЛТ
Название
Характеристики толковых восточнославянских СЛТ
СЛТ
Объем Внешний Кол-во Тип
Принцип
Кол-во
Тираж
(сокращ.)
реестра объем
томов словаря текстовой тексто(кол-во
(в уч.орг-ции
вых ис- экз.)
изд. л.)
точников
Ахманова Около
1969
7000

45,9

1

Общий
Алфавитно- 40, в т.ч. 40 000
толковый гнездовой 17 СЛТ
СЛТ
на 9-ти
языках

Булахов
20022005

Около
6500

197,3

5

Общий
Алфавитно- 867, в
толковый гнездовой т.ч. 10
СЛТ
СЛТ на
рус.
языке

Загнітко
2012

Около
8000

91,02

4

Общий
Алфавитно- 49, в т.ч. 100
толковый гнездовой 32 СЛТ
СЛТ
на трех
языках

50

Иная ситуация наблюдается относительно сопоставимости наиболее
полных восточнославянских СЛТ переводного и энциклопедического
типа. Об уровне их сопоставимости можно судить по различиям,
существующим между основными характеристиками переводных и
энциклопедических восточнославянских СЛТ. В частности, основные
характеристики наиболее полных переводных СЛТ Беларуси, России
и Украины представлены в Таблице 2.
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Таблица 2. Сводные данные о наиболее полных переводных восточнославянских СЛТ
Названия
СЛТ
(сокращ.)

Характеристики переводных восточнославянских СЛТ
Объем Внешний Кол-во Тип словаря
реестра объем
томов
(в уч.изд. л.)

Принцип
Тираж
текстовой
(кол-во
организации экз.)

РБСЛТ
1988

Около 10,8
5500

1

Общий двуязычный СЛТ

Алфавитный 4300

АРСЛС
1996

Около 40,25
8000

2

Общий двуязыч- Алфавитный 1000
ный СЛТ с элементами толкования

АУРСТНК Около (в пе
5000
чати)

1

Специализирован- Концептуный трехязычный альный
СЛТ

(в печати)

Приведенные в таблице 2 сводные данные о наиболее полных восточнославянских СЛТ переводного типа показывают, что между этими
словарями существуют довольно существенные отличия 1) по их реестровому объему; 2) по их внешнему объему; 3) по типологической
принадлежности сравниваемых СЛТ; 4) по принципам их текстовой
организации. Указанными отличиями обусловлен относительно низкий
уровень сопоставимости данных переводных восточнославянских СЛТ.
В свою очередь, основные характеристики наиболее полных энциклопедических СЛТ, изданных в Беларуси, России и Украине, представлены в Таблице 3.
Приведенные в таблице 3 сводные данные о реестровом и внешнем
объемах восточнославянских энциклопедических СЛТ тоже показывают существенные количественные расхождения между этими энциклопедическими СЛТ по избранным показателям. К указанным
количественным расхождениям между рассматриваемыми СЛТ можно добавить сведения качественного характера, показывающие, к примеру, следующее: 1) из 517 энциклопедических статей, представленных в белорусской энциклопедии (БМЭ 1994), 143 статьи посвящены
персоналиям известных лингвистов и писателей, т.е. носят нетерминологический характер. Аналогичным образом из 1797 статей, представленных в украинской энциклопедии (УМЕ 2000), в 438 представTerminologija | 2014 | 21
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Таблица 3. Сводные данные о наиболее полных энциклопедических СЛТ,
изданных в Беларуси, России и Украине
Характеристики энциклопедических восточнославянских СЛТ
Названия
Объем Внешний Кол-во Тип словаря
Принцип
Тираж
СЛТ
реестра объем
томов
текстовой
(кол-во
(сокращ.)
(в уч.организации экз.)
изд. л.)
ЛЭС
1990

700

162,93

1

Общий энциклопедический СЛТ

Алфавитный 150 000

РЯЭ
1998

696

98,14

1

Специализирован- Алфавитный 50 000
ный энциклопедический СЛТ

БМЭ
1994

517

111,37

1

Специализирован- Алфавитный 10 000
ный энциклопедический СЛТ

УМЕ
2000

1797

98,14

1

Специализирован- Алфавитный 5000
ный энциклопедический СЛТ

лены персоналии украинских и зарубежных лингвистов; 2) в БМЭ
1994 и УМЕ 2000 отсутствуют предметно-терминологические указатели, которые позволили бы определить общее число лингвистических
терминов, используемых в их энциклопедических статьях. Для сравнения: в русском энциклопедическом словаре (ЛЭС 1990) 1) все 700
содержащихся в нем статей посвящены терминам, т.е. персоналии в
нем отсутствуют вовсе; 2) прилагаемый к ЛЭС 1990 терминологический указатель включает около 6000 лингвистических терминов; несколько тысяч терминов содержит аналогичный указатель и в РЯЭ
1998. Существенные качественные отличия между сравниваемыми
белорусским (БМЭ 1994), русским (РЯЭ 1998) и украинским (УМЕ
2000) СЛТ, которые являются энциклопедиями по белорусскому,
русскому и украинскому языкознанию соответственно, и русским
энциклопедическим СЛТ (ЛЭС 1990), который носит общелингвистический характер, существуют и в отношении их типологической
принадлежности. В частности, именно общелингвистическим характером ЛЭС 1990 обусловлено то, что в него «широко включена лингвистическая «номенклатура», прежде всего лингвонимы: языки мира
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представлены как отдельными статьями, так и очень полным (около
2500) «Указателем языков мира» (Куликова, Салмина 2002: 76). Все
отмеченные выше различия свидетельствуют о недостаточно высоком
уровне сопоставимости сравниваемых восточнославянских энциклопедических СЛТ, препятствующем использованию их в качестве терминографических источников для проведения корректного в сопоставительном отношении сравнительного анализа.
Если проблему определения наиболее сопоставимых восточнославянских СЛТ можно считать во многом решенной (в качестве таковых
в дальнейшем будут рассматриваться наиболее полные толковые СЛТ,
изданные в Беларуси, России и Украине), то сам метод проведения
их сравнительного анализа до настоящего времени вызывает еще немало вопросов. На наш взгляд, сравнительный анализ восточнославянских толковых СЛТ лучше всего проводить, используя прием параллельного чтения словарей, разработанный и апробированный академиком РАН О.Н. Трубачевым. К современным формам использования данного приема российский ученый «шел многие годы, сравнивая разноязычные и разнотипные словари и постепенно совершенствуя методику их сравнительного изучения» (Щербин 2007: 13).
Начав с выявления (с целью сравнительной оценки в своих словарных
рецензиях) только отдельных элементов структуры рассматриваемых
словарей – общего количества реестровых единиц, их производных
форм, толкований, адресатных характеристик и т.п., О.Н. Трубачев в
дальнейшем пришел «к собственно «параллельному чтению», т.е. контрастивной характеристике: а) целей, достижению которых служат
рассматриваемые словари; б) принципов, лежащих в их основе; в) методов, использовавшихся составителями в процессе подготовки данных
словарей. Сравнению подвергались также макро- и микроструктура
словарей, научная польза от этих словарей, состав их реестровой лексики, степень соответствия используемых в словарях подходов существующей славистической традиции, языковая принадлежность сравниваемых словарей, а также правомерность использования их составителями отдельных лексикографических параметров (например, отсылочных слов)» (Щербин 2007: 14).
Опираясь на методические наработки О.Н. Трубачева в области использования приема параллельного чтения словарей, начнем со сравнительного анализа реестровых составов восточнославянских толковых
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СЛТ. В целях обозримости исследуемый реестровый материал трех
достаточно крупных словарей был ограничен сравнительным изучением лингвистических терминов, начинавшихся на буквы А, Р, Я (выбор терминов на указанные буквы был обусловлен желанием познакомиться с достаточно представительным массивом реестровой лексики, отобранной из начальной, срединной и заключительной частей
сравниваемых СЛТ). Конечным итогом сравнительного изучения реестровых составов восточнославянских толковых СЛТ стало составление сводных индексов реестровых терминов данных словарей на
буквы А (включает 995 единиц), Р (включает 762 единицы), Я (включает 58 единиц). В совокупности данные сводные индексы охватывают почти 10% реестрового материала сравниваемых восточнославянских толковых СЛТ, т.е. являются достаточно репрезентативными в
статистическом отношении.
Сравнительный анализ содержания сводных индексов реестровых
терминов трех восточнославянских толковых СЛТ (на буквы А, Р, Я)
позволил выявить следующее:
1) практически полностью эквивалентными (по своим формальным
и содержательным характеристикам) лингвистическими терминами
являются: а) только 4,8% состава сводного индекса реестровых терминов всех трех восточнославянских толковых СЛТ на букву А (аббревиатура, аббревиация, абзац, аблатив, аблаут, абсорбция, агенс, аграфия, адаптация, адвербиализация, адстрат, аканье/акання, аккомодация, акусма, акут, акцент, акцентология, акцентуация, алалия, алексия, алфавит, альтернант, альтернация, амбивалентный, анаграмма,
анаколуф, анализ, аналитизм, аналогия, анафора, англицизм, антецедент, антитеза, антиципация, антонимия, антономазия, антропонимика, аорист, аподозис, апостроф, арго, ареал, артикль, артикуляция,
архетип, асиндетон, атрибут, афазия – всего 48 общих терминов);
б) всего 1,7% состава сводного индекса реестровых терминов на букву Р (редукция, редупликация, реконструкция, рекурсия, релевантный,
рема, референт, речение/речення, ритм, ритмика, ритмомелодика, риторика, ряд – всего 13 общих терминов); в) в составе сводного индекса реестровых терминов на букву Я полностью отсутствуют эквивалентные по форме и значению лингвистические термины;
2) значительно шире практически полная эквивалентность (по форме и значению) лингвистических терминов представлена в двух из
42

Вячеслав Щербин | Толковые словари лингвистической терминологии 		
						 | в восточнославянских странах: сравнительный анализ

трех рассматривавшихся восточнославянских толковых СЛТ (12,4%
состава сводного индекса реестровых терминов всех трех восточнославянских толковых СЛТ на букву А; 7,3% состава сводного индекса
реестровых терминов на букву Р и 27,6% состава сводного индекса
на букву Я).
Причем наибольшее количество эквивалентных пар терминов выявлено в русском и белорусском словарях (Ахманова 1969 и Булахов
2002), поскольку в обоих словарях представлена, в первую очередь,
русскоязычная лингвистическая терминология: а) 7,4% состава сводного индекса реестровых терминов восточнославянских толковых СЛТ
на букву А (абруптив, абсолютив, абсолютный, абстрактное значение,
автоматическая альтернация, авторская речь, агглютинативный, агглютинация, адвербиальный, адъективация, адъективирование, адъективированный, адъективный, азбука, аккузатив, акустический, акутовый, акцентный, акцентуационный, аллатив, аллегория, аллитерация, аллитерирующий, алфавитный, альвеолярный, аморфные языки,
аморфный, амфибрахий, анакруза, аналитико-синтетический, аналитический, аналогисты, аналогический, анафорический, аномалисты,
аномалия, аномальный, антецедентный, антропофоника, антропофонический, анусвара, аппозитивный, аппозиционный, аппозиция, арготический, артикулятор, артикуляционный, архаизация, архаизирующий,
архаизм, архаический, асемантический, аспирация, аспирированный,
ассибиляция, ассимилятивный, ассимиляция, ассоциация, атематический, атрибутивно-предикативный, атрибутивный, аттракция, аугмент, ауслаут, афористический, аффективный, аффикс, аффиксальный,
аффиксация, аффилиация, аффриката, ахлаут, ахронистический, ахронический, ахрония – всего 74 общих термина); б) 4,6% состава сводного индекса реестровых терминов на букву Р (равносложный, равноударенный, раздвоение, раздел интонационный, разделительный, различительный, разложение, размер, разносклоняемость, разносклоняемый, разностильный, раскатистый, расподобление, расположение,
распределение, распределительный, распространение, распространенный, раствор, растяжение, расчлененный, расширение, расщепление
фонемы, реализация, реальное значение, регрессивный, резонатор, резонаторный, результативный, рекурсивный, релевантность, релятивный, речевой, речь, ритмический, ритмомелодический, риторический,
рифма, род, родительный падеж, родовой, родословное древо, родство
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языков, ротацизм, руна, ряд – всего 46 общих терминов); в) 20,7%
состава сводного индекса реестровых терминов на букву Я (язык,
язык-источник, язык-объект, языковедение, языковедческий, языковой,
языкознание, язык-основа, язык-посредник, язычный, яканье, ямб –
всего 12 общих терминов).
Значительно меньше полностью эквивалентных (по форме и значению) лингвистических терминов представлено в реестрах русского и
украинского СЛТ (Ахманова 1969 и Загнітко 2012): а) 3,2% состава
сводного индекса реестровых терминов восточнославянских толковых
СЛТ на букву А (автоматизм, агент, аграмматизм, адекватив, адитив, адлатив, адмиратив, акроним, актив, актуализация, американизм, амфиболия, анадиплозис, анастрофа, анахронизм, анжамбеман,
анноминация, антиклимакс, антиметабола, антиномии грамматической структуры, антиптозис, антистрофа, антифразис, апеллятив,
апокойну, апокопа, арготизмы, ареальная лингвистика, архифонема,
асемантичный, аспект, атлас диалектологический – всего 32 общих
термина); б) 0,5% состава сводного индекса реестровых терминов на
букву Р (реприза, рефрен, рондель, рондо – всего 4 общих термина);
в) 3,5% состава сводного индекса реестровых терминов на букву Я
(ядерные структуры/ядерні структури, ядро высказывания/ядро висловлення – всего 2 общих термина).
Наконец, наименьшее число полностью эквивалентных (по форме
и значению) лингвистических терминов представлено в реестрах белорусского и украинского СЛТ (Булахов 2002-2005 и Загнітко 2012):
а) 1,3% состава сводного индекса реестровых терминов восточнославянских толковых СЛТ на букву А (абракадабра, абстракция, азбуковник, активный словарь, акустика, акциденция, амплитуда, антропоним, антропонимия, апострофа, артикуляторная фонетика, аспектология, афоризм – всего 13 общих терминов); б) 0,8% состава сводного индекса реестровых терминов на букву Р (резонанс, реплика,
референция, рефлекс, рефлексия, русификация – всего 6 общих терминов); в) 3,5% состава сводного индекса реестровых терминов на букву Я (ярус, ять – всего 2 общих термина);
3) наиболее значимую часть содержания сводных индексов реестровых терминов трех восточнославянских толковых СЛТ (на буквы А,
Р, Я) составляют лингвистические термины, представленные только
в одном из трех обследованных СЛТ толкового типа.
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При этом очевидным лидером по количеству «самобытных» (т.е. не
имеющих полных эквивалентов в других словарях) лингвистических
терминов среди трех сравнивавшихся восточнославянских толковых
СЛТ является украинский словарь (Загнітко 2012). В частности, на
букву А в данном словаре представлено 390 лингвистических терминов, не имеющих полных (по форме и значению) эквивалентов в
других восточнославянских СЛТ (абдукція, абіонім, абономінація,
абревійоване ім’я, абрупція, абсолютний кінець слова, абсолютний початок слова, абсолютний час, абсолютні синоніми, абстрактна лексика, абстрактне мислення, абстрактні іменники, абузія, ас-3 dolby
digital, аверсія, автокаталіз, автокомунікація, автологія, автоматичний
(машинний) переклад, автоматичний словник, автонім, автор, авторфункція, авторизатор, авторизація и другие украинские лингвистические термины). В совокупности эти национально специфические
термины составляют 39,2% всего состава сводного индекса реестровых
терминов восточнославянских толковых СЛТ на букву А.
В свою очередь, на букву Р в украинском словаре (Загнітко 2012)
выявлены 372 лингвистических термина, не имеющие полных (по
форме и значению) эквивалентов в других восточнославянских СЛТ
(радиксоіди, рамка перформативна, рамка відмінкова, рамплісаж, раритив, раса, рацея, реактивний мовленневий акт, реакція, реакція перлокутивна, реалізація грамем імплікативна, реалізовані норми и др.).
В совокупности эти национально специфические украинские термины составляют 48,5% содержания сводного индекса реестровых терминов восточнославянских толковых СЛТ на букву Р.
Наконец, на букву Я в рассматриваемом СЛТ (Загнітко 2012) идентифицировано 14 лингвистических терминов и номенов, не имеющих
полных эквивалентов в белорусском и русском СЛТ (явний контекст,
ядро лінгвокультурологічного поля, язичок маленький (увула), як емфатична придіеслівна, як початкова розповідна, як…, так і… градаційний
розмовний, який так (який тут) емоційна, якийсь емоцийний, якийсь
емфатичний, якість міжмовноі комунікаціі, якість мовлення, якості
мовлення комунікативні, ясність мовлення/ясність мови, я-текст).
Эти украинские термины и номены составляют 24,3% содержания
сводного индекса реестровых терминов восточнославянских толковых
СЛТ на букву Я.
Terminologija | 2014 | 21

45

На втором месте после украинского СЛТ (Загнітко 2012) по количеству лингвистических терминов, не имеющих полных эквивалентов
в составе других восточнославянских ЛСТ, идет белорусский словарь
(Булахов 2002-2005). В частности, на букву А в нем представлено 237
«уникальных» терминов (абецеда, аблативный/аблятивный, аблаутный, абсолютная конструкция, абсорбировать, абстрагировать, абстрактная единица, абстрактное слово, абстрактно-семантический
принцип, абстрактно-собирательное имя, абстрактность, авеста и
др.), которые в совокупности составляют 23% всего состава сводного
индекса реестровых терминов восточнославянских толковых СЛТ на
букву А. Далее, на букву Р в белорусском словаре содержится 201
лингвистический термин, не имеющий полных эквивалентов в других
рассматриваемых словарях (равногласный, равнозвучащий, равнозначащий/ равнозначущий, равнозначный, равносложность, разбирание,
разбор, разветвление, развиваться/ развиться, развитие, разговаривать, разговор, разговорная речь, разговорно и др.), удельный вес которых в сводном индексе реестровых терминов восточнославянских
толковых СЛТ на букву Р составляет 26,2%. Наконец, на букву Я в
белорусском словаре выявлено 18 исторически ориентированных, «самобытных» терминов (язык-жаргон, языковед/языковеды, языкоиспытатель, языкоисследование, языкоисследователь, языкосравнение, языкотворчество, языкоучение, язык-первоисточник, язык-потомок, языкпредок, язык-примитив, язык-родоначальник, язычно-небный, яканьеиканье, якать, якающий, якутский язык), доля которых в сводном
индексе реестровых терминов восточнославянских толковых СЛТ на
букву Р доходит до 31%.
Третью позицию среди сравниваемых восточнославянских толковых
СЛТ по количеству лингвистических терминов, не имеющих полных
эквивалентов в составе других словарей, занимает словарь О.С. Ахмановой. Так, на букву А в нем представлено 197 устаревших и редко употребительных терминов, которых нет в реестрах других восточнославянских СЛТ (аблаутная база, абруптивный, абсолютивный,
абсолютно-бессубъектное предложение, абсолютный вопрос, абстрактивная релевантность, абстрактное действие, абстрактное предложение, абстрактные существительные, абстрактные формы, абстрактный глагол, абстрактный звук и др.), которые в совокупности
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составляют без малого 20% содержания сводного индекса реестровых
терминов восточнославянских толковых СЛТ на букву А. Далее, на
букву Р в словаре О.С. Ахмановой насчитывается 120 лингвистических
терминов, не имеющих полных эквивалентов в реестрах других восточнославянских толковых СЛТ (равновесие динамическое, равновесный
дифтонг, равнозвучащие слова, равнозначащие слова, равнозначное
противопоставление, равнозначные слова, равноименность, равноконечность, равномерное ударение, разборчивость речи и др.). Удельный вес
указанных терминов превышает 15,7% всего состава сводного индекса реестровых терминов восточнославянских толковых СЛТ на букву
Р. Наконец, на букву Я в словаре О.С. Ахмановой выявлено 9 терминов, не имеющих полных эквивалентов в белорусском и украинском
СЛТ (явления отмирающие, явления развивающиеся, ядро дифтонга,
ядро слоговое, языковый, язычковый, яркие гласные, яркий, ямбическое
сокращение). Выявленные в словаре О.С. Ахмановой редко употребительные термины составляют более 15,5% содержания сводного индекса реестровых терминов восточнославянских толковых СЛТ на
букву Я.
Результаты проведения сравнительного анализа содержания сводных
индексов реестровых терминов трех восточнославянских толковых
СЛТ (на буквы А, Р, Я) с использованием приема параллельного
чтения словарей позволяют нам сделать следующие выводы:
1) на отбор реестровой лексики для рассматривавшихся СЛТ наибольшее влияние оказала практика терминоупотребления в тех научных, справочных и учебных текстах, которые использовались авторами этих словарей (О.С. Ахмановой, М.Г. Булаховым и А.А. Загнитко) в качестве источников терминологического материала при их
составлении. В частности, обработка О.С. Ахмановой 17 разнотипных
СЛТ на 9-ти языках реально повлияла на включение в реестр составленного ею словаря (Ахманова 1969) целого ряда лингвистических
терминов, которые использовались в метаязыке зарубежной лингвистики середины прошлого века и которые являются редкоупотребительными в современном восточнославянском языкознании (аблаутная база, абруптивный, автономисты, агма, адверсив, актум, амальгамирующие языки, анудатта, анунасика и др.). Поэтому полностью
обоснованным явилось невключение перечисленных и подобных им
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заимствованных терминов в реестры последующих восточнославянских СЛТ (Булахов 2002-2005 и Загнітко 2012).
Аналогичным образом использование М.Г. Булаховым в качестве
текстовой основы для своего Опыта исторического словаря русской
лингвистической терминологии весьма значительного количества лингвистических текстов XVI-XIX вв. способствовало включению в реестр
данного словаря целого ряда устаревших лингвистических терминов
и профессионализмов, имеющих главным образом историческое значение (абецеда, аблаутный, азъ, акальщик, алфавитарь, аналогистыграмматики, ариоевропейский, аудиция, языкоисследование, языкосравнение, языкоучение и др.), которые в современных учебных СЛТ, как
правило, не используются. Наконец, подчеркнутое внимание А.А. Загнитко, автора Словника сучасноі лінгвістики: поняття і тэрміни, к
изучению метадиалектов (подъязыков) новейших направлений современного языкознания (лингвокультурологии, этнолингвистики, патолингвистики, нейролингвистики, коммуникативной лингвистики, функциональной грамматики и др.) привело к включению в его словарь
многочисленных новейших терминов (абіонім, ас-3 dolby digital,
агнонімы, адресантність, aiff (audio interchange file format), аксіальна
комунікація, аксіолема, аксіостемма, аксон, актантно-рольова грамматика и др.) и специализированных номенклатурных названий (початкове що за…, ти вульгарне/ти фамільярне, ти покровительства, це
емфатичне, це розмовне незадоволення, як емфатична придіеслівна, як
початкова розповідна, як…, так і… градаційний розмовний, який так
(який тут) емоційна, якийсь емоцийний, якийсь емфатичний и др.),
используемых представителями данных направлений в своих работах;
2) значительное влияние на отбор реестровой лексики для восточнославянских толковых СЛТ оказывала также методологическая позиция, занимаемая авторами этих словарей. По мнению О.С. Ахмановой, «очень важным вопросом является вопрос о том, к каким частям речи принадлежат или должны принадлежать лингвистические
термины: ограничивается ли терминология данной области знания
существительными или же в нее входят также прилагательные, глаголы и другие части речи. Отвечая на этот вопрос, следует прежде
всего обратить внимание на то, что в европейских языках система
существительных настолько развита, имеются настолько неограни48
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ченные возможности образовывать отглагольные существительные и
отвлеченные существительные, образованные от основ прилагательных, что основной состав терминологического списка для этих языков вполне может быть исчерпан существительными. Что касается
глаголов, то для языковедческой терминологии они не типичны и
легко могут быть заменены отглагольными существительными» (Ахманова 1969: 11). Именно вследствие занятой О.С. Ахмановой методологической позиции в вопросе о частеречных характеристиках
лингвистических терминов в реестре составленного ею словаря безраздельно доминируют термины-существительные и терминыприлагательные. Включение в реестр ее словаря отдельных префиксов
(алло-, верхне- и др.) относится к числу редких исключений.
Совсем иную методологическую позицию по данному вопросу занимал М.Г. Булахов, который писал о частеречных характеристиках
реестровых единиц своего словаря следующее: «Основную часть корпуса словаря составляют субстантивные и глагольные термины. Наряду с этим с целью показа деривативных и валентных свойств терминов в реестр словаря вводятся прилагательные, причастия и наречия, если они имеют отношение к лингвистической терминологии»
(Булахов 2002 I 5). В полном соответствии с данными методологическими взглядами М.Г. Булахова в реестре его словаря широко представлены не только глаголы и причастия, но даже наречия (адвербиально, акустически, алфавитно, аналогически, анафорически, аномально, антепозитивно, аппозитивно, артикуляторно, архаически, атрибутивно и др.);
3) важным фактором, серьезно повлиявшим на отбор реестровой
лексики для сравниваемых восточнославянских толковых СЛТ, стало авторское понимание макроструктуры данных словарей. Поскольку во всех этих трех словарях основным способом организации текстового пространства является алфавитно-гнездовой принцип, то
очень многое зависело от того, какой статус получал тот или иной
лингвистический термин (статус основной реестровой единицы или
статус термина меньшего семантического объема, включаемого в
словарное гнездо основной реестровой единицы) и использовался ли
в словаре такой лексикографический параметр, как отсылочное слово (отсылочная статья). Однако здесь мы уже переходим к сравниTerminologija | 2014 | 21
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тельному анализу микро- и макроструктуры восточнославянских
толковых СЛТ.
В частности, изучение микроструктуры, т.е. структуры словарных
статей сравниваемых словарей (Ахманова 1969; Булахов 2002-2005;
Загнітко 2012), показало, что авторы этих СЛТ в зависимости от
типа используемой статьи по-разному определяли перечень обязательных структурных элементов такой словарной статьи. В словаре
О.С. Ахмановой представлены словарные статьи следующих типов:
1) словарная статья-гнездо терминов; 2) словарная статья одного термина; 3) отсылочная словарная статья. При этом наибольший объем
имеет словарная статья-гнездо терминов, которая включает, как правило, следующие структурные элементы: а) вокабулу, т.е. заголовочный (родовой) термин, в роли которого чаще всего выступают русскоязычные однословные термины (аббревиатура, абсолютный, адаптация, аканье, анализ и др.) или терминированные словосочетания
(будущее время, внутрислоговой приступ, именительный падеж, родительный падеж и др.); б) иноязычные эквиваленты к заголовочному
термину (англ., фр., нем., исп.); в) толкование родового термина;
г) связанные с заголовочным термины меньшего семантического объема (Аббревиатура буквенная, Аббревиатура буквенно-звуковая, Аббревиатура звуковая и др.); д) иноязычные эквиваленты к терминам
меньшего семантического объема; е) толкования терминов меньшего
семантического объема; ё) словосочетания, иллюстрирующие употребление толкуемого термина в лингвистическом контексте (например, к заголовочному термину абсолютный приводятся иллюстративные словосочетания Абсолютные глаголы. Абсолютный падеж. Абсолютная позиция. Абсолютное положение).
Менее крупный объем имеет в словаре О.С. Ахмановой словарная
статья одного термина, поскольку включает следующие структурные
элементы: а) заголовочный термин, в роли которого чаще всего выступают русскоязычные однословные термины (аббревиация, абзац,
автоматизм и др.) или терминированные словосочетания (автономный грамматический процесс, акрофонический принцип, аморфное предложение и др.), реже префиксы (алло-, анте-, верхне-, нижне- и др.)
или латинские термины (abstractum pro concreto, activa tantum, media
tantum, nomen agentis, pluralia tantum, singularia tantum и др.); б) иноязычные эквиваленты к заголовочному термину (например, для реестро50
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вого термина резонатор – это англ. resonator, фр. resonauter, нем. Resonator, исп. resonador); в) толкование заголовочного термина (к примеру, толкование вокабулы резонатор имеет следующий вид: ‘Прибор
или естественное устройство, которые резонируют на определенную
частоту колебаний, усиливая их’); г) иллюстрации в виде терминированных словосочетаний (так, заголовочный термин резонатор иллюстрируется словосочетанием Резонатор ротовой).
Наконец, наиболее лаконичную форму выражения в словаре О.С. Ахмановой имеет отсылочная словарная статья, которая, как правило,
включает только два структурных элемента: а) заголовочный термин
и б) отсылку на другую словарную статью, в которой приводится
толкование данного термина. Учитывая незначительный объем отсылочных словарных статей, приведем в качестве примеров две таких
статьи с разной структурой отсылки: «абстрактное действие см. действие абстрактное. абстрактное значение см. значение» (Ахманова
1969: 30).
В свою очередь, набор типов словарных статей и перечни включаемых ими структурных элементов в словаре М.Г. Булахова имеют
существенные отличия (в сравнении со словарем О.С. Ахмановой).
В частности, состав словарных статей в белорусском СЛТ включает
следующие их типы: 1) словарная статья – гнездо терминов; 2) словарная статья одного термина. При этом, если словарная статья –
гнездо терминов может достигать весьма значительных размеров (от
одной до нескольких десятков страниц словарного текста), то словарная статья одного термина порой не превышает размеров стандартной строки словарного текста. Указанные количественные различия в объемах двух типов словарных статей в словаре М.Г. Булахова объясняются отличающимися перечнями структурных элементов,
представленных в этих статьях.
Так, словарная статья – гнездо терминов в словаре М.Г. Булахова
включает, как правило, следующие структурные элементы: а) вокабулу, т.е. заголовочный (родовой) термин, в роли которого выступают
русскоязычные однословные термины (аббревиатура, аблатив/аблятив, аблаутный, абстракция и др.) или терминированные словосочетания (ассимилятивно-диссимилятивное аканье (яканье), беглый
гласный (согласный), бытийное предложение и др.); б) грамматическую
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помету, указывающую на род термина (ж., м., ср.); в) толкование
значений заголовочного термина (например: аббревиатура – ‘Условное
сокращение слов’); г) иллюстративные цитаты (их количество варьирует от статьи к статье) из обследованных текстовых источников
(монографии, учебники, словари, энциклопедии, научные статьи и
др.), содержащие дополнительную информацию о понятийном содержании заголовочного термина (к примеру, содержание реестрового термина абстракция раскрывается в т.ч. посредством следующей
цитаты из 2-го издания книги Р.А. Будагова Введение в науку о языке
(Москва, 1965, с. 219): «Грамматика оперирует не всякими абстракциями, а абстракциями реальных слов и реальных языков»); д) адресатные характеристики каждой используемой иллюстративной цитаты; е) термины меньшего семантического объема, связанные с заголовочным термином (например: абстракция грамматическая; абстракция лексическая; абстракция фонетическая и др.); ё) толкование отдельных терминов меньшего семантического объема (так, термин
сила языка в гнездовой словарной статье термина язык толкуется следующим образом: ‘потенциальная способность, условие, возможность
совершенствования языка’ (Булахов 2005 V 55). Однако подавляющее
большинство терминов меньшего семантического объема в словаре
М.Г. Булахова остается без толкования; ж) иллюстративные цитаты
из текстовых источников к отдельным терминам меньшего семантического объема. Например, понятийное содержание термина сила
языка, помимо толкования, раскрывается также при помощи двух
иллюстративных цитат из учебника И.И. Давыдова Чтения о словесности (Москва, 1837, с. 94-95) и его же Опыта общесравнительной
грамматики русского языка (Санкт-Петербург, 1852, с. 449). Однако
для подавляющего большинства терминов меньшего семантического
объема развернутые иллюстративные цитаты в словаре М.Г. Булахова не приводятся; з) адресатные характеристики каждого термина
меньшего семантического объема.
Значительно более краткий перечень структурных элементов имеют в словаре М.Г. Булахова словарные статьи отдельных терминов.
Причем содержание данного перечня варьирует от статьи к статье.
Самый полный вариант такого перечня включает следующие структурные элементы: а) вокабулу, т.е. заголовочный термин, в роли которого выступают русскоязычные однословные термины (аббревиация,
52

Вячеслав Щербин | Толковые словари лингвистической терминологии 		
						 | в восточнославянских странах: сравнительный анализ

абецеда, абзац, абруптив и др.) или терминированные словосочетания
(абстрактная единица, абстрактное значение, абстрактное слово и
др.); б) грамматическую помету, указывающую на род термина; в) толкование заголовочного термина; г) иллюстративные цитаты из текстовых источников; д) адресатные характеристики иллюстративных
цитат. Самый короткий вариант такого перечня включает только два
структурных элемента: а) заголовочный термин и б) адресатные характеристики данного термина в текстовых источниках. В качестве
примеров таких сверхлаконичных словарных статей в словаре М.Г. Булахова можно назвать статьи следующих заголовочных терминов: абсолютная хронология языковых изменений, акустический аспект в
изучении звуков языка, апеллятив географический, апеллятивная лексика, ритмико-интонационные отношения, ритмико-мелодическая особенность стиха, ритмико-мелодическая сторона речи, ритмикосинтаксические единицы, ритмико-синтаксический период, ритмикосинтаксическое членение, язык-жаргон, язык-источник, язык-объект,
язык-первоисточник, язык-посредник, язык-потомок, язык-предок, языкпримитив, язык-родоначальник, якутский язык и др. Понятно, что
использование вместо толкований отдельных реестровых терминов
их адресатных характеристик не является равноценной заменой для
СЛТ толкового типа.
Свои микроструктурные особенности имеет и словарь А.А. Загнитко. В частности, перечень словарных статей украинского СЛТ включает следующие их типы: 1) словарная статья-гнездо терминов; 2) словарная статья одного термина; 3) отсылочная словарная статья. При
этом наибольшим объемом обладают словарные статьи – гнезда терминов, которые включают, как правило, следующие структурные элементы: а) вокабулу, т.е. заголовочный (родовой) термин, в роли которого выступают украинскоязычные однословные термины (абзац,
абревіація, антитеза, антоніми, аорист, архаізми, асиміляція и др.)
или терминированные словосочетания (бібліотека електронна,
варіантність літературноі норми, відмінок давальний (датив) и др.);
б) этимологическую справку о происхождении заголовочного термина: например, абзац (нім. Absatz – відступ); антоніми (грецьк. anti –
проти й onyma – ім’я); в) толкование заголовочного термина (например,
абревіація – ‘спосіб утворення іменників шляхом скорочення елементів
слів, об’еднаних в одне словосполучення’); г) термины меньшего сеTerminologija | 2014 | 21
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мантического объема, связанные с заголовочным термином (например:
абревіація ініціальна, абревіація поскладова, абревіація поскладовослівна, абревіація змішана, абревіація телескопічна); д) толкования
терминов меньшего семантического объема (например: абревіація
поскладово-слівна – ‘поеднання цілого слова і скороченного елемента:
зарплата – заробітна плата, корпункт – кореспондентський пункт’);
е) в отдельных словарных статьях – гнездах терминов представлены
также иллюстративные цитаты из текстовых источников (например,
в гнездовой словарной статье термина антитеза понятийное содержание термина меньшего семантического объема антитеза складна
раскрывается при помощи следующей цитаты из поэтического произведения Лины Костенко: «Б і л і, б і л і обличчя у ч о р н і й воді, /
неповторні обличчя навік зостаються. /На с т а р и х фотографіях усі
м о л о д і, /На старих фотографіях мертві сміються»).
Меньший объем в словаре А.А. Загнитко имеют словарные статьи
отдельных терминов, которые включают, как правило, следующий
набор структурных элементов: а) вокабулу, т.е. заголовочный термин,
в роли которого обычно выступают украинскоязычные, латиноязычные и англоязычные однословные термины (абдукція, абіонім, аблаут,
agnomen, агноніми, аграфія, альтер-его (alter-ego), harpy, habeoконструкціі и др.), терминированные словосочетания (ac-3 dolby digital, автостереотип етнічний, адекватність семантична, азбука морзе,
aiff (audio interchange file format), акомодація лінгвокультурна негативна и др.), отдельные префиксы (а-, ан-, ім-, ін-, орто-, суб-, супер-,
ультра-, уні-) и суффиксоиды (-цид); б) этимологическую справку о
происхождении термина (например, аблаут (нім. Ablaut – зміна голосного)); в) толкование заголовочного термина (например: абіонім –
‘власне ім’я неістоти природного довкілля або ж створеного людиною.
Сюди зароховують топоніми, стратоніми, космоніми, астроніми,
антропоніми, катайконіми, гідроніми і под.’); г) для отдельных заголовочных терминов в словаре А.А. Загнитко, помимо краткого толкования, подается развернутое энциклопедическое описание их понятийного содержания (например, для терминов абдукція, аглютинація,
алюзія, варваризм, дискурс, дреговічи и др.).
Наконец, самый краткий перечень структурных элементов в словаре А.А. Загнитко содержат отсылочные словарные статьи: а) вокабу54
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лу, т.е. заголовочный термин и б) отсылку на другую словарную статью, в которой толкуется данный термин (например: абревійоване
ім’я – див.: ім’я абревійоване).
Таким образом, микроструктурные характеристики толковых восточнославянских СЛТ довольно существенно отличаются а) по набору используемых типов словарных статей; б) по количеству и разнообразию включаемых в такие статьи структурных элементов; в) по
среднему объему гнездовых словарных статей (наиболее компактными
являются такие статьи в словаре О.С. Ахмановой, наиболее пространными – в словаре М.Г. Булахова). Однако наиболее существенные
отличия между сравниваемыми восточнославянскими СЛТ толкового
типа выявлены нами не в микроструктуре, а в макроструктуре данных
словарей. При этом макроструктуру (или макрокомпозицию) сравниваемых СЛТ мы понимали, вслед за С.В. Гриневым-Гриневичем, достаточно широко: «К области макрокомпозиции, то есть формирования
макроструктуры словаря, относятся такие вопросы композиции словаря в целом, как выбор принципа представления (расположения) лексики, определение состава основных частей словаря, а также способов
представления в словаре многословных единиц (терминологических
словосочетаний), а также многозначных и омонимичных единиц»
(Гринев-Гриневич 2009: 39).
Невзирая на чересчур широкий спектр вопросов, относимых к области макрокомпозиции словаря, ключевую роль в процессе определения типа макроструктуры словаря обычно играет основной принцип
организации его текстового пространства (алфавитный, тематический,
хронологический, цифровой и др.). В качестве такого основного принципа представления описываемой терминологической лексики авторы
всех трех восточнославянских СЛТ толкового типа называют алфавитную подачу реестрового материала (Ахманова 1969: 21; Булахов
2002 I 5; Загнітко 2012 I 7). При этом, однако, следует помнить о
том, что «алфавитный порядок следования словарных статей... может
быть сплошным, когда каждая вокабула – лексическая единица, подлежащая описанию в словаре, – имеет свою статью, и все статьи располагаются в строгом алфавитном порядке, и гнездовым, когда одна словарная статья может объединять информацию о нескольких
связанных между собой вокабулах» (Гринев-Гриневич 2009: 40).
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Поскольку во всех трех восточнославянских СЛТ толкового типа попеременно используется как сплошной алфавитный порядок подачи
вокабул, так и гнездовой алфавитный порядок их расположения, то
целесообразно говорить о смешанном, алфавитно-гнездовом принципе
организации текстового пространства сравниваемых восточнославянских СЛТ. Более того, как показало проведенное нами исследование,
именно отличающимися авторскими подходами к использованию смешанного, алфавитно-гнездового принципа подачи терминологических
единиц обусловлены основные различия между рассматриваемыми толковыми СЛТ. В частности, нами выявлены существенные расхождения
между сравниваемыми восточнославянскими СЛТ по следующим двум
параметрам: а) удельный вес гнездовых словарных статей в общем количестве обследованных словарных статей (на буквы А, Р, Я) в рассматриваемых СЛТ; б) среднее количество вокабул (родовой термин и
связанные с ним термины меньшего семантического объема), включаемых в одно словарное гнездо разными восточнославянскими СЛТ.
Так, в словаре О.С. Ахмановой содержится 339 словарных статей
на букву А, 75 из которых (или 22,1%) представляют собой словарные
гнезда. Наиболее крупные гнездовые словарные статьи (в их число
включались гнезда, объединяющие 10 и более вокабул) имеют следующие заголовочные (родовые) термины: абсолютный – 28 вокабул,
анализ – 17, артикль – 14, артикуляция – 13, ассимиляция – 11,
атрибутивный – 10, аффикс – 11. В среднем в одном словарном
гнезде на букву А в словаре О.С. Ахмановой толкуется 4,6 термина,
включая родовой термин.
В свою очередь, на букву Р в словаре О.С. Ахмановой представлено
175 словарных статей, 43 из которых (т.е. 24,6%) можно отнести к
числу словарных гнезд. Наиболее крупными словарными гнездами располагают следующие родовые термины на букву Р: речевой – 20 вокабул, речь – 44, род – 12, родительный падеж – 31. В среднем в одном
словарном гнезде толкуется 5,6 термина, включая родовой термин.
Наконец, на букву Я в словаре О.С. Ахмановой содержится 21
словарная статья, три из которых (т.е. 14,3% от их общего количества)
являются словарными гнездами. Наиболее крупные словарные гнезда
имеют два заголовочных термина: язык – 91 вокабула и языковой – 10.
В среднем в одном словарном гнезде на букву Я толкуется 35 терминов, включая родовой.
56
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Поскольку разброс количественных данных по двум анализируемым
параметрам в статьях словаря О.С. Ахмановой на буквы А, Р, Я является весьма значительным, имеет смысл ориентироваться на агрегированные значения таких показателей, т.е. вычисленные на общем
массиве проанализированных словарных статей на буквы А, Р, Я.
Общий объем такого массива составил 535 словарных статей, 121 из
которых (т.е. 22,6% от всего массива статей) можно отнести к числу
словарных гнезд. Таким образом, удельный вес словарных гнезд в
общем количестве проанализированных статей из словаря О.С. Ахмановой значительно ниже той величины, которую указывают И.С. Куликова и Д.В. Салмина для данного словаря: «…около половины статей построены по гнездовому принципу, т.е. включают производные
от заголовочного составные термины меньшего семантического объема» (Куликова, Салмина 2002: 79). В среднем в одном словарном
гнезде на буквы А, Р, Я в словаре О.С. Ахмановой толкуется 5,7
термина, включая родовой.
Совсем иные количественные показатели по указанным параметрам
(удельный вес гнездовых словарных статей и среднее количество вокабул в одном словарном гнезде) выявлены при обследовании статей
словаря М.Г. Булахова на буквы А, Р, Я. Так, на букву А в данном
словаре представлена 381 словарная статья, в том числе 151 словарное
гнездо, что составляет 38,8% от общего количества обследованных
словарных статей. Наиболее крупные словарные гнезда на букву А
имеют следующие заголовочные термины: адъективный – 19 вокабул,
азбука – 24, азбучный – 10, аканье/акание – 42, акающий – 50, акустический – 50, акцент – 47, акцентный – 22, акцентологический – 20,
акцентология – 11, акцентуация – 26, алфавит – 95, алфавитный –
18, анализ – 16, аналитический – 20, аналогический – 14, аналогия – 47,
аорист – 93, аппозитивный – 13, арго – 39, арготический – 12, артикулировать – 12, артикуляционный – 28, артикуляция – 178, архаизм – 43, архаический – 31, ассимиляция – 53, ассоциативный – 13,
ассоциация – 88, атрибут – 37, атрибутивно-предикативный – 11,
атрибутивность – 13, атрибутивный – 27, аффикс – 28, аффриката –
39. В среднем в одном словарном гнезде представлена информация
об 11,5 разных терминах, включая родовой термин.
В свою очередь, на букву Р в словаре М.Г. Булахова содержится
263 словарные статьи, 96 из которых (т.е. 36,5% от общего количества
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статей на букву Р) относятся к числу словарных гнезд. При этом
наиболее крупными словарными гнездами располагают следующие
заголовочные термины: разговор – 65 вокабул, разговорный – 36, рефлекс – 122, рефлексация – 18, рецессия – 15, речевой – 181, речение –
188, речь – 894, ритм – 18, ритмический – 46, ритмичность – 10,
риторика – 45, риторический – 37, рифма – 34, род – 86, родительный
падеж – 93, родовой – 37, рукописный – 16, рукопись – 168, русизм –
20, русификация – 12, русский язык – 32. В среднем в одном словарном
гнезде на букву Р содержится информация о 25,7 термина, включая
родовой термин.
Наконец, на букву Я в словаре М.Г. Булахова представлено 32 словарных статьи, в том числе 14 словарных гнезд (т.е. 34,4% от общего
количества статей на букву Я). К числу наиболее крупных словарных
гнезд следует отнести статьи следующих заголовочных терминов:
язык – 5211 вокабул, языковед/языковеды – 18, языковедение – 25, языковой – 595, языкознание – 46, яканье – 29. В среднем в одном словарном гнезде на букву Я приводятся сведения о 73,5 терминах, включая
родовой термин. При определении среднего количества вокабул в
одном словарном гнезде на букву Я сознательно не учитывались количественные данные словарного гнезда концепта язык, которое как
по своему внешнему объему (80 страниц словарного текста), так и по
количеству включаемых вокабул (5211 терминов меньшего семантического объема, чем родовой термин язык) является, на наш взгляд,
специальным словарем одного концепта в составе другого словаря.
Как видно из приведенных количественных данных по двум анализируемым параметрам в словаре М.Г. Булахова, их разброс по разным
буквам тоже является весьма значительным: а) по первому параметру
(удельный вес словарных гнезд в общем количестве словарных статей)
такой разброс по буквам А, Р, Я составляет соответственно 38,8%;
36,5% и 34,4%; б) по второму параметру (среднее количество вокабул
в одном словарном гнезде) разброс количественных данных по буквам
еще больше: 11,5 вокабул; 25,7 и 73,5. Поэтому нами были вычислены агрегированные значения анализируемых показателей на всем массиве словарных статей на буквы А, Р, Я. Общий объем такого массива в словаре М.Г. Булахова составил 676 словарных статей, 258 из
которых (т.е. 38,2% от общего количества статей массива) являются
словарными гнездами. При этом в среднем в одном словарном гнез58
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де (на массиве словарных статей на буквы А, Р, Я) в словаре М.Г. Булахова приводится информация о 19,1 термина, включая родовой
термин. Если экстраполировать эти средние показатели на весь объем словаря М.Г. Булахова, то путем несложных подсчетов легко можно вычислить ориентировочное количество всех вокабул (заголовочных терминов и связанных с ними терминов меньшего семантического объема), содержащихся в этом словаре. По нашим подсчетам,
это около 60 тысяч терминологических единиц.
Еще более впечатляющие количественные показатели по макроструктурным параметрам были выявлены при обследовании статей
словаря А.А. Загнитко на буквы А, Р, Я. Так, на букву А в данном
словаре представлено 489 статей, в том числе 13 статей (или 2,7% от
их общего количества на данную букву) являются словарными гнездами. Наиболее крупными из низ являются словарные статьи следующих реестровых терминов: антоніми – 11, аорист – 24, асиміляція –
17, афікс – 10, афоризм – 12. В среднем в одном словарном гнезде
толкуется 8,1 термина, включая родовой.
В свою очередь, на букву Р в словаре А.А. Загнитко содержится 394
словарные статьи, среди них – 26 словарных гнезд, что составляет 6,6%
от общего количества статей на букву Р. Наиболее крупные словарные
гнезда имеют следующие заголовочные термины: речення богатокомпонентне складне – 10 вокабул, речення неповне – 12, речення односкладне – 13, речення складнопідрядне нерозчленованоі структури – 19, речення складнопідрядне розчленованоі структури – 13, речення складносурядне закритоі структури – 10, рівні мови – 11. В среднем в одном словарном гнезде на букву Р толкуется 6,5 термина, включая родовой.
Наконец, на букву Я в словаре А.А. Загнитко представлено 18 словарных статей, среди которых отсутствуют словарные гнезда. Учитывая
весьма значительный разброс по буквам А, Р, Я количественных значений анализируемых показателей в словаре А.А. Загнитко (по первому параметру – 2,7%; 6,6% и 0,0%; по второму параметру – 8,1 термина; 6,5 и 0,0), были определены агрегированные значения показателей
на всем массиве словарных статей на буквы А, Р, Я в словаре А.А. Загнитко. Общий объем такого массива составил 902 словарные статьи,
из которых 39 статей (т.е. 4,3% от объема всего массива) являются
словарными гнездами. В среднем в одном словарном гнезде на буквы
А, Р, Я толкуется 7,1 термина, включая родовой.
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Для наглядности количественные данные по анализируемым макроструктурным параметрам в трех сравниваемых восточнославянских
СЛТ толкового типа отражены в Таблице 4.
Таблица 4. Сводные данные о макроструктурных характеристиках толковых восточнославянских СЛТ
Название
СЛТ
(сокра
щенно)

Макроструктурные характеристики толковых
восточнославянских СЛТ
Удельный вес словарных гнезд
в толковых СЛТ (в %)

Среднее количество вокабул в
одном словарном гнезде
толковых СЛТ

Статьи Статьи Статьи Статьи Статьи Статьи Статьи Статьи
на А
на Р
на Я
на А,
на А
на Р
на Я
на А,
Р, Я
Р, Я
Ахманова 22,1
1969

24,6

14,3

22,6

4,6

5,6

35,0

5,7

Булахов
38,8
2002-2005

36,5

34,4

38,2

11,5

25,7

73,5

19,1

Загнітко
2012

6,6

0,0

4,3

8,1

6,5

0,0

7,1

2,7

Проанализировав содержание Таблицы 4, можно сделать вывод, что
макроструктурные характеристики наиболее полных толковых восточнославянских СЛТ (по удельному весу словарных гнезд в общем
количестве статей и по среднему количеству вокабул в одном словарном гнезде) существенно отличаются. Указанные отличия дополняются тем обстоятельством, что авторы сравниваемых восточнославянских СЛТ толкового типа по-разному подходили к определению
статуса тех или иных терминов в качестве заголовочных (родовых)
терминов, а также типа их статей в своих словарях.
К примеру, О.С. Ахманова считала, что «хотя такие термины, как
“алгоритм”, “исчисление”, “матрица”, “энтропия” и т.п., встречаются теперь в некоторых стилях лингвистической литературы, их никак
нельзя считать частью метаязыка лингвистики и нет никаких оснований включать их в настоящий словарь» (Ахманова 1969: 8). Однако,
по справедливому замечанию И.С. Куликовой и Д.В. Салминой, «за
10 последних лет лицо лингвистики серьезно изменилось» (Куликова,
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Салмина 2002: 74), и в более современном словаре А.А. Загнитко уже
представлены следующие заголовочные термины: алгоритм, ентропія,
ентропія повідомлення, матриця, матриця контекстна, матриця
метроритмічна, матриця спілкування, матриця рольова.
Еще одним отличием является выбор авторами сравниваемых восточнославянских СЛТ разных типов словарных статей для одного и
того же заголовочного термина и его производных. Например, в словаре О.С. Ахмановой и в словаре М.Г. Булахова заголовочный (родовой) термин словарь и связанные с ним термины меньшего семантического объема (Словарь двуязычный; Словарь диалектологический; Словарь дифференциальный; Словарь идеологический и др.) представлены в
одном словарном гнезде термина словарь. Совсем иной подход используется в словаре А.А. Загнитко, поскольку в его реестре представлен целый “куст” словарных статей для заголовочного (родового) термина словник и его производных: словник; словник авторський; словник
активний; словник аналогічний; словник антропоцентричний и др.
По-разному толкуется в сравниваемых восточнославянских СЛТ и
такой заголовочный (родовой) термин, как грамматика и его производные. Так, в словаре О.С. Ахмановой в одном словарном гнезде
термина грамматика толкуется как данный родовой термин, так и
связанные с ним термины меньшего семантического объема (Грамматика академическая; Грамматика античная; Грамматика ассоциативная; Грамматика внешняя; Грамматика внутренняя; Грамматика
всеобщая; Грамматика дескриптивная и др.; всего 25 производных
терминов).
В свою очередь, в словаре М.Г. Булахова указанный заголовочный
термин и некоторые его производные толкуются в отдельных словарных статьях, которые подаются по алфавиту первого слова в составе
термина: аналитическая грамматика; всеобщая грамматика; генеративная грамматика; грамматика; историческая грамматика русского
языка; контрастивная грамматика; логико-семантическая грамматика; спекулятивная грамматика; философская грамматика. Кроме того, в словарном гнезде заголовочного термина грамматика приводятся адресатные данные еще о 60-ти терминах меньшего семантического объема (Академическая грамматика; Атомистическая грамматика; Критическая грамматика; Научная грамматика; Нормативная грамматика; Описательная грамматика и др.).
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Наконец, в словаре А.А. Загнитко используется третий подход к толкованию заголовочного термина граматика и его производных. В словарном гнезде указанного заголовочного термина толкуется только сам
родовой термин, а связанные с ним 27 терминов меньшего семантического объема (Граматика академічна; Граматика антична; Граматика
асоціативна; Граматика внутрішня и др.) только перечисляются. А
сразу после словарного гнезда термина граматика подается целый
“куст” самостоятельных словарных статей для производных терминов
от родового термина граматика, которые располагаются по алфавиту
второго (после опорного) слова в составе термина: Граматика
актантно-рольова; Граматика безпосередніх складників; Граматика
відмінкова; Граматика залежностей и др.; всего 19 словарных статей.
Даже если в отношении той или иной группы терминов (например,
в отношении заголовочного термина теория и его производных) подходы авторов сравниваемых восточнославянских СЛТ и совпадают
(во всех трех СЛТ каждый связанный с термином теория термин
меньшего семантического объема толкуется в отдельной словарной
статье), то и тогда между данными словарями существуют значимые
отличия по количеству таких статей. Так, в словаре О.С. Ахмановой
“куст” словарных статей для терминов, связанных с родовым термином теория, насчитывает 20 позиций (теория адаптации; теория волн;
теория генеалогическая; теория двучленной коммуникации и др.).
В свою очередь, аналогичный “куст” словарных статей в словаре
М.Г. Булахова включает 46 позиций (теория адвербиализации; теория
альтернации; теория беккера; теория волн (и. шмидта); теория гласных; теория грамматики и др.). Кроме того, в словарных гнездах
терминов грамматика, лексикография, словарь, язык и др. приводится ещё несколько десятков терминов меньшего семантического объема, связанных с родовым термином теория (Лексикографическая
теория; Ломоносовская теория языка; Научная теория языка; Общая
теория грамматики; Общая теория лексикографии; Теория и практика лексикографии и др.). Наконец, в словаре А.А. Загнитко “куст”
словарных статей для производных от родового термина теорія насчитывает 45 позиций (теоріі аргументаціі; теоріі міжмовноі комунікаціі;
теоріі мови знакові; теорія вербоцентрічна; теорія вигукова и др.).
Сравниваемые толковые восточнославянские СЛТ отличаются друг
от друга не только своей микро- и макроструктурой, но даже общей
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мегаструктурой. Так, мегаструктура словаря О.С. Ахмановой включает следующие разделы: Предисловие; Список использованных словарей;
О построении словаря; Список сокращений [Основной массив словарных статей, приводимых в алфавитном порядке. – В.Щ.]; Указатель
основных английских переводов [Англо-русский словарь лингвистических терминов. – В.Щ.]; Основная терминология метрики и поэтики [Толковый словарь поэтических терминов, составленный В.Ф. Беляевым. – В.Щ.]; Список словарей, использованных при составлении
приложения.
В свою очередь, мегаструктура словаря М.Г. Булахова состоит из
следующих разделов: Т. I. Введение [Основной массив словарных
статей, приводимых в алфавитном порядке от А до Й. – В.Щ.]; Основные источники «Опыта словаря»; Т. II [Основной массив словарных
статей, приводимых в алфавитном порядке от К до П. – В.Щ.]; Т. III
[Основной массив словарных статей, приводимых в алфавитном порядке от П до С. – В.Щ.]; Т. IV [Основной массив словарных статей,
приводимых в алфавитном порядке от С до Ч. – В.Щ.]; Т. V [Основной массив словарных статей, приводимых в алфавитном порядке от
Ш до Я. – В.Щ.]; Дополнения [Новые словарные статьи, дополняющие
основной массив словарных статей и располагающиеся в алфавитном
порядке от А до Ф. – В.Щ.]; Очерк истории русской лингвистической
терминологии; Предметно-терминологический указатель; Дополнительный список источников лингвистической терминологии; Опечатки и исправления в «Опыте исторического словаря русской лингвистической терминологии» (том I-V).
Наконец, свой, специфический набор разделов имеет и мегаструктура словаря А.А. Загнитко: Т. 1. Вступ [Повторяется в каждом томе
словаря. – В.Щ.]; Структура словника [Повторяется в каждом томе
словаря. – В.Щ.]; Поняття і терміни [Основной массив словарных
статей, приводимых в алфавитном порядке от А до Й. – В.Щ.]; Т. 2.
Вступ; Структура словника [Основной массив словарных статей, приводимых в алфавитном порядке от К до О. – В.Щ.]; Т. 3. Вступ;
Структура словника [Основной массив словарных статей, приводимых
в алфавитном порядке от П до С. – В.Щ.]; Т. 4. Вступ; Структура
словника [Основной массив словарных статей, приводимых в алфавитном порядке от Т до Я. – В.Щ.]; Абетковий покажчик; Список
літератури і словників.
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Таким образом, проведение сравнительного анализа содержания трех
наиболее полных восточнославянских СЛТ толкового типа с использованием приема параллельного чтения словарей позволило выявить
общие и специфические элементы в реестровых, микро-, макро-, и
мегаструктурных составляющих этих словарей. Каждый из проанализированных СЛТ имеет свои, специфические достоинства. В частности,
сильными сторонами словаря О.С. Ахмановой до настоящего времени
остаются краткие и логически выверенные определения терминов, а
также наличие иноязычных (английских, французских, немецких и
испанских) эквивалентов к реестровым терминам. В свою очередь,
бесспорными достоинствами словаря М.Г. Булахова являются а) мощная метаречевая основа словаря; б) исключительно широкий охват
производных от заголовочных терминов; в) обилие иллюстративных
цитат и «сегментов метаречи» из текстовых источников; г) исчерпывающие адресатные данные о каждом лингвистическом термине (заголовочном или связанном с ним), использованном в словаре. Наконец,
к числу сильных сторон словаря А.А. Загнитко следует отнести его
современность, широкий охват терминологии новейших направлений
мировой лингвистики, системность подачи целых “кустов” словарных
статей, которые группируются вокруг отдельных стержневых понятий,
таких как акт; аналіз; відмінок; граматика; закон; значення; категорія;
комунікація; лексика; лінгвістика; метод и др.
Именно с использованием сильных сторон сравниваемых восточнославянских СЛТ, на наш взгляд, связаны перспективы дальнейшего развития восточнославянской толковой лексикографии лингвистической терминологии. Реализация таких перспектив станет возможной
уже в самое ближайшее время, если удастся сформировать совместный
коллектив словарников и терминографов России, Украины и Беларуси, который в своей работе будет ориентироваться на перечисленные
выше сильные стороны словарей О.С. Ахмановой, М.Г. Булахова и
А.А. Загнитко. Конечным итогом работы такого совместного (россий
ско-украинско-белорусского) коллектива словарников и терминографов должен стать сводный толковый словарь восточнославянской
лингвистической терминологии с объемом реестра на 15–20 тысяч
заголовочных терминов, к которым должны быть приведены эквиваленты на русском, украинском и белорусском языках. Создание такого сводного толкового словаря восточнославянской лингвистической
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терминологии позволило бы перевести изучение метаязыка русского,
украинского и белорусского языкознания на качественно более высокий информационный уровень.
В пользу потенциальной реализуемости такого совместного (россий
ско-украинско-белорусского) терминографического проекта свидетельствуют следующие конкретные шаги в данном направлении: 1) в
составе Очерков по сравнительной грамматике восточнославянских
языков (Одесса, 1958) уже публиковался русско-украинско-белорусский
«Словарь грамматических терминов» (с. 377–387); 2) русские, украинские и белорусские эквиваленты наиболее употребительных терминов славянского языкознания содержатся также в двухтомном
Словаре славянской лингвистической терминологии (Praha, 1977–1979);
3) хороший методологический задел в области создания совместных
(русско-украинско-белорусских) терминологических словарей наработан совместными усилиями русских, украинских и белорусских
фольклористов в процессе подготовки первой в славянской науке
сводной книги Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии (Минск, 1993); 4) в качестве надежной фактологической основы для будущего совместного толкового словаря восточнославянской лингвистической терминологии могут послужить
реестровый, дефиниционный, иллюстративный и прочие материалы
словарей О.С. Ахмановой, М.Г. Булахова и А.А. Загнитко.
Учитывая, что первых двух авторов уже нет в живых, возглавить совместный коллектив словарников и терминографов России, Украины
и Беларуси для подготовки сводного толкового словаря восточнославянской лингвистической терминологии мог бы известный украинский
языковед и терминограф, член-корреспондент НАН Украины, проф.
А.А. Загнитко, имеющий опыт руководства крупных международных
проектов. В частности, он является руководителем группы украинских
участников открытого межнационального проекта «Грамматика славянского предлога в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис»
(соруководителем данного проекта от России является проф. М.В. Всеволодова, от Беларуси – проф. М.И. Конюшкевич, от Польши – проф.
Ч. Ляхур, от Болгарии – Г.Н. Гочев (Конюшкевич 2013: 90). Насколько успешной является совместная работа международного коллектива
грамматистов над реализацией указанного проекта, можно судить по
первым результатам, полученным в рамках выполнения данного проекта (Всеволодова 2004; Загнитко 2003; Конюшкевич 2013).
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В свою очередь, действенную научно-организационную и методическую помощь такому совместному (русско-украинско-белорусскому)
коллективу словарников и терминографов в его работе над указанным
терминографическим проектом могла бы оказать Терминологическая
комиссия при Международном комитете славистов (МКС), председателем которой является заведующая отделом терминологии Института украинского языка НАН Украины, доктор филологических наук
В.Л. Иващенко. В настоящее время члены Терминологической комиссии при МКС работают над подготовкой коллективной международной монографии Славянское терминоведение конца XX–начала XXI
столетий. Накопленные в ходе такой работы библиографический,
терминологический и прочие информационные материалы могут быть
полезными для создателей сводного толкового словаря восточнославянской лингвистической терминологии.
Во всяком случае, наше изучение истории развития такого новейшего лексикографического направления, как концептография, показывает,
что «наиболее весомые достижения в области славянской концептографии стали итогом совместной работы представителей разных славянских стран. К числу таких совместно подготовленных справочных изданий можно отнести следующие славянские концептуарии: а) Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка (Ленинград,
1979): б) Полесский этнолингвистический сборник: Материалы и исследования под ред. Н.И. Толстого (Москва, 1983); в) The Russian Mentality. Lexicon под ред. А. де Лазари (Катовице; Лодзь, 1995); г) Краткий
словарь когнитивных терминов под общей ред. Е.С. Кубряковой (Москва, 1997); д) Idee w Rosji. Идеи в России. Ideas in Russia: Leksykon
rosyjsko-polsko-angielski (Варшава; Лодзь, 1999-2003)“ (Щербин 2014:
129). В сравнении же со славянской концептографией восточнославянская терминография имеет более значительные фактологические и методологические заделы для реализации совместных терминографических проектов. Не хватает только смелых организационных инициатив
и понимания того, что «дорогу осилит идущий».
В ыводы

Проведенный нами сравнительный анализ содержательных и формальных характеристик трех наиболее полных восточнославянских
СЛТ толкового типа (словарей О.С. Ахмановой, М.Г. Булахова и
А.А. Загнитко) позволяет сделать следующие выводы:
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1. По своим формальным и содержательным характеристикам реестровый материал данных словарей имеет достаточно низкий уровень
эквивалентности: полностью эквивалентными являются только 3,3%
состава сводного индекса реестровых терминов словарей О.С. Ахмановой, М.Г. Булахова и А.А. Загнитко на буквы А, Р, Я; наиболее же
значимую часть содержания данного сводного индекса реестровых терминов составляют лингвистические термины, представленные только
в одном их трех обследованных СЛТ (в частности, в сводном индексе
трех обследованных СЛТ на буквы А, Р, Я национально специфические
реестровые единицы словаря А.А. Загнитко составляют 39,2% всего
обследованного реестрового материала; аналогичные реестровые единицы словаря М.Г. Булахова – 23% реестрового материала и такие же
единицы в словаре О.С. Ахмановой – около 20% реестра).
2. Отличаются словари О.С. Ахмановой, М.Г. Булахова и А.А. Загнитко и по микроструктуре своих статей: в первом и третьем словарях представлены словарные статьи трех типов (словарная статьягнездо терминов; словарная статья одного термина и отсылочная
словарная статья), во втором словаре используются только словарная
статья-гнездо терминов и словарная статья одного термина. Кроме
того, сами используемые типы словарных статей имеют в каждом из
сравниваемых словарей во многом отличающийся объем (наиболее
компактными являются статьи в словаре О.С. Ахмановой, наиболее
пространными – в словаре М.Г. Булахова) и набор структурных элементов (лексикографических параметров).
3. Значимыми различиями характеризуется и макроструктура обследованных СЛТ: удельный вес словарных гнезд в общем количестве
словарных статей на буквы А, Р, Я составляет 22,6% в словаре О.С. Ахмановой, 38,2% – в словаре М.Г. Булахова и 4,3% – в словаре А.А. Загнитко; среднее количество вокабул в одном словарном гнезде сравниваемых СЛТ на буквы А, Р, Я достигает величины 5,7 единицы в
словаре О.С. Ахмановой, 19,1 единицы – в словаре М.Г. Булахова и
7,1 единицы – в словаре А.А. Загнитко.
4. Имеются отличия и в общей мегаструктуре сравниваемых СЛТ.
Словарь О.С. Ахмановой, к примеру, отличается наличием двух дополнительных разделов («Указатель основных английских переводов»
и «Основная терминология метрики и поэтики»). Специфику мегаструктуры словаря М.Г. Булахова составляют следующие разделы:
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исчерпывающий список текстовых источников, из которых отбирались
лингвистические термины; «Очерк истории русской лингвистической
терминологии» и «Предметно-терминологический указатель». Наконец, отличительной чертой мегаструктуры словаря А.А. Загнитко
является дублирование разделов «Вступ» и «Структура словника» в
каждом томе словаря и наличие раздела «Абетковий покажчик».
5. Перспективы дальнейшего развития восточнославянской толковой лексикографии лингвистической терминологии связаны, на наш
взгляд, с созданием совместными усилиями русских, украинских и
белорусских словарников и терминографов сводного толкового СЛТ
с объемом реестра на 15-20 тысяч заголовочных терминов, в котором
будут представлены эквиваленты реестровых единиц на русском,
украинском и белорусском языках. Только создание такого сводного СЛТ толкового типа позволит перевести изучение метаязыка восточнославянского языкознания на качественно более высокий информационный уровень.
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RY TŲ SL AVŲ ŠALIŲ AIŠKINAMIE JI K ALBOT YROS TERMINŲ ŽODYNAI: LYGINAMOJI ANALIZĖ

Straipsnyje nagrinėjami rusiški, ukrainietiški ir baltarusiški kalbotyros terminų žodynai. Išskiriami bendri ir specifiniai didžiausių aiškinamųjų rytų slavų kalbotyros terminų žodynų registrų, mikro-, makro- ir megastruktūros ypatybių elementai. Nustatomos rytų slavų kalbotyros terminų aiškinamosios leksikografijos raidos perspektyvos.
Pagrindžiama išvada, kad kokybiškai aukštesnis informacinis rusų, ukrainiečių ir baltarusių kalbotyros metakalbos tyrimo lygmuo gali būti pasiektas tik bendromis Rusijos,
Ukrainos ir Baltarusijos žodynininkų ir terminografų pastangomis sudarius suvestinį
aiškinamąjį rytų slavų kalbotyros terminų žodyną.
EXPL ANATORY DIC TIONARIES OF LINGUISTIC TERMINOLOGY IN EASTERN SL AVIC COUNTRIES:
A COMPAR ATIVE ANALYSIS

Russian, Ukrainian, and Belarusian dictionaries of linguistic terms (DLT) are
considered in the article. General and specific elements in register, micro-, macro-,
and megastructural characteristics of the most significant explanatory DLT of Eastern
Slavic languages are singled out. The perspectives of further development of Eastern
Slavic explanatory lexicography of linguistic terminology are defined. It is concluded
that a much higher informational level of analysis of the metalanguage of Russian,
Ukrainian and Belarusian linguistics can only be reached if a combined explanatory
dictionary of Eastern Slavic linguistic terminology is created by mutual efforts of
lexicographers and terminologists of Russia, Ukraine, and Belarus.
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Terminų vertimo būdai Europos Sąjungos
teisės aktų vertimuose į lietuvių kalbą
E gidi j u s Z aika u skas

Europos Komisija
ESMINIAI ŽODŽIAI: terminų vertimas, Europos Sąjungos dokumentų vertimas, atitikmenys,
sąvokos požymiai, terminų dėmenys, lygiavertiškumas

S

traipsnyje keliama prielaida, kad verčiant tam tikrus tekstus į lietuvių kalbą terminai dažniau yra išverčiami padėmeniui, o ne parenkami lietuviški atitikmenys, kaip reikalauja lietuvių terminologijos
teorija. Prielaidai pagrįsti analizuojami trijuose Europos Sąjungos dokumentų vertimuose į lietuvių kalbą vartojami terminai. Visi trys dokumentai išversti Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato
Lietuvių kalbos departamento vertėjų 2013–2014 m. ir paskelbti elektroninėje ES dokumentų bazėje EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/
homepage.html?locate=lt)1. Nagrinėjant pasirinktų tekstų terminus išskiriama 12 terminų vertimo būdų. Jie įvardijami lietuviškais terminais.
Diegti lietuvišką terminologijos terminiją – dar vienas straipsnio tikslų.
Taip pat pagrindinei straipsnio prielaidai pagrįsti pateikiama nagrinėtų
terminų vertimo būdų statistika. Galiausiai aptariamos požiūrio į terminokūrą kaip į terminų vertimą ir vertimo būdų taikymo terminologijos
darbe galimos problemos ir perspektyvos.
1 . T E R M I N Ų PA R I N K I M A S A R T E R M I N Ų V E RT I M A S ?

Tarptautinis mokslo, verslo, viešojo administravimo ir kitų ūkio sričių
subjektų bendradarbiavimas negali išsiversti be bendros komunikavimo
priemonės – bendros kalbos. Tais atvejais, kai tai tinkama, gali būti vartojama bendra visiems subjektams (visų mokama) kalba. Tačiau dažnai dėl
politinių, etinių, ekonominių ir kitokių priežasčių subjektai vartoja savas
1

Plačiau apie nagrinėjamus terminus žr. skyriuje „Statistiniai tirtų terminų rezultatai“.
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kalbas, o tekstai verčiami iš vienos kalbos į kitą. Bendrų dokumentų visomis (abiem) kalbomis turinys turi būti tapatus, nors forma tautinė.
Terminologai jau senokai pastebėjo, kad „per pastaruosius keliolika
metų ne vienos srities tekstų daugiau verčiama negu kuriama“ (Keinys
2012: 84), ir vertimai daro didelę įtaką lietuvių kalbos raidai. Mokslo,
technikos, politikos ir daugybėje kitų gyvenimo sričių pasaulyje dominuojanti anglų kalba, tapusi lingua franca, veikia ir kitų kalbų terminiją,
bene labiausiai per specialiųjų sričių tekstų vertimus. Šis poveikis labai
aiškiai matyti Europos Sąjungos dokumentų vertimuose.
Pagrindinis vertimo iš bet kurios kalbos principas – perteikti tapačią
teksto prasmę. Bet tekstuose yra daugybė prasmių ir saugiausias tapačios
prasmės perteikimo būdas – atskirai versti visus savarankiškos prasmės
vienetus. Terminai – nesvarbu iš kelių dėmenų sudaryti – yra savarankiški prasmės vienetai ir kiekvieną terminą derėtų versti kaip vienį, t. y. ne
versti atskirus termino dėmenis, o parinkti atitikmenis pagal sąvoką. Idealiu atveju turėtų būti analizuojama sąvoka, jos vieta sąvokų sistemoje,
išskiriami esminiai sąvokos požymiai, nustatoma jų hierarchija, sudaroma
apibrėžtis ir tik tada parenkamas sąvokos žymiklis – terminas (plg. LST
ISO 704:2005; LST 0-3-2:2005). Vis dėlto praktikoje tokiu nuosekliu
būdu terminai kuriami anaiptol ne visada, ypač mažesnių kalbų, tokių
kaip lietuvių. Kur kas dažniau naudojamasi jau esamais terminokūros
rezultatais – kitų kalbų terminais, apibrėžtimis kitomis kalbomis, sąvoką
paaiškinančiais ar termino vartoseną rodančiais kitų kalbų tekstais, kitokiais
terminologiniais duomenimis kitomis kalbomis. Vienas iš šio straipsnio
tikslų ir yra pavyzdžiais ir skaičiais parodyti, kad lietuvių terminokūros
praktika ne visada sutampa su lietuvių terminologijos teorija, skelbiančia,
kad terminai neturėtų būti verčiami, o turėtų būti parenkami jų atitikmenys. Bent jau Europos Sąjungos dokumentų vertimuose į lietuvių kalbą
sudėtiniai terminai dažniau tiesiog išverčiami padėmeniui, užuot parinkus
jų atitikmenis arba, jei tokių nesama, sukūrus naujus sistemiškus terminus
remiantis gimtosios kalbos gramatikos taisyklėmis.
Europos Sąjungos vertimo raštu tarnybų terminologijos specifika – daugiakalbis terminų nuoseklumas (sąvoką reikia perteikti 24 oficialiųjų ES
kalbų terminais), teisinis tikslumas (terminai turi būti tikslūs, kad būtų
išvengta teisinių padarinių) ir skuba (labai dažnai vertimo pateikimo terminas yra labai trumpas ir visavertėms terminologinėms procedūroms –
sąvokų sistemos nagrinėjimo, jų skaidymo į požymius, derinimo su eks72
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pertais bei atsakingomis institucijomis – stinga laiko, vertėjas turi parinkti terminus pasikliaudamas vien savo žiniomis)2. Todėl vyrauja terminų
vertimo padėmeniui strategija – stengiamasi parinkti kuo tikslesnius kiekvieno reikšminio termino dėmens atitikmenis. Ši terminų vertimo strategija rekomenduojama ir tarptautinių standartų vertėjams, taigi nėra vien
tik ES teisės aktų vertimams būdingas reiškinys: „Tais atvejais, kai pažodinis anglų kalbos termino ir (arba) apibrėžties vertimas netinka arba yra
nepakankamas, tą terminą arba apibrėžtį galima pakeisti atitinkamu nacio
nalinės kalbos terminu arba apibrėžtimi“3 (Jones 2010: 49). Toks požiūris
gerokai prieštarauja lietuvių terminologijoje įsigalėjusiam požiūriui mažiau
paisyti kitų kalbų terminų, pavyzdžiui: „Aiškus daiktas, darant terminus,
mažiausiai reikia žiūrėti į atitinkamų kitų kalbų terminų sandarą. <…>
esminiai terminų darybos bruožai turi būti savarankiškumas ir lie
tuviškumas“ 4 (Keinys 2005: 203–204).
Kartais angliškų dokumentų tekstų autoriai pageidauja ar net reikalauja terminų apskritai neversti, o vartoti jų pateiktus angliškus terminus ir
kitų kalbų tekstuose. Kai kurioms ES kalboms, kaip antai vokiečių, danų,
švedų, olandų, italų, tai priimtina – jose naujos sąvokos gana dažnai
įvardijamos sugramatintais ar net nė nesugramatintais anglų kalbos terminais, pvz.: angl. *chip on board5 – dan., šved., vok. *chip on board,
angl. *bail-in – dan., it., nid., šved., vok.*bail-in.
Vis dėlto daugeliui kitų kalbų tiesioginiai skoliniai iš anglų kalbos nėra
priimtini, ir terminai verčiami. Anglų kalbos terminai naudojami kaip
bendras šablonas kitų kalbų terminams kurti. Tokiu atveju formaliai tapačiais atitikmenimis perteikiami tie patys sąvokos požymiai ir užtikrinama, kad skirtingų kalbų terminai neiškreipdami perteiktų tą pačią sąvoką.
Tai ypač svarbu ES teisės aktams, kurie rengiami visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis (Reglamentas Nr. 1, 1958). Tačiau kartais dėl įvairių
priežasčių originalo kalbos (toliau – OK) ir vertimo kalbos (toliau – VK)
terminai, žymintys tą pačią sąvoką, nėra formaliai tapatūs.
2

Kartais kaip viena pagrindinių priežasčių ne be pagrindo nurodoma baimė suklysti, pvz.: „Iš vertimo praktikos akivaizdžiai matyti polinkis savo kalbos terminus kuo labiau priartinti prie kitos (vertimo originalo)
kalbos terminų ar baimė nuo jų nutolti.“ (Keinys 2012: 85)

3

Vertimas E. Z.

4

Galbūt šis teiginys tinkamesnis kalbant apie vienažodžių terminų darybą, bet vargu ar racionalus kuriant
sudėtinius terminus.

5

Iliustraciniais tikslais teikiami pavyzdžiai ne iš trijų pagrindinių tyrimui naudotų ES dokumentų pažymėti žvaigždute. Visi pavyzdžiai imti iš Europos Sąjungos vertimo tarnybų verstų dokumentų ir iš ES institucijų terminų bazės IATE (http://iate.europa.eu).
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2 . O R I G I N A L O K A L B O S I R V E RT I M O K A L B O S
TERMINŲ SANTYKIS

Galima išskirti dviejų lygmenų – sąvokos, arba sąvokos požymių, ir
terminų, arba formaliosios terminų struktūros vienetų (dėmenų), – skirtumus. Jei dviejų kalbų terminai sąvoką perteikia tokiu pačiu būdu, t. y.
įvardija tuos pačius semantinius požymius, jie laikytini tapačiais. Laikantis kognityvinio požiūrio6 reikėtų manyti, kad tapatumas įmanomas tik
tada, jei OK ir VK terminai turi tiek pat dėmenų ir vieną OK termino
dėmenį atitinka vienas lygiavertis (to paties kalbos lygmens) VK termino
dėmuo. Tačiau kartu kognityvistai griežtai atriboja kasdienės kalbos koncepto ir mokslinės, arba specialiosios srities kalbos, sąvokos terminus (Mikulskas 2009: 42–43). Todėl neteisinga būtų specialiosios kalbos terminams
taikyti buitinei kalbai būdingo kiekybinės turinio ir raiškos koherencijos
principą. Taigi OK ir VK terminų turinys gali skirtis ir tada, jei dėmenų
skaičius sutampa: įvardijami skirtingi sąvokos požymiai, pabrėžiami kiti
požymių aspektai, vietomis sukeičiami konstantos ir modifikatoriaus dėmenys ir pan. Taip pat net skirtingas skaičius dėmenų – morfemų arba
leksemų – gali žymėti tuos pačius OK ir VK terminų požymius.
Vertimo teorijoje yra nemažai teksto elementų vertimo būdų aprašų ir
klasifikacijų (pvz., Vinay, Darbelnet 1958; Vázquez-Ayora 1977; Malone
1988; Munday 20127), tačiau daugelyje iš jų terminai paprastai paliekami
nuošaly, nes suvokiami kaip vientisiniai teksto elementai. Nurodoma nuo
septynių (Lundquist 1997) iki poros dešimčių vertimo būdų. Vertimo teorijos klasika jau tapusioje knygoje The textbook of translation Peteris Newmarkas išskyrė aštuoniolika smulkiųjų prasmės vienetų vertimo būdų (procedūrų), kaip antai: tiesioginis vertimas (angl. literaly translation), perkėlimas (transference), atitikmenys (equivalents), vertimas padėmeniui (throughtranslation), transpozicijos pakeitimas (shift of transposition), moduliacija
(modulation), kompensacija (compensation), parafrazė (paraphrase), dėmenų
analizė (componential analysis)8 ir kt. (Newmark 1988: 81–93). Apskritai,
kaip pažymi L. Pažūsis, vertimo būdų (procedūrų) klasifikacijose yra nemažai painiavos, taip pat ir terminologinės (Pažūsis 2014: 59–62). Be to,
6

„Ilgesnė [lingvistinės išraiškos] forma paprastai suponuoja ir daugiau turinio“ (Dirvenas 2009: 14).

7

Lietuvių vertimo teorijoje vertimo būdus bene išsamiausiai aprašo Lionginas Pažūsis knygoje Kalba ir vertimas (Pažūsis 2014). Vis dėlto ir šioje išsamioje studijoje daugiausia dėmesio skiriama laisvųjų teksto
elementų vertimui, o terminai atskirai nenagrinėjami.

8

Kaip tik ši procedūra ir galėtų būti laikoma bendrąja terminų vertimo strategija. Tačiau ji reiškiasi įvairiais
būdais, iš kurių kai kurie atitinka kitas P. Newmarko nurodytas procedūras, kai kurie neatitinka.
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išskiriami vertimo būdai dažniausiai taikomi laisviesiems teksto elementams
ir ne visada tinka terminų vertimui dėmenimis apibūdinti. Todėl, remdamasis asmenine patirtimi9, taip pat mėgindamas diegti lietuvišką terminologijos terminiją čia pateikiu savo terminų vertimo būdų10 klasifikaciją.
3 . T E R M I N Ų V E RT I M O B Ū D Ų K L A S I F I K A C I J A

Klasifikacija remiasi sąvokos požymių formaliąja raiška OK ir VK terminuose. Darau prielaidą, kad reikšminius sudėtinio termino dėmenis –
atskirą sąvokos požymį žyminčius žodžius arba darybines ar gramatines11
morfemas – vertėjas verčia atskirai. Suprantama, kai kuriuos sudėtinius
terminus vertėjas ima gatavus iš žodynų, terminų bazių, vertimo atminčių
arba savo atminties, tačiau metodologiniu požiūriu ir jiems galima taikyti tą pačią analizę – manyti, kad ir tikrieji tų terminų kūrėjai juos vertė.
Pagal tą pačią sąvoką žyminčių OK ir VK terminų dėmenų atitikimą
galima išskirti tokius terminų santykių (vertimo būdų) tipus:
Lygiavertiškumas
1) sutapimas (atitikmenų parinkimas)
2) paderinimas
3) gramatinis praplėtimas
4) gramatinis susiaurinimas
5) išskleidimas
a) gramatinis
b) darybinis
c) leksinis
6) sutraukimas
a) gramatinis
b) darybinis
c) leksinis
9

Apie kiekybinius ir kokybinius originalo ir vertimo kalbų terminų atitikmenų santykius skaičiau pranešimą
Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro konferencijoje „Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos“, 2013 m. spalio 10–11 d. (žr. konferencijos tezes).

10

Atskiro termino vertimo negalima prilyginti vertimo strategijai. Vertimo strategija laikytina sąmoningas
viso teksto vertimo metodas. Mažesnių prasminių vienetų – sakinio ir dar smulkesnių – vertimo būdus P.
Newmarkas (1988: 81) vadina vertimo procedūromis (angl. translation procedures), Anne Schjoldager (2008:
89) – mikrostrategijomis, L. Pažūsis (2014: 359) – perdaromis.

11

Šiuo atveju psichinis vertimo ar žodžių formavimo procesas nesvarbus: paprastai gramatinės morfemos
neišskiriamos kaip savarankiškas mentalinis kalbėjimo (rašymo, vertimo) vienetas, bet čia, jei lyginant OK
ir VK terminus pastebėta atskira gramatinės morfemos funkcija, ji nagrinėjama kaip atskiras dėmuo.
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Nelygiavertiškumas
7) sukeitimas
8) pakeitimas
9) pridėjimas
10) praleidimas
11) demetaforizacija
12) metaforizacija
Pirmieji šeši santykiai rodo OK ir VK terminų lygiavertiškumą: kiekvieną OK termino dėmenį atitinka viena VK termino morfema, žodis arba
žodžių junginys, žymintis tą patį sąvokos požymį, kurį žymi ir OK termino dėmuo.
7–10 santykiai rodo OK ir VK terminų nelygybę: vienos kalbos termino dėmenys žymi daugiau sąvokos požymių arba kitokius požymius nei
kitos kalbos termino dėmenys.
Metaforizacija ir demetaforizacija (11 ir 12) yra ypatingi terminų vertimo
būdai. Metaforinis terminas sąvoką perteikia per vaizdinę ar loginę asociaciją, o demetaforizuotas tiesiogiai įvardija sąvokos požymius. Terminas
gali būti visas metaforinis, pvz., angl. cradle-to-grave, arba metaforinis
gali būti tik jo dėmuo, pvz., angl. *orphan work12. Akivaizdu, kad demetaforizuotas VK terminas yra nelygiavertis metaforiniam OK terminui, kaip
ir metaforizuotas VK terminas nelygiavertis nemetaforiniam OK terminui.
Bet tokių porų terminų santykis kur kas sudėtingesnis nei nemetaforinių
terminų, ir jam analizuoti reikėtų specifinio metodo. Todėl šiame straipsnyje metaforizacijos ir demetaforizacijos būdai smulkiau nenagrinėjami.
3.1. Lygiavertiškumas
3 . 1 . 1 . S utap i mas ( at i t i km e nų par i nk i mas )

Kiekvieną OK termino dėmenį atitinka vienas VK termino dėmuo ir jų
esminės kokybinės charakteristikos sutampa, pvz.: energy content of hot
water – karšto vandens energijos kiekis, multi-functionality – daugiafunkciškumas, compound financial instrument – sudėtinė finansinė priemonė, *flexicurity – lankstumas ir saugumas, *voluntourist – turistas-savanoris13 ir kt.
12

Terminų apibrėžtis ir kitus terminologinius duomenis žr. Europos Sąjungos institucijų terminų bazėje
IATE.

13

Remiantis standartu LST ISO 704:2000, šiame straipsnyje dūriniai laikomi sudėtiniais (daugiašakniais) terminais ir prilyginami iš savarankiškų žodžių sudarytiems sudėtiniams terminams. Todėl nevartojami terminai
vienažodis terminas ir daugiažodis terminas. Konkretūs žodžių darybos būdai straipsnyje nenagrinėjami.
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Dėmenis galima laikyti tapačiais, jei jie patys vieni savose kalbose reiškia tą patį. Reikia pripažinti, kad dviejų OK ir VK tapatumas ar neatitikimas, palyginti subjektyvus dalykas, todėl papildomai tikrinau, ar jie
pateikiami ir aiškinami kaip atitikmenys anglų ir lietuvių kalbų žodyne
Anglonas ir Tarptautinių žodžių žodyne.
Dėl kalbos savitumo gramatinės konstrukcijos ar dariniai gali skirtis, pvz.:
boiler space heater – patalpų šildytuvas su katilu, *person with visual disability – regos negalią turintis asmuo, additional environmental information –
papildoma informacija apie aplinką, bet jei jie nereiškia skirtingo požymių
ar bent skirtingų to paties požymio aspektų, terminai laikytini tapačiais.
Taip pat nevienodas gali būti leksinis sutapimo lygis. Akivaizdu, kad
OK ir VK sutampantys tarptautiniai žodžiai rodo didesnį terminų sutapimą nei terminų, sudarytų tik iš paveldėtųjų žodžių. Tiesioginių skolinių
iš OK sutapimo lygis su OK atitikmenimis yra dar didesnis, bet tokių
tiriamoje medžiagoje nepasitaikė.
3 . 1 . 2 . Pad e r i n i mas

OK termino dėmuo pakeistas tą patį požymį kiek kitaip – kiek siauriau,
plačiau ar kitu aspektu – įvardijančiu VK termino dėmeniu, pvz.: *prevention of falls – *griuvimo prevencija, abstraktesnės reikšmės fall „kritimas“
išverstas konkretesniu žodžiu griuvimas (semantinis išplėtimas), water drawoff – vandens ėmimas, konkretesnės reikšmės draw-off „sėmimas“ išverstas
abstraktesniu žodžiu ėmimas (semantinis susiaurinimas).
Šis terminų vertimo būdas gerai matyti lyginant, kaip sinonimiški skirtingų anglų kalbos terminų dėmenys perteikiami lietuvių kalbos terminuose. Pavyzdžiui, angl. *investigation, *inquire, *trial, *study, *research
dažnai verčiami tuo pačiu liet. terminu tyrimas, angl. *common, *single,
*global, *general, *united, *overall, *gross, *aggregated, *joint, *overarching –
liet. bendras(is).
3 . 1 . 3 . G ramat i n i s prapl ė t i mas

Tai termino vertimo atvejis, kai OK termino dėmeniui tapačios leksinės
reikšmės VK dėmuo turi papildomų gramatinių formantų, kurie nežymi
atskirų semantinių požymių, bet keičia tuo žodžiu formaliai išreikšto sąvokos požymio interpretaciją, pvz.: macht funding – suderintas finansavimas,
dėmuo suderintas, palyginti su angl. match „derėti, atitikti“, dar turi būtojo laiko ir pasyvo reikšmes, kurios gali riboti termino vartojimą tekste.
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3 . 1 . 4 . G ramat i n i s sus i aur i n i mas

Galima numanyti, kad galimas ir priešingas atvejis – gramatinės reikšmės
susiaurinimas, tačiau tokių pavyzdžių nei tiriamojoje medžiagoje, nei kituose tekstuose nepavyko aptikti veikiausiai dėl to, kad anglų kalboje,
palyginti su lietuvių, kur kas mažiau gramatinių formantų.
3 . 1 . 5 . Išskl e i d i mas

Tai vertimo būdas, kai OK termino dėmuo vertimo kalboje pakeičiamas
aukštesnio kalbos lygmens dėmeniu.
G r a m a t i n i s i š s k l e i d i m a s . OK termino gramatinės morfemos
pakeitimas VK termine darybine morfema arba leksema, pvz.: emissions –
išmetamieji teršalai, emission verčiama išmetimas – anglų kalb. daugiskaitos
funkcinis rodiklis „-s“ junginiui suteikia veiksmo rezultato požymį, kuris
lietuvių kalboje išreiškiamas atskira leksema dalelės. Dar plg. *borrowing+s –
skolinimasis > pasiskolintos piniginės lėšos, *application+-s – (pri)taikymas
> prietaikos ir pan. Toks anglų kalbos daugiskaitos funkcinio rodiklio išskleidimas gana būdingas verčiant terminus į lietuvių kalbą, tačiau tai
bene vienintelis gramatinio išskleidimo tipas.

3.1.5.1.

3.1.5.2.

D a r y b i n i s 1 4 i š s k l e i d i m a s . OK termino darybinės morfemos

pakeitimas leksema VK termine, pvz.: derecognition – pripažinimo nutraukimas, *desilting – dumblo šalinimas. Pakeitimas vyksta pagal schemą de- X
-ing/-tion = X + šalin-/nutrauk-imas, lietuvių kalboje angl. morfemos
„de-“ funkciją atlieka atskiras dėmuo (leksemos kamienas), dažniausiai
šalinimas, nutraukimas. Kiti atvejai: m u l t i - s e l l e r securitisation scheme –
d a u g y b ė s p a r d a v ė j ų pakeitimo vertybiniais popieriais schema, co-function – gretutinė funkcija, weighting – svertinis vertinimas, *numeracy – matematinis raštingumas ir kt.
L e k s i n i s i š s k l e i d i m a s. OK termino žodis pakeistas žodžių junginiu, kuris žymi tą patį sąvokos požymį, nors dėl daugiau leksemų perteikia daugiau požymio aspektų, pvz.: respiratory i n o r g a n i c s – įkvepiamosios n e o r g a n i n ė s d a l e l ė s , w a t e r - b a s e d system – v a n d e n s
p a g r i n d u v e i k i a n t i sistema, s o l a r collector – s a u l ė s e n e r g i j o s

3.1.5.3.

14

Daugybė lietuviškų terminų leksemų yra lietuvių kalbos dariniai, tačiau jei termine žymi vieną esminį
požymį, jie laikytini semantiškai ir struktūriškai vientisais termino dėmenimis. Pavyzdžiui, gyvavimas
formaliai yra abstraktaus daiktavardžio požymio priesagos -imas vedinys iš veiksmažodžio gyvuoti, taigi
sudėtinis (dvidėmenis), bet šiame straipsnyje laikomas vientisiniu (vienadėmeniu), nes termine gyvavimo
ciklas nežymi jokio kito požymio, kurio nebūtų išreikšta angl. atitikmenyje life termine life cycle.
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kolektorius, o z o n e depletion – o z o n o s l u o k s n i o ardymas, 1)reporting
2)threshold – 1)informacijos teikimo 2)ribinė vertė (dvigubas leksinis išskleidimas) ir kt.
Leksinį išskleidimą lemia susiformavusios nacionalinės terminijos sistemos – VK sudėtiniai terminai sudaromi iš esamų sudėtinių terminų, kuriuos OK atitinka vientisiniai terminai.
3 . 1 . 6 . S utrauk i mas

Priešingas išskleidimui vertimo būdas – OK termino dėmuo vertimo
kalboje pakeičiamas žemesnio kalbos lygmens dėmeniu.
G r a m a t i n i s s u t r a u k i m a s. OK termino darybinė morfema arba
leksema (arba kelios) VK termine perteikta gramatine morfema, pvz.:
business to business – ūkio subjektų sandoriai. Šiame termine matyti net
trys vertimo būdai: leksinis išskleidimas: business – ūkio subjektas, leksinis
pridėjimas: + sandoriai, gramatinis sutraukimas: požymis, angl. termine
išreikštas konstrukcija „A to A“, liet. termine perteiktas daugiskaita. Veikiausiai šis vertimo būdas gana retas – daugiau pavyzdžių vertimuose man
nepavyko aptikti.

3.1.6.1.

3.1.6.2.

D a r y b i n i s s u t r a u k i m a s. Dėl gausių lietuvių kalbos darybos

išgalių tai gana dažnas terminų vertimo būdas, pvz.: gross calorific value –
didžiausiasis šilum- + -ingumas, water storage tank – vandens talp- + -ykla,
raw material – žal- + -iava, *bio-based – biolog- + -inis, *target-oriented –
tiksl- + -ingas ir kt.
3.1.6.3.

L e k s i n i s s u t r a u k i m a s. Nuo darybinio sutraukimo skiriasi tik for-

maliai – VK atitikmens negalima išskaidyti į atskiras morfemas, kurios atitiktų OK leksemas, pvz.: b i n - s p e c i f i c coefficient – i n t e r v a l o koeficientas,
i g n i t i o n b u r n e r power consumption – u ž d e g i k l i o vartojamoji galia.
Tiek išplėtimas, tiek sutraukimas yra kraštutinė lygiavertiškumo santykio
rūšis ir ją atskirti nuo atitinkamai pridėjimo ar praleidimo kartais labai
sunku.
3.2. Nelygiavertiškumas
3 . 2 . 1 . S uk e i t i mas

Verčiamuose dokumentuose terminų formą lemia ne tik sąvoka bei jos
požymiai, bet ir kontekstas. Terminas pritaikomas prie kitų teksto segmenTerminologija | 2014 | 21
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tų, kurie gali lemti esminius termino požymius. Vienas iš anglų kalbos žodžių darybos būdų yra gramatinė konversija – nekeičiant formos tekste keičiama pamatinė žodžio gramatinė kategorija, pvz.: to access „gauti, pasiekti,
prieiti“ ir an access „prieiga, galimybė gauti“, to turn „pasukti“ ir a turn „posūkis“, green „žalias“ ir to green „daryti ekologišką, žalinti“ ir pan. Panašus į
gramatinę konversiją yra ir sukeitimo būdas – VK termine pakeičiama požymių hierarchija – modifikatorius ir konstanta sukeičiami vietomis, pvz.:
pump p o w e r c o n s u m p t i o n – siurblio v a r t o j a m o j i g a l i a (pažodžiui
būtų siurblio galios vartojimas). Čia modifikatorius power paverčiamas konstanta galia, o konstanta consumption tampa modifikatoriumi vartojamoji.
Dar plg. *l o s s o f (konstanta) potential y e a r s (modifikatorius) of
work – p r a r a s t  (modifikatorius) galimi darbinės veiklos m e t a i (konstanta). Kartu keičiama ir atitinkamų dėmenų gramatinė klasė.
3 . 2 . 2 . Pak e i t i mas

OK termino dėmuo VK termine pakeičiamas kitokį požymį žyminčiu
dėmeniu, pvz.: annual non-solar heat c o n t r i b u t i o n – metinis ne saulės
šilumos s a n d a s , s t a n d i n g loss – s a v a i m i n i s nuostolis, land u s e –
žemės p a s k i r t i s , data p o i n t model – duomenų p e r d a v i m o modelis.
Pakeitimas gali būti naudojamas dėl įvairių priežasčių: dėl skirtingos tos
sistemos terminų klasifikacijos skirtingose kalbose, dėl skirtingos sąvokos
interpretacijos, pavyzdžiui, kai vertėjas nori neaiškią sąvoką perteikti aiškesniais žodžiais, dėl klaidingai suvokiamos sąvokos (vertimo klaida). Kad
sąvoka būtų suprantamesnė iš paties termino, kartais pakeičiami visi termino dėmenys, pvz.: *timeshare – pakaitinė nuoma (VK terminu žymimi
kiti sąvokos požymiai nei OK terminu), *free running – tiesioginio sprogmenų aptikimo pagal kvapą metodas. Pastaruoju atveju galbūt metaforinis
terminas pakeistas sutrumpinta apibrėžtimi. Taigi pakeitimas bene tinkamiausias būdas ištisinėms metaforoms šalinti (žr. toliau tekste).
Kartais šį būdą labai sunku atskirti nuo paderinimo (OK dėmenį atitinka kiek kitokių semantinių savybių VK dėmuo, bet juo įvardijamas tas
pats sąvokos požymis), ir termino vertimo skyrimas prie vienos ar kitos
grupės gali būti gana subjektyvus.
3 . 2 . 3 . P r i d ė j i mas

VK termine yra daugiau leksinių dėmenų, kurie įvardija daugiau požymių,
pvz.: part load for heating – dalinė apkrova šildymo r e ž i m u , bivalent temperature – p e r ė j i m o į dvejopo š i l d y m o r e ž i m o temperatūra (dvigubas
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pridėjimas), environmental mechanism – p o v e i k i o aplinkai mechanizmas,
business to consumers – ūkio subjektų s a n d o r i a i su vartotojais (business –
ūkio subjektai – leksinis išskleidimas), profit or loss before tax – pelnas ar
nuostoliai prieš į t r a u k i a n t m o k e s č i ų sąnaudas (dvigubas pridėjimas).
Kaip ir pakeitimas, pridėjimas gali reikšti skirtingas kalbų klasifikavimo
sistemas, pvz., environmental – poveikis aplinkai, sąmoningą vertėjo norą
geriau perteikti terminu žymimą sąvoką, pvz., bivalent temperature – p e r ė j i m o į dvejopo š i l d y m o r e ž i m o temperatūra, arba klaidingą sąvokos
interpretavimą15.
3 . 2 . 4 . P ral e i d i mas

VK termine nėra OK termino leksinio dėmens atitikmens (atitikmenų),
žyminčio atskirą požymį, taigi VK termine stinga formaliojo sąvokos požymio dėmens, pvz.: cycling i n t e r v a l efficiency – ciklinis efektyvumas,
useful water flow r a t e – naudingasis vandens srautas, cash c o n d u i t lending transaction – grynųjų pinigų skolinimo sandoris, p o r t f o l i o hedging –
apsidraudimas, solar o n l y system – saulės energijos sistema. Pastarasis pavyzdys yra termino vertimo klaida – praleistas esminis požymis, skiriantis
giminingas sąvokas.
Kitos praleidimo priežastys tokios pačios kaip ir pridėjimo bei pakeitimo.
3 . 2 . 5 . D e m e tafor i zac i ja

OK metaforinę reikšmę turintis termino žodis arba žodžių junginys VK
pakeičiamas metaforinės reikšmės neturinčiais dėmenimis, kurie paprastai
žymi kitus požymius.
Metaforiniai terminai gali būti ištisiniai – visas terminas yra metaforinis žodžių junginys, pvz.: cradle-to-grave – gavybos–ciklo pabaigos etapo vertinimas, *side-pocketing – turto perkėlimas į nelikvidaus turto izoliavimo sąskaitas. Tokius metaforinius terminus ypač sunku išversti.
Teoriškai tokių terminų vertimą galima skaidyti į atskirus būdus, pvz.,
iš cradle-to-grave – gavybos–ciklo pabaigos etapo vertinimas galima išskirti tokius būdus: 1) pakeitimas cradle – gavybos, 2) grave – ciklo pabaiga – pakeitimas/leksinis išskleidimas, 3) etapo – pridėjimas, 4) vertinimas – pridėjimas.
15

Analizuotuose tekstuose termino vertimo klaidos tikimybė buvo palyginti nedidelė, nes tame pačiame tekste pateikti sąvokų paaiškinimai arba apibrėžtys. Be to, termino prasmę apibrėžia ir vartojimo kontekstas.

Terminologija | 2014 | 21

81

Kiek lengviau interpretuoti dalinių metaforinių terminų, kurių tik vienas dėmuo vartojamas perkeltine reikšme, metaforos šalinimą. Tiek požymio, tiek nominacinės metaforos (Vladarskienė 2012: 85–86) verčiant
gali būti pakeistos arba išskleistos, pvz.: p e a k temperature – d i d ž i a u s i a
temperatūra, s t r a w - m a n loan – paskola per s t a t y t i n į , *s a n d w i c h
generation – p a r e i g ų s u v a r ž y t a karta, *o r p h a n work – n e n u s t a t y t o s a u t o r i a u s t e i s ė s kūrinys, *carbon f o o t p r i n t – anglies dioksido i š m e t i m o r o d i k l i s , *safe h a r b o u r – saugumo g a r a n t a s .
Vis dėlto ir toks skaidymas nėra visiškai tikslus ir nepaaiškina viso sudėtingo metaforos vertimo mechanizmo, nes perkeltinės reikšmės žodžiai
ir sąvoką žymi kitokiu būdu – ne per loginę sąsają arba sistemines kategorijas, o per vaizdą ir asociacijas. Todėl šiame straipsnyje demetaforizacija smulkiau nenagrinėjama. Tam galėtų būti skirtas atskiras darbas16.
3 . 2 . 6 . M e tafor i zac i ja

Metaforizacijos, kai sąvoka anglų kalba reiškiamas neperkeltinės reikšmės žodžiais, o lietuvių termine – perkeltinės, nei nagrinėtuose tekstuose, nei kituose skaitytuose ES dokumentų vertimuose neaptikau. Tai
galima paaiškinti ir lietuvių terminologijos tradicija vengti metaforinių
terminų.
4 . S TAT I S T I N I A I T I RT Ų T E R M I N Ų R E Z U LTATA I

Trijuose nagrinėtuose ES dokumentuose sąrašais pateikti 228 terminai,
pirmuose dviejuose – su apibrėžtimis, trečiajame kai kurios sąvokos apibrėžtos, kitų pateikti kitokie paaiškinimai, dar kai kurie niekaip atskirai
nepaaiškinti17.
Į tyrimą neįtraukti vientisiniai (vienažodžiai) anglų kalbos terminai,
kuriuos vertime atitinka vientisiniai lietuviški terminai, kaip antai heater –
šildytuvas, bin – intervalas, slotting – skirstymas. Tiesa, tokių vientisinių
tapačių terminų visuose trijuose dokumentuose yra viso labo 3.
Taip pat skaičiuojant tyrimo duomenis atsižvelgta į vienodus to paties
dėmens skirtinguose terminuose vertimo atvejus, pvz., dėmuo environ16

Darbų, kuriuose nagrinėjamos terminų metaforų keliose kalbose santykis yra ir lietuvių kalbotyroje, pvz.,
Marinina 2006; Gražytė, Maskaliūnienė 2009.

17

Analizuotų terminų sąrašas paskelbtas Lietuvių terminologijos forumo (LTF) svetainės puslapyje „Terminologijos teorija“ (http://ec.europa.eu/translation/lithuanian/ltf/documents/2014_zaikauskas_article_
termlist_lt.pdf).
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mental septyniuose terminuose išverstas aplinkos apsaugos arba aplinkosauginis (lietuviško dėmens forma šiuo atveju neturi reikšmės). Iš viso
rastas 41 toks pasikartojantis dėmuo.
Be to, rasta 14 terminų, kuriuose išskirtini du ar net trys vertimo būdai,
pvz., solar hot water storage tank – saulės energijos karšto vandens talpykla:
solar – saulės energijos (leksinis išskleidimas) ir storage tank – talpykla
(darybinis sutraukimas). Tokie terminai iš tikrųjų yra sudaryti iš kelių
sudėtinių terminų, todėl kiekvienas iš jų laikytas atskiru atveju.
Taigi tyrimui atrinkti 198 terminų vertimo atvejai.
Iliustravimo tikslais pateikta terminų pavyzdžių iš kitų Europos Sąjungos
tekstų. Tekste jie pažymėti žvaigždute ir į statistinę analizę neįtraukti.
Bendra vertimo būdų skaičių, jų visų tirtų atvejų dalies lentelė ir jų kiekybinio santykio diagrama
Vertimo būdas
sutapimas

Atvejų Dalis
proc.
117

59,1 %

paderinimas

1

0,5 %

gramatinis praplėtimas

1

0,5 %

gramatinis susiaurinimas

0

0%

gramatinis išskleidimas

1

0,5 %

darybinis išskleidimas

5

2,5 %

29

14,6 %

gramatinis sutraukimas

1

0,5 %

darybinis sutraukimas

3

1,5 %

leksinis sutraukimas

4

2,0 %

sukeitimas

1

0,5 %

pakeitimas

7

3,5 %

pridėjimas

12

6,1 %

praleidimas

7

3,5 %

demetaforizacija

9

4,5 %

metaforizacija

0

0%

leksinis išskleidimas

Iš viso tirta

198
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Atitikmenų parinkimas (sutapimas) – pats dažniausias vertimo būdas
(59 proc.). Tuo nereikėtų stebėtis, nes būtent parenkant tikslius kiekvieno
termino dėmens atitikmenis (verčiant pažodžiui) lengviausia užtikrinti OK
ir VK tekstų tapatumą. Didžiausia pagunda kopijuoti OK termino formaliąją struktūrą kyla, kai reikia parinkti tarptautinių dėmenų atitikmenis,
ypač naujų (naujos funkcijos) žodžių ar morfemų. Pavyzdžiui, angl. terminų *multimodal transport ir *intermodal transport tik keturios iš 24 ES
oficialiųjų kalbų – estų, suomių, graikų ir lietuvių (daugiarūšis vežimas ir
įvairiarūšis vežimas) – turi po vieną iš kelių sinoniminių terminų, kurių
nė vienas dėmuo nėra tiesiogiai perimtas iš anglų kalbos (nors lotynų
kilmės). Ir tik graikų kalba neturi nė vieno sinonimo, kuris bent iš dalies
atitiktų angliškus terminus18. Užtat net 12 kalbų turi visiškai tapačius
anglų kalbai atitikmenis, tiesa, kelios iš jų kaip sinonimus. Keturiolikos
kalbų bent vieno sinonimo skiriasi dėmuo transport – senesnis tarptautinis žodis, kuriuo žymima bendresnė, ne tik šiai sričiai būdinga sąvoka.
Tuo tarpu naujus tarptautinių dėmenų darinius multimodal ir intermodal
dauguma kalbų linkusios ne versti, o perimti.
Iš 198 tirtų atvejų viso labo trijų – visų dvidėmenių – lietuvių kalbos
terminų abu dėmenys buvo tapatūs angliškų terminų leksemoms ar morfemoms: product category – produktų kategorija, product system – produktų
sistema, ecotoxicity – ekotoksiškumas. Kur kas daugiau lietuviškų terminų
bent vienas dėmuo yra tarptautinis žodis, kartais – kitoks nei OK termino, pvz.: r e f e r e n c e design conditions – n o r m i n ė s projektinės sąlygos,
flow d i a g r a m – srautų s c h e m a, s p e c i f i c data – k o n k r e t ū s duomenys ir kt.
Antras pagal dažnumą terminų vertimo būdas – išskleidimas – iš viso
beveik 18 proc. atvejų. Kartu su sutraukimo atvejais jie sudaro beveik 22
proc. visų tirtų termino vertimo atvejų. Manyčiau, kad lygiavertis sąvokos
požymių perteikimas kito kalbos lygmens dėmenimis arba kitokiu jų skaičiumi (leksinis išskleidimas – daugiau, leksinis sutraukimas – mažiau)
rodo vertėjo pastangas taikyti terminus prie esamos tautinės terminų sistemos, o ne vien versti pažodžiui siekiant kuo didesnio atitikimo.
Iš viso 81,9 proc. tirtų OK ir VK terminų atitikmenų laikytini lygiaverčiais. Neskaičiuojant specifinio demetaforizacijos būdo, nelygiaverčio terminų vertimo atvejų yra 13,6 proc. Šis skaičius anaiptol nereiškia nekoky18

Duomenys iš IATE.
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biško vertimo. Veikiau priešingai – tokie būdai kaip pridėjimas, praleidimas
ar pakeitimas dažnai rodo vertėjo pastangas ieškoti tikslesnės sąvokos raiškos, bandymą perprasti sąvoką ir pateikti kuo aiškesnį bei sistemingesnį
VK terminą. Iš 198 vertimo atvejų (228 terminų) rasta tik viena termino
vertimo klaida: lietuviškame termine saulės energijos sistema – solar-only
system neperteiktas angliško termino dėmeniu only reiškiamas požymis.
Duomenys pagal trijų tirtų sričių terminų sąrašus atskirai nepateikiami
dėl palyginti mažo terminų skaičiaus ir dėl to, kad šių trijų sąrašų terminų vertimo būdų skirtumai yra palyginti menki. Pažymėtini gal tik finansų srities terminų ypatumai: sutapimo būdu išversta tik 43,1 proc. terminų (technikos – 64,5 proc., aplinkos – 72,7 proc.), užtat išskleidimo būdu – net 33,3 proc. (technikos – 11,8 proc., aplinkos – 10,9 proc.).
5 . M E T O D O P RO B L E M O S I R P E R S P E K T Y VO S

Kaip ir daugelis metodų, taip ir šis turi savų trūkumų ar bent problemų,
kurias dar reikia spręsti. Kartu manau, kad terminų vertimo būdų analizė – perspektyvi šiuolaikinės terminijos tyrimo kryptis. Todėl, kad metodo kritikams ir jį išbandyti bei patobulinti pasiryšiantiems mokslininkams
būtų lengviau, čia pateikiu savo abejones ir įžvalgas.
Sunkoka atrinkti, kurie terminai sukurti tiesiog verčiant, o kurie paimti
iš terminografinių šaltinių ir galbūt yra parinkti po išsamaus nagrinėjimo,
vadovaujantis kitokiais kriterijais nei vertimo. Teisinio pobūdžio dokumentų vertimo procesas gana sudėtingas (privaloma vadovautis susijusiais
teisės aktais, verčiant naudojamos vertimo atmintys ir pusiau automatinės
terminų atrankos programos, taikomas keturių akių vertimo kokybės principas, neretai į procesą įtraukiami lituanistai ir terminologai, dažnai tekstus peržiūri ir taiso srities žinovai, galutinę teksto versiją tvirtina teisininkai lingvistai ir kt.), todėl ir terminų kelias į galutinę teksto versiją vingiuotas. Pokyčiai kuriame nors iš vertimo etapų gali lemti ir terminų
vertimo būdus bei terminų kokybę.
Vertimas – palyginti individualus kūrybos aktas, net tokių tekstų kaip
ES teisės aktai. Kaip terminas bus išverstas, koks atitikmuo bus parinktas,
gali priklausyti nuo tokių subjektyvių veiksnių kaip asmeniniai vertėjo
bruožai, pvz., išsilavinimas, patirtis, požiūris į pareigą ir pan., vertimo
aplinkybių, pvz., skubus darbas, darbas namie ar biure, ir kt. Šių veiksnių
praktiškai neįmanoma įvertinti. Bet kuo didesnė terminų imtis būtų tiriama, tuo šie subjektyvūs vertimo veiksniai būtų nereikšmingesni.
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Jei originalo kalboje yra tą pačią sąvoką žyminčių sinonimų, vertimo
kalbos terminas gali būti išverstas iš kito termino nei pasirinktas analizuoti. Tokia tikimybė kur kas mažesnė, jei tiriami konkretaus teksto, o ne
žodyno ar bazės terminai.
Klasifikaciją reikėtų atidžiau palyginti su kitomis vertimo teorijoje egzistuojančiomis teksto elementų vertimo būdų klasifikacijomis. Tai galėtų
padėti ją papildyti ir galbūt subendrinti.
Kai kurių klasifikacijos grupių ribos nėra visiškai aiškios ir kokiai iš jų
bus priskirtas terminas gali priklausyti nuo individualios tyrėjo interpretacijos. Pavyzdžiui, išskleidimas ir pridėjimas, pakeitimas ir sutapimas.
Nelygiaverčių santykių ribos aiškios ir juos lengva suskaičiuoti, apibendrinti. Kartais viename termine galima išskirti kelių rūšių vertimo būdus.
Tokie atvejai skaičiuojami atskirai. Tačiau kai sutampa visi termino dėmenys, visas terminas laikomas vienu atveju, nors teoriškai daugelį iš jų
galima būtų skaidyti atskirais dėmenimis ar dėmenų grupėmis, ir tai gerokai pakeistų statistiką sutapimo santykio naudai ir rodytų dar ryškesnę
tendenciją terminus versti, o ne parinkti jų atitikmenis.
Šioje klasifikacijoje kaip atskirą terminų vertimo būdą išskyriau demetaforizaciją. Galbūt surinkus daugiau pavyzdžių galima būtų pamėginti
metaforų šalinimą priskirti kuriai nors iš kitų 10 kategorijų arba išskaidyti į kelis būdus.
Ne visada aišku, kaip vertinti tam tikrus OK reiškinius. Kaip antai, ar
anglų kalbos frazinius daiktavardžius, pvz.: off mode, draw-off, *built-in,
upstrem ir downstream, laikyti dariniais, ar žodžių junginiais, ar vientisiniais
žodžiais. Nuo reiškinio traktavimo priklausytų, prie kokios vertimo būdo
grupės juos priskirtume. Tai, kad fraziniai veiksmažodžiai gali būti interpretuojami skirtingai, rodo ir anglų kalbos rašyba atskirai, su brūkšneliu
arba kartu.
Kol kas išnagrinėta per mažai terminų, kad galima būtų teigti, jog šis
12 nurodytų terminų vertimo būdų sąrašas yra baigtinis. Gali būti, kad
kitokių būdų atskleis kitų OK ir VK terminų lyginimas, pvz., prancūzų19
ir lietuvių arba lietuvių ir rusų, iš kurios vienu istoriniu laikotarpiu buvo
verčiama daug terminų.
Išnagrinėjus daugiau verstinių terminų, galima būtų sudaryti išsamesnį terminų vertimo inventorių ir parengti gaires vertėjams ir terminų
normintojams.
19

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo darbo kalba yra prancūzų, ir daug dokumentų į lietuvių kalbą verčiama kaip tik iš šios kalbos, taigi tyrimui yra pakankamai pačios naujausios medžiagos.
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I Š VA D O S

Nors sudėtiniai terminai turėtų būti suvokiami kaip žymintys vieną
sąvoką, ir vertėjas, vadovaudamasis gerąja praktika, jų VK atitikmenis
turėtų parinkti išanalizavęs sąvoką ir pagal esamą terminų sistemą, praktikoje naujas sąvokas žymintys OK terminai dažniausiai verčiami padėmeniui, iš žodynų ir terminų bazių imami pavieniai terminą sudarantys dėmenys. Todėl galima lyginti atitinkamus originalo ir vertimo kalbos terminus ir tirti terminų vertimo būdus.
Vertimo teorijoje egzistuojančiose teksto elementų vertimo būdų klasifikacijose dažnai nepakankamai atsižvelgiama į terminų vertimo specifiką,
nes jie suvokiami kaip semantiškai neskaidomi, vientisiniai teksto vienetai.
Todėl, remiantis esamomis klasifikacijomis ir asmenine terminologinio
darbo patirtimi, išskirta 12 terminų vertimo būdų. Du iš jų – demetaforizacija ir metaforizacija – veikiausiai gali būti redukuoti į kitus, bet šiame
straipsnyje dėl savo specifikos išsamiau neanalizuojami.
Trijuose nagrinėtuose iš naujų Europos Sąjungos dokumentų paimtuose terminų sąrašuose vyrauja lygiaverčio vertimo būdai: vienu kuriuo iš
lygiaverčio vertimo būdų išversta beveik 82 proc. tirtų terminų, 59 proc.
iš jų yra tapačios struktūros ir tiesiogiai įvardija tuos pačius sąvokos požymius. Taigi du trečdaliai tirtų terminų idealiai atitinka tarpkalbinio
terminų nuoseklumo kriterijų. Taip pat šis skaičius bent iš dalies rodo,
kokiu tikslumu specialiųjų sričių terminus galėtų ar turėtų versti mašininio vertimo programos.
Tai, kad 13,6 proc. terminų vertimo atvejų yra nelygiaverčio tipo (neįskaičiuojant demetaforizacijos), rodo vertėjų pastangas ieškoti tikslesnės
termino sąvokos raiškos, bandymus sąvoką perprasti ir pateikti kuo aiškesnį bei sistemingesnį terminą.
Išsami verstinių terminų analizė leistų sudaryti terminų vertimo iš atitinkamų kalbų būdų inventorių, kuris būtų naudinga metodinė priemonė
vertėjams ir terminų tvarkytojams.
ŠALTINIAI
2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio
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PROCEDURES FOR TR ANSL ATING TERMS IN TR ANSL ATIONS OF LEGAL AC TS OF THE EUROPEAN UNION
INTO THE LITHUANIAN L ANGUAGE

For some time now, English has been a worldwide lingua franca in economics,
technology, politics and many other fields. It has also become the default language for
the drafting of legal acts in the European Union. Regulation No 1/58 requires all EU
legal acts to be published in the 24 official languages of the EU. When translating
these texts, translators are expected to follow certain procedures and stick to certain
principles. The reliability and legal consistency of terminology is a priority and the
best way to achieve this is to translate terms with meaningful components at lexical,
88

Egidijus Zaikauskas | Terminų vertimo būdai Europos Sąjungos 					
						 | teisės aktų vertimuose į lietuvių kalbą

word formation and grammar levels. In this way, English terms become a basis for
national terms. If one regards national terms as building blocks of texts translated
from English, it becomes possible to analyse the strategies (procedures) for translating
such terms, to determine the level of conformity between corresponding terms in the
original language (ORI) and the target language (TARG), and to pick out trends in
terminology.
I have identified 12 terminology translation procedures on the basis of ideas from
a number of researchers and from my own experience. Half of them, such as
equivalence, adjustment, amplification, indicate equivalence between terms at the
semantic and formal levels, while the other half involve some deviation from the
uniform representation of the concept, e. g. substitution, replacement, addition.
The current research takes three documents translated in 2013 and 2014 in the
Lithuanian Department of the European Commission’s Directorate-General for
Translation and analyses 228 pairs of terms, excluding duplicates. In over 80 % of the
cases, the equivalence of ORI and TARG terms was demonstrated and 13.6 % could
be considered as distinct at the formal level, though corresponding to the same
concept. Two of the procedures — metaphorisation and demetaphorisation — were
excluded from the results, as they require more complex translation procedures and
should be dealt with separately.
Comprehensive analysis of translated terminology would allow the compilation of
an inventory of term translation procedures, which would be a helpful tool for
translators when translating a new terminology.
Gauta 2014-08-29
Egidijus Zaikauskas
Europos Komisija
Bâtiment Jean Monnet C3/115, L-2920 Luxembourg, Luxembourg
E. paštas egidijus.zaikauskas@ec.europa.eu
Straipsnyje pateikiama asmeninė autoriaus nuomonė. Ji niekaip negali būti tapatinama su Europos Komisijos ar bet kokio jos padalinio oficialia nuomone.
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Motininė įmonė ir dukterinė įmonė:
nuo žodynų iki teisės aktų
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Lietuvių kalbos institutas
ESMINIAI ŽODŽIAI: teisės aktų terminai, terminų raida, terminų norminimas, patronuojančioji įmonė, patronuojamoji įmonė

S

traipsnyje analizuojama probleminių terminų motininė įmonė, dukterinė įmonė raida terminografijoje, apžvelgiamas kalbininkų požiūris
į šiuos terminus, nagrinėjama teisės aktų vartosena. Siekiama supažindinti su buvusiais ir naujausiais teikiniais ir kartu atkreipti dėmesį į
esamą terminų padėtį, terminų sistemos spragas.
Dabar jau baigiamos leisti Visuotinės lietuvių enciklopedijos pirmajame
tome randame: antrinė bendrovė, dukterinė bendrovė – „akcinė bendrovė,
kontroliuojama kitos bendrovės (pirminės). Pirminei bendrovei priklauso
antrinės bendrovės kontrolinis akcijų paketas, suteikiantis >50 % balsų
visuotiniame akcininkų susirinkime. Antrinė bendrovė negali įsigyti pirminės bendrovės akcijų“ (VLE I 2001: 611). Enciklopedijoje pirminės
bendrovės atskiru straipsniu nuspręsta neaiškinti (gal manyta, kad viskas
aišku iš pateikto straipsnio, juoba kad bendrovė yra pirminė tik antrinės
atžvilgiu). Prie antrinės bendrovės pridėtas sinonimas dukterinė bendrovė,
tačiau lieka neaišku, ar enciklopedijos rengėjai prie pirminės bendrovės
būtų pridėję motininė bendrovė.
Nors enciklopedijoje ir teikiamas, terminas dukterinė bendrovė (įmonė,
firma, kompanija) turi jau netrumpą taisymo tradiciją. Kas ir kada šį terminą
pradėjo taisyti, dabar sunku tiksliai pasakyti, bet jau 1976 m. išleistame Kalbos praktikos patarimų leidinyje dukterinės (įmonės, gamyklos, kompanijos)
laikoma kalbos klaida ir taisoma antrinės, giminiškos, vienos iš kitų atsiradusios, priklausomosios (įmonės, gamyklos, kompanijos) (KPP 1976: 66). Tiesa,
iš naujesnio patarimų leidimo (KPP 1985) šis taisymas kažkodėl buvo pa-
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šalintas1, tačiau dėl to taisymas nesustojo. Prie taisymo tradicijos radimosi
labai prisidėjo Kazimieras Gaivenis. Praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje, kai jau buvo pradėję ryškėti ekonomikos pokyčiai, Kalbos
kultūroje jis rašė, kad „kapitalizmo ekonomikos terminas dukterinė įmonė
netiksliai taisomas į pavaldi įmonė. Tiksliau būtų taisyti terminu priklausoma
įmonė“ (Gaivenis 1989: 48). Po trejeto metų Gimtojoje kalboje jis dar kartą
priminė, jo nuomone, netikslų taisymą pavaldi įmonė, atkreipė dėmesį, kad
neprigyja priklausoma įmonė, ir pasiūlė vėliau labai paplitusį teikinį antrinė
įmonė (Gaivenis 1992: 16). Motininės įmonės jis neminėjo (jos nebuvo ir KPP
1976; KPP 1985), bet prireikus terminas pirminė įmonė sistemiškai buvo
numanomas, juoba kad greta jis pasiūlė įmonę dukraitę keisti tretine įmone.
Taisymą anuomet Kalbos kultūroje palaikė ir Kazys Linkevičius – „junginį
dukterinė firma (įmonė, kompanija) derėtų keisti priklausoma, antrinė firma;
žodis antrinė bene geriausiai tiktų ir būtų tiksliausias“ (Linkevičius 1993: 22).
Kartu jis teigė, kad „įmonę, kuri davė pradžią antrinei įmonei, galima vadinti pagrindine. Abu šie pavadinimai (pagrindinė, antrinė įmonė) neprieštarauja įmonių kūrimosi logikai ir jų tarpusavio ryšių esmei“ (ten pat). Tiesa,
į Terminologijos taisymus, kurių vienas iš rengėjų buvo K. Gaivenis (TT
1992), šie probleminiai terminai kažkodėl nepateko. Recenzuodamas minimą taisymų leidinį Vytautas Vitkauskas kaip tik ir pasigedo, pasak jo, „seniau
į biurokratų vartoseną įėjusio ir dar platinamo posakio“ dukterinė įmonė,
kartu nurodė savo taisymo variantą – įmonės filialas (Vitkauskas 1994: 94).
Redaktoriai ir kalbos kultūros dėstytojai visų minėtų taisymų, reikia
manyti, nepraleido pro akis, tačiau blaškymosi netrūko. 2003 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtinta Specialybės kalbos programa,
kurioje daug dėmesio skirta terminijai, paskatino įvairių studentams skirtų specialybės kalbos mokymo priemonių leidybą. Jose būta ir nemažai
terminijos taisymų, tarp kurių galima rasti motininę ir (ar) dukterinę įmonę, tačiau taisymai rodo, kad studentai mokyti įvairiai. Pavyzdžiui, viename iš anuometinio Lietuvos teisės universiteto leidinių semantizmų skyriuje aiškinama: „Dabar ypač dažnas pasakymas m o t i n i n ė 2 vartojamas
tinkama reikšme, kai parodoma tai, kas tiesiogiai susiję su žodžiu motina,
pvz.: Motininė teisė (pagrįsta motinos valdymu, jos pirmumu). Tačiau ne1

Gal todėl, kad dukterinė įmonė jau buvo kai kuriuose žodynuose? Žr. toliau straipsnyje.

2

Taisymų šaltiniuose retinimas ar šrifto paryškinimas dažnai būna originale, tačiau toliau minimi terminų
žodynų ir kt. duomenys išretinti straipsnio autoriaus.
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reikia vartoti tokių junginių, kaip m o t i n i n ė įmonė, gamykla, kompanija,
norint pabrėžti, kad ji yra pagrindinė, pirminė (plg.: dukterinė). Pvz.: Šio
ekonomikos kurso naujovė yra ta, kad teorinės žinios įgyjamos dirbant m o t i n i n ė j e (= pagrindinėje) įmonėje „Verslo bendrija“. Lietuvos draudimo
m o t i n i n ė (= pagrindinė, pirminė) kompanija „Codan“ pirmąsias pardavimo telefonu paslaugas pradėjo teikti 1993 m. M o t i n i n ė (= Pirminė)
kompanija „BLS VILNIUS“ priklauso Švedijos karališkajam paštui. Lygiai
taip pat netinka vartoti tokių junginių, kaip d u k t e r i n ė įmonė, gamykla,
kompanija, norint pabrėžti, kad ji yra pavaldi didesnei įmonei arba yra jos
padalinys. Pvz.: Tokio pobūdžio tyrimai buvo atlikti ir akcinės bendrovės
„Lietuvos avialinijos“ dukterinėje (= akcinei bendrovei „Lietuvos avialinijos“ pavaldžioje arba iš akcinės bendrovės „Lietuvos avialinijos“ kilusioje) įmonėje AB „Aviakompanija Lietuva“ (Kunevičienė, Pečkuvienė,
Žilinskienė 2003: 78–79). Kaip matyti, visi pavyzdžiai taisomi skirtingai,
lyg tai būtų ne termino, o stilistinis, nuo konteksto priklausantis dalykas
(ypač tai matyti iš paskutinio sakinio), greta dėmens pirminė net nepasiūloma antrinė. Po poros metų iš dalies tos pačios autorės Mykolo Romerio
universiteto leidinyje prideda dar vieną dėmenį – giminiška: d u k t e r i n ė
(= antrinė, giminiška, priklausoma) įmonė, kompanija, gamykla; m o t i n i n ė (= pirminė, pagrindinė) įmonė, gamykla, kompanija (Pečkuvienė,
Žilinskienė 2005: 33, 39). Panašiai mokoma ir naujesniame to paties universiteto vadovėlyje: d u k t e r i n ė (= antrinė, priklausoma, giminiška)
įmonė; taip pat m o t i n i n ė (= pagrindinė) įmonė (Akelaitis, Pečkuvienė,
Žilinskienė 2009: 78). Tiesa, čia jau – atvirkščiai – yra antrinė, bet nėra
pirminės. Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidinyje teikiama sistemiškai, nesiblaškoma: d u k t e r i n ė (= antrinė) įmonė, m o t i n i n ė (= pirminė) įmonė (Kaulakienė, Petrėtienė, Rutkienė, Žukienė 2007: 63, 67; tai
išlaikoma ir vėlesniuose knygos leidimuose, plg. Kaulakienė, Petrėtienė,
Rutkienė, Žukienė 2010: 66, 71). Kartais studentams siūloma patiems
pasukti galvą. Štai Kauno technologijos universiteto išleistame pratimų
rinkinyje pateikiamas sakinys UAB „Rožė“ – susivienijimo „Gėlių rojus“
(dukterinė, pavaldžioji, antrinė) įmonė, įsteigta 2012 m. liepos 12 dieną (Juzelėnienė 2012: 32), kuriame reikia išbraukti neteiktinus terminų variantus iš pateiktų skliaustuose. Pasitikrinti raginama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje ir Lietuvos Respublikos terminų banke3. Panašių
3

Galbūt sakinyje numanomi du teisingi atsakymai (iš trijų), bet studentas Terminų banke ras dar kitą atsakymą. Apie tai – toliau straipsnyje.
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taisymų yra ir kolegijų leidiniuose, pavyzdžiui, Lietuvos jūreivystės kolegijos išleistoje studijų knygoje yra nevartotinų verslininkų terminų sąrašas,
kuriame taisoma d u k t e r i n ė (= priklausoma, antrinė) įmonė (Domarkienė 2005: 165). Motininės įmonės greta kažkodėl nėra, bet pridėta greičiausiai iš K. Gaivenio nusižiūrėta kituose leidiniuose paprastai nutylima
(nes vartosenoje nematyti) įmonė d u k r a i t ė (= tretinė įmonė).
Koks taisymo motyvas? Vadovėliuose jis kartais nutylimas arba numanomas iš to, kad pavyzdžiai teikiami semantizmų skyriuje. K. Linkevičius
sako, kad motininis, dukterinis ekonomikos kalboje imti vartoti nusižiūrėjus į rusų kalbos žodžius, o lietuvių kalboje žodžiais motina ir duktė įprasta apibūdinti tik žmones ir bites (Linkevičius 1993: 22). Nors anuomet
aktualiausia buvo rusų kalba ir žiūrėta labiausiai į ją, reikia pasakyti, kad
galėjo kartu veikti ir kitos kalbos, nes giminystės terminai analogiškose
situacijose aiškiai ar bent numanomai įtraukiami plačiai (plg. anglų parent
company – affiliated/daughter company, prancūzų société mère – filiale,
rusų материнская компания – дочерняя компания, vokiečių Muttergesellschaft – Tochtergesellschaft, net ir latvių mātesuzņēmums – meitasuzņēmums). Neatmestina, kad taisyti pradėta nuo tokių junginių kaip motininė
kiaulė (jau 1962 m. plito teikinys paršavedė, dar siūlytas universalesnis
žodis vedeklė; žr. Tolutienė 1962), vėliau taisymas pritaikytas plačiau –
„Keliasdešimt metų energingai taisydami atsikratėme netikusio pavadinimo
motininė kiaulė ir vietoje jo prigydėme terminą paršavedė. Fizikai rusišką
terminą дочернее вещество taip pat jau verčia antrinė medžiaga, ne motininė medžiaga. Geologai irgi nesunkiai galėtų atsisakyti termino motininė
uoliena, o mikrobiologai – termino motininės mielės“ (Gaivenis 1989: 48).
Pateikęs pavyzdžių motininis augalas, motininė linija, motininė forma, tėvinis augalas, tėvinė linija, tėvinė forma ir pan.4 K. Gaivenis daro išvadą –
„genetikos ir selekcijos terminijoje negalima išsiversti be verstinių būdvardžių dukterinis, motininis, tėvinis. Kitų sričių terminijoje šiuos vertinius
reikėtų taisyti“ (Gaivenis 1989: 49). Ši autoriteto išvada neabejotinai paveikė vėlesnę terminijos tvarkybą.
Kalbame čia iš esmės apie verstinę metaforą. Griežtų kalbinių kriterijų,
kada verstinės metaforos yra priimtinos, kada – ne, vargu ar galima būtų
4

Galima pridurti, pavyzdžiui, dukterinės chromosomos „chromatidės po mitozės metafazės arba antrosios mejozės metafazės“, tėvinis donoras „vienas iš tėvų (augalų), kurio vienas ar keli genai yra perkeliami į recipientą“, motininis paveldimumas „tiktai moteriškųjų organizmų perduodamas paveldimumas“ (ŽŪASSTŽ 2010:
47, 63, 153).
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pasakyti, bet mūsų terminijos norminimo tradicijoje juntamas jų vengimo
polinkis, ypač jei metafora akivaizdžiai neįprasta. Be to, metaforos terminus daro vaizdingus, o tai paprastai nėra laikoma siektina terminų ypatybe, vertinamas neutralumas, vengiama emocinės konotacijos. Rasuolė Vladarskienė pastebi, kad ekonomikos terminijai būdingas universalus metaforizacijos polinkis – antropomorfizmas, kai metaforų modelis yra žmogus
kaip socialinis subjektas, reikšmės perkėlimo pagrindas yra žmogaus veiklą apibūdinantys žodžiai (Vladarskienė 2012: 87). Vis dėlto vertinant
motininę įmonę galėjo suveikti tokio junginio emocinis ekspresyvumas,
motinos, kaip vertybės, devalvacijos baimė, juoba kad tarmėse panašių
motininių dalykų nėra. Ir apskritai tiesiogiai su žmogumi siejamų žodžių
(pvz., veidas, gimdymas, mirtis) į kitas sritis (pvz., gyvūnų kontekstą)
perkelti nelinkstama.
Būdvardžiai motininis, dukterinis kalboje nėra įprasti savo raiška. Štai
vienas iš žymiausių kalbos taisytojų rašo – „Priklausymo kilmininkai nekeistini būdvardžiais (šie dažniausiai turi priesagas -inis, -iškas). Tiesa, dar
niekas nesako tėvinis namas (rusų k. otcovskij dom), motininė (= motinos)
skarelė, nors buvo pradėta vartoti rūšies reikšme motininė kiaulė (= veislinė kiaulė, paršavedė); bet nelabai gerai, kad įsigali dukterinės įmonės (būtų geriau įmonės padaliniai ar filialai, įmonės dukterys ar kitaip)“ (Šukys
1998: 124–125). Čia suplakti raiškos ir semantikos dalykai, bet įdomu tai,
kad Jonui Šukiui netiko tik būdvardis, o dukters metafora tiko, be kitų
variantų, jis siūlo vartoti ir įmonės d u k t e r y s . Tiesa, vėliau to siūlymo
jau neminėjo, apskritai, kaip taisyti, nesiūlė, tik apgailestavo, kad „gaila,
jau atsirado dukterinės firmos, kolūkiuose buvo net motininė (= veislinė)
kiaulė“ (Šukys 2003: 93).
Kalbant apie šiuos būdvardžius negalima praleisti pro akis ir to fakto, kad
dukterinė įmonė buvo teikiama pirmajame Dabartinės lietuvių kalbos žodyne
(DLKŽ11954) kaip būdvardžio dukterinis vartojimo pavyzdys, iš ten perrašyta į Lietuvių kalbos žodyną (LKŽ II2 19695), nors antrajame (DLKŽ2 1972)
ir vėlesniuose Dabartinės lietuvių kalbos žodyno leidimuose termino jau
nebeliko (motininės įmonės nė viename iš jų ir nebuvo). Taigi galima manyti, kad šio termino gerumu suabejota jau beveik prieš pusšimtį metų.
Tiesa, filialas niekam nekliuvo, nors šiame žodyje taip pat slepiasi duktė
(lot. filia – duktė). Į tarptautinių žodžių motyvaciją paprastai nežiūrima.
5

Anksčiau leistame tome (LKŽ II1 1947) dar nebuvo.

94

Alvydas Umbrasas | Motininė įmonė ir dukterinė įmonė: 				
| nuo žodynų iki teisės aktų
					

Įdomu tai, kad DLKŽ11954 būdvardis dukterinis iliustruotas pavyzdžiais
dukterinė ląstelė, dukterinė įmonė, DLKŽ2 1972 liko tik dukterinės ląstelės
(pakeistas skaičius, šiame ir vėlesniuose leidimuose dar pridedama pažyma
bot.), nuo DLKŽ3 1993 iki DLKŽ7 2012 greta dukterinių ląstelių dar įterpiama dukterinės gentys. Nuo DLKŽ5 2003 prie dukterinių ląstelių pridėta
pažyma, rodanti, kad tai perkeltinė reikšmė (prk.), ir šis pavyzdys atskirtas
dviem statmenais brūkšniais, o dukterinės gentys, reikia manyti, laikomos
tiesioginės reikšmės pavyzdžiu. Kokia ta reikšmė? Turbūt „iš dukterų kilusios gentys“. Tikėtina, kad dukterinės gentys į žodyną įdėtos remiantis
LKŽ II2 1969 pateiktu būdvardį dukterinis iliustruojančiu Frydricho Engelso sakiniu „Pirmykštės gentys, didėjant gyventojų skaičiui, suskyla
kiekviena į keletą dukterinių genčių“.
T e rm i nograf i ja

Kokį teikybos kelią pasirinko terminografija? Kaip žinoma, pirmosios
nepriklausomybės laikais nei teisės, nei ekonomikos terminų žodynų neišleista. Pirmajame ir vieninteliame sovietmečiu Alfonso Žiurlio teisės
terminų žodyne (TTŽ 1954) nei motininės, nei dukterinės įmonės nebuvo.
Tokių sąvokų anuometinei sistemai, matyt, apskritai nelabai reikėjo. Vis
dėlto ekonomikos žodynuose terminai teikti. Dar 1966 m. išleistame Lietuvos TSR Mokslų akademijos (LTSR MA) Ekonomikos instituto parengtame Rusiškai lietuviškame ekonomikos terminų žodyne randame: общество
дочернее – d u k t e r i n ė bendrovė, общество-мать – bendrovė-m o t i n a ,
общество-внук – bendrovė-d u k r a i t ė (RLETŽ 1966: 123). Priedėlio jungimas brūkšneliu čia, aišku, netinkamas (perimta rusiškų terminų raiška),
bet svarbiausia – pasitelkti giminystės terminai. Tiesa, vienodumo nesiekta – greta bendrovės motinos nepasidaryta junginio bendrovė duktė (ar
dukra). Beje, žodyną peržiūrėjo LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros
instituto Terminologijos komisija. Pratarmėje sakoma, kad svarstant terminus aktyviai dalyvavo minėtos komisijos nariai Jonas Kruopas ir K. Gaivenis. Vis dėlto raiška su priedėliu nepaplito. Maždaug po dešimties
metų išleistame terminologų taip pat peržiūrėtame Antano Buračo žodyne (viršelyje antraštė Anglų-lietuvių kalbų ekonomikos terminų žodynasminimumas, antraštiniame lape – English–Lithuanian Dictionary of Economic Terms for Students) teikta parent Co6 – p a g r i n d i n ė (m o t i n i n ė )
6

Lizdo antraštiniame straipsnyje yra company = Co.
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bendrovė, subsidiary Co – d u k t e r i n ė (k o n t r o l i u o j a m o j i ) bendrovė
(ELDETS 1975: 33). Kaip matyti, čia jau pasiūlytas dėmuo pagrindinė
(motininė tik kaip sinonimas), prie dukterinės prirašyta ir kontroliuojamoji7.
Dar po penketo metų išleistame LTSR MA Mokslų akademijos Ekonomikos institute to paties A. Buračo parengtame ekonomikos terminų žodyne atitikmenys ima dar labiau įvairėti: affiliated company – s u s i j u s i /
d u k t e r i n ė /k o n t r o l i u o j a m o j i 8 bendrovė; parent company – p a g r i n d i n ė /m o t i n i n ė bendrovė (ALKETŽ 1980: 89). Nors ir nurodyta subsidiary company žr. affiliated company (ALKETŽ 1980: 90), kažkodėl atskiru straipsniu su kitais atitikmenimis pateikta subsidiary – d u k t e r i n ė /
p r i k l a u s o m o j i bendrovė (ALKETŽ 1980: 356). Žodynas taip pat buvo
peržiūrėtas minėtos Terminologijos komisijos. Pratarmėje nurodyta, kad
prie jo rengimo prisidėjo K. Gaivenis, Stasys Keinys, Angelė Kaulakienė.
Šiame žodyne pasiūlyta atitikmenų įvairovė vienaip ar kitaip atsispindėjo
tiek vėlesniuose žodynuose, tiek terminų taisymuose.
Po nepriklausomybės atkūrimo ėmus rastis rinkos ekonomikai iškilo
naujų ekonomikos terminų, taip pat verčiamųjų ir aiškinamųjų ekonomikos, teisės terminų žodynų poreikis. Tai paskatino įvairios kokybės žodynų ir žodynėlių leidybą. Jau 1991 m. išeina Petro Auštrevičiaus, Dainiaus Pupkevičiaus ir Dalios Treigienės Šiuolaikinių ekonomikos terminų
enciklopedinis žodynas lietuvių–anglų–rusų–vokiečių kalbomis (recenzavo
K. Gaivenis), kuriame teikiama straipsnyje rūpimų terminų pora: d u k t e r i n ė bendrovė (subsiadiary) – „kompanija, kuri priklauso pagrindinei akcinei bendrovei“ (ŠETEŽ 1991: 55), m o t i n i n ė bendrovė/9kompanija
(parent company) – „firma, akciniu kapitalu kontroliuojanti vieną ar daugiau firmų“ (ŠETEŽ 1991: 128). Kaip matyti, be jokių sinonimų teikiami
terminai su dėmenimis dukterinė, motininė, nors pirmojo termino apibrėžtyje opozicija pasakoma su žodžiu pagrindinė.
1992 m. pasirodžiusiuose panašiuose nedidukuose prastokos terminografinės kokybės anoniminiuose10 žodynėliuose, pavadintuose Angliškų
7

Prirašyti kontroliuojamoji gal paskatino tai, kad greta su paaiškinimu buvo holding Co – holdingas (bendrovė, kontroliuojanti kitų bendrovių akcijų paketus), o ir prieš tai minėtame žodyne jau teikta холдинг
компани – kontroliuojančioji bendrovė (RLETŽ 1966: 256).

8

Plg. holding company – a. k o n t r o l i u o j a n č i o j i bendrovė (bendrovė, turinti kitų bendrovių akcijų
kontrolinius paketus); b. bendrovė steigėja (ALKETŽ 1980: 89).

9

Originale pasvirasis brūkšnys praleistas, bet kituose straipsniuose vartojamas.

10

Išleido „Balticon“, autoriai nenurodyti, pratarmes pasirašo Autorių kolektyvas. Viename žodynėlyje su autorių teisių ženklu rašomi lyg inicialai V.I.L.A.Ž, kitame – firma VILAŽ.
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terminų aiškinamasis žodynas: verslas, komercija ir Vokiečių–lietuvių rinkos
terminų aiškinamasis žodynas, sąvokos paaiškinamos plačiau, parodomas
santykis su kontroliuojančiąja bendrove: company parent11 – „m o t i n i n ė
bendrovė (kompanija)12, valdanti dukterinių bendrovių (kompanijų) kontrolinius akcijų paketus ir kitaip negu kontroliuojančioji (angl. holding
company), pati gamina kai kurias prekes arba savarankiškai atlieka vienas
ar kitas finansines operacijas“ (ATAŽVK 1992: 14); subsidiary company –
„d u k t e r i n ė kompanija, t. y. formaliai savarankiška kompanija (įregistruo
ta kaip savarankiška), tačiau jos akcijų kontrolinis paketas priklauso kitai
(motininei) kompanijai (angl. company parent), kuri dažnai yra vienintelis
akcininkas ir praktiškai nulemia dukterinės kompanijos pagrindines veiklos
kryptis“ (ATAŽVK 1992: 46). Tas pats pateikiama ir antrame minėtame
žodynėlyje prie Muttergesellschaft (VLRTAŽ 1992: 36), Tochtergesellschaft
(VLRTAŽ 1992: 46), tik pirmojo termino apibrėžtyje rašoma ne kontroliuojančioji, o holdingo kompanija (vok. Holdinggesellschaft).
Trūkstant gerų savų žodynų bandyta versti išleistus svetur. Vienas tokių
bandymų pasirodė 1994 m. Tai buvo Kristoferio Paso (Christopher Pass),
Brajeno Louzo (Bryan Lowes) ir Leslio Deivio (Leslie Davies) Ekonomikos terminų žodynas. Kaip sakoma Leidėjų ir Redakcijos tarybos žodyje, „šis
leidinys – tai atsisveikinimas su K. Marksu bei jo sekėjų karta ir žlugusia
teorija apie socialistinį gamybos būdą“. Be ekonomistų, prie žodyno dirbo visas būrys lituanistų – redagavo Aldonas Pupkis, terminus ir tekstą
tvarkė atitinkamai A. Kaulakienė ir Rita Miliūnaitė, recenzavo K. Gaivenis. Pasistengta žodyną kiek galima sulietuvinti. Jame nėra nei dukterinės,
nei motininės bendrovės, teikiama: pavaldžioji bendrovė (subsidiary company) – „bendrovė, esanti kitos bendrovės nuosavybė (žr. firma). Pavaldžioji bendrovė gali toliau prekiauti savo vardu, tačiau ją visiškai arba iš
dalies kontroliuoja pagrindinė bendrovė“ (ETŽ 1994: 190). Kaip matyti,
pasirinktas K. Gaivenio anksčiau kritikuotas terminas. Apibrėžtyje minimas terminas pagrindinė bendrovė atskiru straipsniu neteikiamas (matyt,
taip buvo originale). Įdomu tai, kad po trejeto metų išleistame papildytame ir pataisytame leidime pavaldžioji bendrovė pakeista dukterine bendrove, o apibrėžtis nekeista (ETŽ 1997: 90). Galima tik spėti, kad lituanistų indėlis pirmajame leidime buvo toks didelis, kad leidėjai nuspren11

Yra nuoroda parent company žr. company parent (ATAŽVK 1992: 40).

12

Apibrėžtis žodynėlyje neatskirta nuo termino, kursyvas rašomas tik čia straipsnyje. Raiška neredaguota.
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dė, jog jis per didelis... (todėl minėtų pavardžių antrajame leidime jau
nėra, pasakyta, kad redagavo ir tikslino Aleksandras Vytautas Rutkauskas
ir Stasys Vaitkevičius, pastarasis buvo ir pirmojo leidimo terminų redaktorius konsultantas).
Tais pačiais 1994 m. pasirodo ir A. Buračo, Broniaus Svecevičiaus Lietuvių–anglų–lietuvių biznio, bankų, biržos terminų žodynas-žinynas. Jame su
sinonimais teikiama: d u k t e r i n ė /a n t r i n ė13 bendrovė – subsiadiary/allied/
affiliated/associate/constituent company; underlying company (su teisėmis,
neperduodamomis motininei bendrovei); m o t i n i n ė /p i r m i n ė bendrovė –
parent company (BBBTŽŽ 1994: 43). Pridėta atitinkamai ir d u k t e r i n ė /
a n t r i n ė kompanija – subsiadiary company; m o t i n i n ė / p i r m i n ė kompanija – parent company (BBBTŽŽ 1994: 111). Žodynas buvo peržiūrėtas
K. Gaivenio, taip pat jo peržiūrėtas ir po trejeto metų išėjęs A. Buračo Bankininkystės ir komercijos terminų aiškinamasis žodynas, kuriame pagrindiniuose straipsniuose sinonimų jau nebelieka: a n t r i n ė bendrovė – subsiadiary/allied/affiliated/associate/constituent/underlying company; p i r m i n ė
bendrovė – parent company (BKTAŽ 1997: 46, 47). Dukterinę ir motininę
bendroves galima rasti tik nuorodose (žr.) į pagrindinius straipsnius (BKTAŽ
1997: 47). Tiesa, gal per neapsižiūrėjimą yra likę d u k t e r i n ė s /a n t r i n ė s
bendrovės įsigijimas14 – acquisition of subsidiary (BKTAŽ 1997: 134).
Panašiu metu išleistuose terminologų nevertintuose Irenos Čeikauskaitės ir Emos Volungevičienės žodynuose galima rasti: Tochtergesellschaft – d u k t e r i n ė bendrovė, f i l i a l a s (VLLVKTTŽ 1995: 179), parent
company – m o t i n i n ė kompanija (ALKETŽ 1995: 40). Abiejuose žodynuose yra tik po vieną iš nagrinėjamų terminų poros narių.
Tam tikra riba lietuvių terminografijoje galima laikyti 1997-uosius, nes
tų metų pradžioje (sausio 30 d.) buvo priimtas Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. 59 „Dėl terminų žodyno aprobavimo“ (Žin., 1997, Nr. 12-257), kuriuo terminų žodynų leidėjai įpareigoti teikti žodynus vertinti Valstybinei lietuvių kalbos
komisijai (VLKK). Viename iš pirmųjų aprobatą gavusių žodynų – Vitos Bitinaitės Mokomajame anglų–lietuvių kalbų teisės terminų žodyne –
teikiama: parent company – p a g r i n d i n ė , k o n t r o l i u o j a n č i o j i įmonė;
13

Yra ir nuorodos antrinė bendrovė žr. dukterinė bendrovė; pirminė bendrovė žr. motininė bendrovė (BBBTŽŽ
1994: 43).

14

Šį nederėjimą ir daugelį kitų trūkumų recenzijoje yra nurodęs Jonas Klimavičius (2 2000: 27).
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subsidiary company – k o n t r o l i u o j a m o j i įmonė (MALKTTŽ 1998: 44),
nors kitoje vietoje subsidiary company – k o n t r o l i u o j a m o j i įmonė, f i l i a l a s , greta subsidiary – f i l i a l a s15 (MALKTTŽ 1998: 173). Kaip
matyti, čia bene pirmą kartą terminografijoje kaip pagrindinės įmonės
sinonimas atsiranda kontroliuojančioji įmonė, nepaisant to, kad greta tame
pačiame lizde yra holding company – kontroliuojančioji įmonė. Vėliau pasirodė dar pora to paties žodyno pataisytų ir papildytų leidimų (2002,
2008; jie svarstyti VLKK nebuvo teikti, nors aprobata įrašyta). Parent
company atitikmenys juose nekeisti (MALKTTŽ 2008: 53, 167), o prie
antro termino pridėtas sinonimas: subsidiary company – k o n t r o l i u o j a m o j i , a n t r i n ė įmonė (MALKTTŽ 2008: 53), nors kitoje vietoje tebepalikta subsidiary company – k o n t r o l i u o j a m o j i įmonė, f i l i a l a s
(MALKTTŽ 2008: 218).
Tai pačiais metais su pirmuoju V. Bitinaitės žodynu išėjusiame Olimpijos Armalytės ir Liongino Pažūsio sudarytame Anglų–lietuvių kalbų teisės
žodyne vėl randame subsidiary (daughter) company – d u k t e r i n ė įmonė
(ALKTŽ 1998: 94), bet kitose žodyno vietose įvairiai – subsidiary – d u k t e r i n ė , p r i k l a u s o m o j i bendrovė (ALKTŽ 1998: 473), nors greta subsidiary company/corporation – p r i k l a u s o m o j i , d u k t e r i n ė įmonė
(ALKTŽ 1998: 473). Atkreiptinas dėmesys, kad šiame žodyne yra ankstesnėje terminografijoje nepastebėtas atitikmuo parent company – p a t r o n u o j a n t i bendrovė (ALKTŽ 1998: 94). Tiesa, kitoje vietoje jau parent company – p a g r i n d i n ė , p a t r o n u o j a n t i bendrovė, įmonė (ALKTŽ 1998:
329). Žodynas ekspertuotas VLKK eksperto K. Gaivenio, tačiau aprobatos
neturi. O štai tais pačiais 1998 m. Vilniaus universitete išleistame nedideliame apskaitos žodynėlyje (VLKK nevertintame) terminų pora kitokia –
investments of subsidiary in capital stock of parent company – a n t r i n i ų
įmonių investicijos į p i r m i n ė s įmonės kapitalą (ALATŽ 1998: 40).
Anksčiau kai kuriuose žodynuose greta dukterinės įmonės matytas filialas
2000 m. Kauno technologijos universitete išleistame autorių kolektyvo
parengtame Aiškinamajame įmonės vadybos terminų žodyne tampa pagrindiniu terminu: f i l i a l a s , p a v a l d ž i o j i įmonė – „įmonė, kurios per 50
proc. turinčių balsavimo teisę akcijų savininkė yra kita įmonė“ (AĮVTŽ
2000: 53). Yra ir nuoroda pavaldžioji įmonė žr. filialas (AĮVTŽ 2000: 55).
VLKK tam neprieštarauja (yra aprobata).
15

Plg. subsidiary – k o n t r o l i u o j a m o j i įmonė, f i l i a l a s (MALKTTŽ 2008: 218).
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2001 m. pasirodžiusiame terminografiškai labai prastame Romualdo Rakucevičiaus Lietuvių–vokiečių kalbų verslo ir teisės terminų žodyne randame
greta kažkodėl dviem atskirais straipsniais pateiktus terminus m o t i n i n ė
bendrovė – Muttergesellschaft; m o t i n i n ė bendrovė (kompanija) – Stammhaus (LVKVTTŽ 2001: 80). Yra ir p a g r i n d i n ė firma – Mutterfirma,
Muttergesellschaft (LVKVTTŽ 2001: 31), p a g r i n d i n ė įmonė – Leitbetrieb
(LVKVTTŽ 2001: 42), d u k t e r i n ė firma – Tochterfirma, Tochtergesellschaft
(LVKVTTŽ 2001: 31). To paties autoriaus po trejeto metų išleistame priešingai išdėstytų kalbų žodyne yra panašiai: Muttergesellschaft – p a g r i n d i n ė akcinė bendrovė (VLKTVTŽ 2004: 169), Tochtergesellschaft – d u k t e r i n ė bendrovė, Tochterunternehmen – d u k t e r i n ė įmonė (VLKTVTŽ
2004: 232). Abu žodynai VLKK nevertinti, kaip ir 2004 m. Aušros Cesevičienės ir Danutės Čivilienės Verslo terminų anglų–lietuvių kalbų žodynas,
kuriame panašiai teikiama parent company – p a g r i n d i n ė kompanija/
įmonė (VTALKŽ 2004: 76), subsidiary – d u k t e r i n ė įmonė, pagalbininkas16
(VTALKŽ 2004: 108). Beje, taip pat pateikta nesistemiška ir kalbiškai
nelabai vykusi pora partialy-owned subsidiary – d a l i n a i v a l d o m a d u k t e r i n ė įmonė, wholly-owned subsidiary – v i s i š k a i p a v a l d i d u k t e r i n ė įmonė17 (VTALKŽ 2004: 108). Tuo pačiu metu išleistame VLKK
ekspertų skaitytame (nors aprobatos ir neturinčiame) Vokiečių–lietuvių
kalbų teisėtvarkos žodyne jau kitaip: Tochtergesellschaft – a n t r i n ė bendrovė, f i l i a l a s (VLKTŽ 2004: 258).
Savitą statusą greta kitų žodynų turi vertėjų, terminologų ir kitų specia
listų ilgai svarstytas ir su VLKK pritarimu 2004 m. LR Seimo kanceliarijos išleistas Europos žodynas Eurovoc. Jis nėra tikras terminų žodynas – tai
sisteminis terminų ir kitų žodžių, jų junginių sąrašas, skirtas teisės aktams
klasifikuoti, jų turiniui indeksuoti. Jame taip pat teikiami šiame straipsnyje rūpimi terminai: p a g r i n d i n ė bendrovė [įmonė] – parent company;
société mère; Muttergesellschaft (Eurovoc 2004: 98), p a v a l d ž i o j i bendrovė – subsidiary; filiale; Tochtergesellschaft (Eurovoc 2004: 103).
Iš minėtų žodynų išsiskiria 2005 m. išėjęs Rūtos Vainienės Ekonomikos
terminų žodynas. Jame bene pirmą ir kol kas vienintelį kartą terminografijoje įrašytas griežtas vertinimas d u k t e r i n ė įmonė (subsidiary) – ntk. = a n t 
r i n ė įmonė (ETŽ 2005: 73) ir teikiama antrinė įmonė (subsidiary) – „įmonė,
16

Čia akivaizdu, kad kita reikšmė nevykusiai pateikta kaip sinonimas.

17

Dar plg. wholly-owned subsidiary – v i s i š k a i p r i k l a u s o m a d u k t e r i n ė bendrovė (ALKTŽ 1998: 473).

100

Alvydas Umbrasas | Motininė įmonė ir dukterinė įmonė: 				
| nuo žodynų iki teisės aktų
					

nuosavybės teise priklausanti pagrindinei įmonei“ (ETŽ 2005: 22). Neteiktina laikoma ir p a t r o n u o j a n t i įmonė – ntk. = p a g r i n d i n ė įmonė
(ETŽ 2005: 211). Terminas aiškinamas lakoniškai: pagrindinė įmonė (parent
company) – „kitą įmonę kontroliuojanti įmonė“ (ETŽ 2005: 197). Žodynas
buvo teiktas ekspertuoti VLKK (išsamią recenziją pateikė J. Klimavičius;
tie griežti teikiniai yra jo), bet išleistas VLKK nesvarsčius18.
Matyti, kad R. Vainienės žodyno išleidimo ar vėlesnių metų terminologinio pobūdžio žodynuose buvo teikiama iš inercijos: filiale – f i l i a l a s ,
d u k t e r i n ė kompanija, firma (MPLKVŽ 2005: 56), maison affiliée – d u k t e r i n ė kompanija (MPLKVŽ 2005: 72), maison mère – p a g r i n d i n ė
kompanija (MPLKVŽ 2005: 72), d u k t e r i n ė bendrovė – subsiadiary (company), affiliate (5KŽEPT 2006: 67), d u k t e r i n ė bendrovė – Tochtergesellschaft, Tochterunternehmen (LVKŽT 2006: 31), m o t i n i n ė bendrovė –
Muttergesellschaft, Mutterunternehmen (LVKŽT 2006: 72). Kaip jau galima
numanyti, VLKK šie žodynai nevertinti (iš esmės jie lyg ir nėra tikri terminų žodynai, antraštėse žodžio terminų nėra).
Visai neseniai pasirodžiusiuose terminų žodynuose (nors vertinti VLKK
jie taip pat nebuvo teikti) dėmenų dukterinis ir motininis išvengiama. V. Bitinaitės ir Dianos Snapkauskaitės Aiškinamajame anglų–lietuvių kalbų teisės
ir verslo žodyne skirtingai pateikiant sinonimus rašoma: parent company –
p a g r i n d i n ė (p a t r o n u o j a n t i ) įmonė, bendrovė; subsidiary company –
a n t r i n ė , p a v a l d i įmonė, bendrovė (AALKTVŽ 2013: 147). Valentinos Zemkauskienės Anglų–lietuvių ir lietuvių–anglų kalbų ekonomikos terminų žodyne sinonimų nėra: parent company – p a g r i n d i n ė bendrovė
(ALLAKETŽ 2013: 40), subsidiary company – p a v a l d ž i o j i bendrovė
(ALLAKETŽ 2013: 41), pridėta dar ir s i s t e r company – g i m i n i n g a
bendrovė (ALLAKETŽ 2013: 41).
Minėta terminografija, be abejonės, darė poveikį ir bendriesiems verčiamiesiems, įskaitant mokomuosius, pastarojo meto žodynams, juose taip
pat galima rasti terminų žodynų teikinius, dažnai tik po vieną iš terminų
poros narių, pvz.: Tochtergesellschaft – d u k t e r i n ė bendrovė (VLKŽ II
1992: 319; DVLKŽ II 2006: 349), meitasuzņēmums – d u k t e r i n ė įmonė
(LLKŽ 2003: 406), maison mère – pagrindinė įmonė (MPKŽ 2009: 841).
Nevengta tokiuose žodynuose ir sinonimijos. Pavyzdžiui, viename B. Piesarsko žodyne randame parent company – p a g r i n d i n ė bendrovė (DALKŽ
18

Dėl to J. Klimavičius apgailestavo Terminologijoje paskelbtoje recenzijoje (Klimavičius 2006).
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2000: 646), subsidiary – d u k t e r i n ė bendrovė/kompanija (taip pat subsidiary company); filialas (DALKŽ 2000: 918), o kitame jo žodyne atitikmenų pasirinkimas jau gerokai įvairesnis: parent company – p a g r i n d i n ė /
m o t i n i n ė /p i r m i n ė bendrovė (DAKŽ 2001: 462), subsidiary – d u k t e r i n ė /a n t r i n ė bendrovė/kompanija (taip pat subsidiary company); filialas
(DAKŽ 2001: 648).
Kaip matyti iš pateiktų duomenų, žodynuose greta dėmens motininė
vartojama pirminė, pagrindinė, kontroliuojančioji, patronuojanti, užfiksuota ir
nevykusiai sujungta bendrovė-motina. Dukterinė įmonė (bendrovė, kompanija, firma) dar vadinama su dėmenimis antrinė, pavaldžioji (pavaldi), priklausomoji (priklausoma), kontroliuojamoji, susijusi arba tiesiog filialas. Žodis
filialas rūpimam reikalui nėra parankus, nes taip paprastai vadinamas tos
pačios įmonės struktūrinis padalinys, o ne kita įmonė; susijusi įmonė – per
daug nekonkretu, o kiti minėti variantai daugiau ar mažiau galimi, tik jais
akcentuojami kiek skirtingi tos pačios sąvokos aspektai. Anksčiau minėtas
ir kalbininkų nelabai vykęs siūlymas vartoti dėmenį giminiška, ne ką geriau
ir šalutinė19, na, o viena iš kitos atsiradusi, kilusi apskritai neterminiška.
K. Gaivenis, viena vertus, smarkiai prisidėjo prie motininės ir dukterinės
įmonės taisymo tradicijos radimosi, kita vertus, jo žiūrėtuose žodynuose
šie terminai neretai buvo teikiami. Tai iš dalies rodo jo tolerantišką požiūrį – „Terminų taisymai turėtų būti priimtini tos srities specialistams.
Neturėdami tinkamo taisymo, geriau netaisykime“ (Gaivenis 1992: 16).
Posėdžiuose teko girdėti K. Gaivenį sakant, kad kai kurie specialistai (tarp
jų ekonomikos žodynų autorius A. Buračas) ne visada atsižvelgdavo į jo
recenzijų siūlymus.
Iš žodynų matyti, kad dukterinė įmonė teikiama dažniau nei motininė
įmonė (antrosios sąvokos kartais žodyne nėra arba ji įvardijama kitaip).
Kodėl terminas dukterinė įmonė vartosenoje toks gajus, nors ir taisomas
kalbininkų, nors žodynuose siūlomi ir kitokie terminai? Viena vertus,
žodynai atspindėjo vartoseną, kita vertus, žodynai kūrė teikybos tradiciją,
nes vienų žodynų duomenys perrašomi į kitus. Tikėtina, kad prie to gajumo kaip tik ir prisidėjo minėti sovietmečio20 ir nepriklausomybės pradžios terminų žodynai. Apskritai susidaro įspūdis, kad į dukterinę įmonę
žiūrėta kiek palankiau nei į motininę įmonę.
19

Zofija Babickienė sako, kad kalbant apie įmones teikiamos dėmenų poros pirminė – antrinė, pagrindinė –
šalutinė (Babickienė 2012: 59), bet šalutinės įmonės lyg niekas daugiau nesiūlė.

20

Duomenys pateko ir į to meto verčiamuosius žodynus, pvz., дочерние предприятия – d u k t e r i n ė s
įmonės (RLKŽ I 1982: 519).
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T e i s ė s akta i

Bene aiškiausias atsakymas į klausimą dėl terminų gajumo slypi teisės
aktuose. Jau Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo
Seimo 1990 m. liepos 30 d. priimto Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-594) 12 straipsnio 3 dalyje randame parašyta:
„Jeigu bendrovė įsigyja kitos bendrovės (įmonės) kontrolinį akcijų paketą,
tai ši tampa kontroliuojama bendrove. Kontrolinį akcijų paketą sudaro akcijos, kurios suteikia turėtojui daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame
susirinkime. Kontroliuojamoji bendrovė yra dukterinė, o ją kontroliuojanti –
patronuojanti bendrovė. Dukterinė bendrovė negali įsigyti patronuojančios
bendrovės akcijų.“ Dabar sunku pasakyti, kas lėmė tokios keistokos nesistemiškos poros patronuojanti–dukterinė pasirinkimą (jei tiko dukterinė, kodėl
netiko motininė ir – priešingai – jei netiko motininė, kodėl tiko dukterinė?),
juoba kad iki to laiko terminografijoje patronuojanti bendrovė nefiksuota. Vis
dėlto šis sprendimas padarė labai didelį poveikį – ir dabartiniame Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (Žin., 2000, Nr. 64-1914) tebėra
tie patys terminai – 5 straipsnis pavadintas „Patronuojanti ir dukterinė bend
rovės“21. Tiesa, Seimo teisės aktų bazėje skelbiamame viename kitame nutarime, įsakyme ar kokio komiteto išvadose galima rasti ir motininę įmonę,
bet tai pavieniai nesistemingi atvejai, greičiausiai atsiradę dėl neapsižiūrėjimo, įstatymuose nustatytos terminijos nesilaikymo.
21

Jame rašoma:
„1. Laikoma, kad bendrovė yra patronuojanti, jei ji kitoje bendrovėje, kuri yra jos dukterinė bendrovė,
tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką kitai
bendrovei.
2. Laikoma, kad bendrovė tiesiogiai turi balsų daugumą kitoje bendrovėje, jeigu ji turi įgijusi kitos bend
rovės akcijų, visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių daugiau kaip 1/2 balsų.
3. Laikoma, kad bendrovė netiesiogiai turi balsų daugumą trečiojoje bendrovėje, jeigu ji tiesiogiai turi
balsų daugumą bendrovėje, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsų daugumą trečiojoje bendrovėje.
4. Laikoma, kad tiesiogiai daryti lemiamą įtaką kitai bendrovei gali bendrovė, kuri yra tos bendrovės
akcininkė ir:
1) turi teisę rinkti ar atšaukti kitos bendrovės vadovą, daugumą valdybos ar stebėtojų tarybos narių, arba
2) pagal susitarimus, sudarytus su kitais akcininkais, turi balsų daugumą toje bendrovėje. Įgaliojimas, suteikiantis bendrovei teisę atstovauti kitam akcininkui ir už jį balsuoti bei priimti sprendimus, yra pakankamas tokio susitarimo įrodymas.
5. Laikoma, kad netiesiogiai daryti lemiamą įtaką trečiajai bendrovei gali bendrovė, kuri atitinka bent
vieną iš šių sąlygų:
1) ši bendrovė gali tiesiogiai daryti lemiamą įtaką kitai bendrovei, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsų
daugumą trečiojoje bendrovėje arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką trečiajai bendrovei;
2) ši bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsų daugumą kitoje bendrovėje, kuri gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti lemiamą įtaką trečiajai bendrovei;
3) kartu su kitomis bendrovėmis, kuriose tiesiogiai ar netiesiogiai ši bendrovė turi balsų daugumą arba
kurioms gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti lemiamą įtaką, turi balsų daugumą trečiojoje bendrovėje arba
šiame punkte nurodytos kitos bendrovės kartu turi balsų daugumą trečiojoje bendrovėje.“
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Opozicija patronuojanti–dukterinė buvo aptarta VLKK Terminologijos
pakomisės 2007 m. balandžio 3 d. posėdyje, dalyvaujant suinteresuotų
institucijų – viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto (jis
iškėlė klausimą), Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos Respublikos
ūkio ministerijų – atstovams. Tuomet dalyko specialistai kalbėjo, kad kalbininkų siūlomi terminai pirminė įmonė ir antrinė įmonė klaidina, nes asocijuojasi su kitomis sąvokomis – Europos Sąjungos teisėje yra skiriamas
pirminis ir antrinis įmonių steigimasis (angl. primary/secondary establishment).
Be to, kliūna ir laiko aspektas, nes pirminė įmonė gali būti įsteigta vėliau
už antrinę įmonę (kai jaunesnė įmonė įsigyja senesnę). Specialistai tuomet
posėdyje kalbėjo, kad kontroliuojančioji įmonė ir kontroliuojamoji įmonė
(teisės aktuose dažnai rašoma kontroliuojama įmonė) yra kitos reikšmės
terminų pora (patronuojanti įmonė visada kontroliuoja, bet yra ir kitų
kriterijų, pagal kuriuos įmonė gali būti laikoma kontroliuojančia). Atsižvelgiant į šią porą posėdyje radosi siūlymas (J. Klimavičiaus) atitinkamai
padaryti porą p a t r o n u o j a n č i o j i įmonė ir p a t r o n u o j a m o j i įmonė
(vietoj patronuojanti ir dukterinė). Siūlymui pritarta. Nors ir sunkiai, šis
siūlymas po truputį skinasi kelią į dokumentus. Terminų su dėmenimis
patronuojančioji–patronuojamoji pora buvo aprobuota VLKK 2008 m. ir
paskelbta Lietuvos Respublikos terminų banke (LRTB) iš Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (nepriimtas), vėliau iš Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Pastarasis priimtas
(Žin., 2012, Nr. 127-6385), nors jo įsigaliojimas buvo atidėtas (iki 2016 m.
sausio 1 d.; Žin., 2013, Nr. 140-7080). Tiesa, kad būtų ryšys su kitais
teisės aktais, įstatymo sąvokų skyriuje rašoma su skliaustais patronuojamoji (dukterinė) įmonė. Vėliau ši terminų pora į LRTB pateko iš Lietuvos
Respublikos valiutos keityklų operatorių įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (apibrėžtys šiek tiek skiriasi,
žr. LRTB). Terminai jau kartais pavartojami žemesnio lygmens Lietuvos
Respublikos teisės aktuose (įsakymuose, nutarimuose), taip pat šie terminai jau gana gausiai vartojami oficialiuose Europos Sąjungos teisės aktų
(reglamentų, direktyvų) vertimuose į lietuvių kalbą, o tai daro poveikį
Lietuvos teisės aktams. Laikas parodys, kiek sprendimas dėl patronuojančiosios ir patronuojamosios įmonės buvo sėkmingas – daugelyje teisės aktų
šių terminų dar nėra. Svarbu ir tai, kad paties patronavimo sąvoka vis dar
nėra apsibrėžta ir jos santykis su kontrole, kontroliavimu kelia klausimų.
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Štai, pavyzdžiui, galiojančiame Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme (Žin., 2002, Nr. 91-3891) yra terminų pora g l o b o j a n t i (p a t r o n u o j a n t i ) įmonė22 („įmonė, kuri turi kitos įmonės įstatinio kapitalo ir
(arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti įmonės veiklą“)
ir k o n t r o l i u o j a m a įmonė („įmonė, kurioje kitas asmuo turi įstatinio
kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Visos kontroliuojamų įmonių kontroliuojamos įmonės taip pat
laikomos pirmosios visas šias įmonės globojančios (patronuojančios) įmonės kontroliuojamomis įmonėmis“). Kaip matyti, čia kontroliuojamos įmonės sąvoka atitinka aprobuotą patronuojamosios įmonės sąvoką (plg. apibrėžtis 2014 m. liepos 17 d. priimtame Lietuvos Respublikos valiutos keityklos23
operatorių įstatyme Nr. XII-1033: p a t r o n u o j a n č i o j i įmonė – „įmonė,
kuri turi kitos įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti įmonės veiklą“, p a t r o n u o j a m o j i įmonė –
„įmonė, kurioje kitas asmuo turi įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti įmonės veiklą“). Sąvokų santykiai
grindžiami kontrolės sąvoka (plg. kontrolinis akcijų paketas), bet turėtina
omenyje tai, kad kontrolė, kontroliavimas yra plačiai teisės aktuose įvairiuose kontekstuose vartojami terminai (ar nebūtinai kaip terminai apsibrėžti
žodžiai), plg. alkoholio kontrolė, biudžeto politikos kontrolė, finansų kontrolė,
graužikų kontrolė, kiaulių produktyvumo kontrolė, korupcijos kontrolė, maisto kontrolė, nusikaltimų kontrolė, pasienio kontrolė, transporto kontrolė, vidaus
kontrolė, valstybės kontrolė ir pan. (pavyzdžiai iš LRTB). Iš to matyti, kad
kaip motininės įmonės ir dukterinės įmonės atitikmenys terminai kontroliuojančioji įmonė ir kontroliuojamoji įmonė nors iš dalies ir būtų įmanomi, bet
stokotų konkretumo. Be to, koją kiša tai, kad kontroliuojančioji įmonė jau
seniai vartojama (ir aprobuota LRTB) kaip holding company atitikmuo24
(dar plg. ir kontroliuojantysis fondas (holding fund)), o tai yra tam tikra
patronuojančiosios įmonės atmaina (žr., pavyzdžiui, jau minėtame Lietuvos
22

G l o b o j a n č i o s įmonės terminografijoje rasti nepavyko, tai dar vienas motininės įmonės atitikmuo. Beje,
Lietuvos Respublikos bankų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 54-1832) 59 straipsnyje yra paminėta ir g l o b o j a m a (p a t r o n u o j a m a ) įmonė, nors kaip sąvoka teisės aktuose ji apibrėžta nebuvo. Apie šį pavartojimo atvejį, regis, nežinota, kai 2007 m. vietoj dukterinės įmonės pasiūlyta patronuojamoji įmonė.

23

Gretinant su terminu valiutos keityklos operatorius nevykusiai pakeistas projekte buvęs geras Lietuvos Respublikos valiutos k e i t y k l ų operatorių įstatymo pavadinimas. Taip pat aprobuoti projekto terminai valiutos keityklų o p e r a t o r i ų priežiūros institucija, valiutos keityklų o p e r a t o r i ų sąrašas įstatyme be reikalo
pakeisti į valiutos k e i t y k l o s operatorių priežiūros institucija, valiutos k e i t y k l o s operatorių sąrašas. Išeina, kad valiutos keitykla turi daug operatorių.

24

Matyt, dėl aiškumo teisės aktuose dažnai patikslinama skliaustuose – kontroliuojančioji (h o l d i n g o ) įmonė.
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Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo įstatyme). Kita vertus, turėtina
omenyje ir ši sąvoka: valstybės (savivaldybės) k o n t r o l i u o j a m a įmonė25 –
„įmonė, kurioje daugiau kaip 1/2 akcijų, suteikiančių balso teisę visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei“ (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo Nr. VIII-480 pakeitimo įstatymas Nr. XII-792 (TAR, 201404-03, Nr. 4032)). Nors kontroliavimas ir čia panašus, bet tai tikrai nėra
ir negalėjo būti dukterinė įmonė26. Galbūt dėl daugiaprasmiškumo ar santykio su patronavimu keblumų Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 pakeitimo įstatymo projekte (terminai aprobuoti LRTB) kontrolės bandoma išvengti, čia
pasitelkiamas terminas lemiamas poveikis (tiesioginis ar netiesioginis) ir būtent šiuo terminu grindžiamas patronuojančiosios įmonės („įmonė, kuri kitai įmonei gali daryti tiesioginį ar netiesioginį l e m i a m ą p o v e i k į “) ir
patronuojamosios įmonės („įmonė, kuriai kita įmonė gali daryti tiesioginį ar
netiesioginį l e m i a m ą p o v e i k į “) santykis. Primintina, kad VLKK Terminologijos pakomisės svarstymuose (J. Klimavičiaus iniciatyva) senesniuose teisės aktuose nereta įtaka dažnai keičiama poveikiu. Ankstesniame Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme
(Žin., 2001, Nr. 99-3517) kontrolė buvo apibrėžiama kaip „įmonės teisė
daryti l e m i a m ą į t a k ą kitai įmonei, valdyti ir veikti kitos įmonės finansinę ir ūkinę veiklą siekiant iš to gauti naudos. Kontrolė gali būti tiesioginė
ir netiesioginė“. Kad kontrolė ir lemiamas poveikis rūpimame kontekste dabar
iš esmės tapatinami, matyti, pavyzdžiui, iš Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo
(Žin., 2013, Nr. 68-3410), nes čia tiesiog duodama nuoroda: kontrolė –
„tiesioginis ir (arba) netiesioginis l e m i a m a s p o v e i k i s įmonei, kaip
tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme“. Iš viso to galima spręsti, kad terminų sistema dar nėra nusistovėjusi, kartais derinama pagal atskirų teisės aktų poreikius, specialistams čia dar reikia užlopyti spragas.
25

Kad būtų išvengta skliaustų, LRTB pagrįstai atskirti ir atskirais straipsniais teikiami du terminai.

26

Beje, teisės moksle esama keistokų teiginių dėl dukterinės įmonės sampratos, pavyzdžiui, teigiama, kad
„Įmonių grupė sudaryta iš teisiškai savarankiškų subjektų, teisinio savarankiškumo forma nėra svarbi, todėl tiek patronuojančia, tiek dukterine įmone gali būti pripažintos bet kokios teisinės formos subjektai,
tame tarpe fizinis asmuo ir valstybė. Kvalifikuojant grupės buvimą arba nebuvimą svarbiausia yra konstatuoti kontrolės santykį, todėl atmestini kai kurių mokslininkų teiginiai, kad valstybė ar fizinis asmuo negali būti dukterine įmone“ (Papijanc 2007: 87; raiška netaisyta).
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Išvados

1. Motyvuojant greičiausiai rusų kalbos poveikiu (plg. материнская/
дочерняя компания) verstinių metaforinių terminų motininė/dukterinė
įmonė (bendrovė, firma, kompanija) kalbiniu gerumu suabejota dar soviet
mečiu, tačiau aiškiausiai šių terminų taisymo reikalingumas pasakytas praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio gale. K. Gaivenio pateikta nuostata,
kad žodžiai motininis, dukterinis būtini genetikos, selekcijos terminijoje, o
kitose srityse taisytini, neabejotinai prisidėjo prie minėtų terminų taisymo
tradicijos įtvirtinimo ir paveikė terminografiją.
2. Nepaisant neigiamo kalbininkų vertinimo, tiek motininė, tiek dukterinė įmonė buvo pateikta daugelyje žodynų. Kai kurie tų žodynų buvo
peržiūrėti kalbininkų. Pastarojo meto žodynuose motininė įmonė jau reta,
dukterinė įmonė pateikiama dažniau. Apskritai yra nemažai žodynų, kuriuose pateikiamas tik antrasis iš šios sąvokų poros narių.
3. Motininę įmonę (pasitaikė ir nevykusiai sujungta bendrovė-motina)
bandyta pakeisti įvairiai – užfiksuoti terminai su dėmenimis pirminė, pagrindinė, kontroliuojančioji, patronuojanti. Vietoj dukterinės įmonės siūlytų
variantų yra daugiau – vadinama su dėmenimis antrinė, pavaldžioji (pavaldi), priklausomoji (priklausoma), kontroliuojamoji arba tiesiog filialas.
Pasitaikė ir per bendrų teikinių su susijusi, giminiška. Dauguma šių teikinių yra daugiau ar mažiau galimi, tačiau kartu nėra tiek tikslūs, kad nekeltų pašalinių asociacijų, o tai, matyt, ir yra priežastis, kodėl terminografijoje terminai tebekonkuruoja. Galima sakyti, kad šių terminų norminimo istorijoje taškas iš esmės dar nėra padėtas.
4. Teisės aktai išsiskiria savita terminų vartosena – nuo nepriklausomybės pradžios juose plačiai vartota nesistemiška terminų pora patronuojanti įmonė (bendrovė) ir dukterinė įmonė (bendrovė). Kai kur švysteli globojanti (patronuojanti) įmonė su opozicija kontroliuojama įmonė, o globojama
(patronuojama) įmonė pavartota bene tik kartą. Teisės aktai dabar kaip tik
ir yra termino dukterinė įmonė paplitimo priežastis.
5. Atsižvelgiant į opoziciją kontroliuojančioji–kontroliuojamoji, 2007 m.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje
pasiūlyta teikti terminų porą patronuojančioji įmonė ir patronuojamoji įmonė. Šie terminai jau pateko į Lietuvos Respublikos terminų banką, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, tačiau terminų sistema
dar nėra nusistovėjusi, esama spragų, varijavimo.
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MOTININĖ ĮMONĖ (PARENT COMPANY) AND DUKTERINĖ ĮMONĖ
(SUBSIDIARY COMPANY): FROM DIC TIONARIES TO AC TS OF LEGISL ATION

The article analyses the development of problematic terms motininė įmonė and
dukterinė įmonė in terminography as well as the opinions of Lithuanian linguists on
these terms and their usage in acts of legislation. It also provides an overview of the
previously used and newest terms and at the same time highlights the current state
of and gaps in the terminological system.
Doubt about the linguistic appropriateness of metaphorical loan translations motininė
įmonė and dukterinė įmonė based on the influence of the Russian language (cf. мате
ринская/дочерняя компания) arose already in Soviet times, though the necessity of the
correction was most clearly pointed out at the end of the 1980s. Kazimieras Gaivenis’
suggestion that words motininis and dukterinis are necessary in the terminology of
genetics and selection, but in other fields should be avoided, contributed to the
establishment of the tradition to correct these terms and influenced terminography.
Despite the negative evaluation from linguists both motininė įmonė and dukterinė
įmonė were included in a few dictionaries. Some of these dictionaries were reviewed
or edited by linguists themselves. In the dictionaries of the later years motininė įmonė
is rather rare, but dukterinė įmonė is included quite frequently. There were attempts to
replace both motininė įmonė and dukterinė įmonė with some other terms, but they have
not been established in the terminography and they are still competing. It can be
concluded that standardisation of these terms is not yet finished.
The peculiar usage of terms can be observed in acts of legislation – from the
beginning of independence in early 1990s a non-systemic pair of terms patronuojanti
įmonė (bendrovė) and dukterinė įmonė (bendrovė) was widely used. Usage in acts of
legislation is the reason for the spread of the term dukterinė įmonė.
At the meeting of the Terminology Sub-Commission of the State Commission
of the Lithuanian Language in 2007 a suggestion was made to use the pair of terms
patronuojančioji įmonė and patronuojamoji įmonė. Such terms are included in Lietuvos
Respublikos terminų bankas (Term Bank of the Republic of Lithuania) as well as acts
of legislation of the Republic of Lithuania and the European Union, though the system
of terms is not yet established and some variation and shortcomings are still present.
Gauta 2014-09-29
Alvydas Umbrasas
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
E. paštas alvydas@lki.lt
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Ekologizavimas, žalinimas ir kiti
angl. greening atitikmenys Europos
Sąjungos institucijų dokumentuose
ROBERTAS STUNŽINAS

Lietuvių kalbos institutas
ESMINIAI ŽODŽIAI:

politika, žemės ūkio politika, žalinimas, ekologizavimas, sinonimai.

2

014–2020 m. bendrajai žemės ūkio politikai keliami tam tikri aplinkosaugos reikalavimai, vienas iš jų – žalinimo nuostatų įgyvendinimas. Žalinimas – aukštesnių biologinės įvairovės, dirvožemio,
vandens bei klimato apsaugos standartų siekimas didžiojoje dalyje Europos žemės ūkio paskirties žemėje. Žalinimo veikla apima pasėlių įvairinimą, daugiamečių pievų ir ganyklų išlaikymą, ekologiniu požiūriu svarbios vietovės (pūdymo, terasos, kraštovaizdžio elemento, apsauginės
juostos ar kito aplinkosauginę vertę turinčio objekto) išskyrimą. Už žalinimo nuostatų įgyvendinimą skiriamos tiesioginės išmokos ūkininkams
(plačiau žr. www.zum.lt).
Žalinimas yra ne vien Europos Sąjungos žemės ūkio politikos sąvoka.
Tai ES žaliosios politikos krypties, kuriai rūpi žaliosios energetikos bei
mažai teršiančių ūkių kūrimas, oro transporto taršos mažinimas, žaliosios
ekonomikos bei žaliųjų (taupančių energiją, naudojančių atsinaujinančius
energijos šaltinius, saugančių išteklius ir ekosistemą, padedančių vengti
atliekų ir taršos) darbo vietų kūrimas ir kiti panašūs dalykai, esminis pasaulėžiūros principas. Terminas žalinimas įtrauktas į daugiakalbę ES terminų bazę (IATE) ir bendra jo reikšmė – „darymas klimatui ar aplinkai
palankesniu1“ (IATE). Šis terminas ir jo sinonimai plačiai vartojami Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose, taip pat jie yra patekę į spaudą
ir plačiąją vartoseną, pvz.: „Nemaža dalis šalies ūkininkų nerimaudami
laukia Europos Sąjungos kaimo plėtros programos 2015–2020 metų laikotarpio. Vienas neaiškiausių ir labiausiai juos gąsdinančių dalykų – žali-

1

Turi būti „darymas klimatui ar aplinkai palankesnio“.
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nimo reikalavimas“ (ukininkopatarejas.lt). „Viena iš realiausių priemonių
minėtoms grėsmėms sumažinti – žemės ūkio ekologizavimas arba, kaip
dabar madinga sakyti, žalinimas (angl. greening)“ (valstietis.lt).
Verčiamuose Europos Sąjungos institucijų dokumentuose žalinimas yra
angl. greening atitikmuo. Be jo, dar vartojamas ekologizavimas, šis terminas
ES terminų bazėje IATE teikiamas kaip sinonimas. Tačiau pažvelgus į ES
institucijų dokumentus matyti, kad žalinimas yra naujas kalbos reiškinys,
o iki jo angl. greening buvo verčiamas daugeliu kitų atitikmenų. Siekiant
išsiaiškinti angl. greening atitikmenų įvairovę ir kaitą peržvelgti 2004–
2014 m. ES institucijų 209 dokumentai, iš kurių paimta 280 angl. greening
atitikmenų2. Straipsnyje toliau nagrinėjami lietuviški angl. greening atitik
menys3 ES institucijų teisės aktuose ir dokumentuose vartosenos, raiškos,
raidos ir sinonimijos atžvilgiais.
Angl. greening yra sparčiai ES teisės aktuose ir dokumentuose plintantis terminas. Dokumentų, kuriuose vartojamas terminas greening, skaičius
parodytas paveiksle4.
Pav. Angliškų dokumentų, kuriuose vartojama angl. greening, skaičius 2004–20145 m.

2

Iš kiekvieno dokumento imti tik skirtingi terminai. Skirtinguose dokumentuose pasikartojantys terminai
imti norint nustatyti terminų vartojimo nuoseklumą. Terminas ar atitikmuo retintas cituojant.

3

Straipsnyje laikomasi plačios atitikmenų sampratos ir jais laikomi visi kalbos vienetai, kuriais verčiamas
angl. greening.

4

Remiamasi Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų viešų dokumentų bazės „EUR-lex“ duomenimis.

5

2014 m. dokumentuose angl. greening pavartojimo atvejų yra mažiau, nes duomenys rinkti metams nepasibaigus.
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Terminas vartojamas kalbant apie valstybės veiklos sričių, ūkio šakų ar
konkrečių dalykų darymą palankesnių aplinkai ar klimatui. Dažniausiai
juo įvardijamas transporto (24 % visų pavartojimo atvejų), ekonomikos
(14 %), žemės ūkio ir jo politikos (13 %), darbo vietų (8 %), už tai mokamų išmokų (6,7 %), viešųjų ir privačių pirkimų (5 %), mokesčių (2,5 %)
ir pramonės (1,7 %) darymas palankesnių aplinkai ar klimatui. Taip pat
šis terminas vartojamas kalbant apie kitus dalykus – technologijas, tiekimo
grandinę, upių ir kitų vandenų aplinką, finansavimo programas, švietimą,
orlaivių medžiagas, įstaigų veiklą, energijos sektorių, investicijas, verslo
modelius. Anglišką terminą greening6 lietuviškuose dokumentuose atitinka gausybė atitikmenų – aptiktos beveik aštuonios dešimtys skirtingų žodžių ir žodžių junginių – daiktavardžių, būdvardžių, daiktavardžių ar būd
vardžių junginių, veiksmažodinių junginių ir įvairių sintaksinių konstrukcijų. Dauguma atitikmenų turi daiktavardžio ekologija šaknį, mažesnioji
dalis – daiktavardžio aplinka, veiksmažodžių saugoti, tausoti, žalinti ar kitas šaknis.
E kologija , ekologinimas , ekologinis
i r k i t i b e ndrašakn i a i at i t i km e n y s

Labai dažnai lietuviškuose ES institucijų dokumentuose angl. greening
atitinka terminais7 laikytini leksiniai vienetai – daiktavardžiai ir daiktavardiniai žodžių junginiai. Tokie atitikmenys sudaro beveik pusę visų
skirtingų atitikmenų. Trys ketvirtadaliai terminų ar jų dėmenų turi daiktavardžio ekologija šaknį. „Ekologija – biologijos šaka, tirianti gyvosios
ir negyvosios gamtos sąveiką bei gyvosios gamtos tarpusavio ryšius“
(VLE V 380). Viename dokumente angl. greening atititinka8 mokslo
srities pavadinimas – ekologija. Jis vartojamas tada, kai kalbama apie
politikos priemones, pvz.: „<...> nurodo, kad šiandien esama daugybės
vietos ir regioninio valdymo politikos priemonių; naujovėms, kurios
gali padidinti našumą, ir ekolog ijai [“Both innovation, which can bring
productivity gains, and g reening, which can create new demands and
markets <...>”], dėl kurios gali atsirasti nauja paklausa ir rinkos <...>“
6

Dar angl. greening vartojamas kitomis – apsodinimo augalais ir pažaliavimo reikšmėmis. Vartojami lietuviški atitikmenys – apsėjimas žoline danga, apželdinimas, žaliųjų zonų plėtra, pažaliavimas.

7

Terminais paprastai laikomi daiktavardžiai (Gaivenis 2002: 30).

8

Atitikmenys išskiriami formaliai, nes neretai verčiant keičiama sakinio struktūra.
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(52010IP0376)9. Kai kuriuose dokumentuose ta pati sąvoka suprantama
kaip apibendrinta ypatybė ir įvardijama terminu ekologiškumas, pvz.: „Tam
būtinas veiksmingas ir formalus pilietinės visuomenės dalyvavimas per
demokratinius procesus ir dialogo sistemas ekonomikos ekolog iškumui
[“A precondition for this is effective, formal participation by civil society,
through democratic processes and systems of dialogue, in issues and projects
that are significant to the g reening of the economy and to sustainable
development”] ir tvariam vystymuisi svarbiose srityse ir projektuose“
(52011AE1386). Terminai ekologija ir ekologiškumas nelaikytini tiksliais
angl. greening atitikmenimis – jie nenurodo veiksmo, vyksmo ar proceso
požymių. Čia galima kalbėti apie dalinę terminų sinonimiją – skirtingi
terminai vartojami tam pačiam tikrovės reiškiniui įvardyti. Apskritai terminų sinonimija būdinga pradiniams terminijos formavimosi etapams, kai
geriausias terminas sąvokai pavadinti dar neparinktas ir vienu metu egzistuoja keli terminai ar variantai (Gaivenis 2002: 125). Sinonimų atsiranda
iškeliant įvairius įvardijamo objekto aspektus, dėl autorių polinkio, kalbos
politikos, naujadarų kūrybos, oficialių ir neoficialių, naujų ir pasenusių
terminų vartojimo, nevienodo savos kalbos mokėjimo, ekstralingvistinių
veiksnių (plačiau apie sinonimijos priežastis žr. Keinys 1980: 42; Гринев
1993: 106). Didžioji angl. greening atitikmenų dalis laikytini kontekstiniais
sinonimais, t. y. tokiais, kurių sinonimijos ryšiai susidaro laikinai tam
tikrame kontekste, tam tikroje kalbėjimo situacijoje.
Dažniausiai pasitaikantys aptariamo termino atitikmenys – ypatybės didinimo, stiprinimo veiksmą žymintys terminai. Nuosekliausiai (2005,
2007–2014 m.) vartojamas sudėtinis terminas ekologiškumo didinimas. Jis
vartojamas kalbant beveik apie visas sritis: oro transportą, žemės ūkį, viešuosius pirkimus, ekonomiką, politiką, išmokas, pramonę, pvz.: „Oro transporto ekolog iškumo didinimas [“The g reening of air transport
<...>”]: kurti technologijas aviacijos daromam poveikiui aplinkai mažinti,
siekiant per pusę sumažinti išmetamo anglies dvideginio (CO2) kiekį,
sumažinti specifinę azoto oksidų (NOx) emisiją 80 % ir per pusę sumažinti girdimąjį triukšmą“ (52005PC0440); „EESRK atkreipia dėmesį į tai,
kad dėl šio žemės ūkio biudžeto Komisijoje buvo galima susitarti tik nurodžius būtiną ekolog iškumo didinimą“ [“The EESC notes that agree9

Skliaustuose nurodomas šaltinių identifikacinis („Celex“) numeris. Pagal šį numerį šaltinius galima rasti
Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų viešų dokumentų bazėje „EUR-lex“.
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ment within the Commission on this budget allocation for agriculture was
only possible by including references to the need for g reening of agriculture”] (52012AE1050); „Europos semestro tikslai, metodai ir priemonės ir toliau turi apimti įvairių šakų pramonės procesų ir visos ekonomikos ekolog iškumo didinimą [“In its objectives, methods and instruments, the European Semester should continue to address the g reening
of existing industrial processes in individual sectors <...>”], kad būtų
galima įveikti krizę remiantis tvaresniu vystymosi modeliu“ (52013AE7466);
„Kalbant apie BŽŪP ir Tiesioginių išmokų reglamentą[16], BŽŪP reformos ekolog iškumo didinimo tikslams [“As regards the CAP and the
Direct Payments Regulation[16] the “g reening” objectives of the CAP
reform <...>”], kurie yra vienas iš pagrindinių bendros žemės ūkio politikos po 2013 m. prioritetų, plačiai pritaria Europos institucijos, valstybės
narės ir kiti partneriai“ (52012DC0531); „Dėl to kenčia įmonės, daug
investavusios į savo verslo modelių veiksmingumo ir ekolog iškumo didinimą“ [“This situation penalises those companies who have been investing a lot in improving their performances and g reening their business
models”] (52013SC0112); „Komiteto nuomone, visų – šviežių ir perdirbtų – maisto produktų ekologinis ženklinimas taptų pirmuoju žingsniu
realaus tiekimo grandinės ekolog iškumo didinimo link“ [“The Committee believes that an Ecolabel on all food products, fresh and processed,
would be the first step towards a genuine g reening of the supply chain”]
(52009AE0338); „Ekonomikos ekolog iškumo didinimas [“Greening
the economy is a major task <...>”] yra svarbi užduotis ir turi būti įvykdyta daugelyje skirtingų plotmių <...>“ (52011AE1386). Atkreiptinas dėmesys, kad neretai angliškuose tekstuose angl. greening išskiriamas kabutėmis. Kabučių vartojimas rodo, kad angliškas terminas laikomas netiesioginės reikšmės. Neretai be reikalo pagal angliško termino pavyzdį su
kabutėmis rašomi ir lietuviški terminai, pvz.: „ekologiškumo didinimas“
(C2006/316E/02; 52006IP0528). Viename dokumente sąvoka įvardijama
sudėtiniu terminu, žyminčiu savaiminį veiksmą – ekologiškumo didėjimas,
pvz.: „Ekologiškoms darbo vietoms reikalingi gebėjimai; keliose konferencijose, įskaitant pirmininkaujančios Belgijos konferenciją, buvo aptarti darbo vietų ekolog iškumo didėjimo požymiai“ [“<...> evidence of
the g r e e n i n g of jobs was discussed at several conferences <...>”]
(52011TA1215(23)). Kiti ypatybės stiprinimo veiksmą žymintys terminai
yra šie: ekologiškumo skatinimas, ekologiškumo siekimas, ekologiškumui skaTerminologija | 2014 | 21
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tinti skirtos dalies stiprinimas, pvz.: „Dokumentai, apie kuriuos pranešė
valstybės narės, dažniausiai yra susiję su viešųjų pirkimų ekolog iškumo
skatinimu [“In general, the documents reported by Member States relate to the greening of public procurement <...>”] <...>“ (52010DC0006);
„Ekologiška ekonomika arba ekonomikos e ko l og i š k u m o s i e k i m a s
[“<...> process of g reening an economy can be conceived as one of the
crucial means <...>”] gali būti suprantami kaip būtina priemonė sudaryti sąlygas tvaresniam vystymuisi ateityje“ (52010IE1177); „Komisijos nuomone, BŽŪP po 2013 m. turėtų būti numatytos kitos tiesioginių išmokų
formos, kurios padėtų skatinti ekologiškesnį žemės ūkį (tiesioginių išmokų e ko l og i š k u mu i s k a t i n t i s k i r t o s d a l i e s s t i p r i n i m a s ) [“(the
g reening of direct payments) ”] <...>“ (52011AE0531). Kartais pasakoma, kad tam tikras dalykas derinamas su ekologijos mokslu – orientavimas
į ekologiją, susiejimas su ekologija, pvz.: „<...> integravimo scenarijus, apimantis didelius politikos pokyčius, tokius kaip tikslingesnės tiesioginės
išmokos ir jų or ientavimas į ekolog iją [“<...> g reening of direct
payments and reinforced strategic targeting for rural development policy
<...>“], sustiprintą kaimo plėtros politikos strateginį planavimą, geriau šią
politiką derinant su kitomis ES politikos sritimis <...>“ (52011PC0626);
„Tiesioginių išmokų ūkininkams susiejimas su ekolog ija“ [“Greening
of direct payments”] (52011DC0500).
Kai kurie atitikmenys žymi ko nors darymo ekologiškesnio veiksmą.
Lietuviškas priesagas turintys veiksmų pavadinimai ekologizavimas (2006–
2007, 2009, 2013–2014 m.) ir ekologinimas (2009, 2012 m.) yra vieni
dažniausiai vartojamų atitikmenų. Jie vartojami kalbant apie transportą,
ekonomiką, darbo vietas, žemės ūkį, pramonę ir aplinką, pvz.: „Europos
transporto technologijų centrai parengė strategines mokslinių tyrimų darbotvarkes, kuriose numatyta sausumos ir oro transporto ekolog izavimo
veikla“ [“activities include the g reening of surface and air transport, the
modernisation of air traffic management <...>”] (52006DC0314); „Labiausiai bus pastebimi užimtumo sektorių sudėties pokyčiai – naujų „ekologiškų“ darbo vietų kūrimas, dabartinių darbo vietų „ekolog inimas“
[“<...> g reening of existing jobs <...>”] ir kai kurių dabartinių darbo
vietų išnykimas“ (52009DC0639); „<...> siūlo ir toliau remti žemės ūkio
ekolog izavimo procesą [“<...> suggests providing further support for
the broadly defined processes of g reening agriculture <...>”] plačiąja
prasme“ (52007AR0127); „Šioje tiriamojoje nuomonėje nagrinėjamas van116
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denynų ir upių aplinkos ekolog izavimas [“This exploratory opinion
examines ‘g r e e n i n g ’ of the environment of oceans <...>”] < . . . > “
(52009AE0868). Veiksmui pavadinti dar vartojamas tarptautinę priesagą
turintis terminas – ekologizacija. Pastebėta, kad toks pat terminas dažnai
vartojamas ir kitomis kalbomis, pvz.: pranc. écologisation, isp. ecologización,
latv. ekoloģizācija, slovak. ekologizácia (IATE). Kadangi dokumentuose
anglų kalba ecologisation beveik nevartojamas, sunku pasakyti, kokią reikšmę jis turi ir ar konkuruoja su greening.
Prie ekologizavimo ir ekologinimo minėtinas sudėtinis terminas darymas
ekologiškesnio, pvz.: „Europos Sąjunga dažnai užsibrėžia plataus užmojo
tikslus, tačiau nenurodo priemonių ir išteklių jiems įgyvendinti. Tai pasakytina ir apie darbo vietų dar ymą ekolog iškesnėmis10 [“In the case
of ‘g reening of jobs’ <...>”] <...>“ (52010AE1174). Panašią reikšmę
turi atitikmenys formuoti ekologinį veiksmą, ekologinis pritaikymas, pvz.:
„<...> kadangi Komisija pranešė apie keletą iniciatyvų kovos su klimato
kaita klausimu, skirtų ekolog iniams veiksmams transporto srityje formuoti [“<...> whereas, as far as g reening transport is concerned <...>”]
<...>“ (52009IP0119); „<...> siūlo, kad tolesnis „Lisabona plius“ darbotvarkės svarstymas (kuris turi prasidėti 2010 m.) turėtų būti pagrįstas
dabartinės Lisabonos strategijos struktūra (Europos pramonės konkurencingumas ir ekolog inis pr itaikymas, daugiau ir geresnių darbo vietų,
socialinė įtrauktis, tvarumas [“ <...> competitiveness and g reening of
European industries, more and better jobs, social inclusion, sustainability”]
<...>“ (52009IP0120). Veiksmo požymių neturi atitikmuo ekologiškumo
sritis, pvz.: „Siekiant užtikrinti, kad 2012 m. būtų pasiekta reikšmingų
rezultatų <...> pasaulio ekonomikos ekolog iškumo sr ityje [“To secure
a significant outcome on the g reening of the global economy in 2012”]
<...>“ (52010IE1177).
Didžioji minėtų atitikmenų dalis yra universalūs ir vartojami kalbant
apie įvairias sritis ir dalykus. Konkrečią reikšmę turi pasakymas ekologiškas požiūris, jis vartojamas kalbant apie kasdienius įpročius ir vartojimą,
pvz.: „Skatinti ekolog išką požiūrį [“Promotion of g reening the use
habits <...>”] į kasdieninius įpročius <...>“ (C2004/191/02). Siauresnes
reikšmes turi su papildomais dėmenimis vartojami atitikmenys – ekologiškesnių technologijų kūrimas, ekologinis ūkininkavimas, ekologinės priemonės,
10

Turi būti „darbo vietų darymą ekologiškesnių“.
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pvz.: „Ekonominis rentabilumas būtų pagrindinis veiksnys, o ekolog iškesnių technolog ijų kūr imas būtų ne prioritetas, o papildoma nauda“
(52007PC0315); „Tema: BŽŪP ir 30 proc. išmokų susiejimas su ekolog iniu ūkininkavimu“ (C2012/285E/01). Dokumentuose anglų kalba
vartojama tik vienas greening, pvz.: “Cost efficiency would be the main
driving factor with g reening an additional benefit and not a priority”
(52007PC0315); “Subject: CAP — 30 % of payments linked to g reening”
(C2012/285E/01). Kai kuriems atitikmenims sintaksinis savarankiškumas
nebūdingas – jie vartojami tik su objektų pavadinimais, pvz.: ekologiškas
transporto naudojimas, ekologinių viešųjų pirkimų skatinimas, ekologiškesnės
ekonomikos vystymas, ekologiškesnis maistinių kultūrų auginimas, ekologiškesnės bendros žemės ūkio politikos kūrimas, pvz.: „Ekolog iškas transporto naudojimas [“Greening of transport and internalisation <...>”] ir
išorės sąnaudų priskyrimas vidaus sąnaudoms (balsavimas)“ (C2009/234E/03);
„Aplinkai palankių technologijų kūrimo ir naudojimo bei ekolog inių
viešųjų pirkimų skatinimas [“Encouraging the development and use
of environment-friendly technologies, the g reening of public procurement <...>”] , ypatingą dėmesį skiriant MVĮ, ir aplinkai kenksmingų
subsidijų bei kitų politinių priemonių panaikinimas gali pagerinti inovacinės veiklos rezultatus ir padidinti įnašą į atitinkamų sektorių tvarų
vystymąsi“ (32005H0601); „Tačiau ekolog iškesnės ekonomikos vystymo [“Nevertheless, the process of g reening the economy could be a
powerful tool <...>”] procesas gali turėti galingą sverto poveikį kovojant
su nuosmukiu ir prisidėti prie gamybos atsigavimo bei užimtumo lygio
augimo“ (52012IE1304); „Šiuo metu aktualiausi klausimai yra vadinamasis tvarus intensyvinimas ir ekolog iškesnis maistinių kultūrų aug inimas [“Sustainable intensification” and g reening of food crop production <...>”], padedantys išauginti didesnį derlių, nedarant neigiamio poveikio aplinkai ir nedidinant dirbamos žemės ploto“ (52013PC0262);
„Tema: Tradicinių alyvmedžių giraičių įtraukimas į ekologiškesnės bend
ros žemės ūkio politikos kūr imą“ [“Subject: Inclusion of traditional olive groves in the ‘g reening’ of the Common Agricultural Policy”]
(C2012/168E/01).
Neretai angl. greening verčiamas ne terminais – būdvardžiais, daiktavardžių ir dalyvių junginiais, veiksmažodžiais, veiksmažodiniais ir veiksmažodinio tipo junginiais. Tokių atitikmenų grupėje vyrauja būdvardžiai
ekologiškas ir ekologiškesnis, pvz.: „<...> atsižvelgdamas į savo 2009 m.
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kovo 11 d. rezoliuciją dėl ekolog iško transporto naudojimo ir išorės
sąnaudų priskyrimo vidaus sąnaudoms <...>“ [“<...> having regard to its
resolution of 11 March 2009 on the g r e e n i n g of transport <...>”]
(52010IP0260); „Politika apima kelis tvaresnio (ekolog iškesnio) jūrų
transporto pasiūlymus“ [“This policy includes several proposals improving
the sustainability (g reening) of maritime transport”] (52008DC0433).
Būdvardžiai ekologiškas, ekologiškesnis ir ekologinis vartojami ir tais atvejais, kai angl. greening eina dėmeniu, pvz.: „2008 m. liepos 8 d. Komisijos komunikate „Ekolog iškas transportas“ (4) [“<...> Commission Communication of 8 July 2008 on Greening Transport (4) <...>”] pabrėžiama, kad pagrindinis Bendrijai tenkantis iššūkis siekiant pristabdyti klimato kaitą ir padidinti Europos konkurencingumą – tvaraus judumo skatinimas“ (52009AP0248); „Eko log iš ka Europa“ [“Gre e ning Europe”]
(52007IP0197); „Neseniai Komisijos pasiūlytos naujos Septintosios pagrindų programos prioritetu bus stipresnis orientavimasis į ekolog iškesnį oro susisiekimą [“A stronger orientation towards “g reening” air transport <...>”] ir didesnis dėmesys jo poveikiui klimato kaitai“ (52005DC0459);
„ES turi parengti išsamų ir nuoseklų pasiūlymą dėl šios pasaulinės ekolog inės iniciatyvos tikslų ir dėl senų pažadų teikti pagalbą išpildymo“
[“The EU needs to develop a coherent and consistent proposal for the
goals of this international g reening ambition and for fulfilling longstanding pledges for levels of support”] (52010IE1177); „<...> mano, kad
turėtų būti sudarytos galimybės visoje ES pasinaudoti veiksmingomis ūkio
ir vietos energijos taupymo bei valdymo priemonėmis pagal kaimo plėtros
programas, taip pat neprivalomomis būsimos BŽŪP ekolog inėmis priemonėmis [“<...> ‘g reening’ measures of the future of the CAP <...>”]
<...>“ (52012IP0011).
Kalbant apie būdvardžius ekologinis, ekologiškas ir ekologiškesnis, reikėtų skirti darybinius ir gramatinius laipsnio formų sinonimus. Darybiniais
sinonimais laikytini būdvardžiai ekologinis ir ekologiškas – jie yra bendrašakniai, turi tokią pat darybinę reikšmę, panašią leksinę reikšmę ir skirtingus darybos formantus (plačiau apie darybinių sinonimų sampratą žr.
Vaskelienė, Kučinskienė 2012: 153). Būdvardžiai ekologiškas ir ekologiškesnis laikytini gramatiniais laipsnio formų sinonimais – šiuo atveju reikšme suartėja ir tam tikromis aplinkybėmis viena kitą gali pakeisti laipsnio
formos (plačiau apie tokius sinonimijos atvejus žr. Pikčilingis 1969: 39).
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Prie būdvardžių minėtini būdvardiški pasakymai – angl. greening taip
pat verčiamas daiktavardžio ir dalyvio junginiu ekologiškumą skatinantis,
pvz.: „<...> ragina į įmonių ataskaitų teikimo standartus įtraukti darbo
vietos klimato kaitos auditą, siekiant didinti ekolog iškumą skatinančios
politikos ir išmetamųjų teršalų mažinimo stebėjimo skaidrumą [“<...> in
the monitoring of g reening policies and emissions reductions <...>”]
<...>“ (52009IP0042).
Angl. greening neretai verčiamas veiksmažodžiais – ekologinti, ekologizuoti, pvz.: „Europoje yra daug galimybių kurti „ekologiškas“ darbo
vietas[3] ir „ekolog inti“ dabartines darbo vietas [“The scope for creating
new ‘green jobs’[3] and for g reening of existing jobs <...>”] <...>“
(52009DC0639); „Kaip mano Komisija, geriausias būdas minėtoms likusioms problemoms išspręsti – panaikinti registracijos mokesčius ir integruoti juos (pajamų požiūriu neutraliu būdu) į naudojimo mokesčius, taip
pat suderinti ir ekolog izuoti automobilių apmokestinimą“ [“<...> as
well as the harmonisation and ‘g r e e n i n g ’ of car taxation <...>”]
(52012DC0756). Neretai vartojami veiksmažodiniai ir veiksmažodinio
tipo junginiai – didinti ekologiškumą, orientuoti į ekologiją, padaryti ekologiškesnį, skatinant ekologiškumą, siekiant ekologiškumo, susiejant su ekologija, siejant su ekologija, pvz.: „Aplinkos apsauga priklauso nuo tvarių
energijos išteklių ir prisitaikymo prie klimato kaitos, o tai skatins kurti
naujus darbo metodus, didinti darbo vietų ekolog iškumą [“<...> and
this will lead to new ways of working, the ‘g reening’ of jobs <...>”]
<...>“ (52010IE1165); „Analizės rezultatai rodo, kad išmokas or ientuoti į ekolog iją įmanoma [“The analysis shows that g reening is possible
<...>”] ūkininkams priimtinomis sąnaudomis, tačiau neišvengiant tam
tikros administracinės naštos“ (52011PC0626); „Tačiau transporto sektoriui tenka 25 % visos ES CO2 emisijos, todėl būtinai reikia sistemą padar yti ekolog iškesnę [“<...> hence the absolute need for a “g reening”
of the system <...>”] <...>“ (52006PC0364(02)); „Be to, sanglaudos politika prisidedama prie bendrosios rinkos kūrimo visuose Europos Sąjungos regionuose, visų pirma skatinant MVĮ konkurencingumą, ekonomikos ekolog iškumą [“<...> in particular by boosting the competitiveness
of the SMEs, g reening the economy <...>”] <...>“ (52012AR1529);
„<...> palankiai vertina įsipareigojimą siekti ekologiškesnės BŽŪP ir prašo, kad siekiant BŽŪP ekolog iškumo gavėjams būtų taikomi aiškūs,
privalomi ir tikslūs kriterijai dėl dirvožemio apsaugos ir tausaus požemi120
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nio vandens naudojimo [“<...> and requests that the g reening of the
CAP <...>”] <...>“ (52011AR0283). Atkreiptinas dėmesys, kad šie junginiai ir anksčiau minėti veiksmažodžiai ekologinti, ekologizuoti neretai
vartojami kartu su terminais ekologinimas, ekologizavimas, ekologiškumo
didinimas, orientavimas į ekologiją, darymas ekologiškesnio, ekologiškumo
siekimas, susiejimas su ekologija. Tokiais atvejais galima kalbėti apie terminų transformas, kurių atsiradimą galėjo lemti vertimo technikos dalykai,
siekis versti sklandžiai ir ne daiktavardinėmis konstrukcijomis.
Veiksmažodinių junginių yra ir daugiau: daryti labiau ekologišku11, kurti ekologiškesnį, skatinti ekologiškesnį, užtikrinti ekologiškesnį, plėtoti ekologiškesnį, siekti ekologiškesnio, tapti ekologiškesniam. Kai kada angliškas
terminas verčiamas aiškinamosiomis konstrukcijomis: kad (visos darbo vietos) taptų ekologiškesnės; kad (jūrų transportas) dar labiau atitiktų aplinkosaugos reikalavimus, pvz.: „Socialiniai partneriai gali prisiimti ilgalaikius
įsipareigojimus siekti, kad visos darbo vietos taptų ekolog iškesnės“
[“The social partners can undertake ongoing ‘g reening’ of all jobs”]
(52010AE1174); „Iš ES septintos bendrosios transporto programos (FP7)
buvo skirta parama keliems mokslinių tyrimų projektams siekiant visų
pirma parengti naujoviškas jūros koncepcijas, įskaitant švarių laivų technologijų, alternatyviųjų degalų ir eksploatavimo strategijas, kad jūrų transportas dar labiau atitiktų aplinkosaugos reikalavimus“ [“<...>
alternative fuels and operation strategies for g reening the maritime transport”] (52013DC0475). Pasitaiko ir kitokių neterminiškų pasakymų –
pastangos padaryti ekologiškesnį, pvz.: „Pastangos padar yti oro transportą ekolog iškesnį [“The g reening of air transport <...>”] <...>“
(C2006/316E/02). Vertimo teorijoje tokiais atvejais kalbama apie aprašomąjį, arba nusakomąjį, vertimo būdą. Tai yra beekvivalentės leksikos apytikslio vertimo atmaina, kai originalo kalbos leksinio vieneto denotacinė
reikšmė apibūdinama laisvu vertimo kalbos žodžių junginiu, nusakančiu
kai kuriuos esminius denotato požymius (Pažūsis 2014: 277). Būdvardžių,
būdvardiškų žodžių junginių, veiksmažodžių, veiksmažodinių junginių
vartojimą galėjo lemti angl. greening laikymas būdvardžiu, dalyviu ar veiksmažodžiu. Angl. priesaga -ing yra daugiareikšmė ir su ja gali būti daromi
veiksmažodiniai daiktavardžiai, dalyviai ir būdvardžiai (ODE 2010: 898).
11

Verčiamajame dokumente neišvengta įnagininko ir aukštesniojo laipsnio formos žymėjimo prieveiksmiu
labiau klaidos – turi būti daryti ekologiškesnį.
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Be to, neterminiškų pasakymų gausumas, ilgų aiškinamųjų sintaksinių
konstrukcijų vartojimas gali rodyti, kad vertėjai vengė vartoti konkrečius
terminus. Terminų vengimo priežastys galėjo būti įvairios – sąvokos neskaidrumas, tinkamų išraiškos priemonių ieškojimas, negalėjimas rasti
įvairioms sritims tinkamo termino. Pastebėta, kad ne itin tikslių atitikmenų yra ankstyvuosiuose vertimuose (sąvokos turinys dar nebuvo aiškus)
arba ne aukščiausio lygmens vertimuose, pavyzdžiui, protokoluose, nuomonėse. Tai, kad sudėtinga rasti tinkamą terminą, rodo atitikmens praleidimas ir neversto termino vartojimas, pvz.: „BŽŪP taip pat bus skatinama aplinką tausojanti žemės ūkio veikla, tokia kaip pasėlių įvairinimas,
daugiamečių ganyklų apsauga ir ekologiškai vertingų dirbamos žemės ir
miško plotų nustatymas ir priežiūra“ [“Greening of the CAP will also
promote the environmentally beneficial agricultural practices of crop diversification, the protection of permanent grassland, and the establishment
and maintenance of ecologically valuable farmland and forest areas”]
(52012PC0710); „Bus sistemingai atliekami strateginiai poveikio aplinkai
bei lyčių lygybės poveikio įvertinimai, taip pat ir susiję su biudžetu [“g reening the budget”] bei sektorine pagalba“ (42006X0224(01)). Be to,
angliško termino neskaidrumą rodo ir pamatinio žodžio green vertimo
įvairovė. Rasuolė Vladarskienė yra rašiusi, kad ES institucijų vertėjai angl.
green verčia įvairiai ir būdvardžio žalias reikšmių yra įvairių, pvz.: green
design – ekologinis projektavimas; green auditing – aplinkosaugos auditas;
green job – ekologiška darbo vieta, aplinką tausojanti darbo vieta; green tax –
aplinkosaugos mokestis; green bussines – ekologiška įmonė; green technology –
ekologiška technologija (Vladarskienė 2014: 7).
A plinkosauga ,  aplinkos tausojimas ,  žalinimas
i r k i t i b e ndrašakn i a i at i t i km e n y s

Iš daiktavardžio ekologija padarytų terminų gausumą galėjo lemti ir kitų kalbų įtaka. Kitų kalbų dokumentuose taip pat dažnai verčiamasi daiktavardžiu ekologija ir jo dariniais, pvz.: pranc. l’écologisation, lenk. kwestie
ekologiczne (52010IP0376), vok. Ökologisierung, lenk. ekologizacja
(52012AE1050), bulg. екологизирането, slov. ekologizacija (52013AE7466).
Daiktavardžio ekologija šaknį turintys terminai vyrauja kaip angl. greening
atitikmenys ir daugiakalbėje ES terminų bazėje IATE, pvz.: vok. Ökologisierung, isp. ecologización, pranc. écologisation, it. ecologizzazione, latv.
ekoloģizācija, lenk. ekologizacja.
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Tai, kad iš mokslo srities pavadinimo padaryti terminai netinka angl.
greening versti, rodo kitokių atitikmenų vartojimas. Kitas šaknis turintys
lietuviški terminai sudaro mažiau nei ketvirtadalį visų terminų atitikmenų.
Dalis jų yra susiję su terminu aplinkos apsauga. „Aplinkos apsauga – teisinių, technologinių, techninių, biologinių ir kitų priemonių sistema, padedanti derinti gamtos išteklių naudojimą su gyviesiems organizmams ir
žmogui gyventi tinkamos aplinkos išsaugojimu“ (VLE I 656). Terminai
aplinkos apsauga, aplinkosauga kaip angl. greening atitikmenys vartojami
pirmuosiuose dokumentuose, kuriuose kalbama apie žemės ūkio politiką,
pvz.: „Specialioji ataskaita Nr. 14/2000 (OL C 353, 2000 12 8) dėl BŽŪP
ir a p l i n ko s a u g o s [ “ < . . . > ‘G r e e n i n g the Cap’ <...>”] , 47 dalis“
(52004SA0009). Kai kada terminas vartojamas su papildomu dėmeniu –
aplinkosaugos sritis, pvz.: „EMAS sertifikatas/Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos sr ityje“ [“<...> Greening the Agency initiatives <...>”]
(32006B0488). Šiuo atveju platesnė sąvoka vartojama vietoje siauresnės –
ekologizavimas (žalinimas) yra tik vienas aplinkosaugos reikalavimų. Siauresnę reikšmę turi terminas aplinkosaugos aspektas, pvz.: „Dėl to Ekonomikos atkūrimo plane itin daug dėmesio skiriama inovacijoms ir ES investicijoms, vykdomoms atsižvelgiant į aplinkosaugos aspektus“ [“<...>
emphasis on innovation and g r e e n i n g of EU investment <...>”]
(52008DC0800).
Kai kurie atitikmenys žymi mažesnio intensyvumo veiksmą – aplinkos
tausojimas, aplinkos tausojimo aspekto plėtojimas, pvz.: „Be to, peržiūrėtos
bendros žemės ūkio politikos ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
priemonių pasiūlymuose numatytos naujos aplinkos tausojimo priemonės [“New g r e e n i n g measures are also foreseen <...>”] <...>“
(52012DC0626). Tas pats veiksmas nusakomas iškeliant kitokius sąvokos
požymius – palankumo aplinkai didinimas, aplinkai mažiau žalingas (laivyno) eksploatavimas, pvz.: „Komisijos tarnybų darbinis dokumentas
„NAIADES II kūrimas. Vidaus vandenų transporto skatinimas, palankumo aplinkai didinimas ir integravimas į bendrą ES transporto erdvę“
[“Promoting, g reening and integrating inland waterway transport <...>”]
<...>“ (52013DC0623); „Norint įgyvendinti NAIADES II reikia finansavimo, kuriuo būtų palaikomi politikos veiksmai (koordinavimo, valdymo
ir parengiamieji veiksmai), moksliniai tyrimai ir inovacijos, infrastruktūra
ir aplinkai mažiau žalingas laivyno eksploatavimas“ [“RDI for
g reening the fleets <...>”] (C2013/264/09). Dar vartojami tausumo reiTerminologija | 2014 | 21
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kalavimai, didesni tausumo reikalavimai. Be to, angl. greening verčiamas
būdvardiniais ir veiksmažodiniais junginiais, pvz.: aplinkai palankesnis,
mažiau žalingas aplinkai, paversti labiau tausojančiu aplinką, mažinti žalą
aplinkai, kurti aplinkai nekenksmingą. Kai kada sąvoka tikslinama vartojant
papildomą dėmenį – padaryti tausesnes („žalesnes“), pvz.: „Reikėtų ne tik
skirti lėšas žaliesiems sprendimams, bet ir visas viešąsias ir privačiąsias
investicijas padar yti tausesnes („žalesnes“)“ [“<...> g reening of all
public and private investments”] (52011DC0571).
Terminas žalinimas yra naujas, ES dokumentuose fiksuojamas nuo
2013 m. Šis terminas įsigali ir vartojamas kalbant apie daugelį sričių –
darbo vietas, išmokas, įmones, pasėlius ir kt., pvz.: „2014 m. Europos
efektyvaus išteklių naudojimo platformoje (EREP) taip pat pabrėžta reikmė
plėtoti plataus masto darbo vietų žalinimo, gebėjimų ir švietimo strategiją [“<...> the need to develop a broad strategy for g reening jobs <...>”]
<...>“ (52014DC0446); „MVĮ žalinimas [“Greening SMEs <...>”] siekiant didesnio konkurencingumo ir tvarumo“ (52014DC0440); „Kadangi
tam tikriems plotams netaikomi žalinimo reikalavimai [“<...> g reening
obligations <...>”] arba jų laikymasis nereikalauja didelių išlaidų, valstybėms
narėms ir toliau turėtų būti suteikta galimybė nuspręsti neatsižvelgti į tokius
plotus, nustatant sunkius atvejus <...>“ (32014R0639).
Nors žalinimas yra naujas terminas, jo užuomazgų galima aptikti ir
anksčiau. Pavyzdžiui, 2008 m. vartoti pasakymai žali tikslai, virtimas žaliuoju, siekti žalesnio, pvz.: „Nors daugiausia šių pinigų bus panaudota su
ŽVP nesusijusių mokslinių tyrimų veiklai finansuoti, projektų pridėtines
išlaidas (ne daugiau kaip 7 % skiriamos paramos) galima būtų panaudoti
„žaliems“ tikslams“ [“<...> the overheads of the projects <...> would
be suitable for “g reening”] (52008DC0400); „Privačiųjų pirkimų virtimas „žaliaisiais“ [“Greening private procurement”] (52008DC0400);
„<...> pabrėžia, kad būtina skubiai siekti „žalesnės“ ES vystymosi
politikos ir pagalbos ir kad tai turėtų būti įgyvendinama nepažeidžiant ES
aplinkos ir klimato kaitos politikos nuostatų [“Stresses that a ‘g reening’
of the EU’s development policy <...>”] <...>“ (52008IP0032). Kalbant
apie Europos Sąjungos biudžetą vartojamas sudėtinis terminas žalinimo
priemonės, pvz.: „Su aplinkos apsauga susiję elementai, nustatyti Komisijos reformų pasiūlymuose, visų pirma Sąjungos žemės ūkio, žuvininkystės ir sanglaudos politikos reformų pasiūlymuose, kuriuos numatoma finansuoti pagal 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos Sąjungos
biudžeto žalinimo pr iemones [“<...> backed by the proposals for
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g r e e n i n g the Union budget <...>”] , yra skirti remti tuos tikslus“
(32013D1386). Atkreiptinas dėmesys, kad pamatinis žalinimo veiksmažodis žalinti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir
dokumentuose nevartojamas, pasitaiko tik veiksmažodžio žalėti formų,
pvz.: „Norint, kad vis „žalėjant“ išsivysčiusių ir besivystančių šalių ekonomikai išsipildytų pažadai sukurti saugesnį ir svetingesnį pasaulį, būtina
daugiau dėmesio skirti vystymuisi aplinkos politikos srityje“ [“<...> the
“g reening” of the developed and developing countries economies <...>”]
(52009DC0461). Kartais angl. greening verčiamas būdvardžiais – žaliasis,
pvz.: „Be to, būtų lengviau užtikrinti, kad šiuo būdu surinktos lėšos iš
tikrųjų būtų skirtos žaliosioms iniciatyvoms“ [“<...> will indeed be spent
in ‘g reening’ initiatives <...>”] (52009AE0868).
Terminą žalinimas galima vertinti dvejopai. Matyti, kad jis yra atsiradęs
kalkiavimo būdu. Pamorfemiui kopijuojant originalo kalbos darinių struktūrinę reikšmę vertimo kalboje sudaromi analogiškos darybos, arba struktūrinės, reikšmės dariniai, vadinami kalkėmis arba vertiniais, kuriais siekiama plėtoti vertimo kalbos leksiką (Pažūsis 2014: 261). Paprastai terminologijos teorijoje akli vertiniai laikomi neteiktinais kalbos vienetais –
„Aklas kitų kalbų žodžių ar žodžių junginių vertimas kalbai yra žalingas,
nes raidiški vertiniai dažniausiai nesutinka su vidiniais kalbos sistemos
reikalavimais“ (Keinys 1980: 94). Be to, žalinimas, kaip vertinys, priskirtinas prie nemotyvuotųjų terminų12. Dar galima pridurti, kad ne visai
aiški yra pamatinio žodžio žalinti reikšmė – jis Europos Sąjungos dokumentuose ir Lietuvos teisės aktuose nevartojamas. Kita vertus, pavyzdžių
analizė rodo, kad per dešimt metų nepavyko rasti tinkamo ir sąvoką atitinkančio termino. Ekologizavimas ir kiti bendrašakniai terminai aptariamai sąvokai žymėti netinka, nes ne visada žalinimo veiksmas grindžiamas
ekologijos mokslo kriterijais. Be to, būdvardis žaliasis seniai13 yra tapęs
bendriniu politinio judėjimo (ar jo atstovo), kovojančio už ekologiją ir
gamtos išsaugojimą, pavadinimu14. Galiausiai terminų kalkiavimą galima
vertinti kaip vieną iš kalbos išgalių plėtimo būdų, ypač būtinų tais atvejais,
kai neturima savo raiškos priemonių.
12

Vertinius nemotyvuotais terminais laiko V. Danilenko (plačiau žr. Даниленко 1977: 63).

13

Žodis žalieji fiksuojamas Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. stenogramose.

14

R. Vladarskienė rašo, kad „Tai, kad Europos kalbose vis dažnesnis žalios spalvos pavadinimų vartojimas
reikšme „ekologiškas, atitinkantis gamtos dėsnius“, prieš keletą metų pastebėjo Aloyzas Gudavičius <...>.
Tačiau, jo nuomone, lietuvių kalboje žodis žalias, -a tokia reikšme vartojamas daug siauriau, turbūt tik
Žaliųjų partija ir žalieji „visuomeninio judėjimo, kovojančio už ekologiją, atstovai“ (Vladarskienė 2014: 7).
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Išvados

1. Angl. greening yra vis dažniau Europos Sąjungos institucijų dokumentuose vartojamas terminas, žymintis ES žaliosios politikos krypties
tikslus – įvairių valstybės veiklos sričių, ūkio šakų, technologijų, aplinkos
ir kitų dalykų darymą aplinkai ir klimatui palankesnių. Lietuviškuose dokumentuose šį terminą atitinka beveik aštuonios dešimtys skirtingų kalbos
vienetų, iš kurių beveik pusė yra terminai – daiktavardžiai ir daiktavardiniai junginiai.
2. Daugiau nei trys ketvirtadaliai terminų yra padaryti iš daiktavardžio
ekologija arba turi iš šio daiktavardžio padarytus dėmenis. Dažniausiai angl.
greening verčiamas sudėtiniais veiksmų pavadinimais. Tiksliausiai sąvoką
žymi veiksmų pavadinimai. Kiti terminai ar jų dėmenys yra padaryti iš
žodžių aplinka, saugoti, tausoti, žalias, žalinti. Žalinimas yra naujas terminas,
tačiau būdvardžio žalias šaknį turintys terminai vartoti ir anksčiau.
3. Taip pat angl. greening verčiamas būdvardžiais, daiktavardžių ir dalyvių junginiais, veiksmažodžiais, veiksmažodiniais bei veiksmažodinio tipo
junginiais ir aiškinamosiomis sintaksinėmis konstrukcijomis. Didžioji ne
terminiškų pasakymų dalis yra padaryti su daiktavardžiu ekologija.
4. Daugelis aptariamų terminų ir kitų atitikmenų yra universalūs ir
vartojami kalbant apie įvairius dalykus. Kai kurie terminai vartojami su
reikšmę tikslinančiais dėmenimis, pasitaiko konkrečią reikšmę turinčių
atitikmenų. Atitikmenų sinonimiškumą lemia pamatinių žodžių arba dėmenų leksinių reikšmių panašumas, kai kuriais atvejais galima išskirti
darybinius sinonimus ir gramatinius laipsnio formų sinonimus. Nemažos
atitikmenų dalies reikšmių artumo pagrindas yra tik kontekstinis.
5. Angl. greening atitikmenų raiškos įvairovę galėjo lemti sąvokos neskaidrumas, skirtingų sąvokos požymių iškėlimas, verčiamojo žodžio daugiareikšmiškumas, nevienoda vertimų kokybė ar vertimo technikos dalykai, nuolatinė tinkamų atitikmenų paieška ar kitų kalbų įtaka.
ŠALTINIAI 15
C2004/191/02 – Aplinkos finansinio instrumento (LIFE) aplinkosaugos parodomieji projektai: gairės.
52004SA0009 – Specialioji ataskaita Nr. 9/2004: „Kaimo plėtros politikos miškininkystės priemonės, su
Komisijos atsakymais“.
32005H0601 – 2005 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija dėl valstybių narių ir Bendrijos bendrųjų
ekonominės politikos gairių.
15

Pateikta chronologiškai. Prieš raides einantys du skaitmenys rodo metų baigmenį. Pavyzdžiui, identifikacinio numerio 52009DC0639 ketvirtas ir penktas skaitmenys „09“ rodo, kad dokumentas parengtas 2009 m.
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52005PC0440 – Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos „Bendradarbiavimas“, kuria įgyvendinama
Europos Bendrijos Septintoji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų
programa (2007-2013 m.), pasiūlymas.
32006B0488 – Europos aplinkos agentūros 2006 finansinių metų patikslintas biudžetas.
42006X0224(01) – Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos
Parlamento ir Komisijos bendras pareiškimas „Europos konsensusas“.
52006DC0314 – Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Europos Komisijos 2001 m.
baltosios knygos dėl transporto politikos laikotarpio vidurio apžvalga“.
52006IP0528 – Europos Parlamento rezoliucija dėl meto judėti sparčiau kuriant verslią Europą ir skatinant
augimą.
52006PC0364(02) – Tarybos sprendimo dėl Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) 7-osios
bendrosios branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programos (2007–2011 m.) pakeistas pasiūlymas.
C2006/316E/02 – Protokolas. 2006 m. lapkričio 30 d., ketvirtadienis.
52007PC0315 – Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio „Švaraus dangaus“ bendrąją įmonę.
52007AR0127 – Regionų komiteto nuomonė „Švietimo ir didesnio informuotumo svarba skatinant tvarų
vystymąsi“.
52008DC0800 – Komisijos komunikatas Europos vadovų Tarybai „Europos ekonomikos atkūrimo planas“.
52008DC0400 – Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Viešieji pirkimai geresnei aplinkai užtikrinti“.
52008IP0032 – 2008 m. sausio 31 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Balio konferencijos dėl klimato
kaitos rezultatų (13-oji konvencijos šalių konferencija ir 3-iasis Kioto protokolo šalių susitikimas).
52009AE0338 – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Bendrijos ekologinio
ženklo sistemos.
52009AE0868 – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ekologiškesnio jūrų ir
vidaus vandenų transporto.
52009AP0248 – Padangų ženklinimas atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ***I. 2009 m. balandžio
22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius
parametrus.
52009AR0103 – Regionų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos „TEN-T politikos peržiūra“.
52009DC0461 – Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2009 m. ES vystymosi politikos darnos ataskaita“.
52009DC0639 – Komisijos pranešimas „Svarbiausios 2009 m. užimtumo Europoje ataskaitos idėjos“.
52009DC0647 – Komisijos darbinis dokumentas „Konsultacijos dėl būsimosios 2020 m. Europos Sąjungos
strategijos“.
52009IP0042 – 2009 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliucija „2050 m.: ateitis prasideda šiandien“.
Rekomendacijos dėl būsimos integruotos ES kovos su klimato kaita politikos.
52009IP0119 – 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ekologiško transporto naudojimo ir
išorės sąnaudų priskyrimo vidaus sąnaudoms „Ekologiškas transporto naudojimas ir išorės sąnaudų
priskyrimas vidaus sąnaudoms“.
52009IP0120 – 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2009 m. pavasarį vyksiančiam
Europos Vadovų Tarybos susitikimui perduodamos nuomonės apie Lisabonos strategiją.
C2009/234E/03 – 2009 m. kovo 11 d. posėdžio protokolas.
52010AE1174 – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ekologiškų darbo vietų.
52010DC0006 – Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl paskatų EMAS registruotoms
organizacijoms 2004–2006 m.
52010IE1165 – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl kūrybiškumo ir verslumo.
Priemonės krizei įveikti (nuomonė savo iniciatyva).
52010IE1177 – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasirengimo 2012 m.
pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui tvaraus vystymosi klausimais.
52010IP0299 – 2010 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl darbo vietų potencialo plėtimo
naujoje tvarioje ekonomikoje „Darbo vietų potencialo plėtimas naujoje tvarioje ekonomikoje“.
52010IP0376 – 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl finansų, ekonomikos ir socialinės
krizės „Rekomendacijos dėl priemonių ir iniciatyvų, kurių reikia imtis“.
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52011AE0531 – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„BŽŪP artėjant 2020 m. Su aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir teritorine pusiausvyra susijusių
būsimų uždavinių sprendimas“.
52011AE1386 – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui:
„Rio+20 : ekologiškos ekonomikos ir geresnio valdymo siekiai“.
52011AR0283 – Regionų komiteto nuomonė dėl naujosios daugiametės finansinės programos po 2013 m.
52011DC0500 – Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“.
52011DC0571 – Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ir socialinių reikalų
komitetui ir Regionų komitetui „Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas“.
52011PC0626 – Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio
produktų rinkų organizavimas, pasiūlymas.
52011TA1215(23) – Ataskaita dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2010 finansinių metų metinių
finansinių ataskaitų su Centro atsakymais.
52012AE1050 – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės (COM(2011) 625 final – 2011/0280 (COD),
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio
produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamentas) (COM(2011) 626 final – 2011/0281 (COD)
(A-21), pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis (COM(2011) 627 final – 2011/0282
(COD), pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos
finansavimo, valdymo ir stebėsenos (COM(2011) 628 final – 2011/0288 (COD), pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009
nuostatos, susijusios su tiesioginėmis išmokomis ūkininkams 2013 m. (COM(2011) 630 final –
2011/0286 (COD), pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos, susijusios su bendrosios išmokos schema ir parama
vynmedžių augintojams (COM(2011) 631 final – 2011/0285 (COD).
52012DC0531 – Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pirmoji 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP)
paprastinimo rezultatų suvestinė“.
C2012/168E/01 – Europos Parlamento narių pateiktų rašytinių klausimų sąrašas, kuriame nurodomas
klausimo numeris, originalo kalba, autorius, frakcija, institucija, kuriai skiriamas klausimas, pateikimo
data ir turinys.
C2012/285E/01 – Europos Parlamento narių pateiktų rašytinių klausimų sąrašas, kuriame nurodomas
klausimo numeris, originalo kalba, autorius, frakcija, institucija, kuriai skiriamas klausimas, pateikimo
data ir turinys.
52012IE1304 – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Sąjungos tvaraus
vystymosi strategijos 2011 m. stebėsenos ataskaitos. EESRK vertinimas.
52012IP0011 – „Ūkio gamybos medžiagų tiekimo grandinė: struktūra ir pasekmės“. 2012 m. sausio 19 d.
Europos Parlamento rezoliucija dėl ūkio gamybos medžiagų tiekimo grandinės: struktūra ir pasekmės.
52012DC0756 – Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetui „Bendrosios rinkos stiprinimas šalinant su lengvaisiais automobiliais susijusias
tarpvalstybines mokestines kliūtis“.
52012AR1529 – Regionų komiteto nuomonė „Geresnė bendrosios rinkos valdysena“.
52012PC0710 – Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo pasiūlymas dėl bendrosios Sąjungos
aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“.
52012DC0626 – Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Kioto protokole nustatytų tikslų
įgyvendinimo pažanga (reikalaujama pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 280/2004/EB
dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo
įgyvendinimo 5 straipsnį)“.
32013D1386 – 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1386/2013/ES
dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų
planetos išgales“.
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52013AE7466 – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato
„2014 m. metinė augimo apžvalga“.
52013DC0475 – Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai: pirmoji pažangos ataskaita
įgyvendinant Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Jūrų transporto išmetamų teršalų mažinimas ir
tvaraus vandens transporto priemonių rinkinys“.
52013DC0623 – Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kokybiško vidaus vandenų kelių transporto kūrimas NAIADES II“.
52013PC0262 – Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų dauginamosios medžiagos auginimo
ir tiekimo rinkai pasiūlymas.
52013SC0112 – Poveikio vertinimo santrauka. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie
Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui „Žaliųjų produktų bendrosios rinkos kūrimas.
Informacijos apie produktų ir organizacijų aplinkosauginį veiksmingumą kokybės gerinimas“.
C2013/264/09 – Kvietimas teikti paraiškas – „Parama informavimo apie bendrą žemės ūkio politiką
(BŽŪP) priemonėms“ – 2014 m.
32014R0639 – Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014, kuriuo papildomas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio
politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, ir iš dalies keičiamas to
reglamento X priedas.
52014DC0440 – Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ir socialinių reikalų
komitetui ir Regionų komitetui „Žaliasis MVĮ veiksmų planas. Kaip padėti aplinkosaugos iššūkius
paversti verslo galimybėmis“.
52014DC0446 – Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos eknomikos ir socialinių
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Žaliojo užimtumo iniciatyva. Išnaudoti žaliosios ekonomikos
darbo vietų kūrimo potencialą“.
IATE – Daugiakalbė Europos Sąjungos terminų bazė (http://iate.europa.eu).
EUR-lex – Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų viešų dokumentų bazė (http://eur-lex.europa.eu/lt/
index.htm).
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EKOLOGIZAVIMAS, ŽALINIMAS AND OTHER EQUIVALENTS OF THE ENGLISH TERM
GREENING IN THE DOCUMENTS OF EUROPEAN UNION INSTITUTIONS

The article deals with the Lithuanian equivalents of the English term greening in
translated documents of European Union institutions. Term greening is more and
more frequently used in EU documents and it reflects the objectives of the green
policy trend of the EU – making various fields of activities, industries, technologies
and other things more environmentally friendly. In Lithuanian documents there are
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nearly eighty different language units corresponding to greening and nearly a half of
them are terms – nouns or word combinations with nouns.
More than three quarters of the terms are made from the noun ekologija or have
elements made from this word. The majority of such equivalents of greening are
complex terms naming actions; one equivalent is also used as a name of the field of
science and a few name characteristics. Ekologiškumo didinimas and ekologizavimas are
most frequently and consistently used terms. In other cases greening is translated as
aplinkosauga, aplinkos tausojimas, žalinimas or other terms and their combinations.
Žalinimas is a new term, though terms with a root of the adjective žalias have been
used before. Greening is also translated as adjectives, words used as adjectives and
their combinations, verbs and verb combinations and explanatory syntactic
constructions, for instance ekologinis, ekologiškumą skatinantis, ekologinti, orientuoti į
ekologiją, kad (visos darbo vietos) taptų ekologiškesnės. Adjectives, words used as
adjectives and their combinations are used to name the same things. A few verbs and
combinations with verbs have the same lexical structure as terms and can be treated
as their transforms. The majority of word-combinations which cannot be treated as
terms are made using the word ekologija.
The majority of terms and other equivalents are universal and can be used when
speaking about various different fields and subjects. Sometimes terms have elements
which help making them more precise. The closeness of meaning of the majority of
equivalents is based on the context. Some cases can be treated as derivational
synonyms (ekologinis – ekologiškas) or grammatical synonyms of degree forms
(ekologiškas – ekologiškesnis). The variety of expression of equivalents of the English
term greening is probably caused by the unclearness of the concept, revealing of
different characteristics of the concept, polysemy of the term, unequal quality of
translation or translation techniques, permanent search for the more appropriate
equivalent or the influence of other languages.
Gauta 2014-10-07
Robertas Stunžinas
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT–10308 Vilnius
E. paštas robertasst@lki.lt
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TERMINOLOGIJOS
ISTORIJA

Angelo ir velnio pavadinimai
1800–1882 metų katekizmuose
AUŠRA RIMKUTĖ-GANUSAUSKIENĖ

Vytauto Didžiojo universitetas
ESMINIAI ŽODŽIAI:

velnias

katekizmas, religijos terminas, antgamtinės būtybės pavadinimas, angelas,

Į vad i n ė s pastabos

Katekizmų religijos terminai – tai žodžiai ir žodžių junginiai, kuriais
įvardijamos pagrindinės krikščionių tikėjimo tiesos, religijos veikėjai, taip
pat antgamtinės būtybės, religinės (taip pat ir liturginės) knygos, dokumentai ir tekstai, tikėjimo veiksmai, reiškiniai ir ypatybės, sakramentai,
nuodėmės, ydos, dorybės, religinės apeigos, liturginiai reikmenys (altoriaus reikmenys, liturginiai dvasininkų drabužiai ir jų dalys, liturginiai
indai ir pan.), religinės šventės, švenčiamos dienos ir kitos su religija
susijusios laiko sąvokos, įvairios religinės vietos, Bažnyčios administracija
ir administracinis jos suskirstymas, taip pat religijos simboliai (Rimkutė
2012: 56). Antgamtinių būtybių, tokių kaip dvasia, angelas, velnias, pavadinimai – nedidelė religijos terminų semantinė grupė. Ji sudaro vos 3 proc.
visų 1800–1882 m. išleistų katekizmų religijos terminų. Šio straipsnio
tikslas – aptarti visus minėto laikotarpio katekizmuose rastus angelo ir
velnio pavadinimus kilmės, turinio ir formos atžvilgiais1.
1 . V i e nažodž i a i pavad i n i ma i

Angelas – vienas gražiausių Dievo kūrinių, nemirtinga antgamtinė, bekūnė būtybė, tarnaujanti Dievui ir be paliovos jį garbinanti2, „kilni dvasia,
1

Šis straipsnis parengtas, atliekant podoktorantūros stažuotę „1800–1882 metų katekizmų religijos terminai“ Vytauto Didžiojo universitete. Podoktorantūros stažuotė finansuojama pagal Europos Sąjungos
struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo
ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonės (VP1-3.1-ŠMM-01) įgyvendinamą projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.

2

Angelas – „antgamtinė dvasinė būtybė. Žinomas judaizme, krikščionybėje, islame. Katalikų ir stačiatikių
bažnyčiose angelai garbinami kaip šventieji“ (VLE 2001: 510).
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Dievo pasiuntinys ir įgaliotinis“ (Šventasis Raštas 2009: 2610), „двасесъ
бе куна, апдовинотасъ су проту иръ вали“ (TK 1865 13)3. 1800–1882 m.
išleistuose katekizmuose jis įvardijamas įvairios kilmės ir skirtingų formų
terminais. Tik viename iš šešiolikos 1800–1882 m. išleistų katekizmų
vartojamas vienažodis terminas angelas MKKK 1844 10. Tai ankstyvasis
skolinys, toks pat kaip bažnyčia, gavėnia, krikštas, Kūčios, Kalėdos, Velykos,
Verbos, vynas ir kt. (Būga 1958: 348, 1961: 776; Zinkevičius 2000: 12,
2002: 1, 2005: 8–15). Manoma, kad jis į lietuvių kalbą atėjo iš rytų slavų
greičiausiai IX–XI  a., dar prieš oficialųjį Lietuvos krikštą, plg. sen. rus.
aнъгелъ. Terminas angelas kilo iš gr. ἄγγελος „pasiuntinys“ (Fasmeris 1986:
78; Hiršs, Hirsa 2008: 60). Jis vartojamas jau pirmojoje spausdintoje lietuviškoje knygoje evangelikams liuteronams – Martyno Mažvydo Catechismvsa prasty szadei (1547, Karaliaučius) (Urbas 1998: 19).
Be termino angelas, 1800–1882 m. katekizmuose randame ir iš lenkų
kalbos gautą graikiškos kilmės antgamtinės būtybės pavadinimą aniolas
(„angelas“, lenk. anioł < lot. angelus < gr. angelos): ×Aniełas SK 1803 284,
×Anjełas SK 1803 19, TK 1861 14, ×Aniolas KK 1863 8, ×aniołas
PK 1828 61, ×Aniołas MKD 1845 27, KK 1854 19, MLSK 1852 47,
RM 1862 [1878] 28, MRK 1869 44, ×Анiоласъ TK 1865 135. Etimologiniame lenkų kalbos žodyne nurodoma, kad lenkų anioł anksčiau buvęs
angioł, XIV–XV a. – angieł (Brückner 1974: 5). Ši lenkybė randama
M. Mažvydo, Konstantino Sirvydo, Merkelio Petkevičiaus darbuose.
Kiekvienas tikintysis turi savo Angelą sargą, kuris jį lydi ir globoja visą
gyvenimą, užtaria mirties akivaizdoje. Naujeme moksłe skajtima raszta żemajtyszka vartojamas vienažodis terminas Sargas NMK 1848 20 reikšme
„Angelas sargas“.
Pagal krikščionybės Tradiciją, visi angelai pagal atliekamo vaidmens,
funkcijų svarbą skirstomi į devynis rangus, arba chorus, kurie pagal svarbą grupuojami po tris į tris eiles (Metford 2001: 26). Aukštesniojo rango
angelas tik viename 1800–1882 m. išleistame katekizme vadinamas graikiškos kilmės terminu arkangelas: Archangełas SK 1803 26 („vyresnysis
angelas“, lot. archangelus < gr. archangelos). Kituose katekizmuose jis
3

Angelo apibrėžtis, rasta vyskupo Motiejaus Valančiaus 1865 m. parengtame katekizme pateikiama originalo rašyba. Žinoma, kad iš lenkų kalbos jį išvertė ir lietuviškomis raidėmis užrašė pats vyskupas, bet rusiškomis raidėmis išleido Vilniaus mokslo apygarda (Biržiška 1990: 103).

4

Ženklu „×“ žymimi dabartinėje bendrinėje lietuvių kalboje nevartojami žodžiai.

5

Straipsnyje rašybos variantai neaptariami.
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įvardijamas iš lenkų kalbos gautu skoliniu ×arkaniolas: ×Archaniołas PK
1828 155, MLSK 1852 45, ×Arkaniołas DEK 1855 [1873] 20, DEK 1860
[1873] 20, RM 1862 [1878] 39, MRK 1869 152 ir ×Archanielas MKKK
1844 67, ×Арханiоласъ TK 1865 47 (lenk. archanioł < lot. archangelus
< gr. archangelos, plg. rus. архангел). Kaip ir angelas, arkangelas į lietuvių kalbą atėjo per kaimynines slavų kalbas.
Angelas, archangelas – tai tokie pat nuo seno vartojami prigimtiniai
religijos terminai kaip ir altorius, apaštalas, krikštas, kunigas, mišios, nuodėmė, ostija, pragaras, psalmė, rojus, sakramentas ir kt. Tačiau jie nagrinėjamuose XIX a. aštuonių dešimtmečių katekizmuose reti – vietoj jų dažniausiai vartojamos lenkybės ×aniolas ir ×archaniolas.
Arkangelai ir angelai yra Dievo tarpininkai ir pasiuntiniai žemėje (RŽ
1991: 20; KIŽ 1997: 25; Metford 2001: 26; Norkutė 2009: 209; Gregg
2011: 20–21). Jie, kaip rašoma teologo Dionisijaus Areopagito V a. parašytame traktate Apie dangiškąją hierarchiją, yra priskiriami žemiausiai angelų hierarchijos grandžiai, kurios paskirtis yra tarnauti žmonijai ir bendrauti su ja (Norkutė 2009: 209).
Žemiausio rango angelai kai kur įvardijami priesagos -yst- vediniu Kunigajksztistes MKD 1845 33, MRK 1869 44. Kazys Alminauskis kunigaikštį kildina iš žodžio kunigas ir nurodo, kad tai germanizmas (Alminauskis 1931: 75). Algis Rubinas straipsnyje „Dvasininkų pavadinimai ir
jų istorija“ rašo, kad kunigáikštis pasidarytas iš žodžio kùnigas „karalius“
su priesaga -aikštis (Rubinas 2001: 191; plg. Būga 1958: 546; Kabelka
1964: 120). Šio rango angelų paskirtis – globoti konkrečios parapijos žmones (ASKT 2012). Žemiausio rango angelai ir arkangelai visuomet sparnuoti, belyčiai, gražūs moteriškos išvaizdos jaunikaičiai su ilgais, laisvais
drabužiais ir nimbais (KIŽ 1997: 26).
Kaip teigia Johnas Callanas Jamesas Metfordas, antroji hierarchinė eilė –
žvaigždžių ir dangaus kūnų bei stichijų valdytojai: viešpatystės, galybės,
valdžios (Metford 2001: 26). 1869 m. išleistame katekizme randame šiuos
terminus: Ponistes MRK 1869 44, Galibes MRK 1869 44 ir Wiresnibes
MRK 1869 44. Tai priesagų -yst- ir -yb- vediniai. Terminas ponystės padarytas iš tikrojo skolinio ponas (lenk. pan, brus. пан; Sabaliauskas 1990:
232), galybės ir vyresnybės iš savos kilmės žodžių.
Vos trijuose aptariamo laikotarpio katekizmuose minima pirmoji, pagal
minėto teologo D. Areopagito klasifikaciją, arčiausiai Dievo esanti ir Dievo sostą supanti, hierarchinė eilė – serafimai, cherubinai, sostai (RŽ 1991:
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344; Metford 2001: 26): Serapinaj MRK 1869 44 („liepsnos kalavijais
ginkluotas šešiasparnis angelas“, lot. seraphim < hebr. seraphim, dar plg.
lenk. serafin)6, Kerubinaj MRK 1869 44 („aukščiausiojo rango angelas“,
gr. cheroubim < hebr. kerubim, dar plg. lenk. cherubin) ir Cherbynu NKKK
1847 23. Sostai įvardijami dvejopai – arba vienu terminu ×tronaj MKD
1845 33 (lenk. tron < vok. Thron < gr. thronos), arba dviem sinonimiškais
skirtingos kilmės terminais, sujungtais jungtuku arba: Sostaj arba ×tronaj
MRK 1869 44.
Angelai yra Dievo tarnai ir pasiuntiniai. Jie „danguje visuomet mato <...>
dangiškojo Tėvo veidą“ (Mt 18, 10), todėl yra „galingieji, vykdantys jo
įsakymą, paklusnūs jo tartam žodžiui“ (Ps 103, 20). Tačiau ne visi angelai
yra geri. Kai kurie angelai sukilo prieš Dievą ir už tai buvo nutrenkti į
pragarą. Jie 1800–1882 m. katekizmuose įvardijami įvairiais vienažodžiais
terminais. Pirmiausia reikia minėti lietuvišką terminą velnias: Welnas
MKKK 1844 27, KK 1863 9, welnes MKD 1845 35, NKKK 1847 73,
MLSK 1852 36, TK 1856 66, wełnes RM 1862 [1878] 29, welnias PK 1828
19, MKD 1845 35, NKKK 1847 77, MLSK 1852 44, KK 1854 25,
MRK 1869 46 ir wialnias KK 1854 25, wialnis KK 1854 23, велнесъ TK
1865 147. Tai ne tik religijos, bet ir mitologijos leksikos žodis. Lietuvių
tautosakoje velnias – „bene dažniausiai sutinkama mitinė būtybė, kurios
provaizdžiu neabejotinai buvo kadainykštis dievas Velnias ar Vėlinas. Jis
turėjo būti susijęs su gyvuliais, mirusiaisiais, požemiais, požemių turtais,
ekonomine sfera, tačiau ir magija, virsmais, žyniais“ (Beresnevičius 2001).
Velniai pagal hierarchiją 1800–1882 m. katekizmuose paprastai neskirstomi. Išskiriamas tik velnias Liuciferis, kuris valdo pragarą. Jis nagrinėjamo laikotarpio šaltiniuose vadinamas graikiškos kilmės terminu Antikristas MRK 1869 149 ir lenkybe ×Anty-chrystus MKD 1845 227 (šnek.
„velnias, piktoji dvasia“, gr. antichristos). Be abejo, šis terminas gautas per
kaimynines slavų kalbas, plg. lenk. Antychryst, rus. Антихрист (Fediukina 2014: 21).
Kai kuriuose 1800–1882 m. katekizmuose nupuolęs angelas įvardijamas
hebrajiškos kilmės senuoju skoliniu šėtonas, gautu per lenkų kalbą: czeto6

2003 m. išleistame Kompiuteriniame tarptautinių žodžių žodyne Interleksis pateikiamas terminas serafas
[hebr. seraphim (dgs.)], krikščionybėje – šešiasparnis angelas, aukščiausio laipsnio angelas; serafimas, o
cherubinas – žr. kerubas, kerubinas. Taigi pirmenybė, matyt, teikiama trumpesnėms formoms, kilusioms iš
hebrajų kalbos.

7

K. Sirvydo žodyne užfiksuota forma velinas.
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nas MLSK 1852 48, Szetonas MKD 1845 142, NKKK 1847 16, szetonas
MKD 1845 35, NMK 1848 45, Sziatonas NMK 1848 43, sziatonas KK
1854 23, szietonas SK 1803 29, zetonas NKKK 1847 103 („piktoji dvasia, velnias“, lenk. szatan < lot. satanas < hebr. sātān).
Katekizmuose yra ir daugiau nelietuviškų velnio pavadinimų. Moksłe lietuwiszko skajtimo ir Katechizme vartojama slavybė ×biesas MLSK 1852 48
(„velnias, piktoji dvasia“, brus. бec, lenk. bies, ukr. bis), taip pat slavybė
×čertas: ×Czertas MKD 1845 42, ×czertas MKD 1845 35, MLSK 1852 48
(brus. чoрт, rus. чёрт, lenk. czart). Nupuolęs angelas pavadinamas ir tik
lietuvių kalbai būdingu žodžiu kipšas: kipszas MRK 1869 47, кипшасъ
TK 1865 14. Iš LKŽe pateikiamų vartosenos pavyzdžių matyti, kad kipšas
randamas tik vėlesniuose kalbos paminkluose. Dar vartojama judošius:
Judoszius KK 1863 55 („velnias“, plg. lenk. judasz). LKŽe pateikiamos
tokios šio žodžio reikšmės: 1. žr. judas „juda, išdavikas“, 2. toks keiksmažodis, plg. velnias, kelmas.
Katekizmuose „velnio“ reikšme vartojami sudaiktavardėję įvardžiuotiniai
būdvardžiai nelabasis MRK 1869 179 (LKŽe 1. „piktoji dvasia, velnias,
kipšas“), juadajsis MLSK 1852 48 (LKŽe keik. „velnias, nelabasis“) ir
piktasis MRK 1869 120 (LKŽe „nelabasis, velnias“), taip pat įvardžiuotinis
dalyvis prakiejktasis KK 1854 85, MRK 1869 120 (LKŽe „kas prakeiktas,
pasmerktas“: Prakéiktasai (nelabasis, velnias) pekloj jam ažmokės Ds). Šiais
terminais puolę angelai, matyt, buvo įvardijami pagal būdo, išvaizdos ar
kitas įsivaizduojamas ypatybes. Bažnytinėje ikonografijoje velniai dažniausiai
vaizduojami juodi (Biedermannas 1998: 170), krintantys iš dangaus įvairiausių pabaisų, šliužų, gyvačių, žalčių, drakonų ir kitokių gyvūnų pavidalu
(KIŽ 1997: 315). Plačiau vertėtų aptarti terminą juodasis. Kalbininkė Saulė
Juzelėnienė skiria tokias žodžio júodas konotacines reikšmes: 1) susijęs su
nelaime, liūdesiu, kančia, neviltimi; 2) nežinia, blogis, kas nors pikta, negera; 3) susijęs su mirtimi; 4) sunkus, kasdieninis (Juzelėnienė 2002: 37).
Be viso to, į visų šių konotacijų struktūrą įeina itin stiprus neigiamas vertinamasis komponentas. Birutės Jasiūnaitės manymu, „nėra ko stebėtis, kad
juodumo požymis siejamas su neigiamu mitologiniu personažu. Būtina
pabrėžti, kad tradicinėje etninėje kultūroje įvairios spalvos ar jų deriniai
įgyja simbolinę reikšmę. Juodos spalvos simbolika bene konkrečiausia: ji
asocijuojasi su tamsa ir žeme. Daugelio tautų supratimu, kai kurios dievybės ar zoomorfiniai demonai esti juodi. Ši spalva būdinga mitinių būtybių
gyvenamajai vietai, burtų priemonėms“ (Jasiūnaitė 2012: 108).
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Velnias dar vadinamas lietuvišku žodžiu žaltys: Źaltys KK 1863 10, kuris
krikščionybės simbolikoje reiškia ne tik velnią, demoną, bet ir pirmapradę
nuodėmę, blogį, taip pat suvedžiojimą, gundymą. LKŽe nefiksuojama žodžio žaltys reikšmė „velnias“, tačiau randame pavyzdžių, kai vartojama perkeltine reikšme „blogis“. Pranė Dundulienė rašo, kad žalčių demonizavimo
motyvai gali būti dvejopi: „vieni susiję su bibliniu pasaulio sutvėrimu ir
angelų sukilimu, kiti sukurti viduramžiais“ (Dundulienė 2005: 123).
Moksle Rima-Kataliku ir Katekizoj katalikų randame neįprastus atvejus,
kai velnias pavadinamas iš slavų kalbų gautu žodžiu levas: ×Lewas KK
1863 9, ×lawas MRK 1869 328 („liūtas“, lenk. lew, brus. лeў). 1852 m.
išėjusiame Moksłe lietuwiszko skajtimo ir Katechizme reikšme „velnias,
nelabasis“ vartojamas eufemizmas ×ledokas MLSK 1852 48 („velnias,
nelabasis“, sen. lenk. ledako, plg. lenk. ledaka). Žodis ledokas reikšme
„blogas, piktas, niekam tikęs žmogus“ vartojamas XVII  a. vid. rankraštiniuose žodynuose Lexicon Lithuanicum ir Clavis Germanico–Lithvana
(Palionis 2004: 218).
Vilniuje 1865 m. išėjusiame vyskupo M. Valančiaus katekizme Трумпасъ
катехизмасъ: аукщяусей крашта виреснибей лійпанть парашитасъ делъ
каталику яунуменесъ и мокслусъ лейдамосъ ишспаустасъ aptinkame dar
vieną eufemistinį šios antgamtinės ir mistinės būtybės pavadinimą kelmas:
келмасъ TK 1865 14. LKŽe nurodyta tokia žodžio kelmas 9 reikšmė:
keik. (švelniai) „velnias, kipšas“. Iš pastarųjų pavyzdžių matyti, kad kartais
katekizmuose, kaip ir apskritai šnekamojoje kalboje, kalbant apie pavojingą antgamtinę būtybę vengiama minėti jos vardą. Matyt, todėl turima po
bent kelis tikrojo vardo pakaitus, kurie katekizmuose rašomi skliaustuose
arba jungiami jungtuku arba: piktasis (welnias) MRK 1869 47, Welnas
arba Szetonas MKKK 1844 11, źaltis arba szetonas NKKK 1847 95,
żaltis arba welnes DEK 1855 [1873] 20, DEK 1860 [1873] 20, źaltis
arba welnias MRK 1869 49, źałtis arba welnis MRK 1869 52, żaltis,
arba wialnis KK 1854 27.
1800–1882 m. katekizmų velnio pavadinimai panašūs į velnio vardus,
randamus XVI–XVIII a. religinėje lietuvių raštijoje, kur greta skolinių ×biesas, ×čiortas, šėtonas vartojama ir piktoji dvasia, piktasis angelas, piktasis,
piktybė ir pan. (Vėlius 1987: 236). Vos viename ar dviejuose nagrinėjamo
laikotarpio katekizmuose rasti pavadinimai ×biesas, ×čiortas, kipšas, judošius,
nelabasis, juodasis, piktasis, prakeiktasis, žaltys, ×levas, ×ledokas ir kelmas
gali būti priskiriami prie liaudies religijos terminijos. Jie turi vertinamųjų
požymių, yra stilistiškai nuspalvinti, turi tam tikrą emocinį atspalvį.
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2 . S ud ė t i n i a i pavad i n i ma i

Sudėtinių terminų, kuriais įvardijamos antgamtinės būtybės angelai,
1800–1882 m. išleistuose katekizmuose kur kas mažiau. Pirmiausiai
minėtini terminai, kuriais pažymima, kas angelus sukūrė ir kam jie
pavaldūs: Angelas Wieszpaties MKKK 1844 25, ×Aniołas Wieszpaties
MKD 1845 97, ×Aniołs Pona NMK 1848 21, ×Aniołas Diewo PK
1828 152, ×Aniołas Diewa MKD 1845 33, MLSK 1852 24, ×Aniolas
Diewa NMK 1848 20, ×Aniolas Diewo RM 1862 [1878] 20, ×aniołas
Diewo RM 1862 [1878] 21. Kitais terminais apibūdinamos tam tikros
angelų ypatybės – šventumas, gerumas, ištikimybė ir kt.: ×Aniełas Szw.
SK 1803 29, Szwentas ×Aniołas MLSK 1852 83, Швентасъ
×Анiоласъ TK 1865 14, geras ×Aniolas KK 1863 9, gieras ×Aniołas
MRK 1869 45, герасъ ×Анiоласъ TK 1865 13, isztikimas ×Aniołas
MRK 1869 45, ×czistas8 Aniołas NKKK 1847 39. Moksle Rima-Kataliku vartojamas dvižodis terminas ×Aniołas dąngaus MRK 1869 84,
kuriuo įvardijama buvimo vieta. Kaip matyti iš pavyzdžių, trečiosios
(žemiausios) hierarchijos antgamtinės būtybės dažniausiai įvardijamos
dvižodžiais terminais, kurių pagrindiniu dėmeniu eina iš graikų kalbos
gauta lenkybė ×aniolas.
Angelas sargas 1800–1882 m. katekizmuose įvardijamas dvižodžiais terminais, sudarytais iš skirtingos kilmės dėmenų: ×Aniołas S. KK 1854 92,
×Aniolas Sargas KK 1863 9, ×Aniołas sargas MKD 1845 33, NMK 1848
20, MRK 1869 45. Kai kuriuose katekizmuose pabrėžiamas jo šventumas,
todėl vartojami trižodžiai terminai S. ×Aniołas Sargas PK 1828 152,
Szwentas ×Aniolas Sargas KK 1863 8, Szwęntas ×Aniołas sargas MRK
1869 45. Moksle Rima-Kataliku, be termino ×Aniołas sargas, rastas trižodis aprašomasis terminas ×Aniołas dabojęntis9 źmogu MRK 1869 45.
Sudėtinių terminų su dėmeniu angelas nagrinėjamo laikotarpio katekizmuose nerasta.
Trijuose aptariamo laikotarpio katekizmuose minimi vieni svarbiausių
arkangelų – arkangelai Gabrielius ir Rapolas: ×Archaniolas Gabrielus
KK 1863 65, ×Archaniołas Gabrielus MLSK 1852 45, Szwęts Rapałs
×Arkaniołs TK 1856 11. Nawieme krykszczionyszkame katalykyszkame
katechizme pirmasis vadinamas tiesiog angelu Gabrieliumi: ×Aniołas S.
8

Čystas „švarus, doras, grynas, skaistus“ (brus. чыcты, lenk. czysty).

9

Daboti „saugoti, rūpintis, tausoti“ (lenk. dbać).
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Gabryjelus NKKK 1847 17. Šventajame rašte įvardijami tik trys arkangelai: šv. Mykolas, šv. Gabrielius ir šv. Rapolas (KIŽ 1997: 38)10.
Dvižodžiais savos kilmės terminais įvardijamas ir nupuolęs angelas, t. y.
velnias: pikta dwase KK 1854 23, RM 1862 [1878] 29, MRK 1869 46,
pikta dwasia MLSK 1852 48, TK 1856 30, pykta dwase MKD 1845 35.
Moksle Rima-Kataliku dar randame dwasia biauri MRK 1869 46. Kitų
dvižodžių terminų dėmenys yra mišrios kilmės: dwasia ×neczista11 MRK
1869 46 ir ×нечиста двасе TK 1865 14. Knygoje Naujes moksłas skajtima raszta żemajtyska diel mażun wajkun randame terminą sziatonas ×neprietelius12 NMK 1848 19. Abu termino dėmenys yra skolinti.
Velnias aptariamo laikotarpio katekizmuose dar vadinamas dvižodžiu terminu prakejktas welnes MLSK 1852 60 ir mišrios kilmės terminais, kurių
vienas iš dėmenų yra angelas arba ×aniolas: piktas Angelas MKKK 1844 11,
piktas ×Aniolas KK 1863 9, ×анiоласъ пасипутесъ TK 1865 16,
×Aniołas sugrieszyjusys13 MKD 1845 35, kaltasis ×Aniołas KK 1854 22,
недорасъ ×Анiоласъ TK 1865 13, пасипутесъ ×Анiоласъ TK 1865 14,
пракейктасъ ×Анiоласъ TK 1865 14.
Kartais sinonimiškai vartojamas vienažodis ir dvižodis terminai: Welnas
arba pikta Dwase KK 1863 8 ir pikta dwasia arba welnes RM 1862
[1878] 29.
Apibendrinant galima pasakyti, kad 1800–1882 m. katekizmuose angelas ir velnias įvardijamas ir sudėtiniais terminais (paprastai – dvižodžiais),
kurių vienas iš dėmenų dažniausiai yra nelietuviškas.
Išvados

Angelo ir velnio pavadinimai – nedidelė antgamtinių būtybių pavadinimų,
rastų 1800–1882 m. katekizmuose, dalis. Pagal sandarą šie pavadinimai būna vienažodžiai (angelas, ×aniolas, velnias, šėtonas, kipšas, žaltys ir kt.) ir
sudėtiniai: dvižodžiai (angelas Dievo, ×aniolas Dievo, geras ×aniolas, šventas
×aniolas, Angelas sargas, pikta dvasia, piktas ×aniolas, kaltasis ×aniolas ir kt.)
bei trižodžiai (Šventas ×Aniolas sargas, ×Aniolas dabojantis žmogų).
10

Gabrielius – Dievo žodžio nešėjas; Rapolas – gydantis angelas; Mykolas – Dievui ištikimų angelų ir žmonių vadas, nugalėjęs Liuciferį (VLE 2001: 777).

11

Nečystas „nedoras, neskaistus“ (brus. нечыcты, lenk. nieczysty).

12

Neprietelius „nedraugas, priešas, nevidonas“ (brus. нeпpuятель).

13

Sugriešyti „nusikalsti, nusidėti“ (rus. сгpeшить).

Terminologija | 2014 | 21

139

Angelus ir velnius įvardijantys terminai pagal kilmę skirstomi į lietuviškus (sostai, galybės, vyresnybės, velnias, šėtonas, kipšas, nelabasis, juodasis, žaltys, pikta dvasia ir kt.), tarptautinius (angelas, archangelas, antikristas), svetimybes (×aniolas, ×archaniolas, ×tronai, ×levas, ×ledokas ir kt.)
ir hibridinius, t. y. mišrios kilmės (kunigaikštystės, ponystės, ×Aniolas sargas, piktas ×aniolas ir kt.).
1800–1882 m. katekizmuose rasti angelo ir velnio pavadinimai – įdomi
ir reikšminga religijos terminų grupelė, atspindinti daugiau nei aštuonių
XIX a. dešimtmečių vartoseną. Daugeliu atvejų, kalbant apie angelo pavadinimus, pirmenybė buvo teikiama svetimybėms – dažniau vartojami
vienažodžiai terminai ×aniolas, ×archaniolas, o ne angelas, arkangelas.
Katekizmuose dažnesni savos kilmės velnio pavadinimai, tokie kaip velnias,
kipšas, juodasis, nelabasis, piktoji dvasia ir kt., svetimybės retesnės.
ŠALTINIAI 14
SK 1803: Seanas katechizmas, arba Pamoksłey Weikialams, ape Wierą szwintą Krikszczonizką su pasakimeis,
isz Raszta Szwinta giesmems ir małdoms su skeyczium Baźniczos, didesniu ir maźesniu, del naudos Surinkima Lietuwiszka. Drukawotas isz nauia, uź pazwalenies Synoda Kasztu [Mintauja, Biržų]15 parapios.
Nitauioy [Mintauja]: [J. F. Stefenhageno spaustuvė]. – 32 p.
PK 1828: Pawinnastes krikszczioniszkos, arba Katechizmas ape tuos dayktus, kuriuos kiękwienas krikszczionis
tur tyket, żinot, ir darit, idant galetu but iszganitas: del dwasiszkos krikszczioniu naudos, isz lękiszko letuwiszkay iszgulditas, ir truputi padaugintas / Kazimieras Klimavičius. Wilnius: drukarniey diecezijos kunigu missionoriu pri baźnicies s. Kazimiera. – 225 p.
MKKK 1844: Maźas Katekismas krikszczioniszkas katalikiszkas, arba Trumpas Pamokslas ape Tikkējimą, ape
krikszczioniszka Pasielgimmą ir ape S. Sakramentus. Sudetas per kunigą Fr. Thiediga, prabaszczia pirm
Drangowskines o dabbar Wormdittos, Tilźeje: drukkawota pas J. Reylenderi. – 108 p.
MKD 1845: Moksłas krykszczionyszkas dydesis dieł iszsymokima jaunumenej Rima-Katalikiszko Baźniczio
esantej ant prisakima Wiresnibes lenkiszkaj paraszitas yr Wilnuje 1834 drukawotas; o dabar ant źemajtyszkos kałbos par kuniga Antona Janikowicze klebona Płatelu iszgulditas. Wilniuje: spaustuwej Jozapa Zawadzka: [J. K. Gintilos lėšomis]. – 335 p.
NKKK 1847: Nawies krykszczionyszkas katalykyszkas katechizmas, arba Tykras dawadas apej Wera Tykieima,
Diewa Mejle, Szwętus Sakramętus, yr apej Krykszczionyszka apsyeima prito Prastas pamoksłas par kłausimus yr atsakimus, wysiems, ołabiausej Jawniems dydelej rejkalingas par Wiena Kuniga Taworczistes Societatis JEZU. O Dabar ant czista Zejmajtyška Liežuvy yszgulditas su nekurejs Dwasyszkajs Prideimajs
parproce urzędnika Gubernskos Lustracijes Jurgy, Adoma Sunu, Lachawicze. Wilniuj: Drukarnioj S. Blumawiczes, Numunse S. J. M. Kunygajkszcze Aginske. – 114 p.
NMK 1848: Naujes moksłas skajtima raszta żemajtyszka diel mażun wajkun: kuremy padiety ira wisoky mokslaj krykszczionyszkay katalykyszky, tejpo yr trumpas nobażenstwas kożnos dienos, su pridieimu graziun
trumpun małdun yr katechizmu katalykyszku kures pawinas ira kożnas katalykas żynoty yr mokiety par
kuniga Jona Lacawicze trumpaj surinktas, yr pyrma karta palyka yszspaustas. Wylniuj: kasztu yr spaustuwy A. Dworcziaus. – 48 p.
MLSK 1852: Moksłas lietuwiszko skajtimo ir Katechizmas, arba Moksłas krykszćioniszkas apéj artykułus wieros szwentos katalikiszkos per kuniga J. Dydyński paraszyta. Wilniuy: Drukarnioy M. Zymelowicza typografa [J. Didinskio lėšomis]. – 101 p.
14

Šaltiniai pateikiami chronologiškai.

15

Laužtiniuose skliaustuose nurodyti tikrieji išleidimo duomenys.
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KK 1854: Katekizą kataliku. Lankiszkaj parasze ir iszspaudino 1852 metosi kunegas Jozapas Żelwowicze; a
dabar lietuwiszkaj iszguldźe kunegas Jozapas Żeniewicze. Wilniuje: spaustuwiej Jozapas Zawadzkia [M.
Valančiaus lėšomis]. – 120 p.
TK 1856: Trumps katekizmas, arba Pamuokims dieł prigudinima jaunumenes żemajtiu kataliku, pri naudinga
atpildima spawiednes ir werta prijemima szwęcziause sakramęta par kunega Kazimiera Skrodźki klebona
Kulu paraszitas. Wilniuje: spaustuwi Jozapas Zawadzki [K. Skrodzkio lėšomis]. – 111 p.
DEK 1855 [1873]: Didesis Elementorius ir katakizmas, arba Trumpas moksłas wieros krikszczioniszkos. paraszitas par Tadeusza Juzumowicze inspektoriu Warniu simunarios. Wilniuje: Spaustuwieje Juzupa Zawadzkie. – 64 p.
DEK 1860 [1873]: Didesis Elementorius ir katakizmas, arba Trumpas moksłas wieros krikszczioniszkos. Paraszitas Kun. Tadeusza Juzumowicze. Wilniuje: Spaustuwieje Juzupa Zawadzkie. – 64 p.
TK 1861: Trumpas katechizmas, arba Pamoksłey ape wierą szwentą krikszczoniszką: su pasakimeis pagal
Raczta szwenta, del tikros naudos ir iszganima źmoniu, apreykszti. Drukawatas isz nauja uź pazwalenies
synoda. Nitojoy [Mintauja]: iszspaustas pas knig-drukoru J. F. Steffenhagena. – 31 p.
RM 1862 [1878]: Rimo mokslas, arba Graziausia diena giwenime źmogaus, tay ira: spasabas ant werto prisitajsimo prie pirmos Szwentos Komunios diel maźu ir didesniu wajkelu iszduotas per K.M.B. Warszawa:
iszspaudime Kunigu missioru pas S. Kriźiu. – 66 p.
KK 1863: Katalikiszkas katekismas su pridejimu trumpo suglaudimo nusidawimû szwento Raszto, seno ir
naujo Testamento, ir kelû reikalingû maldû, iszdůtas per A. Schwark, kleboną Klaipedoj. Klaipedoj:
rasztais iszspaustas prie E. Waikinnio & Co. – 107 p.
TK 1865: Трумпасъ катехизмасъ: аукщяусей крашта виреснибей лійпанть парашитасъ делъ каталику
яунуменесъ и мокслусъ лейдамосъ ишспаустасъ. Вильнюй: спаустувенъ Р. М. Ромма. – 118 p.
MRK 1869: Mokslas Rima-Kataliku: suraszitas ir iszspaustas diel paugusiu żmoniu / [Motiejus Kazimieras
Valančius]. Wilnuoje: spaustuwiej P. Juzupa Zawadzkie. – 340 p.
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NAMES OF THE ANGEL AND THE DE VIL IN C ATECHISMS OF 1800–1882

Names of the angel and the devil make a small group of terms of religion in
Lithuanian catechisms published in 1800–1882. The article deals with the names of
the angel (angelas, ×Aniolas, archangelas, ×archaniolas, kunigaikštystės, ponystės,
galybės, wyresnybės, serapinai, kerubinai, sostai, ×tronai, angelas Dievo, ×aniolas Dievo,
geras ×aniolas, šventas ×aniolas, Angelas sargas, etc.) and the names of the devil (vel
nias, antikristas, šėtonas, biesas, ×čertas, kipšas, juodasis, nelabasis, piktasis, prakeiktasis,
žaltys, ×levas, ×ledokas, kelmas, pikta dvasia, piktas ×aniolas, kaltasis ×aniolas, prakeiktas ×aniolas ir kt.) taken from the catechisms of the above period. One-word and
complex terms in respect of their origin are grouped into terms of Lithuanian origin,
non-Lithuanian origin (international words and loan-words) and mixed origin.
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Mykolo Miežinio Lietuviszkai–latviszkai–
lenkiszkai–rusiszko žodyno lietuviški
ir latviški sinoniminiai bei variantiniai
augalų vardai
S olvita labana u skienė

Lietuvių kalbos institutas
ESMINIAI ŽODŽIAI:

augalų vardai, lietuvių kalba, latvių kalba, sinonimai, variantai, žodynai

Į VA D I N Ė S PA S TA B O S

Lietuvių ir latvių dvikalbių bei keliakalbių žodynų tradicija siekia
XVII a. Seniausiu lietuvių ir latvių kalbų sąlyčiu leksikografijoje laikomas vokiečių kilmės leksikografo, daugiausia gyvenusio Danijoje, Kristiano Frydricho Temlerio (Christian Friedrich Temler, 1717–1780) lyginamasis latvių ir lietuvių kalbų žodynas Glossarium Letticum cum harmonia et differentia Dialecti Lithuanicae (1772). Jame taip pat pateikiama
lotynų, vokiečių, prūsų, graikų, lenkų, serbų, anglų, danų, ispanų, suomių ir kitų kalbų atitikmenų. Minėtinas dar vienas K. F. Temlerio parengtas žodynas Glossarium Illyricum, kuriame kai kurie serbų ir kitų
slavų kalbų žodžiai lyginami su latviškais ir lietuviškais. Abiejų žodynų
rankraščiai saugomi Danijos karališkojoje bibliotekoje Kopenhagoje. Vokiečių tautybės diplomatas K. F. Temleris daug keliavo ir rinko įvairių
kalbų medžiagą. Informacijos apie šiuos mažai žinomus žodynus yra pateikęs filologas Karlis Dravinis (Kārlis Draviņš)1. Latvijos mokslų akademijos biblioteka yra įsigijusi tų žodynų mikrofilmus (plačiau žr. Zemzare 1961: 153–157).
XVIII a. lietuviškų ir latviškų žodžių aptinkama dviejų tomų vokiečių
zoologo ir botaniko Peterio Simono Pallaso (Peter Simon Pallas) parengtame 200 Europos ir Azijos kalbų lyginamajame žodyne (1787 m. ir
1789 m.). Plačiau jį aprašo latvių kalbininkė Daina Zemzarė 1961 m.
1

Kārlis Draviņš. „Dr. jur. Christian Friedrich Temler un sein vergleichendes Wörterbuch der lettischen
Sprache“ (išspausdintas viename iš Švedijos Lundeno universiteto slavistikos instituto metraščių). Lietuvių kalbininkas Jonas Kruopas žurnale Literatūra ir kalba 2 (1957) apie šį žodyną rašė straipsnyje „Seniausias lyginamasis latvių ir lietuvių kalbų žodynas“.
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išleistoje monografijoje Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. g.) (žr. Zemzare
1961: 164–174). Vėliau P. S. Pallaso žodyno medžiaga pasinaudojo rašytojas, kalbų žinovas Aleksandras Šiškovas ir 1838 m. išleido savo lyginamąjį žodyną Vergleichendes Wörterbuch in zweihundert Sprachen vom Admiral Alexander Schischkoff, Präsidenten der Kaiserlicher russischen Akademie.
Jame lyginami 200 kalbų, tarp jų lietuvių ir latvių, 168 žodžiai.
Verčiamųjų žodynų, kurių kalbos yra ir lietuvių bei latvių, pagausėjo
XIX a., kai kurie jų taip ir neišspausdinti. D. Zemzarė mini du XIX a.
lyginamųjų žodynėlių rankraščius, saugomus Rusijos nacionalinės bibliotekos (RNB, buv. Valstybinė viešoji Saltykovo-Ščedrino biblioteka) Rankraščių skyriaus vokiečių kalbininko Frydricho fon Adelungo (Friedrich
von Adelung, 1768–1843) fonde: latvių–lietuvių–lenkų žodynėlį Wocabular der Lettischen, Lithauischen und Polnischen Sprache (1816) ir rusų–
lietuvių–latvių lyginamąjį žodynėlį Словарь. Русско–литовско–латыш
скiй (1816) (Zemzare 1961: 192–196).
XIX a. leksikografijos darbo ėmėsi patys lietuviai bei latviai. Latvių
visuomenės veikėjas, kalbininkas ir literatas Andrėjis Dyrikis (Andrejs
Dīriķis, 1853–1888) labai domėjosi lietuvių kalba, jos mokėsi iš knygų ir
laikraščių. 1872 m. jis parengė latvių–lietuvių kalbų žodyną, kurio rankraštis iki Antrojo pasaulinio karo buvo saugomas Rygos latvių bendrijos
bibliotekoje, tačiau iki šių dienų neišliko. Pasak D. Zemzarės, tą žodyną
sudarė apie 10 000 žodžių: ne visi lietuviški žodžiai buvo išversti į latvių
kalbą, vienur buvęs vertimas į vokiečių kalbą, kitur – įrašytas klaustukas
(žr. Zemzare 1961: 351). Apie A. Dyrikio žodyną 1935 m. skelbtas vienintelis lietuvių kalbininko Petro Joniko straipsnis2.
Su A. Dyrikiu artimai bendravo lietuvių kalbininkas, tautosakininkas ir
etnografas kunigas Antanas Juška (1819–1880), kurio yra išlikęs latvių–
lietuvių–lenkų kalbų žodyno dviejų dalių (A–O; P–Z) rankraštis (apie
1875 m., neišspausdintas), originalas saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. A. Juška kunigavo daugelyje Lietuvos miestų bei miestelių (Zarasuose, Obeliuose, Antazavėje, Ukmergėje, Pušalote, Lyduvėnuose, Vilkijoje, Veliuonoje, Alsėdžiuose). Gyvendamas Alsėdžiuose,
A. Juška pradėjo mokytis latvių kalbos. Beje, latvių giminystė su lietuviais
tuo metu domino daugelį lietuvių (Tolutienė 1961: 136).
2

P. Joniko straipsnis „Par Andreja Dīriķa leišu latviešu valodas vārdnīcas rokrakstu“ buvo išspausdintas
Latvijoje leidžiamame žurnale Ceļi 6 (1935).
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Bemaž po 25 metų, 1894 m. išleistas lietuvių kalbininko kunigo Mykolo Miežinio (1827–1888) parengtas keturkalbis Lietuviszkai–latviszkai–
lenkiszkai–rusiszkas žodynas.
M . M IE Ž I N I O Ž O DY N O S A N DA R A

Septintajame XIX a. dešimtmetyje katalikų kunigas, visuomenės veikėjas M. Miežinis Raseinių vienuolyne baigė rašyti Lietuviszkai-latviszkailenkiszkai-rusiszką žodyną. Norėdamas jį išleisti, autorius kreipėsi į Vilniaus
mokslo apygardos globėją Pompėjų Batiuškovą. Istorikas Rimantas Vėbra
nurodo, jog P. Batiuškovas, grąžindamas rankraštį, pranešė, kad nemato
kliūčių žodyną išleisti, tačiau prieš tai išmestini lenkiški žodžiai kaip visai
nereikalingi, o lietuviškus ir latviškus reikia spausdinti kirilika (Vėbra
1977: 146). Su tokiomis pataisomis nesutiko Užsienio tikėjimų dvasinių
reikalų departamentas, kuris Romos katalikų skyriaus lėšomis turėjo išleisti šį žodyną. Leidyba įstrigo porai dešimtmečių. Ir tik 1894 m. Tilžėje3 M. Miežinio brolio sūnaus Mato Miežinio iniciatyva žodynas buvo
išleistas 2000 egzempliorių tiražu.
Lietuviszkai-latviszkai-lenkiszkai-rusiszkas žodynas yra vienas iš XIX a.
negausių spausdintų Didžiosios Lietuvos žodynų. Pasak Vinco Urbučio,
„savo metu Miežinio žodynas padėjo gerokai praplėsti bei papildyti tą
lietuvių kalbos leksikos vaizdą, kurį iki tol piešė daug turtingesnė Mažosios Lietuvos leksikografija, pirmiausia fiksavusi ano krašto žodžius“ (Urbutis 2009: 271). Jonas Jablonskis apie šį žodyną rašė: „Kun. Miežinys
nedaug tesurinko medegos iš svetimų darbų; Kuršaičio ir Nesselmann‘o
žodynų jis turbūt visai nežinojo, bent daugybė tikrai lietuviškų žodžių,
kuriuos randame tų kalbininkų žodynuose, negavo vietos kun. Miežinio
darbe“ (Jablonskis 1935: 44). Į M. Miežinio žodyną galėjo patekti ir jo
gimtojoje (Vaitiekūnai, Radviliškio rajonas), mokslų (mokėsi Grinkiškio,
Dotnuvos mokyklose, Kėdainių progimnazijoje, Varnių kunigų seminarijoje) bei klebonavimo (Šėta, Klykoliai, Didkiemis, Smalvos ir kt.) vietovėse vartojami žodžiai.
D. Zemzarės nuomone, kai kurie latviški M. Miežinio žodyno atitikmenys atitinka Krišjanui Valdemarui (Krišjāns Valdemārs) 1872 m. vadovaujant pasirodžiusį Kreewu–latweeshu–wahzu wardnize (Rusų–latvių–vokiečių
3

Lietuviszkai-latviszkai-lenkiszkai-rusiszkas žodynas negalėjo būti leidžiamas gimtajame M. Miežinio krašte
dėl spaudos draudimo.
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kalbų žodyną) ir 1879 m. išleistą Latweeschu–kreewu–wahzu wardnize4
(Latvių–rusų–vokiečių kalbų žodyną) (Zemzare 1961: 346). Su latvių kalba
M. Miežinis galėjo artimiau susipažinti ar jos išmokti ir 1854–1866 m.
kunigaudamas Latvijoje Brunavos bažnytkaimyje (Bauskės rajone), Šimbarke (Skaistkalnės apylinkėse) (žr. Vaižgantas 2007: 129).
Šiame apie 15 000 žodžių žodyne rasta bemaž po 200 lietuviškų ir latviškų augalų vardų, paties autoriaus vadintų augyvėmis. Jie dažniausiai pateikiami su pažyma bot. Prie kai kurių augalų vardų įdėtas lotyniškas pavadinimas. Pagrindiniu žodžiu, skirtingai negu A. Juška, autorius pasirenka
lietuvišką, toliau pateikiami latviški, lenkiški ir rusiški atitikmenys5, pvz.:
asiuklis. m. traušls. bot. przybus, gnidosz, гнидникъ
bitkrėslys m bitkreslis. bot, melisa ogrodowa. пчелиная трава
czarnuszka. (nigalla sativa). tšernuška. czarnuszka
dagis, ilis m dadzis, piktdadzis. bot., bodjak, oset. волчецъ, осетъ
georgins. jeorgine. georginia. георгинiя
judra. f. idras. bot, konianka, luboriusz pospolity. зоря, растенiе
garszva f. gárses. bot, dzięgiel. дягиль
garstyczia. f. sinape. bot, gorczyca. горчица
kasztonas (medis). kastańu (kůks). kasztan (drzewo), каштанъ (дерево)
lavanda. lavanda. lewanda. лаванда (lavadula vera).
Šio straipsnio tikslas – identifikuoti, kokių augalų vardai yra pateikti M.
Miežinio žodyne, nustatyti, kokiose tarmėse ar raštuose fiksuoti vartojami
augalų vardai, kilmės atžvilgiu panagrinėti lietuviškų ir latviškų augalų
vardų sinonimų ir variantų eilutes.
Lietuviški duomenys lyginami su Lietuvišku botanikos žodynu (LBŽ,
1938), Lietuvių kalbos žodynu (LKŽe) ir jo papildymų kartoteka (LKŽK),
prireikus naudotasi išleistais tarmių ir šnektų žodynais, latviški – su Inesės
Ėdelmanės (Inese Ēdelmane) ir Arijos Uozuolos (Ārija Ozola) knyga Latviešu valodas augu nosaukumi (Latvių kalbos augalų vardai) (LVAN, 2003),
Karlio Miūlenbacho (Kārlis Mīlenbahs) Latviešu valodas vārdnīca 1–4 (Latvių kalbos žodynas 1–4) (ME I–IV, 1923–1932). Taip pat remtasi Baltų
kalbų atlasu. Leksika 1. Flora (CD) (BKA, 2012), kuriame pateikta ir lietuviškų, ir latviškų augalų vardų.
4

Žodynų pavadinimai pateikiami dabartiniais rašmenimis.

5

Šie augalų vardų pavyzdžiai rašomi taip, kaip jie pateikti M. Miežinio žodyne.
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Sinonimai
M. Miežinio žodynas įdomus tuo, kad jame prie augalų vardų duodama
ir jų pavadinimų sinonimų. Pasak Stasio Keinio, „sinonimų atsiranda dėl
to, kad terminologija nesuvienodinta, kad dėl kitų autorių vartojamų terminų nežinojimo, jų netikimo, sudarinėjami savi terminai. Pavyzdžiui,
beveik visas gausus XIX a. lietuvių botanikos palikimas yra likęs rankraščiuose. Tad nenuostabu, kad to meto botanikos terminai labai įvairavo“
(Keinys 1980: 98). Dažnai tas pats augalas ne tik kad skirtingose tarmėse –
net atskiruose kaimuose vadinamas vis kitokiu vardu, nes kalbos vartotojai atkreipia dėmesį į skirtingus augalų skiriamuosius požymius, t. y. pažinimo procese skiriasi žiūros kampas, parametras, kuris tampa svarbus
tam tikroje situacijoje fiksuojant daiktą ar reiškinį (Gritėnienė 2006: 13).
Didžiąją dalį M. Miežinio žodyne rastų (iš viso – keturios dešimtys)
lietuviškų ir latviškų augalų vardų sinonimų eilučių sudaro vienažodžiai
vardai, pvz.:
liet. barszcziai (~ barščiai)6, batvinis, latv. batvini (~ batviņi). Prie lietuviškų augalų vardų reikėtų paminėti ir aptarti dar vieną sinonimų eilutę
sviklas, cviklis, barsztis (~ barštis), kurią M. Miežinis pateikia atskirai (be
latviško atitikmens) ir įvardija dabartinę runkelio (Beta) gentį. Kaip nurodoma LKŽe, barščiu vadinamas „raudonasis burokas (Beta rubra)“. Barštis iš slavų kalbų (brus. боршщ, l. borszcz) pasiskolintas vardas, žinomas
vakarų aukštaičiams kauniškiams (Bd, Gs) (LKŽe) bei paplitęs pietų žemaičių raseiniškių plote (Erž, Nmk, Btg – LKŽK). Skolinys batvinis (batviņi) (brus. бацвiнне, l. boćwina) (Beta vulgaris) aptinkamas rašytiniuose
šaltiniuose (OZ8, S.Dauk, M.Valanč, JD683, JV734) ir aukštaičių (Pls, Sv)
bei žemaičių tarmėse (Akm, Gršl, Rt). Barščio sinonimą slavybę sviklą,
LKŽe duomenimis, vartoja vakarų aukštaičiai (Smln, Rg, Sk) ir vakarų
žemaičiai (Krg), randamas ir rašytiniuose šaltiniuose (Q421, SD33, P, MŽ,
Sut, K.Donel, LC1883,1, FrII502, K, J, M, L, LVIII1157, NdŽ, LBŽ, KŽ,
LKAI163). Slavybė cviklis fiksuotas Vilkaviškio ir Marijampolės apskrityse (LKŽe). Sviklas ir cviklis laikytini fonetiniais ir rašybos variantais. Pabrėžtina, kad LBŽ prie genties (Beta) pavadinimo tarp kitų yra pateikti ir
visi minėtieji sinonimai (runkelis (Mr, Šk, V), barkštis (Al, Šl), batvinis
(K, Ak, Ž, St, B, Pn), burokas (N, Iv, K), sviklius (P)). Latgaloje (Balvuo6

Skliaustuose autorės transponuotos lietuviškų ir latviškų augalų vardų formos. Lietuviški ir latviški duomenys tikrinti pagal pirmiau minėtus šaltinius, taip pat remtasi V. Urbučio (2009: 271–303) tyrinėjimu
„M. Miežinio žodyno leticizmai“.
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se) ir rašytiniuose šaltiniuose fiksuotas paprastojo runkelio sinonimas latv.
batvene (LVAN 46), kuris veikiausiai yra M. Miežinio nurodyto vardo
batviņi variantas;
liet. gailios, atgirios. LKŽe nurodyta, jog augalo vardas gailios „baltasis
čemerys, atgirios (Veratrum album)“ vartotas tik M. Miežinio žodyne. Taip
pat tik šiame žodyne fiksuoto augalo vardo vienaskaitos forma atgiria
paplitusi Šiaulių (Krš) ir Zarasų (Ds) rajonuose (LKŽe). Latviškas augalo
vardas žodyne nenurodytas;
liet. kalavijai, os. dalgios, vylkdalgis (~ vilkdalgis), latv. vilku kalmji.
Vyriškosios giminės vienaskaitos forma kalavijas, LBŽ duomenimis, paplitusi Alytaus, Seinų ir Šiaulių apskrityse bei raštuose (F, M, BŽ212,
LBŽ – LKŽe), o moteriškosios giminės vienaskaitos forma kalavija – Klaipėdos, Panevėžio bei Zarasų rajonuose ir rasta rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės surinktoje Botanikos žodynui medžiagoje. Pagal LKŽe, fiksuota Dusetose, Grūžiuose ir Pelesoje bei raštuose (J, LBŽ, NdŽ). Vilkdalgio sinonimas dalgios vartojamas žemaičių tarmėje (Mž, Rs – LKŽe).
Vilkdalgis (Iris), kaip nurodoma LKŽe, yra vartojamas pietų bei šiaurės
žemaičių (Lkv, Kv, Krž, Yl, Šts) ir vakarų aukštaičių (Vdžg) bei raštuose
(R322, MŽ, MŽ 431, D.Pošk, N, I, KBII72, KI304, K, J, LL255, L, L370,
Rtr, LBŽ, BŽ197,498, DŽ, NdŽ, KŽ, LFII555, LKT167, LTEXII251,
A.Vaičiul). LVAN duomenimis, vilku kalmji (Iris) yra tik rašytiniuose šaltiniuose vartotas augalo vardas (LVAN 127);
liet. nůtrinē (~ nuotrynė), gudnoterē (~ gudnoterė), dilgēlē (~ dilgėlė),
latv. nátra (~ nātra). Žemaičių vakarinėje dalyje – vakarų žemaičių ir
šiaurės žemaičių kretingiškių, arčiau jų esančiose telšiškių ir varniškių
šnektose – vartojamas priesagos -ynė vedinys nõtrynė ir jo variantai nótrynė, notrỹnė (BKA 2012: 220). Žemaičių tarmėje plačiai yra paplitę sudurtiniai vardai, kurių antruoju sandu eina žemaitiškas dilgėlės vardas notrė
ir įvairūs jo morfonologiniai variantai (Gritėnienė 2006: 43). Vienas iš jų
yra gudnoterė (MitI34 – LKŽe). Latviai dilgėlę įvardija ta pačia šaknimi –
nātre, nātra (Urtica), kuris paplitęs daugelyje latvių tarmių ir fiksuotas
raštuose (LVAN 238). Vardas bendras daugeliui ide. kalbų (Gritėnienė
2006: 43);
liet. pelynas, metēlē (~ metėlė), latv. vérmeles (~ vērmeles). LKŽe nurodoma, kad skolinys pelynas (brus. палын) (Artemisia absinthium) vartojamas vakarų (Gdl, Dkš), pietų (Rud, Sn) ir rytų aukštaičių (Aps, Kp)
šnektose, taip pat raštuose (J, Mt, LBŽ, V.Krėv, J.Balt). Metėlė vartota
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M. Miežinio amžininkų Frydricho Kuršaičio ir A. Juškos. Šis augalo vardas, LKŽe duomenimis, būdingas pietų (Sn), vakarų (Vlkv, Skr, Gs) aukštaičiams ir pietų žemaičiams (Užv), taip pat fiksuotas raštuose (K, J, R,
LBŽ, KlvK, L3). Dabartinėje lietuvių botanikos nomenklatūroje vartojamas
ne metėlės vardas, o rūšinis pavadinimas kartusis kietis. Latviškas augalo
vardas vērmeles yra skolinys iš vidurio vokiečių žemaičių (Karulis 2001:
1143), paplitęs visoje Latvijos teritorijoje (LVAN 418);
liet. pienē (~ pienė), kiaulpienē (~ kiaulpienė), latv. pienis. Pagal dabartinę
botanikos nomenklatūrą, liet. kiaulpienė (Taraxacum) ir pienė (Sonchus)
priklauso tai pačiai astrinių šeimai. Pienė yra bendras lietuvių ir latvių
kalbų to augalo pavadinimas (žr. Sabaliauskas 1990: 157). Lietuvoje jis
vartojamas beveik visose aukštaičių šnektose (Dkš, Ukm, Vl, Trgn – LKŽe,
BKA 226). Latvių kalboje, LVAN duomenimis, pienis yra pienės variantas,
vartotas raštuose (LVAN 225). Moteriškosios giminės augalo vardas piene
fiksuotas tik kai kuriose Vidžemės, Latgalos ir Žiemgalos šnektose – Aknystoje, Kaunatoje, Senuolėje (žr. BKA 226);
liet. pijonka, žibůklē (~ žibuoklė), latv. vijolite (~ vijolīte). Paminėtina dar
viena M. Miežinio pateikta variantų eilutė žydůklē (~ žyduoklė), žybůklē
(~ žybuoklė), kuriems latviškas augalo vardo atitikmuo nenurodytas. Pijonka yra skolinys iš slavų kalbų. LKŽe pijonkos pavyzdžių duodama iš rytų
aukštaičių panevėžiškių (Nj) bei vakarų aukštaičių šiauliškių (Pc) patarmių
ir rašytinių šaltinių (NS967, LBŽ, NdŽ). Našlaitinių šeimos laukų ir darželio gėlės našlaitės (Viola) vardas žibuoklė, kaip rodo LKŽe medžiaga,
vartojamas Jurbarko (Stk), Zarasų (LTR(Ant)) rajonuose ir raštuose (Q623,
KII285, Rtr, ŠT326, Š, LBŽ, NdŽ, KŽ, K.Bink, S.Nėr). Žyduoklė randama
tik rašytiniuose šaltiniuose (M, NdŽ, KŽ). Vardas žybuoklė yra jau anksčiau
minėtos žibuoklės variantas, kuris nefiksuotas nei LBŽ, nei LKŽe. Latvių
kalboje našlaitės vardas – skolinys iš vidurio vokiečių žemaičių (Karulis
2001: 1162), patekęs į kai kurias latvių kalbos šnektas (Brukna, Burtniekai,
Garsenė, Krapė, Krimulda, Limbažiai, Luodė, Nyca, Patkulė, Rankiai,
Skaistkalnė, Tūja) ir fiksuotas raštuose (LVAN 424);
liet. roputē (~ roputė), bulvē (~ bulvė), latv. rácińi (~ rāciņi), kartupełi
(~ kartupeļi). LKŽe nurodoma, kad lietuvių bendrinėje kalboje įsitvirtinusio iš slavų kalbų pasiskolinto pavadinimo bulvė sinonimas roputė (Solanom tuberosum) plačiai paplitęs Žemaitijoje (Šlu, Krg, Bt, Pgr, NmŽ,
Rsn, Grdm, Žv, Erž, Jdr, Trg, Pln, Krtn, Kv, Ktč), vakarų Aukštaitijoje (Skr,
Grdž, Vdžg, Jrb) ir vartojamas raštuose (BzF165(Šlu, Krg), P, M.Valanč,
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N(Rg, Tlž), TP1880,40, K, KII13, KII51, I, M, LBŽ, LKGI570, KŽ,
I.Simon). Latv. rāciņi fiksuotas pietinėje Latvijos pietryčiuose (Sėlijoje) –
Aknystoje (LVAN 144; ME III 494), o kartupeļi vartojamas visose latvių
tarmėse (žr. BKA 293);
liet. saulēgranža (~ saulėgrąža), saulēkrislis (~ saulėkrislis), latv. saulgrieze (Helianthus annuus). Klasikinių kalbų sekinių liet. saulėgrąža ir latv.
saulgrieze motyvaciją lemia augalo žiedo savybė gręžtis į saulę (žr. Gritėnienė 2006: 150, 151). Kaip rodo LBŽ duomenys, saulėgrąža paplitusi tiek
aukštaičių (Al, Kn), tiek žemaičių (Rs, Trg, Tl) tarmėse, vardas fiksuotas
ir rašytiniuose šaltiniuose (M, K.Būg(Kv), Mt, LBŽ, J.Krišč, ŽŪŽ133,
ŽŪŽ70 – LKŽe). Saulėkrislio vardą paprastajai saulėgrąžai pavadinti vartojo tik M. Miežinis (LKŽe). Latv. saulgrieze fiksuotas rašytiniuose šaltiniuose (LVAN 335);
liet. serbentos, vaszůklei (~ vašuokliai), latv. jánůga (~ jāņoga), zustrene.
Vienaskaitos forma serbenta, LKŽe duomenimis, plačiai paplitusi lietuvių
šnektose (Nm, Lbv, Jz, Als, Slnt, Bgs, Srj, Krp), fiksuota ir rašytiniuose
šaltiniuose (SD278, R, MŽ288, K, J.Jabl, Rrt, NdŽ, LKAI169(Pkl, Vgr),
LKAI169(Skrd, Prn, Alv, Mtl), LKAI169(Drs, Jz, Brb, Rdš), LKAI169(Ms,
Yl) ir kt.). M. Miežinio pateikta žemaitiška vašuoklio forma veikiausiai yra
vašoklio (Ribes) variantas, kuris, kaip nurodoma LKŽe, labiau paplitęs
žemaičių tarmėje (Kv, Slnt, Ktč, Sd, Plt, Kl, Žr, Ms, Grg, Klm, NmŽ,
Skdv, Žgč, Erž, Vlkš, Vkš, Pj, Vn, Pln) nei aukštaičių (Šmk, Jrb), vartojamas ir raštuose (Jn, K.Būg, Š, NdŽ, KŽ, LKI169, DŽ2, Sr, D.Pošk, Sut,
LBŽ, ŠT98, Vaižg). Latviškas augalo vardas jāņoga fiksuotas Latgaloje ir
Vidžemėje bei raštuose, o serbento sinonimas zustrene – tik rašytiniuose
šaltiniuose (LVAN 132);
liet. soras, laisziai (~ laišiai), latv. léca (~ lēca), lécas (~ lēcas). Vyriškosios giminės augalo vardas soras (Panicum), Algirdo Sabaliausko nuomone, gali būti senas baltiškas žodis (LKEŽe). Jis fiksuotas vakarų aukštaičių šnektose (KzR II 259) ir, LKŽe duomenimis, vartotas raštuose
(Q468, CI952, N, M, KŽ), o laišiai „soros“ reikšme – tik M. Miežinio.
Latv. lēca (-as) daugiausia vartojama Vakarų Latvijos šnektose, bet „vikio“
(Vicia) reikšme (LVAN 430). Tai germanizmas, kuris, pasak A. Sabaliausko, iš vokiečių kalbos pateko į daugelį Europos kalbų (žr. Sabaliauskas
1990: 262);
liet. strebulē (~ strebulė), gurgždis (gurgždis), latv. saute, striebule. Miškinio skudučio (Angelica silvestris) sinonimas strebulė galėtų būti perimtas
iš latvių kalbos (žr. Urbutis 2009: 287). Kaip nurodoma LKŽe, jis varto150
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jamas tik rašytiniuose šaltiniuose (M, L, Rtr, BŽ134, LBŽ, KŽ), o gurgždis – ne tik raštuose (CI98, R, Ak, P, K.Būg), bet ir žemaičių tarmėje
(Lkv). LVAN duomenimis, latv. saute fiksuota Duobelėje (Žiemgala), o
vyriškosios giminės forma striebulis (-ļi) – Limbažiuose (Vidžemė) bei
raštuose (LVAN 471);
liet. svogunas, ēlis (~ svogūnas, -ėlis), cibulis, latv. sípůls (~ sīpols). Iš
visų ide. kalbų svogūnas randamas tik lietuvių kalboje. A. Sabaliausko
nuomone, tai veikiausiai yra skolinys iš kurios nors tiurkų-totorių kalbos.
Lietuviai jį gavo, matyt, tiesiogiai, o ne per kokius tarpininkus (pvz., iš
Lietuvoje apsigyvenusių totorių ir karaimų) (LKEŽe). M. Miežinis šalia
visoje Lietuvos teritorijoje vartojamo augalo vardo sinonimiškai pateikia
ir deminutyvinę formą. Slavybė cibulis (s. l. cybula) (Allium) plačiai žinoma Aukštaitijoje (Ūd, Al, Vlkv, Dkš, Šln, Trgn) ir Žemaitijoje (Krp).
A. Sabaliausko nuomone, į lietuvių kalbą šis svogūno pavadinimas galėjo
patekti iš lenkų arba baltarusių kalbų (LKEŽe). Latviškas augalo vardas
sīpols vartojamas visose latvių tarmėse (LVAN 351). Tai skolinys iš vidurio olandų kalbos (Karulis 2001: 818);
liet. tymas, czepronēlis (~ čepronėlis), latv. timijans. Tymas (Thymus) yra
iš lotynų kalbos skolintas vardas, kuris vartotas tik raštuose (Mt, KŽ –
LKŽe), o čepronėlis, kuris veikiausiai taip pat yra skolinys, – Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos raštuose, taip pat gyvai vartojamas žemaičių tarmėje
(Žr, Sd, Yl – LKŽK). Latviškas čiobrelio atitikmuo timijans rastas rašytiniuose šaltiniuose (LVAN 210);
liet. trauszlei (~ traušliai), asiukai, latv. meldra aški. LKŽe duomenimis,
daugiskaitos forma traušliai vartota M. Miežinio ir Augusto Leskyno, o
vyriškosios giminės variantai traũšlis ir traušlỹs (vienaskaitos forma) randami rašytiniuose šaltiniuose (NdŽ, KŽ). Kaip nurodoma LKŽe, asiūklio
sinonimas asiukas vartojamas Trakų rajone (Auk). Asiūklis laikytinas senuoju skoliniu iš finų (žr. Sabaliauskas 1990: 226). M. Miežinio nurodytas latviškas augalo vardas nėra fiksuotas LVAN ir ME. Be pažyminio
latviškas augalo vardas ašķis (-i) (Equisetum) yra bendras daugeliui ide.
kalbų (Karulis 2001: 81) ir visoms latvių kalbos tarmėms (LVAN 153);
liet. vitolis (~ vytolis), žilvitis, latv. vítůls (~ vītols), kárklis (~ kārklis).
Iš latvių kalbos atėjęs augalo vardas vytolis (Urbutis 2009: 296) LBŽ nurodytas iš Biržų apskrities. Žilvičio antroji reikšmė yra „gluosninių šeimos
krūmas, karklas (Salix viminalis)“ (LKŽe). Vardas fiksuotas ir Aukštaitijoje (Pš, Rdš, Šlv, Rz, Ėr, Žml, Nm, Lt, LTR(Auk), DrskŽ), ir Žemaitijoje (Štk, End, LTR(Brs), DūnŽ), taip pat rašytiniuose šaltiniuose (D.Pošk,
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P, KII339, K, M.Valanč, Sut, I, N, M, LMD, LBŽ, DŽ, NdŽ, KŽ). Latv.
kārklis aptiktas įvairiose latvių kalbos tarmėse (LVAN 44). Šis augalo vardas kitose ide. kalbose atitikmenų neturi. Kilmė gana neaiški (Sabaliauskas 1990: 156).
Sinonimų eilutėse, kaip matyti, dažniausiai pateikiama ne tik po vieną,
bet ir po du ar tris sinonimus.
Lietuviszkai-latviszkai-lenkiszkai-rusiszkame žodyne pateikti keli dvižodžiai latviški augalų vardai7, pvz.:
latv. oliva, ełłas kůks (~ eļļas koks), liet. alyva. Senosios latvių kalbos
leksikos šaltiniuose M. Miežinio nurodyti latviški augalų vardai nėra fiksuoti. Dabartinėje latvių botanikos nomenklatūroje vartojamas hibridinis
vedinys olīvkoks. Iš slavų kalbų atėjęs vardas alyva (brus. олива, l. oliwa)
(Olea europaea) randamas lietuvių rašytiniuose šaltiniuose (BBSir50,11,
SD225, DP1, R, K, J);
latv. cedveres, cérmu záles (~ cērmu zāles), liet. citvaras. Latviškas augalo vardas vaistui nuo kirmėlių pavadinti cedveres „cērmjuzāles“ yra skolinys, atėjęs iš vokiečių kalbos (Ozols 1968: 44). Sinonimas cērmu zāles
(Tanacetum vulgare) paplitęs Vidžemėje (Jaunlaicenėje, Rūjienoje) ir Žiemgaloje (Vecumniekuose), taip pat minimas raštuose (LVAN 48). Lietuviškam augalo vardui pavadinti M. Miežinis pateikia kitą tos pačios astrinių
šeimos augalo vardą citvaras (Artemisia cina), vartotą J. A. Pabrėžos ir
paplitusį rytų aukštaičių panevėžiškių (Ėr) plote (LKŽe), kuris dabartinėje vartosenoje vadinamas citvariniu kiečiu;
latv. sunu stiebri, vilnaratki, liet. durnaropē (~ durnaropė). M. Miežinio
pateikti latviški augalų vardai suņu stiebri ir velna rutks pavadina salierinių
šeimos gentį (Conium) (dab. mauda) (LVAN 380), o lietuvišku įvardijamas
kitas augalas – bulvinių šeimos augalų gentis (Datura). LKŽe duomenimis,
durnaropė vartojama rytų (Slm, Ėr, Mžš) ir pietų aukštaičių (Lp), o kaip
rodo LKŽK medžiaga, ir pietų (Btg) bei šiaurės (Yl) žemaičių patarmėse;
latv. túku zále (~ tūku zāle), zemes apińi (~ zemes apiņi), dúleji (~ dū
lēji), liet. veronika. Veronikai pavadinti M. Miežinis pateikė tris latviškus
augalų vardus. Tai rašytinių šaltinių žodžiai (LVAN 412). Liet. veronika
(Veronica) yra atėjusi iš lotynų kalbos. Šis vardas (LKŽe) fiksuotas iš rytų
Aukštaitijos (Sb, Tvr) ir raštų (M, L, Rtr, LBŽ, NdŽ, DŽ1, KŽ, DS137,
LFV440, MedŽ, LTEXII176, LEXXXIII439).
7

Šie dvižodžiai augalų vardai yra išretinti straipsnio autorės.
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Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, šie dvižodžiai latviški augalų vardai
sudaro ir sinonimų eilutes. Lietuviškų keliažodžių sinoniminių augalų
pavadinimų žodyne nėra.
M. Miežinio žodyne rasta viena sinonimų eilutė, kai latviškas augalo
vardas eina su pažyminiu:
latv. aklá nátre (~ aklā nātre), aklais, liet. aklis. Abu latviški augalų
vardai fiksuoti raštuose (LVAN 257, 259). Aklis vartotas tik M. Miežinio
baltažiedės notrelės (Lamium album) reikšme (LKŽe).
M. Miežinis savo žodyne kai kurias lietuviškų sinonimų eilutes pateikia
atskirai, pakartodamas jau minėtus augalų vardus:
drebulē (~ drebulė), apuszis (~ apušis). Pagal LBŽ, drebulės (Populus tremula) pavadinimas vartojamas pietų, vakarų ir rytų aukštaičių (Al, Mr, Vln)
bei pietų žemaičių (Rs) šnektose, taip pat raštuose (R, Ml, N, K, Juš).
Vardas kilęs iš drebė́ti, dėl semantikos plg. vok. Zitteresche, Zitterpappel:
zittern „drebėti“, bulg. трепетлика, s. kr. трепетльика, slov. trepelljika:
s. sl. trepetati „drebėti“ (LKEŽe). LKŽe nurodoma, kad apušis vartojama
vakarų aukštaičių šiauliškių (Krtv) ir rytų aukštaičių vilniškių (Lz), taip
pat ir raštuose (N, [K], J). Šis vardas bendras daugeliui ide. kalbų (žr.
Sabaliauskas 1990: 39);
kimenai, samanos. Šis kimenų (Sphagnum) pavadinimas vartotas tik raštuose (N, MitII139, M – LKŽe). Žodžio samanos kilmė nėra aiški. Mėginama sieti su latv. sūnas „samanos“, slav. *čьmelь, liet. kamanė (Sabaliauskas 1990: 202);
liet. kolis, sietiniai. M. Miežinis šalia šių sinonimų pateikia dar dvi sinonimų eilutes liet. kruczkai (~ kručkai), sētiniai (~ sėtiniai) ir liet. sietiniai,
gruczkai (~ gručkai), latv. kális (~ kālis). M. Miežinio nurodytas lietuviškas augalo vardas sietiniai veikiausia yra augalų vardų sėtinỹs (Brassica
napus) (K, J, Š, Rtr, DŽ, LKAI163), stinis (KŽ, LKAI269(Prk. Plik, Plt,
Kl) ir sėtìnis (P, N, Sut, F, I, M, LBŽ, LKAI163) variantas. LKŽe duomenimis, sėtinys paplitęs žemaičių šnektose (Rsn, Vlkš, Erž, Bt, Žg, Grg,
Brs, Als, Šl, Kln, Šll, Krg, Mžk, Kv, Krp, Pvn, Ms, Slnt, Šts, Lkv, Krž,
NmŽ, Trš, Skd, DūnŽ) ir raštuose (K, J, Š, Rtr, DŽ, LKAI163), tačiau
būdingas ir vakarų aukštaičiams šiauliškiams (Žg). Pasak A. Sabaliausko,
tai tik lietuvių kalbai būdingas griežčio pavadinimas, kuris neatskiriamas
nuo veiksmažodžio sė́ti (LKEŽe). Slavybė gručkas (brus. бручка), LKŽe
duomenimis, randamas Marijampolės rajone (Lbv, KzRI258) ir raštuose
(R, Mt). Vokietybę kolis (vok. Kohl), be M. Miežinio, vartojo ir A. Juška,
taip pat užrašytas iš Panevėžio (Lnkv, Krč, Lg, Grž) bei Šiaulių apskričių
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(Jnš, Pkr). Kaip rodo LKŽe, kručkai (brus. кручка) dažniau vartojamas
aukštaičių šnektose (Lš, Rm, Mrp, Brš, Mrk, Bsg) ir raštuose (J, BS98,
JV796, JD941). Gručkai ir kručkai laikytini fonetiniais ir rašybos variantais.
Latv. kālis yra skolinys, paplitęs visoje Latvijos teritorijoje ir vartotas raštuose (LVAN 144);
liet. paeglis, kadugys. Kartu minėtina ir dar viena variantų eilutė liet.
kadagys, kadugys, latv. paegle. Liet. paeglis „kadagys“, V. Urbučio nuomone, tai tik vienas iš daugelio M. Miežinio leticizmų (latv. paegle) (LKEŽe).
Tokią žodžio formą, be M. Miežinio, vartojo ir botanikas Juozapas Fedoravičius. Variantas kadugys, kaip nurodoma LKŽe, vartojamas aukštaičių
(Brt, Skr, Nm, Vl), o LKŽK bei LBŽ duomenimis, ir žemaičių šnektose
(End, Akm, Mžk, Rs), taip pat rašytiniuose šaltiniuose (J, JV248, JV844,
JD681, M, J.Jabl, LBŽ – LKŽe). Daugelis finų kalbų tyrinėtojų mano,
kad kadagys ir kadugys finiškos kilmės, tačiau yra ir kitų nuomonių, jog
finai šį pavadinimą gavo iš baltų. Liet. kadagys randamas XVII a. rankraštiniame žodyne Lexicon Lithuanicum (Sabaliauskas 1990: 226, 227). Latviškas vardas paegle paplitęs Latgaloje (Agluona, Aulėja, Baltinava, Varaklianai, Vilianai, Zvirgzdenė ir kt.) ir fiksuotas raštuose (LVAN 254).
Variantai
Sinchroniniu požiūriu kai kurie rasti lietuviški augalų vardai laikytini
var iantais (iš viso 19 eilučių). Kai kuriuose lietuvių terminologų darbuose variantai ir sinonimai nėra griežtai atribojami (pvz., žr. Umbrasas
2010: 169–187). Šiame straipsnyje terminų variantais laikomi skirtingi to
paties termino pavidalai (Mitkevičienė 2004: 124).
Iš M. Miežinio žodyne rastų augalų vardų išskirtini fonetiniai ir rašybos
(a) bei morfologiniai variantai8 (b):
a) liet. apynys, apvynys, latv. apiņi. Žodis apynys (Humulus lupulus)
randamas Frydricho Kuršaičio, A. Juškos, Simono Daukanto darbuose,
aukštaičių šnektose (Pn, Grž, Rm). Kaip rodo LKŽe, antroji žodžio forma vartota rašytiniuose šaltiniuose (SD204, B, R, R173, KII63, JV591, J,
NS60, NS472), taip pat būdinga aukštaičiams (Ktk, Trgn). Liet. apynys,
latv. apīnis – tik baltų kalbų pavadinimai. Kilo iš ap(ie) + vyti. Tai rodo
ir formos liet. apvynys, latv. apvīnis (Sabaliauskas 1990: 154). Latv. apiņi
vartoja latvių kalbos tarmės (LVAN 20);
8

Skirstant augalų vardus į fonetinius ir rašybos bei morfologinius variantus, remiamasi Astos Mitkevičienės klasifikacija (Mitkevičienė 2004: 125–136).
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liet. dievmedis, dienmedis, latv. dievkůcińš (~ dievkociņš) (Ginghko biloba, bot.). Dabartinėje lietuvių botanikos nomenklatūroje Ginkgo biloba yra
ginkmedis, tad M. Miežinis galėjo apsirikti, nes pateikiami du diemedžio
(Artemisia abrotanum) sinonimai. Pagal LKŽe medžiagą, dievmedis – daugiausia raštuose vartotas augalo vardas (Š, SD18, N52), užrašytas ir iš
Joniškio (LTR(Jnš)). Varianto dienmedis nėra nei LBŽ, nei LKŽe. Latviškas augalo vardas paplitęs visoje Latvijos teritorijoje, vartojamas ir raštuose (LVAN 419);
liet. katpēdios (~ katpėdios), katpēdžios (~ katpėdžios). Variantas katpėdžios, kaip rodo LKŽe, fiksuotas tik M. Miežinio žodyne, o forma katpėdios LBŽ ir LKŽe nenurodoma. Veikiausiai tai yra dabartinėje nomenklatūroje įsigalėjusios katpėdės (Antennaria) variantai;
liet. kninas (~ knynas), kvinas (~ kvynas), kmynas, latv. k’imenes (~ ķimenes). Liet. knynas vartotas tik M. Miežinio ir užrašytas iš Žeimelio. Variantas kvynas (LKŽe) dažnesnis žemaičių šnektose (Brs, Krš, Ll, Pgr, Slnt, Vl,
Užv – LKŽe) ir raštuose ([K], NdŽ, IM1861,24, D.Pošk, OZ29, LBŽ, P, J).
Kmynas (Carum) į lietuvių kalbą pateko iš baltarusių arba lenkų kalbos. Šis
vardas pasitaiko XVI–XVII a. raštuose (žr. Sabaliauskas 1990: 239, 240).
Latv. ķimenes yra skolinys iš vokiečių kalbos (Karulis 2001: 473), vartojamas
visų latvių kalbos tarmių (LVAN 173);
liet. lendrē (~ lendrė), nendrē (~ nendrė). Lendrės vardas LKŽe nurodomas ir žemaičių (Krkl, Plt), ir aukštaičių (Šk, Pgg, LTR(Rdd), Prl) vartosenoje bei raštuose (Brz, J, JD602, KV989, BsPIII66). Nendrė priklauso tik baltų kalboms būdingai leksikai, vartojama XVI–XVII a. raštuose
(žr. Sabaliauskas 1990: 157);
liet. medlepē (~ medlepė), medzlepis, latv. baltais kl’avs (~ baltais kļavs).
Medlepę, LKŽe duomenimis, vartojo tik M. Miežinis. Vyriškosios giminės
forma medžliepis klevui pavadinti, kaip rodo LBŽ, būdinga tik aukštaičiams
(B), randama ir raštuose (Kos). Latviškas augalo vardas su pažyminiu baltais nenurodomas LVAN ir ME;
liet. panavija, pinavija. Kaip rodo LKŽe, panavija (Paeonia) būdingesnė
žemaičiams (Mžk, Kv, Vkš, Prk, Lkv), aukštaičių nurodytos Kupiškio ir
Biržų vietovės; vartojama rašytiniuose šaltiniuose (NdŽ, P, D.Pošk, Sut,
A.Strazd, J, J.Bil, BM422, LFIII360). Antrasis bijūno sinonimas pinavija
(l. pinawja) užrašytas iš Joniškio (Sk) ir Panevėžio (Nj) rajonų, yra ir raštuose (J, JV40, Vnž, LBŽ);
liet. ruksztynē (~ rūkštynė), ruszkynē (~ rūškynė), plg. latv. skábenes
(~ skābenes). Liet. rūškỹnė (rūškýnė), LKŽe duomenimis, vartojama tik
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aukštaičių tarmėje (Mrj, Plv, Btr, Nč, Zt, Dv, Klvr, Dbč, Rdš, Lp), taip
pat ir raštuose (SD157, LBŽ, DŽ, LFIII153). Liet. rūgštynė (taip pat forma rūškynė) randama Konstantino Sirvydo žodyno pirmajame leidime
(Sabaliauskas 1990: 241). Latviškas augalo vardas skābenes paplitęs visoje
Latvijoje (LVAN 355);
liet. žemvůgē (~ žemvuogė), žemůgē (~ žemuogė), latv. zemene. Pirmasis
M. Miežinio pateiktas žemuogės variantas neįtrauktas nei į LBŽ, nei į
LKŽe. Žemuogės vardas plačiai paplitęs įvairiose lietuvių šnektose (Tv, Brs,
Vkš, Gd, Erž, Plšk, Krš, Vdk, Klp, Šts, End, Pln, Sd, Grd, Žd, Tlž, Dkš,
Smln, Aln, Kvr, Všk, LTR(Šr), Rdn, Mžš, Skp, Al, Šmn, Pv, LMD(Žg),
Brž), fiksuotas ir rašytiniuose šaltiniuose (SD1138, SD287, R, R123, MŽ,
MŽ161, D.Pošk, Sut, Kos137, P, KBII98, F, N, K, M, J, JV654, MitII138,
L, LL176, K.Būg(Kv), Š, Sln, ŠT54, LBŽ, B.Sruog, NdŽ, DŽ, KŽ, ŽŪŽ44,
J.Sav, M.Katil). Latviškas augalo vardas paplitęs visose latvių tarmėse ir
raštuose (LVAN 460);
b) liet. krapas, krapis. Šalia augalo vardo krapas, kuris į lietuvių kalbą
veikiausiai pateko iš lenkų kalbos (LKEŽe), M. Miežinio žodyne atsiranda galūnės -is variantas krapis, kuris nefiksuotas LBŽ ir LKŽe;
liet. melenios (~ mėlenios), mēlynēs (~ mėlynės), latv. melenes. Kaip rodo
LKŽe duomenys, mėlenė dažniau aptinkama Žemaičių krašte (Vkš, Als,
Ms, Pj, Up, Rs, Vž, Krš, Trk, KlvrŽ) ir rašytiniuose šaltiniuose (J, Žem).
Pavadinimas liet. mėlynės ir latv. mellenes paplitęs visoje Lietuvoje bei
Latvijoje;
liet. ryžius, ryzai (~ ryžai). Ryžius fiksuotas tik rašytiniuose šaltiniuose
(R, N, [K], BŽ489, NdŽ – LKŽe), o antroji forma – M. Miežinio žodyne
ir žemaičių tarmėje (Vkš, Kal). Tai slavybės iš lenkų ryż (žr. Sabaliauskas
1990: 241);
liet. ruktis (~ rūktis), ruktys (~ rūktys), latv. skábenes (~ skābenes) (zirga). Lietuviškų M. Miežinio pateikiamų augalų vardų variantai veikiausiai
priklauso rūgtinių augalų šeimos genčiai (Polygonum). LKŽK duomenimis,
rūktis vartojama ir Aukštaitijoje (Švnč, Vdžg), ir Žemaitijoje (Erž). Latviškas augalo vardas zirga skābenes yra tos pačios šeimos, tačiau priklauso kitai – rūgštynių (Rumex) – genčiai. Šis vardas įprastinis daugeliui latvių
tarmių, vartojamas raštuose (LVAN 357);
liet. salotai, salotos. Salotai yra slavybė, lapinės daržovės salotos sinonimas – vyriškosios giminės forma, kaip rodo LKŽK medžiaga, fiksuota
Radviliškio (Sdb, Grnk) ir Pakruojo rajonuose, randama ir raštuose
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(BB2Moz12,8, S.Dauk, M, LD214(Ukm, Klm) – LKŽe). Liet. salota (ir
forma salotas) pasitaiko XVI–XVII a. raštuose (Sabaliauskas 1990: 241);
liet. taboka, tabakas, latv. tabaka. Taboką (Nicotiana), LBŽ duomenimis,
vartoja aukštaičiai (B, Pn, Kėd, Mrj, Uk), tokia forma pasitaiko Tauragės
rajono šnektose, taip pat raštuose (Šr, M, Mln). Forma tabakas galėjo atsirasti iš rus. табак. Į Rytų Prūsijos lietuvių kalbą tabako pavadinimas turėjo
patekti tiesiogiai iš vokiečių kalbos, plg. vok. Tabak (Sabaliauskas 1990: 242).
Latv. tabaka yra skolinys, į kalbą patekęs iš švedų tobak arba vokiečių žemaičių toback (Karulis 2001: 1003). Šis augalo vardas vartojamas Vidžemėje (Ėrgemėje, Krimuldoje), taip pat rašytiniuose šaltiniuose (LVAN 386).
Kaip matyti iš rastų pavyzdžių, jie skiriasi šaknies balsių ar priebalsių
kaita, varijuoja galūnės.
Latviškų variantinių augalų vardų pavyzdys tiriamame keturkalbiame
žodyne pasitaikė tik vienas: latv. váveraji (~ vāverāji), váverińi (~ vāveriņi),
vaivarińi (~ vaivariņi), liet. vaivoras. M. Miežinio pateiktais latviškų augalų vardais įvardijama erikinių šeimos gailio (Ledum) gentis. Jie vartojami latvių tarmėse ir rašytiniuose šaltiniuose (LVAN 401). Liet. vaivoras
priklauso tai pačiai augalų šeimai, bet kitai – girtuoklės (Vaccinium uliginasum) – genčiai. Ir liet. vaivoras, ir latv. vaivariņi, vāveriņi ar vāverāji
„bot. gailiai“ (šie augalai gali sukelti svaigulį), Janio Endzelyno (Jānis
Endzelīns) nuomone, turbūt siejasi su čekų vrávorati „svirduliuoti, svyrinėti“ (žr. LKEŽe).
I Š VA D O S

1. M. Miežinio žodyne sukauptas didžiulis gyvosios liaudies kalbos žodžių lobynas, saugantis ne vieną dabartinėje kalboje nebevartojamą žodį.
Jame pateikta ir augalų vardų lietuvių, latvių, lenkų ir rusų kalbomis.
2. Keturkalbiame žodyne rasta po beveik 200 liaudinių lietuviškų ir latviškų augalų vardų, kuriems būdingas sinonimiškumas bei variantiškumas.
3. Pavyko nustatyti, kokių augalų vardai yra pateikti M. Miežinio žodyne. Jame lotyniškų augalų vardų pateikta labai mažai, tad ne visada lengva
identifikuoti, koks augalas vienu ar kitu vardu įvardytas žodyne. Neaiškų
lietuvišką augalo vardą kartais galima buvo nustatyti remiantis latvišku.
Kai kur M. Miežinis sinonimiškai pateikė skirtingų augalų vardus, galbūt
dėl to, kad šie augalai neskiriami ir tuo pačiu vardu vadinami ir gyvojoje
kalboje. Pasitaiko ir priešingų atvejų, kai tuo pačiu vardu žodyne pavadinti skirtingi augalai.
Terminologija | 2014 | 21

157

4. Rasti lietuviškų augalų vardai paplitę tiek aukštaičių, tiek žemaičių
tarmėse, tad, matyt, augalų vardus M. Miežinis rinko iš gyvosios kalbos,
dirbdamas įvairiose Lietuvos vietovėse. Šiame žodyne pateikti augalų vardai randami ir Pilypo Ruigio, Ferdinando Neselmano, F. Kuršaičio, A. Juškos raštuose.
5. Didžioji dauguma žodyne pateiktų abiejų kalbų augalų vardų yra
skoliniai: lietuviški vardai yra skolinti iš slavų, vokiečių, latvių, lotynų ar
tiurkų kalbų, latviški – iš slavų, germanų (švedų ar olandų).
6. Rasta 20 lietuviškų ir 20 latviškų augalų vardų sinonimų eilučių.
Vienam augalui pavadinti M. Miežinis vartoja po du ar tris sinonimus,
kurie vartojami gyvojoje kalboje ir rašytiniuose šaltiniuose. Kai kurie pateikti lietuviškų ir latviškų augalų vardai nėra fiksuoti nei LBŽ ir LKŽe,
nei LVAN ir ME.
7. Dalis abiem kalbomis rastų augalų vardų sinchroniškai laikomi variantais. Tarp 19 lietuviškų augalų vardų variantų eilučių vyrauja fonetiniai
ir rašybos variantai. Rasta tik viena latviško augalo vardo variantų eilutė,
kurioje pateikti morfologiniai variantai.
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LITHUANIAN AND L AT VIAN SYNONYMOUS AND VARIANT NAMES OF PL ANTS
IN LIETUVISZKAI–L AT VISZKAI–LENKISZKAI–RUSISZKAS ŽODYNAS BY MYKOL AS MIEŽINIS

Lietuviszkai-latviszkai-lenkiszkai-rusiszkas žodynas (1894) by Mykolas Miežinis is
one of the very few printed dictionaries from Lithuania proper in the 19th century. It
contains a huge number of words from folk language which subsequently fell out of
usage. Among other such words this dictionary presents names of plants in Lithuanian, Latvian, Polish and Russian. The article deals with Lithuanian and Latvian terms
which have synonyms and variants.
The attempt to establish what plants were named by words found in Miežinis’ dictionary was successful. There are very few names of plants in Latin in this dictionary;
therefore it was not always easy to identify the plant under a particular name. In some
cases Latvian names were helpful. In some cases Miežinis presented names of different plants as synonyms probably because these plants were not distinguished in the
folk language and were named by similar names. There also are opposite cases when
the same name was used for different plants.
The names found were used in both Žemaitija (Lowland) and Aukštaitija (Highland) dialects. This suggests the likelihood that Miežinis collected these names working in different parts of Lithuania and Latvia. Names of plants from Miežinis’ dictionary can also be found in works of Phillip Ruhig (Pilypas Ruigys), Ferdinand Nesselmann, Friedrich Kurschat (Frydrichas Kuršaitis) and Antanas Juška. The majority of
names of plants presented in the dictionary are borrowings: Lithuanian names were
borrowed from German, Latvian, Latin, Slavic or Turkic languages and Latvian
names – from Germanic or Slavic languages.
There were 20 lines of synonyms found for both Lithuanian and Latvian. Miežinis
used two or three synonymous names for a plant which were used in the folk language and in written sources. Among 19 lines of variants of Lithuanian names phonetic and orthographic variants prevail. There was only one case of morphological
variants of Latvian names noted.
Gauta 2014-11-17
Solvita Labanauskienė
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT–10308 Vilnius
E. paštas labanauskiene@lki.lt
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Pirmojo lietuviško medicinos mokslo
žurnalo dvižodžiai ir trižodžiai
sudėtiniai terminai
Medicinos ir gamtos 100-mečiui
PA L M I R A Z E M L E V I Č I Ū T Ė

Lietuvių kalbos institutas
ESMINIAI ŽODŽIAI: medicina, terminologija, medicinos mokslo žurnalas, medicinos terminas,
sudėtinis terminas

Į VA D I N Ė S PA S TA B O S

Pernai suėjo lygiai 100 metų, kai prie Lietuvių mokslo draugijos įsteigtos Gydytojų ir vaistininkų sekcijos narių gydytojų ir vaistininkų iniciatyva pradėtas leisti pirmasis Lietuvos medicinos, veterinarijos, farmacijos
ir gamtos mokslų žurnalas Medicina ir gamta1.
Lietuviškosios medicinos periodikos ištakas ir raidą Lietuvoje iki XX a.
trečiojo dešimtmečio tyrinėjusi Silvija Stakulienė yra pastebėjusi, kad
„lietuviškos spaudos puslapiuose nuolat keltos mintys apie rengimą rimto
mokslinio leidinio, gvildenančio medicinos ir gamtos mokslų problemas.
Į laikraščių diskusijas ir polemiką įsitraukė aktyviausi Lietuvos gydytojai
ir visuomenės veikėjai. 1912 m. lapkritį Lietuvos žiniose pasirodė kreipimasis į Lietuvos medikus, veterinarijos darbuotojus, farmacininkus ir gamtininkus: „Gyvenimas eina į priekį <...> pagaliau atėjo laikas nubusti ir
mums, lietuvių medikams, veterinarams, farmaceutams ir gamtininkams!
Galime sutvarkyti sanitariją ir profesijos gyvenimo dalis įsteigę laikraštį.
Jau kelinti metai ketinamas leisti toks laikraštis; kelinti metai svarstomas
tas klausimas, bet ligšiol nebuvo nuspręsta2“ (cit. pagal Stakulienė 2001:
226–227). Gydytojai Jonas Basanavičius, Andrius Domaševičius, Stasys
1

Apie šio žurnalo pasirodymo ištakas, sandarą, turinį, tematiką ir problematiką bei lietuviškus vienažodžius medicinos terminus ir jų raišką bei santykį su dabartine medicinos mokslo terminija rašyta
2013 m. Terminologijos žurnalo 20 nr. išspausdintame straipsnyje „Pirmasis Lietuvos medicinos mokslo
žurnalas ir lietuviškoji medicinos terminija“. Šiame straipsnyje tęsiama žurnalo medicinos terminų analizė – šiuokart nagrinėjami dvižodžiai ir trižodžiai sudėtiniai medicinos terminai.

2

Į lietuvių medikus, veterinorius, farmaceutus ir gamtininkus. – Lietuvos žinios, 1912, lapkr. 24, p. 4.
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Matulaitis, Jonas Šlapelis, Antanas Vileišis ir A. Laumianskis sudarė būsimo žurnalo redakcinį komitetą. Pirmasis lietuviško medicinos mokslo
žurnalo Medicina ir gamta „nedidelio 3,5x21 cm formato, kuklios išvaizdos, 24 puslapių apimties“ numeris dienos šviesą išvydo 1913 m. (Stakulienė 2001: 227).
Primintina, kad pirmajame numeryje daugiausia rašoma medicinos mokslo klausimais. Numerio branduolį sudaro autoriniai gydytojų Petro Avižonio, A. Laumianskio ir A. Domaševičiaus oftalmologijos, ginekologijos
ir akušerijos srities straipsniai. Nemažai rašė žurnalo leidėjas ir redaktorius,
žymus lietuvių visuomenės veikėjas gydytojas S. Matulaitis – paskelbti jo
straipsniai apie vaistinį gydymą, trumpos populiarinamųjų medicinos knygelių anotacijos. Tačiau svarbiausias ir reikšmingiausias, pelnytai įvardytas
kaip „pirmasis lietuvių kalba išspausdintas probleminis“ straipsnis yra
„Anatomijos, fizijologijos, patologijos bei chemijos lietuviška terminologija“, „kuriame argumentuojamas anatomijos, fiziologijos, chemijos ir
kitų mokslo šakų sunormintos terminijos būtinumas“ ir pabrėžiama tai,
kad „moksliniuose straipsniuose jau būtina vartoti tikslius terminus“ (Stakulienė 2001: 228). Iš aktyvesnių žurnalo autorių reikėtų paminėti gydytojus J. Basanavičių ir Juozą Bagdanavičių. Skyrelyje „Praktikos patarimai“
bendradarbiavo J. Basanavičius – išspausdinti jo iš vokiečių kalbos versti
patarimai, kaip gydytis nuo kai kurių ligų ar negalavimų ir kt. J. Bagdanavičius antrojo numerio straipsnelyje „Iš medicinos terminologijos“ pateikė pluoštą liaudinių medicinos terminų, išgirstų jam bepraktikuojant
Dusetų apygardoje, su jų reikšmėmis ar kiek platesniais reikšmių paaiškinimais – frazėmis, kuriose terminas vartojamas, prie kai kurių prirašė
lotyniškus atitikmenis. Štai keletas pavyzdžių: „valinys – juosta – kuria
mažus vaikus vynioja, bintas; auglė auga ant vaikų močios, auglė – neoplasma; dičius (ant kaktos) – atheroma; sugargažėjo – buvo votis (žaizda),
dabar pasidarė sugargažėjimas, gargažis – cicatrix?; plaštalunkis – užeina
plaštalunkis, trauko kojas (cydoporn)“ (MG 1913 2 13). Be to, abiejuose
žurnalo numeriuose buvo skelbiama originali medicinos praktikos ir teorijos medžiaga, pateikta daug įvairių ligų gydymo atvejų ir kt. (Stakulienė 2001: 228).
Tačiau žurnalas ėjo neilgai – pasirodžius tik dviem numeriams jo leidimas nutrūko. Apie žurnalo žlugimo priežastis S. Stakulienė rašė: „Nors
leidinys teikė daug vilčių ir buvo suburtas pajėgus autorių kolektyvas,
tačiau vėliau nesulaukė platesnio medikų palaikymo. Nerėmė jo ir valsTerminologija | 2014 | 21
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tybė. Kaip vėliau rašė farmacijos atstovai „Lietuvos žiniose“ ir kituose
laikraščiuose, tik nedaugelis medikų ir farmacininkų žurnalą skaitė ir juo
domėjosi. Nepavyko suvienyti medikų, gamtininkų ir farmacininkų. Visi
dirbo skyrium. Šis susiskaidymas stabdė tolesnį žurnalo leidimą. S. Matulaitis jau vėliau, 1914 m. vykusiame LMD suvažiavime prasitarė, kad
pinigų leidybai dar pakako, užsimokėjusių prenumeratorių buvo 50, pajamų už žurnalą gauta 217 rub., išlaidos sudarė 128 rub. ir net liko 89 rub.,
tačiau nebuvo rašančiųjų3. Ir ši aplinkybė buvo bene svarbiausia, nulėmusi šio taip reikalingo profesinei medikų bendruomenei leidinio likimą“
(Stakulienė 2001: 228).
Straipsnio objektą sudaro Medicinos ir gamtos žurnale gydytojų vartoti
198 dvižodžiai ir 52 trižodžiai sudėtiniai medicinos terminai4. Terminai
aptariami atsižvelgiant į pagrindinių ir šalutinių dėmenų sintaksinius santykius ir pažyminiu einančių dėmenų kilmę bei gramatinę raišką. Norima
išsiaiškinti dvižodžių ir trižodžių sudėtinių terminų sandaros ypatumus,
nustatyti vyraujančius kalbamųjų terminų dėmenų sintaksinius ryšius, tų
dėmenų kilmę ir gramatinės raiškos polinkius.
1 . DV I Ž O D Ž I Ų S U D Ė T I N I Ų T E R M I N Ų S A N DA R A

Kaip žinoma, terminas sąvoką ne tik įvardija, bet kartu ir išskiria ją iš
kitų tarpo. Taigi, be nominatyvinės (įvardijamosios) funkcijos, terminams
būdinga dar ir distinktyvinė (išskiriamoji) funkcija, kurią sudėtiniuose terminuose paprastai atlieka būdvardžiai (Gaivenis 1967: 71). Tiriamajame
medicinos mokslo žurnale daugiausia rasta iš dviejų ir trijų dėmenų sudarytų terminų5, kurie skirstomi keliais atžvilgiais (žr. „Įvadines pastabas“).
Didžioji pirmojo lietuviško medicinos mokslo žurnalo sudėtinių terminų
dalis tenka iš dviejų dėmenų sudėtiems terminams, įvardijantiems įvairias
rūšines medicinos sąvokas (198 terminai). Kaip pažymi Kazimieras Gaivenis, dvižodžiai terminai nuo kitų žodžių junginių skiriasi tuo, kad komunikatyvinę funkciją gali atlikti visiškai savarankiškai (Gaivenis 1975: 60).
3

Lietuvių mokslo draugijos suvažiavimas Vilniuje. – Lietuvos žinios, 1914, birž. 25, p. 1.

4

Aptariami terminai su grynai lietuviškos ir mišrios kilmės (lietuviškais, hibridiniais ar skolintais) sudaromaisiais dėmenimis.

5

Terminų, turinčių daugiau nei tris sudaromuosius dėmenis, pasitaikė palyginti nedaug. Ne vienu
atžvilgiu jie yra problemiški. Kai kurių iš jų termininės ribos nelabai aiškios, pvz., vidurinės ausies ir
bubinėlio slogos, arba jie labiau panėši į aprašomuosius žodžių junginius, pvz., gimdymo takų ruptūros
skersąja pozicija gimdant. Taigi dėl šių priežasčių nuo kalbamų sudėtinių terminų atsiribojama.
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Pagal pagrindinio ir šalutinių dėmenų sintaksinius santykius dvižodžiai
terminai skirstomi į tris grupes: derinamojo pažyminio, arba atributyvinius
(Gaivenis 1968: 110), valdomojo pažyminio ir šliejamojo pažyminio junginius (Gaivenis 1975: 61).
1.1. Derinamojo pažyminio junginiai (68 terminai). Šios rūšies
junginiai pirmiausia skirstomi pagal juos sudarančių dėmenų kilmę į junginius su lietuviškos kilmės dėmenimis ir į junginius su mišrios kilmės
dėmenimis.
1.1.1. Jung iniai su lietuviškos kilmės dėmenimis (40 terminų). Jų pagrindiniai ir šalutiniai dėmenys yra lietuviškos kilmės. Derinamasis pažyminys reiškiamas įvairiais būdvardžiais:
1. Priesagos -inis būdvardžiais. Darybos atžvilgiu vyrauja vediniai, padaryti iš daiktavardžių: a) pirminių (neišvestinių) dviskiemenių: druskinė
(: druska) rūgštis MG 1913 2 8, makštinė (: makštis) dalis MG 1913 2 3,
naminis (: namas) gydymas MG 1913 2 22, raumeninė (: raumuo) plevelė
MG 1913 2 4, vaistinės (: vaistas) žolės MG 1913 2 24, b) išvestinių: b1)
priesaginių, pvz.: dabartiniai (: dabartis) gydytojai MG 1913 2 15, rūgštelinė
(: rūgštelė) druska MG 1913 2 9, spindulinis (: spindulys) (?) kaulas MG 1913
2 11, plg. radius – 1. stipinkaulis MedŽ, jungtinė (: jungtis) atžala MG 1913
2 11, plg. processus articularis inferior – (slankstelio) apatinė sąnarinė atauga, processus articularis superior – (slankstelio) viršutinė sąnarinė atauga
MedŽ, b2) priešdėlinių: pašaliniai (: pašalys) apsireiškimai MG 1913 2 3.
Atskirai reikėtų paminėti pora junginių, kuriuos sudarančių pagrindinių
ir šalutinių dėmenų tvarka skiriasi nuo dabartinėje bendrinėje lietuvių kalboje įprastos šių dėmenų tvarkos: žiotkaulis apatinis (: apačia) MG 1913 2 11,
plg. mandibula – apatinis žandikaulis MedŽ, žiotkaulis viršutinis6 (: viršus)
MG 1913 2 11, plg. maxilla – viršutinis žandikaulis MedŽ.
Pora vedinių remiasi būdvardžiais: a) paprastaisiais (neišvestiniais): skersinė (: skersas) atžala MG 1913 2 11, plg. processus transversus – (slankstelio) skersinė atauga MedŽ, ir b) išvestiniais: poglitinė7 (: poglitis) plevelė
MG 1913 2 4.
6

Šiame vedinyje priesaga -inis kartu su formantu-ut- sudaro sudėtinę priesagą -utinis (Kniūkšta 1976: 47).

7

Dabartinės bendrinės lietuvių kalbos atžvilgiu poglitinis yra netaisyklingos darybos žodis, nes priesagos
-inis vediniai nedaromi iš būdvardžių su priešdėliu po- (Kniūkšta 1976: 28).
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Dvejopai galima traktuoti priesagos -inis vedinį glitinė. Jo pamatiniu
žodžiu galima laikyti ir daiktavardį glitis, -ė, ir būdvardį glitus, -i.
2. Paprastaisiais būdvardžiais: bendri ligonbučiai MG 1913 2 17, dešinė
ranka MG 1913 2 4, dešinys inkstas MG 1913 2 8, dešinys šonas MG 1913
1 18, didelės sopės MG 1913 2 6, dideli gumbai MG 1913 1 13, gausūs
mėnesiniai MG 1913 1 14, kairys skliautas MG 1913 1 13, kairys šonas
MG 1913 1 18, karštas vanduo MG 1913 2 20, sausas kosulys MG 1913
1 10, skysta ištrauka MG 1913 2 21.
3. Įvardžiuotiniais būdvardžiais: dešinysis skliaustas8 MG 1913 2 6, gailestingosios seserys MG 1913 1 6, kairioji kojelė MG 1913 2 4, kairioji
rankelė MG 1913 2 4, kairysis petys MG 1913 2 4, mėlynasis akmenėlis
MG 1913 1 6, paprastoji druska MG 1913 1 17, pirmoji pagalba MG 1913
2 16.
4. Išvestiniais būdvardžiais: liguosti apsireiškimai MG 1913 1 10, nedidelis kraujavimas MG 1913 2 3.
Rasti keturi dvižodžiai terminai, kurių derinamasis pažyminys reiškiamas
dalyviais:
1. Paprastaisiais neveikiamosios rūšies dalyviais: neišgydomi ligoniai
MG 1913 2 17, neišgydomos ligos MG 1913 2 19.
2. Įvardžiuotiniais neveikiamosios rūšies dalyviais: geriamasis vanduo
MG 1913 2 15, limpamosios ligos MG 1913 2 24.
1.1.2. Ju n g i n i a i s u m i š r i o s k i l m ė s d ė m e n i m i s (28 terminai). Kilmės atžvilgiu jų dėmenys yra skirtingi, t. y. grynai lietuviški,
hibridiniai arba skolinti. Galima išskirti tokias dažniausiai pasitaikančias jų
konfigūracijas9: lietuviškas pažyminys + skolintas pažymimasis žodis, hibridinis pažyminys + lietuviškas pažymimasis žodis, hibridinis pažyminys +
skolintas pažymimasis žodis, skolintas pažyminys + lietuviškas pažymimasis
žodis. Šių junginių šalutiniai dėmenys reiškiami įvairiais būdvardžiais:
1. Priesagos -inis būdvardžiais, kurie dažniausiai padaryti iš daiktavardžių:
a) pirminių (neišvestinių), dažniausiai dviskiemenių: pilvinės (: pilvas) ekstirpacijos MG 1913 2 3, sistolinis (: sistolė) ūžimas MG 1913 1 13, stiklinis (: stiklas) perkolatorius MG 1913 2 21, vietinė (: vieta) anestezija MG 1913
2 19, b) išvestinių: b1) priesaginių: anastezinis (: anestezija) skystimas MG
8

Čia skliaustas vartojamas „skliauto“ reikšme, dar žr. terminą gimdymo takų skliaustas MG 1913 2 4. LKŽe
1 skliaustas 3. žr. 1 skliautas 2. „kas lenktos, gaubtos formos“. Beje, žurnale vartojamas ir skliautas, žr. terminą kairys skliautas MG 1913 1 13.

9

Terminą konfigūracija savo straipsniuose apie sudėtinius terminus vartojo K. Gaivenis.
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1913 2 19, sanitarinė (: sanitarija) statistika MG 1913 2 15, sanitariniai (:
sanitarija) įstatymai MG 1913 2 16. Taigi jau XX a. pr. išryškėjęs būdvardžių darybos iš tarptautinių daiktavardžių dėsningumas – formanto -ijpraleidimas – vėliau įsitvirtino ir išliko dabartinėje bendrinėje kalboje (žr.
DLKG 2006: 210).
Keli priesagos -inis vediniai padaryti iš būdvardžių: a) paprastųjų: apskritinė (: apskritas) analgezija MG 1913 2 19, privatiniai (: privatus) ligonbučiai MG 1913 2 6, b) sudurtinių: bromolkaliniai10 (: bromas, kalis) preparatai MG 1913 1 17. Pastarojo vedinio abu dėmenys – pagrindinis ir
šalutinis (priklausomasis) – yra daiktavardžiai.
2. Paprastaisiais būdvardžiais: abelnas stovis MG 1913 1 13, abelnas
užsikrėtimas MG 1913 1 15, objektyvis stovis MG 1913 1 15, grynas spiritas MG 1913 2 2, lengvas stomatitis MG 1913 1 18, skystas ekstraktas
MG 1913 2 21, subjektyvis stovis MG 1913 1 13, šalti kompresai
MG 1913 1 23.
3. Išvestiniais būdvardžiais: didesnės dozos MG 1913 2 21, mijomuotas
gumbas MG 1913 2 3, mijomuotos ligonės MG 1913 2 3, patalogiškas
procesas MG 1913 1 9, patologiškos permainos MG 1913 1 11.
4. Įvardžiuotiniais būdvardžiais: aštrusis bromizmas MG 1913 1 16, praktiškoji medicina MG 1913 2 7, skersoji pozicija MG 1913 2 4.
Rasta pora dvižodžių terminų, kurių derinamasis pažyminys reiškiamas
dalyviais:
1. Paprastuoju veikiamosios rūšies dalyviu: įsisenėjusi obstipacija
MG 1913 2 21.
2. Paprastuoju neveikiamosios rūšies dalyviu: destilinotas vanduo
MG 1913 2 21.
1.2. Valdomojo pažyminio junginiai (128 terminai). Nors K. Gaivenis
yra pažymėjęs, kad „valdomojo pažyminio sudėtiniai terminai visose terminologinėse sistemose esti retesni ir ne tokie aiškūs, kaip derinamojo
pažyminio sudėtiniai terminai“ (Gaivenis 1975: 62), tačiau, kaip rodo tiriamo medicinos mokslo žurnalo duomenys, šios rūšies pažyminio jungi10

Terminas pavartotas S. Matulaičio straipsnyje „Nuomario (epilepsijos) gydymas bromu“, kuriame rašoma
apie nuomario gydymą bromu ir jo preparatais. Bromolkalinis galėtų būti paties autoriaus iš dviejų daik
tavardžių – cheminių elementų bromas ir kalis – sudurstytas žodis. Antruoju dūrinio sandu eina aplietuvintas arabiškas kalio pavadinimas, plg. kalis [arab. alqalij – potašas] (TŽŽ 2013: 383). Dabartinis šio preparato pavadinimas – kalio bromidas (KBr) (ChemŽ 2003: 206).
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nių, palyginti su derinamojo pažyminio junginiais, yra gausiausia. Jų galima išskirti dvi grupes – valdomuosius linksninius junginius ir valdomuosius prielinksninius junginius. Šių grupių viduje pagal dėmenų kilmę dar
skiriami junginiai su lietuviškos kilmės dėmenimis ir junginiai su mišrios
kilmės dėmenimis.
1.2.1. Va l d o m i e j i l i n k s n i n i a i j u n g i n i a i (123 terminai).
1.2.1.1. Junginiai su lietuviškos kilmės dėmenimis (77 terminai).
Šių junginių abu dėmenys yra lietuviškos kilmės, o šalutinis dėmuo reiškiamas:
1. Vienaskaitos kilmininku: akies jautrumas MG 1913 1 22, akies kampas MG 1913 2 13, antriešio11 (?) kaulelis – os metacarpi MG 1913 2 11,
plg. metacarpus – delnas, plaštakos vidurinė dalis MedŽ, galvos kaušas –
cranium MG 1913 2 11, plg. cranium – kaukolė MedŽ, galvos sopėjimas
MG 1913 1 13, gimdymo takai MG 1913 2 6, gimdymo vartai MG 1913
2 13, girdėjimo nusilpnėjimas MG 1913 1 10, gomurio kaulas – os palatinum
MG 1913 2 11, plg. os palatinum – gomurikaulis MedŽ, gromuliavimo
sugedimai MG 1913 1 17, gumbo dykuma MG 1913 2 3, gumbo navikai
MG 1913 2 3, gumbo sienelė MG 1913 2 4, gumbo skylė MG 1913 2 3,
kaktos kaulas – os frontis MG 1913 2 11, plg. os frontale – kaktikaulis
MedŽ, keteros atžala – procesus spinalis MG 1913 2 11, plg. processus
spinosus – (slankstelio) keterinė atauga MedŽ, kraujo plūdimai MG 1913
2 3 / kraujo plūdimas MG 1913 1 12, MG 1913 2 2 / kraujo plūdymas
MG 1913 2 14, kraujo postovis (zastoj) MG 1913 1 9, plg. stasis – stazė,
sąstovis, застой MedŽ, krūtinės gurbas – thorax MG 1913 2 11, plg. thorax – krūtinės ląsta MedŽ, kūno įtaisos MG 1913 1 10, kūno lavinimas
MG 1913 2 18, kūno svarumas MG 1913 1 16, makšties dalis MG 1913
1 13, motynėlės dykuma MG 1913 1 13, motynėlės navikas MG 1913 1 13,
nosies gleivės MG 1913 1 8, nosies kriauklės (conchae) MG 1913 1 8, plg.
concha, ae – kriauklė MedŽ, nugarkaulio kaulelis – vertebra MG 1913 2 11,
plg. vertebra – slankstelis MedŽ, nuomario priepuoliai MG 1913 1 16,
nusinuodijimo ženklai MG 1913 2 19, pakaušio kaulas – os occipitale
MG 1913 2 11, plg. os occipitale – pakauškaulis MedŽ, pavieto gydytojas
MG 1913 2 6, pilvelio skaudėjimas MG 1913 1 23, pilvo išputimas MG 1913
2 5, pilvo plėvė MG 1913 2 4, pilvo sienelės MG 1913 1 18, pilvo viduriai
11

Žodis antriešis LKŽe medicinine reikšme nefiksuotas, plg. antriešis 1. „papuošalas, nešiojamas ant rankos
riešo“. 2. „dėl šilumos ant rankos riešų nešiojamas megztinis užmovas“.
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MG 1913 2 4, pilvo vidus MG 1913 2 5, rankos nugara MG 1913 2 6,
riešo kaulelis – os carpi MG 1913 2 11, plg. ossa carpi – riešakauliai MedŽ,
smilkinio kaulas – os temporale MG 1913 2 11, plg. os temporale – smilkinkaulis MedŽ, širdies apsireiškimai MG 1913 1 15, širdies bukumas
MG 1913 1 15, širdies dunksėjimas MG 1913 1 13, širdies dunksterėjimas
MG 1913 1 13, širdies ligos MG 1913 1 19, širdies plakimai MG 1913
1 12 / širdies plakimas MG 1913 1 12, MG 1913 2 2, širdies ribos MG 1913
1 13, širdies silpnumas MG 1913 1 16, širdies vaistai MG 1913 1 15, šlapumo pūslė MG 1913 2 8, šlapumo rūgštis MG 1913 2 7, užkulnio kaulas –
os calcanei MG 1913 2 12, plg. calcaneus – kulnakaulis MedŽ, vaiko apsukimas MG 1913 2 5, vaiko galvelė MG 1913 2 7, vaiko išėmimas MG 1913
2 7, vaiko pilvelis MG 1913 2 4, valgio gromuliavimas MG 1913 1 17,
MG 1913 2 9, valgio malimas MG 1913 1 21, MG 1913 2 9, valgio virinimas MG 1913 2 9, valgio virškinimas MG 1913 1 21, MG 1913 2 9,
viršugalvio kaulas – os parietale MG 1913 2 11, plg. os parietale – momenkaulis MedŽ.
2. Daugiskaitos kilmininku: akių ligoniai MG 1913 1 4, apskričių ligonbučiai MG 1913 1 6, ausų perpūtinėjimai MG 1913 1 10, moterų ligos
MG 1913 1 12, niežų gyvūnėliai (sarcoptes scabiei) MG 1913 2 22, plg.
Sarcoptes scabiei – niežų erkė MedŽ, plaučių džiova MG 1913 1 21, MG 1913
2 17, vaikų ligos MG 1913 2 7, vaikų močia MG 1913 2 6, vidurių paleidimas MG 1913 2 20, vidurių sugedimas MG 1913 1 17, žarnų kilpos
MG 1913 2 4, žemietijų gydytojai MG 1913 2 15.
3. Vienaskaitos vietininku: navikas viduriuose MG 1913 1 14.
Tarp junginių su lietuviškos kilmės dėmenimis pasitaikė du junginiai,
kurių pagrindinis dėmuo eina prieš šalutinį dėmenį: išputimas pilvo MG
1913 2 5 ir pėdsakai kraujo MG 1913 2 3.
1.2.1.2. Junginiai su mišrios kilmės dėmenimis (46 terminai). Kilmės atžvilgiu šiuos junginius sudarantys dėmenys nėra tokie įvairūs kaip
derinamojo pažyminio junginių su lietuviškos kilmės dėmenimis. Dažniausiai pagrindiniais ir šalutiniais tokių junginių dėmenimis eina lietuviški arba skolinti žodžiai: skolintas pažyminys + lietuviškas pažymimasis
žodis ir lietuviškas pažyminys + skolintas pažymimasis žodis. Dar pasitaikė po vieną junginį, kurių konfigūracijos – skolintas pažyminys + hibridinis pažymimasis žodis ir hibridinis pažyminys + lietuviškas pažymimasis žodis. Kalbamų junginių šalutiniai dėmenys reiškiami:
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1. Vienaskaitos kilmininku: bromo gydymas MG 1913 1 17, cinko tepalas
MG 1913 1 23, Eustacho triūbelės MG 1913 1 9, gydytojo laboratorija
MG 1913 2 15, girdėjimo organas MG 1913 1 9, jodgallicino smiltelės
MG 1913 1 23, konjunktyvos paviršiai MG 1913 1 23, konjunktyvos uždegimas MG 1913 1 23, Kredės būdas MG 1913 2 6, kūno organai MG 1913
2 16, kuprocitrolio tepalas MG 1913 1 23, Kusko veidrodis MG 1913 2 3,
liaudies medicina MG 1913 2 14, ligos istorija MG 1913 2 4, lyties centrai
MG 1913 1 12, makšties tamponacija MG 1913 2 3, medicinos pagalba
MG 1913 2 16, motynėlės mijomos MG 1913 1 14, MG 1913 2 2, nosies
venos MG 1913 1 9, novokaino miešimas MG 1913 2 19, operacijos ilgumas
MG 1913 2 19, operacijos sunkumas MG 1913 2 19, penio galvelė MG 1913
2 8, penio skylė MG 1913 2 8, placentos išėmimas MG 1913 2 7, Rekordo
švirkštelis MG 1913 2 19, Senatos lapeliai MG 1913 2 20, spirito įčirškimai
MG 1913 1 13, MG 1913 2 3 / spirito įčirškimas MG 1913 1 14, MG 1913
2 3, šlapumo kanolas MG 1913 2 8, šprico spaudimas MG 1913 2 3.
2. Daugiskaitos kilmininku: adenoidų augimai MG 1913 1 9, arabų vaistytojas MG 1913 2 20, epidemijų „lizdai“ MG 1913 15, epileptikų gydykla
MG 1913 1 16, įčirškimų technika MG 1913 2 2, ligų statistika MG 1913
2 15, mokyklų higijena MG 1913 2 18 / mokyklų hygijena MG 1913 2 16,
smegenų sinai MG 1913 1 9, trachomotųjų ligonbutis MG 1913 1 6, vaikų
higijena MG 1913 2 18.
3. Vienaskaitos naudininku: ambulatorija suaugusiems MG 1913 2 17, sanatorija suaugusiems MG 1913 2 17, sanatorijos vaikams MG 1913 2 17.
4. Vienaskaitos įnagininku: gydymas bromu MG 1913 1 17, gydymas
spiritu MG 1913 2 3.
5. Vienaskaitos vietininku: pulsacija kakle MG 1913 1 13.
1.2.2. Va l d o m i e j i p r i e l i n k s n i n i a i j u n g i n i a i (5 terminai).
Šių dvižodžių junginių dėmenys yra nevienodos kilmės, t. y. pagrindinis
arba šalutinis dėmuo yra grynai lietuviškas, hibridinis arba skolintas. Jų
šalutiniai dėmenys – valdomieji pažyminiai – reiškiami linksniais su prielinksniais.
1.2.2.1. Junginiai su lietuviškos kilmės dėmenimis (4 terminai). Rasta junginių su prielinksniais į, iš ir per: įėjimas į koserę (aditus ad laryngem)
MG 1913 1 9, plg. aditus laryngis – gerklų įeiga MedŽ, ištraukos iš žolių
MG 1913 1 17, sunka iš žaizdos MG 1913 2 5, dūsavimas per nosį MG
1913 1 18.
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1.2.2.2. Junginiai su mišrios kilmės dėmenimis. Pasitaikė tik vienas
junginys su prielinksniu po: pulsacija po rakteliais MG 1913 1 13.
1.3. Šliejamojo pažyminio junginiai (2 terminai). K. Gaivenio teigimu,
iš dviejų dėmenų sudaryti šliejamojo pažyminio sudėtiniai terminai daugelio mokslo sričių terminijoje vartojami žymiai rečiau negu derinamojo
ar valdomojo pažyminio sudėtiniai terminai (Gaivenis 1975: 64). Šį teiginį patvirtina ir tiriamoji medžiaga. Rastas vienas šliejamasis dvidėmenis
sudėtinis terminas, prie kurio daiktavardžiu reiškiamo pagrindinio dėmens
(pažymimojo žodžio) prišlietas padalyviu einantis šalutinis dėmuo (pažyminys) (Gaivenis 1968: 113): sopėjimas rijant MG 1913 1 15.
Šiai dvižodžių junginių grupei dar priskirtas terminas, kurio abu dėmenys – pagrindinis (pažymimasis žodis) ir šalutinis (pažyminys) – reiškiami
daiktavardžiais: pessarium-ratelis MG 1913 2 14. Kaip pažymi K. Gaivenis,
tokius iš dviejų dėmenų sudarytus sudurtinius pilnutinius terminus, kurių
dėmenys tarp savęs suaugę, iš dalies galima priskirti ir prie šliejamųjų, ir
prie derinamųjų sudėtinių terminų (Gaivenis 1968: 113).
2 . T R I Ž O D Ž I Ų S U D Ė T I N I Ų T E R M I N Ų S A N DA R A

Sudėtinius iš trijų dėmenų sudarytus sudėtinius terminus (52 terminai)
pagal pagrindinių ir šalutinių dėmenų sintaksinius santykius, šalutinių dėmenų kilmę ir gramatinę raišką taip pat galima būtų suskirstyti į grupes12.
Atsižvelgiant į sudaromųjų dėmenų kilmę junginiai su lietuviškos kilmės
dėmenimis atskiriami nuo junginių su mišrios kilmės dėmenimis.
2.1. Junginiai su lietuviškos kilmės dėmenimis (28 terminai). Šiuos
iš grynai lietuviškų dėmenų sudarytus junginius pagal šalutinių dėmenų
(pirmojo ir antrojo pažyminio arba pažymininių žodžių junginių (Gaivenis 1968: 118)) raišką galima suskirstyti į tokius pogrupius:
1. Dviejų daiktavardžių kilmininkinis junginys (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis): gimdymo takų skliaustas MG 1913 2 4, gumbo
12

Sudėtinių iš trijų dėmenų sudarytų terminų skirstymo principas kiek skiriasi nuo iš dviejų dėmenų sudarytų terminų skirstymo. Primintina, kad dvižodžiai terminai pirma skirstomi pagal pagrindinio ir šalutinio dėmens sintaksinius ryšius į tris grupes, o šių grupių viduje pagal sudaromųjų dėmenų kilmę dar
skiriami junginiai su lietuviškos ir mišrios kilmės dėmenimis. Kiek kitaip daroma su trižodžiais terminais.
Čia, atvirkščiai, pirma žiūrima sudaromųjų dėmenų kilmės – skiriamos dvi grupės, kurių viduje aptariami terminai atsižvelgiant į pagrindinio ir šalutinio dėmens sintaksinius ryšius. Taip daroma todėl, kad
trižodžių terminų dėmenų sintaksiniai ryšiai yra labai įvairūs, nėra ryškių vyraujančių grupių, t. y. neretai
kiekvienas terminas – atskira grupė. Taigi dėl šios priežasties kalbamieji terminai aptariami nevienodai.
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kraujo plūdimai MG 1913 2 3, kraujo plūdimo smarkumas MG 1913 2 3,
nosies dūsavimo takai MG 1913 1 8, šlapumo rūgščių druskos MG 1913 2
9, vaikų močios raumuo MG 1913 2 6.
2. Būdvardis su priesaga -inis ir daiktavardžio kilmininkas (pažyminys) +
daiktavardis (pažymimasis žodis): mėnesiniai kraujo plūdimai MG 1913 2 3,
nuolatinis kraujo rodymąsis MG 1913 1 14, paviršutiniai odos sluogsniai13
MG 1913 2 19, viršutinė naviko riba MG 1913 1 13, viršutiniai dūsavimo
takai MG 1913 1 9.
3. Paprastasis kokybinis būdvardis ir daiktavardžio kilmininkas (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis): didelė gumbo dykuma MG 1913
2 3, didelis motynėlės kūnas MG 1913 1 13, gausūs kraujo plūdimai MG 1913
1 12, tankūs kraujo plūdimai MG 1913 1 14.
4. Įvardžiuotinis kokybinis būdvardis ir daiktavardžio kilmininkas (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis): gleivingoji nosies plėvė
MG 1913 1 8, gleivingoji ryklės plėvė MG 1913 1 8, kairioji krūtinės dalis
MG 1913 1 13.
5. Įvardžiuotinio būdvardžio ir daiktavardžio kilmininkinis junginys (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis): gyvojo sidabro tepalas
MG 1913 1 17, kairiojo inksto taurelės MG 1913 2 8.
6. Daiktavardis (pažymimasis žodis) + daiktavardžio kilmininko ir
daiktavardžio vietininko junginys (pažyminys): skaudėjimas širdies apygardoj MG 1913 1 12, sopėjimai širdies apygardoj MG 1913 1 12.
7. Išvestinis kokybinis būdvardis ir daiktavardžio kilmininkas (pažyminys) +
daiktavardis (pažymimasis žodis): gilesni odos sluogsniai MG 1913 2 19.
8. Paprastasis kokybinis būdvardis ir daiktavardžio vietininkas (pažy
minys) + daiktavardis (pažymimasis žodis): aštrus akyje skaudėjimas MG
1913 1 23.
9. Įvardžiuotinio skaitvardžio ir daiktavardžio kilmininkinis junginys
(pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis): džiova pirmojo laipsnio
MG 1913 1 21.
10. Įvardžiuotinio neveikiamosios rūšies dalyvio ir daiktavardžio kilmininkinis junginys (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis):
sėdamosios žarnos išlėkimas (prolapsus ani) MG 1913 2 7–8, plg. prolapsus
ani – išangės iškritimas MedŽ.
13

LKŽe 1 sluogsnis K.Būg, NdŽ; LsB370, LL273, Rtr žr. 1. sluoksnis „plokščia medžiagos masė, esanti
kieno paviršiuje arba tarp panašių masių“: 1. VĮ Viršutinis odos sluogsnis E.
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11. Daiktavardžio kilmininkas (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis
žodis) + prielinksnis + daiktavardžio kilmininkas (pažyminys): kraujo plūdimas iš motynėlės MG 1913 1 12.
12. Išvestinis kokybinis būdvardis (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis
žodis) + prielinksnis + daiktavardžio kilmininkas (pažyminys): negeras oras
iš burnos MG 1913 1 18.
2.2. Junginiai su mišrios kilmės dėmenimis (24 terminai). Šios rūšies
junginių tiriamojoje medžiagoje konfigūracijos yra labai įvairios: lietuviškas pažyminys + lietuviškas pažyminys + skolintas pažymimasis žodis,
hibridinis pažyminys + lietuviškas pažyminys + lietuviškas pažymimasis
žodis, lietuviškas pažyminys + skolintas pažyminys + lietuviškas pažymimasis žodis, lietuviškas pažyminys + skolintas pažyminys + skolintas pažymimasis žodis, skolintas pažyminys + hibridinis pažyminys + lietuviškas
pažymimasis žodis, skolintas pažymimasis žodis + lietuviškas pažyminys +
hibridinis pažyminys, lietuviškas pažyminys + hibridinis pažyminys +
lietuviškas pažymimasis žodis, skolintas pažyminys + skolintas pažyminys +
lietuviškas pažymimasis žodis. Kaip ir junginius su lietuviškos kilmės dėmenimis juos pagal pagrindinio ir šalutinių dėmenų gramatinę raišką galima skirtyti į tokius pogrupius:
1. Dviejų daiktavardžių kilmininkinis junginys (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis): Eustacho trūbelės slogos MG 1913 1 9, namų
darbo pessarium MG 1913 2 23, pilvo sopulių simptomai MG 1913 2 3,
širdies sopėjimo simptomai MG 1913 2 3, šlapumo kanolo skylė MG 1913
2 8, šlapumo rūgšties infarktas MG 1913 2 7, veido kaulų deformacija MG
1913 1 9, veido raumenų deformacija MG 1913 1 9, vidurių ligų specijalistas MG 1913 2 20.
2. Būdvardis su priesaga -inis ir daiktavardžio kilmininkas (pažyminys) +
daiktavardis (pažymimasis žodis): perijodiniai kraujo plūdimai MG 1913 2 3,
sanitarinis apskričių aprašymas MG 1913 2 15, sanitarinis žmonių apšvietimas MG 1913 2 16.
3. Paprastasis kokybinis būdvardis ir daiktavardžio kilmininkas (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis): aštrus sąnarių reumatizmas
MG 1913 2 22, didelės bromo dozos MG 1913 1 16.
4. Dviejų daiktavardžių kilmininkinis junginys (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis): guojacol-vazelino tepalas MG 1913 1 22. Tokio
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sudėtinio termino šalutinius dėmenis K. Gaivenis (1968: 118) vadino sudurtiniais pilnutiniais žodžiais.
5. Išvestinis kokybinis būdvardis ir daiktavardžio kilmininkas (pažyminys) +
daiktavardis (pažymimasis žodis): mijomiški kraujo plūdimai MG 1913 1 15.
6. Įvardžiuotinio būdvardžio ir daiktavardžio kilmininkinis junginys (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis): kietojo gomurio deformacija
MG 1913 1 9.
7. Paprastasis veikiamosios rūšies dalyvis ir daiktavardžio kilmininkas
(pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis): išsiplėtusios bromo žaizdos
MG 1913 1 17.
8. Paprastojo veikiamosios rūšies dalyvio ir daiktavardžio kilmininkinis
junginys (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis): iškritusios rankelės
dezinfekcija MG 1913 2 4.
9. Prieveiksmis ir paprastasis kokybinis būdvardis (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis): pusiau kietas kateteris MG 1913 2 3.
10. Daiktavardžio kilmininkas (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis
žodis) + prielinksnis + daiktavardžio kilmininkas (pažyminys): kraujo
plūdimas nuo mijomos MG 1913 1 16.
Dabartinėje lietuvių kalboje pažyminių eilė paprastai sudaroma taip:
derinamasis pažyminys + nederinamasis pažyminys + pažymimasis žodis
(Gaivenis 1963: 64). Kalbamame straipsnyje yra trižodžių sudėtinių terminų, kurių dėmenų išdėstymo tvarka yra atvirkštinė, t. y. nebūdinga
dabartinei bendrinei lietuvių kalbai. Pasitaikė atvejis, kai pažymimasis
žodis įsiterpęs tarp derinamojo ir nederinamojo pažyminio (brominis įžeidimas odos MG 1913 1 17), kai nederinamasis pažyminys eina prieš derinamąjį (odos reumatiški apsireiškimai MG 1913 2 22) ir kai pažymimasis
žodis eina prieš pažymininį junginį (hyperplasija nosiaryklės migdalėlio
MG 1913 1 8).
I Š VA D O S

1913 m. Lietuvoje pradėtame leisti pirmajame medicinos mokslo žurnale skelbti originalūs ir verstiniai medicinos srities straipsniai ir straipsneliai bei kitokia su šia sritimi susijusi teorinė ir praktinė medžiaga vertinga ne tik nūdienos medicinos specialistams ir šio mokslo istorijos tyrinėtojams, bet ji neabejotinai svarbi ir kaip kalbinis bei terminologinis
XX a. pradžios dokumentas, papildantis Lietuvių kalbos žodyną naujomis
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žodžių reikšmėmis, praplečiantis kai kurių lietuviškų žodžių semantines
ribas ir parodantis lietuvių medicinos terminų raidą.
Gydytojai – Medicinos ir gamtos žurnalo straipsnių autoriai – rašydami
straipsnius ar juos versdami iš kitų kalbų neabejotinai jautė lietuviškų
medicinos terminų stygių. Todėl įvardydami rūšines medicinos sąvokas
pirmiausia vertėsi paprastaisiais gyvosios kalbos žodžiais, suteikdami jiems
medicinines reikšmes.
Dvižodžiai ir trižodžiai sudėtiniai medicinos terminai su lietuviškos ir
mišrios kilmės dėmenimis sudaro 38 % visų žurnalo medicinos terminų.
Didžioji sudėtinių terminų dalis tenka iš dviejų dėmenų sudėtiems žodžių
junginiams. Vyrauja vienaskaitos ir daugiskaitos kilmininku išreikšto valdomojo pažyminio linksniniai junginiai. Kitais linksniais ar linksniais su
prielinksniais valdomasis pažyminys reiškiamas žymiai rečiau. Beveik perpus mažiau derinamojo pažyminio junginių. Derinamasis pažyminys dažniausiai reiškiamas iš pirminių ir išvestinių (priesaginių ir priešdėlinių)
daiktavardžių padarytais priesagos -inis būdvardžiais ir bent kiek paprastaisiais kokybiniais, įvardžiuotiniais ir išvestiniais būdvardžiais. Beveik
nebūdingi veikiamosios ir neveikiamosios rūšies paprastaisiais ir įvardžiuotiniais dalyviais einantys pažyminiai. Šliejamojo pažyminio junginių pavartota daug rečiau nei valdomojo ir derinamojo pažyminio junginių.
Tridėmenių žodžių junginių pirmųjų ir antrųjų pažyminių (pažymininių
junginių) gramatinė raiška labai įvairi. Dažniausios šios gramatinės konfigūracijos: dviejų daiktavardžių kilmininkinis junginys (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis), būdvardis su priesaga -inis ir daiktavardžio kilmininkas (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis). Kitokios gramatinės raiškos tridėmeniai junginiai yra pavieniai. Vienų tridėmenių sudėtinių
terminų rūšiniai pažyminiai sudaro atskirus derinamojo ir valdomojo ryšio
žodžių junginius, o kitų – ne. Abiejų tipų pažyminių rasta po lygiai.
Kilmės atžvilgiu vyrauja dvižodžiai junginiai su lietuviškos kilmės dėmenimis. Junginių su mišrios kilmės dėmenimis tarp šios rūšies sudėtinių
terminų yra beveik perpus mažiau. Kiek kitaip su trižodžiais terminais. Čia
junginių su lietuviškos ir mišrios kilmės dėmenimis yra beveik apylygiai.
PAGRINDINIAI ŠALTINIAI
MG 1 – Medicina ir Gamta, 1913 (gegužis–birželis). Vilnius.
MG 2 – Medicina ir Gamta, 1913 (liepa–rugpiūtis). Vilnius.
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T WO-WORD AND THREE-WORD COMPLEX TERMS OF THE FIRST LITHUANIAN JOURNAL OF MEDIC AL SCIENCE

The article deals with two-word and three-word complex terms naming specific
concepts of medicine used in articles written or translated by doctors for the first
Lithuanian journal of medical science Medicina ir gamta (Medicine and nature),
published for the first time in 1913. The terms are analysed in respect of the syntactic
relations between the main and complementary elements of terms as well as the
origin and the grammatical expression of the element in the position of an attribute.
Two-word and three-word complex terms consisting of elements of Lithuanian or
mixed origin make up 38% of terms of medicine used in the journal. The majority
of terms are two-word terms. Word-combinations with an attribute not in concord
(expressed in genitive in singular or in plural) prevail, for instance galvos kaušas
“kaukolė” (skull), plaučių džiova “plaučių tuberkuliozė” (tuberculosis of lungs).
Attributes not in concord expressed in other cases or cases with prepositions are
significantly less common. There are half as many word-combinations with an
attribute in concord. Such attributes are most often expressed in adjectives with the
suffix -inis derived from primary or derivative (prefixal and suffixal) nouns and to
some extent in adjectives, for instance žiotkaulis viršutinis “viršutinis žandikaulis”
(upper jaw), sausas kosulys (dry cough), pirmoji pagalba (first aid). Active and passive
voice simple and pronominal participles as attributes are not very common and wordcombinations with an attribute connected by adjoinment are even rarer.
The grammatical expression of the first and second attribute of three-word
combinations varies. The following grammatical configurations are most common:
combination of two nouns in genitive (attribute) + noun (determined), for instance
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vidurių ligų specijalistas (specialist of gastroenterological diseases), adjective with the
suffix -inis + noun in genitive (attribute) + noun (determined), for instance viršutiniai
dūsavimo takai “viršutiniai kvėpavimo takai” (upper part of respiratory system). There
are a few solitary examples of three-word combinations which have other grammatical
expressions than the two previously mentioned configurations.
There is almost the same number of cases where attributes of three-word terms
make a separate word-combination and where they do not.
In respect of origin, two-word terms with elements of Lithuanian origin prevail, for
instance gomurio kaulas “gomurikaulis” (palatine bone), skersinė atžala “(slankstelio)
skersinė atauga” (transverse process). There are half as many two-word terms with
mixed origin elements, for instance konjunktyvos uždegimas (conjunctivitis), vietinė
anestezija (local anesthetics). There is almost the same number of three-word terms
consisting of elements of Lithuanian origin and three-word terms consisting of mixed
origin elements, for instance Eustacho trūbelės slogos “[ausies] trimito [Eustachijaus
vamzdžio] gleivinės uždegimai” (Eustachian tube inflamation), sėdamosios žarnos
išlėkimas “išangės iškritimas” (rectal prolapse).
The first Lithuanian medical journal is valuable not only for specialists of medicine
and researchers of the history of medicine, but it is also important as a linguistic and
terminological document of the beginning of the 20th century. It supplements
Lietuvių kalbos žodynas (Dictionary of the Lithuanian Language) with new meanings
of words, extends the semantic boundaries of some Lithuanian words and shows the
development of Lithuanian terminology of medicine.
Gauta 2014-05-27
Palmira Zemlevičiūtė
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
E. paštas palmira@lki.lt
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Figūrų ir tropų pavadinimai 1918–1940 m.
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Į VA D I N Ė S PA S TA B O S

Figūrų ir tropų pavadinimai įeina į didesnę meninių raiškos priemonių
pavadinimų semantinę grupę. Šie terminai nėra vien literatūros mokslo
nuosavybė – jie pareina iš retorikos, priklauso ne tik literatūrinei, bet ir
lingvistinei stilistikai. Stilistika iš retorikos perėmė visą figūrų mokslą
(VLE XIX 791).
Pirmoji XX a. pusė lietuvių literatūros mokslo istorijoje yra esminis
laikotarpis – tada padėti šiuolaikiniai šios mokslo šakos pagrindai (Viliūnas
2003: 261). Tuo metu buvo kuriama ir brandinama dabartinė tradicinė
lietuvių literatūros mokslo terminija. Paskelbus nepriklausomybę, pradėtoje kurti Lietuvos švietimo sistemoje ir vėliau literatūra buvo vienas svarbiausių humanitarinių lietuviškos mokyklos mokomųjų dalykų. Literatūros
mokyta Aukštuosiuose kursuose Kaune (veikė 1920–1922), kurie turėjo
humanitarinį skyrių, mokytojų seminarijose. Nuo 1922 m. literatūrą buvo galima studijuoti dviejuose tais metais įkurto Lietuvos universiteto (nuo
1930 m. – Vytauto Didžiojo universitetas) fakultetuose – Humanitarinių
mokslų ir Teologijos-filosofijos. Literatūros mokymui ir mokymuisi ypač
reikėjo ne tik lietuviškų mokymo(si) priemonių, bet ir sutvarkytos lietuviškos literatūros mokslo terminijos. Tarpukariu pasirodė pirmosios specialiosios literatūros teorijos knygos, kurios taip pat yra pirmosios lietuviškos stilistikos mokymo priemonės, svarbūs lietuvių stilistikos terminų
šaltiniai1.
1

Figūrų ir tropų pavadinimų lietuviškuose literatūrinės tematikos tekstuose buvo vartojama ir anksčiau
(plačiau žr. Mitkevičienė 2007).
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Šiame straipsnyje analizuojami 77 vienažodžiai figūrų ir tropų pavadinimai, surinkti iš 1918–1940 m. literatūros teorijos, lietuvių literatūros,
visuotinės ir užsienio šalių literatūros istorijos darbų (žr. šaltinių sąrašą).
Straipsnio šaltiniai yra šie:
1) visi tarpukario literatūros teorijos vadovėliai: du skirtingi pirmojo lietuviško literatūros teorijos vadovėlio, parašyto Kazio Bizausko, leidimai
(1918, 1922), Stasio Češūno (1925), Motiejaus Gustaičio (1927), Jono Norkaus (1930) ir Juozo Ambrazevičiaus (1938) literatūros teorijos darbai;
2) lietuvių literatūros istorijos darbai: Albino ir Marijos Iešmantų (1923),
Vinco Zajančkausko (1928), Zigmo Kuzmickio (5 d., 1931–1934), Motiejaus Miškinio (1939) literatūros istorijos vadovėliai; Lietuvos universiteto (VDU) dėstytojų veikalai – du Mykolo Biržiškos literatūros istorijos
leidimai (1920, 1925), trys Juozo Tumo-Vaižganto literatūros istorijos
paskaitų knygelės (1924, 1925), Vinco Mykolaičio-Putino lietuvių literatūros istorijos veikalas (1936). Taip pat tautosakos vadovėlis – M. Biržiškos Dainų literatūros vadovėlis (1923), kuris papildo tiriamus autoriaus
literatūros istorijos veikalus (apie tai užsimena jis pats);
3) visuotinės literatūros istorijos vadovėliai: Gabrielės Petkevičaitės-Bitės (2 d., 1922, 1924), Vlado Dubo (du leidimai, 1923, 1927), J. Norkaus
(1931), J. Ambrazevičiaus ir bendraautorių Juozo Griniaus (d. 1–2), Antano Vaičiulaičio (d. 2) (1938, 1939) darbai;
4) užsienio šalių literatūros istorijos darbai: V. Dubo prancūzų (2 d.,
1929, 1930), Juozo Ereto vokiečių (1931), Balio Sruogos rusų (2 d., 1931,
1933), Vladimiro Šilkarskio graikų (1938) literatūros istorijos veikalai2.
Straipsnio tikslas – aptarti vienažodžių figūrų ir tropų pavadinimų kilmę
ir sinonimiją, parodyti terminų kaitą, nustatyti įsitvirtinusius terminus.
Darbo metodai – aprašomasis analitinis, gretinamasis.
Figūrų ir tropų sampratos
Figūrų ir tropų sąvokos, pirmosios jų klasifikacijos siekia antikos laikus,
antikinę retoriką. Bet jau nuo antikos tropai ir figūros nevienodai suprantami. Vieniems tropai yra viena iš figūrų atmainų, kiti figūras ir tropus
skiria – tropų požymis yra vaizdingumas, o figūros laikomos sintaksės
reiškiniu (Zaborskaitė 1982: 97). 1918–1940 m. literatūros teorijos vado2

Tos pačios knygos leidimai šiame straipsnyje laikomi skirtingais šaltiniais, o atskirai išleistos to paties darbo dalys – vienu šaltiniu.
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vėliuose tropai nelaikomi figūrų rūšimi (dėl to šio straipsnio antraštė –
figūrų ir tropų pavadinimai), tad šias dvi sąvokas įvardijančių terminų
šaltiniuose nesieja hierarchinis santykis. K. Bizauskas 1918 m. vadovėlyje
taip apibrėžė tropus: „žodžiai ir išsireiškimai, vartojami perkeltoje prasmėje“ BizR 39. Dvidešimtmečiu vėlesnė J. Ambrazevičiaus (1938) apibrėžtis
yra siauresnė: „žodis, vartojamas netiesiogine prasme, yra vadinamas tropu“ Am 43. K. Bizauskas 1918 m. gana miglotai aiškino, kad „figūromis
vadinasi tokie išsireiškimai, kuriuose rašytojas jausmų pagautas, nutolsta
nuo paprastųjų išsireiškimo būdų“ BizR 47 (panašiai formuluojama ir
vėlesniame 1922 m. leidime). J. Ambrazevičius 1938 m. pateikė terminologiškesnę figūrų apibrėžtį: „stiliaus priemonės, pareinančios nuo sakinių
sudarymo ir jų sujungimo, vadinamos figūromis.“ Lietuviškojoje enciklopedijoje (1940) sąvoka „figūra“ Juozo Žiugždos aiškinama panašiai kaip
J. Ambrazevičiaus vadovėlyje.
S. Češūnas (1925) tropus priskiria prie poezijos, o figūras – prie kalbos
priemonių, M. Gustaitis (1927) tropus apibūdina kaip kalbos lytis, o figūras – kaip retoriškus posakius. Tropais tiriamuose šaltiniuose laikoma
metafora, alegorija, prozopopėja, metonimija, sinekdocha, antonomazija,
hiperbolė, litotė, ironija, sarkazmas, perifrazė, simbolis, o figūromis –
apostrofa, pakartojimas, paralelizmas, laipsniavimas, antitezė, nutylėjimas,
elipsė, retorinis klausimas ir retorinis sušukimas, korekcija (S. Češūnas
prie figūrų skiria hiperbolę ir litotę). Ne visi šaltinių autoriai juos visus
išvardija, vieni nurodo jų tarpusavio ryšį, kiti – ne. Kai kurie autoriai
tropais laiko epitetą (BiržD, Nor) ir palyginimą (BiržD, Birž2, Nor). Pastarosios sąvokos dabar literatūros moksle priskiriamos prie tropų (žr. Zaborskaitė 1982: 105-106; LTA 96; LEM 391), nors pažymima, kad jas „iš
tropo sferos linkstama išbraukti“ (LTA 96). Į paralelizmą, gradaciją J. Ambrazevičiaus ir J. Griniaus vadovėlyje žvelgiama plačiau – jie laikomi kompozicijos priemonėmis.
Klasikinėje lietuvių literatūrologijoje tropai paprastai priskiriami prie
figūrų (žr. Zaborskaitė 1982: 104; LEM: 391). Lietuvių kalbotyroje tropai
taip pat laikomi stiliaus (kalbos) figūrų rūšimi (žr. KTŽ; Župerka 2001:
57; Vaskelienė 2007: 19). Retorikoje skiriami tropai ir retorinės figūros.
Keletas retorinių minties (semantinių) figūrų, kaip ir tropai, remiasi perkėlimu, tačiau yra ne žodžio, o minties tropai. Tai išplėtotos metaforos –
alegorija ir parabolė, tais pačiais kaip ir tropai terminais įvardijamos figūros hiperbolė, ironija, litotė, emfazė (Koženiauskienė 1999: 206). Litera178
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tūrologijoje prozopopėja priskiriama prie tropų, o retorikoje – prie retorinių minties figūrų (žr. Zaborskaitė 1982: 108; LŽ; LEM 247; Koženiauskienė 1999: 334).
Tiriamojo laikotarpio literatūros istorijos darbuose taip pat yra figūrų
pavadinimų, bet juose dažniausiai nepateikiama figūrų ir tropų klasifikacijos, dėl to ne visada aišku, kas priskiriama prie figūrų, o kas laikoma
tropais. Dėl to nuspręsta šiame straipsnyje figūras ir tropus aptarti kartu.
Renkant terminus šiam straipsniui iš akių nebuvo išleidžiami dabartinės
enciklopedijos ir žodynai, literatūros mokslo, kalbotyros ir retorikos darbai. Tad, remiantis dabartine figūrų ir tropų klasifikacija, čia taip pat
analizuojami terminai, kuriais pavadinama aliuzija, eufemizmas, išvardijimas, kalambūras, paradoksas, paralelizmas, pleonazmas, periodas, nors
šiuos terminus vartoję tiriamų šaltinių autoriai jų nevadino nei figūromis,
nei tropais. Pavyzdžiui, apie pleonazmą ano meto literatūros teorijos vadovėliuose rašoma, kad vienuose tekstuose tai yda, kituose – stiliaus priemonė. XX a. pradžios rusų enciklopediniame žodyne, kuriuo galėjo naudotis kai kurie autoriai, eufemizmas, pleonazmas, paradoksas minimi figūrų straipsnyje (žr. ЭС 1902: 649).
S K OLINI A I

Skolintų vienažodžių figūrų ir tropų pavadinimų yra mažiau nei lietuviškų. Jie sudaro 40,3 % (iš 77) vienažodžių terminų.
Hiperonimai figūra ir tropas
Terminas tropa BizR 39 / tropas BizR 44, BizL 59, BiržD 79, Birž2 38,
Češ 25, Gus 79, Zaj 53, Nor 25, NorV 248, Kuz I 24, Put 257, Am 43,
AG 14, Miš 633 yra graikiškos kilmės (bet plg. TŽŽe gr., VTŽŽe lot. <
gr., ЛЭТП gr.), o figūra BizR 47, BizL 70, BiržD 93, Birž2 136, Češ 26,
Gus 31, Zaj 53, Nor 33, NorV 193, Kuz I 24, Put 253, Am 53, Miš 65 –
lotyniškos4. J. Norkus (1930) prie tropo prirašė lietuvišką keitimą, bet
vartojo vien tik tarptautinį terminą. Tad lieka neaišku, ar tas keitimas
laikytinas terminu ar tik paaiškinimu. K. Bizauskas (1922) vartojo sudė3

Šaltinių nuorodos po termino dėstomos chronologiškai. Įstrižuoju brūkšniu skiriami termino variantai –
skirtingi to paties termino pavidalai. To paties termino variantai (fonetiniai ir rašybos, morfologiniai) laikomi vienu terminu.

4

Figūros sąvoka atsirado senovės Graikijoje (VLE XIX 791), bet pats tarptautinis terminas figūra yra
lotyniškos kilmės.
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tinį terminą figūrinis posakis BizL 173. Sudėtinių terminų, kurie vadovėliuose konkuruoja su terminu figūra, yra ir daugiau, pvz.: sinonimai retoriškasis posakis Gus 31 / retoriškas posakis Gus 33 ir retorikos posakis Gus
37, Zaj 89; sinonimai retorinis papuošimas BizL 174, retorinis pagražinimas
DubB 157, Sr II 182 ir retorinė puošmena Put 500; sinonimai retoriška
priemonė Kuz V 111 ir retorinė priemonė Šil 116 ir kt.
Iš kitų kalbų atėję skolinti figūrų ir tropų rūšių pavadinimai yra tarptautiniai terminai. Tarp jų daugiausia yra graikiškos kilmės terminų5,
pvz.: antonomazija BizL 68, Gus 85, antropomorfizmas AGV 52, autoironija Birž2 133, chiazmas Er 16, epitetas BizR 34, BizL 53, DubB 35,
BiržD 80, Birž2 38, Češ 28, Gus 79, DubL 29, DubP I 313, Nor 27,
NorV 14, Kuz I 24, Sr I 87, Put 35, Šil 183, Am 38, AG 14, Miš 6, eufemizmas Gus 11, ironija6 BizR 46, BizL 69, DubB 98, BiržD 80, Pet
II 60, VžgV 62, Birž2 38, Gus 86, DubL 102, DubP I 112, Nor 32, NorV
179, Er 81, Sr I  162, Kuz II 130, Put 19, Am 48, AGV 211, Miš 148,
metonimija BizR 44, BizL 60, Birž2 38, BiržD 80, Češ 21, Gus 85, Nor 29,
Kuz II  129, Put 257, Am 47, perifrazė Gus 10, DubP II 99, Nor 31,
Kuz II  145, Miš 269, pleonazmas BizR 24, BizL 40, Gus 13, Nor 21,
sarkazmas BizR 46, BizL 69, Gus 86, DubP I 275, Nor 33, NorV 250,
Sr II 37, simbolis BizR 42, BizL 63, DubB 117, Ieš 133, Pet II 5, Češ 75,
Gus 84, DubL 56, DubP I 73, NorV 25, Er 84, Sr I 151, Kuz II 143,
Put 142, Am 46, AG 14, Miš 82. Vietoj antropomorfizmo dabar literatūros
moksle įsigalėjo kita tarptautinio termino forma – antropomorfizacija
(žr. Zaborskaitė 1982: 108; LEM 247), plg. lotyniškos kilmės terminą
personifikacija.
Kiti graikiškos kilmės terminai tiriamuoju laikotarpiu varijavo, pvz.:
antitezė BizR 50, BizL 75, Češ 27, DubL 254, DubP II 80, Er 139, Sr I 98,
Kuz II 127, Put 203, Šil 254, Am 54, AG 102 / antiteza Pet I 33 / antitėzė BiržD 97 (plg. antitezė TŽŽ 1936, dabar taip pat antitezė LEM 353),
hiperbolė BizR 45, Češ 27, Gus 86, Kuz I 85, Put 346, Am 49, AG 144,
Miš 46 / iperbolė Birž 80, Birž2 38 / hiperbola BizL 68, VžgA 4, Nor 31,
Sr I 77, Kuz I 66 (plg. hiperbolė TŽŽ 1936), perijodas BizR 20, BizL 34,
Nor 37, Kuz I 138, Sr II 255 / periodas Gus 30, DubL 121, Put 50 (plg.
periodas TŽŽ 1936), litotas Češ 27 / litotė Gus 86 (plg. litotė TŽŽ 1936),
5

Tarptautiniai terminai šiame straipsnyje skirstomi pagal pradinį šaltinį.

6

Ironija priklauso ne vien stilistikos, bet ir pasaulėvaizdžio sferai (LTA 102; LEM 155).
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prozopopeja BizR 42, Am 44, Miš 107 / prozopopėja BizL 64, BiržD 80,
Ieš 124, Birž2 38, Gus 81, Nor 30, Kuz V 177 (plg. prozopopėja TŽŽ 1936),
sinekdocha BizR 44, BizL 67, Birž2 38, Češ 17, Nor 30, Sr I 152, Kuz II 129,
Put 257, Am 48 / sinekdokė BiržD 80 / sinėkdokė BiržD 87 / sinekdochė
Gus 85 (plg. sinekdocha TŽŽ 1936). Dabar vartojamas tas variantas, kuris
įdėtas į 1936 m. tarptautinių žodžių žodyną.
Kai kurie dabar neįsigalėję terminų variantai buvo vartojami tik viename iš tiriamų šaltinių, pvz.: alegorija BizR 41, BizL 62, BiržD 86, DubB
41, Češ 24, Gus 81, DubL 30, DubP I 73, Nor 28, NorV 65, Er 51,
Kuz I 114, Sr II 371, Put 39, Am 45, AG 119, Miš 64 / allegorija Šil 280,
apostrofa BizR 47, BizL 70, Kuz I 24 / apostropė BiržD 93 (plg. apostrofa TŽŽ 1936), metafora BizR 39, BizL 60, DubB 41, Birž2 38, Češ 24,
Gus 80, DubL 29, DubP I 182, Nor 28, Er 156, Sr I 99, Kuz I 149,
Put 35, Am 44, AG 144, Miš 63 / metaporė BiržD 80.
Graikišku taip pat laikomas varijavęs figūros pavadinimas elipsė BizR
50, BizL 76, BiržD 93, Češ 28, Kuz I 155 / elipsis Gus 29, Am 55 /
elipsas DubP II 189 (plg. elipsė TŽŽ 1936; TŽŽe gr.; VTŽŽe lot. < gr.;
ЛЭТП gr.).
Lotyniškos kilmės tėra keli figūrų pavadinimai. Visi jie turi formantą
-ija, pvz.: amplifikacija Gus 11, gradacija BizR 49, BizL 74, Zaj 110, AGV
190, personifikacija Gus 81, DubP I 89, Er 123, Sr I 98, Kuz I 138, Put
348, Miš 65 (TŽŽe lot.; VTŽŽe pranc. < lot.). Su lotynų arba prancūzų
kalba siejamas ir terminas aliuzija Er 155, Sr II 341, Put 414 / alliuzija
Šil 206 (TŽŽe, VTŽŽe pranc. < lot.; VLE I vid. a. lot.; ЛЭТП pranc.).
Nelietuvintą inversio Gus 40 (plg. inversija TŽŽ 1936) paliko vienintelis šiuo terminu įvardijamą sąvoką pavartojęs M. Gustaitis.
Iš prancūzų kalbos kilo varijavęs terminas kalamburas DubB 63 /
kalambūras Gus 10, DubL 99. Arba su prancūzų, arba su graikų kalba
siejamas terminas paralelizmas BizR 24, BizL 40, BiržD 64, Gus 14,
Nor 22, Sr I 87, Put 32, Am 41, AG 13, Miš 50 / paralėlizmas Kuz I 23
(VTŽŽe pranc., ЛЭТП gr.).
Nors šie terminai ir vienažodžiai, ne visi jie yra vieno lygmens, pavyzdžiui, J. Ambrazevičiaus (1938) klasifikacijoje terminas metafora turi tris
rūšinius terminus: prozopopeja, alegorija, simbolis. Tad atitinkamai dvižodis
terminas metafora prozopopeja Am 45 yra ilgoji termino prozopopeja forma ir rūšinis metaforos terminas. Hierarchinis santykis sieja terminus ironija ir autoironija.
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1918–1940 m. šaltiniuose vartojama abstraktų, sudarytų iš tropus įvardijančių terminų ar jų vedinių, pvz.: hiperbolizmas Put 397, ironizavimas
Put 232, sinonimai metaforumas Ieš 6 ir metaforiškumas DubP I 182,
metonimiškumas Češ 21 ir kt.
L IE T U V I Š K I T E R M I N A I

Tiriamuose 1918–1940 m. šaltiniuose pavartoti 46 lietuviški vienažodžiai
figūrų ir tropų pavadinimai. Visų pirma, tai tuo metu vieninteliai sąvokų
įvardijimai, neturintys jokių – net ir lietuviškų – vienažodžių sinonimų:
dvigubumas Sr II 182 „anadiplozė?“ (plg. lot. anadiplosis „sudvejinimas,
padvigubinimas“ (Koženiauskienė 1999: 266)), išskaitymas Kuz I 74, Put
33 (dabar išvardijimas (žr. Župerka 2001: 73; Vaskelienė 2007: 28)), nutylėjimas BizR 50, BizL 76, BiržD 93, Češ 28, Gus 37, Nor 35, Kuz III 269,
paraginimas Er 77 „retorinio kreipinio forma – adhortacija?“ (plg. lot.
adhortatio „padrąsinimas, paraginimas“ (Koženiauskienė 1999: 332)), pasitaisymas (correctio) Gus 37 (dabar korekcija (žr. Koženiauskienė 1999:
282; Župerka 2001: 74; Vaskelienė 2007: 29)). Kiti lietuviški vienažodžiai
terminai turi sinonimų – lietuviškų (bendrašaknių ir nebendrašaknių) ir
tarptautinių (nebendrašaknių).
Lietuviški sinonimai
Trinarę vienažodžių sinoniminių terminų eilutę sudaro lietuviški bendrašakniai sinonimai pakartojimas BizR 47, BizL 71, DubB 82, Birž2 38,
DubL 125, Er 35, Sr I 152, Put 37, Am 54, AG 144, Miš 51 (bet plg.
pasikartojimo figūra Am 76), kartojimas7 DubB 9, BiržD 93, Češ 26,
Gus 33, Nor 33, Kuz I 24, Miš 48 ir atkartojimas Kuz I 54. Įsigalėjo
priešdėlėtas terminas pakartojimas (žr. Zaborskaitė 1982: 114; LTA 111;
LEM 352), kuris ir tiriamuoju laikotarpiu buvo populiariausias. Atkreiptinas dėmesys, kad kalboje tokie priešdėlėti žodžiai nėra nepriešdėlėtų
žodžių sinonimai, bet, kai jie imami tai pačiai sąvokai įvardyti, jų reikšmės
skirtumai neutralizuojami.
Keturnarė lietuviškų bendrašaknių sinonimų eilutė – palyginimas BizR 35,
BizL 54, Pet I 25, DubB 41, VžgA 43, Češ 22, Gus 79, DubL 8,
DubP I 182, Nor 17, NorV 14, Er 124, Sr I 87, Kuz II 145, Put 35, Šil 27,
7

Terminas kartojimas NorV 189 taip pat buvo vartojamas vienam iš kūrinio trūkumų įvardyti. Tokia
reikšme jis priklauso semantinei veiksmų pavadinimų grupei.
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Am 41, AG 14, Miš 61, lyginimas BiržD 80, Birž2 38, Nor 26, NorV 14,
Kuz I 23, prilyginimas Birž2 96, AGV 210 ir sulyginimas DubP I 242,
Kuz II 140. Įsitvirtino didesnėje dalyje šaltinių vartotas priešdėlėtas terminas palyginimas (žr. Zaborskaitė 1982: 106; LTA 96; LEM 391).
Į keturnarę vienažodžių sinoniminių terminų eilutę įeina terminai užklausimas BizR 51, paklausimas BizL 77, Kuz II 70, įklausimas BiržD 93
(plg. įšaukimas BiržD 99), klausimas Birž2 38, Er 77, Kuz I 47, Put 253,
Am 55. Neįprastas tik M. Biržiškos naujadaras įklausimas. Įsigalėjo nepriešdėlėtas terminas klausimas – populiariausias anuomet (plg. (retorinis)
klausimas – Zaborskaitė 1982: 114; LTA 114; LEM 353).
Penkianarę vienažodžių sinoniminių terminų eilutę sudaro bendrašakniai
terminai šaukimas BizR 51, Birž2 38, sušukimas BizL 77, Gus 32, Kuz I 134,
Put 253, Miš 175, įšaukimas BiržD 93, šauksmas BizL 71, Sr I 147, šūkis
Kuz III 2198. Kaip ir kitų bendrašaknių sinonimų atvejais įsigalėjo tiriamuoju laikotarpiu populiariausias terminas – sušukimas (plg. (retorinis)
sušukimas, žr. Zaborskaitė 1982: 114; LTA 114; LEM 353).
Sąvoka „retorinis klausimas“ taip pat įvardijama ir sudėtiniu terminu
retoriškas klausimas Češ 28, Gus 3 / ritoriškasis klausimas Kuz III 107 /
retoriškasis klausimas Kuz III 238, o „retorinis sušukimas“ – ritoriškasis
sušukimas Kuz IV 39. Šalutinis tokių sudėtinių terminų dėmuo nėra
rūšinis šios semantinės grupės terminų kontekste – retoriškas klausimas
ir klausimas, ritoriškasis sušukimas ir sušukimas konkuruoja kaip ilgosios
ir trumposios terminų formos. Tad atitinkamai trižodžio termino knyginis retoriškas kreipimasis Put 19 rūšinis dėmuo terminų sistemoje yra vien
tik knyginis.
Beveik visi išvardyti lietuviški terminai priklauso veiksmų pavadinimų
(veiksmažodžių abstraktų) darybos kategorijai. Išsiskiria tik B. Sruogos
pavartotas nesistemiškas terminas dvigubumas – ypatybės pavadinimas pagal darybą.
Lietuviški ir tarptautiniai sinonimai
Jau XIX a., kai pradėti lietuviškai rašyti literatūros mokslo darbai, kai
kurioms tarptautinėms figūrų ir tropų sąvokoms buvo ieškoma lietuviškų
terminų. Tai tęsėsi ir 1918–1940 m. Tad tiriamuose šaltiniuose vartojama
8

Terminą šūkis Sr I 160 B. Sruoga vartojo kita – „devizo“ – reikšme.

Terminologija | 2014 | 21

183

lietuviškų ir tarptautinių sinoniminių terminų. Ta pati sąvoka taip pat
įvardijama tarptautiniu ir daugiau nei vienu lietuvišku terminu, todėl
susidaro kelianarės sinonimų eilutės.
Skirtingos kilmės sinonimai yra lietuviškas terminas išleidimas BizR 50,
BizL 76, BiržD 93 ir varijuojantis tarptautinis terminas elipsė, sudarantys
dvinarę sinonimų eilutę. Šie sinonimai konkuruoja tik tiriamojo laikotarpio
pradžioje: K. Bizauskas abiejuose vadovėlio leidimuose lietuvišką sinonimą
prirašė po tarptautinio termino, o M. Biržiška (1923) – atvirkščiai. J. Ambrazevičius (1938) suplakė „elipsės“ ir „nutylėjimo“ sąvokas, tad jis kaip
elipsės sinonimą pateikė ne terminą išleidimas, o nutylėjimą Am 55 (dabar
literatūros moksle vartojama elipsė, žr. Zaborskaitė 1982: 113; LEM 353).
Darybiniai sinonimai9 priešprieša BizR 50, BiržD 93, Birž2 38, Nor 35
ir priešpriešis Gus 37 bei varijuojantis tarptautinis terminas antitezė įeina
į trinarę sinonimų eilutę. Pirmame K. Bizausko vadovėlio leidime (1918)
ir M. Biržiškos dainų vadovėlyje (1923), kuriuose sinonimiškai vartojami
šie skirtingos kilmės terminai, pirmenybė teikiama lietuviškai priešpriešai,
tačiau vėliau K. Bizauskas (1922) vartojo vien tarptautinį, o M. Biržiška
(1925) priešingai – vien lietuvišką terminą (plg. sudėtinį rūšinį terminą
laipsniuojama priešprieša BiržD 97). M. Gustaitis (1927) taip pat pirmenybę teikė lietuviškam terminui – darybiniam priešpriešos sinonimui priešpriešis. J. Norkaus vadovėlyje (1930) randame vien lietuvišką sinonimą.
Tiriamuose ketvirto XX a. dešimtmečio šaltiniuose vartojamas tik tarptautinis terminas (dabar antitezė, žr. Zaborskaitė 1982: 112; LTA 112;
LEM 353).
Trinarė sinonimų eilutė yra lietuviški bendrašakniai sinonimai kreipimasis BizR 47, BizL 70, BiržD 93, Birž2 38, Gus 33, Nor 35, Kuz II 90,
Put 253, Am 55, atsikreipimas BiržD 99 ir varijuojantis tarptautinis terminas apostrofa. Lietuviškas sinonimas kreipimasis net populiaresnis už
tarptautinį – vartojamas didesnėje šaltinių dalyje. Pirmenybę lietuviškam
terminui teikė abu skirtingos kilmės sinonimus vartojęs K. Bizauskas (1918
ir 1922), M. Gustaitis (1927), o tarptautiniam – Z. Kuzmickis (1931,
1932). M. Biržiškos vadovėlyje (1923) šios sąvokos įvardijimai sudaro
trinarę sinonimų eilutę (kreipimasis, atsikreipimas ir apostropė), kurios
dominantė – kreipimasis. Dabar apostrofa retorikoje yra vienas iš retorinio
kreipinio variantų (žr. Koženiauskienė 1999: 331).
9

Darybiniai sinonimai nuo darybinių variantų skiriami pagal Jolantos Vaskelienės nusakytus kriterijus (žr.
Vaskelienė 2013: 207–210).

184

Asta Mitkevičienė | Figūrų ir tropų pavadinimai 1918–1940 m.
						 | literatūros mokslo darbuose

Lietuviški nebendrašakniai sinonimai perdėjimas BizR 45, BizL 68, Gus
86, DubL 257, DubP I 313, Nor 31, NorV 68, Er 137, Sr II 342, padidinimas NorV 68, Šil 108 ir varijuojantis tarptautinis terminas hiperbolė
taip pat sudaro trinarę sinonimų eilutę. Šie lietuviškos ir tarptautinės kilmės terminai konkuruoja visą tiriamąjį laikotarpį. K. Bizauskas (1918,
1922), M. Gustaitis (1927), J. Norkus (1930) pirmenybę teikė tarptautiniam
terminui, tačiau J. Norkus kitame vadovėlyje (1931) jau vartojo tik lietuviškus terminus – leksinius sinonimus perdėjimas, padidinimas NorV 68
(plg. TŽŽe gr. hyperbolē „permetimas, padidinimas“). Vien tik pastarąjį
sinonimą vartojo V. Šilkarskis (1938). Pirmame B. Sruogos vadovėlio
tome (1931) aptinkamas tarptautinis terminas, o antrajame (1933) – perdėjimas. Atkreiptinas dėmesys, kad M. Biržiška iperbolei neteikė jokio
lietuviško sinonimo, nors jis buvo linkęs lietuvinti terminus. Įsigalėjo
tarptautinis terminas (žr. Zaborskaitė 1982: 111; LTA 101; LEM 248).
Į trinarę sinonimų eilutę įeina lietuviški sinonimai sugretinimas BiržD 65,
Miš 59, lygiagretybė Nor 22 ir tarptautinis terminas paralelizmas. M. Biržiška (1923) vartojo tiek sistemišką lietuvišką terminą sugretinimas, tiek tarptautinį terminą paralelizmas, pateikdamas juos greta pirmenybę teikė lietuviškam terminui. J. Norkaus vadovėlyje (1930) vyrauja lietuviškas naujadaras lygiagretybė, išsiskiriantis tuo, kad yra vardažodžio, o ne veiksmažodžio
abstraktas kaip kiti lietuviški šios semantinės grupės terminai. Daugumoje
kitų šaltinių vartojamas vien tik tarptautinis terminas. Dabar įsigalėjo terminas paralelizmas (žr. Zaborskaitė 1982: 114; LTA 112; LEM 353).
B. Sruoga vadovėlyje vartojo terminų junginį palyginimai ir prilyginimai
Sr II 182. Gali būti, kad antruoju terminu įvardijama sąvoka „paralelizmas“.
Tokiu atveju šių bendrosios leksikos sinonimų reikšmės literatūros mokslo terminijoje būtų diferencijuotos.
Keturnarę sinonimų eilutę sudaro lietuviški terminai laipsniavimas BizR
49, BizL 74, BiržD 93, Birž2 38, Gus 38, Nor 34, Er 56, Kuz I 74, Put
253, Am 54, AG 32, sutvirtinimas BizR 49, sustiprinimas Sr II 182 (?) ir
tarptautinis terminas gradacija. 1918 m. K. Bizauskas vartojo tris sinonimus sutvirtinimas arba laipsniavimas (gradacija) BizR 51, bet kitame to
paties vadovėlio leidime (1922) paliko tik du – laipsniavimas (gradacija)
BizL 74. Vėliau B. Sruoga (1933) vartojo terminą sustiprinimas, deja, iš
konteksto sunku tiksliai pasakyti, ar juo įvardijama „gradacija“ ar kuri
kita figūra (B. Sruogos žodžiais tariant, retorinis pagražinimas Sr II 182).
Lietuviškas terminas laipsniavimas ketvirto dešimtmečio šaltiniuose buvo
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populiaresnis už savo tarptautinį sinonimą (sinonimiškai vartojo tik J.
Ambrazevičius su bendraautoriais (1938, 1939)). Laipsniavimas yra aiškus
tarptautinio pavadinimo sekinys, greičiausiai todėl ir įsigalėjo. Tiek žodžio
sutvirtinimas, tiek jo sinonimo sustiprinimas leksinės reikšmės per siauros,
plg. laipsniavimas „vienarūšių sakinio dalių arba vienarūšių sakinių išvardijimas, kai išskaičiuojamos sąvokos eina silpnėjančia arba stiprėjančia tvarka“ (LEM 353) (retinta mano – A. M.). Iš tirtų šaltinių vien
V. Zajančkausko vadovėlyje apsiribojama tarptautiniu terminu (dabar tik
laipsniavimas, žr. Zaborskaitė 1982: 114; LTA 113; LEM 353).
Sąvokos „personifikacija“, „prozopopėja“, „antropomorfizacija“ yra susijusios tarpusavyje, tad jų įvardijimus tikslinga aptarti greta.
Keturnarę sinonimų eilutę sudaro lietuviški nebendrašakniai sinonimai
gyvinimas Gus 81, sužmoninimas Kuz I 138, įasmeninimas Put 348 ir tarptautinis terminas personifikacija. M. Gustaičio vadovėlyje (1927) vartojamas
lietuviškas terminas gyvinimas, bet vyrauja tarptautinis terminas. Z. Kuzmickis (1931) pirmenybę teikė lietuviškam terminui sužmoninimas, o
V. Mykolaitis-Putinas (1936) – įasmeninimas (plg. TŽŽe personifikacija –
lot. persona „asmuo“ + facio „darau“). Kituose ketvirto dešimtmečio
šaltiniuose užfiksuotas tik tarptautinis terminas. Dabar termino personifikacija sinonimas yra V. Mykolaičio-Putino vartotasis įasmeninimas
(žr. Zaborskaitė 1982: 108; LEM 247).
Į keturnarę sinonimų eilutę taip pat įeina lietuviški sinonimai įasmeninimas BizR 42, BizL 64, įgyvinėlis BiržD 80, įgyvinimėlis Nor 30
(plg. TŽŽe gr. prosōpopoiia „įasmeninimas“) ir varijuojantis tarptautinis
terminas prozopopėja. M. Gustaitis prozopopėją laiko „aukštesniu personifikacijos laipsniu“ Gus 81. Didesnėje šaltinių dalyje galima rasti tik
tarptautinį terminą, vien lietuviško termino vartojimo atvejų nepastebėta.
Pirmenybę lietuviškam terminui iš visų tiek tarptautinį terminą, tiek kurį nors jo lietuvišką sinonimą pavartojusių autorių teikė M. Biržiška
(1923) ir J. Norkus (1930). Nė vienas iš trijų lietuviškų sinonimų neprigijo (dabar prozopopėja, žr. Zaborskaitė 1982: 108; LEM 247). Įasmeninimas, kurio tarptautinio sinonimo etimologinė reikšmė yra panaši į personifikacijos reikšmę, tik skiriasi pačių terminų kilmė (vienas graikiškas,
kitas lotyniškas), tapo „personifikacijos“ pavadinimu. Naujadaras įgyvinėlis nėra veiksmo pavadinimas kaip kiti šios semantinės grupės terminai,
be to, priesaga jam suteikia menkinamąją reikšmę, o įgyvinimėlis dar ir
netaisyklingos darybos.
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Taigi terminas įasmeninimas 1918–1940 m. terminijoje yra dvireikšmis,
o atskiruose šaltiniuose – vienareikšmis.
Į dvinarę sinonimų eilutę įeina lietuviškas terminas sužmoginimas AGV 52
ir tarptautinis antropomorfizmas. Šiais terminais įvardijama sąvoka vartojama tik J. Ambrazevičiaus, J. Griniaus ir A. Vaičiulaičio vadovėlyje (1939),
pirmenybė teikiama tarptautiniam terminui. Dabar literatūros moksle įsigalėjo tarptautinis terminas antropomorfizacija (žr. Zaborskaitė 1982: 108;
LEM 247). Beje, atkreiptinas dėmesys, kad variantais sužmoginimas ir
sužmoninimas tiriamuoju laikotarpiu buvo įvardijamos skirtingos sąvokos –
sužmoginimas (AGV) „antropomorfizmas“, sužmoninimas (Kuz) „personifikacija“. Šios sąvokos gana artimos.
Vienas kitas autorius lietuvinimo keliu nuėjo dar toliau, pavyzdžiui,
M. Biržiškos vadovėlyje (1923) pramaišiui vartojami terminai metonimija
ir pakeituolėlis BiržD 80, o J. Norkaus vadovėlyje (1930), nors metonimija ir vyrauja, dar pateiktas lietuviškas pakeitimas Nor 29 (plg. TŽŽe
gr. metonymia „vardo pakeitimas“). J. Norkaus lietuviškas tarptautinio
termino sinonimas sudarytas sistemiškai, bet literatūrologijai būtų pernelyg miglotas. M. Biržiškos pakeituolėlis konotuotas ir sukauptoje medžiagoje atrodo nesistemiškas (kita vertus, šis autorius galėjo bandyti kurti
savo sistemą, plg. įgyvinėlis ir kt.). Vėlesniame vadovėlyje (1925) M. Biržiška vartojo tik terminą metonimija.
S. Češūnas (1925) greta termino metafora skliaustuose pateikė pernaša,
priematas Češ 24 (vyrauja tarptautinis). Abu lietuviški galūnių vediniai
įtraukti į LKŽe (pavyzdžiai iš raštų): pernaša „3. perkėlimas, metafora“,
priematas „2. primestas, prikergtas dalykas“, nors prirašytame pavyzdyje
„Kiekvieną daiktą pristatykime mokinio akims tokį, koks jis yra, nepagražintą priematais, hiperbolėmis“ galime įžvelgti metaforos reikšmę.
M. Biržiškos vadovėlyje (1923) konkuruoja epitetas ir bendrašakniai
sinonimai prievardėlis BiržD 84 ir prievardis BiržD 80, vyrauja deminutyvas. Šiuo atveju mažybinė deminutyvo reikšmė yra neutralizuota.
J. Norkus (1930), nors ir teikė pirmenybę tarptautiniam terminui epitetas, kelis kartus taip pat pavartojo M. Biržiškos termino variantą prievar
dėlė Nor 27. Vėliau tiek M. Biržiška (1925), tiek J. Norkus (1931) var
tojo tik tarptautinį terminą.
M. Gustaitis (1927) prie termino sinekdochė prirašė aprėpimas Gus 85,
bet toliau vartojo tarptautinį terminą (plg. gr. synekdochē „sutalpinimas,
vartojimas ne pagal apimtį“ (Koženiauskienė 1999: 225)).
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J. Norkaus vadovėlyje (1930) tarptautinio termino ironija sinonimas yra
patyčios Nor 32, kuris nėra tikslus, turi neigiamą konotaciją.
Sąvokos, kurios buvo įvardytos įsigalėjusiais lietuviškais terminais, ir kai
kuriose kitose kalbose turi nacionalinius tarptautinių terminų atitikmenis,
pavyzdžiui, rusų повторение, сравнение, восклицание, олицетворение ir
kt. Tai greičiausiai turėjo įtakos ir lietuvių terminijai.
Tiriamuose šaltiniuose su vienažodžiais lietuviškais ir tarptautiniais terminais konkuruoja atitinkami sudėtiniai terminai su dėmeniu figūra, pvz.:
apostrofos (kreipimosi) figūra Kuz I 22, laipsniavimo figūra Am 54, nutylėjimo figūra BizL 76, pakartojimo figūra BizR 47, BizL 71, Am 54 /
pasikartojimo figūra Am 76 ir atkartojimo figūra Kuz III 72, šaukimo figūra BizR 51 ir sušukimo figūra BizL 77, Kuz III 63, užklausimo figūra BizR
51 ir paklausimo figūra BizL 77. Pagrindinis šių terminų dėmuo yra tarsi
perteklinis, klasifikacinis, o abu dėmenis sieja „apibūdinimo pagal vardą“
santykis, bet, reikia pripažinti, skaitant tekstą, sudėtiniai terminai atrodo
„terminologiškesni“, pastebimesni.
I Š VA D O S

1. Visi tirtuose 1918–1940 m. šaltiniuose vartoti skolinti figūrų ir tropų
pavadinimai yra tarptautiniai terminai. Jie daugiausia yra graikiškos kilmės,
lotyniški ir prancūziški tėra keli figūrų pavadinimai. Daugiau nei trečdalis
tarptautinių terminų tarpukariu varijavo. Dabar yra įsigalėjęs tas termino
variantas, kuris tiriamuoju laikotarpiu buvo dažniausias. Toks pat variantas įdėtas į 1936 m. tarptautinių žodžių žodyną. Beveik visi tarptautiniai
terminai vartojami ir dabar.
2. Vien tik lietuviškais terminais įvardijamos 9 sąvokos. Tam pavartotas
21 terminas. Lietuviški terminai įeina į vieną trinarę, dvi keturnares ir
vieną penkianarę sinonimų eilutes. Iš lietuviškų vienažodžių sinonimų
paplito ir iki šių dienų išliko tas terminas, kuris paliudytas didesnėje šaltinių dalyje.
3. Tarptautiniai terminai tirtuose 1918–1940 m. šaltiniuose turėjo ne
po vieną lietuvišką sinonimą: greta keturių dvinarių sinonimų eilučių yra
šešios trinarės ir keturios keturnarės lietuviškų ir tarptautinių terminų
eilutės (iš viso 14 sinonimų eilučių). Lietuviški tarptautinių terminų sinonimai pagal darybą daugiausia yra veiksmų pavadinimai. Nė vienas
kitokios raiškos lietuviškas terminas (lygiagretybė, pakeituolėlis, prievardis
ir kt.) nepaplito. Ir apskritai iš tirtuose šaltiniuose vartotų tarptautinių ir
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lietuviškų sinonimų paprastai dabar vartojamas tik tarptautinis terminas,
išskyrus įsigalėjusius lietuviškus terminus laipsniavimas ir įasmeninimas.
4. Nors lietuviškų vienažodžių šios semantinės grupės terminų yra daugiau, tačiau, jei eisime nuo sąvokos prie termino, bus matyti, kad lietuviškais terminais įvardijama mažiau sąvokų nei tarptautiniais terminais (atitinkamai 23 ir 31). Tai pareina nuo gausios lietuviškų terminų sinonimijos.
Tad tarpukariu aktyviai ieškota lietuviškų terminų kai kurioms tarptautinėms
sąvokoms įvardyti. Buvo ir didesnio tarptautinių terminų lietuvinimo (priematas ir kt.), bet tai būdinga tik keliems šaltinių autoriams.
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THE NAMES OF FIGURES AND TROPES IN THE WORKS OF LITER ARY SCIENCE IN 1918–1940

The article deals with 77 one-word names of figures and tropes used in the works
of the theory and history of literary science (26 in total) published in Lithuanian
between 1918 and 1940 (period of independent Lithuania). Terms are analyzed in
respect of origin and synonymy.
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These conclusions are drawn:
1) All borrowings were international terms. More than one third of them had variants.
2) 9 concepts were named only by Lithuanian-origin terms. 21 terms were used for
that purpose (they made from three to five synonymic lines) and the most popular
terms are still used today.
3) International terms had from one to three Lithuanian synonyms (14 synonymic
lines in total). Most Lithuanian synonyms of international terms were names of
action in respect of derivation and terms of different expression were not established.
From those international and Lithuanian synonyms now just the international ones
are used except the Lithuanian terms laipsniavimas “gradation” and įasmeninimas
“personification”.
4) Although the number of Lithuanian terms was greater than of international
names of figures and tropes, the former named fewer concepts than the latter
(respectively 23 and 31). That was due to numerous synonymy of Lithuanian terms
which reflects attempts to name some international concepts with Lithuanian-origin
terms. Some cases of excessive Lithuanianization are noticed, but that tendency was
not widely spread in the sources investigated.
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O

rganizuota lietuvių terminijos tvarkyba prasidėjo su pirmosios Terminologijos komisijos (1921–1926) veikla, kuri truko tik penketą
metų (plačiau žr. Palionis 1979: 268–269; Keinys 2012: 38–41;
Auksoriūtė 2011: 80–91). Straipsnyje aptariama Terminologijos komisija
pradėjo dirbti po karo, kai „terminologijos darbui respublikoje organizuoti ir koordinuoti 1945 m. prie Mokslų akademijos Prezidiumo buvo sudaryta Terminologijos komisija, kuri 1951 m. perkelta į Lietuvių kalbos
institutą (nuo 1952 m. po institutų sujungimo ji vadinosi LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Terminologijos komisija)“ (Keinys 2012:
65). Rengiant straipsnį naudotasi Terminologijos komisijos protokolais,
saugomais Lietuvių kalbos institute. Straipsnyje nagrinėjamas Terminologijos komisijos darbas nuo 1951 m. iki 1971 m. pabaigos, kai buvo įsteigta Terminologijos taryba prie LTSR MA Prezidiumo. Apie Terminologijos komisijos darbą nuo 1945 m. iki 1951 m. informacijos nerasta.
Straipsnio tikslas – aptarti Terminologijos komisijos veiklą, jos darbo
būdus ir principus, įvertinti Terminologijos komisijos reikšmę lietuvių
terminologijos plėtrai bei apžvelgti ilgamečio šios komisijos sekretoriaus
Kazimiero Gaivenio darbą joje.
1951 m. spalio 25 d. įvyko pirmas Terminologijos komisijos (toliau –
Komisija) posėdis, kuriame dalyvavo Juozas Balčikonis, Jonas Kruopas ir
Jonas Paulauskas. Šiame posėdyje buvo suformuluoti Komisijos uždaviniai,
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kaip rašoma pirmame protokole, jos „darbas apims: a) įvairių sričių terminų darybos principų nustatymą, b) kovą su svetimu buržuaziniu palikimu terminijos srityje, c) terminijos darbo koordinavimą kaip Mokslų
Akademijos ribose, taip ir visos respublikos apimtimi, d) terminologijos
klausimo populiarinimą (spaudoje, konferencijose)“1 (TKP 1951 12). Numatytos ir Komisijos veiklos kryptys: „a) Susipažinti su buržuaziniu palikimu terminologijos srityje; b) susipažinti su atskirų institutų, valstybinių
leidyklų ir kt. įstaigų dirbamu šioje srityje darbu ir jį reguliuoti; c) svarstyti įteiktus projektus, atsakinėti į keliamus atskirus klausimus; d) rašyti
spaudoje terminologijos klausimais; e) pavesti ats. sekretoriui Paulauskui
Jonui peržiūrėti literatūrinio lietuvių kalbos žodyno, šiuo metu ruošiamo
spaudai, terminus“ (TKP 1951 1). Suprantama, kad tarp iškeltų uždavinių
buvo paminėtas b) punktas, to reikalavo tuometinė situacija, o prie veiklos
krypčių iškeltas a) punktas – susipažinimas su terminologijos palikimu –
aiškiai rodo, kad šios Komisijos nariai siekė susipažinti su pirmosios Terminologijos komisijos darbais ir galvojo apie jos darbų tęstinumą. Komisijos pirmininku buvo paskirtas J. Kruopas.
Antrame Komisijos posėdyje svarstytas terminologijos konferencijos rengimo klausimas ir nuspręsta „1952 m. pirmame pusmetyje surengti terminologijos konferenciją Vilniuje, skirtą terminijos kūrimo bei tvarkymo
principams ir gairėms nustatyti, terminologijos darbui koordinuoti ir kt. Į
konferenciją pakviesti mokslo, meno, spaudos ir kt. įstaigų bei organizacijų atstovus“ (TKP 1951 2). 1951 m. pabaigoje įvyko dar vienas Komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti matų ir matavimo įrankių terminai.
1952 m. 13 Komisijos posėdžių buvo skirta Teisės terminų žodyno3 svarstymams, be jau minėtų J. Kruopo ir J. Paulausko, posėdžiuose dar dažnai
dalyvaudavo žodyno sudarytojas teisininkas Alfonsas Žiurlys, Chackelis
Lemchenas, Bronius Kalinauskas, Vladas Bartusevičius. Metų pabaigoje
pradėtas svarstyti Geologijos–geografijos terminų žodynas4 (5 posėdžiai), į
1

Citatos iš protokolų pateikiamos autentiškai, rašyba netaisyta, tik pavyzdžiai kursyvu išskiriami straipsnio
autorės. Straipsnyje žodynų ir institucijų pavadinimai vartojami tokie, kokie pateikti protokoluose.

2

Po metų nurodomas protokolo numeris.

3

Žodynas išleistas 1954 m. – Teisinių terminų žodynas. [Lietuvių–rusų k.] Sudarė A. Žiurlys; red. kolegija:
J. Bulavas, K. Jablonskis (ats. red.), J. Žiugžda, A. Žiurlys; Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos ir
teisės institutas, Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1954. – 240 p.

4

Geologijos ir fizinės geografijos terminų žodynas. [Rusų–lietuvių k.] Aut. V. Gudelis; Lietuvos TSR Mokslų
akademijos Geologijos ir geografijos institutas, Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1956. – 220 p.
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jo svarstybas įsitraukė jo autorius geografas Vytautas Gudelis, filosofas
Vincentas Žemaitis. Paminėtina ir tai, kad Komisijai teko peržiūrėti ir
verčiamų Lenino raštų terminus, 1952 m. tam buvo skirti trys posėdžiai.
Kovo 29 d. posėdyje aptartas terminologijos darbo koordinavimas, jame
dalyvavo ne tik kalbininkai J. Kruopas ir J. Paulauskas, bet ir kitų Mokslų akademijos institutų atstovai: Klemensas Dauta, Jonas Mazelaitis, Jonas
Kazlauskas, Kostas Doveika, Elzbieta Mikalauskaitė, Jurgis Lebedys, Stasys Biziulevičius, Teodoras Čyžas, Antanas Poviliūnas, Gerardas Žilinskas,
V. Gudelis. Posėdžio dalyviai referavo apie atskirų sričių terminologijos
darbą, iškėlė jo trūkumus, siūlė į jį įtraukti daugiau specialistų, tarėsi dėl
būsimos konferencijos, kurioje visų specialybių atstovai informuotų apie
savo srities terminologijos darbo padėtį ir pasiūlytų priemonių šiam darbui sureguliuoti, papasakotų, kaip vyksta terminų medžiagos rinkimas, jų
svarstymas, kokie yra terminų šaltiniai. 1952 m. Komisijos sekretoriais
buvo J. Paulauskas, Vytautas Būda ir V. Žemaitis.
1953 m. pradžioje Komisija baigė peržiūrėti Geologijos–geografijos terminų žodyną ir praktiškai visus metus svarstė Ekonominių terminų žodyną5.
Kaip rašoma protokole, posėdyje, kuriame pradėtas svarstyti Ekonominių
terminų žodynas, „<...> susitarta dėl terminų svarstymo metodo: posėdžių
metu bus svarstomi tik tie terminai, kurie sukelia kokias nors abejones.
Posėdžiams pasiruošiama iš anksto susipažįstant su svarstysima medžiaga“
(TKP 1953 12). 1953 m. įvyko 41 posėdis, nuo 1953 m. į Komisijos
darbą įsitraukė kalbininkai Bronė Vosylytė ir Napalys Grigas.
1954 m. Komisija peržiūrėjo gimnastikos, matematikos terminus, pastaruosius svarstant dalyvavo Vilniaus universiteto Matematikos fakulteto
atstovai ir Valstybinės politinės ir mokslinės literatūros leidyklos atstovas.
Spalio mėn. pradėtas svarstyti Botanikos terminų žodynas6, kurio svarstymuose dalyvavo Vilniaus universiteto, Pedagoginio instituto, Miškų ūkio
technikumo, Biologijos instituto, Mokslinės leidyklos atstovai. Pradedant
svarstyti žodyną, aptartas jo pobūdis ir struktūra, nutarta rengti „<...>
botanikos terminų (be augalų vardų) lietuviškai rusišką žodyną be ter5

Rusiškai lietuviškas ekonomikos terminų žodynas=Русско–литовский словарь экономических терминов.
Red. kolegija: K. Meškauskas (ats. red.), A. Poviliūnas, V. Puronas, A. Skupeika, Vilnius: Mintis, 1966. –
292 p.

6

Botanikos terminų žodynas. Sudarė Botanikos žodyno komisija; redagavo J. Dagys (vyr. red.), A. Lekavičius, V. Mališauskienė; Lietuvos TSR Mokslų akademijos Botanikos institutas ir Lietuvos TSR Botanikų
draugija, Vilnius: Mintis, 1965. – 664 p.
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mino aiškinimų, kur reikia, duodant lotynišką terminą“ (TKP 1954 13).
1954 m. Terminologijos komisija posėdžiavo 24 kartus.
Botanikos terminų svarstymas tęstas ir 1955-aisiais, Komisija tais metais
rinkosi 52 kartus. Be minėtų botanikos terminų, aptarti sporto (irklavimo,
šuolių į vandenį, plaukimo, bokso, vandeninio (vandensvydžio), fechtavimo), medicinos, zoologijos terminai. Gruodžio mėnesį pradėti svarstyti chemijos terminai. 1956 m. įvyko 42 posėdžiai, kuriuose tęstas chemijos terminų svarstymas, be to, dar nagrinėti technikos, zoologijos,
anatomijos, sodininkystės terminai. Komisijoje analizuoti ne vien tik
terminai, bet ir bendresni kalbos dalykai, pavyzdžiui, 1956 m. rugpjūčio
mėn. protokole nr. 31 rašoma: „Prie Vilniaus Vykdomojo komiteto sudarytoji Iškabų ir skelbimų tikrinimo komisija per tris posėdžius perėjo
Stalino prospektą ir Gorkio gatvę ir rado, kad daugelis iškabų turi lietuvių
ir rusų kalbos klaidų arba šiaip neatitinka standartų. Nutarta reikalauti,
kad netinkamos iškabos ar skelbimai būtų pakeisti. Komisijos nutarimas
Vilniaus vykd. komiteto siunčiamas netinkamų iškabų ar skelbimų įstaigų
ar įmonių viršininkams“ (TKP 1956 31). 1956 m. į Komisijos darbą įsitraukė kalbininkai Antanė Kučinskaitė ir Kazys Ulvydas.
1957-aisiais Komisija posėdžiavo kiek mažiau – įvyko 31 posėdis, kuriuose daugiausia svarstyti Medicinos terminų žodyno7 ir Fizikos terminų
žodyno8 terminai. Medicinos terminų žodynas svarstytas ir 1958–1959 m.
Be medicinos terminų, 1958 m. dar peržiūrėti siuvimo technologijos, o
1959 m. – Melioracijos terminų žodyno9 ir Chemijos terminų žodyno10 terminai. 1958-aisiais Komisija rinkosi 53 kartus, 1959-aisiais – 30 kartų.
Komisijos sekretoriumi nuo 1953 m. kovo mėn. iki 1956 m. vidurio buvo V. Bartusevičius, 1956–1957 m. sekretoriavo N. Grigas, o nuo 1957 m.
rugsėjo mėn. iki 1959 m. lapkričio mėn. – Vitas Labutis.
1959 m. lapkričio mėn. 13 d. posėdyje pirmą kartą dalyvauja ir sekretoriauja Kazimieras Gaivenis. Šiame posėdyje dar svarstyti chemijos žody7

Žodynas išleistas tik 1980 m. – Medicinos terminų žodynas. Aut. V. Astrauskas, S. Biziulevičius, S. Pavilonis, A. Vaitilavičius, A. Vileišis, Vilnius: Mokslas, 1980. – 996 p.

8

Fizikos terminų žodynas. Red. P. Brazdžiūnas; Lietuvos TSR Mokslų akademijos Fizikos ir matematikos
institutas, Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1958. – 124 p.

9

Melioracijos terminų žodynas=Словарь мелиоративных терминов. Aut. J. Čeičys; Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo institutas, Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1960. – 284 p.

10

Chemijos žodynas. Aut. K. Daukšas. – Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1960. – 452 p.
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no terminai, o nuo gruodžio mėn. pradėti ir praktiškai visus 1960-uosius
buvo aptarinėjami botanikos terminai. 1960 m. įvyko 19 Komisijos posėdžių, kuriuose, be kalbininkų J. Kruopo, K. Gaivenio, Antano Balašaičio,
dalyvavo ir botanikai Jonas Dagys, Petras Bluzmanas, Kazys Brundza, Jonas
Geleževičius, Algirdas Lekavičius, Vincentas Urbonas, Antanas Minkevičius,
Valerija Mališauskienė, Marija Ivanauskienė, Vytautas Galinis ir kt.
Botanikos terminų žodyną Komisija toliau svarstė ir 1961 m., be to, tais
metais dar 8 posėdžiai buvo skirti Medicinos terminų žodyno papildymų,
4 posėdžiai – Ekonomikos terminų žodyno ir vienas – lietuvių–rusų–anglų
kalbų astronomijos terminų rinkinėlio svarstymams. Iš viso 1961-aisiais
įvyko 23 Komisijos posėdžiai, kurių sekretorius buvo K. Gaivenis. Atkreiptinas dėmesys, kad svarstydama Botanikos terminų žodyną Komisija
patvirtino ir sąrašą spalvų pavadinimų, vartojamų botanikoje.
Iš protokolų matyti, kad ne kiekvienais metais Komisija dirbo aktyviai –
1962 m. rinkosi 7 kartus ir svarstė botanikos, literatūros, dailės ir stomatologijos terminus. 1963-iaisiais įvyko tik vienas posėdis, kuriame nagrinėti dailės terminai, o 1964-aisiais 7 posėdžiuose aptarti stomatologijos,
ryšių, pedagogikos, kriminalistikos, botanikos terminai ir virtuvės įrenginių pavadinimai.
1965–1968 m. Komisijai buvo darbingi: 1965 ir 1966 m. įvyko po 19
posėdžių, 1967-aisiais Komisija posėdžiavo 16 kartų, 1968-aisiais – 22
kartus. Dauguma 1965 m. posėdžių buvo skirta kriminalistikos terminams,
be to, dar aptarti baleto, meteorologijos, botanikos terminai, užraktų rūšių ir jų dalių pavadinimai. 1966 m. Komisija tęsė kriminalistikos terminų
svarstymą, tvirtino augalų ir grybų pavadinimus, 1967 m. peržiūrėjo augalų ir grybų pavadinimus, šiek tiek entomologijos, muzikos terminų,
1968-aisiais Komisija vėl svarstė augalų pavadinimus, tvirtino muzikos,
kriminalistikos terminus. 1968 m. birželio 20 d. Komisijoje tartasi dėl
statybos terminų svarstymo organizavimo. „Žurnale „Statyba ir architektūra“ nutarta skelbti atrinktų ir apsvarstytų terminų rinkinėlius. Ypač
kreipti dėmesį į tuos terminus, kurie netaisyklingai verčiami iš rusų kalbos“ (TKP 1968 154).
1969 m. ir 1970 m. Komisija rinkosi tik po 6 kartus ir svarstė vien
augalų ir grybų pavadinimus, išskyrus vieną 1969-ųjų posėdį, kuriame
buvo aptarti astronomijos vadovėlio mokykloms terminai. Svarstant augalų ir grybų pavadinimus su botanikais iš kalbininkų posėdžiavo tik
K. Gaivenis.
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1971-aisiais keitėsi Komisijos sudėtis, į jos darbą įsitraukė kalbininkai
Jonas Klimavičius, Angelė Kaulakienė, keliuose posėdžiuose dalyvavo K. Ulvydas ir Pranas Kniūkšta. Tais metais įvyko net 33 posėdžiai, jų sekretorius buvo J. Klimavičius, tik dviejuose posėdžiuose sekretoriavo K. Gaivenis, viename – Teresė Guogaitė. 1971-aisiais svarstyti siuvimo įmonių
įrenginių, choreografijos, fototechnikos, hidrotechnikos, šiluminės technikos, avalynės medžiagotyros, akustikos, raštvedybos, botanikos, sociologijos ir kt. terminai.
Kaip rašo St. Keinys, „[t]erminologijos darbui respublikoje išsiplėtus,
vien iš kalbininkų sudaryta ir visuomeniniais pagrindais veikianti komisija nebepajėgė aprėpti visų kylančių lietuvių terminologijos tvarkybos
organizavimo ir koordinavimo uždavinių. Dėl to Terminologijos komisijos
iniciatyva buvo atlikti parengiamieji šios veiklos organizacinio pertvarkymo darbai“ (Keinys 2012: 66).
Lietuvos centriniame valstybės archyvo fonde R-1034 saugomame Terminologijos tarybos veiklos bylų apyraše nr. 2 yra vieno puslapio dokumentas Terminologijos tarybos prie LTSR MA Prezidiumo veikla 1971–
1982 m., pasirašytas Terminologijos tarybos pirmininko akad. Vytauto
Mažiulio ir sekretoriaus K. Gaivenio. Šiame dokumente nurodyta, kad
Terminologijos taryba prie LTSR MA Prezidiumo įsteigta LTSR MA Prezidiumo 1971 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 383, remiantis Lietuvos
TSR Ministrų Tarybos 1971 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 451 (LCVA
fondo R-1034 pažyma).
Kaip dirbo, kokių darbo principų Komisija laikėsi, galima matyti iš protokolų nutarimų ir pastabų. Ne visi protokolai yra išsamūs, 1951–1959 m.
protokoluose dažniausiai parašyta, kiek ir kokių sričių ar kokio žodyno
terminų apsvarstyta, nurodant žiūrėti atskirus sąrašus, žodynų rankraščius
ar kartotekas. Pradėjus sekretoriauti K. Gaiveniui, protokoluose pateikiama daugiau informacijos, paprastai surašomi posėdyje apsvarstyti ir priimti terminai, nemažai duodama terminų taisinių ir teikinių bei su svarstytais terminais susijusių pastabų.
Komisijos nariai ir dalyviai su svarstoma medžiaga būdavo susipažinę iš
anksto ir posėdyje aptardavo terminus, kuriuos, kalbininkų nuomone,
reiktų taisyti, tikslinti ar kurie kalbininkams ar svarstomos srities specialistams keldavo abejonių. Dažniausiai pradėjus svarstyti parengtą terminų
žodyną būdavo aptariami ne tik bendrieji medžiagos svarstymo, bet ir
žodyno sandaros, tos srities terminų kūrimo ir darybos dalykai. Pavyzdžiui,
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svarstant Ekonominių terminų žodyno o raidę, „<...> nutarta ekonomistams
pasiūlyti žodyną ruošti ne rusiškai lietuvišką, kaip buvo daroma iki šiol,
o lietuviškai rusišką, nes prieš akis turima lietuviškų ekonominių terminų
sutvarkymas, duodant tik rusiškus vertimus“ (TKP 1953 24). 1955 m.
gruodžio 12 d. protokole rašoma: „Susipažinus su ruošiamo spaudai chemijos terminų žodyno medžiaga, apsvarstyti bendrieji klausimai. Nutarta
visus alkoholius lietuvių kalba vadinti žodžiais, pasibaigiančiais -olis, o
angliavandenilius -(n)as, išimtį sudaro benzolas (nes tai angliavandenilis).
Terminus, kurie baigiasi -idė, rašyti gale su ė, kaip tai daroma kitų sričių
terminologijoje. Nutarta nedaryti sudėtinių žodžių iš daugiau kaip dviejų
žodžių. Priesagą -uoti susitarta naudoti tepimui žymėti, o -inti ko vertimui
į ką nors, pvz., sidabruoti, nikeliuoti, dervuoti, bet dervinti, anglinti. Metalu dengti – ne traukti; vietoje baltalas ir mėlis įvesti baltasis, mėlynasis,
kaip yra su kitomis spalvomis; nitro- rašyti kartu su sudedamaisiais žodžiais,
pvz., nitrojunginys“ (TKP 1955 47). 1964 m. svarstytas Mokyklų mokslinio
tyrimo instituto parengtas Pedagogikos ir psichologijos terminų žodynėlis,
posėdžio protokole rašoma, kad „apsvarstyti ir konstatuoti kai kurie leksikografiniai žodynėlio trūkumai: ne visur tinkamai sudaryti lizdai, sudėt.
terminų rūšiniai pažyminiai vartojami ne įvardžiuotine forma, esama klaidų lietuviškų atitikmenų kirčiavime <...>. Nemaža trūkumų nurodė
drg. Kruopas, kalbėdamas apie netaisyklingai sudarytus naujadarus, liter.
kalboje nevartotinas sudėtinių terminų dėmenų formas“ (TKP 1964 83).
Komisija ne visuomet sprendimus priimdavo vienbalsiai ir sutartinai,
kartais kalbininkai ir specialistai ilgai ginčydavosi ir, jei nieko nenutardavo, tuos klausimus keldavo į kitą posėdį, sutarę, kad kalbininkai patikrins
ginčijamus žodžius žodyno kartotekoje ar specialistai pasiaiškins sąvoką.
Pavyzdžiui, 1953 m. protokole rašoma: „Dalis terminų palikta neišspręsta,
nes Ekonomikos instituto atstovas nepajėgė tiksliai išaiškinti jų reikšmių.
Nutarta juos, išsiaiškinus sąvokas, apsvarstyti vėliau“ (TKP 1953 18). O
tarpusavio diskusijos užprotokoluotos ne kartą, pvz.: „Daug ginčytasi dėl
žodžio atsistatymas (audinių atsistatymas) lot. restitutio, rus. восстановление.
Pagaliau medikai sutiko vartoti – audinių ataugimas“ (TKP 1959 1); „Daug
ginčytasi dėl paveikslas: vaizdas: reginys vartosenos, bet galutinai nesusitarta: vieni siūlė образ reikšme vartoti meninį paveikslą, kiti – vaizdą,
treti – atvaizdą“ (TKP 1963 80).
Kaip matyti iš protokolų, Komisija nemažai diskutavo dėl tarptautinių
terminų, normino jų rašybą, pvz., svarstant matematikos terminus nutar200

Albina Auksoriūtė | Antrosios Terminologijos komisijos (1945–1971)
| veiklos apžvalga
						

ta: „Terminus tipo: abscicė, direktrisė, ekvidistantė, epicikloidė, evoliutė,
rašyti galūnėmis ė, išimtis daryti tik keliems žodžiams, kurie jau spėjo
prigyti galūnėmis a. Graikų kilmės žodžius tipo: elipsė, genezė, sintaksė,
rašyti galūnėmis ė, o ne is. Terminus tipo: fokusas, minusas, sinusas, pliusas vartoti dvigubom galūnėm, o ne fokus, minus, sinus ir t.t.“ (TKP 1954 9);
„Lotyniškos kilmės žodžius, kurie baigiasi -ulla, lietuviškai rašyti su galūne –ulė“ (TKP 1955 44); svarstant Botanikos terminų žodyno terminus,
nutarta: „Tarptautiniuose žodžiuose zoospora, akrospora, autospora ir pan.
palikti galūnėje a, o lietuviškos darybos žodžiuose, turinčiuose antrąjį
dėmenį „-spora“ rašyti ė, t. y. buožiasporė, aukšliasporė ir t.t. Vartoti Žodyne formas dendrariumas, alpinariumas, rozariumas (plg. simpoziumas,
lektoriumas, akvariumas, planetariumas ir kt.), o ne dendrarijus, alpinarijus,
planetarijus ir pan. <...> Posekcijė (ne posekcijys // posekcijis)“
(TKP 1965 101). Atkreiptinas dėmesys, kad šio protokolo, kurį rašė K. Gaivenis, pastabose pateikta ir jo nuomonė: „K. Gaivenis manė, kad pirmojo
tipo tarptautiniuose žodžiuose galūnės a keitimas ė dažnai nėra nei siekimas
išlaikyti pirmykščio šaltinio balsį (plg. liet. sintaksė ir graikų sinntaksis),
nei rusų kalbos įtaka (plg. синтаксис). Tai nėra ir tik vok. kalbos įtaka
(plg. liet. molekulė, vok. Molekül // Molekel). Ši tendencija iš dalies sutampa su anglų, prancūzų ir vok. kalbų tendencijomis, bet tai nieko blogo“
(TKP 1965 101). Be to, kito posėdžio, kuriame nagrinėti astronomijos
vadovėlio vidurinėms mokykloms terminai, protokole pateikti šie taisymai:
„<...> apogėjus (ne apogėjis), albedas (ne albedo), perigėjus ( ne perigėjis)“,
o pastabose K. Gaivenio parašyta: „Apogėjus < lot. apogaeum < gr. Apogaion,
plg. muziejus < lot. museum < gr. Museion, trofėjus < lot. trophaeum < gr.
tropaion ir tt.“ (TKP 1969 169). Taigi akivaizdu, kad dirbdamas su specia
listais K. Gaivenis pateikdavo aiškių taisymo argumentų.
1967 m. spalio mėn. posėdyje, kuriame dalyvavo II respublikinės muzikologų konferencijos dalyviai ir kalbininkai K. Ulvydas, Kazimieras Kuzavinis ir K. Gaivenis, svarstyta: „1. Kompozitorių vardų ir pavardžių rašyba; 2. Muzikos kūrinių pavadinimų rašyba; 3. Kai kurių muzikos terminų vartosena ir rašyba.“ Nutarta: „Visi pritarė, kad reikia rašyti džiazas,
o ne džazas, kaip, pvz., džiunglės, o ne džunglės, klavyras < vok. Klavier,
o ne klaviras ir t. t.; mundštukas (=pūstukas), „Marselietė“, o ne „Marseljera“, repriza (=sangrąža), foršlagas (=priešgaidė), koncertas smuikui, o
ne smuiko koncertas, baletas „Eglė žalčių karalienė“, o ne „Eglės žalčių
karalienės“ baletas ir t. t.“ (TKP 1967 137a). Kaip matyti iš pateiktos
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citatos, kai kuriuos skolintus terminus nuspręsta keisti lietuviškais. Šio
protokolo pastabose K. Gaivenis parašė: „Daug buvo ginčytasi dėl kompozitorių pavardžių gramatinimo: kalbininkai siūlė pavardes gramatinti,
pvz., Bizė, bet linksniuoti nepilnai, muzikologai linkę rašyti Bize ir t. t.“
(TKP 1967 137a).
Komisijoje svarstyta ir vedinių iš tarptautinių žodžių daryba, aptarti
tokių terminų darybos principai, pvz.: „Žodžių su sub- antrosios dalies
galūnės nekeisti: subtropikai, subnuomininkas, subrangovas ir kt.“ (TKP
1952 20); „Ambulakralinės – ambulakrinės tipo terminus sudarinėti, jeigu
lietuvių k. yra, iš daiktavardžių be priesagos -al-, o jei tų daiktavardžių
liet. k. nėra, imti tiesiog iš kitų kalbų su -al-“ (TKP 1955 45); svarstant
Chemijos terminų žodyną, nutarta: „Sudurtinius terminus, kurių pirmuoju
kompon. eina svetimas žodis (bi-, di-, poli- ir kt.), vartoti su priesaga -inis
(plg. bimetalinis ir pan.). Jei abu dėmenys lietuviški, atsižvelgti į jų vaid
menį determinutyviniame žodyje ir priesagą -inis vartoti tik ten, kur be
jos apsieiti negalima“ (TKP 1959 29).
Nekyla abejonių, kad nevartotinus skolinius ar vertinius Komisija siūlė
keisti lietuviškais terminais, nors daug tokių taisymų protokoluose ir nėra, nes dažniausiai juose nurodomi patvirtintų terminų sąrašai, tačiau vieną kitą taisymą galima rasti, pvz., svarstant Ekonominių terminų žodyną,
nutarta „konditerinių išdirbinių fabrikas pakeisti į konditerijos gaminių fabriką, fabrikatas į gaminį ir pusfabrikatis į pusgaminį; šalia falsifikato sinonimu įdėti padirbinį <...>“ (TKP 1954 1(42)); „Teisininkai niekaip
nesutiko доведение до самоубийства versti privarymas iki nusižudymo, o
siūlo privedimas iki nusižudymo, nors tokia konstrukcija yra verstinė ir
visiškai svetima mūsų kalbai, plg. privarė ( ne privedė!) iki ašarų); privarė jo piktumą iki tokio laipsnio, kurį indai vadina „muč“ (iš J. Balčikonio
„Haufo pasakų“ vertimo) ir kt.“ (TKP 1960 48); „<...> Vietoje baladona
vartoti tik šunvyšnė. <...>“ (TKP 1961 49).
Komisija svarstomiems terminams kėlė tiek kalbinius, tiek loginius reikalavimus. Vienas iš svarbiausių kalbinių terminų reikalavimų yra „<...>
taisyklingumas – tai sutikimas su kirčiavimo, rašybos, gramatikos, žodžių
darybos, gramatinimo ir vartojimo taisyklėmis“ (Gaivenis 2002: 36). Dalis taisymų, susijusių su taisyklingumo reikalavimu, jau aptarta, tačiau dar
keletą taisymų atvejų reiktų paminėti. Komisija taisė kai kuriuos sudurtinius terminus, pvz.: pašalotyra (=įšalotyra) (TKP 1952 26); pelkiamokslis
(=pelkėtyra) (TKP 1953 3); upėmokslis (=upėtyra) (TKP 1953 6); „<...>
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terminuose vamzdžiogaudis, vamzdžiolaidis jungiamuoju balsiu vartoti ne
o, bet a“ (TKP 1953 11).
Iš protokoluose pateiktų Komisijos patvirtintų terminų sąrašų matyti, kad
sudėtinių terminų rūšiniai dėmenys teikiami įvardžiuotine forma, pvz.:
slankusis vamzdelis, jungiamasis varžtelis (TKP 1965 93); paprastasis šiaudenis, puošnioji bajorė (TKP 1966 114), šio tipo taisinių nurodytas tik vienas kitas, pvz.: „Terminui vartoti įvardžiuotinę būdvardžio formą – sausasis rūkas“ (TKP 1953 11); grynieji pinigai (ne gryni pinigai) (TKP 1966 113).
Kiek daugiau protokoluose galima rasti taisinių, kur sudėtinių terminų
rūšiniai priesagos -inis, -ė būdvardžių dėmenys keičiami kilmininku, pvz.:
arbitražinė komisija (=arbitražo komisija), teisminės psichiatrijos ekspertas
(=teismo psichiatrijos ekspertas) (TKP 1952 17); prekybinis tarpininkas (=prekybos tarpininkas) (TKP 1952 19); techninis ekspertas (=technikos ekspertas),
darbinės santaupos (=darbo santaupos) (TKP 1952 20); rutulinė išpiova
(=rutulio išpiova), skaitinė ašis (=skaičių ašis) (TKP 1954 10); cheminė
pramonė (=chemijos pramonė) (TKP 1959 27). Dar keletas sudėtinių terminų taisymų pavyzdžių iš protokolų: aktyvinė rinkimų teisė (=aktyvioji
rinkimų teisė), individualinis užsakymas (=individualus užsakymas), neteisėtas užsiėmimas gydytojavimu (=neteisėtas gydytojavimas) (TKP 1952 17);
miškui kirsti bilietas (=miško kirtimo bilietas), išimtinė būklė (=ypatingoji
būklė) (TKP 1952 19); karo vedimas (=kariavimas), karinė apskaita (=karinė įskaita) (TKP 1952 20); palaikinis (=laikinis (užmokestis, atlyginimas)),
padieninis (=dieninis (užmokestis, atlyginimas)) (TKP 1953 28).
Komisija svarstomiems terminams kėlė ir loginius reikalavimus, atkreipdama dėmesį į terminų tikslumą, sistemiškumą ir motyvaciją, tai matyti iš
K. Gaivenio pastabų protokoluose, pvz.: „Doc. Ivanauskienė siūlė visur vietoje term. plačialapių lapuočių m. [miškai] vartoti baltmiškis. (Šis terminas
vartojamas „Lietuvos TSR fizinėje geografijoje“ jos parašytame skyriuje apie
Lietuvos miškus). Bet šis terminas nepatogus tuo, kad 1) term. smulkialapių
miškas vis tiek liktų, o 2) ppr. baltmiškis reiškia bet kokį lapuočių mišką
(лиственный лес). Plg. „Sportinių term. žod.“ 165 psl., A. Baran. „Anykščių šilelio“: „Kai balto miško lapeliai mirgėjo...“ (TKP 1959 30); „<...>
ilgasnapį bastutį pakeisti stepiniu bastučiu (nes pirmasis būdv. neatitinka
minėto augalo morfologijos) (TKP 1960 41); „Svarstyti virtuvės įrenginių
pavadinimai – Vietoje dešros piaustymo mašinėlė (mašinėlė dešrai piaustyti,
dešros piaustomoji mašinėlė) nutarta vartoti dešros piaustytuvas. Priimti taip
pat pavadinimai plaktuvas, skustuvas ir pan., <...>“ (TKP 1964 85).
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Protokolų medžiaga rodo, kad Komisija dirbdama laikėsi ir pastovumo
principo – be svarbių priežasčių nekeitė jau vartojamų terminų, pvz.: „<...>
svarstytas antrą kartą plokštumos ir plokšmės klausimas. Prieita išvados,
kad abu žodžiai reiškia tą patį ir nutarta palikti senesnes tradicijas turintį
plokštumą“ (TKP 1954 10); „<...>Vietoje pasiūlyto bambažolės nutarta
vartoti įprastinį linãžolės. 4. Vietoj pasitaikančio bajano, inžyro vartoti tik
figmedis, taip kaip DLKŽ“ (TKP 1961 49).
Komisija per tuos du savo darbo dešimtmečius apsvarstė daug įvairių
sričių terminų sąrašų, peržiūrėjo per 10 terminų žodynų (Teisės terminų
žodyną, Geologijos-geografijos terminų žodyną, Medicinos terminų žodyną,
Melioracijos terminų žodyną, Chemijos terminų žodyną, Botanikos terminų
žodyną, Ekonomikos terminų žodyną, Aiškinamąjį tekstilės terminų žodyną,
Literatūros terminų žodyną, Technikos terminus (biuletenių serija), Kriminalistikos žinyną ir kt.). Jos darbą taikliai įvertino St. Keinys: „Ši komisija
atliko nemažą darbą, skatindama įvairių sričių specialistus daugiau dėmesio skirti lietuvių terminologijos tvarkybai, kalbos atžvilgiu peržiūrėdama
leidžiamus terminų žodynus. <...> Komisijos veiklos metais buvo padėti
tolesnės sėkmingos lietuvių terminologijos tvarkybos pamatai, nusistovėjo ir vėliau išlikusios bei toliau plėtojamos šio darbo formos ir metodika“
(Keinys 2012: 65).
Vertinant bet kurio kolektyvo nuveiktus darbus, svarbu įvertinti ir
asmenybių, tos srities autoritetų įtaką ir veiklą. Aptariamai Komisijai
vadovavo kalbininkas J. Kruopas, apie kurį St. Keinys rašė: „Pokario
metais J. Kruopas buvo žymiausias lietuvių terminologijos tvarkybos
organizatorius ir didžiausias šios srities autoritetas“ (Keinys 2012: 65).
Kitas šios srities autoritetas buvo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto
Terminologijos komisijos atsakingasis sekretorius K. Gaivenis, kuris į
šias pareigas Lietuvos TSR Mokslų akademijos Prezidento buvo paskirtas 1959 m. lapkričio 2 d., o nuo 1962 m. rugpjūčio 1 d. iki 1970 m.
balandžio 1 d. dirbo tos pačios komisijos atsakinguoju redaktoriumi,
vėliau – moksliniu bendradarbiu. Jam teko ne tik didžiausia Komisijos
organizacinio, dokumentų tvarkymo, bet ir praktinio terminologijos darbo dalis. Komisijos posėdžiuose buvo svarstomi specialistų parengti terminų žodynai ar terminų rinkiniai, be to, Komisijai dar būdavo siunčiami ir įvairūs su terminais susiję klausimai iš tuo metu veikusių institutų, draugijų, leidyklų, redakcijų, fabrikų, įvairių organizacijų ir pavienių
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3 pav. K. Gaivenio atsakymas į 1962 m. raštą Nr. 306
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terminologija besidominčių asmenų. Iš Terminologijos komisijos gaunamų ir siunčiamų raštų bylos11 matyti, kad praktiškai į visus Komisijai
atsiųstus klausimus atsakydavo jos sekretorius K. Gaivenis, be to, jis
rašydavo autoriams pastabas apie jų rengiamus terminų žodynus, t. y. tų
žodynų recenzijas.
Kaip pavyzdį, kokių klausimų gaudavo Komisija, galima pateikti
1961 m. birželio 10 d. Liaudies ūkio tarybos Maisto pramonės valdybos
Konservų, riebalų ir tabako pramonės skyriaus viršininko pavaduotojo
V. Lepšio atsiųstą raštą Nr. 7-2235: „Nuo š. m. sezono pradžios koncervų
pramonė planuoja pradėti gamybą naujo produkto iš bulvių. Tai bus plonom riekelėm (1 mm storio) piaustytos bulvės, virtos riebaluose, turinčios
trapią konsistenciją. Rusiškai šis produktas vadinamas „хрустящий
картофель“ arba „чипсы“. Mes siūlome vadinti: „traškučiai“. Prašome
Jūsų pritarimo arba pasiūlymo pavadinti kitaip.“ Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Terminologijos komisijos atsakingasis sekretorius K. Gaivenis į šį raštą atsakė taip: „<...> pranešame, kad чипсы siūlome versti
gruzdėsiai. Žodis traškučiai šiam reikalui taip pat galėtų tikti, bet jo reikšmė truputį per plati.“
Reikėtų pabrėžti, kad K. Gaivenis Komisijoje ne tik dirbo praktinį terminijos norminimo darbą, mokė terminų kūrimo įvairių sričių specialistus, bet ir šį darbą grindė moksliniais tyrimais, analizavo įvairias terminologijos problemas ir apibendrino pagrindinius lietuvių terminologijos
teorijos dalykus savo mokslo darbuose, tad jo nuveiktų darbų reikšmė
lietuvių terminologijai ypač svarbi ir reikšminga, jis buvo vienas iš pagrindinių lietuvių terminologijos teoretikų.
I Š VA D O S

1. Terminologijos komisija (1945–1971) dirbo remdamasi tais pačiais
darbo principais kaip ir pirmoji prieškarinė Terminologijos komisija – tam
tikrų sričių specialistų parengtus terminų žodynus ar terminų rinkinius
kalbininkai svarstė kartu su rengėjais.
2. Komisija svarstomiems terminams kėlė tiek kalbinius reikalavimus,
ypatingą dėmesį kreipdama į terminų taisyklingumą, tiek loginius reikalavimus – siekdama terminų tikslumo ir sistemiškumo. Be to, jau varto11

Ši byla saugoma Lietuvių kalbos institute.
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senoje įsitvirtinusių terminų be svarbių priežasčių nekeitė, stengėsi laikytis pastovumo principo. Komisijos daug nuveikta norminant tarptautinių
terminų rašybą, tvarkant kai kurių mokslo sričių sudėtinių terminų mikrosistemas, skolinius ir vertinius keičiant lietuviškais terminais ir pan.
3. Per tą daugiau kaip dvidešimt darbo metų Komisija nuveikė didelį
terminijos tvarkybos bei jos skatinimo ir plėtros darbą: ne tik apsvarstė
rengiamus botanikos, chemijos, ekonomikos, fizikos, geografijos, kriminalistikos, literatūros, medicinos, melioracijos, technikos, teisės ir kitų
sričių terminų žodynus, konsultavo įstaigas ir įmones įvairiais su terminija susijusiais klausimais bei joms patarė, bet ir organizavo konferencijas,
pasitarimus su specialistais dėl lietuviškos terminijos kūrimo, plėtros ir
sklaidos.
4. Sėkmingą Komisijos darbą lėmė jos pirmininkas doc. dr. Jonas Kruopas ir dr. Kazimieras Gaivenis, kuris nuo 1959 m. pabaigos buvo Komisijos sekretorius ir redaktorius. Kaip matyti iš Komisijos protokolų, K. Gaivenio argumentuotos pastabos dėl tarptautinių terminų rašybos, lietuviškų terminų tikslumo, sistemiškumo ir apskritai jo praktinė terminų kūrimo ir norminimo veikla bei moksliniai teoriniai darbai prisidėjo prie
lietuvių terminologijos kaip atskiros kalbotyros šakos susiformavimo.
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THE OVERVIE W OF THE AC TIVITIES OF THE TERMINOLOGY COMMISSION (1945–1971)

After the Second World War the Terminology Commission started its activities in
Lithuania. It was established at the Presidium of the Academy of Sciences in order to
organize and co-ordinate terminology work and was transferred to the Institute of the
Lithuanian Language in 1951. The article deals with the activities of this Terminology
Commission as well as the methods and principles of its work between 1951 and the
end of 1971 when it was reorganized into Terminology Council at the Presidium of
the Academy of Sciences.
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The work of the Terminology Commission was organized in the same way as of the
first one – dictionaries or lists of terms prepared by the specialists of a particular field
were discussed by Lithuanian linguists and specialists together. Reviewed terms had to
meet linguistic requirements with the particular attention given to the regularity as
well as logic requirements seeking precision and systematicality. The principle of
constancy was observed and terms which were in usage were not being changed
without a serious reason.
In twenty years of its activities Terminology Commission performed important
work in the ordering of terminology, its encouragement and development. It
discussed terminological dictionaries of botany, chemistry, criminal law, economics,
geography, literature, land-reclamation, law, medicine, engineering and other fields
which were being compiled, provided terminology related consultations for various
institutions, organized conferences and discussions with specialists in regard to
Lithuanian terminology creation, development and dissemination.
A big contribution to the success of the activities of Terminology Commission was
made by its chairman dr. Jonas Kruopas and its secretary from the end of 1959 as
well as editor Kazimieras Gaivenis. Practical activities of term creation and ordering
and scientific theoretical work of Gaivenis contributed to the development of
terminology into a separate branch of linguistics in Lithuania.
Gauta 2014-11-27
Albina Auksoriūtė
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
E. paštas albinaa@lki.lt
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Kazimieras Gaivenis –
lietuvių kalbos puoselėtojas
RASUOLĖ VLADARSKIENĖ

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
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leksika, terminologija, kalbos norminimas, kalbos rekomendacijų sklaida

K

azimieras Gaivenis į lietuvių kalbotyros istoriją įėjo kaip vienas žymiausių lietuvių terminologų. Su šiuo kalbininku siejamas XX a.
antros pusės lietuvių terminologijos tvirtėjimas, terminų žodynų rengimas, terminų tvarkybos reikalai, taip jis pristatomas ir Visuotinėje lietuvių
enciklopedijoje (VLE VI), ir Lietuvių kalbos enciklopedijoje (LKE 2008: 180),
ir Algirdo Sabaliausko Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorijoje (2012: 233–235),
ir kituose leidiniuose. Šis darbo baras jam buvo svarbiausias, čia jis daugiausia ir nuveikė. 2003 metais išleistoje K. Gaivenio bibliografijos rodyk
lėje (KG 2003) išrikiuoti gausūs jo skelbiniai liudija šio kalbininko įvairiapusiškumą ir kartu kryptingumą. Visi jo darbai sukosi apie terminiją ir tai,
kas su ja siejasi: leksiką, sintaksę, kirčiavimą ir tartį, vardyną, mokslo ir
kanceliarinę kalbą, vertimą.
Ir svarstydamas terminologijos teorines problemas, ir praktinius terminų tvarkybos reikalus, K. Gaivenis pirmiausia buvo lietuvių kalbos puoselėtojas. Straipsnyje aptariama šio terminologo lietuvių kalbos norminamoji ir šviečiamoji, ugdomoji veikla.
K. Gaivenis buvo d a r b š t u s k a l b o s k u l t ū r o s d a r b i n i n k a s. Ir
ne tik todėl, kad Kalbos kultūros leidiniui parašė apie 60 straipsnių, prisidėjo prie leidinio rengimo ir buvo ilgametis jo redaktorių kolegijos narys.
Kalbos kultūra K. Gaiveniui rūpėjo visą laiką, visą savo gyvenimą tam ir
paskyrė, kad kalba būtų kuo kultūringesnė, kad žmonės žinotų kalbos
teikiamas galimybes ir mokėtų jomis tinkamai naudotis. Jam buvo svarbu
ne tik lietuvių kalbos taisyklingumas, tinkamai sudaryti terminai, bet ir
kalbos vaizdingumas, patrauklumas, tikslumas, aiškumas, kalbos estetinės,
taip pat ir etinės savybės – kalbos etiketas.
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Nuo 36 iki 74 sąsiuvinio (1979–2001 m.), t. y. 23 metus, K. Gaivenis
buvo žurnalo Kalbos kultūra redaktorių kolegijos narys. Tuo metu šio
leidinio paskirtis ir uždavinys buvo tobulinti ir gerinti gimtąją kalbą, kad
ji galėtų kuo geriausiai tenkinti visuomenės poreikius. Kalbos kultūra nustatė ir įtvirtino pokario metų lietuvių bendrinės kalbos norminimo kryptis ir kalbos kultūros darbo pobūdį. Tai buvo pirmas pokario Lietuvoje
pradėtas leisti periodinis leidinys, skirtas kalbos praktikai. Rašinių pobūdį
lėmė vienas iš svarbiausių tuometinių Kalbos kultūros uždavinių – teikti
kalbos konsultacijas visuomenei kiek galint populiaresne, prieinamesne ir
suprantamesne forma (Kniūkšta 2002). Šio leidinio bendradarbių ir autorių skleidžiamos idėjos buvo priimtinos K. Gaiveniui, todėl jis noriai
dalyvavo kalbos kultūros veikloje.
Pirmoji jo publikacija Kalbos kultūroje – straipsnis „Nominatyvinių padalyvinių konstrukcijų vartosenos netikslumai“ išspausdintas ketvirtame
sąsiuvinyje 1963 metais, tai buvo vienas iš pirmųjų jo straipsnių, kitame –
penktame sąsiuvinyje pasirodė jau du jo straipsniai, ir taip nuolat kasmet
po kelis straipsnius trisdešimt metų, kol 1994 metais buvo pradėtas leisti
atskiras terminologijos žurnalas.
Daugiausia kalbininko straipsnių (per 33), skelbtų Kalbos kultūroje, savaime suprantama, buvo skirta terminijai – čia jis svarstė bendrąsias terminologijos problemas ir praktinius sudėtinių terminų sandaros, pavadinimų taisyklingumo, terminų vertimo klausimus. Tačiau vien terminologija K. Gaivenis nesiribojo. Lygiai taip pat jo, kaip kalbos kultūrininko,
veikla nesiribojo Kalbos kultūros žurnalu. Apie kalbą jis rašė ne tik kalbos
mokslo ir praktikos žurnaluose, bet ir kituose leidiniuose, skirtuose įvairiausiems skaitytojams: bendruosiuose leidiniuose Vakarinės naujienos,
Lietuvos rytas, Nemuno kraštas, Gimtasis kraštas, Kalba Vilnius, Tarybinė
moteris, Moteris, Tarybų darbas, Laikas ir įvykiai, gimtojo Utenos rajono
laikraštyje; profesiniuose leidiniuose Žemės ūkis, Kooperatininkas, Savininkas, Tarybinė mokykla, Bibliotekų darbas, Statyba ir architektūra, Sportas,
Mūsų gamta, Mūsų sodai, Sveikatos apsauga, Lietuvos fizikos rinkinys, Fizikų žinios; kultūriniuose leidiniuose Literatūra ir menas, Kultūros barai,
Pergalė; mokslu besidomintiems skirtuose leidiniuose Mokslas ir gyvenimas,
Mokslas ir technika, Už tarybinį mokslą (Kaunas), Mokslo Lietuva; moksleiviams skirtuose leidiniuose Lietuvos pionierius, Moksleivis. Iš tokios leidinių gausybės ir įvairovės matyti, kad visa savo veikla K. Gaivenis stengėsi kuo daugiau prisidėti prie visuomenės švietimo, jos kalbos jausmo
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ugdymo, todėl siekė, kad jo žodis pasklistų kuo plačiau, kuo daugiau
įvairių profesijų žmonių pasiektų ir kuo didesnį poveikį jiems darytų.
Reikia paminėti keletą dalykų, kurie krenta į akis vartant K. Gaivenio
parašytus darbus, kuriuose teikiamos kalbos rekomendacijos.
Kaip jau minėta, daugiausia kalbininkas rašė terminologijos ir terminų
tvarkybos klausimais, pirmiausia tais, kuriuos matė tuo metu esant svarbius,
nemaža dalis jo straipsnelių atsirado dėl to, kad buvo teiraujamasi atsakymo į vieną ar kitą kilusį neaiškumą. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas (nuo 1990 m. – Lietuvių kalbos institutas) iki 1995 m., kol visuomenę konsultuoti pradėjo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbuotojai,
teikė konsultacijas kalbos klausimais institucijoms ir asmenims telefonu.
Labai dažnai buvo kreipiamasi dėl terminų, todėl Instituto terminologams
išties teko nemažai papildomai dirbti. K. Gaivenis dėl terminų tinkamumo
mielai patardavo ir interesantams, ir jaunesniems kolegoms.
K. Gaivenis nagrinėjo ne tik terminijos, bet ir kitas leksikos problemas.
Turėdamas puikų kalbos jausmą, kalbininkas atkreipdavo visuomenės dėmesį į ypatingesnius leksikos reiškinius, kurie galėtų ją klaidinti ir kenkti kalbos kultūrai. Antai viename straipsnyje perspėja apie klastingus žodžius – paronimus, kurie nusako visai skirtingus dalykus, bet skamba
labai panašiai. Tokie žodžiai suklaidina ne tik moksleivius, bet ir patyrusius spaudos darbuotojus, jis atkreipia dėmesį į žodžių junginį šokti pasiutišką sambo, nes sambo yra savigynos rūšis, jį taiso pasakymu šokti
pasiutišką sambą; pataria nepainioti žodžių afektas ir efektas, kompanija ir
kampanija reikšmių (Gaivenis 1980). Kalbininką traukė leksikos įdomybės,
savo pastebėjimais apie žodžių margumynus su skaitytojais pasidalijo knygelėje Margas žodžių pasaulis, apie žodžių įvairovę jis rašė: „[ž]odžiai gali būti slapūnai ir klastūnai. Šalia aiškių ir vienareikšmių žodžių kalboje
gyvuoja ir šimtų šimtai asociatyviai klaidžių žodžių. Kartais jie būna įdomūs, o kartais – skaudžiai pamokantys“ (Gaivenis 1987a: 79). Būtent tokių žodžių klastą jis kalbos vartotojams ir atskleisdavo, mokė, kaip nepakliūti į žodžių spąstus.
K. Gaivenis ypač daug dėmesio skyrė vertimų tikslumui, straipsnyje
„Keletas leksinių netikslumų prozos vertimuose“ piktinosi net patyrusių
vertėjų netinkamai parinktais botanikos ir zoologijos terminais. Pateikė
pavyzdį iš I. Bunino apysakos Mitios meilė vertimo: „aksominės juodai
raudonos š i r š ė s rūpestingai knisosi žieduose... Širšės, arba vapsvos, – dryžos kaip zebrai ir žieduose iš viso nesiknaisioja. Žvilgterėjus į originalą,
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darosi aišku, kad tai шмели, ir reikėjo versti samanės arba kamanės.“ Toliau šiame straipsnyje argumentuotai kritikuojami ir kiti nepavykę tiksliai
išversti terminai, vertėjams patariama atsižvelgti į mokslinę terminiją bei
nomenklatūrą, nurodoma, kad netiksliai išversta pilkųjų strazdų, nes sudėtinio rūšinio termino pilkieji strazdai ornitologai nevartoja, kadangi savotiškai pilki taip pat yra ir strazdas giesmininkas, ir amalinis strazdas.
Apysakoje reikėjo versti smilginių strazdų. Atkreipdamas dėmesį į vertimo
netikslumus, kalbininkas ne tik cituoja žodynų apibrėžtis, bet ir kartu
moko skaitytojus jais naudotis, ypač kai žodis yra daugiareikšmis ar vartojamas frazeologizme, kad vietoj prieblandos neatsirastų sąlygiška tamsa,
o putojanti gira nevirstų rūgščiais kopūstais (Gaivenis 1966a: 25–28).
Būdamas terminologas labai gerai išmanė terminų ypatumus ir matė,
kaip jie skverbiasi ir į bendrąją vartoseną, čia jis irgi matė tam tikrą pavojų. Straipsnyje „Keletas pastabų dėl techninių terminų ir profesionalizmų vartojimo perkeltine reikšme“ (Gaivenis 1966b: 55–56) autorius
nurodo, kad techninių terminų vartojimas perkeltine reikšme turi būti
skaitytojui lengvai suvokiamas ir logiškai pateisinamas, t. y. motyvuotas,
pvz.: „Gerai, kad mūsų poetai pagaliau išlaisvino e n e r g i j ą, glūdėjusią
minties a t o m u o s e <...> Šioje knygoje yra ir daugiau šalto grožėjimosi originaliai s u k o n s t r u o t u vaizdu“. Tačiau peikia tokius atvejus, kai
terminai temdo sakinio mintį ir yra vartojami nepagrįstai, pvz.: „Mintis
čia nebeturi poetinės s p y r u o k l ė s“.
Terminai yra vartojami mokslo kalboje, K. Gaiveniui buvo labai svarbu
ir kokiame kontekste, kokiuose sakiniuose terminai atsidurs. Puikiai suvokdamas, jog vien taisyklingų terminų neužtenka, kad mokslo kalba
plėtotųsi, rašė ir apie mokslo kalbos dėsningumus apskritai, ir apie kitus
konkrečius dalykus, nuo kurių priklauso mokslo kalbos būklė, patarė, kaip
tinkamai derinti lotyniškus ir lietuviškus terminus, kaip skaitmenimis žymėti daiktų kiekį ar eilę; mokė kelintinių skaitvardžių formų, taisyklingai
perskaityti laipsniais pakeltus skaičius. Pripažino, kad mokslo veikalų kalba turi nemaža savitų ypatybių.
K. Gaivenio mintys apie lietuvių mokslo kalbos plėtotę labai aktualios ir
šiandien: „Tūlas mokslininkas net sako, kad mūsų kalba yra skurdi, nelanksti, kad kai kita kalba pasakai ar parašai – nei pridėsi, nei atimsi. Iš
tikrųjų tai iliuzija, apgaulė. Mums trūksta ne terminų, ne specialių konst
rukcijų, o dažnai stinga pagarbos gimtajai kalbai. Viską galima išreikšti
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lietuviškais žodžiais, pačias sudėtingiausias problemas suformuluoti, reikšmingiausias mintis pasakyti. Reikia tik nebijoti pasakyti, kaip dar niekas
nepasakė, pasakyti protingai, logiškai ir svarbiausia – lietuviškai. Taigi mokslo kalbą reikia kurti, niekas mums jos nesukurs“ (Gaivenis 1987b: 19).
Atsiliepdamas į visuomenės poreikius, K. Gaivenis patardavo, kaip išvengti kanceliarinės kalbos ydų, kaip taisyklingai rašyti reikalų raštus ir
susirinkimų protokolus. O apibūdindamas kanceliarinio stiliaus ypatumus
rašė, kad nors šiam stiliui ir „nebūdingas žodingumas ir vaizdingumas,
bet nereikalingas ir dirbtinis jo skurdinimas, stengimasis verstis vienu
kuriuo žodžiu, kai tuo tarpu esama bent keleto tikslesnių atitikmenų.
Pavyzdžiui, kas gi nežino, kad drausmė, taisyklės – pažeidžiamos, priesaika – sulaužoma, ramybė – sutrikdoma, sudrumsčiama, tvarka – suardoma.
Iš šių veiksmažodžių atitinkamai padaromi ir veikėjų pavadinimai, plg.:
drausmės, taisyklių – pažeidėjas, priesaikos – laužytojas, ramybės – trikdytojas, drumstėjas, tvarkos – ardytojas.“ Kalbininkas mano, kad negerai, kai
pagal rusų kalbos, kurioje šiais atvejais vartojamas vienas žodis, pavyzdį
lietuviškas žodis pažeidėjas pradeda stumti išvardytus savo kaimynus (Gaivenis 1967: 71).
Rūpinosi ne tik rašomosios kalbos taisyklingumu, bet šnekamosios kalbos ypatumais, kėlė žemdirbių kalbos negeroves: neteiktinus vertinius,
kirčiavimo ir tarties klaidas. Laikraštyje Tarybinis mokytojas svarstė, kokiais
būdais reikėtų ugdyti šnekamąją kalbą.
K. Gaivenį buvus puikų pedagogą ir įdomų pasakotoją atskleidžia jo
ugdomieji straipsneliai moksleiviams Lietuvos pionieriuje. Sudėti į krūvą,
jie išleisti knygute Nuostabioji žodžio šviesa (Gaivenis 2014). Nors straipsneliai rašyti 1979–1988 metais, tačiau jie tokie patrauklūs, kad turėtų
patikti ir skaitmeninei vaikų kartai, nes kalba kinta labai pamažu ir daugelis aprašytų dalykų tebėra aktualūs ir šiandien. Juose kalbininkas labai
gyvai, vaizdingai, vaikams suprantama kalba pasakoja apie kalbos dalis,
aiškina žodžių kilmę, gramatikos ir leksikos istorijos įvairenybes, supažindina su kaimyninių (latvių, čigonų) ir tolimesnių tautų kalbomis, kalbų
giminystę grindžia jų panašumais ir skirtumais, aiškina, kaip atsirado pavardės, moko mandagumo žodžių, pasakoja apie grybų, paukščių, spalvų
pavadinimus. Kad moksleiviams būtų suprantamesni sudėtingi kalbos reiškiniai, K. Gaivenis juos išradingai lygina su vaikams žinomais dalykais.
Pavyzdžiui, štai kaip meistriškai atskleidžia konteksto reikšmę žodžiui: „ŽoTerminologija | 2014 | 21
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dis šiek tiek panašus į medūzą. Ji gražiai, natūraliai atrodo tik vandenyje.
Ištrauksi medūzą iš vandens – ir liks iš jos tik drebučių gumulas. Žodis
irgi gyvas tik sakinyje, tam tikrame kalbos stiliuje“ (Gaivenis 2014: 126).
Iš kiekvieno straipsnelio matyti siekis sudominus moksleivius kalbos įvairenybėmis bei keistenybėmis ugdyti jų gebėjimus kalbėti ir rašyti taisyklingai, tiksliai, aiškiai, vaizdingai, mandagiai.
Kalbant apie K. Gaivenio kalbos patarimus, būtina panagrinėti, kuo
remdamasis jis teikė savo rekomendacijas, kokiais kriterijais grindė savo
siūlymus. Jis kvietė nenutolti nuo liaudies kalbos (Gaivenis 1970), nors
ir suprato, kad „mokslo kalbos tolimas nuo liaudies kalbos yra natūralus
ir dėsningas dalykas turbūt daugelyje kalbų, bet jo nereikia dirbtinai spartinti“ (Gaivenis 1987b: 20). Parenkant terminą siūlė atsižvelgti į terminų
sistemiškumą, tačiau trumpumo reikalavimo nelaikė būtinuoju. Jis teigė,
kad darybiškai ir gramatiškai taisyklingas turi būti kiekvienas terminas, o
trumpas – ne kiekvienas (Gaivenis 1991: 34). Manė, kad terminų pastovumo, tradiciškumo reikalavimas ne mažiau svarbus kaip sistemiškumo
(Gaivenis 1973: 21). Atkreipė dėmesį į terminų motyvaciją. Jo nuomone,
ne visai tikslu, kai nemotyvuoti terminai laikomi netinkamais, nes terminą dažnai vartojant motyvacija nublunka, ir tai yra dėsningas reiškinys
(Gaivenis 1987b: 20). Peikė keistos ir nesuprantamos darybos žodžius,
pvz., banguotavimas (Gaivenis 1981: 63), nepritarė kerėpliškiems terminams
(išstova, atstova) (Gaivenis 1981: 64).
Taisydamas peiktinus kalbos reiškinius, K. Gaivenis buvo nuosaikus, jis
pabrėžė, jog svarbu, kad „kalbos kultūros nestelbtų įkyri didaktika ir smulk
menos nebūtų painiojamos su svarbiais dalykais“ (Gaivenis 1990: 19).
Atsargiai vertino visuomenės paviršutinišką požiūrį į kalbos klaidas ir
ragino prieš teikiant rekomendacijas reiškinį išsamiai išnagrinėti: „Žmonės,
kurie dirba ne filologijos srityje, bet domisi kalbos kultūros dalykais,
kalbos klaidą dažnai sutapatina su žodžių darybos netaisyklingumu. Tai
ne visai tikslu: netaisyklingas darinys tam tikrais atvejais gali ir nebūti
kalbos klaida, o visiškai taisyklingas naujadaras kartais esti žalingas ir
vengtinas žodis.Vertinant naujadarus reikia išsiaiškinti ne tik darybinę
tipologiją, bet ir kurioje kalbos sferoje jis funkcionuoja, ar turi kitų lietuviškų ar tarptautinių pakaitalų ir kokie jų tarpusavio semantiniai ryšiai“
(Gaivenis 1974: 27).
Taigi kalbininkas kalbos rekomendacijas teikė labai atsakingai, nuodug
niai išnagrinėjęs peikiamą reiškinį, o apie priedermę kalbai rašė: „Visi mes
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gyvename kalbos namuose. Šiuos namus iš žodžių mums pastatė kartų
kartos per daugelį šimtmečių. Mūsų pareiga – juos dar patobulinti ir išgražinti. Ir tokius palikti ateičiai – būsimajam laikui“ (Gaivenis 1987a: 111).
Taip jis darė visą savo gyvenimą ir paliko ateities kartoms sukurtų naujadarų, sutvarkytų terminų sistemas ir pagarbų, atsakingą požiūrį į kalbą.
K. Gaivenis – daug nuveikęs praėjusio amžiaus antrosios pusės terminologas, buvo plačių interesų kalbininkas. Visa savo veikla rūpinosi kelti visuomenės kalbos kultūrą, šalia mokslinio darbo, aktyviai užsiėmė
norminamąja, šviečiamąja, ugdomąja kalbos veikla ir sklaida: apie kalbos
aktualijas daug rašė populiariuose ir profesiniuose leidiniuose. Kalbininkas konsultacijas teikė labai atsakingai, išsamiai išnagrinėjęs probleminį
reiškinį, vadovavosi sistemiškumo, pastovumo, liaudies kalbos kriterijais.
Gausūs terminologo teoriniai ir praktiniai darbai – didžiulis indėlis puoselėjant lietuvių kalbą, ugdant visuomenės kalbos kultūrą.
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K A ZIMIER AS GAIVENIS – C AREFUL DE VELOPER OF THE LITHUANIAN L ANGUAGE

The article highlights the role of the famous Lithuanian terminologist Kazimieras
Gaivenis in Lithuanian linguistics and terminology. He was a versatile, but also
focused linguist whose activities contributed to the strengthening of Lithuanian
terminology, compilation of terminological dictionaries and ordering of terms.
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Beside his scientific work Gaivenis was also involved in terminology ordering as
well as educating society on various different subjects of language and terminology –
he published many articles about various linguistic issues in professional journals and
popular magazines. His consultationson problematic issues were well-considered and
well-grounded and based on the criteria of systematicity, constancy and current living
language. The numerous theoretical and practical works of Gaivenis made a significant
contribution to the development of the Lithuanian language and linguistic culture.
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Pastabos, svarstymai,
siūlymai

Kazimieras Gaivenis –
žmogus ir mokslininkas
(1934 01 18 Stùčiai, Taurãgnų valsč. –
2003 07 11 Vilnius, Lazdynai)
Jonas K limaviči u s

Ž

mogus – lietuvis (labai patriotas) rytų aukštaitis uteniškis (be ryškesnio atlapaširdiškumo, be smarkesnio regioninio ir tarminio patriotizmo). Mokslininkas – kalbininkas terminologas (plačia apimtimi), taip pat leksikologas (prie abiejų priduriant -grafas), kalbos kultūros
uolus darbininkas, kalbos švietėjas ir ugdytojas.
Mes atėjome iš v a i k y s t ė s kaip šalies. XX a. humanisto prancūzo
Antoine’o de Saint Exupéry visuotinai žinomą tiesą maga lietuviškai pakreipti ir praplėsti – iš savo tautos, jos istorijos, savo krašto, gimtinės, iš
tėvų gūžtos, iš motinos skreito ir ta vaikystė, ir visi mes. Jaunuolis Jonas
Basanavičius, tada sumenkusios, suvargusios, bet atsparios tautos vaikas,
nuo gimtinės Kušliakalnio plataus „regračio <...> su regykla <...> net <...>
už <...> Vilkaviškio“, žvelgdamas, kur „dūmai iš mašinos ant geležinkelio,
<...>, neišpasakytinų jausmų mano širdyje sujudindami“ ir randasi troškimas platesnį pasaulį pamatyti (Basanavičius 1997: 36–37). Pamatęs Lietuvą, Prūsiją, Rusiją, Bulgariją, apskritai Europą, Ameriką, jau plačiai rėpė,
plačiai ir giliai – į senovę! – įžvelgė savo gimtinę: „Mano gimtinė guli
Ožkabalių kaime, <...>. Šito kaimo laukai tęsiasi ant. t.v. Valdaiškai-pajūrio kalnyno šiaurės krašto,<...> į vakarus <...> Prūsų link eina. <...> šiaurės linkui <...> iki Nemuno krantų, <...>. Pietų šonan <...> net iki Mozūrijos, <...>“ (Basanavičius 1997: 7). Ir taip 11 psl. iki savo kūdikystės!
Tai ar šitas patriotizmo žadintojas ir įkvėpėjas, atgimstančios tautos patriarchas nėra ir didis universalistas – pasaulio visuotinybės žmogus? Jo mažytė gimtinė – plačiame universume! Kazimiero Gaivenio Tauragnai su
Stučių gatve į jo – Stučių kaimą, buvę romiųjų sėlių ir pasku juos sulietuvinusių veržliųjų lietuvių paribyje, su per krikštą jiems priskirtais Molė-
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tais ir Labanóru, mažiausiai aštuntas šimtmetis – nuo taurų amžiaus –
Rytų Aukštaitijos miškingame kalvyne – ežeryne su Taurapiliu, bažnyčia,
dvaru, 1944 m. beveik visi sudegę, tik likusi klebonija, tuoj atiduota
mokyklai. Kazimiero pajautos tėviškės, gamtos, šeimos ir kaimynų terpėje, prisiminimais ir nuotaikomis gyvai išsiliedavusios pasakojimuose ir
ekskursijose vaikams, labai pagauliai, įspūdingai perteiktos dukters (Gaivenytė-Butler 2004: 15–25). Toks liko ir mieste – Utenoje. Apie vieną
bendramokslių „jaunatvišką kvailystę“, jiems pasibaigusią elgesio pažymio
sumažinimu, tylusis Gaiveniokas „apgailestaudamas pasakė, kad gerą žinią tėvams parvešime“ (Šimkūnas 2004: 46). Tėvų mylimas – myli tėvus.
Ar mums, kalbininkams, tai ko jau neprimena? 12-metis Jablonskių Jonukas skęsdamas labiausiai nusigando, „kaip jo netekus gailės ir verks motina“ (Balčikonis 1932: XIII). Sužeistas J. Basanavičius tą patį vakarą „gal
paskutinį kartą“ rašo „Mylimiausia Motinėle!“ (Basanavičius 1970: 744),
nes ji jį, savo pirmgimį ir dar vienintelį sūnų, kuriam teko „gimti in          
asphyxia“, tik po valandos atgaivintam, „labai buvo įpratusi lepinti ir mylėti“ (Basanavičius 1997: 17, 12). 18-metis vyras, per 6 metų sesutės Marutės, „neišpasakytai dailios“, „be galo meilios“ laidotuves užkasus taip
„baisiai susigraudinęs“, kad vos neparpuolęs (Basanavičius 1997: 12). Graudusis lyrikas, didysis neoromantikas, atsparusis lietuvis Jonas Aistis, būdamas Prancūzijoje likęs be Tėvynės brangios ir be vietos, Liono stotyje įmigęs iš nuovargio ant grindų pabunda su „sunkiu sapnu: nusekęs tvenkinys
ar ežeras, pilnas pusiau užtroškusių breugeliškų žuvų ir kitokių groteskiškai
šlykščių būtybių, anapus to dumblo ir vandens, kitam šlaite, desperatiškai
kalbina mane tėvas, kad grįžčiau namo. Ir taip kelis metus iš nakties į naktį...“ (Aistis 1991: 354).
Tokia – buvo!.. – mūsų, humanitarų, padermė, tokį palikimą paliko. Ir –
ačiū Dievui! – mes ne vieniši. Tik vienas įsidėmėtinas pavyzdys – didysis
Tėbų demokratijos karvedys Epaminondas, Michelio de Montaigne’io manymu, iš „trijų žymiausių žmonių“ „trečiasis ir, <...>, pats žymiausias“, už
kurį „nė vienas žmogus nežinojo daugiau ir nekalbėjo mažiau už jį“ [tiek
mažai kaip jis], bet „tai, ką kalbėjo, niekas negalėjo pasakyti geriau už jį“
(Montenis 1983: 130), visada prieš kautynes siūlydavęs taikiai susitarti, po
jų visada – tik be ginklų – paleisdavęs belaisvius, bet didžiausias jo gyvenimo džiaugsmas buvo ne didžiausia, lemiamoji – Leuktrų mūšio – pergalė (pats nuo žaizdų mirė), o tėvų džiaugsmas ja (Монтень 1979: 672).
Visur pasaulyje visada yra širdies žmonių. Bet beveik visada per mažai...
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Toks ir K. Gaivenis. „Gabus artistas“ (Ivonis 2004: 59), „poetiškos dvasios
žmogus“ (Keinys 2004: 38), Universitete – gal ir ne be gerbiamo profesoriaus Juozo Balčikonio įtaigos – palinksta į kalbą – į gimtąją tarmę (Gaivenis 2004: 71), nors pasidomi ir Konstantino Sirvydo, rytiečio anykštėno,
morfologinėmis tarmybėmis (Gaivenis 2004: 67). Gyvenimas „vienodas,
bet nenuobodus“ (Gaivenis 2004: 67). Pirmakursio pareiškimas laiške mokyklos draugui – „tampu pesimistu ir materialistu <...> skeptiku“ (Gaivenis 2004: 65) – veikiau tik platesnė gyvenimo, taigi ir jo tamsiosios pusės,
tarp kita ko, ir įsistiprėjančios silpnosios lyties pajauta. Tolydžio ji įvairiapusiškesnė – yra ir „slapčiomis pasiųsti žvilgsniai“ (Gaivenis 2004: 69),
ir – po pusantrų metų, baigiant studijas: „praeities nesugrąžinti, o dabartis
šioje srityje nieko gero nežada“ – lieki „Dobilėlio penkialapio“ draugijoje
(Gaivenis 2004: 72).
1959 m. studijas baigęs ir mokslinį darbą Lietuvių kalbos ir literatūros
institute pradėjęs, visai trumpai pabuvo vardynininku (onomastu) – tai
irgi paliko žymę, greitai tapo terminologu ir jau amžinu – inkliuzu.
Dar užgriebęs darybos dalyką – afiksų terminizaciją (1964), jau nuo
1963-iųjų pradeda skelbti straipsnius apie sudėtinius terminus, o 1969 m.
apgina labai savarankiškai parašytą šios temos disertaciją (išsamiausi disertacijos straipsniai – 1968 m. ir po gynimo – 1975 m. ir net 1998 m.).
Greitai susirgęs, ilgai sveiko.
Grįžęs į mokslo rikiuotę dirbo dar daugiau ir įvairiom kryptim. Jo kandidatinio minimumo kalbos egzaminas, išlaikytas labai gerai, buvo pažymėtas tarp pačių geriausių. Disertacija išlavinęs savo mokslinio tyrimo
teoriją ir praktiką, begale terminų svarstybų posėdžių ir konsultacijų ragavęs visokiausios rūgšties terminijos kūrimo ir taisymo duonos, iš Jono
Kruopo atnešto žurnalo Logos susipažinęs su Stasio Šalkauskio terminologijos teorija (1983), taip pat daugeliu rusų, latvių ir kiek Vakarų terminologijos darbų, pats rengėsi kurti lietuvių terminologijos teoriją. Bet ne
tik tam vienam pagrindiniam darbui nuosekliai atsidėjus, o ir greta – ne
prieš ir ne po – ir net pramaišiui su labai gausiu, beveik kasdieniniu
moksliniu praktiniu terminijos kūrimo, norminimo, ugdymo darbu ir jo
teoriniu grindimu ir vertinimu, o nepriklausomybės metais – ir terminografijos, terminų standartizacijos, terminų banko dalykais.
Didžioji gairė visada buvo akiratyje, bet K. Gaivenio eita iš tolo ir plačiai – rūpėjo įvairūs teoriniai visos mokslo kalbos dalykai – ir nespecifinė
modalumo raiška (1986), bandymas rinktis vieną iš dviejų profesionalizmų
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sampratą ir nušviesti jų santykį su terminija ir žargonizmais (1985), taip
pat terminų vaizdingumas (1991) ir antropomorfiniai terminai (1989),
terminų antonimija (1989) ir jų pragmatika (2000). Eita ir ne be atodairos į liaudinę specialiąją leksiką (1983) ir sąsajas su ja – terminizaciją ir
determinizaciją (1997). Tai buvo ilgi ir įvairiapusiai, bet daugeliu atžvilgių
nuodugnūs, grįsti paskui jau ir tarptautine patirtimi tyrinėjimai. Taip prieita prie principų – tai str. „Bendrieji lietuvių terminijos kūrimo ir norminimo principai“ (1979) – pirmieji mėginimai juos kurti, šiuolaikiniai
tarptautiniai ir šiuolaikiniai lietuvių. Dviem straipsniais rėpia kalbinius ir
loginius terminų reikalavimus – taisyklingumą, tikslumą, darybinį patogumą (1994) ir du terminų norminimo principus – grynumą ir pastovumą
(1996) ir priduria ekstralingvistinius – grynumo, autoriteto, efektyvumo,
arba paveikumo, sistemiškumo ir paplitimo (statistinį) (1996, su Angele
Kaulakiene).
Terminologijos teorijos akiratį plėtė jos istorija. Kiek anksčiau už jau
minėtą S. Šalkauskio teorijos aptarimą paskelbė str. „J. Jablonskio veikla
terminologijos komisijose“ (1982). Paties J. Jablonskio labai gausi ir sėkminga termininė naujadara K. Gaivenio liko nepastebėta, netirta (kitų –
tirta) ir neįvertinta. S. Šalkauskio kėlimas aukščiau už J. Jablonskį, mano
galva, yra grynai formalistinis – J. Jablonskis teorijos neparašė. Bet ją
turėjo, ja pats vadovavosi ir ją p e r d a v ė. S. Šalkauskio teorija glūdėjo
Logose, dabar – jo raštų tomuose, liks, matyt, istorijoje. Formalūs vertinimai nepagrįsti ir nepagrindžiami. Ir pats K. Gaivenis labai teisingai
pažymi: „praktinė S. Šalkauskio terminų tvarkybos veikla ne vienu atveju
prieštarauja jo skelbtiems teoriniams terminologijos principams“ (Gaivenis 1983: 136), o peržvelgęs jo žodynus – filosofijos (1983) ir pedagogikos
(1996) konstatuoja ne tik tai, kad daugelis jo naujadarų n e p r i g i j o, bet
kad buvo ir „blankios darybos“ (Gaivenis 1996: 90). K. Gaivenis nedaro,
kaip jau neretas primityvas – neprigijo, vadinasi, buvo negeras, bet dar
nepagalvoja, kad kartais tik todėl, kad reikmės tada būta nesubrendusios,
neįsisąmonintos (pavyzdžiui, žiūra atgijo gal po pusšimčio metų ir gerokai
prigijusi net ne viena reikšme). Bet K. Gaivenis taikliai pastebėjo ir S. Šalkauskio tam tikrą formalizmą, nors tuo žodžiu nepavadino – „įvardijo
dirbtines sąvokas“ (Gaivenis 1996: 90). K. Gaivenis taip niekada nedarė –
jo terminologijos teorija ir praktika ėjo koja į koją.
Be S. Šalkauskio, K. Gaivenis iškėlė Ramūno Bytauto rimtus terminologijos pradmenis, Jurgio Elisono liaudinę ir mokslinę terminografiją.
Terminologija | 2014 | 21

221

Įdomus ir netikėtas straipsnelis „Vydūnas ir fizikos terminija“ (1993).
Surasta terminijos įvairenybių Vinco Kudirkos, Vaižganto, Zigmo Žemaičio, Tado Ivanausko veikloje (2000). Pastebėti ir įvertinti Pauliaus
Slavėno, Kazio Daukšo, Leono Mulevičiaus, savo mokytojo Jono Kruopo
terminologijos darbai ir darbeliai.
O monografija Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys išėjo autoriui baigus ir visus kitus darbus – tik 2002 m. I sk. „Terminų
ypatybės ir jiems keliami reikalavimai“ (13–49), palyginti su straipsniais,
yra ir naujų temų, sk. „Terminų tvarkybos būdai“ (63–87) atsirado jau ir
posk. „Kompiuterinė terminų tvarkyba“, sk. „Terminijos kūrimo ir norminimo principai bei taisyklės“ (89–108) jie jau suskirstyti į bendruosius
(kaip visos bendrinės kalbos) ir specialiuosius – principus ir taisykles.
Turiningas sk. „Terminologijos kryptys, mokyklos ir žymesni tyrinėtojai“
(110–135) visas yra naujas. Kai kas naũja monografijoje yra iš straipsnių
pakeista sẽna, kartais, mano galva, be reikalo ir nepagrįstai.
Tarpe nuo disertacijos iki monografijos parašyta labai daug įvairiausios
terminologijos ir tikrai nemažai kitokios kalbotyros. Visko ir nesuminėsi,
viskam įvertinti reikia gerai įsiskaityti Rinktinius raštus. Galima iškelti tik
tai, kas jau tada atrodė K. Gaiveniui labai būdinga ir lietuvių terminologijai tikrai reikšminga.
Jam neteko tyrinėti – disertaciškai ar studijiškai – terminų darybos. Tačiau kaip tik jis visą laiką daugiausia iš negausaus terminologų būrelio
domėjosi neologija (naujažodžiais) ir naujadara (šiuos dalykus aiškiai skyrė) – rinkdavo iš žodynų, enciklopedijų ir kt., pateikdavo atrinktų sąrašus – iš viso keletą šimtų, taisydavo ar atmesdavo netikrus: „Naujadaras
naujadarui nelygu“ (1974).
Nuolat skelbdavo įvairių aktualių mišriukų, beveik visada su bent kokiu
teoriniu pamušalu, pavyzdžiui, „Terminologijos ugdymo vingiai: – Pora
bendrų terminijos ypatybių. – Kas galima ir ko negalima terminijoje. –
Afiksų specializacijos pliusai ir minusai“ (1973).
Pažvelgę į atskirų sričių terminijas beveik visur pirmiausia ar daugiausia
matome terminologą Kazimierą Gaivenį, bet plačiausiai ir nuosekliausiai
rėpė gamtotyrą. Tai augalų sistematikos inovacijos (1985), genčių ir rūšių
pavadinimai (1985), pastabos apie sistematikos terminiją – augalų ir vabzdžių (2001), dar vabzdžių (1979) ir žuvų (1995) pavadinimai. Ne vienu
atveju ir ne vienu požiūriu patyrinėta technikos terminija (1972, 1975,
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1981, 1990, 1994). O kur dar fizika, chemija, karyba, muzika...? Versdamas Filosofijos žodyno (1975, 488 psl.) penktąją dalį, be abejo, žiūrėjo jau
patyrusio terminologo akimis.
K. Gaivenis visur ieškojo terminijos dalykų ir visur rasdavo terminologijos problemų, sakysim, net Kazimiero Būgos ir Ernsto Fraenkelio raštuose. Rašydamas disertaciją parašė ir tarsi specialią terminologinę recenziją „Dėl sudėtinių terminų pateikimo ir apibrėžimų „Dabartinės lietuvių
kalbos žodyne“ (1966). 1972 m. šio žodyno leidime „terminus tikslino,
pildė ir visą tekstą skaitė K. G a i v e n i s“. Pakrypusiame 1969 m. Tarptautinių žodžių žodyne, recenzentų kritikuotame ir teisintame, K. Gaivenis
nerado 100 reikalingų žodžių (1981). Pamatė leksikografų nepastebėtų
žodžių iš Vydūno publicistikos (1993). Pasižiūrėdavo, kaip pateikiami
terminai net dvikalbiuose žodynuose. Parašė nemažai recenzijų, ne tik
terminų žodynų (kartais savo konsultuotų), bet ir dviejų Lietuvių kalbos
žodyno tomų, sinonimų, palyginimų žodynų, kalbotyros bibliografijos...
Kritikos ugnimi naikino laisvąją terminografinę chaltūrą: „MS-DOS –
mažai naudos; „Verslininko žodynas“ ar žodžių sąvartynas?“
Kalbos kultūroje, Mūsų kalboje, Gimtojoje kalboje, specialiojoje (Mokslas
ir technika, Žemės ūkis, Mūsų gamta...) ir bendrojoje periodikoje parašė
daugiau kaip šimtą terminų – lietuviškų ir tarptautinių – reikšmių, formų,
darybos, sintaksės taisymų ir siūlymų, taip pat bendresnių pastabų ir patarimų, arti šimto bendrinės kalbos konkrečių dalykų ir dalykėlių, nemažai ir nuotaikingų, žaismingų kalbos įdomybių.
K. Gaivenio straipsniams būdingas aiškus, bet ne tiesmukas, o gerokai
niuansuotas dėstymas, stilingumas, logiškumas – pats parašė net straipsnelį „Pasakyti logiškai ir lietuviškai“ (1987). Gera kompozicija – nuoseklumas, poskyriai, išvados, neretas epigrafas – tarsi raktas ir straipsniui, ir
platesniam akiračiui.
Labai daug ir įvairių paties K. Gaivenio terminografijos darbų, keletas – labai didelių. Žymiausias – visos lietuvių kalbotyros mastu – kartu
su Stasiu Keiniu parengtas savojo mokslo – Kalbotyros terminų žodynas
(1990, 280 psl.: K. Gaivenio – 10–121, St. Keinio – 121–243), išleistas
„Šviesos“, taigi mokyklai. Pirmasis buvo studentams 1971 m. Pensilvanijoje išleistas Williamo R. Schmalstiego ir Antano Klimo – lietuvių–ang
lų kalbomis – 116 psl. (didelio formato). Mokyklinis išėjo mokslingesnis.
Teigiamą recenziją parašė ir W. R. Schmalstiegas. Žodyne apie 1800
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terminų. 2007 m. Valentinos Skujiņos vadovaujamo septynių kalbininkų
kolektyvo Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca (624 psl.) – apie
2000 terminų.
Be galo daug laiko ir jėgų K. Gaivenis atidavė kitų sričių terminų žodynams, žodynėliams, rinkiniams, žinynams, kuriems dirbo kaip sudarytojas, konsultantas, taisytojas, normintojas, recenzentas, bet gal tik trimis
atvejais anaiptol ne antraštiniame puslapyje pažymėta konsultavo ar peržiūrėjo K. Gaivenis, o keliasdešimt kartų – peržiūrėjo LKLI Terminologijos
komisija (vėliau – grupė, skyrius), suderinta su Terminologijos komisija,
apsvarstyta Terminologijos komisijoje (vienu atveju savavališkai parašyta –
aprobavo: Instituto grupė tokios teisės neturėjo). Tokia buvo tvarkelė... Gal
kokiu atveju K. Gaivenio ir paties nenorėta – dėl kolektyvinėje rengėjų
ar svarstybų pinkliavoje neįmanomos pasiekti kalbinės kokybės. Gana
nesunkiai galima numanyti, kiek „be autorių kolektyvo, <...>, labai aktyviai dalyvavo <...> Terminologijos komisijos atsakingasis redaktorius
K. G a i v e n i s“, kai Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institute buvo
rengiamas Trumpas kriminalisto žinynas (1970, 184 psl., 243 piešiniai,
kiekvienas kurių su nurodomais nuo keleto iki keliasdešimt terminų).
Fizikos terminų žodyną (1979, red. prof. P. Brazdžiūnas) sudariusioje komisijoje tarp 15 narių nurodytas ir K. Gaivenis. Lazerių fizikos terminų
žodyno (1984, II leid. 1990) ir Mokslinės ir techninės informacijos terminų
žodyno (1983) red. kolegijos sudėtyje – irgi. Tik jau nepriklausomybės
metų Radioelektronikos terminų žodyno (2000, 1342 psl. 19000 terminų)
12 autorių sudėtyje – ir kalbininkas Kazimieras Gaivenis, abėcėliškai pirmas (ir dar du kalbininkai – absoliuti terminologų dauguma!..) – su autoriaus teisių ženklu.
Terminologijos taisymai (1992), į kuriuos sudėtas keturių in corpore tuometinių taisytojų ilgų metų triūsas, sudėstytas daugiausia A. Kaulakienės,
bet sumanytas, rodos, K. Gaivenio, jo ir palaimintas, nors be ats. redaktoriaus. Beje, kai kurių recenzentų pasirodyta nesuprantant terminologijos.
Žodynininkui Antanui Lyberiui pasikvietus terminologą K. Gaivenį,
paskui dar prisidėjus rusistui Vytautui Šernui 1985 m. išėjo jų sudarytas
Mokyklinis lietuvių–rusų kalbų žodynas, antrašte Trumpas (vietoj mokyklinis) išleistas ir 1989, 2002 m.
Buvo Lietuvių kalbotyros klausimų terminologijos, specialiosios leksikos
ir mokslo kalbos tomų red. kolegijos narys (t. 16, 22, 24), ats. redaktorius (t. 29), Terminologijos ats. redaktorius (t. 2–7), Kalbos kultūros red.
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kolegijos narys (sąs. 36–74), joje daug ir rašė, čia 50 sąs. suradęs apie
110 straipsnių ir straipsnelių, paskelbė ir apžvalgą „Terminų tvarkybos ir
norminimo dalykai „Kalbos kultūroje“ (1986).
Tiksliai – nei valandomis, nei terminų skaičiais – nenusakomas darbo
baras buvo terminų svarstybos – mažiau Institute, daugiau išeinamos, net
išvažiuojamos. Nusitęsusios daugiau kaip per 40 metų. Beje, tada protokoluojamos, bet fiksuojami tik priimti terminai. O kur dar ateinantys ir
skambinantys, laiškus siunčiantys terminologijos interesantai. Ir ne tik
terminologijos. Vienai labai metodiškai poniai, atėjusiai susiredaguoti
kokio rašto, vis dėlto, nors mandagiai, pasakė: – Jaučiu, kad tas raštas
man ir ateis (per Instituto direkciją)... Daugumas buvo patenkintų, dėkingų, daugybė susirinko atsisveikinti, keletas dėkingų parašė (Trečiokaitė 2004: 48–49; Dudlauskienė 2004: 26–32), net viena iš jaunųjų terminologių (Zemlevičiūtė 2004: 56–58). Bet visko būta – kartą santūrusis,
kantrusis Kazimieras, parafrazuodamas Edvardo Murphy’o dėsnį, parašė:
„Jeigu visi peikia – tai terminologija.“ Po dvidešimt metų pridėčiau – ir
visa bendrinė kalba.
Institute buvo pirmasis grynas (be kitų kalbotyros sričių) nuolatinis
etatinis terminologas, netrumpą laiką vienintelis, paskui – ir grupės, galiausiai skyriaus vadovas. Buvo terminologijos siela – pirmas ir kaip darbininkas, siųstyti nemėgdavo, ir kaip vadovas – į darbus, į šaltą vandenį
ir ugnį, o paskutinis – tik trauktis nuo perkūnėlių ir velniukų. Laiko nugriebdavo ir iš poilsio dienų ir valandų. Vis dėlto iš atgaivos darbelių
sudarė mielą, patrauklią knygelę Margas žodžių pasaulis (1987), duktė dar
surūpino nemažą rinkinėlį vaikams Nuostabioji žodžio šviesa (2014).
Visą K. Gaivenį ir visą jo veiklą vaizduojuos kaip didelę labai margą
mozaiką, kurioje matyti keli gerai įcentruoti ryškūs, neblunkantys akmenėliai ir per margumą vis dėlto justi vientisumas ir prasišviečia neišdildomas pasiryžusio, atsidavusio mokslo tiesos siekėjo paveikslas. Gal buvo
net mokslo didvyris? Spręskite kiekvienas, aš pasakysiu tik J. Aisčio
1935 m. iškeltus 2 kriterijus: 1. „Herojui reikalinga aukotis“. 2. „Herojus
privalo prasimušt per rutinos plutą“ (Aistis 1991: 165). Tai argi ne? Bet
J. Aisčio esė ne be reikalo pavadinta „Kelią herojui!“ ir pasakyta: 1. „Sunku būti nelaukiamam herojui“. 2. „Reikėtų nuvalyti kelią herojams“.
3. „Reikia pastebėti herojų gyvą“ (Aistis 1991: 165). Tarp mūsų jis gyveno, mes – prie jo. Tokia buvo mūsų, humanitarų, padermė, tokį palikimą
paliko K. Gaivenis ir mes paliekam. Jau 12 metų su K. Gaivenio metmeTerminologija | 2014 | 21
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nimis. Nesunku jau pamatyti kokią prašovą ar blaką, bet argi ne metmenys, audeklas svarbiausia – ar jų daugiau nereikia? Nekalbant apie ataudus.
Kiek dar metų iki naujo terminologijos teorijos audeklo? Argi užteks
terminologijos istorijos disertacijų, Terminologijos straipsnių, terminografijos ir terminų banko pragmatikos? Kas dabar iš pogaiveninės kartos
turi tokį tvirtą, glaudų teorijos ir praktikos ryšį? Jau net 24 metai su Kalbotyros terminų žodynu. Visais šešiais abiejų skaičių linksniais kasdien linksniuojami iššūkiai, o šitas konkretus – ne iššūkis? Kada link atsako? Jums
klausimai, neoterminologai! Įsidaktaravę ir besidaktaruoją! Ir kalbos kultūros darbininkai, jau palikti be Kalbos kultūros – nuo nelengvų, 1961
priklausomybės metų, taigi daugiau kaip po 50 metų. Tai mes ir jūs –
kalbininkų gyvojo sąlyčio su visuomene, tauta pirmoji linija. Nepriklausomybės 25-ieji, naujojo – visokių laisvių, teisių ir gėrių tūkstantmečio
14-ieji metai baigiasi, vadinasi, praeina – greitėdami prabėga. Vergilijus
gerai žinojo ir amžiams pasakė, kas tada darosi:
- - - Taip viską likimas
Traukia į blogąją pusę ir verčia atgal vien težengti.

Ar neateis postterminologija ir postkalbos postkultūra – padžiūvusiom
šaknim, pasaususiom šakom? Gana žodžių ir klausimų! Laikas didesniem
darbam!
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K A ZIMIER AS GAIVENIS AS A PERSON AND A SCIENTIST

As a person – patriotic Lithuanian from Rytų Aukštaitija (East Highland) region
(without the openness characteristic to this ethnic group and without a clear regional
and dialectal patriotism). As a scientist – a linguist as well as terminologist and
terminographer, an educator on the issues of language. Such linguists establish
contact with the society. His most prominent works are his doctoral thesis Sudėtiniai
terminai dabartinėje lietuvių kalboje (Complex terms in the modern Lithuanian) (1969),
a monograph Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys (Lithuanian
terminology: an outline of the theory and ordering) (2002) and Kalbotyros terminų
žodynas (Dictionary of linguistics) (together with Stasys Keinys, 1990). A close
relationship between the theory and practice of terminology and terminography is a
feature of Gaivenis’ scientific activities. Being a head of the Terminology Department
(previously Terminology Group) at the Institute of the Lithuanian Language he was a
soul of Lithuanian terminology and its spiritus movens. In many aspects he was the
first or the only.
Gauta 2014-12-10
Jonas Klimavičius
Erfurto g. 56-14
LT-04107 Vilnius, Lietuva
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Kazimiero Gaivenio
medicinos terminų taisymai
Kazimiero Gaivenio
80-osioms gimimo metinėms
PA L M I R A Z E M L E V I Č I Ū T Ė
„<...> jo pėdoms mūsų kalbos moksle
ir kalbos, ypač terminologijos, praktikoje
ištirti ir aprašyti neužtektų nemažos knygos.“
St. Keinys

Į VA D I N Ė S PA S TA B O S

Šių metų sausio 18-ąją būtų suėję 80 metų žymiam lietuvių kalbininkui terminologui Kazimierui Gaiveniui (1934–2003). Per 40 nenuilstamų
ir vaisingų darbo metų kalbos ir terminologijos baruose K. Gaivenis
lietuvių kalbotyros, atskirų mokslo sričių ir bendrosios periodikos leidiniuose paskelbė per 400 straipsnių kalbos mokslo ir praktikos bei terminologijos klausimais. Nemažai straipsnių parašyta chemijos, fizikos, matematikos, karybos, botanikos, zoologijos, radioelektronikos, elektrotechnikos, architektūros, žemės ūkio, ekonomikos ir kitų sričių terminų taisyklingumo, darybos, raidos ir kt. klausimais. Didžioji šių publikacijų
dalis neprarado aktualumo savo teorinėmis ir praktinėmis terminologijos
įžvalgomis. O kiek terminų K. Gaivenis pataisė ar patikslino, sunku būtų ir suskaičiuoti...
Be daugelio minėtų mokslo sričių, K. Gaivenis bent kiek dėmesio skyrė ir medicinos mokslo kalbos bei terminijos negerovėms. Jo paties žodžiais
tariant, gydė liguistus, negaluojančius medikų žodžius.
Tiesa, šis rašytinis palikimas nėra gausus – keturi spausdinti ir septyni
rankraštiniai darbai. Keturi straipsniai paskelbti periodiniuose leidiniuose – Tarybiniame mokytojuje išspausdintas straipsnis „Netikęs terminas“
(1981 m.), du straipsniai – „Negaluojantys medikų žodžiai“ (1987 m.) ir
„Sveiki ir liguisti medikų žodžiai“ (1990 m.) – išspausdinti Sveikatos apsaugos „Kalbos kultūros“ ir „Gimtosios kalbos“ skyreliuose bei vienas
228

Palmira Zemlevičiūtė | Kazimiero Gaivenio medicinos terminų taisymai

atsakymas į klausimą „Ar taisyklingas gydytojų dažnai vartojamas pasakymas pilnas pasveikimas (pilnai pasveiko)?“ (1991 m.) Gimtosios kalbos žurnalo „Klausimų kraitelėje“.
Atskirai minėtinos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – VLKK)
užsakymu 1998–2000 m. parašytos medicinos darbų1 recenzijos. K. Gaivenis per trejetą metų parašė septynių darbų (Česnys G. ir kt. Terminų
rinkinys Nomina anatomica (1998 m.), Baltrušaitis K. ir kt. Citologijos,
histologijos ir embriologijos terminų žodynas (1999 m.), Jonutienė G. Vokiečių–lietuvių kalbų medicinos terminų žodynas (1999 m.), Stropus P. ir kt.
Žmogaus anatomijos terminai (1999 m.), Gedrimas V. ir kt. Anatomijos
vardynas (2000 m.), Lapytė A. ir kt. Psichiatrijos terminų enciklopedinis
žodynas (2000 m.) ir Vitkus A. ir kt. Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas (2000 m.)) recenzijas2. Remiantis K. Gaivenio bibliografinės
rodyklės duomenimis, 2001 m. jis parašė standarto „LST Oftalmologinė
optika. Akinių lęšiai. Terminai ir apibrėžimai“ recenziją, tačiau, deja, jos
rankraščio VLKK rasti nepavyko.
Šiame straipsnyje norima pristatyti ir aptarti K. Gaivenio terminų taisymus medicinos darbų recenzijose, jų pateikimą ir būdingiausias grupes.
T E R M I N Ų TA I S Y M A I M E D I C I N O S DA R B Ų R E C E N Z I J O S E

Kaip jau buvo minėta, K. Gaivenis yra recenzavęs septynis medicinos
darbus. Recenzijos3 nėra ilgos – nuo dviejų iki keturių rankraščio puslapių.
Jų pavadinimai įvairūs, bet dažniausiai autorius vartojo atsiliepimo terminą: „Atsiliepimas apie „Anatomijos vardyną4“ (žr. 1 pav.), „Atsiliepimas
apie A. Lapytės, V. Mačiulio ir J. Šurkaus „Psichiatrijos terminų enciklopedinį žodyną“, „Atsiliepimas apie G. Jonutienės „Mokomąjį vokiečių–lietuvių kalbų medicinos terminų žodyną“. Terminas recenzija pavartotas tik
1

Pasakytina, kad ne visi K. Gaivenio recenzuoti darbai yra terminų žodynai – esama vieno terminų rinkinio (Terminų rinkinys Nomina anatomica), dviejų vardynų (Anatomijos vardynas, Medicininės histologijos
ir embriologijos vardynas), o vienas iš jų – terminai (Žmogaus anatomijos terminai). Taigi straipsnyje vartojamas darbų terminas.

2

Nuoširdžiai dėkoju Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Programų skyriaus vedėjai dr. Vilijai
Ragaišienei, parūpinusiai septynių K. Gaivenio recenzijų rankraščių kopijas ir tris nuskenuotas recenzijas,
kurių pirmieji puslapiai yra pateikiami šiame straipsnyje (žr. 1, 2 ir 3 paveikslus).

3

Nors K. Gaivenis kalbamuosius darbus vadino įvairiais terminais (atsiliepimas, pastabos, recenzija), tačiau
šio straipsnio autorė vienodumo dėlei juos visus vadina vienu vardu – recenzijos.

4

K. Gaivenis taisė vardyno paantraštę Tarptautinė anatomijos terminologija. Jo žodžiais tariant, terminologija
yra mokslas apie terminus, o terminija – terminų visuma, todėl šio vardyno paantraštei geriau tiktų pavadinimas Tarptautinė anatomijos terminija.
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1 pav. K. Gaivenio recenzijos „Atsiliepimas apie „Anatomijos vardyną“ rankraščio 1 puslapis
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kartą: „Terminų rinkinio „Nomina anatomica“ recenzija“, kaip ir pastabų
terminas: „Pastabos apie „Anatomijos vardyno“ terminus“. Du rašiniai
pavadinti tiesiog „Taisytini medicininės histologijos ir embriologijos terminai“ ir „Medicininės histologijos ir embriologijos terminai“.
Toliau straipsnyje aptariama, kaip K. Gaivenis pateikia terminų taisymus,
ir galiausiai, kokie medicinos terminai jo taisyti ir kokie jų pakaitalai siūlyti vartoti.
T E R M I N Ų TA I S Y M Ų PAT EI K I M A S

K. Gaivenio recenzijos labai lakoniškos – jose beveik nėra teksto, surašyti, dažniausiai stulpeliu, taisytini ar abejotini terminai, pvz.:
amino rūgščių5 (=aminorūgščių) MHET 1999,
apieskilvelinė (=?) ribinė glijos membrana MHET 1999,
endometrijumo (=endometriumo) kriptos MHET 1999,
maitinimas per (=pro) zondą VLMTŽ 1999,
nukleininių rūgščių (=nukleorūgščių) MHET 1999,
pogimdyminis laikotarpis (=laikotarpis po gimdymo) VLMTŽ 1999,
priešsėklidės (=priešsėklidžiai) NA 1998,
vienasegmentiniai (=vienasegmenčiai) raumenys MHET 1999,
ampula – ampulė MHET 1999, sėklatakio ampulė (=bumbulas?) MHET
1999,
cartilago cordis – širdies kremzlė (=?) MHET 1999,
oppositio – priešpastatymas (=supriešinimas) AV 2000,
os cordis – širdies kaulas (=?) MHET 1999,
preplacenta – priešplacenta (=priešplacentis) MHET 1999,
tela subpericardialis (subseroza) – poširdiplėvė (=apatinė širdiplėvė?) MHET
1999,
trabecula – sija (=?) – kraujo ir limfos gamybos organas MHET 1999,
tubulo-alveolus – vamzdinė pūslelė =? MHET 2000.
Terminų taisymus K. Gaivenis pateikė tradiciškai, t. y. greta taisytino
termino skliaustuose po lygybės ženklo jo rašomas siūlomas vartoti taisyk
lingas terminas (žr. 2 pav.), pvz.:
chirurginis (=chirurgo) pincetas VLMTŽ 1999,
chirurginis (=chirurgo) peilis VLMTŽ 1999,
5

Terminai pateikiami pagal abėcėlę – pirmiausiai lietuviški, o po jų – lotyniški taisomi terminai. Terminų
gale nurodomas šaltinio (recenzijos) sutrumpinimas ir arabiškais skaitmenimis metai.
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2 pav. K. Gaivenio recenzijos „Taisytini medicininės histologijos ir embriologijos terminai“ rankraščio 1 puslapis
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citoplazmos organėlės (=organelės) ir intarpai MHET 2000,
dvigalvinė (=dvigalvė) vaga NA 1998,
kraujoplūdis per (=pro) burną VLMTŽ 1999,
mažylio priešpastatomasis (=priešinamasis) raumuo AV 1999,
pakinklinė (=pakinklio) duobė VLMTŽ 1999,
paleidimas skysčio per (=pro) organo kraujagysles VLMTŽ 1999,
pogimdyminiai skausmai (=skausmai po gimdymo) VLMTŽ 1999,
priešamnionas (=priešamnionis) MHET 1999,
pūslę ištuštinantysis (=ištuštinantis) raumuo AT 1999,
ribonukleininė rūgštis (=ribonukleorūgštis) VLMTŽ 1999,
smailagalvystė (=smailiagalvystė) MHET 2000,
uodeguotojo (=uodegotojo) branduolio uodegos šakos AT 1999,
colon descendens – nusileidžiamoji (=nusileidžiančioji) gaubtinė žarna AT
1999,
conus elasticus – elastinis konusas (=kūgis) AT 1999,
distributio in utero – pasiskirstymas (=išsidėstymas) gimdoje MHET 2000,
epithelium ciliatum – blakstienuotasis (=blakstienotasis) epitelis MHET
2000,
microtubulus – mikrovamzdelis (=latakėlis) MHET 2000; po siūlomo
taisymo dar prirašyta: plg. anat. ductus (tulžies, prakaito), o citologijoje ląstelės – vamzdeliai =?,
otum fertilissatum – apvaisintas kiaušinis (=kiaušinėlis) MHET 2000,
parenchyma – audinys, atliekantis organui būdingą funkciją, parenchima
(=parenchima) MHET 2000,
placenta bidiscoidea – dvidiskinė (=dvidiskė) placenta MHET 2000,
primordia palatina et vestibulum – gomurio ir burnos prieangio (=prieburnio) užuomazga MHET 2000,
stria vascularis – kaujagyslinis (=kraujagyslių) ruožas MHET 2000,
stroma – audinys, atliekantis organo atraminę funkciją, stroma (=stroma)
MHET 2000,
tractus rubrospinalis – raudonbranduolinis (=raudonbranduolis) nugaros
smegenų laidas AV 2000,
typus anovulatorius – beovuliacinis (=neovuliacinis) tipas MHET 2000.
Keliskart prie savo siūlomo termino K. Gaivenis parašęs klaustuką, matyt, nebuvo dėl jo tikras, pvz.:
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corpus multivesciculare – daugiapūsliškas (=daugiapūslis?) kūnas MHET
2000,
ovoviviparitas – kiaušgyvavedystė (=kiaušvedystė?) MHET 2000,
spatium subpiale – pošvelniojo (=? pošvelnio?) dangalo tarpas MHET 2000.
Neretai jo surašyti taisytini terminai, tačiau siūlymų, kaip juos taisyti,
nepateikta – skliaustuose (ar be jų) po lygybės ženklo vėlgi rašomas klaustukas, pvz.:
krūtinkaulio rankena (=?) NA 1998,
stomatologijos mokslų daktaras (=?) VLMTŽ 1999,
cisterna terminalis – galinė cisterna =? MHET 2000,
corpus multitubulare – daugiavamzdis kūnas =? MHET 2000,
glandula tubulosa – vamzdinė liauka =? MHET 2000,
myotubus – raumeninis vamzdis =? MHET 2000,
pars supra-occipitalis – antpakauškaulio (=?) dalis MHET 2000,
pars-suprastriata hemispherii – viršdryžuotoji (=?) pusrutulio dalis MHET
2000,
perforatorium – pradūrėjas =? Žmogus? Netinka priesaga! Perdūrėjas
MHET 1999,
sapatium subpiale – pošvelniojo (=?) dangalo tarpas MHET 1999,
satelles – palydovas (bendrieji ląstelės terminai) =? MHET 2000,
tubulo-acinus – vamzdinė kekė =? MHET 2000,
vagina masculinus – prostatinė gimdelė =? MHET 2000,
vagina pericapillaris macrophagiosa – aplink ikapiliarinė makrofaginė makštis =? MHET 2000.
Pasitaiko atvejų, kai pateikti tik recenzuojamojo šaltinio terminai, tačiau
greta jų neparašyta jokių taisymų ar pastabų, pvz.:
dvišakinis NA 1998,
abortio išsimetimas, išmetinys, abortas (2 reikšmės) MHET 2000,
cisterna – cisterna MHET 2000,
cisterna nucleolemmae – branduolio apvalkalo cisterna MHET 2000,
cor triloculare – trikamerė širdis MHET 1999,
perforatorius – perdūrėjas (spermatozoido dalelė) =? Veikėjas! MHET
2000,
retriculus prostatians – priešinės liaukos gimdelė (vyrų šlaplės dalis) MHET
2000,
tubulus renalis – inksto vamzdelis MHET 2000.
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T E R M I N Ų TA I S Y M Ų R Ū Š Y S

Remiantis septynių K. Gaivenio recenzijų rankraščiais, galima būtų išskirti šias terminų taisymų rūšis:
1. Netaisyklingos darybos terminai
Gausumu išsiskiria sunkios darybos būdvardžiai. Terminų rinkinio Nomina anatomica (daugiausia) ir Anatomijos vardyno recenzijose K. Gaivenis
išvardijo tokius būdvardžius, bet kaip taisyti nesiūlė, matyt, kiekvienas jų
taisytinas individualiai, pvz.:
pafascijinis NA 1998,
paleidvylikapirštinis NA 1998,
paleikrūtinkaulinis NA 1998,
paleimakštinis NA 1998,
paleipūslinis NA 1998,
paliežuvakaulinis NA 1998,
priedvylikapirštinis NA 1998,
priešjungtinis NA 1998,
prieškryžmeninis NA 1998,
priešplokštelinis NA 1998,
raudonbranduolinis NA 1998,
užaklažarninis NA 1998,
uždvylikapirštinis NA 1998,
užjungtinis NA 1998,
užplokštelinis NA 1998,
viduplokštelinis NA 1998,
vidusąnarinis NA 1998,
virškrūtinplėvinis NA 1998,
viršskridininis NA 1998,
fascia extraperitonealis – užpilvaplėvinė fascija (plg. dar užpilvaplėvinis
raištis) AV 2000,
fibrae pretectoolivares – priešketurkalninės alyvos skaidulos AV 2000,
nucleus suprageniculatus – antketurkalninis branduolys AV 2000.
Citologijos, histologijos ir embriologijos terminų žodyno recenzijoje pateikė siūlymų, kaip taisyti kalbamuosius būdvardžius, pvz.:
daugiasegmentiniai (=daugiasegmenčiai) raumenys MHET 1999,
dviskilvelinė (=dviejų skilvelių) MHET 1999,
vidujembrioninė celoma – celoma intra-embryonicum (=viduje embrioninė)
MHET 1999,
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viduepitelinė liauka (=intraepitelinė liauka) MHET 1999,
viduląstelinis kanalėlis (=intraląstelinis kanalėlis) MHET 1999,
viduverpstinis miocitas (=intraverpstinis miocitas) MHET 1999,
vienagemalinis / dvigemalinis / daugiagemalinis nėštumas (=vieno gemalo
ir t. t.) MHET 1999,
cartilago epihyalis – viršpoliežuvinė kaulo kremzlė (=viršutinė poliežuvinio
kaulo kremzlė) MHET 1999,
cor biatriale – dviprieširdinė (=dviejų prieširdžių) MHET 1999,
defectus septi atrialis – tarpprieširdinės pertvaros defektas (=prieširdžių
pertvaros defektas) MHET 1999,
musculus multipenatus – pusplunksninis (=pusiau plunksninis) raumuo
AV 2000,
musculus semipennatus, m. unipennatus – daugiaplunksninis (=daugiaplunksnis) raumuo AV 2000,
sulans interatrialis – tarpprieširdinė vaga (=prieširdžių tarpvagė?) MHET
1999, bet foramen (interatriale) primum MHET 1999, foramen (interatriale) secundum MHET 1999.
Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, sunkios darybos būdvardžiai taisyti
nevienodai – arba (dažniausiai) jie keičiami žodžių junginiais, arba šalinama
priesaga -inis, arba lietuviškas dėmuo keičiamas lotynišku jo atitikmeniu.
Kita gausi K. Gaivenio taisytų terminų grupė – iš sudurtinių daiktavardžių padaryti būdvardžiai su priešdėliais. Šiuo atveju vėlgi elgtasi dvejopai – vienų darbų recenzijose greta pateikti taisyklingi terminai, kitų –
nepateikti, pvz.:
bekraujagyslinė tarpinė sritis – interzona avascularis (=tarpinė sritis be
kraujagyslių) MHET 1999,
paleikrūtinkauliniai mazgai AT 1999,
paleistempliniai mazgai AT 1999,
pogimdyminis MHET 1999, PTŽ 2000 – netaisyklingas būdvardis, žr.:
pogimdyminė neurozė (=neurozė po gimdymo) PTŽ 2000, pogimdyminė
psichozė (= psichozė po gimdymo) PTŽ 2000, pogimdyminis defektiškumas (=defektiškumas po gimdymo) MHET 1999, pogimdyminis laikotarpis (=laikotarpis po gimdymo) MHET 1999,
prieširdiplėviniai mazgai AT 1999,
priešketurkaulinis branduolys AT 1999,
tarpdelnakaulinės venos AT 1999,
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uždvylikapirštinė kišenė AT 1999,
užpilvaplėvinis tarpas AT 1999,
virškrūtinplėvinė plokštelė AT 1999.
Suprantama, mat, kaip Žmogaus anatomijos terminų recenzijoje rašė jos
autorius, tokius terminus kaip ir aukščiau aptartuosius, taip pat reikėtų
taisyti nevienodai: vienur gal tiktų būdvardis, kitur – kilmininkas, trečiur –
dvižodžiai terminai ir pan.
Nevienodai, K. Gaivenio nuomone, taisytinas ir būdvardis kliediminis,
su kuriuo, jo pastebėjimu, sudaryta daugybė sudėtinių terminų Psichiatrijos terminų enciklopediniame žodyne, pvz.:
kliediminė depresija PTŽ 2000,
kliediminė manija PTŽ 2000,
kliediminis elgesys PTŽ 2000,
kliediminis vaizdinys PTŽ 2000,
kliediminė gynyba PTŽ 2000,
kliediminė migracija PTŽ 2000,
kliediminė nuotaika PTŽ 2000,
kliediminis suvokimas PTŽ 2000,
kliediminė psichozė PTŽ 2000. Pasak recenzento, „terminai su šiuo būd
vardžiu taisytini dvejopai: kliedėjimo arba kliedimoji“.
2. Netikslūs terminai
K. Gaivenis recenzuotuose medicinos darbuose radęs išties nemažai
netiksliai dažniausiai sudėtines rūšines sąvokas įvardijančių terminų. Vienur recenzentas siūlė vartoti tikslesnį žodį, pvz.:
balso raištis (=styga) NA 1998,
didybės (=tįsusis?) raumuo NA 1998,
ilgojo kojos nykščio lenkiamojo raumens sausgyslės vaga (nykštys negali
būti nei ilgasis, nei trumpasis) NA 1998,
kasos ampulė NA 1998, kaulinės ampulės NA 1998, kiaušintakio ampulė
NA 1998, tiesiosios žarnos ampulė NA 1998, AT 1999 – K. Gaivenis
siūlė terminą ampulė keisti kitu žodžiu. 2000 m. recenzuotame Anatomijos vardyne skolinys ampulė jau pavartotas kaip sinonimas greta
lietuviško termino išsiplėtimas, pvz.:
ampulla ductus deferentis – sėklinio latako išsiplėtimas (ampulė) AV
2000,
ampulla tubae uterinae – kiaušintakio išsiplėtimas (ampulė) AV 2000,
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crista ampullaris – išsiplėtimo (ampulės) skiauterė AV 2000,
sulcus ampullaris – išsiplėtimo (ampulės) vaga AV 2000. Tačiau, K. Gaivenio manymu, kalbamasis skolinys ne visai tiksliai pataisytas. Jis pažymėjo, kad žodis išsiplėtimas rodo veiksmą, o čia reikia rezultato
pavadinimo. Taigi, recenzento manymu, geresnis būtų lietuviškas žodis platmuo (plg. platmens skiauterė, platmens vaga ir t. t.). Čia galėtų
tikti ir žodis stormuo, bet jis anatomijos terminijoje vartojamas kita
reikšme (žodžio bulbus atitikmuo),
kojos griaučiai (=skeletas?) NA 1998,
membranė (=plėvinė) osifikacija MHET 1999,
žievinės keturkalnio (=keturgūbrio) kalnelio skaidulos NA 1998,
lamina perpendicularis – gulsčioji (=stačioji) plokštelė NA 1998,
rr.sternocleidomastodei – galvos sukamojo (=sukiojamojo ar gręžiamojo)
raumens šakos AV 2000,
vestibulum oris – burnos prieangis (=prieburnis) AV 2000,
kitur šalino perteklinį dėmenį mikro-, pvz.:
mikrogaurelinis (=gaurelinis) epiteliocitas MHET 1999,
mikrovamzdelis (=vamzdelis) MHET 1999,
micropapilla – mikrospenelis (=spenelis) MHET 1999,
microvillus – mikrogaurelis (=gaurelis) MHET 1999,
trečiur taisė priesaginius (a) ar priešdėlinius (b) sudėtinių terminų dėmenis, pvz.:
(a) dvigubiškoji (=dviguboji) placenta MHET 1999,
gimdiminis (=gimdinis) nėštumas MHET 1999,
negimdiminis (=negimdinis) nėštumas MHET 1999,
pars subtrigeminalis – žemutinė (trišakinė (=trišakė) dalis AV 2000
rr. caudae nuclei caudati – uodeguotojo (=uodegotojo) branduolio uodegos
šakos AV 2000,
(b) prieinkstinė (=inkstinė) liauka MHET 1999,
priešlaplinis (=šlaplinis) latakas MHET 1999,
siūlė tikslinti terminų dėmenis su priešdėliais pa- ir po-. Pirmojo priešdėlio žodžiai turėtų reikšti „esantis palei“, o antrojo – „esantis po“, pvz.:
padiafragminė (=podiafragminė) kišenė NA 1998,
paliežuvinis (=poliežuvinis) mazgas NA 1998,
pasausgyslinis (=posausgyslinis) maišelis NA 1998,
238

Palmira Zemlevičiūtė | Kazimiero Gaivenio medicinos terminų taisymai

taisė žodžių tvarką, pvz.:
neįprastoje vietoje implantacija (=implantacija neįprastoje vietoje) MHET
1999,
atkreipė dėmesį į tai, kad Žmogaus anatomijos terminų vardyne greta dviejų skirtingų lotyniškų osteologijos terminų ginglymus ir articulatio trochoidea pateiktas tas pats lietuviškas atitikmuo ritininis sąnarys AT 1999.
3. Vietoje būdvardžių geriau tiktų daiktavardžių kilmininkai
Terminų rinkinyje Nomina anatomica K. Gaivenis peikė būdvardžiu su
priesaga -inis reiškiamus rūšinius dėmenis – teikė priklausomybės reikšmę
turinčius daiktavardžių vienaskaitos arba daugiskaitos kilmininkus, pvz.:
akiduobinė (=akiduobės) sritis NA 1998,
akiduobinė (=akiduobių) pertvara NA 1998,
akinė (=akies) arterija NA 1998,
antakinis (=antakių) lankas NA 1998,
antnaginė (=antnagio) odelė NA 1998,
ašarinis (=ašarų) spenelis NA 1998,
dešinioji plautinė (=plaučių) arterija NA 1998,
kairioji plautinė (=plaučių) arterija NA 1998,
kaktinė (=kaktos) sritis NA 1998,
kraujagyslinis (=kraujagyslių) rezginys NA 1998,
mieginis (=miego) trikampis NA 1998,
moteriškoji (=moters) šlaplė NA 1998,
nervinės (=nervų) galūnės NA 1998,
nosinė (=nosies) dalis NA 1998,
tulžinė (=tulžies) vena NA 1998,
veidinis (=veido) vaizdas NA 1998,
vyriškoji (=vyro) šlaplė NA 1998.
4. Pirmenybė reikėtų teikti lietuviškiems, o ne lotyniškiems
terminams
Medicinos terminijos tarptautiškumas yra neginčytina jos savybė, visgi
K. Gaivenis recenzuodamas medicinos darbus siūlė rinktis lietuviškus
lotyniškų terminų atitikmenis, pvz.:
dorsalinė (=užpakalinė) tarpinė pertvara NA 1998,
endoneuriumas NA 1998,
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epineuriumas NA 1998,
kranialinė kojytė MHET 1999,
kranialinis venų rezginys MHET 1999,
lateralinės nosies šakos NA 1998
lateralinis (=šoninis) vaizdas NA 1998,
lateralinis blyškusis branduolys NA 1998,
perineuriumas NA 1998.
5. Terminų rašyba
Citologijos, histologijos ir embriologijos žodyne bei Psichiatrijos terminų
enciklopediniame žodyne K. Gaivenis taisė terminų rašybos klaidas, pvz.:
aganglijonozė (=aganglionozė) MHET 1999,
amnijonas (=amnionas) MHET 1999,
endometrijumo (=endometriumo) taurės MHET 1999,
ischemija PTŽ 2000, schizofrenija PTŽ 2000, schizoidinė konstitucija PTŽ
2000; K. Gaivenis priminė, kad „kalbininkai jau daugelį metų neleidžia tokių terminų vartoti, ir net terminų žodynuose rašoma tik šizofrenija, išemija ir t. t.“,
neuro-raumeninė verpstė – neuroraumeninė reikia rašyti vienu žodžiu
MHET 1999,
raumens-nervinė jungtis, dentino-cemento jungtis, prieširdžių-skilvelių jungtis, prieširdžio-skilvelio kanalas – reikia ne brūkšnelio, bet brūkšnio
MHET 1999,
raumens-nervinė verpstė, Alantojaus-žarninė išgauba – nereikia nei brūkšnelio, nei brūkšnio MHET 1999,
synoviocytus secretorius – sinovijocitas (=sinoviocitas), plg. sinovija, bet
sinovioma (ne sinovijoma) TrpŽ MHET 1999.
K. Gaivenis pažymėjo būdingą Psichiatrijos terminų enciklopedinio žodyno trūkumą – eponiminių terminų (su pavardėmis) adaptacijos nevienodumus. Daug kur jie rašomi gerai (didžiosiomis raidėmis), bet, pavyzdžiui:
šarko ir Koževnikovo sklerozė PTŽ 2000, šilderio liga PTŽ 2000, aspergerio
sindromas PTŽ 2000. Toliau recenzijos autorius pateikia pluoštelį kalbamosios rūšies terminų, kurie skirtingose žodyno vietose rašomi nevienodai, pvz.: Bonè (=Bon) haliucinacija PTŽ 2000, Buajè (=Buaj) sindromas
PTŽ 2000, Šarpantje (=Šarpantjė) fenomenas PTŽ 2000.
Žodyne šiek tiek įvairuoja ir pavardžių adaptacija, pvz.:
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Zimerlingo-Kroitcfeldo liga PTŽ 2000, bet Zimerlingo-Kroitcfeldto liga
PTŽ 2000,
Gakebušo-Gejerio-Geimanovičiaus liga PTŽ 2000, bet Gakebušo, Gejerio
ir Geimanovičiaus liga PTŽ 2000,
Ardžilio Robertsono sindromas žr. Argailio-Robertsono sindromas, bet
Argailio Robertsono sindromas PTŽ 2000,
Beseno-Korncveigo sindromas, bet Beseno ir Korncveigo sindromas
PTŽ 2000,
Buaje-Dešatretto sindromas, bet Buajè ir Dešartreto sindromas PTŽ 2000,
Kulenkamfo ir Tarnovo sindromas, bet Kulenkamfo – Tarnovo sindromas
PTŽ 2000,
Lovenfeldo ir Henebergo sindromas, bet Liovenfeldo ir Henebergo sindromas
PTŽ 2000.
K. Gaivenio manymu, „tokių nevienodumų nebūtų, jeigu pavardės būtų rašomos originalo forma“.
Terminų rinkinyje Nomina anatomica K. Gaivenis rado kelis kalbos normų neatitinkančius anatomijos terminus, pvz.:
kelias (=kelis) NA 1998,
nykštis (=nykštys) NA 1998,
pakrūtinis (=pakrūtinys) NA 1998,
sąnaris (=sąnarys) NA 1998.
6. Terminų įvairavimas
K. Gaivenio pažymėtas dar vienas jo recenzuotų medicinos darbų trūkumas – nesuvienodinti to paties lygmens terminai. Antai įvardijant viršutinės ir apatinės kūno dalies kaulus, vyro ir moters lytinius organus
autorių vartojami skirtingi terminai, pvz.:
apatinės galūnės kaulai, bet viršutinės galūnės griaučiai AT 1999. Apskritai, K. Gaivenio teigimu, žodis griaučiai (plg. kojos griaučiai) nelabai
tinkamas kūno dalių kaulams pavadinti,
organa genitalia feminina externa – išoriniai moteriškieji lytiniai organai AT
1999, išoriniai moteriškieji (=moters) lytiniai organai NA 1998, bet plg.
organa genitalia feminina interna – vidiniai moters lytiniai organai AT
1999, moters išoriniai lytiniai organai MHET 1999,
Rasta kalbamųjų terminų, besiskiriančių dėmenų tvarka (derinamasis
pažyminys + nederinamasis pažyminys + pažymimasis žodis ir nederinaTerminologija | 2014 | 21
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masis pažyminys + derinamasis pažyminys+ pažymimasis žodis), pvz.,
sutraukiamasis antakių raumuo, bet antakių nuleidžiamasis raumuo AV 1999,
skaičiumi (vienaskaita ir daugiskaita), pvz., trabeculae corporis spongiosi –
šlaplės akytkūnių pertvarėlis AT 1999, bet cavernae corporis spongiosi –
šlaplės akytkūnio ertmelės AT 1999, rūšinių dėmenų kilme (hibridiniai ir
lietuviškas), pvz., priešnatalinis laikotarpis, postnatalinis laikotarpis, bet
periodus neunatalis – naujagimystės laikotarpis MHET 1999, būdvardžių
formomis (paprastoji ir įvardžiuotinė)6, pvz., atviràsis MHET 2000 ir ùž
daras MHET 2000.
7. Terminų kirčiavimo klaidos
Medicininės histologijos ir embriologijos vardyno recenzijoje K. Gaivenis
taisė klaidingai sukirčiuotus terminus, pvz.:
añtrasis (=antràsis) aòrtos lañkas MHET 2000,
antrósios (=antrõsios) mejòzės daljimasis MHET 2000,
pirmósios (=pirmõsios) mejòzės daljimasis MHET 2000,
prmasis (=pirmàsis) aòrtos lañkas MHET 2000,
trẽčiasis (=trečiàsis) aòrtos lañkas MHET 2000,
defectio – trkumas, ydà (=ýda) MHET 2000.
Atskirai minėtina pora sudėtinių terminų deformitas localis – viẽtinis
deformatùmas =? MHET 2000 ir dysmorphogenesis – deformatùmo raida
=? MHET 2000, kurių dėmenų deformatùmas ir deformatùmo trečiojo ir
ketvirtojo skiemens balsės a ir u pabrauktos, todėl galima daryti prielaidą,
kad K. Gaivenio buvo suabejota dėl kalbamųjų dėmenų kirčiavimo.
Pasitaikančias terminų kirčiavimo klaidas K. Gaivenis mini ir Psichiatrijos terminų enciklopedinio žodyno recenzijoje, be to, pažymi, kad terminai šiame žodyne sukirčiuoti kur kliuvo, kur nekliuvo.
O Terminų rinkinio „Nomina anatomica“ vienas iš trūkumų – nesukirčiuoti lietuviški anatomijos terminai.
8. Terminų apibrėžčių (aiškinimų) trūkumai
K. Gaivenis pastebėjo, kad Psichiatrijos terminų enciklopediniame žodyne
nevienodai aiškinami atskirai pateikiami būdvardžiai, pvz.:
neurasteninis – susijęs su neurastenija (gerai!), bet psichozinis – psichozinio laipsnio psichinės veiklos sutrikimas (blogai!),
6

Recenzijoje Medicininės histologijos ir embriologijos terminai stulpeliu pateikti žodžiai atviràsis ir ùždaras.
Greičiausiai recenzento suabejota, kodėl būdvardis uždaras nerašomas įvardžiuotine forma kaip atvirasis.
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reaktyvus – fiziologiniai arba patologiniai psichikos pakitimai (reakcijos),
sukelti psichiką traumuojančių veiksnių (blogai!),
rezidinis – likę persirgtos ligos reiškiniai (blogai!).
Recenzento taip pat atkreiptas dėmesys į būdvardžius neurozinis, neurotinis, paliatyvusis, primordialinis, protrahinis, psichogeninis, timoplastinis ir
kt. Kiti panašūs būdvardžiai, jo manymu, yra verstini, pvz., primordialinis
PTŽ 2000.
Anot K. Gaivenio, kalbininkų nepripažįstama ši žodžio stebėti vartosena:
priešinsultinė būsena – stebima sergantiems hipertonine liga ir cerebrine
ateroskleroze PTŽ 2000.
9. Terminografiniai trūkumai
Iš šios taisymų rūšies K. Gaivenis mini Psichiatrijos terminų enciklopedinio žodyno rūšinių ir sinoniminių terminų pateikimo bei norminamosios
nuorodos žr. vartojimo klaidas.
Jis pažymi, kad žodyne rūšiniai terminai lizduose dažnai pateikiami ne
pagal abėcėlę. Nesutvarkytas sinonimų pateikimas, pvz.:
abstinentas, blaivininkas PTŽ 2000, o pastarasis lietuviškas žodis atskirai
nepateikiamas;
abazija, nepaėjimas PTŽ 2000 – pastarojo termino atskirai taip pat nėra
(žr. 3 pav.).
Taip pat dažnai daroma ir su tarptautiniais sinonimais, pvz.:
alogizmas, sin. alogija PTŽ 2000, o pastarasis žodis atskirai nepateikiamas.
Kitais atvejais terminų sinonimai pateikiami ir atskirai. Be to, vienur
sinonimai pateikiami lizdo pradžioje, o kitur – gale.
Kalbamajame žodyne dažnai naudojamasi norminamąja nuoroda žr., bet
ne visada nurodomasis terminas yra pateikiamas, pvz.:
rašoma kruvinasis prakaitas žr. hemathidrozė PTŽ 2000, o yra tik hematidrozė PTŽ 2000 ir hemidrozė PTŽ 2000,
rašoma voko virpėjimo simptomas žr. Zilberlasto ir Zando fenomenas PTŽ
2000, o žodyne yra tik Zilberlasto ir Zando simptomas PTŽ 2000,
jokio fenomeno.
Žodis kraujomaiša PTŽ 2000 nukreipiamas į žodį incestas PTŽ 2000.
Su tuo sunku sutikti, rašė K. Gaivenis.
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3 pav. K. Gaivenio recenzijos „Atsiliepimas apie A. Lapytės, V. Mačiulio ir J. Šurkaus „Psichiatrijos terminų
enciklopedinį žodyną“ rankraščio 1 puslapis
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10. Kalbos klaidos
„Atsiliepime apie „Anatomijos vardyną“ K. Gaivenis pastebėjo, kad
Anatomijos vardyne ne pagal taisykles rašomos didžiosios raidės, vartojama
kalbininkų peikiama konstrukcija „kad su bendratimi“ (pvz., kad nesupainioti, kad prisitaikyti AV 2000). Be to, ne viename vardyno puslapyje
terminai ne vartojami, bet naudojami AV 2000, pasitaiko netaisyklingai
vartojamų vietininkų (pvz., patologinių procesų pasėkoje AV 2000).
Taisydamas medicinos terminų trūkumus K. Gaivenis buvo nuoseklus.
Skaitant recenzijų rankraščius, pastebėta tik pora atvejų, kai tie patys terminai skirtingose recenzijose jo taisyti nevienodai, pvz.: moteriški (=moterų) lytiniai organai MHET 1999, vyriški (=vyrų) lytiniai organai MHET
1999, plg. išoriniai moteriškieji (=moters) lytiniai organai NA 1998, priešpastatomasis (=priešpriešinis) rankos nykščio raumuo NA 1998, plg. priešpastatomasis (=priešinamasis) rankos nykščio raumuo AT 1999.
Apibendrinant galima pasakyti, kad K. Gaivenis recenzijose taisė kalbos
normų neatitinkančius, netaisyklingus (ypač medicinos terminijai būdingus sunkios keliapakopės darybos būdvardžius), netikslius, įvairuojančius
medicinos terminus, taip pat terminų rašybos ir kirčiavimo bei terminų
apibrėžčių klaidas. Be to, kreipė recenzuojamųjų medicinos darbų autorių
dėmesį į terminografinius trūkumus (rūšinių ir sinoniminių terminų pateikimą, norminamosios nuorodos žr. vartojimą) ir kalbos klaidas.
Taigi neabejotina, kad K. Gaivenis padarė įtaką medicinos mokslo srities
terminijos tvarkybai ir norminimui. Į medicinos sritį jis žiūrėjo taip pat
atsakingai ir reikliai, kaip ir į kitas sritis. Medicinos terminus normino
remdamasis taisyklingumo, aiškumo, grynumo, lietuviškumo, tikslumo,
darybinio patogumo ir kt. principais.
Iš to, kas pasakyta, galima teigti, kad K. Gaivenis neabejotinai prisidėjo prie dabartinės lietuvių medicinos terminijos kūrimo, tvarkybos ir
tobulinimo.
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Project of Historical Textiles 							
and Terms of Costume – Textilnet.dk
SUSANNE LERVAD

Danish National Centre for Textile Research, Termplus

I

n Denmark over the recent years we have been working on a large
digitization project of historical textiles and terms of costumes. The
project is called textilnet.dk and takes place primarily in Den Gamle
By (Open Air Museum) in Århus and the Centre for Textile Research in
close co-operation with a working group of researchers from the entire
country. Most of them are members of the academic network the Costume
Network (www.dragt.dk) and some of the members are working at the
Danish National Research Foundation’s Centre for Textile Research (CTR)
at the University of Copenhagen. This research centre works with
interdisciplinary analyses of the many unique Danish textile collections –
especially weaving from the Bronze Age to the present day compared to
textile finds from the Mediterranean – in particular epigraphic and
iconographic materials. In the Mediterranean we rarely find remaining
textile objects – except from a few areas in Egypt.
In the textilnet.dk project we are working with collections from 1600
and onwards at Danish museums for culture and design, especially the
work of two textile curators – Erna Lorenzen and Ellen Andersen. We
planned the work with classifications and methods of registration.This
first classification model and organization of the field assured a conceptual
way of digitizing the collections of the different museums.
The textile terminology work in Denmark is very intense and CTR is
hosting workshops and conferences on terminology, for instance in cooperation with the TOTh Network for Terminology and Ontology in
France on the topic of the verbal and non-verbal representation of textile
terms (proceedings forthcoming) and two conferences on diachronic
terminology work from the Bronze age to the first millennium AC.
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The first book of proceedings Textile terminologies in the Ancient Near
East and Mediterranean from the Third to the First Millennia BC (by Cécile
Michel and Marie-Louise Nosch (eds.), Oxbow Books, Oxford, 2010,
ISBN 978-1-84217-975-8) is the best seller of our centre and sold out as
hardback book – and now only available as a paper back. It is an overwhelming
success for a difficult book on a complex topic.
Marie-Louise Nosch, Director of the Centre for Textile Research, and
I have together for this network series TOTh proceedings 2011 written
aboutVerbal and non-verbal configurations of textiles – a diachronic study.
Other activities on terminology are masterclasses for applicants for EU
Marie Curie Fellowships, and we have a fine successrate on the applications.
At the moment the centre has nine outstanding international Marie Curie
fellows and many of them are working with terminology.
These scholars are for instance Matteo Vigo, Miguel Angel AndrésToledo, and Salvatore Gaspa and they have all published articles on the
topic in CTR’s numerous publications – particularly in the bestseller Textile
Terminologies from 2010.
Matteo Vigo has written in the bestseller about the terminology of linen
Linen in Hittite Inventory Texts and Miguel Angel Andrés-Toldeo has
written the contribution Some considerations about Vedic, Avestan and IndoIranian Textile Terminology and finally Salvatore Gaspa has recently written
about The language of textiles: textiles in (non) verbal communication in
Ancient Mesopotamia.
Over the next years the CTR will be working on more angles of
terminology.
You can read more about the conference at ctr.hum.ku.dk under
“Conferences”. And a sequel to Textile Terminologiesin the Ancient Near
East and Mediterranean from the 1st to the 1st millennia B.C. is scheduled
for release in 2015.
But back to textilnet.dk.In the first place a working group from the
Costume Network under the Agency for Culture, spent some time on
designing the structure for the work and collecting the various ways of
registration from both design and culture museums in Denmark (e.g. Den
Gamle By (Open Air Museum), Design Museum Denmark and The
National Museum of Denmark). This project resulted in a classification,
which formed the basis for working with more term bases in the tool
“Termplus Manager”.
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Categories:
- materials,
- textiles,
- production techniques,
- costumes and their different parts,
- concepts of decorations and the decoration techniques,
- concepts of dyes and dye techniques and
- style.
This work is documented in the Nordterm proceedings from 2009
published on the website FORVIR - blogs.cbs.dk/forvir–a knowledge
forum for modelling in the public sector.
Since 2004 the working group of textilnet.dk has been working towards
the goal now realized on the basis of generous funding and a 1,1 DKK
million grant from the Danish Agency for Culture. Two employees from
Den Gamle By (Open Air Museum) are reviewing words and definitions
from collection indexes of well-known textile researchers. It is all set up
in a format created by the working group.
We note the language of each term, formulate a short definition and
provide a thorough explanation as well as meaningful quotes. In addition
to this we also mention the periodas terms change meaning over time.
For each concept and the term to look up, there is a section on sources.
The database uses MediaWiki, which is widely used and therefore known
by future users - and almost most importantly in this context - will be
updated.
H olb e rg , d i ar i e s , old l e tt e rs and oth e r t e xts :

But why should we digitize textile terms? Isn’t it completely irrelevant
what Holberg believed in his texts from the 1700’s, for example, in an
epistle to “harnieskensskiørter”? With these words from the project Tove
Mathiassen from Den Gamle By (Open Air Museum):
“Does this mean that women in the mid 1700’s was dressed in a kind of
armour? You see Amazons with shield and sword in his mind’s eye. But no,
it’s not what Holberg’s ironic comment about the hottest fashion is all about.
It’s about underwear. About the kind of underwear that transforms the body,
so you cannot see a woman’s legs. In the mid-1700s it was modern with wide
petticoats stiffened with oval rings, for example, the flexible material: baleen.
Skirts formed a kind of tent on the lower body, and the majestic silk fabrics
in the dresses were lifted and shaped by the petticoat.
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Working withtextilnet.dk rooted in the belief that words are a heritage that
must be preserved for posterity, so that future generations can also be amused
by Holberg’s sense of humour or understand ancient texts about their own
family and everything else concerning historical costume and textile terms.”

And furthermore she adds:
“…part of my daily work as a curator is to answer questions. I often get
questions about the significance of various textile and costume terms from
genealogists, writers and other museum professionals, literary historians and all
potentially interested. Digitization is currently a very effective way to share
knowledge with many people and not just those who ask directly. Digitization
can open for the inclusion of knowledge”.
Va r i at i o n

Headwords in textilnet.dk are lined up with their different variations. There
may be many spellings of the same term or terms of the same fabric.
An example of entries in the term base is ‘tabby or plain weave’ (in
Danish:lærred). This reference will have two entries, as there are two
different concepts - relating to the binding and to the product.
There will also be a diagram or other image to represent the concept
non-verbally, and to show how adesign is made in such a way as to avoid
confusion across language boundaries.
The most challenging part of our work has been to include all variations
of material.
Several of the concepts are associated with 8-10 variants and it has been
difficult to control such variety, but this is the result of the extensive
trade and exchange of textiles (ex. Bielerfelderlærred, Arraslærred,
Krefelderlærred etc.).
Another example of variation is the fiber Abaka, with the following
variations in textilnet.dk:
Abaka, abaca, abacca, abaca mendohamp, siamhamp and banantrævler.

Other examples of variation take into account the historical development
as ‘giraftrusser’ that became ‘gamacher’ (e.g.‘gaiter’) and ‘leggings’. Here
are three different terms that cover roughly the same concept but at
different periods of time. It has been difficult to identify the source material
and reference books, but now we have provided sources and a detailed
reference at the end of each entry.
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Currently we have only a demo/prototype of the termwiki, but hope
for funding to make a permanent and full scale termwiki soon.
P i ctur e s and words ar e l i nk e d

Imagesand other non-verbal means of communication help us to
understand things better and textilnet.dk works with double digitization,
for example by scanning the slides of textile samples recorded in Danish
archives and museums by MA (Master of Art) Ingeborg Cock Clausen in
the 1980’s.
Some of the pictures were published her in the book Textile Samples
from Danish Archives and Museums, 1750-1975, published at “Borgen” in
1987, but many of the pictures have not been published before.
Intextilnet.dk many different textile terms are collected. By now we
already have contact with researchers from many countries such as England,
France, India and Norway. The working group for textilnet.dk also cooperates with the Danish Language Council and Centre for Language
Technology, University of Copenhagen and their DanNet project, a
research- and development project concerned with the development of a
Danish lexical semantic word net and a fine visual presentation platform
(cst.hum.ku.dk).
M or e i nformat i on :

The digitizing process is based on the material of the two well-known
and very important Danish textile researchers:
• Erna Lorenzen whose handwritten files we scan in the textilnet.dk
was a curator of Den Gamle By (Open Air Museum) from 19591979 and she had DPhil. on the thesis People’s Clothing in and
around Aarhus in 1975. It can be purchased in the shop in Den
Gamle By (Open Air Museum).Read about Erna Lorenzen: kvinf.
DK./side/1597/BIO/336/origin/70.
• Ellen Andersen who was a curator at the National Museum of
Denmark and published several volumes in the series Danish
Costumes. The Fashion in Denmark. Read about Ellen Andersen:
www/KVINFO/page/597/bio/336/origin/170.
Link for the Costume Network’s website:
www.dragtpuljen.dk
http://ctr.hum.ku.dk
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Read more about textilnet.dk:
http://www.dragt.dk/orddatabase
http://ctr.hum.ku.dk/otherprojects/danishcostumegroup/
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/422666%3aDanmark–Hvad-betyder-aal-i-stroemperne
http://www.dragt.dk/assets/PDF-filer/SyddanskUniversitet20nov2008PUB.pdf
Nordterm Proceedings 2009, Copenhagen: Establishing a term base of costume and textile concepts by Susanne Lervad (www.forvir.dk)
Dury P., Lervad S., Nosch M.L. Verbal and non-verbal configurations of textiles – a diachronic study in TOTh
proceedings 2011, Annecy.

Gauta 2014-07-05
Susanne Lervad
Danish National Centre for Textile Research,
Termplus
Fruebjergvej 3, 2100 Copenhagen, Denmark
E-mail: sl@termplus.dk
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Tarptautinis simpoziumas
Terminologija ir žinios
AUŠRA RIMKUTĖ-GANUSAUSKIENĖ

Vytauto Didžiojo universitetas

2

014 m. birželio 6–8 dienomis Rusijos mokslų akademijos V. V. Vinogradovo rusų kalbos institute vyko IV tarptautinis simpoziumas
Terminologija ir žinios. Jame dalyvavo Kinijos, Rusijos, Ukrainos,
Baltarusijos, Suomijos ir Lietuvos terminologai.
Tarptautinį simpoziumą pradėjo ir jo dalyvius pasveikino organizatoriai:
V. V. Vinogradovo rusų kalbos instituto Terminologijos centro vadovas
habil. dr. S. Šelovas, centro mokslininkas dr. A. Cumariovas ir Heilong
jiango universiteto Rusų kalbos, literatūros ir kultūros centro (Kinija)
tyrėjas dr. J. Cisunas su kolega Č. Šupu.
Pirma simpoziumo diena buvo skirta plenariniams pranešimams. Iš viso
jų perskaityta 10. L. Aleksiejeva ir S. Mišlanova (Permė, Rusija) savo pranešime daug dėmesio skyrė termino kalbiniam substratui. I. Kazimirova
(Kijevas, Ukraina) pristatė terminografijos padėtį Ukrainoje. Mokslininkė
paminėjo, kad ukrainiečių terminografijai įtakos turėjo rusų, lenkų ir vokiečių patirtis. J. Cisunas apžvelgė nuo 1960 m. išleistus terminologijos žodynus,
jų rengimo problemas. L. Beliajeva (Sankt Peterburgas, Rusija) aptarė automatinės termino atrankos iš tekstų procedūras. G. Ivanova (Kirovas, Rusija)
kalbėjo apie darybinius sinonimus ir darybinius variantus kalbotyroje, bandė, remdamasi pavyzdžiais, apibrėžti jų ribas. L. Krysino (Maskva, Rusija)
pranešimas buvo skirtas saviems ir svetimiems terminams terminų sistemose aptarti. L. Manerko (Maskva) ir A. Šarapovas (Riazanė, Rusija) analizavo
kognityvinės-komunikacinės terminologijos principus. K. Averbucho pranešimas buvo skirtas žymiam terminologijos pradininkui ir esperantininkui
E. Drezenui. V. Tabanakova iš Tiumenės (Rusija) kalbėjo apie kalbines ir
filosofines paradigmas terminologijoje, jų sąsajas ir integraciją. S. Vinogradovas (Žemutinis Naugardas, Rusija) kėlė terminų tikslumo klausimą, juk
praktiniame terminų norminimo darbe tai yra labai subjektyvus ir gana
sunkiai pasiekiamas dalykas. Taigi plenariniai pranešimai buvo skirti įvairioms terminologijos problemoms aptarti: termino sampratai, tikslumui, jo
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išskyrimui tekste, terminų kilmės klausimams, terminijos šaltiniams, polisemijai, sinonimijai, variantams, taip pat terminografijai ir kt.
Antrą konferencijos dieną darbas vyko keturiose sekcijose. Keturi pranešimai (O. Burdinos ir S. Mišlanovos, taip pat M. Lazariovos iš Permės,
V. Ikonikovos ir E. Kakzanovos iš Maskvos) buvo skirti kognityvinės terminologijos problemoms nagrinėti. Tiek pat pranešimų skaityta antroje
sekcijoje, skirtoje terminologijai ir bendrajai leksikai: S. Šelovas, kaip ir
L. Ryčkova (Gardinas, Baltarusija), nagrinėjo specialiąją leksiką žodynuose, L. Šestakova (Maskva) dalijosi terminų, surinktų poetų tekstuose, analizės principais, E. Sorokina (Maskva) kalbėjo apie polisemijos ir homonimijos atsiradimą. Atskirų mokslo sričių terminija analizuota trečioje
sekcijoje. Lietuvių religijos terminijos raidą 1800–1882 m. išleistuose
katekizmuose aptarė šios apžvalgos autorė. Ekonomikos leksiką nagrinėjo
N. Karpuchina (Maskva). E. Lazutkina aptarė sakinių semantinės struktūros modelius. N. Kozlovskajos (Sankt Peterburgas) pranešime aptartos
rusų religinės filosofijos terminų ypatybės. Paskutinėje sekcijoje „Terminologinė leksikografija. Taikomoji terminologija“ D. Dzianpingas (Pekinas,
Kinija) kalbėjo apie tradicinės kinų medicinos terminų standartizaciją.
I. Kudaševo (Kouvola, Suomija) pranešime aptartas specialiosios leksikos
pateikimas turistams skirtame pokalbių žodynėlyje. E. Marinova (Žemutinis Naugardas) kėlė teorinius klausimus apie skolinimosi procesus ir
skolinius žodynuose. J. Kokorina (Maskva) kalbėjo apie archeologijos žinių
perteikimą tezauro tipo terminologijos žodyne, o A. Cumariovas atkreipė
visų dėmesį, kaip žodynuose žymima specialioji leksika, davė patarimų,
kaip šią leksiką reikėtų pateikti. Iš viso antrą konferencijos dieną perskaityta 17 mokslinių pranešimų.
Šiais metais trečia konferencijos diena buvo skirta ekskursijai į Valujevą,
kur apžiūrėtas žymaus XVIII a. kolekcininko grafo Aleksejaus MusinoPuškino dvaras. Čia dabar įsikūrusi sanatorija.
Tarptautinis terminologijos simpoziumas buvo naudingas ir įdomus.
Jame dalyvavo įvairių Rusijos terminologijos mokyklų atstovų, buvo aptarti patys aktualiausi terminologijos klausimai ir kylančios problemos,
pasidalyta praktinio darbo patirtimi, užmegzti glaudūs ryšiai.
Gauta 2014-12-01
Aušra Rimkutė-Ganusauskienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Gimnazijos g. 7, LT-44260 Kaunas
E. paštas ausra.rimkute@gmail.com
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Naujausi lietuviški terminų žodynai
Jolanta G aivenytė - B u tler

Lietuvių kalbos institutas

2013 m.

Aiškinamasis anglų–lietuvių kalbų teisės ir verslo žodynas / Vita Bitinaitė, Diana Snapkauskaitė. – Vilnius: Registrų centras, 2013.– 613,
[1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-30-118-9 (įr.).
Verčiamąjį aiškinamąjį žodyną sudaro apie 2600 terminų straipsnių. Be svarbiausių
teisės ir verslo terminų, yra ir mokesčių, bankininkystės, prekybos ir kitų artimai
susijusių sričių terminų. Greta angliško termino (nurodyta kalbos dalis ir tarimas)
pateiktas lietuviškas atitikmuo ir angliškas paaiškinimas. Po paaiškinimo įdėta rūšinių terminų ar žodžių junginių su antraštiniu terminu, pateikta nemažai veiksmažodžių ir prieveiksmių. Prie kai kurių terminų nurodyti britiškos ir amerikietiškos
vartosenos skirtumai. Sandara abėcėlinė lizdinė. Žodynėlis sudarytas labiau remiantis bendraisiais leksikografijos negu terminografijos principais. Gale įdėta lietuviškų
terminų rodyklė. Lietuviški terminai nekirčiuoti.

Anglų–lietuvių ir lietuvių–anglų kalbų ekonomikos terminų
žodynas / Valentina Zemkauskienė; [terminus peržiūrėjo Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų katedros lektorė Vida Burbienė]. – Vilnius: Ciklonas,
2013. – 381, [1] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-880-95-0.
Iš dviejų dalių sudarytame žodyne pateikti pagrindiniai finansų, buhalterinės apskaitos, bankininkystės, investicijų, draudimo, verslo ekonomikos, vadybos bei bendrieji ekonomikos terminai. Leidinys skirtas ekonomikos, verslo ir kitų socialinių
mokslų specialybių studentams ir specialistams, ekonomikos tekstų vertėjams. Gale
įdėti du priedai. Sąraše „Dažniau vartojamos verslo anglų kalbos santrumpos“ galima rasti įvairių pareigų, tarptautinių organizacijų pavadinimų, matavimo vienetų,
terminų santrumpų ir sutrumpinimų. Trumpame „Britų ir Amerikos ekonomikos
terminų žodynėlyje“ pateikti angliški terminai ir jų lietuviški atitikmenys. Sandara
abėcėlinė lizdinė. Anglų–lietuvių kalbų dalyje nurodytas antraštinių žodžių tarimas.
Lietuviški terminai nekirčiuoti.
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Anglų–lietuvių kalbų karo technikos žodynas: daugiau kaip
42 000 terminų ir žodžių / Eugenijus Kisinas; [anglų k. redaktorė Genovaitė Laugalienė, liet. k. redaktorė Jolanta Budreikienė]; Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2013. – 393, [1] p. – Tiražas 120 egz. –
ISBN 978-609-8074-09-3 (įr.).
Verčiamajame žodyne pateikta daugiau kaip 9400 karo technikos ir jos naudojimo
terminų iš anksčiau išleistų karybos žodynų (NATO terminų aiškinamojo žodyno,
Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinio žodyno, Artilerijos enciklopedinio
žodyno, Enciklopedinio karybos žodyno, Anglų–lietuvių kalbų karybos žodyno ir Lietuvių–anglų kalbų karybos žodyno) ir beveik 33 000 karo ir kitos technikos bei įvairių
sričių terminų ir žodžių, dažniausiai vartojamų karinėje literatūroje. Žodynas skirtas
anglų kalbos vertėjams ir mokytojams, karinių mokymo įstaigų kariūnams ir klausytojams, krašto apsaugos sistemos karininkams, puskarininkiams ir seržantams. Sandara abėcėlinė lizdinė. Lietuviški terminai sukirčiuoti. Lietuviškų terminų rodyklės
nėra. Žodyno aprobata: „Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja“.

Anglų–lietuvių kalbų projektų valdymo terminų žodynas / Lietuvos projektų vadybos asociacija, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas; [sudarytojai Vytautas Būda, Vytautas Pugačevskis, Aurimas Pautienius, Darius Juostas, Mindaugas Kazlauskas, Rozalija Gerenauskienė, Artūras Kuliešas, Raimundas Andriušaitis, Karolis Mickevičius-Mėgelaitis]. –
Vilnius: [Lietuvos projektų vadybos asociacija], 2013. – 76 p. – Tiražas
[1000] egz. – ISBN 978-609-95524-0-8.
Verčiamajame žodyne pateikti angliški ir lietuviški terminai, surinkti iš projektų
valdymo standartų, mokslinės literatūros, vadovėlių ir terminų bankų, taip pat ir iš
šnekamosios projektų vadovų ir tyrėjų kalbos. Sandara abėcėlinė lizdinė. Lietuviški
terminai sukirčiuoti. Gale įdėta lietuviškų terminų rodyklė ir angliškų santrumpų
su angliškais ir lietuviškais paaiškinimais sąrašas. Žodyno aprobata: „Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja“.

Anglų–lietuvių kalbų psichologijos žodynas = English–Lithuanian dictionary of psychology: apie 17 000 žodžių / Albinas Bagdonas,
Eglė Rimkutė; Vilniaus universitetas; [terminologijos konsultantė Palmira Zemlevičiūtė]. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 283,
[1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-459-226-3.
Verčiamajame žodyne pateikti dažniausiai vartojami įvairių psichologijos sričių terminai ir kiti psichologijos diskursui būdingų anglų kalbos žodžių lietuviški atitik
menys. Sandara abėcėlinė. Rodyklių nėra.
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Apskaitos sąvokos / [sudarytoja Vitalija Bagdžiūnienė]. – Vilnius:
Conto litera, 2013. – 203, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-60995253-6-5.
Žodynėlyje pateikta apie 1500 dažniausiai vartojamų apskaitos, audito, kontrolės,
teisės ir kitų su apskaita susijusių terminų, reikalingų įmonių valdymui. Terminai
aiškinami remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir praktika. Leidinys skirtas
buhalteriams, auditoriams, analitikams, vadovams, taip pat apskaitos, audito ir vadybos specialybių studentams. Sandara abėcėlinė. Lietuviški terminai nekirčiuoti.
Įdėta santrumpų, aiškinama kai kurių terminų kilmė. Yra netikslių terminų, taisytinų apibrėžčių.

Banko sąvokų žinynas: banko veiklos finansinė analizė / Daiva Deimantaitė-Gedmintienė; Socialinių mokslų kolegija. – Klaipėda: S. Jokužio
leidykla-spaustuvė, 2013. – 349, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9789986-31-394-6.
Evangelijos terminai / Thomas M. Bruscha; iš anglų kalbos vertė
Darius Kundrotas. – Vilnius: D. Kundroto individuali veikla, 2013. – 52 p. –
Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-95495-0-7.
Glossary of English–Lithuanian economic terms = Anglų–lietuvių kalbų ekonomikos terminų žodynėlis / Dalia Gulbinskienė;
Lietuvos edukologijos universitetas. – [Vilnius]: Edukologija, [2013]. –
1 elektron. opt. diskas (CD-ROM); 12 cm. Antr. iš disko etiketės. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-20-845-7.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos terminų žodynas prieglobstį
Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams = Dictionary of
terms on Constitution of the Republic of Lithuania for foreigners
granted asylum in the Republic of Lithuania = Словарь терминов
по Конституции Литовской Республики для иностранцев, получивших убежище в Литовской Республике / [Europos pabėgėlių fondas, Pabėgėlių priėmimo centras]. – [Kaunas]: V3 studija, [2013]. –
83, [1] p. – Tiražas [50] egz. – ISBN 978-609-8077-30-8.
Verčiamajame žodynėlyje pateikta terminų ir žodžių junginių, vartojamų Lietuvos
Respublikos konstitucijoje, ir jų atitikmenys anglų, rusų ir dari kalbomis. Leidinį
sudaro dvi dalys. Pirma dalis – lietuviškų žodžių (pateikta daiktavardžių ir būdvardžių vienaskaita ir daugiskaita, veiksmažodžių esamojo, būtojo ir būsimojo laiko
trečias asmuo) ir jų atitikmenų sąrašas. Antroje dalyje pateikta po keletą frazių iš
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atskirų konstitucijos straipsnių ir jų vertimai į anglų, rusų ir dari kalbas. Pratarmės,
sandaros paaiškinimo ir rodyklių nėra.

Parlamentinis žodynėlis = Parliamentary glossary = Glossaire
parlementaire = Parlamentsbegriffe: [daugiau kaip 1000 sąvokų lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis] / [Lietuvos Respublikos Seimas]. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 2013. – 243,
[1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-95533-3-7.
Verčiamąjį žodynėlį parengė Seimo kanceliarija, pažymėdama Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pradžią. Leidinyje pateikti terminai ir žodžių junginiai iš steigiamųjų Europos Sąjungos sutarčių, jų protokolų, Europos Parlamento
darbo tvarkos taisyklių, Lietuvos Respublikos Seimo statuto, Seimo kanceliarijos
nuostatų ir kitų dokumentų. Prie prancūziškų ir vokiškų terminų nurodyta daiktavardžio giminė. Lietuviški terminai nekirčiuoti. Sandara abėcėlinė. Gale įdėti ang
lų–lietuvių, prancūzų–lietuvių ir vokiečių–lietuvių kalbų verčiamieji žodynėliai,
pavadinti „Sąvokos, Definitions, Définitions, Begriffsbestimmungen“, nors apibrėžčių juose nėra. Priede pateikti Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių parlamentų pavadinimai lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Rusų–lietuvių ir lietuvių–rusų kalbų kriminalistikos žodynas /
Janina Juškevičiūtė; [rusų k. redaktorius konsultantas Romualdas Sosnovskis, liet. terminus sukirčiavo žodyno redaktorė Vilija Kruopienė]. – Vilnius:
Registrų centras, 2013. – 783, [1] p. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 9789955-30-129-5 (įr.).
Verčiamajame žodyne pateikta apie 12 000 kriminalistikos, teisės, medicinos, anatomijos ir kitų sričių terminų bei žodžių junginių, specifinių šnekamosios kalbos,
žargono žodžių ir posakių. Žodynas skirtas kriminalistams, policininkams, prokurorams, valstybės sienos apsaugos pareigūnams, spacializuotų kriminalistikos programų studentams. Leidinį sudaro dvi dalys: rusų–lietuvių ir lietuvių–rusų kalbų
žodynai. Abiejų dalių sandara abėcėlinė lizdinė. Lietuviški antraštiniai terminai
sukirčiuoti. Žodynas turi terminografinių trūkumų.

Socialinio darbo profesijos terminų žodynas / [Ilona Skridlaitė,
Ovidijus Grincevičius, Aušra Kavaliauskienė, Virginija Kondratavičienė,
Renata Krygerienė, Dainė Krasuckienė, Ilona Kupčikienė, Daiva Matulevičiūtė, Aldona Račkelienė, Dalia Verbylė]; Kauno kolegija, Medicinos
fakultetas. – Kaunas: [Kauno kolegijos Leidybos centras], 2013. – Tiražas
100 egz. – ISBN 978-9955-27-409-4.
Žodyne pateikti pagrindiniai lietuviški socialinio darbo terminai, jų angliški atitik
menys ir lietuviškos apibrėžtys. Kai kurie terminai aiškinami plačiau. Po pratarmės
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įdėtas abėcėlinis žodyne aiškinamų terminų sąrašas. Terminų straipsniuose yra nuorodų į literatūros sąrašą. Sandara abėcėlinė. Lietuviški terminai nekirčiuoti. Žodyno
gale įdėtos leidinio dalykinės recenzijos. Žodynas turi terminografinių trūkumų.

Ten, kur viskas daug labiau: Lietuvos teatro dailės žodynas /
sudarė Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras; Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2013. –
355, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-420-01725-8.
Enciklopedinio pobūdžio žodyną sudaro dvi dalys: teatro dailės terminai ir dailininkų kūrybinės biografijos. Terminų skyriuje aiškinami visų teatro sričių scenografijos
tipų ir jų dalių, meninių priemonių ir technikų, stilių, krypčių pavadinimai. Paaiškinta terminų kilmė. Terminai nekirčiuoti. Biografijų skyriuje pateikti duomenys
apie scenografijos tyrinėtojus ir šioje srityje dirbusius įvairių meno sričių dailininkus. Leidinys skirtas 1933 m. surengtai pirmajai scenografijos parodai paminėti.
Žodynas gausiai iliustruotas. Sandara abėcėlinė.

Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai = Nomina anatomica, histologica et embryologica veterinaria: [lotyniški ir lietuviški: mokomoji knyga / lietuviškųjų terminų autoriai Linas Daugnora, Ingrida Alionienė, Vida Babrauskienė, Ingrida
Monkevičienė, Marija Paunksnienė, Snieguolė Malakauskienė, Eugenijus
Jurgelėnas, Vidmantas Lasys]; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija. Anatomijos ir fiziologijos katedra. – Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2013. – 202, [1] p. –
Kn. taip pat: Įvadas / L. Daugnora, p. 3–4. – Tiražas 350 egz. – ISBN
978-9955-15-305-4.
Žodynas parengtas pagal tarptautines nomenklatūras Nomina anatomica veterinaria
(peržiūrėtas 5-as leid., 2012), Nomina histologica (peržiūrėtas 2-as leid., 1994) ir
Nomina embryologica (2-as leid., 2006). Jame pateikti lotyniški terminai ir jų lietuviški atitikmenys. Leidinys skirtas veterinarinės medicinos studentams ir veterinarijos gydytojams. Įvade pateikta trumpa veterinarinės anatomijos, histologijos ir emb
riologijos terminų šaltinių apžvalga. Žodyno pradžioje įdėta lotynų kalbos gramatikos santrauka. Leidinį sudaro trys skyriai, suskirstyti į poskyrius pagal sritis. Poskyriuose terminai išdėstyti pagal abėcėlę. Dauguma lietuviškų terminų sukirčiuoti.
Gauta 2014-12-15
Jolanta Gaivenytė-Butler
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT–10308 Vilnius
E. paštas jolantagb@lki.lt
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Nurodymai autoriams
1. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, ir rusų kalbomis. Visi pagrindinių skyrių
straipsniai recenzuojami dviejų recenzentų.
2. Pageidautina, kad straipsniai būtų perrašyti ne žemesne kaip MS WinWord 2000
versija arba rtf formatu. Pagrindinis tekstas turi būti surinktas Palemono šriftu. Jei kirčiuotoms raidėms panaudoti specialūs kompiuteriniai šriftai, jų rinkmenos turi būti
pridedamos.
3. Prieš tekstą nurodomas nesutrumpintas autoriaus vardas ir pavardė, jo darbovietė
(institucija), straipsnio antraštė ir ne mažiau kaip trijų esminių žodžių sąrašas. Teksto
pabaigoje pateikiamas autoriaus adresas ir / ar el. pašto adresas, nurodoma straipsnio
įteikimo data.
4. Pavyzdžiai išskiriami kursyvu, kai reikia – ir retinimu; pusjuodžiu šriftu nerašomi.
Žodžių reikšmės nurodomos kiekvienai kalbai būdingos konfigūracijos dvigubomis kabutėmis.
5. Lietuviškame tekste kitų kalbų asmenvardžiai pateikiami pagal Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60 (5–9).
6. Literatūra, kuria remiamasi, nurodoma tekste skliausteliuose: autorius, publikacijos
metai ir po dvitaškio puslapis; jei nurodomas ne autorius, o publikacijos (žodyno ar pan.)
raidinis ar kitoks sutrumpinimas, po jo taip pat pateikiami metai; žodynų abėcėlinės
vietos puslapiai nenurodomi.
7. Leidinių pavadinimai tekste rašomi kursyvu, straipsnių – kabutėse. Straipsnyje pirmą kartą minint autorių, pateikiamas visas vardas. Būtinos išvados. Straipsnio gale pateikiamas literatūros sąrašas, jame nurodoma ne tik vieta, kur publikacija spausdinta, bet
ir leidyklos pavadinimas. Straipsnių nurodomi puslapiai (nuo–iki). Prieš literatūros sąrašą gali būti dedamas ir šaltinių sąrašas.
8. Pagrindinių skyrių straipsniai turi turėti vieną arba dvi santraukas kitomis kalbomis.
Santraukos apimtis 1500–2000 spaudos ženklų. Santraukų nereikia nepagrindinių skyrių
straipsniams.
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Guidelines for Contributors
1. Articles are published in Lithuanian, English or Russian. All articles of the main
sections are reviewed by two reviewers.
2. It is requested to present articles in MS WinWord 2000 or later versions, or in rtf
format. The main body of the text should be typed in Times New Roman. If special
fonts are used, their files should be presented.
3. Before the text the full first name and surname of the contributor, the contributor’s
workplace (institution) the title of the article and not less than three key words should
be indicated. At the end of the text the contributor’s address and/or e-mail address and
the date when the article is presented should be indicated.
4. Examples should be italicized; when necessary, spacing could be expanded; examples should not be put in bold type. Word meanings should be given in inverted commas of a configuration appropriate to a particular language.
5. Literature cited in the text should be presented in brackets: author’s name, year
and after a colon – page number; if not an author, but a literal or other abbreviation of
a publication (dictionaries etc.) is used; a year should also be indicated. Page numbers
of dictionaries need not be indicated.
6. The titles of publications should be presented in Italics and titles of articles – in
inverted commas. When mentioning a person in the article for the first time both first
name and the surname should be given. Conclusions are required.
7. There should be a list of references at the end of the article. References should
indicate both the location and the publishing house. Pages of articles should be indicated (from–to). Before the references a list of sources could be presented.
8. Articles of the main sections should have summaries (1500–2000 characters).
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Guidelines for Contributors

Требования к авторам
1. Статьи печатаются на литовском, английском и русском языках. Каждая статья основных разделов рецензируется двумя рецензентами.
2. Желательно статьи получить в версии не ниже MS WinWord 2000 или в формате rtf. Основной текст должен быть набран шрифтом Times New Roman. Если
использованы специальные компьютерные шрифты, нужны их файлы.
3. Перед текстом дается несокращённые имя и фамилия автора, место работы
(институция), заглавие статьи и не меньше чем три ключевые слова. После текста
указывается адрес институции и / или адрес эл. почты автора и дата отправки статьи в редколлегию журнала.
4. Примеры выделяются курсивом, когда нужно – и разрядкой; полужирным
шрифтом не пишутся. Значения слов даются в кавычках каждому языку свойственной конфигурации.
5. Ссылки на литературу даются в скобках: автор, год публикации и после двоеточия – страница; если указывается не автор, а буквенное или другое сокращение
публикации (например, словаря), то за ним также дается год; страницы для алфавитных словарей не указываются.
6. Заглавия в тексте пишутся курсивом (а не в кавычках), а названия статей – в
ковычках. Обязательны выводы. В статье первый раз упоминая автора приводится
полное его имя.
7. В конце статьи дается список литературы, в котором указывается не только
место, где публикация напечатана, но и название издательства. Нужно указание страниц статей (от и до). Перед списком литературы возможен и список источников.
8. Статьи основных разделов должны иметь одно или два сокращения на других
языках издания. Объем сокращения – 1500–2000 печатных знаков.
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