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Concerning the Formation         
of Legal Terminology

S e r g i u S z  g r i n i e w i c z
University	of	Bialystok	

K E Y W O R D S :  proto-terms, terminology forming, hyperonymy, semantic fields, synonymy

i NT RO D U CT i O N 
in the vocabulary of every language there exists a layer between com-

mon words and terms consisting of so-called proto-terms. it is connected 
with the period of transition from pre-scientific to scientific stages of 
cognition and early stages of formation of scientific terminologies. inves-
tigating proto-terms reveals main tendencies in emergence of terminolo-
gies and evolution of mind.

There are two approaches in exploring the formation of terminologies, 
which in reality is exploring the evolution of culture and human con-
sciousness. The first one presupposes diachronic analysis of the quantita-
tive and qualitative changes of the chosen terminology starting from the 
earliest lexeme. The second one involves a preliminary examination of 
the present structure and state of the chosen terminology which makes 
it possible to fully appreciate changes in its historical development. The 
first one enables fuller understanding of sometimes quite sudden and 
hardly comprehensible changes in word meanings that reflect changes in 
apprehension of notions while the second makes it possible to estimate 
the evolution of ideas on the basis of knowledge of its results. The present 
structure of ideas is revealed by establishing hyponymic (hierarchical) 
relations between their nominations.

The choice of legal terminology is caused by its particular status. Law 
was one of the three specialties taught in the early universities: since for 
every man three most important aspects were his body, his soul and his 
property and safety. 

The importance of clear understanding and evading doubts in taking 
legal decisions cannot be overestimated. it reflects in the character of legal 
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terminology – the tendency towards precision in defining legal concepts, 
which is usually characteristic for technical terminologies, concomitance 
with the requirement of clarity and understandability of meaning of 
legal terms; decisive role of legal terms in normative and governing 
documents. We may conclude that such documents as administrative or 
criminal codices in reality are collections of terms and their definitions.

1 .  C O LLeCT i N G WO R D S  N A M i N G T H e NOT i O N  “W i T N eSS”
To explore formation of legal terminology we may take as an example 

the notion of witness. Nowadays this notion may be expressed by a num-
ber of synonyms that may be found in dictionaries of synonyms. As the 
initial source of our investigation we have chosen the Chambers	Super-
Mini	Thesaurus (CSMT 1998). it has the following merits: 

– it contains a substantial amount of lexical units (over 155,000 syno-
nyms and antonyms);

– this is a well-known publishing-house with a reputation for thorough-
ness and good quality of dictionaries; 

– this edition is quite recent and may be considered an authority on 
english today. 

As the starting point of our research we take the entry witness. it 
contains two groups of synonyms:

1. testifier, attestant, deponent (fml);
2. onlooker, eye-witness, looker-on, observer, spectator, viewer, wat-

cher, bystander.

The presence of the two groups of synonyms points to the fact that the 
chosen word “witness” is polysemic. Therefore it seems logical to turn to 
the definition of this word in the defining dictionaries with the aim of 
establishing the exact meanings of this term. 

in the Oxford	Advanced	Learner’s	Dictionary (OALD 2000) we find four 
meanings:

1. person who sees sth (also eye-witness) – a person who sees sth hap-
pen and is able to describe it to other people;

2. (in	court	of	law) – a person who gives evidence in a court of law: a 
defence / prosecution witness;

3. (of	signature) – a person who is present when an official document 
is signed and who also signs it to prove that they saw this happen;
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4. (of	religious	beliefs)	– evidence of a person’s strong religious beliefs, 
that they show by what they say and do in public.

in the Longman	Dictionary	 of	English	Language	 and	Culture (LDeLC 
1999) we find three definitions:
•	witness/1/. (also eyewitness) – someone who is present when 

some thing happens, especially a crime or an accident; 
•	witness/2/. – someone who tells in a court of law what they saw 

happen, or what they know about a person; 
•	witness/3/. – someone who is present at the writing of an official 

paper and signs it to show that they have seen the writer sign it.

The seeming discrepancy comes from the fact that in the second dic-
tionary only a person is considered.

in the Merriam-Webster	Collegiate	Dictionary (MWD 2004) we find five 
meanings:

1. testimony;
2. one that gives evidence;
3. one present at a transaction so as to be able to testify that it has 

taken place;
4. one who has personal knowledge or experience of something;
5. something serving as evidence of proof. 

We can view the discrepancy between presenting the same notion, or 
rather a set of related notions. The OALD defines this word as mainly de-
noting a person and omitting “testimony”, while the CSMT in the respec-
tive entry views it only as a person, though in the same dictionary in the 
entry “testimony” we find witness as one of the synonyms. The last thing 
may be viewed as inconsistency, because synonymic relations are recipro-
cal – if witness is a synonym of testimony, then in the entry “witness” should 
be presented the third group of synonyms with the meaning “testimony”.

Also the order of presentation of synonyms is quite meaningful. Accord-
ing to the authors “the most important and relevant meanings first” (back 
cover), also “order from the most common to the least frequently used, or 
specialised” (introduction) which could be added to the merits of this dic-
tionary. in some dictionaries we have the alphabetic order, which seems to 
be quite useless because it does not show the difference between the most 
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frequently used and most close synonyms and those that are obsolescent, 
coming out of use, are only partial synonyms or just related lexemes. 

it is curious that all of the words included in the first group of synonyms 
are not presented as entry words; they do not have their own entries in 
the CSMT. That may be seen as a drawback of the dictionary. in the case 
that these words were not included as entry words because they are seldom 
used (or are not important) this principle should be mentioned in the 
introduction, or they should have referring entries. Still we may guess 
that this dictionary which is rather small includes only common words, 
while in the first group we have terms.

We concentrate, therefore, on the second group of synonyms. it is in-
teresting to notice that almost all of them except the last one are based 
on the fact of viewing something. This is confirmed by the OALD which 
defines the first meaning of the word “witness” as “a person who sees sth 
happen and is able to describe it to other people”. Also indirectly it is 
confirmed by the absence of the word “ear-witness” which is present in 
the Oxford	English	Dictionary (OeD 1989) – the largest dictionary of the 
english language (with the meaning “a person who testifies, or is able to 
testify, to something on the evidence of his own hearing”) and, therefore, 
belongs to the english vocabulary. 

Comparison of presentation of synonyms in the existing english dic-
tionaries of synonyms in the last ten years revealed incompleteness of 
providing synonyms in their entries. For example, in the same dictionary 
(CSMT) the entry of the word to look contains 17 synonyms, while the 
analysis of entries of these synonyms resulted in finding 34 more syno-
nyms of the word “to look” (twice as many) in the same dictionary. This 
is an extraordinary case, but the experience of investigating synonymy 
points to the fact that even in the largest dictionaries of synonyms not all 
synonyms are presented in the entries. To ensure completeness of col-
lecting synonyms we have to analyse entries of the synonyms presented 
in the initial entry.

The first of the synonyms of the word “witness” – onlooker – is, ac-
cording to its position, the closest synonym of the word witness and has 
in its own entry the following synonyms: bystander, observer, spectator, 
looker-on, eye-witness, witness, watcher, viewer.

The first thing that may be noticed here is the fact that all of the 
synonyms of the word onlooker are also included in the entry of “witness”. 
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That points to the fact that those two entry words may have exactly the 
same meaning (which may be proved or disproved by comparing respec-
tive definitions in defining dictionaries). 

it is worth noting, in our opinion, that the word “looker-on”, which has, 
according to the OeD, exactly the same meaning as the word onlooker, 
being a variant of the latter, does not begin the list of synonyms, but has 
fourth place. Should it be considered as breaking the rules established by 
the authors themselves? Perhaps it means that the word looker-on is seldom 
used which may be reflected in the fact that it is not present both in the 
MWD and in the OALD.

The second of the synonyms – eye-witness – has in its entry in the 
dictionary the following synonyms: witness, observer, spectator, looker-on, 
onlooker, bystander, viewer, passer-by (it is convenient to underline new 
lexemes which are possible additional synonyms).

As we have pointed out above, in the CSMT eye-witness is regarded not 
as a species of the notion witness, but rather as a variant (absolute synonym), 
and so the entries of the words witness and eye-witness should be exactly 
the same, with exception perhaps of the last word of the initial entry – 
bystander, which does not point explicitly to the faculty of viewing being 
used. However, according to the OALD, it has the meaning “a person who 
sees sth that is happening but is not involved”, so, in fact, it also is the 
synonym to the word eye-witness, and is quite justly presented in its entry. 
Nevertheless there is a difference (apart from the different order of pres-
entation – which may prove to be quite important, showing the difference 
in usage and closeness of meaning) in an additional word passer-by which 
is missing in the initial entry and the absence of the word watcher. 

it should be mentioned, that apart from the rest of synonyms that pre-
suppose viewing, witnessing something, bystander and passer-by	do not 
necessarily mean witnessing, but rather involve the possibility of viewing 
something. Nevertheless they may be included into the analysed seman-
tic field.

the entry observer contains the following words: watcher, spectator, 
viewer, witness, looker-on, onlooker, eyewitness (a different form of the 
already presented synonym!), commentator, bystander, beholder.

There are three new words here. Besides eyewitness which is a different 
form of the already presented synonym we have some completely new 
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words. Beholder according to its meaning should have been placed in the 
initial entry, while commentator is quite different. There are no common 
synonyms in its entry with the initial entry “witness” and even the word 
observer is not presented there (?), so it is clearly quite outside of the 
semantic field “witness”.

in many entries of synonyms we can find, apart from the same synonyms 
as in the first entry, two groups of words:

– those that in our opinion should be included in the field and the 
first entry – sometimes their number being quite substantial as in 
the case of to	look (CSMT) with additional synonyms supplied in 
the entries of its synonyms; 

– those that are quite different in meaning from the initial word.

in the entries of the words spectator, viewer,	watcher	and	bystander	we 
did not find any new synonyms.

in Roget’s	Thesaurus	of	English	Words	&	Phrases	(RTeW 2002) witness 
does not have a separate entry, but is presented as a synonym in the 
entries evidence and record – which means that it is regarded rather as a 
material object, in the fourth meaning of OALD and the first and fifth 
meanings of the MWD.

in the Oxford	Paperback	Thesaurus (OPT 2001) the entry witness con-
tains the following synonyms:

1. observer, onlooker, eyewitness, spectator, viewer, watcher; bystander, 
passer-by;

2. evidence, indication, proof, testimony.

it is quite clear that the word witness has two quite different meanings; 
the first group contains the already known words, but we may find some 
new words in their entries. Also it is interesting that although this diction-
ary is larger there are no new synonyms in the entry of the word witness.

in the entry observer we find additional words fly-on-the-wall,	rubberneck,	
beholder (which do not have their entries in the same dictionary); sight-
seer (which does not qualify as a synonym of witness); in the entry specta-
tor – commentator,	 reporter,	monitor (all of them not qualifying); in the 
entry watcher – a new word spy (not qualifying); in the entry bystander – 
a new word non-participant (not qualifying) and gawper /informal/ which 
may be added to the list of synonyms.
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The resulting list of synonyms of the word witness in the meaning of a 
person looks in the following way (in alphabetic order): attestant,	beholder, 
bystander,	deponent	(fml);	ear-witness,	eyewitness,	eye-witness,	fly-on-the-wall, 
gawper,	looker-on,	observer,	onlooker,	passer-by,	rubberneck,	spectator,	testi-
fier,	viewer,	watcher	–	18 lexemes. 

Further analysis of internet sources, such as the www.TheFreeDictionary.
com and www.thesaurus.com and especially www.powerthesaurus.org reveal 
the existence of further synonyms of the chosen word, namely – attestator, 
attester,	 attestor,	 corroborator,	 gawker,	 gazer,	 ogler,	 passerby,	 peeper,	 per-
ceiver,	rubbernecker,	seer,	signatory,	signer,	voyer,	witnesser – 16 additional 
lexemes. Checking their synonyms gives additional five words – earwitness, 
gaper,	goggler,	starer,	voyeur. So as the final result we have 40 words that 
may be used to denote the notion witness (a person) and together con-
stitute the respective semantic field. The majority of them are naming 
various types of witnesses. Some of these lexical forms are used as proto-
terms but also in everyday speech while some of them (such as attestant, 
deponent,	testifier,	signatory) are already terms.

2 .  eSTA BL i SH i N G H i eR A R CH i CA L  R eLAT i O N S 
i N  T H e  S eM A N T i C  F i eLD  “W i T NeSS”

To establish the structure of the formed semantic field we classify the 
collected synonyms on the genus–species principle starting with those 
with the broadest meaning, dividing them into groups and subgroups 
down to the names of narrowest notions that form the lowest level of 
classification. To create such classification we start with collecting descrip-
tions of the meanings of the chosen words, presented in defining diction-
aries, such as LDeLC, MWD, OeD, www.TheFreeDictionary.com and 
www.powerthesaurus.org. 

While classifying notions we find that some notions have several names – 
in this way we reveal absolute (full) synonyms. At the same time some 
names have more than one meaning and are used to denote several notions. 
For example, the initial word witness has three meanings. Such cases in 
terminology we traditionally view as homonymy. We may also come across 
the hidden polysemy/homonymy often marked by using the conjunction 
or in the definition, i.e. starer – a person who looks steadily for a long 
time esp. in great surprise or shock; gaper – a person looking hard in 
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surprise or wonder, especially with a mouth open or witness/2/ (in a court) 
someone who tells in a court of law what they saw happen, or what they 
know about a person – where definition in reality points to two different 
notions. in this case we are substituting such word by two words: starer/1/ – 
a person looking steadily in great surprise and starer/2/ – a person look-
ing steadily in shock; gaper/1/ – a person looking hard in surprise, espe-
cially with a mouth open and	gaper/2/ – a person looking hard in wonder, 
especially with a mouth open; witness/2/ (in a court) someone who tells 
in a court of law what they saw happen and	witness/4/ (in a court) some-
one who tells in a court of law what they know about a person.

We also find in the dictionaries information provided about variants of 
some words; such variation together with homonymy results in increasing 
the number of lexemes under investigation to 55. The preferable names 
for notions are marked by the bold type.

Attestant/1/ – (law) a person who attests to the genuineness of a document 
or signature by adding their own signature, also = attestator = attestor

attestant/2/ – someone who affirms or vouches for the correctness or truth or 
genuineness of something, also = attester 

Attestator > attestant/1/, 
attester = attestant/2/, 
attestor > attestant/1
beholder – a person who has seen an event happen, and so is able to describe it
by-passer > passerby
by-stander > bystander
bystander – a nonparticipant spectator
corroborator – someone who gives supporting evidence
deponent – Law.	one who testifies, especially in court:
earwitness > ear-witness/1/
ear-witness/1/ – (legal) one who attests to things he has heard himself
ear-witness/2/ – a person who has heard an event happen, and so is able to 

describe it
eyewitness/1/ – (legal) one who saw the act or fact to which he testifies
eyewitness/2/ – a person who has seen an event happen, and so is able to 

describe it
eye-witness/1/ > eyewitness/1/
eye-witness/2/ > eyewitness/2/
fly on the wall > fly-on-the-wall
fly-on-the-wall – a possible unnoticed witness
gaper/1/ – a person looking hard in surprise, especially with a mouth open*
gaper/2/ – a person looking hard in wonder, especially with a mouth open*
gawker – a person looking at something in a foolish way
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gawkier > gawker
gawper – a person looking at something in a foolish way, especially with a 

mouth open
gazer – a person looking steadily, especially for a long time and often with ad-

miration or pleasure and without being conscious of what he/she is doing 
goggler – a person looking hard with the eyes wide open, or moving around, 

usually in great surprise
looker-on > an onlooker 
non-participant – f person who does not take part in something
observer – someone who observes 
ogler – a person looking (at) with great interest, especially sexual
onlooker – a person who watches something happening without taking part 

in it 
passer-by > passerby
passerby (passer-by) – a person who (by chance) is walking, driving etc. past 

a place 
perceiver – a person, coming to knowledge of something through the senses
rubberneck > rubbernecker
rubbernecker – (informal, USA) someone who looks with great interest at 

something that has happened, especially someone who drives very slowly in 
order to look at an accident on a road 

signatory – any of the signers of an agreement, esp. among nations 
signer – someone who signs and is bound by a document
spectator – a person who watches especially an event or sport without taking 

part 
starer/1/ – a person who looks steadily for a long time esp. in great surprise
starer/2/ – a person who looks steadily for a long time esp. in shock
starer/3/ – a viewer who gazes fixedly (often with hostility)
swearer – someone who takes a solemn oath
testifier – one who testifies, especially in court:
viewer – a person who watches or is watching attentively, a close observer 
voyer > voyeur
voyeur – a person who enjoys watching the private and especially unpleasant 

activities of others 
watcher – a person looking attentively* 
witness/1/ (potential) = someone who is present when something happens, 

especially a crime or an accident;
witness/2/ – (in a court) someone who tells in a court of law what they saw 

happen;
witness/3/ – (signing a document) someone who is present at the writing of 

an official paper and sings it to show that they have seen the writer sign it
witness/4/ – (in a court) someone who tells in a court of law what they know 

about a person
witnesser – who sees an event and reports what happened
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Then we are grouping variants, since they have exactly the same mean-
ing and name the same notions, i.e. attestant/1/ = attestator = attestor, 
voyuer = voyer. in some cases variants may be used to eliminate poly-
semy/homonymy; thus the attestant/2/ (someone who affirms or vouch-
es for the correctness or truth or genuineness of something) we may 
substitute by its variant attester. As the result of such grouping we are 
establishing the number of notions which is already smaller – 40 notions 
denoted by 55 lexemes. At the same time we are shortening descriptions, 
making it more convenient for the subsequent analysis, leaving only short 
notes, indicating the most important components of meanings. 

Attestant/1/ – (law) attests to the genuineness by adding his own signature = 
attestator = attestor

attester – vouches for the truth of something = attestant/2/ 
beholder (spectator) – has seen an event happen, and is able to describe it
bystander = by-stander – a nonparticipant spectator
corroborator – gives supporting evidence
deponent Law.	testifies, especially in court:
ear-witness/1/ – (legal) attests to things he has heard himself = earwitness
ear-witness/2/ – has heard an event happen, and so is able to describe it
eyewitness/1/ = eye-witness/1/ – (legal) saw the act or fact to which he tes-

tifies
eyewitness/2/ = eye-witness/2/ – has seen an event happen, and is able to 

describe it
fly-on-the-wall – a possible unnoticed witness = fly on the wall

gaper/1/ – looking hard in surprise, especially with a mouth open
gaper/2/ – looking hard in wonder, especially with a mouth open
gawker = gawkier – looking at something in a foolish way
gawper – looking at something in a foolish way, especially with a mouth 

open
gazer – looking steadily, for a long time and often with admiration or pleas-

ure and without being conscious of what he/she is doing 
goggler – looking hard with the eyes wide open, or moving around, usually in 

great surprise
non-participant – does not take part in something
observer – someone who observes 
ogler – looking (at) with great interest, especially sexual

onlooker = looker-on –watches something happening without taking part 
in it 

passerby = by-passer = passer-by – who (by chance) is walking, driving etc. 
past a place 

perceiver – becomes aware (of things or events) through the senses
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rubbernecker = rubberneck – (informal, USA) looks with great interest at 
something that has happened, esp. someone who drives very slowly in or-
der to look at an accident on a road

signatory – any of the signers of an agreement
signer – someone who signs and is bound by a document
spectator – watches especially an event or sport without taking part 
starer/1/ – looks steadily for a long time esp. in great surprise 
starer/2/ – who looks steadily for a long time esp. in shock
starer/3/ gazes fixedly (often with hostility)

swearer – someone who takes a solemn oath
testifier – testifies, especially in court:
viewer – a person who watches or is watching attentively, a close observer 
voyeur = voyer – enjoys watching the private and especially unpleasant activi-

ties of others 
watcher – a person looking attentively
witness/1/ (potential) – present when something happens, especially a crime 

or an accident;
witness/2/ – (in a court) someone who tells in a court of law what they saw 

happen, 
witness/4/ – (in a court) someone who tells what they know about a person
witness/3/ – (signing a document) is present at the writing of an official pa-

per and sings it to show that they have seen the writer sign it
witnesser – sees an event and reports what happened

Then we are dividing witnesses into groups and subgroups. The first 
division may be based on the difference between the first meaning of the 
word witness – “someone who was present at the event and may describe 
it”, which is a possibility and the other three meanings – the second 
one – “giving evidence in a court about an event”, the fourth one – “giv-
ing evidence in a court about a person” and the third one – “signing a 
document”, both meaning a real witness, an attester. 

The first large group of words (35 words, 19 notions) names persons 
present at the event who are possible witnesses. in this group we find two 
types of notions – in the first subgroup (1.1.) the stress is on perceiving 
an event, in the second (1.2.) – on abstaining from participation in it. 

Since they perceive the event, the persons in the first subgroup may be 
called perceivers. They may be subdivided into ear-witness (1.1.1.) and 
eye-witnesses (1.1.2.). The majority of such persons view the event and 
this group may be subdivided according to the way they view it. The 
general idea of a person simply viewing something is expressed by the 
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word beholder, so though it is coming out of usage, nevertheless it might 
be made the name of this subgroup or perhaps observer would be more 
appropriate. However since we view it from the point of view of the pos-
sibility of being a witness, the best would be eyewitness, with both be-
holder	and observer having the same meaning and being absolute synonyms. 
in this subgroup (1.1.2.) belong notions of observers, differentiated by 
the accompanying emotions or manner. The specific features of meaning 
determining the position of a word in classification are highlighted by 
underlining corresponding parts of definitions.

Witness/1/ – was (is) present at the event and may describe it
- perceiver – perceives / perceived the event

- - eyewitness/2/ (eye-witness/2/, observer, beholder) – has seen an event   
happen, and may describe it 
- - - gaper/1/ – looks in surprise, with mouth open 

- - - - starer/1/ (goggler) – looks in great surprise with the eyes 
wide open

- - - gaper/2/ – looks in wonder, with mouth open)
- - - gazer – looks with admiration or pleasure, unconscious of what he 

is doing
- - - starer/2/ – looks in shock 
- - - ogler – looks with great interest, esp. sexual
- - - starer/3/ – looks fixedly with hostility
- - - voyeur (voyer) – secretly watching the private activities of others
- - - gawker (gawkier, gawper) – looking in a foolish way, with mouth 

open
- - - watcher (viewer) – looking attentively

- - ear-witness/2/ – has heard an event happen, and so is able to describe it

 To the subgroup 1.2 belong notions showing the looker-on position: 

non-participant (onlooker, looker-on, spectator) – present, but not taking part
- passerby (by-passer, passer-by) – witnessing the event in passing

- - rubbernecker (rubberneck) – in passing looks with great interest at so-
mething that has happened

- bystander (by-stander) – present at the event standing near by
- fly-on-the-wall (fly on the wall) – present at the event but unnoticed,   

esp. hiding.

The second group (20 words, 12 notions) is concerned with the real 
witnesses. in this group witness in the second and the fourth meanings 
does not presuppose signing a written document, while for witness in the 
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third meaning signing is not usually done in a court, so they are on the 
same level and may be viewed as hyponyms of the word attester (which 
has only one meaning). What other semantic components do we have 
here? in the first subgroup we have words with additional information on 
the way the witnesses received information (ear-witness, eye-witness); 
looking for definition of deponent we find another term – affiant.

attester (attestant/2/) – one who vouches for the truth of something (a real  
witness)

- testifier – one who testifies, esp. in a court
- -> witness/2/ in a court – one who testifies about an event

- -> -> ear-witness/1/ (earwitness) – one who attests to things he 
has heard himself

- -> -> eyewitness/1/ (eye-witness/1/, witnesser) – one who saw 
the act or fact to which he testifies

- -> swearer – one who takes a solemn oath
- -> witness/4/ – one who tells in a court what they know about a person
- -> corroborator – gives additional, supporting evidence

- witness/3/ (signing a document) =?signer (signs and is bound by a 
document)
- -> signatory – one signing an agreement
- -> depondent (testifying by written affidavit witnessed by notary, UK) = 

affiant (gives evidence by way of an affidavit, USA).
- -> attestant/1/ (attestator, attestor) – one who attests to the genuine-

ness by adding their own signature

Hyponymy is connected with the componential analysis, since differ-
ential features which are components of the chosen words’ meanings are 
most easily singled out in consistent subdivision of synonyms into groups, 
then subgroups, etc., up to the individual notions, because the differential 
features serve as bases of division.

The structure of the meanings in the chosen group would take the fol-
lowing form:

attester – real witness 
testifier – real witness + in a court 

witness/2/ – real witness + in a court + testifies about an event
ear-witness/1/ – real witness + in a court + attests to things he has heard 
eyewitness/1/ – real witness + in a court + who saw the fact to which 
he testifies
swearer – real witness + in a court + takes a solemn oath
witness/4/ – real witness + in a court + what they know about a person
corroborator – real witness + in a court + adds supporting evidence*
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witness/3/ – real witness + signing a document
signatory – real witness + signing a document + an agreement
deponent (affiant) – real witness + signing a document + an affidavit 
attestant (attestator, attestor) – real witness + signing a document + 
attesting genuineness 

We may notice that hyponymic relations are quite useful in establishing 
not only the present structure of the semantic field and hierarchical rela-
tions between the notions, but also pointing to the absolute synonymy 
(words in brackets are absolute synonyms of the main words) and also 
homonymy (different meanings, both explicit and marked by numbers in 
a source dictionaries, and hidden – when there is one definition encom-
passing two different meanings united by the conjunction or) – homonyms 
are placed in different places in the hierarchical scheme). 

CO N CLU Si O N 
exploring proto-terms gives an insight into the period of transfer from 

common words denoting notions to terms denoting concepts. This type 
of exploring ways of forming of special languages may be used in termi-
nological education. For such studies the students do not need to have 
special knowledge while in the process of carrying out this type of ter-
minological research they gain a lot of interesting knowledge on many 
everyday ideas and the way they developed into special knowledge.

in the last ten years this approach was used in a number of BA and 
MA dissertations concerned with forming of various terminologies from 
common notions. experience gained in exploring various special notions 
resulted in elaborating and perfecting methods of such investigation. This 
type of research based on standard methods may be recommended for 
widespread use in teaching students terminology science and practice. 
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A P I E  T E I S Ė S  T E R M I N I J O S  F O R M AV I M Ą S I

Seniau susiformavusių terminijos sričių istorijoje vienas iš įdomiausių yra etapas, kai 
pereinama nuo kasdienės leksikos prie mokslinės terminijos. Šiam etapui būdingas pro-
toterminų vyravimas. Prototerminų tyrimas suteikia galimybę ne tik nustatyti pagrindi-
nes terminijos formavimosi tendencijas, bet ir už šio proceso slypinčią mąstysenos rai-
dą. Pastarųjų dešimties metų tokio pobūdžio tyrinėjimai leido ištobulinti standartinius 
analizės metodus, kurie gali būti panaudoti studentų baigiamuosiuose darbuose.

 
К  В О П Р О С У  О  Ф О Р М И Р О В А Н И И  Ю Р И Д И Ч Е С К О Й  Т Е Р М И Н О Л О Г И И

В истории формирования терминологий одним из наиболее интересных этапов 
является стадия перехода от обычной лексики к научным терминам, которой со-
ответствует преобладание прото-терминов. Исследование лексики этого периода 
дает возможность не только установить основные тенденции формирования тер-
минологий, но и стоящие за этим процессы развития мышления. Опыт таких ис-
следований за последние десять лет дал возможность разработать стандартные 
методы анализа, которые могут быть использованы в студенческих дипломных 
исследованиях. 
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Structural and Semantic Analysis      
of economic Terminology in Computer 
Forums on economics

e l e n a  l o g u n o v a
Kaliningrad	State	Technical	University

K E Y W O R D S :  economic computer discourse, structural and semantic analysis, binary termi-
nological models, one word terms, semantic derivation, composition models, multicom-
ponent terms

The article is devoted to structural and semantic analysis of eco-
nomic terminology in computer forums on economy. it reflects the 
types of terms of economic forums and the main structural ways of 

their nomination. The author also analyses the structure of forums and 
the main lexical units and computer signs of economic discourse. 

The computer discourse represents the communication which is under-
stood as interaction of participants of communication who exchange their 
opinions, different information and emotions by means of computer tech-
nologies and the internet. 

in our research we consider an economic forum (electronic conference) 
as a macro-unit. The forum as a macro-unit consists of sub-forums which 
reflect the most actual components of a concrete macro-unit. Sub-forums 
are represented by discussion of subjects. The subject, as a rule, is a con-
ceptual core of discussion and is realized in statements/messages. 

Lexical units of a computer discourse and specific computer signs (graph-
ic and icon signs) belong to the main units of the statement (message). 

Lexical units are represented by terms, professionalisms, eponyms, jar-
gon (“lexicon of the reduced style”), abbreviations and the non-termino-
logical lexicon consisting of general scientific words and common lexicon. 

in the process of the analysis of computer forums on economics the 
following types of terms were revealed: 

– economic terms: assets, liabilities, investor	capital, accountability,	tar-
get	market,	growth	cycle,	expense,	liquidity,	financial	management,	target	
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market,	balance	sheet,	 income,	 treasury	securities,	 credit,	 stock	market, 
share,	 trade	 deficit,	 corporate	management,	 fund,	 investment	 policy, 
economy	system,	dividend,	clearing	bank,	tax,	gross	profit,	joint	venture, 
cash	flow,	stakeholder,	value	added	tax, etc.

– Terms of legal sphere:	plaintiff,	lawsuit,	litigation	matter,	sanction,	im-
prisonment,	 judgment,	 crime,	 legislation,	 pending	 litigation,	 fiduciary	
duty,	regulation,	pact,	copyrights,	piracy,	intellectual	property, etc.

– Terms of social sphere:	interpersonal	communication,	population,	culture, 
public,	social	system,	demography,	birthrate,	labor	units,	strike,	behavior, 
survival	rate,	gender	gap, etc.

– Terms of technical sphere: machine,	 tool,	engine,	equipment,	semicon-
ductor,	trailer-mounted	system, etc.

– Terms of political science:	democracy,	socialism,	communism,	21st	cen-
tury	capitalism,	political	contest,	democracy,	seismic	political	change, etc.

– Terms of educational sphere: graduate,	student,	profession,	education, 
preparatory	school,	mid-level	institution,	faculty,	nurse-educator,	tuition, 
mathematics,	diploma,	school,	faculty, etc.

As a result of the selection which has been carried out on four sites 
and 104 subforums presented there, we discovered the following percent-
age of terms in comparison with non-terminological vocabularies in dif-
ferent forums: 

– 65% of terms in “The Business Forum Online”,
– 46% of terms in “Global Business Network”,
– 45% of terms in “Aardvark Business Forum”,
– 40% of terms in “Know-How Business Forum”. 

As texts of forums represent oral language, a discourse of the forums 
which are realized in the dialogue mode (“Aardvark Business Forum”, 
“Know-How Business Forum”, “Global Business Network”) is represent-
ed in question-answer form and has a higher proportion of is more satu-
rated with non-terminological vocabularies which is also caused by par-
ticipation in such forums a large number of users with different levels of 
knowledge in economics. in turn, “The Business Forum Online” repre-
sented by monological speech, for more than 60% consists of terms. The 
majority of terms of the “Business Forum Online” are terms of econom-
ics and this narrows the number of users of this site to a circle of profes-
sionals with a good knowledge of economic science.
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The material of 1800 lexical units which was previously selected using 
method of continuous selection was subjected by us to the structural and 
semantic analysis, as a result of which typical structural ways of the nom-
ination were allocated:

Affixal word-formation models:
– the prefixation models: reconciliation,	 reassignment,	 reimbursement, 
restatement,	 unavailability,	 unfunded,	 unbalance,	 undiscounted,	 under-
payment,	multibuyer,	multicurrency,	inpayment,	inconvertibility,	co-cred-
itor,	co-debtor,	cooperation,	ex-dividend,	exchange,	hypermarket,	hyper-
inflation etc.

Prefixes play an important role in derivation of the studied terminol-
ogy, they are used for specifying the initial structure, for example, to a 
negative category “the phenomena and concepts”: unemployment (the 
model bears value of “lack of work”), nonpayment	(the model bears value 
of “lack of payment”).

Application of the prefix co- is found in word-formation models of de-
rivative words, for example, in the area of management: cooperation,	coor-
dination,	co-management; it has a meaning of joint implementation of action.

The prefix re- is rather often used and expresses repeated action (re-
statement	– repeated submission of financial statements, reconciliation – 
coordination, verification of accounts; reimbursement – compensation).

Multi- means “volume, plurality” (multinational – multinational company).
Un- expresses negative value “a shortcoming, or absence of something”: 

unavailability –absence of availability; unbalance – discrepancy.
– The models formed by means of suffixes: settlement,	investor,	account-
ing,	accountability,	marketing,	management,	financial,	planner,	discount-
er,	competitiveness,	recruiting,	corporation,	reporting,	economist,	manage-
rial,	economic,	entrepreneurial,	organizational,	monopolistic,	compensa-
tion,	negotiation, etc.

The most common suffixes used in forming the studied terminology 
are the following: -er/or (discounter,	 distributor), -ion (commodization, 
corporation), -ing (accounting), -ic (economic), -ant (accountant), -ment 
(management), -able (marketable), -ive (competitive), -al (entrepreneurial, 
beneficial), -ship (partnership).

The analysis has also shown the existence of the whole derivational 
families of words: manage,	manager,	management,	managerial;	invest,	inves-
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tor,	investment;	account,	accountant,	accountability,	accounting, etc. Seman-
tics of such derivatives and compound terms is composite, and reflects 
various professional categories, for example: manage	– category of man-
agement process, manager – category of the subject, management – cat-
egory of economic area.

Composition models:	cross-marketing,	marketplace,	world-changing,	stake-
holder,	risk-management,	salespeople,	headquarter,	trademark,	businessman, 
union-management,	community-based	organization,	home-based	business, etc.

Composition models where the basic component is equal to an inde-
pendent word, is a productive way of term formation and it allows concepts 
of different spheres of knowledge to be combined in one term.

The phrases in economic terminology are formed on the following 
models: N+N; Adj+N; Ving +N; (Adj, V-ing)+N.

The greatest number of terms in economic discourse is constituted by 
binary term phrases (1126 units): institutional	 investor,	 financial	manage-
ment,	financial	state,	consumer	loyalty,	consumer	acquisition,	consumer	deten-
tion,	selling	innovations,	practice	of	business	relations,	selling	skills,	the	tar-
get	market,	 the	 control	 tool,	management	 institution,	market	 statistic,	 junk	
bond,	multinational	corporation,	economic	forces,	entrepreneurial	leader,	eco-
nomic	world,	national	economy,	economic	power,	economic	game,	service	sales, 
commercial	risk,	letter	of	credit,	transparent	export,	international	trade,	cor-
porate	entity,	balance	of	payment,	annual	growth,	market	research,	primary	
business,	specific	market,	manufacturing	transfer,	joint	venture,	offshore	part-
ner,	 labor	 shortage,	 independent	 business,	 leading	 firm,	 trading	 firm,	 eco-
nomic	development,	business	community,	economic	motivation,	entrepreneur-
ial	institution,	export	strategy,	treatment	management,	organizational	manage-
ment,	 export	opportunity,	 consume	resources,	benefit	package,	deal	breaker, 
supplier	partnership,	contract	fulfillment,	purchasing	departments,	manufac-
turing/delivery	process,	marketing	opportunity,	development	costs,	non-com-
petitive	plant,	product	line,	financial	image,	brokerage	house,	financial	foun-
dation,	fiscal	year,	cash	leaks,	business	formation, etc. Such terminological 
phrases have more opportunities for expression of the conceptual contents 
than one word terms.

The following portion – 173 terminological units –	consists of multi-
component terms (three word terms and terms consisting of four words 
and more).
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Multicomponent terms are distributed according to the following struc-
tural models:

1) Adj +N + N (recruiting	 boom	 cycle,	 financial	 service	 firm,	mutual	
fund	 owner,	 absolute	 cost	 advantage,	 overall	market	 strategy,	 actual	
product	performance,	current	business	crunch);

2) Adj + Adj +N (unipolar	economic	world,	substantial	secondary	mar-
ket,	low	direct	expenses,	severe	economic	pressure);

3) N+N+N (exchange	rate	guarantees,	vendor	selection	process,	bed-and-
breakfast	venture,	product	development	group,	job	share	team,	database	
management	system,	non-profit	subsidiary	corporation); 

4) Adj + (Adj, V-ing) +N (financial	reporting	period,	collaborative	work-
ing	partnership,	ideal	marketing	strategy,	daily	trading	limit);

5) Adj+ N +N+N (common	market	entry	strategy,	accrual	basis	income	
statement);

6) (V-ed, Adj)+(V-ing, Adj)+N (non-employed	working	style,	self-em-
ployed	working	style);

7) (V-ed, Adj)+Adj+(V-ing, Adj)+N (detailed	realistic	marketing	plan);
8) (V-ed, Adj) +N + Adj (accrued	taxes	payable);
9) Adj +N+ Adj + N +N (global	network	discriminatory	tax	policy);

10) Adj + Adj + N +N (strategic	financial	management	issues);
11) Adj + Adj + Adj +N (chief	strategic	financial	planner);
12) N to N +(V-ing, Adj)+N (face-to-face	working	meeting).
Value of two, three and more component terms reflects the value of 

each of the components making a nominative complex not simply the 
sum of values, but the result of integration of the cognitive processes 
happening while forming such composite meaning (Новодранова, Лейчик 
2002: 59).

it is necessary to add that abbreviations (95 units) play an important 
role in economic computer discourse, and they can be divided into 2 
groups:

1. Terminological abbreviations. For example:	GAAT (General	Agreement	
on	Tariffs	and	Trade), WTO	(the	World	Trade	Organization), NASA	(News-
paper	Advertising	Sales	Association), UAW	 (United	Auto	Workers), GM 
(General	Motors), SBA	 (Small	Business	Administration), OEM (Original	
Equipment	Manufacturer), etc.

2. General abbreviations, such as ASAP (as	soon	as	possible), IMHO (in 
my humble/honest opinion), etc.
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The use of abbreviations in economic computer forums, besides the 
purpose of language economy, pursues the aim of economy of place and 
time of registration of a message and staying in network.

Another specific characteristic of term formation in economic com-
puter discourse is the	 semantic	 derivation. Semantic derivation can be 
treated as the process and result of secondary nomination covering the 
whole lexical system of language and reflecting the dynamics of its con-
tinuous development and change as reflection of difficult mental, asso-
ciative, cognitive processes of people’s thinking.

Semantic derivatives are formed as a result of using common words as 
terms by means of semantic transformation. it should be noted that the 
lexical meaning of a word can coincide with the terminological meaning, 
but can differ from it due to the discourse where it is used (Гусева 2004: 
104). For example, a word “utility” in economic computer discourse means 
“bonds of the enterprises”; “feedback” in the field of marketing means 
“communication with consumers, information from consumers”, in the 
field of management “regular reports of performers on the current activity, 
information on results of certain actions for amending future decisions” etc.

CO N CLU Si O N S
The carried-out analysis of lexical components of an economic com-

puter discourse showed that the most commonly used are the binary mod-
els – 62%. They are mostly formed using the following models: Adj. + N 
(financial	management), N+N (stock	market), V-ing + N (purchasing	de-
partment). 

– One word terms take the second place – 23%. 
– Multicomponent terms – 9,6%.
– Abbreviations – 5,3%. 
The analysis showed a number of lexical units which, depending on the 

communicative environment they are used in and the role they need to 
play there, may be terms or ordinary words.

The analysis revealed that the biggest part of terms of economic dis-
course of forums belong to economic terms which reflect basic concepts 
and categories of economy (marketing, management, accounting, etc.). 

At the end it is necessary to add that non-terminological lexicon along 
with terms of various scientific areas also plays an important role in eco-
nomic discourse. Non-terminological units help to create a discourse, func-
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tion as a form of address (as you have noticed, etc.), form the logical 
structure of a discourse (firstly, nevertheless etc.). Such units fulfill those 
functions which are inaccessible to terms but which are needed for forming 
and development of successful communicative act, verbalized in a discourse.
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E K O N O M I K O S  F O R U M U O S E  VA R TO J A M O S  E K O N O M I K O S  T E R M I N I J O S  S T R U K T Ū R I N Ė  I R  S E M A N T I N Ė  A N A L I Z Ė

Straipsnis skirtas ekonomikos forumų leksikos struktūrinei ir semantinei analizei. 
Darbe nagrinėjama iš skyrių sudaryto forumo, kuriame yra teminių forumų, struktūra. 
Pažymima, kad teminius forumus reprezentuoja juose esančios temos (jose glūdi sąvo-
kinis diskusijų branduolys), sudarytos iš pasisakymų. Pasisakymai apima leksinius 
kompiuterinio diskurso vienetus, kurie gali būti terminai, profesionalizmai, eponimai, 
santrumpos, „žemesnio stiliaus leksika“, netermininė leksika, taip pat specialūs kom-
piuteriniai ženklai – grafiniai ženklai, piktogramos. 

ekonomikos forumų kalbos leksinių dedamųjų analizė parodė, kad tirtame diskurse 
produktyviausias buvo sintaksinis terminų darybos būdas. ekonomikos formumų termi-
nijoje vyrauja dvinariai žodžių junginiai. Tai šiuolaikinei terminijai būdinga tendencija. 
Rasti terminai, sudaryti morfologiniu būdu, atspindi terminų sistemos atskirų kategori-
jų ir integruojamų ekonomikos sąvokinių sričių tarpusavio ryšius. Pažymimas tradicinių 
priešdėlių ir priesagų naudojimas sudarant afiksinio tipo ekonomikos terminus. 

Atliktas tyrimas parodė, kad, nepaisant ekonomikos kompiuteriniame diskurse paste-
bimos funkcinių terminų tipų įvairovės, svarbiausi ir gausiausi yra atskirų sričių ekono-
mikos terminai. Tarp tokių terminų galima išskirti kalbinius vienetus, žyminčius pama-
tines ekonomikos sąvokas ir kategorijas (marketing, management, accounting ir kt.).
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С Т Р У К Т У Р Н ы Й  И  С Е М А Н Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И з  э К О Н О М И Ч Е С К О Й  Т Е Р М И Н О Л О Г И И 

Н А  К О М П ь Ю Т Е Р Н ы х  Ф О Р У М А х  П О  э К О Н О М И К Е

Статья посвящена структурно-семантическому анализу лексики экономических 
форумов. В работе рассматривается структура форума, который состоит из раз-
делов и имеет в своем составе субфорумы. Отмечается, что субфорумы репрезен-
тируются представленными там темами (в которых заключается концептуальное 
ядро обсуждения), состоящими из высказываний. Высказывание включает в себя 
лексические единицы компьютерного дискурса, которые представлены термина-
ми, профессионализмами, эпонимами, аббревиатурами, «лексикой сниженного 
стиля», нетерминологической лексикой, а также специфические компьютерные 
знаки, представленные графическими и иконическими знаками.

Анализ лексических составляющих языка компьютерных экономических фору-
мов показал, что наиболее продуктивным в исследуемом дискурсе оказался син-
таксический способ  терминообразования. В экономической компьютерной тер-
минологии преобладают бинарные словосочетания – тенденция, характерная для 
современных терминологий. Термины (в выявленных случаях), образованные 
морфологическим способом, призваны отражать взаимосвязи между различными 
категориями терминосистемы и интегрируемыми концептосферами экономиче-
ской области. Отмечается участие традиционных префиксов и суффиксов в фор-
мировании производных экономических терминов аффиксального типа.

Проведенное исследование показало, что, несмотря на то, что в экономиче-
ском компьютерном дискурсе представлены различные функциональные типы 
терминов, наиболее важными и количественно преобладающими единицами яв-
ляются частноотраслевые экономические термины. Среди таких терминов можно 
выделить языковые единицы-знаки, которые отражают базовые понятия и катего-
рии экономики (marketing, management, accounting, etc.).
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Роль словарей предметных рубрик     
в систематизации и развитии 
современной терминографии

В я ч е с л а В  К о н с т а н т и н о В и ч  Щ е р б и н
Центр	системного	анализа	и	стратегических	исследований
Национальной	академии	наук	Беларуси

К Л Ю Ч Е В ы Е  С Л О В А :  рубрика, рубрикатор, словари предметных рубрик, рубрикаторы из-
даний, рубрикаторы тематических направлений, тематические указатели, предмет-
ные указатели, системные индексы

По справедливому замечанию американского экономиста Тайле-
ра Коуэна, «работа научного специалиста становится все более 
специализированной. Это тенденция, которая наблюдается в 

течение столетий и которая вряд ли прервется» (Коуэн 2015: 238). 
Результатом реализации указанной тенденции становится все больший 
количественный отрыв массива используемых сегодня терминов, но-
менов и профессионализмов. По подсчетам Сергея Гринева-Грине-
вича, счет последним в каждом развитом литературном языке давно 
пошел на десятки, если не на сотни миллионов единиц (см.: Griniewicz 
2006: 10) от массива общеупотребительной лексики данного языка 
(как правило, её объем редко превышает цифру в сто тысяч лексиче-
ских единиц). Для описания и систематизации этого необъятного 
терминологического фонда в рамках ряда национальных терминогра-
фий в течение последнего столетия изданы многие тысячи специ-
альных словарей, что делает исключительно актуальной проблему 
группировки и классификации этих словарей в целях их быстрого 
нахождения, использования, сравнения и т.д.

Существующие сложности с решением данной проблемы обуслов-
лены использованием в разных странах мира весьма отличающихся 
подходов (и их терминологического оформления) к рассмотрению 
данной проблемы. В частности, группировка и классифицирование 
терминологических словарей могут осуществляться как путем под-
готовки теоретических работ типологического характера (см., напри-
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мер: Шчэрбін 1995; Щербин 2003; Щербин 2009a; Щербин 2009б; 
Шчэрбін 2011), так и чисто практическим путем – посредством ис-
пользования существующих компьютерных поисковых систем Ин-
тернета, а также составления общегосударственных и отраслевых 
классификаторов, словарей предметных рубрик, рубрикаторов изданий, 
рубрикаторов тематических направлений, алфавитных, тематических 
и предметных указателей, системных индексов и т.п. вспомогательных 
справочников, которые сегодня являются неотъемлемой частью лю-
бого профессионально сделанного библиографического указателя по 
национальной терминографии. 

В результате исторически сложившейся поливариантности решения 
проблемы группировки и классификации терминологических словарей 
каждый профессиональный терминолог и терминограф вынужден 
самостоятельно решать задачу о том, какой из обозначенных выше 
подходов к решению данной проблемы использовать в своей практи-
ческой деятельности. К примеру, известный российский терминограф 
Александр Герд считает, что второй (практический) путь классифи-
кации терминологических словарей выглядит более предпочтитель-
ным: «В последние годы все большее распространение получают такие 
специальные (частные) классификации, как классификаторы проблем, 
рубрикаторы изданий, перечни тем, перечни стандартных запросов 
абонентов информационных систем при различных режимах обслу-
живания. Все они предназначены для решения частных вопросов, 
возникающих на современном этапе развития ИПС. Эти классифи-
кации, представляющие собой тематически организованные структу-
ры, должны быть объединены под общим названием рубрикаторы 
тематических направлений» (Герд 2005: 178). 

Главная ценность таких практических классификаций заключается в 
том, что они «позволяют нам воспринимать реальность (которая име-
ет склонность к хаотичности) в упорядоченном, закономерном виде. 
С классифицированной совокупностью объектов значительно проще 
работать, поскольку знание положенной в основу классификации за-
кономерности (взаимосвязи между размещением объектов и их при-
знаками) позволяет легко найти объекты с требуемой интенсивностью 
выражения заданного признака. Одно только положение объекта в 
классификационной системе сразу говорит о некоторых его свойствах» 
(Леонов 2007: 35). Однако само нахождение и использование в своей 
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профессиональной деятельности таких практических классификаций 
таит в себе немалые трудности, поскольку в работах различных авто-
ров эти классификации имеют существенно отличающиеся названия. 

Если, скажем, А.С. Герд называет их рубрикаторами тематических 
направлений, то в терминологических стандартах и учебной литера-
туре по проблемам информатики и библиотековедения такие практи-
ческие классификации чаще получают название словарей предметных 
рубрик (возможно, это делается по сложившейся традиции: словари 
указанного типа издавались в России уже в 1920-е гг. См., например: 
Словарь 1929). В частности, в межгосударственном стандарте «Инфор-
мационно-поисковые языки. Термины и определения» данному типу 
словарей сегодня дается следующее определение: это «Совокупность 
предметных рубрик и связанного с ними ссылочно-справочного аппа-
рата предметного каталога или указателя» (ГОСТ 7.74-96 2003: 330). 
В свою очередь, Татьяна Серебрянникова понимает под словарем пред-
метных рубрик «совокупность рубрик (простых и сложных) с установ-
ленными между ними парадигматическими (смысловыми) отношени-
ями, выраженными ссылочным аппаратом» (Серебрянникова 2014: 66).

Целью нашей статьи как раз и является определение целесообраз-
ности использования для обозначения существующих практических 
классификаций терминологических словарей такого термина, как сло-
вари	предметных	рубрик. Для достижения данной цели нами исполь-
зовалась комплексная методика, позволяющая учитывать как историю 
формирования словарей, обозначаемых посредством указанного тер-
мина, так и основные функции таких словарей.

В частности, в учебно-практическом пособии Т.О. Серебряннико-
вой описываются следующие основные функции словарей предметных 
рубрик, а также их типологические и макроструктурные характери-
стики: «Словарь предметных рубрик используется в следующих целях: 

1. Для перевода терминов или предложений естественного языка, 
выбранных в процессе предметизации документа и выражающих 
его смысл, на язык предметных рубрик.

2. Для организации в предметной ИПС ссылочного аппарата, уста-
навливающего связи между имеющимися рубриками.

3. Для перевода запроса, сформулированного на естественном язы-
ке, на язык предметных рубрик.

4. Для нисходящего избыточного индексирования запросов при по-
иске информации.
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В зависимости от тематического охвата различают:
•	универсальные,
•	многоотраслевые,
•	отраслевые,
•	тематические или проблемные [словари рубрик. – В.Щ.].

Почти все словари предметных рубрик включают предисловие и 
список рубрик» (Серебрянникова 2014: 66).

Возникает вопрос: по какой причине в последние годы во всем 
мире столь стремительно растет спрос на услуги поисковых систем 
Интернета, на словари предметных рубрик, создаваемые для различ-
ных областей знаний, и другие типы изданий, способствующие бы-
строму нахождению тех конкретных квантов информации, которые 
нужны в данный конкретный момент времени? Редактор британско-
го журнала The	Economist Кеннет Цукиер считает, что «сегодня про-
блема состоит не в том, чтобы найти информацию, а в том, чтобы 
вычленить нужные детали. Например, одна из самых дорогих ком-
паний в мире – Google за десять лет с момента своего создания в 
1998 г. достигла капитализации в 200 млрд долларов. Ее ценность 
заключается в том, что она помогает людям найти информацию, 
которая и без Google находится в публичном доступе. Но поскольку 
ее слишком много, главным оказывается не доступ к информации, а 
релевантность» (Цукиер 2013: 314–315). 

Оказывать клиентам в разных странах мира широкий спектр услуг 
по нахождению релевантной информации транснациональной корпо-
рации Google позволяет разработанный ею аналитико-поисковый ин-
струмент Ngram Viewer или, иначе, n-gram-анализ (Hayes 2011), в 
основе использования которого лежит огромная электронная библи-
отека из 5-ти миллионов оцифрованных книг на 7-ми языках (ан-
глийском, иврите, испанском, немецком, французском, русском и 
др.). Причем из указанной массы книг сотрудниками корпорации 
Google было получено около 500 млрд словосочетаний («n-grams»), и 
«для каждого «n-gram» определяются перечень и страницы книг, в 
которых это словосочетание обнаружено, а также его встречаемость» 
(Московкин 2012: 27). 

Практикуемый корпорацией Google подход является полнотексто-
вым поиском, т.е. компьютерным «поиском по любым словам и их 
комбинациям. Его использование позволяет находить все документы, 



33Terminologija | 2016 | 23

где встречается нужное слово или группа слов» (Страцевский 2001: 
8). Однако в поисковых системах Интернета применяется не только 
полнотекстовый поиск, который сегодня лежит в основе теории «боль-
ших данных» (Бонч-Осмоловская 2016), но и другие виды компью-
терного поиска: «поиск по реквизитам. Это поиск документов по 
принявшему их органу, датам принятия (подписания, регистрации) и 
прочим фиксированным реквизитам…; поиск с помощью класси-
фикаторов. Это поиск документа по специально созданным и по-
стоянно отслеживаемым классификаторам. Основное отличие его в 
том, что заранее создается некоторая система классификации и затем 
группа специалистов относит каждый документ или даже отдельную 
его часть к той или иной рубрике или слову» (Страцевский 2001: 8).

Ради справедливости стоит сказать и о том, что задолго до появле-
ния поисковых систем Интернета, основанных на гипертекстовых 
технологиях, и вычленения с их помощью релевантной информации 
«наиболее важную часть знания – «знания о том, где искать это» 
(Foreword 1958: V) очень системно и последовательно изложил Роберт 
Мерфи в своей книге How	and	Where	to	Look	It	Up:	A	Guide	to	Standard	
Sources	 of	 Information (Murphy 1958), которая на момент своего из-
дания являлась наиболее полной классификацией разнотипных спра-
вочно-информационных изданий в мире. Для сравнения: изданные в 
советский период классификаторы справочных изданий (см., например: 
Научная литература 1961; Справочные издания 1982) в разы уступали 
книге Р. Мерфи как по своему издательскому объему, так и по ко-
личественному и типологическому охвату языковых и фактографи-
ческих источников информации. 

Можно смело утверждать, что Р. Мерфи одним из первых осознал 
гипертекстовую, нелинейную природу самых разных справочных из-
даний, что позволило ему объединить их в рамках единой классифи-
кационной системы. Сегодня даже в учебной литературе получила 
свою прописку мысль о том, что «гипертексты, построенные и ис-
пользуемые вручную, известны давно. Так, справочники, тезаурусы, 
словари, энциклопедии, снабженные развитой системой ссылок, фак-
тически представляют собой документы нелинейной структуры» (Ги-
пертексты 1997: 87).

На наш взгляд, «к числу древнейших гипертекстов, имеющих не-
линейный характер, можно отнести также такие специфические спра-
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вочные издания, как хронологические таблицы, каталоги изделий 
(кустаря, предприятия, отрасли и т.д.) и единиц хранения (в музее, 
на складе, в библиотеке и т.д.), определители растений и животных, 
предметные указатели и оглавления к книгам, календари, рубрика-
торы, классификаторы, стандарты, атласы, расписания и т.п. доку-
менты, которым присущи свойства текстовой фрагментарности и 
нелинейной упорядоченности» (Щербин 2003: 31). Именно много-
вековые традиции издания, использования и постепенного усложне-
ния макро- и микроструктурных характеристик справочной литера-
туры способствовали выделению в ее рамках такого типа классифи-
кационных работ, как вспомогательные указатели, классификаторы, 
рубрикаторы и индексы разных типов. 

Об  истории появления словарей предметных рубрик, а также иных 
вспомогательных указателей, рубрикаторов и индексов разных типов 
и их роли в процессе составления разнотипных справочных изданий 
знаменитая энциклопедия Britannica пишет следующее: «Несомненно, 
наиболее важным приложением к современной энциклопедии явля-
ется ее индекс. Уже в 1614 г. архиепископ Петины Антонио Зара 
включил индекс разрядов в свою Anatomia	 ingeniorum	 et	 scientiarum 
(«Анатомию Талантов и Наук»). Греческий профессор из Базеля, Ио-
ганн Якоб  Хоффман добавил индекс к своему Lexicon	universale («Уни-
версальному лексикону», 1677); Encyclopedie (французская «Энцикло-
педия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел», 1751–1772. – 
В.Щ.) завершалась двухтомными Table	analytique	et	raisonnee, допол-
нявшими все 33 тома текстов, приложений и иллюстраций; и Britannica 
в своем втором издании (1778-1784) включала отдельные индексы к 
наиболее длинным статьям и даже выпустила первый отдельный том 
со вспомогательными указателями в своем седьмом издании (1830–
1842). Тем не менее, природа хорошего индексирования была все 
еще далека от полного понимания, и только в конце XiX столетия 
по-настоящему хорошие вспомогательные указатели к энциклопе-
диям были подготовлены. В ХХ столетии энциклопедии, дополнен-
ные вспомогательными указателями (и то далеко не все), неизменно 
советуют своим читателям знакомиться с правилами их использова-
ния, поскольку вспомогательные указатели являются продвинутым 
инструментом, который с помощью ряда несложных типографских 
и издательских приемов способен обеспечить доступ ко всему бо-
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гатству информации, зафиксированной в едином алфавитном поряд-
ке» (encyclopedias 1991: 263).

Подробные и разнообразные вспомогательные указатели обоснован-
но считаются сильной стороной и лучших советских энциклопедий. 
Так, по свидетельству Александра Горкина и Галины Якушевой, вто-
рое издание Большой	Советской	энциклопедии (1950–1958), включавшее 
50 основных томов и 1 дополнительный и содержавшее около 100 тыс. 
статей, «сумело сделать очень многое в плане методического совер-
шенствования энциклопедии, успешного сочетания в ней научности и 
доступности. Этому способствовали и двухтомный указатель, и актив-
но применяемая система ссылок и рубрикаций, и ясный, четкий язык 
издания, и иллюстративный ряд, и развернутая пристатейная библио-
графия – важный дополнительный источник информации для энци-
клопедического потребителя» (Горкин, Якушева 1999: 118). 

В свою очередь, составители 12-томной Беларускай	 Савецкай	
энцыклапедыі (1969–1975) обосновывали необходимость издания до-
полнительного (тринадцатого) тома, содержавшего вспомогательные 
указатели, следующим образом: «Чтобы увеличить справочность из-
дания, Белорусская Советская энциклопедия обеспечивается пред-
метным и именным указателями и указателем географических на-
званий. Они помогут читателю найти необходимые сведения и зна-
чительно расширят возможности пользования Энциклопедией. Если 
в 12 томах БелСЭ напечатано около 35 тыс. статей, то указатели 
включают более 100 тыс. рубрик и около 300 тыс. ссылок на тома и 
страницы БелСЭ. Указатели помогут найти в БелСЭ многие научные 
термины, географические названия, сведения об  исторических со-
бытиях, общественных и политических деятелях, новаторах произ-
водства, деятелях науки и культуры, о которых нет отдельных статей» 
(Ад рэдакцыі 1976: 3). Отчасти и как результат заложенных в прошлом 
энциклопедических традиций, сегодня в рамках славянской концеп-
тографии успешно разрабатывается такое ее направление, как клас-
сификационная лексикография (Щербин 2014: 123–125).

На наш взгляд, именно осознание крупнейшими мировыми изда-
тельствами отмеченной выше роли вспомогательных книжных указа-
телей способствовало тому, что в издательской практике развитых 
стран мира книга без указателя сегодня является буквально «белой 
вороной» (Призмент 1995: 59). Более того, польский исследователь 
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Мельхиор Ванькович назвал показателем преступления в культуре 
перечень книг, главным образом исторических и мемуарных, издан-
ных без указателей (Кнігі 1996: 16).

В контексте сказанного выше особое удивление вызывает тот факт, 
что в энциклопедистике отдельных постсоветских стран наметилась 
прямо противоположная тенденция – к устранению из макрострук-
туры универсальных и отраслевых энциклопедий такой неотъемлемой 
их части, как вспомогательные указатели и индексы (предметные, 
географические, именные и проч.). В частности, без таких указателей 
(видимо, в целях минимизации издательских расходов) были опубли-
кованы новая, 18-томная универсальная Беларуская	 энцыклапедыя 
(1996–2004), 7-томная, региональная энциклопедия Республика	Бела-
русь (2005–2008), многие отраслевые энциклопедии: 6-томная Энцы-
клапедыя	гісторыі	Беларусі (1993–2003), 6-томная энциклопедия Куль-
тура	Беларусі (2010–2015), однотомная энциклопедия Беларуская	
мова (1994) и другие. А первый том 12-томной Энциклопедии	 для	
школьников	и	студентов (2009), отражающий в тематическом поряд-
ке проблемы информационного общества, не имеет при себе даже 
оглавления, обязательного для любого книжного издания. Позже (ви-
димо, под давлением возмущенных читателей) издательство «БелЭн» 
допечатало одностраничный вкладыш к этому «слепому» тому с ука-
занием страниц каждого тематического раздела.

Отмеченная выше негативная тенденция, проявившаяся в современ-
ной белорусской энциклопедистике, заставила автора данной статьи 
задуматься над следующими вопросами: 

1) как соотносятся подобные «инновации» издательства «БелЭн» с 
действующими издательскими стандартами Республики Беларусь?

2) влияют ли такие «инновации» в области белорусской энциклопе-
дистики на отечественную терминографическую практику?

3) зачем вообще нужны вспомогательные указатели (словари пред-
метных рубрик, индексы разных типов) отечественным терми-
нологам и терминографам?

Ответ на первый из поставленных вопросов удалось отыскать в тек-
сте Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 7.202.2005 
Система	стандартов	по	информации,	библиотечному	и	издательскому	
делу.	Справочники.	Основные	 виды.	Требования	 к	 основному	тексту,	
аппарату	издания	и	издательскому	оформлению. Пункт 5.3.2. данного 
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стандарта гласит: «Состав аппарата справочника, как правило, вклю-
чает: сопроводительную статью, списки сокращений и условных обо-
значений, систему ссылок, вспомогательный указатель (указате-
ли), библиографический список, содержание/оглавление, выход-
ные сведения» (СТБ 7.202.2005: 4). В свою очередь, пункт 5.3.6. дан-
ного стандарта регламентирует следующие вопросы: «Вспомогательный 
указатель выбирается в зависимости от особенностей конкретного 
справочника. Для справочников с систематическим построением обя-
зателен алфавитный указатель. Для справочников с алфавитной си-
стемой построения основного текста также рекомендуется включать 
вспомогательный указатель. Он может быть предметным, единым или 
составлять систему указателей разных видов» (СТБ 7.202.2005: 4). 
Таким образом, «инновации» издательства «БелЭн» по исключению 
вспомогательных указателей из макроструктуры выпускаемых им эн-
циклопедических изданий являются прямым нарушением государ-
ственного стандарта Республики Беларусь.

В статье Сергея Гринева-Гриневича «О принципах создания терми-
нологических словарей» нам удалось отыскать ответ и на вопрос о том, 
влияют ли негативные «инновации» в области энциклопедистики на 
отечественную терминографическую практику? По свидетельству ав-
тора указанной статьи, «к числу наиболее распространенных недостат-
ков существующих терминологических словарей специалисты в об-
ласти терминографии относят (в числе прочих. – В.Щ.) <…> отсутствие 
в словарях ряда необходимых указателей» (Гринев-Гриневич 2007: 21). 
На наш взгляд, вряд ли является простым совпадением отсутствие 
необходимых указателей в макроструктуре современных энциклопедий 
и терминологических словарей. Скорее всего, это разные проявления 
одной и той же тенденции, свидетельствующей о недопонимании со-
ставителями указанных справочных изданий основополагающей роли 
вспомогательных указателей в процессе систематизации постоянно 
растущего объема релевантной информации. Здесь мы переходим к 
ответу на поставленный выше вопрос о том, зачем вообще нужны 
вспомогательные указатели (словари предметных рубрик, индексы раз-
ных типов) отечественным терминологам и терминографам?

Общеизвестно, что наиболее широкими по охвату терминологии 
различных научных дисциплин и областей профессиональных знаний 
являются политехнические словари (см. в качестве примера: РБПС 
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1997–1998) и так называемые «суммарные» словари. Относительно 
последних российские исследователи Валентин Петушков и Владимир 
Сергеев пишут следующее: «Под условным названием «суммарный 
словарь» подразумевается не универсальное издание (типа БСЭ, МСЭ 
и Энциклопедического словаря), а издание, относящееся к какой-
либо довольно широкой отрасли знаний, включающей в себя многие 
соподчиненные и даже частично соседствующие дисциплины. Так, 
в Большой и Малой Медицинских Энциклопедиях сосредоточена 
информация по анатомии, психологии, по фармакологии, санитарии 
и т.д. В Сельскохозяйственной энциклопедии даются сведения по 
агрономии и ветеринарии, почвоведению и ботанике и т.д. Техни-
ческая энциклопедия, издававшаяся в довоенные годы, включала в 
себя информацию по всем техническим дисциплинам» (Петушков, 
Сергеев 1976: 17).

На сегодняшний день политехнические и «суммарные» словари вы-
деляются среди других словарей терминов своими огромными объема-
ми. В частности, реестр РБПС 1997-1998 «включает около 157 тысяч 
терминов по разным отраслям науки и техники: авиации, автоделу, 
строительству, вычислительной технике, гидротехнике, горному делу, 
космонавтике, математике, машиностроению, металлообработке, не-
фтехимической промышленности, радиотехнике, химии, ядерной фи-
зике и др.» (РБПС 1998: 4). В свою очередь, к числу созданных в 
Беларуси «суммарных» словарей можно отнести Руска-беларускі	слоўнік	
сельскагаспадарчай	тэрміналогіі (РБССТ 1994), реестр которого на-
считывает свыше 70000 терминов; Русско-белорусский	 словарь	 обще-
ственно-политической	терминологии (РБСОПТ 1970), включающий 
более 17000 реестровых единиц; и ряд других справочных изданий.

Значительно более узкими по охвату терминологии различных на-
учных дисциплин и областей профессиональных знаний являются 
отраслевые словари, которые создаются усилиями представителей 
различных отраслей науки, экономики и многочисленных областей 
профессиональных знаний. Как справедливо заметили по этому по-
воду Евгений Верещагин и Виталий Костомаров, «каждая наука раз-
вивает собственную отраслевую лексикографию» (Верещагин, Косто-
маров 1980: 216). Однако современная отраслевая лексикография 
объединяет в себе не только словари, созданные представителями 
разных научных дисциплин, но и справочные издания, подготовлен-
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ные в рамках различных отраслей экономики, сфер общественной 
жизни и многочисленных областей профессиональных знаний. 

Для справки: уже в самом первом российском Опыте	терминоло-
гического	словаря	сельского	хозяйства,	фабричности,	промыслов	и	бы-
та	народного:	в	2-х	т. Владимира Бурнашева (1843-1844) были вы-
делены «54 сферы занятий, к которым добавляется несколько сторон 
житья-бытья русского простолюдья» (Татаринов 1996: 140). В свою 
очередь, делая обзор мнений исследователей-германистов второй 
половины ХХ в. относительно разграничения понятий научный	язык	
и специальный	язык, Евгения Какзанова описывает весьма широкий 
круг отраслей экономики и сфер общественной жизни, в рамках 
которых создаются специальные тексты, служащие впоследствии язы-
ковым материалом для составления отраслевых справочников: «К 
специальным текстам можно отнести литературу по следующим спе-
циальностям: 1) право (по мнению Б.Ж. д’Ора, который, судя по 
всему, не разграничивает специальные языки и социолекты, язык 
права наряду с языками охотников и моряков можно отнести к самым 
ранним специальным языкам); 2) лекарство, цирюльничество, аку-
шерство; 3) охотничье и лесное дело; 4) растениеводство, животно-
водство (развитие этого специального языка можно проследить, по 
мнению К.-Д. Баумана, вплоть до XiV в.); 5) травники; 6) горное 
дело (здесь К.-Д. Бауман констатирует многочисленные особенности 
с периода средневековья); 7) ветеринария; 8) военное дело (К.-Д. Бау-
ман называет еще торговлю, говоря об  особом языковом развитии 
этих дисциплин в XiX в.); 9) земледелие, сельское хозяйство (по 
мнению Баумана, развитие этих специальных языков также можно 
проследить вплоть до XiV в., добавляя к ним еще и рыболовство); 
10) магия; 11) техника вообще; 12) виноделие; 13) морское дело (по 
мнению Н.Б. Гвишиани, узкоспециальные языки, например, боцма-
нов или пилотов, оказываются наиболее ограниченными с точки зре-
ния разнообразия научного словоупотребления, будучи по существу 
редуцированы до уровня кодов – своеобразных сводов правил, по-
зволяющих соотносить с каждым передаваемым сообщением неко-
торую комбинацию различных сигналов)» (Какзанова 2008: 91).

С целью нейтрализации антиномии «научные языки – специальные 
языки» в 1964 г. британские исследователи Михаэль Хеллидей, Петер 
Стривенс и Ангус Макинтош выделили в качестве области прикладной 
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лингвистики такое направление, как «язык для специальных целей» 
(LSP) (Halliday, Strevens, Mcintosh 1964), которое очень скоро реду-
цировалось до понятия «английский язык для специальных целей» 
(eSP). Однако со временем внутренняя антиномичность этого по-
нятия привела к его разделению на два понятия: «английский язык 
для научных целей» и «английский язык для профессиональных целей» 
(Upton, Connor 2013: 3149).

В рамках постсоветского когнитивного терминоведения указанное 
противопоставление «научные языки – специальные языки» приоб-
рело вид противопоставления «узкие, предметные терминосистемы – 
широкие, социально-ориентированные терминосистемы» (Рычкова 
2008: 11-12). Причем узкие, предметные терминосистемы имеют сле-
дующие отличия: 

1) они жестко привязаны к системам знаний, выработанным соот-
ветствующими научными дисциплинами. Валентина Новодранова пи-
шет об  этом следующее: «Представление о строении и организации 
терминосистем тесно связано с когнитивным определением термина, 
которое стало возможным с возникновением когнитивной науки и со 
становлением в лингвистике такой парадигмы знания, как когнитив-
но-дискурсивная, поскольку только в рамках этой парадигмы можно 
выделить основополагающие признаки термина, позволяющие по-
казать его сущность как с когнитивной, так и с коммуникативной 
точек зрения. <…>Таким образом, каждый из видов знания, репре-
зентированных в термине как языковом знаке, основан на определен-
ном опыте взаимодействия человека с миром, причем главными ока-
зываются профессиональный опыт и специальные знания, выработан-
ные в определенной науке» (Новодранова 2009: 90); 

2) количество узких, предметных терминосистем, привязанных к 
отдельным наукам, научным дисциплинам и научным кластерам, стре-
мительно растет. По мнению С.В. Гринева-Гриневича, «тенденция 
стремительного роста объемов специальной лексики обусловлена тем, 
что, по данным науковедения, в среднем каждые 25 лет число на-
учных дисциплин удваивается (по данным британской энциклопедии, 
в ХХ веке появилось около 2,5 тысяч новых наук и научных дисци-
плин). При этом каждая новая дисциплина нуждается в собственной 
терминологии, что приводит к лавинообразному росту числа терми-
нологий» (Гринев-Гриневич 2011: 22). К примеру, «в 1995 г. Х. Вайн-
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рих, опираясь на данные каталога специальностей Немецкого союза 
высших школ, называл около 4000 различных научных специальностей 
или дисциплин» (Какзанова 2008: 90). А уже в 2012 г. проведенный 
в России наукометрический анализ текущей совокупности современ-
ных научных контекстов показал, что «наиболее цитируемые публи-
кации объединяются на основе коцитирования в 84 тыс. научных 
кластеров (competencies), отражающих активные исследовательские 
фронты в различных областях знания, каждый из которых развивает-
ся группой ученых, образующих виртуальный научный коллектив» 
(Куракова, Цветкова, Арефьев 2012: 75). Близкое число различных 
отраслей современной науки называется также в книге Сергея и Еле-
ны Переслегиных: «до 72 тысяч научных дисциплин на 2004 г.» (Пе-
реслегин, Переслегина 2015: 83);

3) проведение научных исследований по всему спектру новейших 
областей научных знаний, а также описание и словарная кодификация 
узких, предметных терминосистем, связанных с этими новейшими 
научными областями, в бесчисленном множестве дисциплинарных и 
отраслевых словарей по силам только весьма небольшому числу круп-
ных и наиболее развитых в научном отношении стран мира.

Свои отличительные черты имеют и широкие, социально-ориенти-
рованные терминосистемы:

1) в структуре каждой из таких терминосистем имеется общее лек-
сическое ядро, которое представлено в самых разных профессиональ-
ных языках. По мнению Тараса Кияка, «отдельные профессиональные 
языки пользуются специфическими языковыми средствами, которые, 
в свою очередь, могут иметь место и в других профессиональных 
языках. Таким образом формируются большие классы языков с их 
общими признаками. Среди профессиональных языков можно раз-
личать языки социальных наук и языки технических наук, которые 
имеют не только специфические терминосистемы, но и разную ор-
ганизацию текста, языковую структуру» (Кияк 2009: 23). Более того, 
нередко такие большие классы профессиональных языков с общими 
признаками получают статус отдельных видов лингвистик. В част-
ности, Александр Кравченко пишет о появлении «множества сосуще-
ствующих «лингвистик» со своими предметными областями (психо-, 
социо-, этно-, антропо-, нейро-, био-, эколингвистика, когнитивная 
лингвистика и т.п.), причем каждая из них является далеко не одно-



42 Вячеслав Щербин   Роль	словарей	предметных	рубрик	в	систематизации  
        и	развитии	современной	терминографии

родной дисциплиной» (Кравченко 2015: 156). К числу названных выше 
видов лингвистик можно добавить как давно существующие (например, 
математическую лингвистику), так и совсем недавно появившиеся: 
медиалингвистику, уже имеющую в России свой одноимённый на-
учный журнал; политическую лингвистику, проблемам которой по-
священы целые научные конференции (СПЛ 2003); юрислингвистику, 
представленную многочисленными учебными пособиями (см., напри-
мер: Артикуца 2004), и другие виды лингвистик. Причем в рамках 
таких новейших видов лингвистик выделяются и соответствующие 
терминографические направления: медицинская лексикография (Ново-
дранова 1993: 9); юридическая лексикография (Василькова 2011) и др.;

2) количество широких, социально-ориентированных терминосистем 
является относительно небольшим и достаточно стабильным. К при-
меру, Владимир Лейчик считает, что перечень специальных сфер 
номинации, связанных с соответствующими отраслями экономики и 
сферами общественной жизни, «может быть обобщенно представлен 
следующим образом: наука, техника, технология (промышленное и 
сельскохозяйственное производство, в частности, компьютерная тех-
ника и технология), составляющие «технический базис» современно-
го общества; экономический базис; инфраструктура, включающая 
транспорт, общественно-политические отношения, искусства, массо-
вые коммуникации, в том числе СМИ, Интернет, мобильную связь 
и др. В нашу эпоху количество этих сфер и – соответственно – ЯСЦ 
[языков для специальных целей. – В.Щ.] составляет, по разным под-
счетам, от двухсот до трехсот единиц, причем многие из них пере-
секаются в своих объектах и связях» (Лейчик 2009: 34). Очень близ-
кое число таких больших классов профессиональных языков с общи-
ми признаками называет и Т.Р. Кияк: «Сегодня лингвисты насчиты-
вают свыше 300 профессиональных языков» (Кияк 2009: 23);

3) охватить своими исследованиями ограниченный спектр больших 
классов профессиональных языков (ЯСЦ) с последующим отражени-
ем их результатов в специальных словарях разных типов сегодня мо-
жет и наука относительно небольших стран (таких, как Беларусь, 
Литва и др.). 

Для исследователей этих стран самым главным (и самым сложным) 
является осуществление перехода от бесчисленного множества узких, 
предметных терминосистем, разрабатываемых в рамках глобальной, 
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мировой науки и техники и фиксируемых в бесчисленном множестве 
дисциплинарных и отраслевых словарей, к ограниченному числу ши-
роких, социально-ориентированных терминосистем, в рамках которых, 
по мнению Маргариты Марчук, «происходит взаимодействие обще-
употребительной, общенаучной (общетехнической) и узкой специ-
альной лексики» (Марчук 1997: 44). Такие широкие, социально-ори-
ентированные терминосистемы, как правило, фиксируются в поли-
технических и «суммарных» словарях. Однако создание таких слова-
рей с необходимостью предполагает разработку достаточно универ-
сального и оптимального для данной конкретной страны словаря 
предметных рубрик. 

Сложность решения данной задачи сегодня обусловлена следующи-
ми обстоятельствами: 1) до настоящего времени, считает Татьяна 
Канделаки, «в литературе отсутствует единая научная классификация 
«объединений» слов в лексико-семантической системе языка» (Кан-
делаки 1986), включающая дисциплинарные и отраслевые подборки 
терминов; 2) поскольку структура народного хозяйства разных стран, 
их научные и социокультурные традиции не совпадают, выработать 
для этих стран единый рубрикатор основных отраслей науки, эконо-
мики и социокультурной сферы, позволяющий единообразно груп-
пировать издаваемые в этих странах терминологические словари, не 
представляется возможным.

На наш взгляд, существует два основных пути преодоления отме-
ченных сложностей: а) совмещение предметных, тематических и си-
стемных индексов наиболее полных библиографических указателей 
терминографических изданий на разных языках с целью выявления 
наиболее общих, совпадающих предметных рубрик этих индексов; 
б) формирование национального словаря предметных рубрик основных 
отраслей науки, экономики и социокультурной сферы той или иной 
страны с учетом содержания и названий уже изданных в данной стра-
не терминологических словарей и специальных справочников. Одно-
временное использование обоих названных путей позволило бы ве-
рифицировать и уточнить полученные результаты.

В своем исследовании мы попытались реализовать возможности 
обоих вариантов подготовки национального словаря предметных ру-
брик, который был бы пригоден для группировки терминологических 
словарей и справочников. В частности, для реализации эвристических 
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возможностей первого пути мы отобрали три созданных уже в пост-
советский период наиболее полных библиографических указателя 
терминографических изданий Беларуси, Литвы и Украины (БСЭ 2002; 
УТ 2003; LTD 2008). Почему нами были отобраны библиографические 
указатели именно этих стран? Потому что Литва и Украина – это 
соседние с Беларусью страны, причем достаточно сопоставимые с 
нею по своему экономическому и научному потенциалу, в отличие, 
например, от такого экономического и научного гиганта, как Россия. 
Далее был расписан весь рубрикационный материал, эксцерпирован-
ный из указанных библиографических указателей трех стран, и соз-
дана своего рода многоязычная база (множество) предметных рубрик. 
«Необходимым требованием для образования многоязычной базы 
данных является также единый язык-основа, т.е. центральный язык, 
к которому можно присоединить национальные термины, относящи-
еся к общему (единому) понятию» (Skujiņa, ilziņa, Vasiljevs, Borzovs 
2006: 32). В качестве такого центрального языка (языка-основы для 
сопоставлений) нами использовался русский язык, на который пере-
водились англоязычные (из литовского указателя), белорусскоязычные 
(из белорусского указателя) и украинскоязычные (из украинского 
указателя) предметные рубрики.

Полученное в результате такого совмещения общее множество пред-
метных рубрик мы назвали «Универсальным словарем предметных 
рубрик, отражающих понятийный континуум основных LSP (ЯСЦ)». 
Указанный словарь содержит 721 предметную рубрику. Из них толь-
ко 55 предметных рубрик представлены во всех трех обследованных 
библиографических указателях терминографических изданий (бело-
русском, литовском и украинском). Назовем эти наиболее универ-
сальные предметные рубрики в алфавитном порядке: акушерство, 
анатомия,	археология,	астрономия,	библиография,	библиотековедение, 
биохимия,	 вирусология,	 военное	 дело,	 генетика,	 география,	 геодезия, 
геология,	 геометрия,	 гидравлика,	 гинекология,	 гистология,	журнали-
стика,	 землеустройство,	 искусство,	 искусствоведение,	 история,	 кар-
тография,	криминалистика,	литературоведение,	математика,	менед-
жмент,	металлургия,	метеорология,	метрология,	минералогия,	музы-
ка,	 педагогика,	 почвоведение,	 психология,	 радиоэлектроника,	 садовод-
ство,	 сельское	 хозяйство,	 социология,	 спорт,	 стоматология,	 строи-
тельство,	теплотехника,	торговля,	физика,	физиология,	физическая	
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география,	философия,	химическая	технология,	химия,	экология,	эко-
номика,	электроника,	электротехника,	языкознание. По сути, именно 
этими предметными рубриками сегодня обозначаются совпадающие 
приоритеты Беларуси, Литвы и Украины в области терминографии.

В свою очередь, реализация нами возможностей второго пути под-
готовки национального словаря предметных рубрик с опорой на со-
держание и названия уже изданных в Беларуси терминологических 
словарей и специальных справочников, зафиксированных в нашей ис-
следовательской картотеке, которую мы пополняли на протяжении 
двух десятилетий за счет самых разных источников (опубликованных 
словарных указателей, электронных каталогов библиотек, Интернета 
и др.), позволило значительно расширить понятийный континуум, на 
основе которого формируются отечественные языки для специальных 
целей. В частности, изучение библиографических данных и содержа-
тельных характеристик почти двух тысяч изданных в Беларуси тер-
минологических словарей и справочников позволило выявить целый 
ряд предметных рубрик, которые отсутствовали в обследованном на-
ми весьма объемном библиографическом указателе БСЭ 2002, содер-
жащем 278 предметных рубрик в своем тематическом индексе. К при-
меру, в нем были «пропущены» следующие предметные рубрики, ко-
торые сегодня реально представлены в изданных в Беларуси термино-
логических словарях и справочниках: автодело,	 бизнес,	 демография, 
домоводство,	кибернетика,	кинодело,	киноискусство,	классификационная	
деятельность,	краеведение,	криптология,	льноводство,	материаловеде-
ние,	музыковедение,	науковедение,	 овощеводство,	 охотоведение,	 охрана	
труда,	печать,	право,	программирование,	радиобиология,	риторика,	ры-
боводство,	семеноводство,	социальная	сфера,	стандартизация,	станко-
строение,	текстильное	 производство,	фольклористика,	 хиромантия, 
экскурсоведение,	энергетика,	ювелирное	дело и целых ряд других.

На наш взгляд, гармоничное совмещение а) перечня приводивших-
ся выше наиболее универсальных предметных рубрик, общих для 
белорусской, литовской и украинской терминографий, и б) перечня 
тех предметных рубрик, которыми характеризуется, в основном, по-
нятийное содержание белорусских терминологических словарей, по-
зволит в конечном итоге создать достаточно оптимальный националь-
ный словарь предметных рубрик, на основе которого можно будет 
решать следующие терминологические и терминографические задачи:
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1) разрабатывать широкие, социально-ориентированные термино-
системы, которые обычно кладутся в основу ограниченного количе-
ства языков для специальных целей. Последние, как правило, и слу-
жат механизмом обобщения и трансляции существующих научных 
и социальных практик. В пользу вывода о том, что, несмотря на 
углубляющуюся специализацию научных исследований в разных стра-
нах мира, процесс социализации результатов этих исследований бу-
дет осуществляться в рамках достаточно ограниченного числа базо-
вых специальностей, свидетельствует следующий конкретный факт: 
«В Номенклатуре-2000 [Номенклатуре специальностей научных ра-
ботников, введенной приказом ВАК Беларуси 4 мая 2000 г. – В.Щ.] 
количество представленных специальностей сократилось по сравне-
нию с Номенклатурой-1995 [утверждена постановлением президиу-
ма ВАК Беларуси 5 декабря 1995 г. – В.Щ.] с 591 до 405» (Морозе-
вич, Гулько 2000: 5);

2) составлять наиболее оптимальные для данной страны политех-
нические словари, «суммарные» словари, словари общенаучной лек-
сики, словари научной грамотности и другие подобные словари уни-
версального характера. Сам факт независимого издания словарей 
указанных типов в разных регионах мира служит лучшим доказатель-
ством того, что «страны создают собственные словарно-терминоло-
гические службы, национальную терминологию и терминографию по 
тем областям, в первую очередь, которые наиболее важны для на-
ционального развития» (Марчук 1992: 6);

3) регулярно уточнять состав национальных отраслей науки и эко-
номики, лидирующих по количеству посвященных им дисциплинар-
ных и отраслевых словарей. Так, в наших более ранних публикаци-
ях (Щербин 2009a; Щербин 2009б) пятерка наиболее терминографи-
чески разработанных отраслей белорусской науки и экономики вы-
глядела следующим образом: 1) биологические словари (141 название); 
2) экономические словари (137 названий); 3) исторические словари 
(66 названий); 4) математические словари (48 названий); 5) словари 
по лингвистике (46 названий). Теперь же бесспорным лидером по 
количеству обслуживающих ее терминологических словарей и от-
раслевых справочников в Беларуси стала экономика (ей посвящено 
уже более двухсот специальных словарей разных типов).
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ВЫВО Д Ы
Проведенный анализ истории создания и современной практики 

составления и использования вспомогательных указателей (словарей 
предметных рубрик, рубрикаторов изданий, рубрикаторов тематиче-
ских направлений, алфавитных, тематических, предметных и систем-
ных указателей и индексов) позволяет сделать следующие выводы:

1. В современных терминологических стандартах и учебной лите-
ратуре по проблемам информатики и библиотековедения для обо-
значения всей группы разнотипных вспомогательных указателей в 
качестве наиболее широкого по содержанию и употреблению закре-
пился термин словари	предметных	рубрик, который обозначает сово-
купности простых и сложных по своей структуре рубрик с существу-
ющими между ними смысловыми отношениями, выражаемыми в 
словарях при помощи ссылочного аппарата.

2. В современной терминографии словари предметных рубрик вы-
полняют целый ряд весьма важных функций:

а) они служат средством поиска необходимого термина и обознача-
емого им понятия в структуре того или иного справочного издания;

б) позволяют группировать терминографические издания по раз-
личным отраслям науки, экономики и социокультурной сферы;

в) способствуют формированию широких, социально-ориентиро-
ванных терминосистем, которые обычно кладутся в основу язы-
ков для специальных целей;

г) являются понятийной основой в процессе создания политехни-
ческих словарей, «суммарных» словарей, словарей общенаучной 
лексики, словарей научной грамотности и иных терминологиче-
ских словарей универсального характера;

д) содействуют выявлению национальных отраслей науки и эконо-
мики, лидирующих по количеству посвященных им дисципли-
нарных и отраслевых словарей.

3. Создание наиболее оптимального национального словаря пред-
метных рубрик достигается путем гармоничного совмещения наи-
более универсальных предметных рубрик, общих для целого ряда 
национальных терминографий, и тех предметных рубрик, которыми 
характеризуется, в основном, понятийное содержание разнотипных 
терминологических словарей, созданных в рамках данной конкретной 
терминографии.
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D A LY K I N I Ų  R U B R I K Ų  Ž O D Y N Ų  VA I D M U O  S I S T E M I N I M E  I R  Š I U O L A I K I N Ė S  T E R M I N O G R A F I J O S  R A I D O J E

Straipsnyje nagrinėjama pagalbinių rodyklių (dalykinių rubrikų žodynų, leidinių ru-
brikynų, teminių rubrikynų, abėcėlinių, teminių, dalykinių ir sisteminių rodyklių) kū-
rimo ir naudojimo praktika. Pagrįstas termino словарь	предметных	рубрик (dalykinių 
rubrikų žodynas) vartojimo tikslingumas praktikoje naudojamoms terminų žodynų 
klasifikacijoms įvardyti. Apžvelgta tokio tipo informacinių leidinių, kaip pagalbinės ro-
dyklės, formavimosi ir raidos istorija bei galimybės jas panaudoti nacionalinių kalbų 
terminijos fondų sisteminimui. Palyginti Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos termino-
grafų parengti dalykinių rubrikų žodynai ir sudarytas bendrų dalykinių rubrikų, kurias 
terminų žodynų bibliografijos rodyklėse naudoja baltarusių, lietuvių ir ukrainiečių 
terminografai, sąrašas. Nustatyti sutampantys Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos prio-
ritetai terminografijos srityje ir dalykinių rubrikų žodynų naudojimo perspektyvos 
svarbiausiems dabartinės terminografijos uždaviniams spręsti. Dalykinių rubrikų žo-
dynai a) gali būti terminų ir jais žymimų sąvokų paieškos terminų žodyno tekste 
priemonė, b) padeda grupuoti terminų žodynus pagal įvairias mokslo, ekonomikos ir 
sociokultūrinės srities šakas, c) gali būti sąvokinis pagrindas kuriant politechnikos, 
bendramokslinės leksikos ir kitus žodynus, d) padeda nustatyti mokslo ir ekonomikos 
šakas, kurios pirmauja pagal joms skirtų terminų žodynų skaičių. 

T H E  R O L E  O F  D I C T I O N A R I E S  O F  S U B J E C T  E N T R I E S  I N  S Y S T E M AT I Z AT I O N           

A N D  D E V E LO P M E N T  O F  M O D E R N  T E R M I N O G R A P H Y

The practice of development and use of auxiliary indices (dictionaries of subject en-
tries, alphabetic, subject and systemic indices, etc.) are considered in the article. The 
rationale of using such a term as словарь	предметных	рубрик (dictionaries of subject 
entries) for naming existing practical classifications of terminological dictionaries is 
substantiated. The history of formation and development of such type of reference 
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books as auxiliary indices is traced. The opportunities of their use for systematization 
of terminological funds of national languages are defined. The comparative analysis of 
dictionaries of subject entries, compiled by terminographers of Belarus, Lithuania and 
Ukraine, is presented. A combined register of subject entries used by Belarusian, Lith-
uanian and Ukrainian terminographers in bibliographical indices of terminological dic-
tionaries has been formed. Congruent priorities of Belarus, Lithuania and Ukraine in 
the field of terminography are pinpointed. The perspectives of use of dictionaries of 
subject entries to solve the key problems of modern terminography are defined. Dic-
tionaries of subject entries: a) serve as a means of search for a term and its notion in 
the text of a terminological dictionary; b) group terminological dictionaries by various 
sectors of science, economy, and socio-cultural sphere; c) serve as a notional basis in 
the process of creation of polytechnical dictionaries, dictionaries of general scientific 
vocabulary, etc.; and d) facilitate identification of leading spheres of science and econ-
omy in terms of the number of terminological dictionaries related to them.
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i NT RO D U CT i O N 
The article presents a contrastive research of approaches to the analysis 

of ways and means of term formation as discussed in Lithuanian, Russian 
and english terminology works. The research focuses on an overview of 
various classifications of typical linguistic means of term formation pre-
sented in terminology works in Lithuanian (Keinys 1980, 2005a; Gaive nis 
2002, 2014), Russian (Даниленко 1977; Лейчик 2009; Суперанская, 
Подольская, Васильева 2005, 2012; Гринев-Гриневич 2008) and english 
(Sager 1990, 1997, 2004; iSO 704:2009 (e)).

Term formation as a process is usually consistent with the processes of 
word formation used in a particular language. Nonetheless, term forma-
tion differs from word formation in the sense that, as a rule, it is a de-
liberate and conscious activity rather than a spontaneous process. Moreo-
ver, term formation is a broader notion as it encompasses formation of 
both words and phrases. The result of the former process is one-word 
terms, while the latter results in multi-word terms. 

The Lithuanian terminologist Stasys Keinys claims that terms are cre-
ated and standardised consciously (Keinys 1980: 60). According to St. Kei-
nys, terminology is a part of the standard language, however, it is in some 
aspects distinct and independent of it. On the one hand, terminology is 
consistent with the general trends in the language development; on the 
other hand, it is characterised by specific features, certain requirements 
and development (Keinys 2005g: 231). 
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The idea that term formation is a regulated, controlled and conscious 
activity is also discussed by Russian linguists, such as Valerija Danilenko 
(Даниленко 1977: 91, 93), Vladimir Leitchik (Лейчик 2009: 62), Alek-
sandra Superanskaja, Natalija Podolskaja, and Natalija Vasiljeva (Суперан-
ская et al. 2012: 194). According to V. Danilenko, term formation in the 
domain of the language of science relies on the system of word-building 
of the Russian standard language. Nevertheless, there is a number of features 
that distinguish term formation in the language of science and word-build-
ing in the standard language and the fact that terms are created purpose-
fully and consciously is one of those features (Даниленко 1977: 90–97).

Juan C. Sager also shares the view that term formation is a “conscious 
human activity and differs from the arbitrariness of general word formation 
processes by its greater awareness of pre-existing patterns and models <…>” 
(Sager 1997: 25). This process not only relies on the existing lexical ele-
ments and combines them in particular ways, but can also be described 
in terms of patterns according to which these elements are combined, 
which in turn can be used for subsequent term formation (ibid). 

Since term formation is a deliberate, conscious, controlled and regulated 
process, it is necessary to be aware of the typical patterns and models of 
formation of new words in a particular language to be able to create new 
terms and evaluate their systematicity and correctness. Thus the aim of the 
research is to review the major approaches to the analysis of ways and means 
of term formation in Lithuanian, Russian and english and to conduct a 
contrastive analysis thereof. By the term ways	of	term	formation we mean 
the use or modification of internal/external sources of term formation while 
the term means	of	term	formation in the article refers to specific types of 
term formation, e.g., terminologization, transterminologization, affixation, 
compounding, conversion, direct borrowing, loan translation, etc. The ar-
ticle analyses and compares the main criteria applied by terminologists for 
classification of term formation patterns with the aim to reveal similarities 
and differences of term formation analysis in different languages.

CLASSiFiCATiON OF WAyS AND MeANS OF TeRM FORMATiON 
iN SOMe WORKS OF LiTHUANiAN TeRMiNOLOGiSTS 

This section presents analysis of the works of two most prominent 
Lithuanian terminologists Stasys Keinys and Kazimieras Gaivenis who 
founded the basis of modern Lithuanian terminology. it also presents 
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some ideas from the works by Alvydas Umbrasas who investigated the 
Lithuanian legal terminology and its historical development.

The Lithuanian terminologists distinguish three ways of term formation: 
1) using the existing vocabulary of standard language and dialects, 2) cre-
ating new words (neologisms), and 3) borrowing terms from other lan-
guages (Gaivenis 2002, 2014; Keinys 2005a). it is noteworthy that the first 
two ways of term formation are based on internal sources, meanwhile the 
third one relies on the use of external sources.

Using the existing vocabulary of standard language and dialects as a 
way of term formation is based on the use of vocabulary of native origin. 
it means that either a word which has already existed in the language or 
its dialect is terminologized, or a term which has already existed in an-
other terminological field is transterminologized (Keinys 2005g: 231). 
Terminologization of a word from the general language or its dialect can 
be achieved in two ways: its lexical meaning is either extended or nar-
rowed (Gaivenis 2002: 52–53). in this case the content, use and valency 
of terminologized words is usually changed. When words of the general 
language or its dialect are used as terms, they usually acquire new ele-
ments of meaning, which they do not have in the general language (ibid), 
e.g. banga	‘wave’ (‘waves of a sea/a lake’ → ‘radio waves’).

The majority of terms which consist of a single word and are simple in 
structure, in fact have been terminologized words of the general language 
or its dialect. Moreover, the mere fact that a term is complex in structure 
does not mean it has been created as such by means of word-building. 
As K. Gaivenis claims, there are cases when terms with a complex struc-
ture (i.e. they are formations) cannot be attributed to the category of 
terms created by means of word-building, because in fact they were ter-
minologized, i.e. the word as such was formed in general language (or its 
dialect) and then it was used as a term (Gaivenis 2002: 56). Thus it might 
be quite difficult to establish whether a term has been formed as a result 
of the process of word formation or is a terminologized or transtermi-
nologized word. One of the criteria which could help here is taking into 
consideration the field of science and the history of development of ter-
minology of that particular field. Nonetheless this criterion of ‘newness’ 
of a term is not quite reliable, because the same means can be used to 
create a new word in different locations where the language is spoken and 
at different periods. even the fact that a word existed in the past and was 
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used in some historic document does not signify that the word was taken 
from that old source and not created as a new entity (Keinys 2005d). 
St. Keinys suggests that all terms that can be synchronically viewed as 
formations should be treated as a result of word formation rather than 
terminologization (Keinys 2005d: 22). He gives two arguments for this 
position: 1) in many cases it is impossible to establish whether a term was 
created as a neologism, or was taken from the general language; 2) terms 
which were formed on the basis of ordinary words nevertheless reflect 
certain word formation types, thus it would be inaccurate not to con-
sider them as representatives of those types of word formation (Keinys 
2005d: 22; Keinys 2005e: 113). Alvydas Umbrasas, who analysed Lithua-
nian legal terminology used in the period from 1918 to 1940, also shares 
this view and does not distinguish between terms of complex structure 
as terminologized words and terms of complex structure formed for spe-
cific purposes; his approach is formal and he attributes all terms of com-
plex structure (derivatives and compounds) to the same category (Umb-
rasas 2010: 67-68). Therefore, in the works of St. Keinys and K. Gaive nis 
words of complex structure are most often ascribed to the second cate-
gory of term formation – creating new words (neologisms).

Creating new words (neologisms) on the basis of the existing words in 
accordance with all main types of word formation is another productive 
way of creating new terms in Lithuanian. There are four main means of 
term formation in Lithuanian: prefixation, suffixation, flexional derivation 
and word compounding (Gaivenis 2002: 54; Keinys 2005g: 232; eC 2006). 

According to St. Keinys, who conducted an extensive analysis of term 
formation means in different fields of science, the majority of terms are 
formed by means of suffixation, most of which are deverbal. There are sev-
eral characteristic features of terms formed by means of suffixation, namely, 
they are usually abstract nouns, they lack emotional connotation, and quite 
a lot of them are hybrids (Keinys 2005d). Hybrids, which are terms that 
consist of a foreign base and native suffix, are analysed as derivatives and 
attributed to the same group as formations of native origin (Keinys 2005d: 
75). However, A. Umbrasas, who applies the etymological criterion as a 
starting point, distinguishes hybrids as a separate category, which are distinct 
from terms of native origin formed by means of suffixation (e.g. kontraban-
dininkas ‘smuggler’ (← kontrabanda ‘smuggling’ + a native suffix -ininkas), 
and discusses such means of term formation as a subtype of term formation 
based on elements of foreign origin (Umbrasas 2010: 132-133).
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One more means of formation which is very often used to create new 
terms in Lithuanian is compounding. St. Keinys claims that compounding 
is the second most productive means of term formation after suffixation and 
is quite popular in certain areas of professional language (Keinys 2005c: 129). 
The fact that compounding is so productive in term formation can be ac-
counted for by the necessity to refer to a complex concept. Moreover, com-
pounds comply with such vitally important requirements for terms as ac-
curacy, clarity and conciseness. Although these requirements for terms can 
be met by using a multi-word term, one-word terms are more convenient 
to use and can be created as relatively short generic names without using 
attributives. The most usual parts of speech used to create compounds in 
terminology are a combination of two nouns, a combination of a noun and 
a verb, and a combination of an adjective and a noun (Gaive nis 2002; Keinys 
2005c), e.g. medsraigtis	‘screwnail’ (medis ‘wood’ + sraigtas ‘screw’), vanden-
tiekis	‘water-supply line’ (vanduo ‘water’ + tiekti ‘to supply’).

Another quite productive means of term formation, which is peculiar 
to Lithuanian, is flexional derivation. in contrast to english, where flex-
ion serves only as a functional affix, in Lithuanian it can be used for 
derivation. As a means of word formation, flexional derivation is very 
similar to suffixation in nature, derivational meaning and form (Keinys 
2005b). Terms formed by means of flexional derivation are very con-
venient to use because of their simple structure. Thus flexional derivation 
could be used more extensively as a means of term formation (Keinys 
2005b). The majority of terms formed by flexional derivation are dever-
bal and deadjectival, whereas nouns, pronouns and numerals are very 
rarely used as the derivation basis, e.g. sąnaudos	‘consumption, expendi-
ture’ (← sunaudojo ‘used’).

A relatively less productive means of term formation in Lithuanian is 
prefixation, because it is used to form denominal nouns only (Keinys 
2005e); in contrast, suffixation and flexional derivation are used to form 
deverbal, deadjectival and denominal nouns. Nonetheless, the role of 
prefixation in term formation is rather significant (Keinys 2005e), e.g. 
įtėvis	 ‘adoptive father’ (← į	+ tėvas ‘father’), nedarbas ‘unemployment’ 
(← ne	‘no’ + darbas ‘work’).

The last way of term formation discussed in the works of the Lithuani-
an terminologists is borrowing of terms from other languages. The process 
of borrowing of a concept together with the term which signifies that 
concept is quite usual in language in general and in terminology science 
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specifically (Keinys 2005g). As K. Gaivenis claims, it is rather hard to avoid 
borrowings in terminology, besides it is not always necessary to do that 
(Gaivenis 2002: 57). What is necessary is to prevent overuse of borrowings 
in cases when they may supersede the existing terms of native origin, and, 
in addition, borrowings should conform to the rules of phonology, mor-
phology and spelling of the Lithuanian language. Borrowed terms can be 
classified according to the degree of their assimilation into three groups: 
1) old borrowings; 2) international words; and 3) barbarisms. Old borrow-
ings have been absolutely assimilated and adapted to the language system, 
e.g. stiklas ‘glass’ (Gaivenis 2002: 58). in terminology they are not consid-
ered as real borrowings, in fact they are terminologized words of general 
vocabulary. Another category, international words, serve as terms of dif-
ferent fields of science. They have been borrowed into Lithuanian mainly 
from classical languages, such as Greek and Latin, either directly or through 
intermediary languages, e.g. hipoteka	‘mortgage’ (from Greek), respublika	
‘republic’ (from Latin). The last category, barbarisms, are words which do 
not comply with the norms of the language (Gaivenis 2002: 57). Barbarisms 
never become part of standardized lexis. it was also observed that the 
distribution of borrowings in different fields of terminology is uneven. it 
is argued that the amount of borrowings in the latest scientific and techni-
cal branches of terminology is higher than in fields which have long tradi-
tions and rely largely on the indigenous vocabulary (Keinys 2005f). 

St. Keinys also discusses loan translations/calques (Keinys 1980: 92-96). 
Most of such terms do not comply with the norms of the Lithuanian 
language and are not recommended for usage. Those which conform to 
the norms of the language and are formed on the basis of a productive 
model of word-formation are also often problematic as it is often difficult 
to determine whether a term is a loan translation or a native formation. 
Similarity of the structure of a word in several languages does not neces-
sarily indicate an instance of loan translation. Most often such terms are 
perceived as native formations (Umbrasas 2010: 134).

The Lithuanian terminologists classify terms according to their formal 
structure into one-word terms and multi-word terms. One-word terms 
may be further classified according to their structure into simple and 
formations, whereas multi-word terms are grouped according to the num-
ber of constituent words (Keinys 1980: 16-17; Gaivenis 2002: 17) and are 
analysed according to their origin and the syntactic relation of words 
within the term (Umbrasas 2010).
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Both one-word terms and constituents of multi-word terms are formed 
according to the same principles (using internal or external sources and 
various means of term formation) which are summarized in Scheme 1.

Scheme 1. Classification of the main ways and means of term formation in Lithuanian 
(based on works of K. Gaivenis and St. Keinys)

Term formation in Lithuanian
(based on works of K. Gaivenis and St. Keinys)

  
 
 internal sources external sources 
  
 
 Using existing  Creating Borrowings Loan
 sources of standard  new words  translations/
 language and dialects (neologisms)  calques

 
 Terminologization Derivation Borrowing of terms
 Transterminologization Compounding Terminologization 
   of borrowed words

To sum up, Lithuanian scholars, such as K. Gaivenis and St. Keinys, 
support the view that the main source of terms should be internal: either 
the native language, i.e. the general vocabulary or its dialects, or the na-
tive means of word-building. Thus the basis of term formation in Lithua-
nian is semantic means (terminologization of words of the native language 
and old borrowings), morphological means (word-formation) and syntac-
tic means (multi-word terms). 

CLASSiFiCATiON OF WAyS AND MeANS OF TeRM FORMATiON 
iN SOMe WORKS OF RUSSiAN TeRMiNOLOGiSTS 

This section presents analysis of the works of the Russian terminologists 
V. Danilenko, М. Leitchik, A. Superanskaja, N. Podolskaja, N. Vasiljeva, 
and Siergiej Grinev-Griniewicz. 

Russian terminologists, like the Lithuanian terminologists, usually dis-
tinguish three main ways of term formation. The first two rely on the use 
of internal sources, namely, the use of an existing word of the language 
(i.e. either terminologization of a word of the general vocabulary or trans-
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terminologization of a ready-made term from one field to another) and 
term formation by word-building means and syntactic means; whereas the 
last one is based on the use of external sources, namely, borrowing a term 
from another language by adapting it phonetically and morphologically 
to the norms of the language (Лейчик 2009: 81–84; Суперанская et al. 
2012: 194, 203).

A. Superanskaja, N. Podolskaja and N. Vasiljeva claim that although 
there is a more extensive use of terminologization of words of the gen-
eral language in certain fields, the dominant means of term formation is 
word-building (Суперанская et al. 2012: 201). They suggest to combine 
two parameters when designing a classification of ways terms are formed, 
namely, the source language (native vs. foreign) and the lexical principle 
which is used as the basis to form a term (a ready-made word vs. an 
intentionally created word) (Суперанская et al. 2012: 196). This would 
result in a scheme of ways of term formation, which, as the authors 
claim, is of a very general character, as it does not include transtermi-
nologization (see Scheme 2). 

Scheme 2. Classification of the main ways and means of term formation in Russian 
(based on works of A. Superanskaja et al.)

Term formation in Russian
(based on works of A. Superanskaja et al.)

  
 
 Resources of native language  Resources of other
 (standard language and dialects)  languages 
  
 
 Terminologization Word-building Borrowing  Term formation
   of ready-made  on the basis
   terms of borrowed elements

Similarly, V. Leitchik also distinguishes three ways of term formation, 
namely, formation of terms on the basis of resources of the native language 
by word-building and syntactic means; terminologization of words of 
non-special (standard language and dialects) and special vocabulary; and 
borrowing of terms from other languages where they were created as terms 
or borrowing words and terminologizing them (Лейчик 2009: 81–84). 
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As V. Leitchik notes, although the models of term formation are the same 
as the means of word-building of the general language, some of them are 
more productive, whereas others are less. When classifying terms, first, he 
distinguishes one-word and multi-word terms. Although productivity of 
composition as a means of word-building is not that high in Russian, V. Leit-
chik observes a general trend of using two-word and three-word term phras-
es (especially in the domain of informatics) and even four- or five-word 
terms (especially in the domain of philosophy). The constituents of the 
majority of multi-word terms in Russian are nouns and adjectives. A com-
bination of several nouns can be used with or without prepositions, thus 
nouns can be dependent on other nouns (Лейчик 2009: 48–62). 

Scheme 3. Classification of the main ways and means of term formation in Russian 
(based on works of V. Leitchik)

Term formation in Russian
(based on works of V. Leitchik)

   
 
 Resources of the native language Resources of other
 (standard language and dialects) languages 
   
 
 Termino- Word- Syntactic Borrowing Terminologization
 logization building  means  of terms of borrowed words

The two previously discussed classifications differ in the approach to 
borrowings. Alongside the process of borrowing ready-made words, A. Su-
peranskaja et al. also distinguish term formation on the basis of borrowed 
elements. The position of the latter is not clear in V. Leitchik’s classifica-
tion. However, alongside the process of borrowing terms he distinguish-
es the process of terminologization of borrowed words of foreign general 
vocabulary, which means, that those borrowed words were not used as 
terms in the source language and became such only in the target language. 

Another distinguished Russian linguist, V. Danilenko argues that in es-
sence terms are formed on the basis of words of general and special vo-
cabulary in accordance with all structural types of words that are charac-
teristic of a particular national language (simple words, derivatives and 
compound words). She distinguishes the same means of naming concepts 
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in terminology which are actively used in the general language, i.e. se-
mantic, syntactic and morphological means of word formation (see Scheme 
4). The main difference is that word-building models and morphemes in 
terminology as a rule exhibit a greater degree of semantic specialization 
than in the general language (Даниленко 1977: 89–97, 113–116).

The semantic means of term formation is paramount in the language 
of science. Historically, it was one the first means used to form new terms 
and ever since has served as a permanent and indispensable source for 
terms. Moreover, the semantic means of term formation is characterised 
by a number of advantages over other means, as terms formed by means 
of terminologization are usually short and easy to remember. The seman-
tic means of term formation differs from semantic word formation in the 
standard language, because in the latter semantic changes are gradual and 
usually result in homonyms, whereas in term formation the semantic 
change is almost immediate (Даниленко 1977: 97–103). Words are usu-
ally terminologized by means of extension of the lexical meaning, e.g. 
корень	‘root’ (‘a root of a plant’ → ‘root in mathematics’), or metaphori-
zation, e.g. кошка ‘a cat’ (‘an animal’ → ‘grappling iron’). 

Another means of term formation, which is characteristic of and highly 
productive in Russian, is syntactic. According to V. Danilenko the term 
‘syntactic means’ refers to both compounding (thus producing one-word 
terms formed by means of compounding two stems into one word, either 
joined with a hyphen or spelled as one word, e.g. нефтепровод ‘oil pipe 
line’), and composition (thus producing multi-word terms formed by means 
of joining several words into a word phrase, e.g. ласточкин	хвост ‘dovetail’). 
She also notes that the most productive models of forming multi-word 
terms are composing an adjective and a noun, a noun and a noun, three 
nouns, and a noun, an adjective and a noun (Даниленко 1977:103–107). 

Lastly, the morphological means of term formation includes the same 
range of affixes which are used to create words of the standard language, 
and is one of the prevailing and most productive means of term formation, 
e.g. краситель ‘colourant’ (← красить	‘to colour’ + suffix -тель), подотряд 
‘suborder’ (← prefix под + отряд ‘order’). Nevertheless, there are quite a 
considerable variance between morphological means of term formation 
and word-building used in the standard language. Sources used for term 
formation are divided into two categories: internal (native) and external 
(borrowed). The latter, according to V. Danilenko, comprise only term-
forming elements of international (Greek-Latin) origin, because borrowing 
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of ready-made words from the foreign languages to name special concepts 
is a distinct category of means of term formation. in the Russian language 
term-forming elements of Greek and Latin origin are very productive in 
formation of terminology of science (e.g. биофизика ‘biophysics’). 

Scheme 4. Classification of the main ways and means of term formation in Russian 
(based on works of V. Danilenko)

Term formation in Russian
(based on works of V. Danilenko)

 Semantic means Morphological means Syntactic means

  

 Terminologization Affixation Compounding
 (extension of the  (on the basis of native (one word terms)
 lexical meaning,  and foreign term- Composition
 metaphorization) forming elements) (multi-word terms)
  

The Russian terminologist Siergiej Grinev-Griniewicz suggests that 
terms can be classified on the basis of numerous criteria, such as form, 
history, chronological status, and content (Гринев-Гриневич 2008: 59–66). 
According to the structure, terms are usually classified into one-word (or 
mono-lexemic) terms and multi-word terms (word-combinations, poly-
lexemic terms). S. Grinev-Griniewicz notes that in most european lan-
guages the number of multi-word terms ranges from 60 to 80%. One-word 
terms are also grouped according to their structure into simple (or root 
words), derivatives and compounds (Гринев-Гриневич 2008: 121–123). 

Another parameter to take into account when classifying terms is the 
historical aspect. Thus terms are classified into native and borrowed. 
Terms of native origin can be further classified into simple in structure 
(root-words) and formations (based on morphological and morphological-
syntactic word formation means) (Гринев-Гриневич 2008: 60–61). Bor-
rowed terms, in turn, can be classified according to various criteria, such 
as the time period of the borrowing, the source language, sphere of use 
of the borrowing (Гринев-Гриневич 2008: 153). The author makes an 
observation that the issue of borrowing in terminology has been given 
little attention, because anything applicable to borrowings in general, can 
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be applicable to terminology as well, because the majority of borrowed 
words are terms. 

S. Grinev-Griniewicz designed a generalized classification of types of 
term formation relying on ways and means of term formation described by 
the most prominent Russian and foreign scholars, which has been used for 
analysis of special lexis of various fields. Thus the following types of term 
formation processes are distinguished: semantic, morphological, syntactic 
and morphological-syntactic (Гринев-Гриневич 2008: 123–162). For the 
sake of convenience we have arranged them into a scheme (see Scheme 5). 

Scheme 5. Classification of the main ways and means of term formation in Russian 
(based on works of S. Grinev-Griniewicz)

Term formation in Russian 
(based on works of S. Grinev-Griniewicz)

   
 Semantic  Morphological Syntactic Morphological-
 means means means syntactic means
   

 Terminologization  Suffixation Formation Compounding
 (extension of the lexical Prefixation of phrasal ellipsis
 meaning, metaphorization, Suffixation- terms Abbreviation
 metonymy, narrowing prefixation
 of the lexical meaning) Conversion
 Transterminologization Phonetic-
 Borrowing from foreign morphological
 languages  term formation

The authors of the two previously discussed classifications have a dif-
ferent position on the status of compounds. V. Danilenko does not dis-
tinguish morphological-syntactic means and attributes compounding to 
the syntactic means of term formation. 

The classifications of V. Danilenko and S. Grinev-Griniewicz apparently 
have a different starting point than those presented by A. Superanskaja et al. 
and V. Leitchik. V. Danilenko and S. Grinev-Griniewicz base their classifica-
tions on the type of the means of term formation (semantic, morphological, 
syntactic). However, the etymological criterion is also applied to each of the 
types of term formation means described, e.g. the semantic means of term 



64 Liudmila Mockienė Analysis	of	Term	Formation	in	Lithuanian,
Sigita Rackevičienė    Russian	and	English	Terminology	Works

formation relies on both internal (terminologization of native words, exten-
sion of the lexical meaning, metaphorization, metonymy, narrowing of the 
lexical meaning, and transterminologization) and external sources (borrow-
ing from foreign languages); the morphological means of term formation 
relies on internal sources meanwhile the syntactic and morphological-syn-
tactic means of formation can rely on both internal and external sources.

CLASSiFiCATiON OF WAyS AND MeANS OF TeRM FORMATiON 
iN SOMe WORKS OF SAGeR AND iN iSO 704:2009

This section presents analysis of the chosen works on the english ter-
minology. We will overview some works of Juan C. Sager, a well-known 
terminologist, who was awarded eugen Wüster Prize to recognize out-
standing performance in the field of terminology by infoterm in 2001, 
and the international Standard iSO 704 (Terminology work – Principles 
and Methods) of the international Organization of Standardization (iSO 
704:2009 (e)). iSO 704 standard presents term-formation methods which 
apply to the english language. They may also apply to other languages, 
but not necessarily in the same way, because ways and means of term 
formation ‘depend on the lexical, morphosyntactic, and phonological 
structures of individual languages’; therefore, ‘language-specific principles 
of term formation should only be described in national and regional 
standards dealing with a particular language rather than in international 
Standards’ (iSO 704:2009 (e): 38). 

The classifications of ways and means of term formation used in eng-
lish have a similar feature – they primarily rely on the distinction between 
the use of the existing forms, creation of new forms, and the use of new 
resources. 

The terminologist J. C. Sager claims that the range of structures used 
to make terms in special languages is same as used to make words of the 
general language. The difference is that the specialised vocabulary ‘ex-
hibits far greater regularity as a result of the deliberate and often system-
atic techniques of term creation’ (Sager 2004: 1924). 

Ways and means of term formation are referred to as linguistic methods 
of designation in the works of J. C. Sager. They apply to terminology of 
various subject fields. J. C. Sager states that the classification of the meth-
ods of term formation he discusses ‘is not intended to be exhaustive, but 
is rather indicative of the range of possibilities’ (Sager 1990: 71–80; Sager 
1997; Sager 2004: 1924–1928). 
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J. C. Sager distinguishes the following methods of term formation:
•	 the use of existing sources, 
•	 the modification of existing sources,
•	 the use of new resources (creation of new linguistic entities) (see 

Scheme 6).

The use of existing resources implies extension of meaning of a word 
which is part of the general language. extension of meaning is realized 
by means of a simile (naming a concept on analogy to another, e.g. an	
L-shaped	room), a metaphor (naming a concept by the thing it most re-
sembles, e.g. goose-neck	clamp) or the use of a proper name (e.g. watt). 
However, J. C. Sager does not take into account the structure of a termi-
nologized or transterminologized term: whether the word is simple in its 
structure or is a derivative. This is probably due to the fact that it is dif-
ficult to determine whether a derivative was created to denote a new 
concept or was transferred from general language or another special lan-
guage (terminologized/transterminologized).

The modification of existing sources, as a way of term formation, in-
cludes affixation (or derivation), backformation, compounding, creating 
phrasal terms, conversion and compression. 

J. C. Sager notes that affixation (suffixation and/or prefixation) plays 
an important role in contributing to the systematic structuring of terms, 
because of the precise expression and systematic reference of affixes. He 
also states that the range of affixes used to form terms in special lan-
guages is much wider than in general english, because a lot of words and 
word elements from classical languages, such as Greek and Latin, came 
into english, especially in the area of science and technology, e.g. super-
elevation	←	super	+	elevation;	compaction	←	compact	+	ion.

Similar to affixation, compounding is also very important for the sys-
tematicity of specialised vocabulary. A compound is a new syntagmatic 
unit, which is formed by means of combining two or more words and has 
a new meaning independent of the constituent parts and as a term rep-
resents a concept relevant to a particular subject field (Sager 1997: 34). 
in compounds which consist of two elements, the first element is usu-
ally the determinant, which modifies the second element, which is the 
nucleus of the compound, e.g. water	 load,	 sight	width. Moreover, com-
pounds can be also formed by a combination of three or four elements, 
or, sometimes, even five and six.
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J. C. Sager also uses the terms phrasal	 compounds, which are phrases 
consisting of words linked by prepositions (Sager 2004: 1927), and com-
pounds	of	phrases, which are phrases including prepositions, articles, con-
junctions and adverbs (Sager 1990: 74), but the distinction of them is not 
that clear in his works.

As a separate category of means of term formation, J. C. Sager distin-
guishes formation of phrasal	terms	(e.g., detection	of	cracks	by	dye	penetrant	
method). Their creation is closely related to compounding and, as J. C. Sager 
states, ‘the preference for one or the other method is a matter of linguis-
tic predispositions’ (Sager 1997: 36). The Germanic languages have greater 
facilities to form compounds, whereas the Romance languages have to rely 
on formation of phrasal units. According to J. C. Sager, ‘in english phrasal 
terms are created when a compound may not be sufficiently clear or even 
be ambiguous’ (Sager 1997: 36). 

Another means of term formation used to make terms by modifying the 
existing sources, is conversion. in this case a word changes its grammati-
cal category without morphological alteration of the word. J. C. Sager notes 
that conversion is frequently used to form nouns on the basis of verbs 
and adjectives and vice versa; however, the direction of the derivational 
process is not always easy to establish (e.g.	design,	supply). Moreover, the 
productivity of this means of term formation in scientific english is re-
duced because a high proportion of terms include elements of Latin and 
Greek origin and are unsuitable for conversion (Sager 2004: 1927). 

Special languages also have a lot of terms formed by various types of 
compression of existing long terms. The most productive and frequent 
means of compression are acronymy (e.g. FM,	DDT) and clipping (e.g., 
maths,	lab) (Sager 1990: 37, 38).

One more means of term formation, based on the modification of ex-
isting sources, is backformation. J. C. Sager claims that backformation is 
more productive in the domain of technology rather than science and 
results in complex verbs which refer to nominal concepts of processes 
and often goes along with compounding (Sager 2004: 1927).

The last method of term formation, as discussed by J. C. Sager, is the 
use of new resources or creation of new lexical entities (neologisms). They 
can be of two types: creation of totally new entities and borrowing from 
other languages (direct borrowing and loan translation). in the domain of 
science and technology this process stems from the need to name unique 
new concepts. in special languages it is rather unusual to create totally 
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new entities, because new terms have to reflect the relationships of new 
concepts with the existing ones, that is the process of creation of new 
terms has to be systematic, which can be easily achieved by means of 
affixation and compounding. At this point J. C. Sager notes that in eng-
lish it is often problematic to make a distinction between the creation of 
genuine neologisms by means of derivation using Latin or Greek word 
elements and borrowing of terms as ready-made words from Latin, Greek 
and French. Moreover, it is not always possible to determine the source 
of borrowings, because english has had “such a long tradition of borrow-
ing from all three languages that it is very often impossible to say wheth-
er a word has come into english via French or whether it has been taken 
directly from one of the classical languages” (Sager 1990: 38). 

in contrast, in modern english borrowing from other languages is quite 
rare. it is usually modern english which becomes the source of borrow-
ing of new terminology into other languages. Alongside direct borrowing, 
J. C. Sager discusses loan translation, or calque, which is the result of 
literal translation, word-for-word substitution of the lexical components 
of compounds. J. C. Sager claims that ‘loan translation is preferred to 
direct borrowing, but neither form of term creation is acceptable if it 
violates the natural word formation techniques of a linguistic community’ 
(Sager 1990: 87). This means that both direct borrowings and loan trans-
lations have to conform to the requirements of the target language. 

The Scheme 6 summarizes the ways and means of term formation de-
scribed by J. C. Sager in his works in 1990, 1997 and 2004:

Scheme 6. Classification of the main ways and means of term formation in English (based on works of J. C. Sager) 

Term formation in English (based on works of J. C. Sager)

  

 Use of existing  Modification Creation of new
 sources of existing sources linguistic entities 
   (neologisms)

 extension of meaning  Derivation Totally new creations
 Simile Compounding interlingual borrowing
 Metaphor Creating phrasal terms Loan translation/calques
 Terminologization Conversion
 interdisciplinary borrowing Compression



68 Liudmila Mockienė Analysis	of	Term	Formation	in	Lithuanian,
Sigita Rackevičienė    Russian	and	English	Terminology	Works

Another universal classification of ways and means of term formation 
is presented in the international Standard iSO 704 (Terminology	work	–	
Principles	and	methods) of the international Organization of Standardiza-
tion (iSO 704:2009 (e)). The main ways of term formation presented in 
iSO 704, which apply to the english language, are:
•	creating new forms, 
•	using existing forms, 
•	 translingual borrowing (see Scheme 7).

Creating new forms covers such means of term formation as derivation 
(adding one or more morphological elements, or affixes, to a root or a 
word), compounding (resulting in complex terms, phrases or blends) and 
abbreviated forms (short forms, clipped terms, abbreviations, initialisms, 
and acronyms). 

Using existing forms includes such means of term formation as conver-
sion (i.e. change in part-of-speech), terminologization (assigning new, 
frequently analogous or metaphoric meanings to existing terms in related 
fields or general language words), semantic transfer within a special lan-
guage, and trans-disciplinary borrowing (metaphors).

Finally, translingual borrowing is of two types: direct loans and loan 
translations.

Scheme 7. Classification of the main ways and means of term formation in English (based on ISO 704:2009 (E))

Term formation in English
(based on International Standard ISO 704)

  
 Creating new forms Using Translingual
 (Neoterms) existing forms borrowing
  

 Derivation Conversion Direct loan
 Compounding Terminologization Loan translation
 Abbreviation Semantic transfer
  within a special language
  Transdisciplinary borrowing 

The comparison of the two classifications above shows that categorisa-
tion of the main ways and means of term formation in english is quite 
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similar. The classifications rely on the following opposition: the use or 
modification of existing (internal) sources to create new terms is opposed 
to the use of external sources (translingual borrowing).

Still, the classifications have some differences. First, the status of such 
means of term formation as conversion is different. J. C. Sager attributes 
conversion to modification of existing sources, alongside affixation and 
compounding; meanwhile, in iSO 704:2009 (e) standard conversion is 
attributed to the use of existing forms, alongside terminologization and 
transterminologization. The different approach to the position of conver-
sion in these classifications is quite congruous with the different concep-
tions of conversion in the theory of word-building. Conversion is viewed 
by some linguists as a subtype of derivation (Plag 2003: 17); other linguists 
discuss it as a separate category distinct from derivation and compound-
ing (Jackson & Zé Amvela 2012: 100; Šeškauskienė 2013: 123).

One more difference lies in the interpretation of neologisms and their 
place in the classification. J. C. Sager treats borrowings from other lan-
guages as neologisms (Sager 1997: 38), meanwhile, the new definition of 
the term neologism by iSO/TC37 [1087-1:2009] states that only newly 
coined terms, either simple or complex, which appear in a language for the 
first time and have been created by means of linguistic mechanisms such as 
derivation, compounding or blending, can be considered neologisms (Vale-
ontis, Mantzari 2006). Thus, borrowing from foreign languages should not 
be attributed to the means of creating neologisms. in this vein, the distinc-
tion between native and foreign sources used for term formation is crucial.

it should be noted that the above classifications of the Lithuanian, Rus-
sian and english ways and means of term formation are applicable to 
special languages in general, i.e. they present ways and means of term 
formation to be followed when forming terms in any domain of science 
and technology. Unequivocally, they may differ depending on the domain 
and the structure of a particular language. 

CO N CLU Si O N S
The analysis of the descriptions and classifications of ways and means 

of term formation in the works on terminology in Lithuanian, Russian 
and english allows to draw the following conclusions:

1. in the works of the Lithuanian terminologists (St. Keinys, K. Gaive nis), 
the main criterion for classification of ways and means of term formation 
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is the opposition of internal and external sources: the use of existing 
vocabulary of standard language or dialects and creating new vocabulary 
using native word-building means (internal sources) as opposed to the 
use of borrowings (external sources).

2. The approaches of the Russian terminologists may be divided into 
two groups. One group (A. Superanskaja, N. Podolskaja, N. Vasiljeva, 
V. Leitchik) use the opposition of internal and external sources of terms 
as the main criterion for classification of ways and means of term forma-
tion. Another group (V. Danilenko, S. Grinev-Griniewicz) has a different 
starting point and base their classification on the type of means of term 
formation: semantic, morphological, syntactic and morphological-syntactic.

3. in the works on the english terminology (J. C. Sager, iSO 704:2009 (e)), 
several criteria are used in the classification of patterns of term formation: 
opposition of existing forms and borrowings as well as various means of 
term formation. However, they interpret differently the process of conver-
sion and formation of neologisms and, therefore, the categories of term 
formation in their classifications do not coincide.

The results of the analysis reveal that the works on Lithuanian, Russian 
and english terminology provide similar approaches to the analysis of term 
formation, however, their starting points might be different: based on ety-
mological criterion or the type of term formation process (morphological, 
syntactic, semantic). The choice of principles of term classification depends 
on the prevailing terminology traditions and the language structure. Clas-
sification of terminology of one language might be unsuitable or partially 
suitable for classification of terminology of another language. Therefore, 
contrastive analysis of term formation of several languages requires devel-
opment of a specific classification which would cover all term formation 
ways and means in the languages under investigation and serve as a basis 
for their comparison.
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T E R M I N Ų  K Ū R I M O  A N A L I Z Ė  L I E T U V I Ų,  R U S Ų  I R  A N G LŲ  T E R M I N O LO G I J O S  D A R B U O S E

Straipsnyje analizuojamos ir gretinamos žymiausių lietuvių terminologų St. Keinio 
ir K. Gaivenio, rusų terminologų A. Superanskajos, N. Podolskajos, N. Vasiljevos, 
V. Leitchiko, V. Danilenko ir S. Grinev-Griniewicziaus, terminologo J. C. Sagerio, ty-
rinėjusio anglų kalbos terminiją, bei Tarptautinės standartizacijos organizacijos pateik-
tos terminų kūrimo būdų klasifikacijos. Atlikta terminologų darbų analizė leidžia da-
ryti tokias išvadas:

1. Lietuvių terminologų (St. Keinio ir K. Gaivenio) darbuose pagrindinis terminų 
kūrimo būdų klasifikavimo kriterijus yra opozicija tarp vidinių ir išorinių šaltinių: ter-
minai skirstomi į daromus, panaudojant savąją leksiką (terminologizuojant gatavus žo-
džius bei kuriant naujadarus, pasitelkus savosios kalbos žodžių darybos inventorių), ir 
į pasiskolinamus iš kitų kalbų. Pagal formaliąją sandarą terminai skirstomi į vientisi-
nius (vienažodžius) ir sudėtinius (keliažodžius).

2. Rusų terminologai A. Superanskaja, N. Podolskaja, N. Vasiljeva, V. Leitchikas vi-
dinių ir išorinių šaltinių priešpriešą taip pat laiko pagrindiniu terminų kūrimo būdų 
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klasifikavimo kriterijumi. Tuo tarpu kiti rusų terminologai V. Danilenko, S. Grinev-
Griniewiczius klasifikavimo pagrindu renkasi terminų darybos priemones, skirstydami 
jas į semantines, morfologines, sintaksines ir morfologines-sintaksines. 

3. J. C. Sageris, kuris tyrinėjo anglų kalbos terminiją, bei tarptautinio standarto iSO 
704 rengėjai, klasifikuodami terminų kūrimo būdus, sujungia keletą kriterijų: terminų 
šaltinius bei terminų darybos priemones. Tačiau jie skirtingai interpretuoja konversiją 
bei neologizmus, todėl terminų kūrimo modeliai jų klasifikacijose nesutampa.

Analizės rezultatai rodo, kad terminologijos darbuose, skirtuose lietuvių, rusų ir an-
glų terminijai, laikomasi panašių kriterijų, klasifikuojant terminų kūrimo būdus: re-
miamasi vidinių ir išorinių šaltinių priešprieša bei terminų darybos priemonių tipolo-
gija. Tačiau terminologai dažnai renkasi skirtingus klasifikavimo išeities taškus, akcen-
tuodami arba terminų kilmę, arba jų darybą. Neretai jie skirtingai interpretuoja ir tuos 
pačius terminų darybos procesus. Terminų klasifikavimo principų pasirinkimą lemia 
tiek vyraujančios terminų kūrimo tradicijos, tiek kalbos, kurios terminai klasifikuoja-
mi, struktūra. Vienos kalbos terminų kūrimo būdų klasifikacija gali visai netikti arba 
tik iš dalies tikti kitos kalbos terminų kūrimo būdų klasifikacijai. Todėl, atliekant gre-
tinamąją kelių kalbų terminų analizę, reikia sudaryti tiriamoms kalboms tinkamą kla-
sifikavimo sistemą, kuri apimtų visus tiriamų kalbų terminų kūrimo būdus ir sudarytų 
pagrindą jų sugretinimui.
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Terminas kontekste 
(žodžių junginio lygmuo)

a S T a  M i T K e v i Č i e n Ė
Lietuvių	kalbos	institutas

E S M I N I A I  Ž O D Ž I A I :  terminas, kontekstas, žodžių junginys, tekstynas, mokslo kalba, semanti-
niai santykiai 

Į VA D i N ėS  PA STA BO S
Terminas yra ne tik pagrindinis terminologijos terminas, bet ir meta-

kalbos vienetas. Jei terminą laikysime kalbotyros terminu, jo vartojimą 
kitų mokslų kalboje galima suprasti kaip metakalbinį komentarą1. Kuo dar 
išsiskiria termino terminas vartosena?

Šio straipsnio objektas – terminologijos terminas terminas kontekste. 
Kontekstą galima suvokti įvairiai, siauriau ar plačiau. Pavyzdžiui, žodžio 
(šiuo atveju termino) kontekstas gali būti žodžių junginys ir sakinys (Vas-
kelienė 2007: 89). Straipsnyje tiriama termino vartosena žodžių junginio 
lygmeniu, t. y. nagrinėjami termino sintagminiai santykiai. Analizuojama 
žodžių junginių su terminu terminas semantika. Nustatomi junginių, į 
kuriuos įeina šis terminas, semantiniai tipai, pagrindiniai jo vartosenos 
modeliai. Tokiu būdu aiškinamasi, kurie sąvokos „terminas“ požymiai ir 
ypatybės kontekste yra eksplicitiniai. Tai šio straipsnio tikslas.

Pagrindinis šaltinis 
Medžiaga tyrimui rinkta iš Lietuvių mokslo kalbos tekstyno2 (Corpus 

Academicum Lithuanicum – CorALit, prieiga per internetą http://coralit.
lt), sudaryto Vilniaus universitete. Tai specialusis sinchroninis rašytinės 
lietuvių mokslo kalbos tekstynas. Tekstynas apima visų sričių – humani-
tarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų – tekstus 

1 Metalingvistiniai vienetai išsamiai išanalizuoti Kazimiero Župerkos monografijoje (2012). K. Župerka 
kalbotyros terminus priskiria prie metakalbinių žodyno vienetų.

2 iš viešai prieinamo internetinio varianto. 
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(rengėjų skirstyta vadovaujantis Mokslo sričių klasifikatoriumi, patvirtin-
tu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 
18 d. įsakymu Nr. iSAK-2418). Kaip teigia tekstyno rengėjai, dabar jį 
sudaro apie 9 milijonai žodžių. Tekstyno interneto svetainėje nurodytas 
toks kaupiamų tekstų tipų sąrašas: monografija, vadovėlis, mokomoji kny-
ga, metodinė priemonė; straipsnis; apžvalga; recenzija; pranešimo tezės; 
kronikos; pratarmė (žurnalo / rinkinio); profesinė informacija; mokslinė 
ataskaita; daktaro disertacijos santrauka (kiek platesnis sąrašas pateiktas 
Usonienė et al. 2008: 106). Tad galima manyti, kad mokslo kalbą teksty-
ne reprezentuoja įvairių tipų tekstai (plačiau apie Lietuvių mokslo kalbos 
tekstyną žr. http://coralit.lt; Usonienė et al. 2008).

Tyrimui pasirinktas mokslo kalbos tekstynas todėl, kad realioji terminų 
vartosena tirtina būtent moksliniuose tekstuose (kas kita, jei tyrimo objektas 
būtų terminų determinologizacija)3. Šiame straipsnyje aprašoma terminolo-
gijos termino terminas vartosena mokslo tekstuose. Tekstynas atspindi da-
bartinę lietuvių mokslo kalbą – jį sudaro 1999–2009 m. publikuoti tekstai.

Medžiagos atranka ir tyrimo eiga 
Visų pirma tekstyne surasti visi žodžio terminas pavartojimo atvejai. 

Tada, peržvelgus kontekstą, nustatytos žodžio terminas	reikšmės ir atmes-
tos tos konkordanso eilutės, kuriose terminas vartojamas kitomis – šiam 
tyrimui neaktualiomis – reikšmėmis4. Reikia pasakyti, kad terminas rūpi-
ma reikšme tiriamame mokslo kalbos tekstyne yra dažniausias (447 lemos 
pavartojimai; sudaro 87 proc. visų atvejų). Šia reikšme jis vartojamas visų 
penkių minėtų mokslų krypčių tekstuose.

Reikšmės atžvilgiu tyrimui tinkamos konkordanso eilutės grupuotos 
pagal tai, į kokius junginius (subjektinius, objektinius, atributinius, aplin-
kybinius, predikatyvų) terminas įeina. Semantiniai junginių tipai išskiria-
mi remiantis Vito Labučio Lietuvių	kalbos	sintaksėje	(1998) pateikta žodžių 
junginių klasifikacija5. Terminas toje pačioje eilutėje dažnai priklauso ne 

3 Kalbotyros terminų, įskaitant ir termino terminas, vartoseną publicistikoje yra tyręs K. Župerka (žr. Žu-
perka 2000). Jis nustatė, kad terminas	publicistikoje vartojamas „tikslia terminine reikšme“ (Župerka 
2000: 177).

4 Pavyzdžiui: „Sutarties šalis neturėjo vykdyti sutarties po nustatyto jos t e r m i n o , jeigu dėl pavėluoto 
vykdymo nebuvo galima pasiekti tikslo, dėl kurio sutartis buvo sudaryta.“; „Užduoties kontekstui galima 
priskirti scenarijus, rėmus, schemas, užduoties formulavimą teigiamais ir neigiamais t e r m i n a i s  ir t. t.“.

5 Sujungiamuoju ryšiu susietos žodžių formos, remiantis V. Labučiu (1998), junginiais nelaikomos.
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vienam junginiui, pavyzdžiui, tuo pačiu metu įeina ne tik į objektinius, 
bet ir į atributinius junginius6. esama sakinių, kuriuose terminas pavar-
totas ne vieną kartą. Dėl to tie patys sakiniai (imama po vieną sakinį iš 
kiekvienos konkordanso eilutės, nors renkant duomenis pasirinkta didžiau-
sia galima konkordanso eilutės apimtis – 300 spaudos ženklų) klasifikaci-
joje atsiduria keliose vietose. Suvaldyti duomenis padėjo MS	Excel skai-
čiuoklės lentelė. Pasirinktas tik kokybinis, o ne kiekybinis termino termi-
nas vartosenos tyrimas. 

iš karto galima pabrėžti, kad semantikos tyrimuose sunku išvengti sub-
jektyvumo. Junginius su terminu terminas pagal reikšmę taip pat galima 
klasifikuoti nevienodai. Kai kas čia traktuojama ir skirstoma kiek kitaip 
nei įprasta gramatikos tyrimuose. Pavyzdžiui, terminologijos kontekste 
tokie gramatiškai skirtingi junginiai kaip angliškas	terminas (nusakomasis 
junginys) ir anglų	kalbos	 terminas (priklausymo junginys) pagal reikšmę 
atsiduria toje pačioje grupėje. Reikšmę padeda nustatyti transformacijos 
ir substitucijos metodai.

Prieš pradedant kalbėti apie terminą terminas tekstyne, tikslinga trum-
pai aptarti šio žodžio vartosenos pavyzdžius leksikografijoje.

Žodžio terminas vartosenos pavyzdžiai
vienakalbėje  leksikografijoje 

Žodis terminas pagal Lietuvių	kalbos	žodyną (LKŽe) turi tris reikšmes: 
„1. tiksliai kurią nors mokslo, technikos, meno sąvoką reiškiantis žodis ar 
junginys; 2. silogizmo prielaidos elementas; 3. nustatytas laikas.“ Dabar-
tinės	lietuvių	kalbos	žodyne (DŽ6) pirmoji reikšmė turi pažymą lingv. ir yra 
nusakyta kiek plačiau – „tiksliai kurią nors mokslo, technikos, meno, 
religijos ar kitos srities sąvoką reiškiantis žodis ar žodžių junginys“7. 

Žodynų pateiktas reikšmes iliustruojantys sakiniai yra laikomi mikro-
kontekstu (žr. Vaskelienė 2007: 81). iš LKŽe termino (čia ir toliau turima 
omenyje tik pirmoji jo reikšmė, t. y. terminologijos terminas) vartosenos 

6 Sudėtiniai žodžių junginiai ir žodžių junginių grandinės (jų sampratos kalbotyroje paliekamos nuošaly), 
kur įmanoma semantiškai, skaidomi į vientisinius junginius. išplėstiniai postpoziciniai pažyminiai, re-
miantis atributinių junginių tyrėjos Laimutės Bučienės (Bunevičiūtės) darbais, nelaikomi žodžių junginio 
dalimi – vienas iš svarbiausių žodžių junginio bruožų yra jo, kaip sintagminio vieneto, vientisumas, o 
išplėstinių postpozicinių pažyminių atveju intonacija tą vientisumą padalija (Bučienė 1998: 31).

7 Kalbotyros termino terminas apibrėžtis žodynuose ir lingvistinėje bei terminologinėje literatūroje yra 
apžvelgusi Regina Kvašytė (žr. Kvašytė 2013).
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pavyzdžių ir LKŽe papildymų kartotekos (žr. LKiiS, taip pat raštija.lt) 
matyti, kad terminas priklauso:

1) atributiniams junginiams;
2) objektiniams junginiams; 
3) subjektiniams junginiams.

1) Atributiniuose junginiuose terminas yra arba pagrindinis dėmuo (a), 
arba priklausomasis (b). Pirmuoju atveju atributu įvardijama dalykinė 
sritis ar tema – technikos	terminas,	kalbos	mokslo	terminai,	giminystės	ter-
minai; krikščionybės	terminai, šeimos	terminai, pasakomas termino vardas – 
etikos	 terminas;	 baltų	 terminas, humanizmo	 terminas, su veiksmu susijusi 
ypatybė (kartu ir autoriaus nuoroda, vertinimas ar vieta)	–	jo	sukurti	[kal-
bos	mokslo]	terminai, iš	kitų	kalbų	skolinti	terminai,	savotiškai	susikurti	ter-
minai, laikas – nauji	terminai, vieta – tarptautiniai,	arba	internacionaliniai,	
terminai	(žr. 1.1.10), su reikšme susijusi ypatybė – šios	prasmės [humaniz-
mo]	terminas. Apibendrintai tai galima pavaizduoti:

(a) SRiTiS / TeMA terminas,	VARDAS terminas8, VeiKSMAS (+ AU-
TORiUS, VeRTiNiMAS, VieTA) terminas,	lAiKAS terminas,	Vie-
tA terminas, ReiKŠMė	terminas.

(b) Tokiuose junginiuose kaip terminų	žodynas, terminas	Baltarusia	ir kt. 
terminas yra priklausomasis dėmuo. Žodyną galima suvokti kaip 
talpyklą (žr. 1.2.4). 

išsiskiria LKŽ papildymų kartotekos kortelėse pateiktų pavyzdžių jungi-
niai terminas	Baltarusia,	terminas	Vilniaus	kraštas	(šaltinis – 1993 m. Zigmo 
Zinkevičiaus monografija Rytų	Lietuva	praeityje	ir	dabar),	 iš kurių matyti, 
kad terminais yra laikomi ir vietovardžiai. Apibendrintai tokią vartoseną 
galima pavaizduoti kaip terminas VieTOVARDiS. Kyla klausimas, ar čia 
terminas vartojamas determinologizuota, ar praplėsta reikšme. Terminas yra 
sąvokos pavadinimas, o tradiciškai lietuvių kalbotyroje manoma, kad vie-
tovardžiai nereiškia sąvokų (žr. termino toponimai straipsnį LKe). Kaip 
vaizdingai teigia Kazimieras Gaivenis, „determinizacija – terminų virtimas 
paprastais žodžiais – pasižymi tuo, kad determinizavęsis terminas neišnyks-
ta, bet tik išleidžia naują atžalą (paprastą žodį) kitoje vartosenos srityje“ 
(Gaivenis 2014: 242). K. Gaivenis ten pat mini dvi determinologizacijos 

8 Modelių VARDAS terminas ir SRiTiS / TeMA terminas junginių raiška gali sutapti, tokiems junginiams 
būdingas nevienareikšmiškumas, plg. etikos	terminas – *terminas	yra etika, *terminas	priklauso	etikai.
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sąlygas: 1) terminas turi būti plačiai paplitęs ir žinomas ne tik specialistams; 
2) kai kurios termino ir determinologizuoto žodžio semos turi sutapti. Abi 
sąlygas terminologijos terminas terminas ir terminas kaip vietovardžio pa-
vadinimas atitinka. Abiem vartosenos atvejais tinka apibendrinimas termi-
nas VARDAS. Tačiau kyla kitas klausimas – ar terminas junginyje su vie-
tovardžio pavadinimu tikrai yra paprastas žodis, ar visgi išlieka terminas 
(tik kitos reikšmės). Beje, tikriniai žodžiai iSO terminologijos standartuo-
se laikomi terminologijos darbo objektais kaip viena iš žymiklių rūšių. Jie 
apibrėžiami kaip žodiniai vienetinių sąvokų žymikliai, atribojami nuo ter-
minų kaip bendrinių sąvokų pavadinimų (žr. iSO 1087-1:2000)9.

2) Objektiniuose junginiuose terminas yra objektas: pavartojo	 terminą, 
daugelis	terminų, dauguma	terminų;	randame	terminų,	terminą	išpopuliarino	
(2 pavyzdžiai). Taigi terminai gali būti vartojami, randami, išpopuliarina-
mi, taip pat sudaro tam tikrą kiekybę. 

3) Subjektiniuose junginiuose terminas yra subjektas: terminai	įvairuoja	
ir	yra	vėlesnės	kilmės; terminai	daro	jį	itin	sunkiai	prieinamą	autorių, sudaro	
seniausią	lietuvių	kalbos	slavizmų	sluoksnį	terminai. 

 

TERMINAS  L i eT U Vi Ų  M O K SLO  K A LBO S  T eK ST yN e

1. Terminas atributiniuose junginiuose
Terminas tiriamojoje medžiagoje dažnai sudaro atributinius junginius 

su konkrečiais terminais, o tuose junginiuose jis yra arba pagrindinis 
dėmuo (a), arba priklausomasis (b), pvz.: a) atskirties	terminas, „evakua-
cijos“	terminas, pirmosios	materijos	terminas,	šlapimo	takų	infekcijos	termi-
nas (apibendrintai – X	terminas); b) terminas	kolekcija, terminas	spaudimo	
grupės,	 terminas	 „tercinė	 izomelija“,	 terminas	 “fishery” (apibendrintai – 
terminas	X) ir kt. Pirmosios grupės (a) pavyzdžiuose terminas apibūdina-
mas pagal vardą (X), o antrosios grupės pavyzdžiuose terminas yra antra-
eilis konkretaus termino (X) pavadinimas. Abiem atvejais X yra konkretus 
terminas, apibendrintai – vardas (a) VARDAS terminas, b) terminas VAr-
DAS. Pirmosios grupės junginių priklausomasis dėmuo išreikštas vardo 
kilmininku, pvz.:

9 Dar galima prisiminti, kad Jonas Klimavičius yra rašęs, kad „lietuviškai terminas „žodžio“ reikšme pasi-
taiko tik kaip vertimo klaida“ (Klimavičius 2002: 132).
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(1) „i n t e g r a c i j o s“  t e r m i n a s  išreiškia galimą trejopą šio proceso suvoki-
mą: integracija kaip pasirengimas, kaip betarpiškas vienijimosi procesas nu-
galint kliūtis ir siekiant tikslų ir integracija kaip tam tikras pasiektas būvis 
(Taljūnaitė 2005).“

(2) „Matematinėje statistikoje vietoj p o p u l i a c i j o s  t e r m i n o 10 dažnai var-
tojamas generalinės visumos terminas, o populiacijos nariai kartais vadina-
mi objektais arba elementais.“ 

(3) „Vėliau l og i s t i ko s  t e r m i n a s  vartotas įvairiose veiklos srityse, vis dėlto 
dažniausiai – karo ir transporto.“

(4) „Pastaraisiais atvejais eseistiškumo sąvoka vartojama prasilenkiant su žanro 
konvencijomis, todėl šiame straipsnyje, kuriame kalbama tik apie eseistinio 
mąstymo apraiškas, bus vartojami e s e i z a c i j o s  i r  e s e i z m o  t e r m i n a i .“

Antrosios grupės (b) junginiai yra vadinamieji antraeilio pavadinimo 
atributiniai junginiai (plačiau žr. Bunevičiūtė-Bučienė 2001). Terminas 
juose yra apozicija (sakinio lygmenyje tai priedėlis), o semantinis tokių 
junginių santykis – apibūdinimas pagal daikto klasę11. Tokiais atvejais 
pasakoma, kad konkretus kalbos vienetas yra terminas, t. y. priklauso 
terminų klasei. Terminas gali atstoti visą junginį. Kaip teigia L. Bučienė, 
„apozicija savo sintaksine funkcija dubliuoja pažymimąjį dėmenį, bet lek-
sinės reikšmės atžvilgiu yra pajungta pažymimajam dėmeniui, nes iškelia 
jo tam tikrą požymį“ (Bunevičiūtė-Bučienė 2001: 10).

Žvelgiant pragmatiškai, atributas terminas pridedamas dėl to, kad taip 
lengviau į tekstą įtraukti konkretų sąvokos pavadinimą, pvz.: 

(5) „Šiame straipsnyje informacijos mokslų žiūros pagrindu analizuojant visuo-
meninių informacinių santykių teisinį reguliavimą sisteminančių teisės šakų 
apibrėžimus vartojamas t e r m i n a s  i n f o r m a c i j o s  t e i s ė s  t a p a t y b ė . “

(6) „Taigi t e r m i n a s  „ į va i z d i s “  mokslinėje literatūroje vartojamas įvai-
riausia prasme.“

(7) „Kadangi mes nagrinėjame istorines įrodymų sampratą ir sistemą, t e r m i -
n a i  „ į r o d y m a i “, „ į r o d y m ų  r ū š y s “, „ į r o d y m ų  s i s t e m a “, „ į r o -
d y m ų  h i e r a r c h i j a “  vartojami turint omenyje būtent įrodymų formas 
(šaltinius, įrodymo priemones).“

10 Tekstyne kursyvo nėra. Straipsnyje pavyzdžiai taip pat pateikiami be kursyvo, nes negalima tiksliai pasa-
kyti, ar originaliame tekste terminai buvo juo išskirti. Pastebėtos korektūros klaidos ištaisomos. Visa 
kita – kaip tekstyne. 

11 Lietuvių sintaksėje panašūs junginiai interpretuojami ne visada vienodai. Senesniuose darbuose – LKG 
iii, Vytauto Sirtauto ir Česio Grendos vadovėlyje – tikriniai vardai ir sutartiniai, simboliniai pavadinimai 
junginyje su jų klasę nusakančiu daiktavardžiu laikomi priedėliais (LKG iii 430; Sirtautas, Grenda 1988: 
103). DLKG, V. Labutis, L. Bučienė tokius vardus ar pavadinimus junginyje traktuoja ne kaip pažymi-
nius, o kaip pažymimuosius dėmenis, nes jie esą pirmaeiliai, esminiai (Labutis 1998: 332–333; Bunevi-
čiūtė-Bučienė 2001: 13–14, dar žr. Mikulskas 2009: 109). 
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Tokia raiška pasitelkiama ypač tada, kai tekste reikia pasakyti tam tikrą 
ne lietuvių kalbos terminą, pvz.: 

(8) „Tarptautinėse jūrų bei žvejybos organizacijose, kuriose oficiali darbinė 
kalba yra anglų, kalbant apie žvejybą plačiąja prasme, yra vartojamas t e r -
m i n a s  “ f i s h e r y ”.“

(9) „TS pirmą kartą aprašyta 1862 metais Von Reklinghauzeno (Von Reck ling-
hausen), o t e r m i n ą  s c l e ro s e  t u b e ro z e  pirmą kartą pavartojo pran-
cūzų mokslininkas Burnevilis (Bourneville) [1-3].“

(10) „Vieni autoriai juos, kaip ir t e r m i n ą  „ s e l f “, laiko sinonimais (Byrne, 
1996; Hattie and Marsh, 1996), kiti teigia, kad savigarba yra savivaizdžio 
vertinamasis komponentas (Saigal et al., 2002) <...>.“

Neįprasta, kai ne lietuvių kalbos terminas (ar koks visai lietuvių kalbo-
je neadaptuotas terminas) vartojamas prieš terminą. Tiriamojoje medžia-
goje pasitaikė tik vienas toks atvejis: 

(11) „Archajiškiausi žaidimo kauliukai yra vadinamosios babkės (taip pat varto-
jami t a l i  (lot.), k nu c k l e b o n e s  (angl.) ar ? 1 2  (rus.) t e r m i n a i ).“

Tiriamojoje medžiagoje paprastai kalbama ne apie terminus kaip tokius 
apskritai (nekalbininkams (ar neterminologams) paprastai nerūpi pati są-
voka „terminas“), o apie konkretų ar konkrečius terminus. Tad antraeilio 
pavadinimo atributiniai junginiai (terminas	rajonas), galima manyti, pagal 
paskirtį tekste atitinka atributinius junginius su vardo kilmininku („rajono“	
terminas). Apozicija gali pakeisti pažymimąjį žodį, todėl šiame straipsny-
je tais atvejais, kai terminas eina konkretaus termino X priedėliu, būtent 
terminas laikomas antraeilio pavadinimo junginio atstovu ir tiriant plates-
nį tokio junginio kontekstą kalbama apie junginius su terminu, o ne jun-
ginius su X (terminas kartu su X laikomas vienu dėmeniu). Pavyzdžiui, 
remiantis 6-u pavyzdžiu čia teigiama, kad terminas vartojamas (ne įvaiz-
dis vartojamas). Tokį sprendimą lėmė ir straipsnio objektas. 

Jau vien kokio nors kalbos vieneto (konkretaus pavyzdžio) apibūdinimas 
terminu	 rodo, kad tas vienetas yra priskiriamas prie terminų kategorijos 
(plg. terminas	 įvaizdis ir žodis	 įvaizdis). Terminas tokiame kontekste yra 
metakalbinis komentaras.

iš šios grupės junginių išsiskiria junginiai terminas	Lietuva / Mažoji	Lie-
tuva	/	Vidurio	Lietuva, pavartoti humanitarinių mokslų tekstuose, pvz.: 

12 Kai kur tekstyne yra neatpažintų simbolių. 
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(12) „Rėzos vartotas t e r m i n a s  L i e t u va  šiuolaikinės lietuvių istoriografijos 
kontekste atitinka t e r m i n ą  M a ž o j i  L i e t u va , tačiau tuo metu jis ne-
buvo vartojamas.“ 

Taigi LKŽ papildymų kartotekoje užfiksuotą tokią terminas vartoseną 
(terminas VieTOVARDiS) patvirtina ir tiriamas mokslo kalbos tekstynas.

1.1. Terminas – pagrindinis atributinių junginių dėmuo. 
1.1.1. Kita aptartiesiems artima junginių su terminu grupė – tokie nu-

rodomojo apibūdinimo atributiniai junginiai13 kaip šis	/	tas	/	toks	termi-
nas	 (apibendrintai NUORODA terminas). Juose konkretus terminas yra 
pakeistas substitutu14, plg. šis	/	 tas	/	 toks	 terminas	←	X → X terminas, 
terminas	X.	

 Terminų substitutai tokiuose junginiuose yra parodomieji (apibrėžia-
mieji) įvardžiai, o konkretūs terminai yra nurodyti tekste anksčiau arba 
jie pasakomi tame pačiame sakinyje (pirmasis atvejis dažnesnis), pvz.:

(13) „Tai, kad baudžiamoji atsakomybė ir pati baudžiamoji teisė negali būti 
veiksminga netaikant už padarytas nusikalstamas veikas sankcijos, vartojant 
š į  t e r m i n ą  plačiąja prasme, kurios materiali išraiška yra kriminalinė 
bausmė, yra chrestomatinė tiesa.“

(14) „ypač daug dėmesio valdininkų retorikai skyrė Theodore’as R. Weeksas, 
kuris pastebėjo, kad buvo įprasta kalbėti apie „krašto rusinimą“ ir t a s 
t e r m i n a s  nevartotas tuomet, kai buvo kalbama apie konkrečias tautines 
grupes.“

(15) „Net pats Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, kaip numanome skaity-
dami jo laiškus, buvo sumanus tarptautinių viešųjų ryšių specialistas, nors 
t o k s  t e r m i n a s  Lietuvoje atsirado tik po kelių šimtmečių.“

Kitus nurodomojo apibūdinimo atributinius junginius sudaro terminas 
su neapibrėžiamaisiais įvardžiais: kitas	terminas,	kai	kurie	terminai, pvz.: 

(16) „Be to, tais atvejais, kai buvo kalbama apie tautinę politiką konkrečios ne-
dominuojančios etninės grupės atžvilgiu, nerečiau nei terminas „rusinimas“ 
vartoti ir k i t i  t e r m i n a i  – „suartėjimas“, „suliejimas“, „asimiliacija“.“ 

Tiriamoje medžiagoje paprastai jie nėra vieninteliai pažymimojo žodžio – 
terminas – atributai. 

13 Nurodomojo apibūdinimo atributiniai junginiai – junginiai, kuriais apibendrintai, nekonkrečiai nurodant 
paminima daikto ypatybė (Bučienė 2012: 26).

14 Substitutas,	pakaitalas	– „kalbos elementas, pakeičiantis kitą atitinkamą elementą be įtakos turiniui. 
Substitutais laikomi, pavyzdžiui, įvardžiai, galintys tekste pakeisti daiktavardžius ar būdvardžius“ (KTŽ). 
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1.1.2. Terminologijoje teigiama, kad nėra terminų apskritai, yra kon-
krečių dalykinių sričių terminai. Todėl, savaime suprantama, kad prie 
terminų tekste nurodoma konkreti termino vartosenos sritis, mokslo šaka, 
teorija, koncepcija, tematika, vartosenos aplinka ar panašūs dalykai. Ter-
minų požymis – priklausymas dalykinei sričiai, eksplicitiškai tekstyne iš-
reiškiamas priklausymo atributiniais junginiais su terminu. Priklausomuo-
ju dėmeniu eina daiktavardžio, kuris taip pat turi priklausomųjų dėmenų, 
kilmininkas (a), arba būdvardis (b), pvz.:

a) (17) „Pats kalbėtojas gali nesuvokti, kokios konceptualiosios metaforos daro 
įtaką jo mąstymo procesui, tačiau metaforinių pasakymų kalbėtojo 
tekstuose analizė gali atskleisti kalbėtojo pasaulėžiūrą (arba, kog n i t y -
v i o s i o s  k a l b o t y r o s  t e r m i n a i s , kalbėtojo pasaulio konceptuali-
zavimą).“

 (18) „Matyt, ilgainiui besivystant teisės doktrinai bei vykstant tolimesniam 
teisės normų sistematizavimui bei kodifikavimui, t e i s ė s  t e r m i n a i 
taps tikslesni“ (Meškauskaitė, 2004, p. 21).“

b) (19) „Vartojant s t a t i s t i n i u s  t e r m i nu s  vadovautasi V. Čekanavičiaus 
bei G. Murausko „Taikomosios statistikos“ vadovėlyje pateikta termino-
logija.“

 (20) „Nors ir vartojamas vienodas t e i s i n i s  t e r m i n a s , jis skirtingose 
valstybėse gali būti taikomas skirtingoms asmenų grupėms.“

Žvelgiant į tokių junginių raišką norminimo atžvilgiu, galima priminti, 
kad Stasys Keinys dar 1977 m. rašė, kad vidiniai bendrinės lietuvių kalbos 
dėsningumai ir polinkiai lemia, kad „terminologijos sritys, patys tų sričių 
terminai bei terminų žodynai turėtų būti įvardijami daiktavardžio kilmi-
ninko žodžių junginiais“ (Keinys 2005: 362). iš ką tik pateiktų pavyzdžių 
matyti, kad tokio kalbinio sistemiškumo ne visada paisoma.

Kalbamus priklausymo atributinius junginius galima transformuoti15: 
SritieS	terminas – terminas	priklauso	SRiČiAi arba SRiTiS	turi	terminą, 
pavyzdžiui, kognityviosios	kalbotyros	terminas – *terminas	priklauso	kogni-
tyviajai kalbotyrai arba *kognityvioji	kalbotyra	turi	terminą. Tas posesorius16 
(SRiTiS) yra abstraktus, galima įžvelgti ir vietos reikšmę: transforma ter-
minas yra SRiTyJe (*terminas	yra	kognityviojoje	kalbotyroje)17. Vadinasi, 

15 Priklausymo atributiniai junginiai laikomi išvestiniais; transformuojamos viena iš kitos tiesiogiai neišvestos 
konstrukcijos (Antano	įmonė → Antanas	turi	įmonę → Antanui	priklauso	įmonė) (Bučienė 2004: 13).

16 Apie posesyvumo sąvoką ir tipus, posesoriaus nustatymą žr. Vaičiulytė-Semėnienė 2006.
17 Plg. kitą pavyzdį iš tekstyno: „š i o j e  s r i t y j e  t e r m i n a i  nėra nusistovėję“. Sritis nusakoma vietos 

aplinkybe.
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dalykinę sritį, mokslą šaką, teoriją, koncepciją ir pan. galima suvokti kaip 
terminų vartosenos erdvę: eRDVė (X) terminas	 (X). Į erdviškumą itin 
orientuoja toks netipiškas pasakymas kaip dokumentų	 vadybininkų	 ir	 ar-
chyvarų	profesinės	 aplinkos	 terminas, į kurį įeina „erdvės“ semą turintis 
žodis aplinka.

Žodžiai ar žodžių junginiai, kuriais įvardijama termino sritis ar panašūs 
dalykai, prijungiami prie termino	(X) ne tik tiesiogiai, bet ir per kitą žodį, su 
kuriuo terminas sudaro veiksminio apibūdinimo junginius (žr. 1.1.6), pvz.: 

(21) „Pynimo būdas – „eglutė“ – dažnai minimas ir kitų archeologų, paprastai 
asocijuojasi su m e d ž i a g o t y r o s  t e r m i n i j o j e  va r t o j a mu  t e r m i -
nu  „ l a u ž y t a s  r u o ž e l i s “. 

Apibendrintai šį pavyzdį galima pavaizduoti taip: eRDVė	 vartojamas	
terminas	X.

Terminologijoje kalbama apie transterminologizaciją. Toks reiškinys atsi-
spindi ir tiriamuose kontekstuose. Vien iš atributinių junginių jo nematyti, 
tačiau platesnis – sakinio – kontekstas tuo atžvilgiu informatyvesnis, pvz.: 

(22) „Po e z i j o j e  k a l b o s  m o k s l o  t e r m i n a s  „ m o r f a s “  pakeičiamas 
kitu, intuityviai suprantamesniu, terminu – „skiemuo“, kuris yra ne tik 
svarbiausias poetinio teksto dėmuo, bet ir pamatinis tarimo vienetas.“

1.1.3. Kita išsiskirianti atributinių junginių grupė – priklausymo reikš-
mės junginiai, kurių dėmenis sieja autorystės santykiai. Schematiškai to-
kia vartosena atrodytų taip: AUTORiUS (X) terminas (X). Autorius (po-
sesorius) yra įvardijamas asmenvardžio kilmininku. Konkretūs pavyzdžiai:

(23) „ S a mu e l i o  H u n t i n g t o n o  t e r m i n a i s  galima pasakyti, jog Ukraina 
yra tipiška civilizaciškai suskilusi šalis.“

(24) „Visas šis alternatyvus formos procesualumas suformavo ir naują vargonų 
muzikos „atraminių tonų“ (J .  Ju z e l i ū n o  t e r m i n a s ) – ciklų, „varpo 
dūžių“ simbolinės visumos sampratą.“

(25) „Tuomet amerikietis T. R. Schellenbergas iš naujo pristatė ir išpopuliarino 
H .  J e n k i n s o n o  „ į r o d o mu m o “  (angl. evidentiality) t e r m i n ą .“

Tarp termino terminas ir asmenvardžio nebūtinai yra tiesioginis sintaksi-
nis ryšys – terminas pagal autorystę apibūdinamas per veiksmą, išreiškiamą 
dalyviu (sudaromi veiksminio apibūdinimo atributiniai junginiai), pvz.: 

(26) „ J .  H a b e r m a s o  p a s i ū l y t a s  t e r m i n a s  o f f e n t l i c k e i t  (atviru-
mas, viešumas) vėliau buvo išplėtotas į viešosios erdvės (public sphere)  
sąvoką.“ 
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Tiriamajame kontekste netipiškas termino vartosenos modelis, kai pasa-
koma profesija, kurios atstovai vartoja konkretų terminą (PROFeSiJA 
terminas), pvz.: 

(27) „Taigi „lietuviška įtampa“ (t e a t r a l ų  t e r m i n a s ) išsilieja naujo tipo 
muzikos formomis.“ 

Tokiuose junginiuose taip pat galima įžvelgti autorystės santykį. Šiais atve-
jais autorystė yra kolektyvinė. Profesijos pavadinimas junginyje gali būti lais-
vai pakeičiamas atitinkamu srities pavadinimu: teatralų	terminas → *teatro	
terminas (tuo galima aiškinti modelio nepopuliarumą tiriamojoje medžiago-
je). Vadinasi, tokio modelio junginiai semantiškai artimi vartosenos erdvės 
santykio junginiams. Autorystės reikšmės junginiai kaip metakalbiniai ko-
mentarai priskirtini prie raiškos šaltinių nuorodų (žr. Župerka 2012: 311–319).

1.1.4. KALBA / TAUTA (X) terminas (X). Terminas apibūdinamas pa-
gal kalbą, kurioje jis vartojamas, arba tautą, kuri jį vartoja (brėžti ribą tarp 
jų nėra tikslinga, plg. lotyniškas	 terminas – lotynų kalbos, o ne tautos, 
terminas, nors lotyniškas „susijęs su lotynais“). Priklausomasis dėmuo yra 
priesagos -iškas	būdvardis (a) arba daiktavardžio kilmininkas (vienas arba 
kartu su kito pažyminio kilmininku – kalbos) (b), pvz.:

a)  (28) „L o t y n i š k ą j į  t e r m i n ą  „favor contractus“ pradėjo vartoti M. J. Bo-
nell garsiajame savo 1987 m. veikale „Commentary on the internatio-
nal Sales Law“, komentuojančiame 1980 m. Jungtinių Tautų Vienos 
konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių (toliau – 
1980 m. Vienos konvencija).“

 (29) „Tam tikslui reikalinga speciali programa, kurios pagrindinė funkcija 
būtų dviprasmybių panaikinimas (a n g l i š k a s  t e r m i n a s  – ambiguity 
resolution) (Zinkevičius, 2000, p. 245; Marcinkevičienė, 2000, p. 22).“

b)  (30) „Pati žurnalistika išreiškiama p r a n c ū z ų  t e r m i nu  journalisme, ang-
lų journalism, vokiečių journalistik, lenkų dziennikarstwo, rusų žurna-
listika.“

 (31) „Susiję a n g l ų  k a l b o s  t e r m i n a i  r e s i s t a n c e  reiškia: ,,1) pasi-
priešinimą, priešinimąsi; 2) (organizmo) atsparumą; 3) techn. atsparu-
mą, pasipriešinimą, varžą“, i r  i nv u l n e r a b i l i t y  – ,,nesužeidžiamu-
mą“ (Anglų–lietuvių kalbų žodynas, 1978, kursyvas žodyno).“

Pastarieji (b pogrupio) junginiai su terminu gramatiškai yra priklausymo 
atributiniai junginiai (plg. terminai	priklauso	prancūzams, terminai	priklau-
so	 anglų	 kalbai). Žvelgiant giliau, pirmojo junginio dėmenų santykis – 
kolektyvinė autorystė, o antrojo – vartosenos erdvė.
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Terminas apibūdinamas ne tik pagal kalbą, kurioje jis vartojamas, bet 
ir tą, iš kurios yra kilęs, t. y. nusakoma termino kilmė (šaltinis), pvz.: 

(32) „Vėliau p r a n c ū z i š k a s i s  t e r m i n a s  [courtage (kurtažas). – A.	M.] pa-
plito ir kitose kalbose, pavyzdžiui, vokiečių, anglų, bei kartu su kitais (ko-
misinis atlyginimas ir pan.) plačiai vartojamas ir šiandien, kai kalbama apie 
nepriklausomų draudimo tarpininkų atlyginimą.“ 

1.1.5. Tekstyne pasitaiko priklausymo reikšmės junginių, kur termino 
posesorius yra tuo terminu įvardijamas dalykas, pvz.: 

(33) „Semantinė veiksmo atlikėjo funkcija, kurią lemia veiksmo reikšmės 
veiksmažodžiai, s e m a n t i n i ų  va i d m e n ų  t e r m i n a i s  tariant, vadina-
ma agentu.“ 

Terminą tokiuose junginiuose gali atstoti jo koreliatas pavadinimas, plg. 
*semantinių	vaidmenų	pavadinimai. Pastarojo junginio gilumoje esti objek-
tinė reikšmė (transforma pavadinti	semantinius	vaidmenis). Galima sakyti, 
kad terminas priklauso įvardijamam objektui: OBJeKTAS terminas. Pasak 
K. Gaivenio, terminų pavadinimai pagal objektus (dirvožemio,	vandentiekio	
terminai) yra neoficialūs, dažniausiai pasitaiko tik šnekamojoje specialistų 
kalboje (Gaivenis 2002: 25). J. Klimavičius tokiai nuomonei nepritaria 
(Klimavičius 2002: 134). Vadovaujantis sistemiškumo ir tikslumo principais, 
sunku rasti argumentų, kodėl minėti junginiai turėtų būti laikomi tik 
šnekamosios specialistų vartosenos faktais.

Taigi, iš konteksto (atributinių junginių) matyti, kad terminai priklauso 
atitinkamai erdvei, autoriui (konkrečiam arba bendresniam – kolektyvi-
niam), kalbai (ar tautai), objektui. 

1.1.6. VeiKSMAS (X) terminas (X). Terminas eina pagrindiniu veiks-
minio apibūdinimo atributinių junginių dėmeniu18. Tokių junginių pri-
klausomasis dėmuo yra dalyvis arba veiksmažodinis būdvardis. Dažniausiai 
tiriamojoje medžiagoje jis pats turi priklausomųjų dėmenų (būtinų arba 
ne). Dėl dalyvio ar veiksmažodinio būdvardžio veiksmažodinės prigimties 
greta atributinės junginio reikšmės atsiranda papildomų atspalvių – objek-
tinių (a) arba subjektinių (b), pvz.:

18 Veiksminio apibūdinimo junginiais laikomi tokie atributiniai junginiai, kurių priklausomuoju dėmeniu 
reiškiamas požymis yra motyvuotas vidinio (aktyvaus ar pasyvaus) veiksmo ir veikėjo (daikto) santykio 
(Bučienė 2007: 20).
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a)  (34) „Rengiamas „Biochemijos terminų žodynas“, todėl vadovėlyje va r t o -
j a m i  t e r m i n a i  buvo derinti su žodyne s i ū l o m a i s  t e r m i n a i s .“

  (35) „Kartais šis lituanistų pakeičiamas kokiu nors lietuvišku žodžiu, kuris, 
deja, savo prasme beveik niekada neatitinka dabartiniu metu tarptauti-
nėje vartosenoje p r i i m t ų  t e r m i n ų .“

  (36) „ekologai, hidrologai ir inžinerinės geografijos atstovai čia aptiks gal 
jiems ir n e į p r a s t ų  t e r m i n ų : hidrologinė transformavimo sistema, 
organizacinė sistema, akumuliacinė zona, relaksacijos laikas ir kt.“

b)  (37) „Vėliau spaudoje, radijuje, televizijoje ir kasdieninėje kalboje labai spar-
čiai ėmė plisti naujas šią sąvoką ž y m i n t i s  t e r m i n a s  ž i n i a s k l a i -
d a , kuris dabar beveik išstūmė visus kitus šios reikšmės terminus.“

  (38) „XX a. aštuntajame dešimtmetyje socialiniuose moksluose į s i t v i r t i -
n ę s  e t n i š k u m o  t e r m i n a s  ir tolesnė etniškumo koncepcijų plėtra 
siejama su besikeičiančiu postkolonijiniu pasauliu ir etninių mažumų 
politiniu aktyvumu.“

  (39) „Bet neįprasta tik dėl istoriškai s u s i f o r m av u s i ų  t e r m i n ų  a u k š -
t o j i  m a t e m a t i k a ,  m a t e m a t i n ė  a n a l i z ė ,  d i f e r e n c i a l i n i s 
i r  i n t e g r a l i n i s  s k a i č i av i m a s .“

Remiantis tiriamąja medžiaga galima teigti, kad terminas kaip pasyvus 
ypatybės turėtojas (objektas) būna (KADA, KUR, KAM) (ne)vartojamas	/	
vartotas,	naudojamas,	taikomas; (KADA, KUR, KieNO) priimtas,	siūlomas	/ 
pasiūlytas,	svarstytas, pakeistas; (KUR) minėtas19 /	nepaminėtas, pateiktas; 
pradėtas	(vartoti);	atrinktas; (KAM) (ne)įprastas; nesukompromituotas;	su-
dėtinis,	sudurtinis	ir kt. Terminas kaip aktyvus ypatybės turėtojas (subjek-
tas) gali būti Ką žymintis,	nusakantis; (KADA, KUR) įsitvirtinęs,	nusisto-
vėjęs,	 neegzistavęs; (KAiP) susiformavęs; ([iŠ] KUR) plintantis,	 paplitęs; 
susijęs; Ką primenantis,	kėlęs	ir kt. Tarp veiksminio apibūdinimo junginių 
dažniausi tekstyne termino junginiai su priklausomuoju dėmeniu einančiu 
dalyviu vartojamas ir jo formomis. Dalyviais ir veiksmažodiniais būdvar-
džiais pasakomos terminų ypatybės, susijusios su jų vartosena apskritai ar 
vien konkrečiame tekste (minėti	 terminai), terminų atsiradimu (pasiūlyti	
terminai), terminų vieta kurioje nors dalykinėje srityje – vartosenos er-
dvėje (įsitvirtinęs	 terminas), raiška (sudėtinis	 terminas), vertinimu (nesu-
kompromituoti	terminai) ir kt. 

Dalyvio laiko forma yra reikšminga, nes rodo laiką, kada susidarė iš 
veiksmo kylanti ypatybė (žr. Bučienė 2007: 23), plg. vartojamas	terminas 
ir vartotas	terminas. Vadinasi, terminas yra veiksmo objektas arba subjek-
tas, kuriam būdingas priklausymas nuo laiko. 

19 Pagal funkciją junginys minėtas terminas galėtų būti laikomas nurodomojo apibūdinimo junginiu.



86 Asta Mitkevičienė | Terminas kontekste (žodžių junginio lygmuo)

Kaip jau užsiminta ir matyti iš pavyzdžių, atributinis dalyvis ar atribu-
tinis veiksmažodinis būdvardis dažnai pats turi priklausomųjų dėmenų – 
susidaro sudėtiniai žodžių junginiai arba žodžių junginių grandinės (pa-
vyzdžiui, 34-ame pavyzdyje – vadovėlyje	vartojami	terminai,	žodyne	siūlomi	
terminai). Tais priklausomaisiais dėmenimis nusakomas veiksmo laikas, 
vieta, būdas, objektas, subjektas, paskirtis ir kt. 

1.1.7. LAiKAS terminas (X). Terminas tiriamojoje medžiagoje taip pat 
yra apibūdinamas pagal laiką. Priklausomaisiais atributinių junginių dė-
menimis eina semą „laikas“ turintys būdvardžiai, pvz.: naujas(is),	senesnis, 
archajiškas,	tradicinis,	šiuolaikinis,	dabartinis. Platesnis kontekstas:

(40) „Tarp kitų tarptautinių organizacijų paveldosaugos dokumentų išskirtinę 
vietą užima 1981 m. iCOMOS priimta istorinių želdynų chartija, kurioje 
yra n a u j a s  t e r m i n a s  i s t o r i n i a i  ž e l d y n a i .“

(41) „Akivaizdu, kad neturėjusio išsilavinimo, patirties ir kvalifikacijos, nors ir 
atstovavusio kitiems asmenims ar ginančio jų teises, prokuratoriaus negali-
ma tapatinti ir vadinti š i u o l a i k i n i u  t e r m i nu  „ a dvo k a t a s “, tačiau 
neabejotinai <...>.“ 

(42) „Sąvoka korporatizmas (Corporatism – angl.) savo kilme yra panaši į s e -
n e s n į  t e r m i n ą  ko r p o r a t y v i z m a s  (Corporativism – angl.).“

Kaip jau užsiminta, termino vartojimo laikas matyti ir iš veiksminio 
apibūdinimo atributinius junginius su terminu sudarančių dalyvių laiko 
formos. Be to, tokių junginių dalyviai turi priklausomųjų dėmenų, su 
kuriais sudaro laiko aplinkybės junginius, pvz.:

(43) „Siekiant išryškinti generatyvinį melodikos veiksnį daugiabalsėje muzikoje, 
buvo išplėsti a n k s č i a u  va r t o t i  t e r m i n a i  „ l i n e a r i n i s  ko n t r a -
p u n k t a s “,  „ l i n e a r i n ė  p o l i f o n i j a “  tuo pabrėžiant linearinį polifo-
ninės muzikos erdvės formavimo principą.“

Remiantis tiriamąja medžiaga, galima teigti, kad terminus galima išdės-
tyti įsivaizduojamoje laiko ašyje. Terminų ypatybė – kaita laike – yra 
eksplicitinė.

1.1.8. ReiKŠMė terminas (X). Termino atributu įvardijama ir su reikš-
me susijusi termino ypatybė. Terminas apibūdinamas pagal reikšmės ap-
imtį, pvz.: bendras	/	bendresnis	terminas, adekvatus	terminas,	šios	reikšmės	
terminai, pagal reikšmės artimumą, pvz.: artimi	 [savo	 reikšme] terminai, 
skirtingi	terminai20, pagal reikšmės atspalvius, pvz.: neutralus	/ neutralesnis	

20 Galima skirti ir prie veiksminio apibūdinimo junginių. 
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terminas, pagal motyvaciją, pvz., metaforiškas	terminas ir kt. Keli vartose-
nos pavyzdžiai:

(44) „Ligą sukeliantys įvairių grūdų baltymai paprastai apibūdinami b e n d r u 
t e r m i nu  – „gliutenas“.“ 

(45) „Postmoderniojoje epochoje, pasižyminčioje intensyvia gyventojų migra-
cija, skirtingų tautų gyvenimo būdo panašėjimu, kultūros reiškinių mai-
nais, kurie etnologinėje literatūroje kai kada netgi įvardijami m e t a f o -
r i š k u  t e r m i nu  p a p r o č i ų  k r e o l i z a c i j a , lygiagrečiai stebimas vi-
sai priešingas paradoksalus reiškinys: visur atgimsta vietiniai ir regioniniai 
identitetai.“

(46) „Nors yra ir kitų j a m  a d e k va č i ų  a r  a r t i m ų  s avo  r e i k š m e  t e r -
m i n ų  (pvz., rytietiškasis despotizmas), nepaisant visos kritikos, pasirink-
tas būtent šis terminas, kaip plačiausiai vartojamas ir suprantamiausias.“

Kai kurie šios grupės junginiai artimi junginiams, kuriais nusakomas 
termino vertinimas.

1.1.9. VeRTiNiMAS terminas. Kaip užsiminta, atributiniais junginiais 
taip pat nusakomas termino vertinimas. Priklausomuoju dėmeniu pasako-
ma vertinamoji ypatybė būna tiek gryna (tikrasis	 terminas), tiek susijusi 
su kitu dalyku (žargoninis	terminas). Termino terminas atributai tiriamo-
joje medžiagoje yra būdvardžiai paprastas	ir specifinis;	tikrasis	ir	žargoninis; 
pagrindinis,	 svarbesnis	/	 svarbiausias	 ir kertinis,	 retesnis;	 chameleoniškas, 
kontroversiškesnis	ir kt.21 Keli konteksto pavyzdžiai:

(47) „Aprašant Kopgalio hidrotechninių įrenginių bei forto istorinę raidą, gau-
su s p e c i f i n i ų  t e r m i n ų  bei senovinių matų, įstaigų ir kt. pavadinimų 
(pakverkas, blokhauzas, fašina, rykštė, pėda, glasis, kaponiras, lastas, kama-
ra, regimentas ir kt.).“

(48) „Organizacijos įvaizdis iš tiesų tėra ž a r g o n i n i s  ko m e rc i n ė s  r e k l a -
m o s  i r  r y š i ų  s u  v i s u o m e n e  t e r m i n a s .“

(49) „Susiklosčiusi vartosena, nors ir labai neapibrėžta (dėl to Connoras vadina 
etniškumą c h a m e l e o n i š k u  t e r m i nu ), atsižvelgia į subjektyvumą, ta-
patybę ir socialinį konstravimą (Connor 1994).“

Terminas kalbamuose junginiuose vertinamas ne tik kaip tam tikros 
terminų sistemos narys (žargoninis	terminas), bet ir kaip konkretaus teks-
to vienetas. Pastaruoju atveju vertinamoji ypatybė yra aktuali tik tame 
tekste, pvz.: 

21 Ši grupė reikšmės atžvilgiu nėra vienalytė, pavyzdžiui, galima išskirti panašumo reikšmės junginius (cha-
meleoniškas terminas). 
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(50) „Kiekvienas leidinio skyrius ar poskyris pradedamas trumpu teoriniu įva-
du, kuriame nurodomos pagrindinės lygtys uždaviniams spręsti, paaiškina-
mi kai kurie esminiai momentai, s va r b e s n i  t e r m i n a i , uždavinių 
sprendimo būdai.“

Tik iš dalies vertinamąją ypatybę galima būtų įžvelgti junginyje nomen-
klatūrinis	terminas	„terminas, susijęs su nomenklatūra“. 

1.1.10. VieTA	 terminas (X). Rasta atributinių junginių, kuriuose ter-
minas apibūdinamas pagal vietą. Ta vieta būna tiek abstrakti, pvz.: vietinis	/	
tarptautinis	 terminas, tiek konkretesnė – susijusi su tekstu, kaip antai, 
analizės	terminas, pvz.: 

(51) „Pernelyg dažnai lietuvių autoriai, rašantys apie senąją tekstilę, verčiasi 
liaudyje paplitusiais, dažniausiai tik v i e t i n i a i s  t e r m i n a i s , kitaip sa-
kant, vietiniu žargonu.“

(52) „Kertinis pateikiamos a n a l i z ė s  t e r m i n a s  yra tautinė tapatybė.“

Kaip sakyta, kai kurių veiksminio apibūdinimo atributinių junginių pri-
klausomaisiais dėmenimis einantys dalyviai taip pat turi vietos aplinkybę – 
terminas apibūdinamas pagal vietą, pvz.: žodyne	siūlomi	terminai, vadovė-
lyje	/	darbe	vartojami	terminai ir kt. 

iš tokių priklausymo atributinių junginių kaip analizės	terminas matyti, 
kad terminas priklauso atitinkamai vietai. Ta vieta yra konkretesnė, lygi-
nant su termino vartosenos erdve – sritimi ar kalba, kurioje jis vartojamas.

1.1.11. KieKyBė terminas. Kiekybinio apibūdinimo atributiniais jun-
giniais22 pasakomas termino požymis pagal santykį su skaičiumi. Priklau-
somasis tokių junginių dėmuo yra būdvardiškasis skaitvardis. Prie šios 
grupės junginių čia sąlygiškai priskiriami ir tokie junginiai, kurių priklau-
somaisiais dėmenimis eina „kiekybės“ semą turintys būdvardžiai (pvz., 
vienintelis). Keli pavyzdžiai:

(53) „Pagal Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvenciją ir šios Kon-
vencijos taikymo Operatyvines gaires nuo 1972 m. paveldosaugos teorijoje 
ir praktikoje tarptautiniu ir nacionaliniu lygiais vartojami d u  t e r m i n a i : 
kultūros paveldas ir gamtos paveldas.“

(54) „Kadangi nagrinėjamas procesas apėmė skirtingų kategorijų asmenis (karo 
pabėgėlius, ekonominius emigrantus, lenkus kolonistus, vietinius gyvento-
jus, mišrias šeimas ir kt.), sudėtinga analizuojamą reiškinį apibūdinti v i e -
nu  t e r m i nu .“

22 Apie kiekybinio apibūdinimo atributinius junginius plačiau žr. Bučienė 2012.
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Kai atributu eina kelintiniai skaitvardžiai, junginių funkcija yra nuro-
domoji, pvz.: 

(55) „Terminas „eductive“ kilęs iš lotyniško „educere“ ir reikštų „gebėjimą su-
rasti prasmę painiavoje“, o a n t r a s i s  t e r m i n a s  skirtas aprašyti gebėjimą 
atgaminti įgytą informaciją (Raven, 2000).“

Junginys tokiais atvejais yra konkretaus termino substitutas. 

1.2. Terminas – priklausomasis atributinių junginių dėmuo. 
1.2.1. Junginiai su objektiniu atspalviu23. Terminas kaip priklausomasis 

dėmuo vartojamas su daiktavardžiais vartojimas ir vartosena, paminėjimas, 
traktavimas, interpretavimas, supratimas ir samprata, (pa)aiškinimas, ver-
timas, painiava24, diskreditacija, ekspertizė, požiūris	(į),	pranašumas	(prieš)	
ir kt. Terminas tokių junginių gilumoje yra pagrindiniu junginio dėme-
niu reiškiamo veiksmo ar būsenos objektas (apie terminą kaip objektą žr. 
2 skyrių), pvz.:

(56) „Šiuo metu daug kalbama apie mokslo t e r m i n ų  va r t o j i m ą .“
(57) „Nors sąvoka „kontekstas“ traktuojama įvairiai, dažniausiai psichologijoje 

šio t e r m i n o  s a m p r a t o s  pagrindas yra aiškus stimulo ir aplinkos at-
skyrimas (Davies, 1988; Lochart, 1988; Thomson, 1988).“

(58) „istoriografijoje gana dažnai pasitaiko, jog vienoks ar kitoks lotyniško ar 
kitokio t e r m i n o  ve r t i m a s  lemia skirtingas interpretacijas.“

Kuo pagrindinio junginio dėmens reikšmė yra konkretesnė (plg. sam-
prata,	 vertimas), tuo ryškesni priklausymo santykiai (plg. *terminas	 turi	
sampratą,	vertimą).

1.2.2. Priklausymo atributiniai junginiai. iš tokių junginių tekstyne ma-
tyti, kad terminas turi apibrėžimų (apibrėžčių), sinonimų, atitikmenų 
(ekvivalentų), iš dalies ir aspektų. Terminas taip pat yra visuma, turinti 
sudedamųjų dalių. Tos dalys – tai turinys, reikšmė, prasmė, semantika. 
Keli pavyzdžiai:

(59) „Mokslininkai, siekdami atskleisti t e r m i n o  „ į va i z d i s “  t u r i n į  ir 
pagrindinius a s p e k t u s , pateikia tokius šio t e r m i n o  a p i b r ė ž i m u s : 
„Įvaizdis – bendras daugelio žmonių požiūris į ką nors“ (Pranulis, 1998, 
p. 114).“

23 Veiksmažodinių daiktavardžių junginių interpretacijos lietuvių kalbotyroje apžvalgą žr. Pakerys 2006. 
24 Junginyje terminų painiava galima įžvelgti ir subjektinį atspalvį (*terminai painiojasi).
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(60) „Sąvokos žinyne susietos ryšiais, pagal kuriuos galima rasti t e r m i n ų 
a t i t i k m e n i s  kita kalba, s i n o n i mu s , apibendrinančias sąvokas.“

(61) „Suprantama, praktiškai vargu ar įmanoma visais atvejais rasti tinkamą lie-
tuvišką atitikmenį ar tiksliai nusakyti t e r m i n o  r e i k š m ę  (tuo labiau 
kad daugelio jų – ypač įvairių matų vienetų – prasmė kito ar apskritai ne-
buvo unifikuota).“

1.2.3. Junginiai su subjektiniu atspalviu. Tekstyne rasti termino / termi-
nų (X) junginiai su daiktavardžiais atsiradimas, formavimasis, kilmė, kaita, 
instrumentalumas,	 skirtumai,	 įvairovė į terminą leidžia žiūrėti kaip į su-
bjektą (apie terminą kaip subjektą plačiau žr. 3 skyrių), pvz.:

(62) „Te r m i n o  t e r o r i z m a s  a t s i r a d i m o  ir f o r m av i m o s i  procesas iki 
šiol nėra aiškus.“

(63) „L. Meškauskaitė, tirdama visuomenės informavimo teisę Lietuvoje, paste-
bi, kad, „besikuriant naujoms teisės šakoms bei pošakiams, neišvengiama 
t e r m i n ų  į va i r ov ė “.“

Netikėtas pasirodė junginys (šio)	termino	instrumentalumas, orientuojan-
tis į terminą kaip priemonę: 

(64) „Laikydamas aptariamą sąvoką labiau apibendrinančiu apytikriu modeliu 
(veikiau tarpine hipoteze), šio straipsnio autorius bent jau šiame tekste ne-
būtų linkęs veltis į diskusiją dėl šio t e r m i n o  i n s t r u m e n t a l u m o 
svarstant civilizacijų raidą visos žmonijos mastu <...>.“

1.2.4. Medžiagos reikšmės junginiams artimi atributiniai junginiai (SRiTiS) 
terminų	žodynas	/	žodynėlis ir terminų	sistema. Terminai yra sudedamosios 
dalys (plg.	transformas *terminai	sudaro	žodyną,	sistemą). Žodyną galima 
suvokti kaip talpyklą (plg. *įdėti	į	žodyną), o sistema tėra abstrakcija, kurią 
sudaro terminai. Keli konteksto pavyzdžiai:

(65) „Finansų t e r m i n ų  ž o d y n e  burbulo teorija apibrėžiama kaip tikėjimas, 
kad vertybinių popierių kainos retkarčiais pakyla gerokai aukščiau jų fun-
damentalios vertės, kol tam tikrame taške burbulas sprogsta ir kaina grei-
tai krinta.“

(66) „Siekiant, kad būtų išlaikyta lietuvių toponimikos t e r m i n ų  s i s t e m a , 
šiame straipsnyje greta tarptautinio termino oronmai vartojamas lietuviš-
kas atitikmuo kaln vardai.“

Medžiagos reikšmę galima įžvelgti metaforiškame junginyje (SRiTiS) 
terminų	džiunglės (plg. *terminai	 sudaro	džiungles). Metafora greičiausiai 
norima pasakyti, kad terminų yra daug ir jie painūs.
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1.2.5. Junginiai su aplinkybiniu atspalviu. iš tekstyno medžiagos maty-
ti, kad terminas yra diskusijų priežastis: 

(67) „D i s k u s i j a  d ė l  tinkamiausio t e r m i n o  dar galėtų tęstis, o mes šiuo 
metu resilience vadinsime atsparumu: šis terminas yra įprasčiausias, nors 
šiek tiek netikslus.“

Apibendrinant reikėtų pabrėžti, kad kai kurie straipsnyje aptarti atribu-
tiniai junginiai yra sudėtiniai terminologijos terminai, pavyzdžiui, sudėti-
nis	terminas,	sudurtinis	terminas,	tarptautinis	terminas; termino	turinys,	ter-
minų	žodynas ir kt. Šie sudėtiniai terminai yra įtraukti į R. Kvašytės Mo-
komąjį	 terminologijos	 žodynėlį (plačiau apie terminų su šaknimi termin- 
mikrosistemą žr. Kvašytė 2013).

2. Terminas objektiniuose junginiuose
2.1. Terminas – vartojimo objektas. Viena dažniausių objektinių jungi-

nių grupė –	 vartoti	/ naudoti	 /	 taikyti	 terminą. Jau yra tapę įprasta, kad 
terminai, kaip ir kiti kalbos vienetai, yra vartojami. Tai patvirtina ir tiria-
moji medžiaga – terminas dažniausiai prijungiamas prie veiksmažodžio 
vartoti ir jo formų, pvz.: 

(68) „Dėl nepakankamai išvystytos terminijos Lietuvos (kaip ir kitų šiaurės ša-
lių) tyrinėtojai t e r m i n ą  „ v ė l y va s i s  p a l e o l i t a s “  va r t o j a  apibū-
dinti tiek prieš 45–35–10 tūkst. metų buvusiam laikotarpiui, tiek Lietuvo-
je aptinkamiems finalinio paleolito radiniams.“

(69) „Šiame straipsnyje nekalbama apie gyvybės atėmimą beviltiškai sergan-
čiam asmeniui, o v a r t o j a m a s  t e r m i n a s  p a d ė j i m a s  n u s i ž u -
d y t i .“

(70) „Kartais net galima pasakyti, kad šie t e r m i n a i  va r t o t i  sinonimiškai.“

Pagal tekstyno medžiagą terminai naudojami ir taikomi, pvz.:

(71) „Greta pastarojo dar n a u d o j a m a s  ir tarptautinis t e r m i n a s  “ f l u i -
d a s ” (nuo lot. “fluidus”– tekantis).“

(72) „Šiuolaikinėje sampratoje etniškumo t e r m i n a s  t a i ko m a s  tiek daugu-
mos, tiek mažumų ir migrantų / nemigrantų grupėms bei bendruome-
nėms, t. y. įvairioms gyventojų grupėms.“

Apie terminų nevartojimą tekstyno medžiagoje taip pat kalbama, bet 
rečiau, plg.: 

(73) „Šis t e r m i n a s  n eva r t o j a m a s  ir mūsų valstybinėje paveldo vertybių 
apskaitos sistemoje.“ 
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2.2 Tipiškas termino vartosenos objektiniuose junginiuose modelis – ter-
minas kaip priemonė (instrumentas) plačiąja prasme25 – terminu yra įvardi-
jama,	vadinama,	apibūdinama, nusakoma, terminais galima	pasakyti, tarti, 
kalbėti. Terminas tokiais atvejais yra įvardijimo ir kalbėjimo priemonė, pvz.:

(74) „Formaliai panaši savianalizė, į va rd i j a m a  savirefleksijos t e r m i nu , 
tampa ypač aktualia ir postmoderniame teatre, kai teatras koncentruojasi į 
save, sąmoningai reflektuoja savo funkcionavimo mechanizmus.“

(75) „Aristotelio t e r m i nu  „ p o e t i k a “  šiandien va d i n a m a  literatūros 
mokslo šaka, nagrinėjanti poetinės kūrybos formas ir stilistines priemones.“

(76) „Užsienio autorių mokslo darbuose tai a p i b ū d i n a m a  t e r m i nu 
„ ove r s t a g i n g “  – stadijos padidėjimu.“

(77) „Neretai literatūroje vertybių t e r m i nu  nu s a ko m o s  žmogaus motyva-
cinės dispozicijos (interesai, siekiai).“

Be minėtų veiksmažodžių, terminas tekstyne vartojamas kartu su veiks-
mažodžių (iš)reikšti,	 formuluoti, aprašyti formomis. Jomis įvardijama su 
raiška susiję veiksmai, vadinasi, terminas suvokiamas kaip raiškos prie-
monė, pvz.:

(78) „Natrio ir kalio gebėjimas neutralizuoti hidroksilo grupes (OH-), o chlo-
ro – vandenilio jonus (H+), i š r e i š k i a m a s  t e r m i nu  „ m i l i e k v i va -
l e n t a i “  (meq), kurie apima elemento atominę ar molekulės molekulinę 
masę kartu su atitinkamu valentingumu ar krūviu.“

(79) „Realus pasaulis g a l i  b ū t i  a p r a š y t a s  tik modelio t e r m i n a i s , kurie 
apibūdina koncepciją ir procedūras, reikalingas realiam pasauliui perteikti į 
geoduomenis, būtinus sistemai.“

Junginiai su veiksmažodžiu žymėti orientuoja į terminą kaip ženklą, pvz.: 
(80) „Kartu reikia turėti omenyje, kad šaltiniuose tais pačiais t e r m i n a i s  ne-

retai ž y m i m i  ganėtinai skirtingi reiškiniai.“

iš tekstyno medžiagos matyti, kad terminu galima apibendrinti, trak-
tuoti, juo apibrėžiama ir netgi legitimuojama. Tai nėra įprasta termino 
vartosena, pvz.:

(81) „Karolio Klimkos straipsnyje analizuojama tezė, jog politinės įtampos sieti-
nos su tam tikru energetiniu pertekliumi, kurį galima sumažinti „privačio-
je“ geismo plotmėje, todėl politikos reiškiniai t r a k t u o t i n i  energetinės 
ekonomijos t e r m i n a i s .“

25 Čia priemonė (instrumentas) netapatinama su instrumento semantine funkcija (semantiniu vaidmeniu). 
Šiame straipsnyje atsisakyta minties suskirstyti žodžių junginius pagal semantines funkcijas (semantinius 
vaidmenis), nes, pasak V. Labučio „nėra aiškiai suformuluotų kriterijų, pagal kuriuos nustatomi ir atribo-
jami semantiniai vaidmenys ir juos atitinkančios semantinės žodžių junginių grupės“ (Labutis 1998: 79).
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(82) „Pasak A. D. Smitho, tautos idėja yra kultūrinė ir socialinė savo esme, ne-
priklausomai nuo to, ar tauta susiformavo teritoriniu, ar etniniu pagrindu: 
ji apibrėžia ir l e g i t i mu o j a  politiką kultūros t e r m i n a i s , nes tauta yra 
politinė bendruomenė tik tiek, kiek ji įkūnija bendrą kultūrą ir bendrą vi-
suomenės valią (Smith 1999: 232).“ 

2.3. Terminas yra objektas, kurio ieškoma, kuris randamas, imamas, 
duodamas, kuris įvedamas į tam tikrą erdvę ir išvedamas iš jos, o pačioje 
erdvėje kas nors su juo daroma arba vyksta. 

Visų pirma termino yra ieškoma, pvz.: 
(83) „Kritika, i e š ko d a m a  t e r m i n ų  ir žodžių šiam scenos meno reiškiniui 

nusakyti, prakalbo apie naują teatro estetiką, kurią inspiravo ne savaime 
dramatiška medžiaga apie kunigo poeto Antano Strazdo gyvenimą, o bū-
das, kuriuo dramaturgas ir režisierius tą medžiagą pateikia.“ 

iš objektinių junginių su veiksmažodžiais aptikti,	 (su)rasti matyti, kad 
terminas gali būti randamas, pvz.: 

(84) „Lietuvoje užribio klasės t e r m i n ą  g a l i m a  a p t i k t i  R. Grigo dar-
buose <...>.“

Jeigu terminas yra, jis gali būti imamas. Tai rodo junginiai su veiksma-
žodžiais imti, perimti, pvz.: 

(85) „Šį t e r m i n ą  i m a m e  iš karnavalo kaip istorinio reiškinio.“ 

Kai terminas imamas iš kitos srities, susiduriama su tokiu reiškiniu kaip 
transterminologizacija.

Terminas taip pat yra davimo objektas. Apie davimą leidžia kalbėti jun-
giniai su veiksmažodžiais (pa)siūlyti, pristatyti, suteikti, pateikti,	skirti.	To-
kie junginiai, o ypač su veiksmažodžiais įtraukti,	 įvesti, susiję su krypti-
mi – orientuoja į bandymą „įkišti“ terminą į kokią nors erdvę, pvz.:

(86) „Škotų chemikas ir fizikas Dž. Blėkas (J. Black), kurį galima laikyti kalori-
metrijos pradininku, sukonstravo (1759 m.) pirmąjį ledo kalorimetrą (šį 
t e r m i n ą  p a s i ū l ė  vėliau tą prietaisą patobulinę įžymieji prancūzų 
mokslininkai A. Lavuazjė (A. Lavoisier) ir P. Laplasas (P. Laplace)).“

(87) „Gordono veikalas klasikinis tuo, kad s u t e i k ė  akademiniam diskursui iki 
šiol vartojamus asimiliacijos sudedamųjų dalių t e r m i nu s , tačiau tai nėra 
tikra teorija.“

(88) „Jis į ve d ė  t e r m i n ą  v i d u t i n i s  ( s t a t i s t i n i s )  ž m og u s  (angl. ave-
rage man), tačiau biometrijos terminas pirmą kartą buvo paminėtas tik 
1889 m. Čarlzo Darvino pusbrolio Fransio Goltono (Francis Galton, 1822–
1911) <...>.“ 
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Priešingą polių atspindėtų junginiai su veiksmažodžiais atsisakyti, išgui-
ti,	 išstumti,	pakeisti, kurie rodo, kad terminas gali būti kieno nors paša-
lintas iš erdvės. Keli pavyzdžiai:

(89) „Nors minėti kaklo ir galvos navikai istoriškai vadinami „glomus tumo-
rais“, „chemodektomomis“, siūloma šių t e r m i n ų  a t s i s a k y t i  ir, pagal 
2005 m. PSAO (WHO) rekomendacijas, juos vadinti paragangliomomis, 
nurodant anatominę naviko vietą („vagalinė paraganglioma“, „karotidinio 
kūno paraganglioma“ ir t. t.) [5, 6].“ 

(90) „Bent jau europoje pastaruoju metu terminas foresighting iš esmės p a -
k e i t ė  ilgą laiką vartotus ateities studijų ar futurologijos t e r m i nu s .“

Vadinasi, termino padėtis erdvėje nėra statiška, jis gali tiek į ją patekti 
(bet ne pats), tiek būti iš jos pašalintas. Taip pat pačioje erdvėje kas nors 
su juo daroma arba vyksta. iš tiriamų objektinių junginių matyti, kad 
terminas gali būti propaguojamas, populiarinamas, įteisinamas, painiojamas, 
į jį įprantama arba jis tiesiog paliekamas ar netgi jo nepaisoma, taip pat 
juo verčiamasi, remiamasi, pvz.:

(91) „1972 m. UNeSCO generalinėje konferencijoje priimta Pasaulio kultūros 
ir gamtos paveldo globos konvencija pirmą kartą tarptautiniu mastu į t e i -
s i n o  kultūros ir gamtos paveldo sąvokas ir t e r m i nu s .“

(92) „Viduramžių medicina didelės pažangos nepadarė, visas jos nuopelnas, kad ji 
išsaugojo antikinių gydytojų nurodymus, p a l i ko  kai kuriuos t e r m i nu s .“

(93) „N e p a i s a n t  valstybėse vartojamų t e r m i n ų , komiteto nuomone, vi-
siems asmenims, dirbantiems valstybiniame sektoriuje ir valstybės tarny-
boje, turi būti taikoma TDO konvencija Nr. 87.“

Terminas erdvėje gali būti keičiamas – tai matyti iš junginių su veiks-
mažodžiais patikslinti,	pakoreguoti,	išplėsti,	derinti	ir kt. Apibendrintai ga-
lima teigti, kad terminai tvarkomi  – terminas yra tvarkybos objektas, pvz.:

(94) „Siekiant išryškinti generatyvinį melodikos veiksnį daugiabalsėje muzikoje, 
b u vo  i š p l ė s t i  anksčiau vartoti t e r m i n a i  „ l i n e a r i n i s  ko n t r a -
p u n k t a s “,  „ l i n e a r i n ė  p o l i f o n i j a “  tuo pabrėžiant linearinį polifo-
ninės muzikos erdvės formavimo principą.“

(95) „Be to, šiuo laikotarpiu atliekant lietuvių žurnalistikos tyrimus, rengiant 
lietuviškąją Žurnalistikos enciklopediją, b u vo  p a ko r e g u o t i  kai kurie 
žurnalistikos t e r m i n a i , sąvokos bei apibrėžimai, patikslinti istoriniai 
duomenys, išryškinti nauji faktai.“

Beje, ne visada aišku, ar iš tikro kalbama apie terminus, ar apie jais 
įvardijamas sąvokas, nes pasitaiko, kad terminai ir sąvokos pavartojami kaip 
kontekstiniai sinonimai, plg.: 

(96) „J. Habermaso pasiūlytas t e r m in a s  o f f e n t l i c k e i t  (atvirumas, viešumas) 
vėliau buvo  i š p l ė t o t a s  į  viešosios erdvės (public sphere) s ą vok ą .“ 
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2.4. Terminas, kaip matyti iš ankstesnių pavyzdžių, yra intelektinės (men-
talinės) veiklos objektas. Objektiniai junginiai su veiksmažodžiais apibrėž-
ti,	 (ne)paaiškinti rodo, kad terminas yra ir kalbinės veiklos objektas. iš 
tokių junginių matyti, kad dėmesio centre yra termino reikšmė, kurią 
siekiama parodyti (trūkumas – neparodyti), pvz.:

(97) „Trumpai a p i b r ė ž k i m e  darbe naudojamus t e r m i nu s .“ 
(98) „Te r m i n a s  „ a e r o f o t og r a f i n ė  nu o t r a u k a “  aiškinamajame ter-

minų žodyne (Vainauskas 2000) n e p a a i š k i n t a s , o Lietuvių–rusų kal-
bų geodezijos terminų žodyne (Kazakevičius 1993) pateiktas kartografa-
vimo prasme.“

Su kalbine veikla taip pat susiję termino junginiai su veiksmažodžiais 
kalbėti	(apie), aptarti,	komentuoti,	paminėti, pvz.: 

(99) „K a l b a n t  a p i e  t e r m i nu s , verta pažymėti, kad piligrimystės, piligri-
mo terminai ir samprata daug senesnė nei turizmo ir turisto supratimas.“ 

(100) „Nors p a m i n ė j u s  t e r m i n ą  „ i n f o r m a c i n ė  t e c h n o l og i j a “ 
(iT) dažniausiai turima omenyje technologija, vienaip ar kitaip pagrįsta 
kompiuterine įranga, tačiau įvairių technologijų informacijai apdoroti eg-
zistuoja jau nuo pirmykštės bendruomenės laikų.“ 

Aptarti ir komentuoti galima ne tik termino reikšmę, bet ir formą, var-
toseną ir pan. 

Neįprastas pasirodė termino junginys su veiksmažodžiu suformuluoti: 
(101) „5-osios Bendrosios programos projekto „eNiRDGnet“ ataskaitoje [3] s u -

f o r mu luo t i  trys skirtingi t e r m i n a i , vartotini paskirstytajai elektros 
gamybai apibūdinti: paskirstytoji gamyba, paskirstytieji pajėgumai ir pa-
skirstytieji energijos ištekliai.“ 

Tokia termino vartosena neatrodo tiksli – terminas tokiu atveju laikomas 
beformiu dalyku, plg. DŽ6 formuluoti „glaustai ir tiksliai reikšti“ (pavyz-
džiui, mintį, išvadas). Galimas daiktas, kad šiame junginyje terminas at-
lieka veiksmo rezultato funkciją.

Apie terminą ne tik kalbama, jis yra ir girdimas, pvz.: 
(102) „Paskutiniu metu vis dažniau t e n k a  i š g i r s t i  t e r m i n ą  e r g o n o -

m i k a , o gaminiai, atitinkantys higienos ir komforto reikalavimus, dažnai 
vadinami ergonominiais.“ 

Be abejo, užrašytas terminas gali būti matomas, bet junginių su veiks-
mažodžiu matyti ir jo sinonimais tiriamame tekstyne nerasta. Su matymu 
kiek asocijuojasi jau aptarti objektiniai termino junginiai su veiksmažodžiais 
rasti,	aptikti. 
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2.5. Terminas – suvokimo objektas. Terminas kaip suvokimo objektas 
matyti iš junginių su veiksmažodžiais suprasti,	 suvokti, taip pat ir inter-
pretuoti, traktuoti.	 interpretavimas, traktavimas taip pat greičiausiai yra 
neatsiejami nuo kalbinės veiklos. Prie šios grupės prisišlietų ir junginiai 
su veiksmažodžiu sieti. Keli pavyzdžiai: 

(103) „Pasaulyje t e r m in a s  knygo s  ku l t ū r a  s up r an t ama s  gana plačiai.“
(104) „infrastruktūros t e r m i n a s  dažniausiai i n t e r p r e t u o j a m a s  kaip būti-

nas materialus pagrindas, įranga, paslaugos šaliai, bendruomenei ar orga-
nizacijai funkcionuoti ir augti.“

(105) „Jo teigimu, t e r m i n ą  „ nu ž u d y m a s “  visuomenė dažniausiai s i e j a 
su smurtinio pobūdžio veiksmais, skirtais sukelti mirtį, tiek tais atvejais, 
kai šie veiksmai yra tyčiniai, tiek ir kai neatsargūs.“

2.6. Terminas – gavėjas. iš junginių su veiksmažodžiais suteikti ir (pri)-
skirti, kuriuose terminas vartojamas naudininko forma, matyti, kad termi-
nas kaip objektas gali būti gavėjas. Jis gauna tokius skirtingus abstrakčius 
dalykus kaip reikšmę, prasmę ir dėmesio, pvz.:

(106) „Nors europeizacijos t e r m i nu i  s u t e i k i a m o s  įvairios reikšmės, ta-
čiau, kaip nurodo C. Hilson, dažniausiai jis vartojamas teisės ir politikos 
moksluose siekiant apibūdinti europos teisės ir politikos įtaką nacionali-
nėms sistemoms.“

(107) „Šiame vadovėlyje didelis dėmesys s k i r i a m a s  lietuviškiems biochemi-
jos t e r m i n a m s .“

2.7. Terminas – rezultatas. Junginiai su veiksmažodžiu sukurti rodo, kad 
terminas yra kūrimo rezultatas – kūrinys, pvz.: 

(108) „Dellas Hymesas s u k ū r ė  t e r m i n ą  ko mu n i k a c i n ė  ko m p e t e n -
c i j a  (cit. iš Mesthrie, Swann, Deumert, Leap 2003, 5), apibūdinantį 
žmonių gebėjimą vartoti skirtingą kalbą esant skirtingoms aplinkybėms.“ 

Čia galima prisiminti kai kuriuos minėtus atributinius junginius, pavyz-
džiui, sudėtinis	 terminas,	 sudurtinis	 terminas, kurių atributas apibūdina 
terminą pagal veiksmus, kurių rezultatas ir yra terminas. Šie veiksmažodžiai 
ir veiksmažodiniai būdvardžiai nusako termino kilmę (terminas sukuriamas, 
sudedamas, suduriamas). 

Vienas tekstyno pavyzdys rodo, kad terminas yra laikomas įvardijimo 
rezultatu: 

(109) „Lingvistiniu požiūriu minėti t e r m in a i  į va rd i j am i  vienodai – terror.“ 
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Kita vertus, terminą junginyje įvardyti	terminus galima interpretuoti kaip 
kalbinės veiklos objektą, tačiau tai nebūtų įprasta – įvardijamos sąvokos, o ne 
terminai (terminas, kaip minėta, yra įvardijimo priemonė plačiąja prasme).

2.8. Terminas – gretinimo pagrindas26. Terminas taip pat yra toks objektas, 
su kuriuo kas nors gretinama. Vartojami junginiai su veiksmažodžiais (ne)-
atitikti, derinti	(su),	asocijuotis	(su), tapatinti	[su], būdvardžiu panašus	(į), pvz.:

(110) „Pynimo būdas – „eglutė“ – dažnai minimas ir kitų archeologų, paprastai 
a s o c i j u o j a s i  s u  medžiagotyros terminijoje vartojamu t e r m i nu 
„ l a u ž y t a s  r u o ž e l i s “.“

(111) „Rengiamas „Biochemijos terminų žodynas“, todėl vadovėlyje vartojami 
t e r m i n a i  b u vo  d e r i n t i  s u  žodyne siūlomais t e r m i n a i s .“

Pastebėta (dar žr. 110 pavyzdį), kad su terminu gretinami ne tik kiti 
terminai ar žodžiai, bet ir nekalbiniai dalykai: 

(112) „S ą vo k a  ko r p o r a t i z m a s  (Corporatism – angl.) savo kilme y r a  p a -
n a š i  į  senesnį t e r m i n ą  ko r p o r a t y v i z m a s  (Corporativism – angl.).“

2.9. Terminas – kiekybės turinys. Terminas atlieka kiekybės turinio funk-
ciją junginiuose su kiekybę žyminčiais žodžiais dešimtis,	 keletas, dalis, 
gausu, pvz.: 

(113) „Norėdamas, kad laikraščiai neiškraipytų vietovardžių ir archeologinių ra-
dinių pavadinimų (d a l i s  t e r m i n ų  buvo nauji, neįprasti), teisingai nu-
rodytų chronologiją, J. Puzinas paruošdavo keletą ar keliolika mašinėle 
rašytų savo pranešimo egzempliorių ir išdalydavo „spaudos atstovams“.“

(114) „Nežinia, ar visi naujadarai prigis, tačiau k e l e t a s  pagrindinių t e r m i -
n ų  atrodo gyvybingi, vaizdingi ir teiktini kalbos normų požiūriu.“

2.10. Terminas – visumos dalis. Tai rodo junginiai su įvardžiu vienas, pvz.: 
(115) „V i e n a s  tokių t e r m i n ų  yra ir „rusinimas“ (rus. obrusenie), kilęs nuo 

veiksmažodžio „rusinti“ (obrusit’).“

Pastarųjų tipų junginiai (2.9–2.10) šiam tyrimui informatyvūs tik tiek, 
kad parodo, jog terminai yra skaičiuojamas dalykas ir sudaro visumą. Pla-
tesnis kontekstas (žr. 113–114 pavyzdžius) duoda įdomesnės informacijos 
apie terminus (terminai būna nauji, neįprasti, gyvybingi, vaizdingi ir kt.).

26 Tai atitiktų semantinę komparatyvo funkciją (Sližienė 1994: 23), dar vadinamą aspekto funkcija (Jakaitie-
nė 1988: 63).
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3. Terminas subjektiniuose junginiuose
3.1. Terminas – subjektas.
3.1.1. Terminas egzistuoja arba ne. Terminas vartojamas su būvio reikš-

mės veiksmažodžiais (ne)būti,	egzistuoti, taip pat pasitaikyti, pvz.:
(116) „Nors y r a  ir kitų jam adekvačių ar artimų savo reikšme t e r m i n ų 

(pvz., rytietiškasis despotizmas), nepaisant visos kritikos, pasirinktas bū-
tent šis terminas, kaip plačiausiai vartojamas ir suprantamiausias.“

(117) „e g z i s t u o j a  net t e r m i n a s  „ t a r n a u t o j ų  g a n d a i “.“
(118) „Tačiau šio t e r m i n o  n ė r a  minėtoje Konvencijoje ir jos taikymo Ope-

ratyvinėse gairėse.“

3.1.2. Terminas reiškia ir žymi. Tai matyti iš tokių pavyzdžių kaip:
(119) „Čia LDK teisė neanalizuojama sociologiniu aspektu, todėl šiame darbe 

vartojamas t e r m i n a s  „ t e i s ė s  s i s t e m a “  r e i š k i a  teisės normų sis-
temą ar pozityviosios teisės sistemą.“

(120) „Kur kas radikalesnį pasikeitimą ž y m i  t e r m i n a s  m e t a m o r f o z ė s 
(gr. meta – po, už, morphē – forma), kurio Žukauskaitė minėtoje kny-
goje aktyviai nevartoja <...>.“ 

3.1.3. Terminas yra su kalbine veikla siejamų vyksmų atlikėjas. Terminas 
vartojamas su veiksmažodžiais apibrėžti,	 nusakyti,	 apibūdinti,	 tenurodyti, 
išreikšti, pvz.:

(121) „Šiame straipsnyje t e r m i n a s  „ ko m p e t e n c i j a “  a p i b r ė ž i a  įstaty-
mų leidėjo teisę spręsti (įstatymais reguliuoti) tam tikrą klausimą, o ter-
minas „diskrecija“ – įstatymų leidėjo teisę jo kompetencijai priskirtą 
klausimą spręsti bet kuriuo norimu būdu.“

(122) „Visuomenėje egzistuojantį pilietinių teisių apribojimą tam tikroms žmo-
nių grupėms, nesavanorišką nutolimą nuo visuomeninių ir ekonominių 
vertybių nu s a ko  socialinės atskirties t e r m i n a s  [9: 17–23].“

(123) „Šis t e r m i n a s  a p i b ū d i n o  keliavimą į patrauklias vietas, keliones 
pramoginiu ar pažintiniu tikslu.“

Minėtuose junginiuose (119–123) galima įžvelgti priemonės (instru-
mento) funkciją27. 

3.1.4. Terminas juda. Terminas kaip subjektas yra susijęs su judėjimu, 
turinčiu kryptį. Tai išryškėja iš junginių su veiksmažodžiais kilti,	atsirasti, 
pasirodyti,	atkeliauti,	(pa)plisti, taip pat keistis	„mainytis“, pvz.:

27 iš gramatikos tyrimų matyti, kad instrumentas gali būti realizuojamas ir vardininku (žr. Sližienė 1994: 23; 
Valeckienė 1998: 37). 
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(124) „Š i s  t e r m i n a s  y r a  k i l ę s  iš graikų kalbos žodžio ir reiškia „skirti 
gyvenimui“ [1, 4, 10].“

(125) „1997 m. šis t e r m i n a s  a t k e l i avo  ir į Lietuvą – pirmiausia pasigirdo 
per radiją, paskui pasirodė ir laikraščiuose.“

(126) „Medikų kalboje daugiau p a p l i t ę s  šlapimo takų infekcijos t e r m i n a s , 
tačiau jis yra dviprasmis, nes neaišku, ar pielonefritą priskirti prie šlapi-
mo takų infekcijos, ar ne.“

3.1.5. Terminas užima tam tikrą padėtį erdvėje. Tai matyti iš termino 
junginių su veiksmažodžiais įsigalėti,	įsitvirtinti,	nusistovėti,	vyrauti,	pakeis-
ti „užimti kieno vietą“,	pvz.:

(127) „Lietuvoje žurnalistinio romano t e r m i n a s  ė m ė  į s i g a l ė t i  po žino-
mo prancūzų romanisto Frederico Beigbederio vizito Vilniaus knygų 
mugėje 2004 m. ir kelių jo romano vertimų į lietuvių kalbą.“

(128) „Slavų kalbų toponimikos terminų sistemoje v y r a u j a  tarptautinis t e r -
m i n a s  o r o n  m a i ,  o r o n  m a s  <...>“.

(129) „VKV t e r m i n a s  šiuo metu y r a  be išlygų į s i t v i r t i n ę s  tiek mokslo 
ir akademiniuose sluoksniuose, tiek verslo pasaulyje ir p a k e i t ė  nemažai 
painiavos prieš dešimtmetį kėlusius tokius skirtingus terminus kaip vi-
suotinis kokybės valdymas, visuotinis kokybės gerinimas, strateginė ko-
kybės vadyba <...>.“

3.1.6. Terminas ką nors turi arba ko nors neturi. Terminas kaip turėtojas 
išryškėja iš junginių su veiksmažodžiais (ne)turėti ir įgauti. Taip pat į turėji-
mą orientuoja konstrukcijos yra	daugiaprasmis	(plg. *turi	daug	prasmių), yra	
įvairiapusis. Terminas turi reikšmę, prasmę, puses, paskirtį, ryšį ir kt., pvz.:

(130) „eS kūrimo procese „nuomonės“ t e r m i n a s  taip pat t u r i  keletą reikš-
mių ir paskirčių: nuomonė kaip europos Bendrijos (eB) institucijų lei-
džiamas aktas, nuomonė kaip referendumas (atskirose šalyse turintis įsta-
tymų leidžiamąją galią) ir nuomonė kaip visuomenės nuomonių apraiška.“

(131) „Pažymėtina, kad europeizacijos t e r m i n a s  kol kas n e t u r i  aiškiai nu-
sistovėjusios reikšmės.“

(132) „Aleksejaus Millerio nuomone, Begriffsgeschichte metodas nors ir nau-
dingas, tačiau net ir be didesnio tyrimo matyti, kad tiek t e r m i n a s 
„ r u s i n i m a s “, tiek ir kiti šiame kontekste vartoti t e r m i n a i  b u vo 
d a u g i a p r a s m i a i .“

3.1.7. Terminas ką nors apima. Junginiai su veiksmažodžiu apimti	rodo, 
kad terminas turi ribas, pvz.: 

(133) „Dabar šis t e r m i n a s  a p i m a  laparoskopinę neftrektomiją, inksto re-
zekciją, aukšto dažnio termoabliaciją (ADTA, angl. RFA – radiofrequency 
ablation) bei krioterapiją ir aukšto dažnio fokusuotą ultragarsą (HiFU – 
high frequency focused ultrasound).“
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3.1.8. Terminas tinka. Tekstyne rasta junginių su būsenos veiksmažodžiu 
tikti, pvz.: 

(134) „Žvelgiant į LDK teisę kaip į nuo visuomenės neizoliuotą gyvenimo reiš-
kinį, turintį tiek normatyvinę, tiek praktinę reikšmę, labiau t i k t ų  t e r -
m i n a s  „ t e i s i n ė  s i s t e m a “, o pagrindinėmis jos funkcinėmis subsis-
temomis laikytinos teisėkūra, jurisdikcija ir jurisprudencija [3, p. 35–36].“

3.1.9. Terminas patiria įvairias kitas būsenas. Terminas, remiantis tiria-
mu tekstynu, atitinka, skiriasi, susyja, sudaro ir kt., t. y. santykiauja su 
kitais dalykais. Tokia termino vartosena tekstyne tėra pavienė, pvz.: 

(135) „Šie t e r m i n a i  s u s i j ę  su sisteminės analizės metodų taikymu, atliekant 
tyrimus, kurie tiesiogiai siejasi su fiziniais ir technologiniais mokslais.“

Tekstyne esama netikėtų ir terminologiškai netikslių subjektinės termi-
no vartosenos atvejų. Pavyzdžiui, iš platesnio konteksto matyti, kad ter-
minas laikomas jėga, galinčia paveikti sąvoką, plg.:

(136) „Te r m i n a s  s p a u d i m o  g r u p ė s  (Pressure Groups – angl.) p a p i l d o 
anksčiau paminėtą lobizmo s ą vo k ą , kai lobistinės sąjungos tam tikro-
mis spaudimo priemonėmis intensyvina daromą poveikį sprendimus prii-
mantiems subjektams (parlamentas, politinės partijos, viešoji nuomonė).“

3.1.10. Terminas yra koks nors ir kas nors. Terminas yra (ar bus) po-
žymio turėtojas. Tas požymis apibūdina terminą pagal laiką (naujas,	 se-
nesnis), paplitimą (dažnas,	populiarus), kitokią vertinamąją ypatybę (tiks-
lesnis,	netikslus,	konkretesnis,	kurioziškas), pvz.:

(137) „Labiausiai europoje buvo žavimasi Vokietija (toliausiai pažengusi ir eu-
ropietiškiausia), o po jos ėjo Švedija (iki 1990 m. b u vo  gana p o p u l i a -
r u s  t e r m i n a s  „ š ve d i š k a s  s o c i a l i z m a s “ ).“

(138) „Matyt, ilgainiui besivystant teisės doktrinai bei vykstant tolimesniam 
teisės normų sistematizavimui bei kodifikavimui, teisės t e r m i n a i  t a p s 
t i k s l e s n i “ (Meškauskaitė, 2004, p. 21).“

Subjektiniais junginiais pasakoma, kas yra konkretus terminas (apibū-
dinamas būtent konkretus terminas), pvz.: 

(139) „Te r m i n a s  „ p r e k y b a  ž m o n ė m i s “  (angl. trafficking in human 
beings) ir nusikaltimo pavadinimas y r a  ryškus tarptautinės teisės įtakos 
nacionalinei baudžiamajai teisei p av y z d y s .“

3.2. Terminas – predikatyvas.
Terminas kaip predikatyvas subjektiniuose junginiuose apibūdina sub-

jektą. Tas subjektas yra konkretus terminas arba jo substitutas. Terminas, 
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eidamas predikatyvu, dažniausiai turi atributą. Vadinasi, konkretus termi-
nas yra priskiriamas ne prie apskritai terminų grupės, bet prie kokių nors 
terminų grupės (ne X	yra	terminas, o X	yra	toks	/	kieno	terminas), pvz.:

(140) „Ke r t i n i s  p a t e i k i a m o s  a n a l i z ė s  t e r m i n a s  y r a  t a u t i n ė  t a -
p a t y b ė .“

(141) „Tu b e ro z i n ė s  s k l e r o z ė s  ko m p l e k s a s  –  t a i  t e r m i n a s , pla-
čiai vartojamas apibūdinti įvairiapusiškam šios ligos pasireiškimui.“

(142) „Ta i  p a p r a s t a s  s u d u r t i n i s  t e r m i n a s , sudarytas iš dviejų lietu-
viškų žodžių – žinia ir skleidimas (reikšme platinimas).“

4. Terminas predikatyvų ir aplinkybiniuose junginiuose
4.1. Terminas – predikatyvas (predikatyvų junginiuose28).
Rūpimi predikatyvų junginiai tėra pavieniai.	Terminas predikatyvu eina 

kartu su savo atributu: tampa	daugmaž	neutralus	terminas,	vadinti	chame-
leonišku	terminu.	Platesnis kontekstas:

(143) „Bet būna ir taip, kad pabuvęs purvinas, žodis ilgainiui „išsiprausia“ – iš-
blėsta ir jo pozityvi, ir negatyvi vertybinė įkrova, ir jis t a m p a  d a u g -
m a ž  n e u t r a l u s  t e r m i n a s , o paskui vėl pamažu pradeda akumu-
liuoti teigiamą vertybinę įkrovą.“

4.2. Terminas – aplinkybė (aplinkybiniuose junginiuose).
Terminas terminas	(daugiausia konstrukcijoje – prielinksninėje ar lygi-

namojoje) žymi veiksmo ar būsenos vietą (vartoti	greta	termino X / vietoj 
X termino,	įžvelgti	terminuose), būdą (vartoti	kaip	terminą) ar priežastį (ne-
įprasta	dėl	terminų X), pvz.: 

(144) „Rasa Bertašiūtė straipsnyje „Aukštaičių kaimo architektūros savitumai“ 
teigia, kad etninės architektūros bruožai „atspindi daugiasluoksnes staty-
bos tradicijas, kurios nesunkiai į ž ve l g i a m o s  pastatų planuose, formo-
se, konstrukcijose, detalėse, t e r m i nu o s e “ (p. 102).“

(145) „Karnavalo sąvoką straipsnyje va r t o j a m e  k a i p  t e r m i n ą , žymintį 
konkrečią filosofinę poziciją, taip pat ir tam tikrą egzistencinę nuostatą.“

(146) „Bet n e į p r a s t a  tik d ė l  istoriškai susiformavusių t e r m i n ų  a u k š t o j i 
m a t e m a t i k a ,  m a t e m a t i n ė  a n a l i z ė ,  d i f e r e n c i a l i n i s  i r  i n -
t e g r a l i n i s  s k a i č i av i m a s .“

Taigi sintagminių santykių analizė leidžia kiek kitaip nei įprasta pažvelg-
ti į terminą terminas ir juo įvardijamą sąvoką. Be abejo, įdomių duomenų 

28 Predikatyvų junginiai skiriami ne visuose gramatikos darbuose (plg. DLKG). Čia, kaip sakyta, remiamasi 
V. Labučio sintaksės veikalu (1998). 
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(pavyzdžiui, apie termino ir sąvokos santykį, apie kurį šiek tiek užsimin-
ta) turėtų duoti platesnio nei žodžių junginys konteksto tyrimas, taip pat 
paradigminių termino terminas santykių analizė.

A P i BeN D R i N A M O Si O S  i Š VA D O S
1. Lietuvių mokslo kalbos tekstyne terminas dažniausiai vartojamas pir-

mąja žodynine reikšme – kaip terminologijos (lingvistikos) terminas. Tai, 
kad mokslo tekstuose konkretus kalbos vienetas vadinamas terminu ter-
minas rodo, kad jis yra priskiriamas prie terminų kategorijos. Kita vertus, 
terminą, kadangi jis vartojamas įvairių mokslų tekstuose, galima laikyti ne 
tik metakalbos vienetu, bet ir bendruoju mokslo terminu.

Humanitarinių mokslų tekstuose terminas dar vartojamas determinolo-
gizuota arba praplėsta reikšme – yra antraeilis vietovardžių pavadinimas. 

2. Terminas terminas mokslo kalboje turi atributų, taip pat pats yra 
atributas, jis yra objektas, subjektas, rečiau predikatyvas ar aplinkybė. 

3. Terminas atributiniuose junginiuose su konkrečiais terminais yra ar-
ba vardo turėtojas, arba antraeilis pavadinimas. iš termino terminas atri-
butų matyti, kad terminas priklauso tam tikrai vartosenos erdvei (sričiai 
ir pan.), objektui, kalbai (ar tautai), autoriui (konkrečiam ar kolektyviniam) 
ir kt. Terminas atributu taip pat apibūdinamas pagal kalbą, iš kurios yra 
kilęs, veiksmą, kurio objektas arba subjektas jis yra, laiką, vietą. Atributu 
taip pat išreiškiamas termino vertinimas, nusakoma su reikšme susijusi 
termino ypatybė ir kt.

Terminui kaip posesoriui priklauso apibrėžtys, sinonimai, atitikmenys 
ir kt., o jo sudedamosios dalys yra turinys, reikšmė, prasmė, semantika. 
Patys terminai taip pat yra sudedamosios dalys (žodyno, sistemos ir kt.). 
Terminas kaip atributas gilumoje yra ir veiksmo ar būsenos objektas ar 
subjektas, ir diskusijų priežastis.

4. Objektinių junginių analizė rodo, kad terminas yra vartojimo objek-
tas ir priemonė (įvardijimo, kalbėjimo, raiškos, žymėjimo ir kt.). Jo yra 
ieškoma, jis randamas, imamas, duodamas, įvedamas į tam tikrą erdvę ir 
iš jos pašalinamas, o pačioje erdvėje kas nors su juo daroma arba vyksta. 
Terminas yra ir kalbinės veiklos objektas, ir suvokimo objektas, jis esti 
gavėjas, rezultatas, gretinimo pagrindas, kiekybės turinys ir visumos dalis.

5. Terminas kaip subjektas egzistuoja (arba ne), reiškia ir žymi, taip pat 
atlieka su kalbine veikla siejamus vyksmus, juda tam tikra kryptimi, uži-
ma atitinkamą padėtį erdvėje. Jis ką nors turi (arba neturi), apima, tinka, 
taip pat patiria įvairias kitas būsenas, yra koks nors arba kas nors.
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T E R M I N A S  I N  C O N T E X T  ( T H E  L E V E L  O F  W O R D  P H R A S E S )

The article analyses usage of the main term of terminology terminas ‘term’ in aca-
demic Lithuanian. The material for the research has been extracted from the Corpus 
of Academic Lithuanian (available at http://coralit.lt/). The article deals with the us-
age of the term terminas at the level of word phrases, syntagmatic relations of terminas 
are investigated. Semantic types of phrases with terminas and the main usage models 
of terminas are identified. The aim is to clarify what characteristics and features of the 
concept ‘term’ are explicit in the context.

in the Corpus of Academic Lithuanian terminas is used most frequently in its first 
lexicographical meaning – as a term of terminology (and linguistics). When the term 
terminas is used in reference to a particular term, it shows the estimation that particu-
lar unit belongs to the category of terms. Considering the usage of terminas in aca-
demic texts of different sciences, term can be treated both as a unit of metalanguage 
and a general term of science.

in the texts of humanities terminas is used in determinologizated or expanded 
meaning – as the secondary name for toponyms (terminas	Lietuva ‘term Lithuania’). 

in academic Lithuanian the term terminas has attributes, is an attribute itself, it is 
used as object, subject, and less often – as a predicative or adverbial modifier. 
Terminas in attributive phrases with particular terms is either a name possessor or a 

secondary name. The attributes of terminas show that term belongs to particular space 
(domain etc.), object, language (or nation), author (both individual and collective), 
etc. Term in attributive phrases is modified by a language it originates from, action 
whose object or subject it is, time and place. Term’s attributes express its evaluation, 
features regarding meaning, etc. as well. 

Term as a possessor has definitions, synonyms, equivalents etc. and its components 
are content, meaning, sense, semantics. Terms are components themselves (of diction-
ary, system). in deep structure term as an attribute is both an object and a subject of 
action or state as well as a cause for discussions.

The analysis of objective phrases shows that term is the object of usage and the in-
strument (of nomination, speaking, expression, marking etc.), it is being sought, 
found, taken, given, brought into some space and eliminated from it, and in space 
something is being done or happens with it.

Term is an object of linguistic activities and perception, also a receiver, a result, 
base for comparison, content of quantity and part of a whole. 

Term as a subject exists or not, means and marks, also performs processes related 
to linguistic activities, moves in some direction, takes particular place in space. it has 
something (or not), covers, fits, as well as undergoes various other states, is some-
thing or of some sort.
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Migracijos terminai: lietuviški angl. hotspot 
ir hotspot	approach atitikmenys europos 
Sąjungos institucijų dokumentuose

r o b e r T a S  S T u n ž i n a S
Lietuvių	kalbos	institutas

E S M I N I A I  Ž O D Ž I A I :  migracijos terminai, aprašomasis vertimas, įvykių centrai, karštieji taškai, 
migrantų antplūdis, registracijos centras

2 015 m. prasidėjo europos migracijos krizė – europos Sąjungos šalis 
užplūdo prieglobsčio ieškantys migrantai iš Vakarų ir Pietų Azijos, 
Afrikos ir Vakarų Balkanų šalių. Kai kuriose eS išorės sienos vie-

tose dėl didelių atvykėlių srautų susidarė krizinės teritorijos. Siekdama 
įveikti šią krizę europos Komisija parengė dešimties punktų skubių veiks-
mų planą. europos Parlamentas ir europos Vadovų Taryba jį parėmė, o 
valstybės narės įsipareigojo imtis konkrečių veiksmų, kad, visų pirma, bū-
tų užkirstas kelias tolesnėms žmonių žūtims. europos Komisija, siekdama 
padėti spręsti skubias pasienio valstybių narių problemas, nusprendė vado-
vautis nauju krizės sprendimo požiūriu, pagal kurį europos prieglobsčio 
paramos biuras, europos operatyvaus bendradarbiavimo prie europos Są-
jungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra FRONTeX ir euro-
polas su pasienio valstybėmis narėmis dirbs migrantų antplūdžio vietose, 
kad nustatytų atvykstančių migrantų tapatybę, juos užregistruotų. Tai 
turėtų padėti greičiau taikyti prieglobsčio procedūras, grąžinti neteisėtus 
migrantus, išardyti neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis 
tinklus (plačiau žr. Komisijos komunikatas europos Parlamentui, Tarybai, 
europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„europos migracijos darbotvarkė“, 52015DC02401). Šiuo krizės sprendimo 
požiūriu numatoma migrantų antplūdžio vietose steigti specialius centrus, 
kuriuose atvykėliai bus registruojami, nustatoma jų tapatybė, imami pirš-
tų atspaudai. Tokie su reikiama infrastruktūra įsteigti centrai padės nusta-

1 Skliaustuose nurodytas dokumento identifikacinis („Celex“) numeris. Pagal šį numerį dokumentą galima 
rasti europos Sąjungos teisės aktų ir kitų viešų dokumentų bazėje „eUR-lex“.
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tyti, kuriems asmenims reikalinga tarptautinė apsauga (plačiau žr. 2015 m. 
birželio 25 d. ir 26 d. europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados, St 
11782 2015 iNiT2). 

Svarbiems europos migracijos krizės reiškiniams įvardyti vartojamas angl. 
terminas hotspot. Juo žymima migrantų antplūdžio vieta prie eS išorės 
sienos (angl. hotspot, hotspot	 area3) ir tokioje vietoje įsteigtas migrantų 
registracijos centras (angl. hotspot). Nagrinėjamas terminas įeina į kitų 
svarbių sudėtinių migracijos terminų sudėtį. Todėl kartu su hotspot	minė-
tinas ir sudėtinis terminas hotspot	approach. Juo ir sinonimais hotspot	sys-
tem, hotspot	 concept ir hotspot	method4 vadinamas anksčiau minėtas mi-
grantų antplūdžio vietų valdymo požiūris. Hotspot vartosena migracijos 
srityje plečiasi ir jis vartojamas kalbant apie į valstybę narę išsiųstą eksper-
tų grupę, kuri padeda vietos institucijoms identifikuoti ir registruoti nau-
jai atvykusius migrantus (angl. hotspot	team), grupę, galinčią gabenti mo-
biliąją migrantų registravimo įrangą už registracijos centro ribų (angl. 
mobile	hotspot	team) ir pagalbinę grupę, kuri padeda su imigrantų antplū-
džiu susidūrusioms šalių institucijoms (angl. Support	Team	for	the	“hotspotsˮ). 

eS institucijų terminų bazėje iATe fiksuojami du daugiareikšmio angl. 
hotspot termino lietuviški atitikmenys: 1. migrantų	antplūdžio	vieta – „vie-
ta prie eS išorės sienos, kurioje yra susidaręs didelis migrantų antplūdis“, 
2. migrantų	antplūdžio	valdymo	centras – „pirminio priėmimo infrastruk-
tūra, kurios paskirtis – atlikti į eS valstybę narę prie eS išorės sienos 
atvykusių migrantų tapatybės nustatymą, registravimą ir pirštų atspaudų 
ėmimą“. Migracijos krizės europos Sąjungos pasienyje valdymo principą 
(angl. hotspot	approach) žymi terminas migrantų	antplūdžio	valdymo	požiū-
ris – „požiūris, pagal kurį europos prieglobsčio paramos biuras, FRONTeX 
ir europolas su pasienio valstybėmis narėmis dirbs vietoje, kad greitai 
nustatytų atvykstančių migrantų tapatybę, juos užregistruotų ir paimtų jų 

2 Skliaustuose nurodoma dokumento nuoroda iš europos Vadovų Tarybos ir europos Sąjungos Tarybos 
dokumentų registro.

3 Anglų kalba migrantų antplūdžio vieta vadinama dviem sinoniminiais terminais – vienažodžiu hotspot ir 
sudėtiniu hotspot	area. Abu terminai įtraukti į eS institucijų terminų bazę iATe, pirmenybė teikiama 
vienažodžiui terminui. Dokumentuose vienažodžių ir sudėtinių terminų yra beveik po lygiai. 

4 iATe fiksuojami tik du terminai – hotspot	approach	ir hotspot	system. Dažniausiai vartojamas hotspot	
approach, o hotspot	system	pasitaiko vos keliuose dokumentuose. Pastebėta, kad kai kuriuose dokumen-
tuose ta pačia reikšme vartojami terminai hotspot	concept ir hotspot	method. iš lietuviškų atitikmenų ma-
tyti, kad jie hotspot	approach	sinonimai. Toliau analizuojant terminus į pagrindinių dėmenų varijavimą 
nekreipiama dėmesio.
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pirštų atspaudus, taip prieglobsčio prašytojams iš karto bus taikoma prie-
globsčio procedūra“ (iATe). Tačiau eS institucijų dokumentuose galima 
aptikti gerokai daugiau lietuviškų atitikmenų. Šie lietuviški atitik menys ir 
yra nagrinėjimo objektas. Straipsnio tikslas – nustatyti visus angl. hotspot	
ir jo giminiško termino	hotspot	approach lietuviškus atitik menis, išanali-
zuoti jų raišką ir kitimą, apsvarstyti galimas varijavimo priežastis. Nevie-
nalyčio tiriamosios medžiagos objekto pasirinkimą lėmė kelios priežastys. 
Visų pirma angl. hotspot ir hotspot	approach yra glaudžiai susiję terminai, 
sudarantys tam tikrą terminų mikrosistemą, visų migracijos terminų su 
dėmeniu hotspot branduolį. Abu terminai yra plačiai paplitę ir vartojami 
daugelyje eS dokumentų. Nors dėmuo approach termino hotspot sąvoki-
nio lauko nekeičia, verčiamas hotspot	approach nevienodai. Kitiems sudė-
tiniams terminams su dėmeniu hotspot (hotspot	team, mobile	hotspot	team, 
support	team	for	the	“hotspotsˮ) daug dėmesio neskiriama, nes kol kas jie 
nėra plačiai paplitę ir jų atitikmenys priklauso nuo pagrindinių terminų – 
hotspot ir hotspot	approach. Medžiaga rinkta iš europos Vadovų Tarybos 
ir europos Sąjungos Tarybos dokumentų, pateiktų europos Vadovų Ta-
rybos ir europos Sąjungos Tarybos dokumentų registre (eVTR). Straips-
nio įžanginėje dalyje aptariamas migracijos termino hotspot	vartojimo 
kontekstas, pristatoma lietuviškų atitikmenų gausumo problematika. Dės-
tomoji dalis sudaryta iš šešių skyrelių. iš pradžių aptariama angliško ter-
mino hotspot vartosena europos Sąjungos institucijų dokumentuose, žiū-
rima, kokiomis reikšmėmis apskritai terminas vartojamas. Kituose skyre-
liuose analizuojamos angl. hotspot ir hotspot	approach lietuviškų atitikme-
nų grupelės. Dėstomosios dalies pabaigoje aptariami giminiški migracijos 
terminai su dėmeniu hotspot ir jų lietuviški atitikmenys. Straipsnio pabai-
goje pateikiamos išvados, šaltiniai ir literatūra.

A N GL .  HOTSPOT  VA rto S enA 
eS  i N ST i T U Ci J Ų  D O K U M eN T U O Se

Prieš pradedant atitikmenų analizę reikia paminėti, kad angl. hotspot yra 
metaforinis5 įvairiomis reikšmėmis vartojamas specialiosios leksikos vie-
netas. Jo reikšmes veikiausiai lėmė paprastosios kalbos perkeltinės reikšmės, 
žyminčios tam tikras aktyvias vietas, pvz.: hotspot – 2. “A place of sig-
nificant activity, danger, or violence [didelio aktyvumo, pavojaus ar smur-

5 Pirminė (tiesioginė) žodžio reikšmė – „įkaitusi vieta“ (žr. ODe).
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to vieta]ˮ, 3. “A popular place of entertainment [populiari pramogų vie-
ta]ˮ (žr. ODe). Tam tikros svarbios vietos įvardijamos ir eS dokumentuo-
se. Pavyzdžiui, žymima saugotina vieta, kuriai būdinga biologinė įvairovė, 
arba svarbi gamtinė vietovė (žr. ST 11510 2006 ADD 9; ST 12324 2009 iNiT), 
taip pat užterštos (žr. ST 18170 2013 ADD 4) ar klimato pokyčių pa-
veiktos vietovės (žr. ST 8595 2014 ADD 3). Angl. hotspot būdinga me-
tonimiška6 vartosena – juo vadinamos ir užterštos vietos, ir taršos šaltiniai 
(ST 16245 2009 iNiT). Kai kuriais atvejais tai būdinga ir lietuviškiems 
atitikmenims – išverstuose dokumentuose7 užteršta vieta ir taršos šaltinis 
vadinami židiniu (žr. ST 9365 2004 iNiT; ST 16245 2009 iNiT). ekono-
mikos ir inovacijų kontekste angliškas terminas žymi inovatyvų, perspek-
tyvų regioną (žr. ST 14307 2011 iNiT). 

Dokumentuose, kuriuose kalbama apie nusikaltimų kontrolę, įvardijama 
neigiamų reiškinių teritorija (žr. ST 11087 2013 iNiT). išverstuose doku-
mentuose vartojamas aprašomasis atitikmuo – vieta,	kurioje	plėšimų	mastas	
jūroje	yra	didelis	(ST 7168 2015 iNiT). Kai kalbama apie terorizmo pre-
venciją, hotspot vadinamos žmonių susibūrimo vietos (žr. ST 9550 2014 
iNiT). Taip pat aptariamas leksinis vienetas vartojamas krizinės, pavyzdžiui, 
karo nuniokotos teritorijos reikšme, jo lietuviškas atitikmuo – karštasis	
taškas (ST 14110 2013 iNiT). Kai kalbama apie migraciją, angl. hotspot 
vartojamas nelegalaus sienos kirtimo vietos ar jos žymės žemėlapyje reikš-
me (žr. ST 12570 2004 iNiT; ST 16423 2012 iNiT; ST 10696 2007 iNiT). 
Kai kuriuose dokumentuose aptariamas terminas vartojamas iškart abiem 
reikšmėmis (ST 10696 2007 iNiT). Kai kada hotspot vartojamas abstrakčiai, 
kaip pasakymų main	problem, significant	issue, weak	point (probleminis	klau-
simas, svarbus	klausimas, reikšmingas	elementas) sinonimas (žr. ST 11308 
2009 ADD 3; ST 8345 2013 ADD 2). Be to, hotspot vartojamas kaip 
telekomunikacijų ir kompiuterijos terminas8, kurio lietuviški atitikmenys 
yra viešosios	interneto	prieigos	taškas	ir saitavietė (žr. LRTB; iATe).

Naujų reikšmių angl. hotspot įgijo europos migracijos krizės konteks-
te. Tiesa, angliškam terminui būdinga reikšmių kaita. iš pradžių angliškas 

6 Metonimija – žodžio ar junginio reikšmės perkėlimas pagal žymimų sąvokų tarpusavio ryšį, vidinį 
artimumą (LKe 2008: 350).

7 Ne visi dokumentai yra išversti į lietuvių kalbą, todėl apibendrinti iš kelių lietuviškų atitikmenų 
vartojimo atvejų negalima.

8 Šios reikšmės taip pat fiksuojamos ir Oksfordo žodyne: 4. “An area on a computer screen which can be 
clicked to activate a function, especially an image or piece of text acting as a hyperlinkˮ, 4.1 “A public 
place where a wireless signal is made available so that the internet can be accessedˮ (ODe). 
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terminas vartojamas abstrakčiai – kalbama apie didelius migrantų srautus 
eS pasienyje. Jo reikšmė aiškėja iš žodžių junginio main	hotspot	of	mi-
gratory	 flows, savarankiško lietuviško atitikmens terminas neturi, pvz.: 
„Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu d idž i aus i  mig ran tų  s r au t a i  [“As 
the main ho t spo t  o f  mig r a to r y  f l ows”] užregistruoti Viduržemio 
jūros regione ir jie daro poveikį visai europai, ypač daug dėmesio turė-
tų būti skirta visų pirma išsamių veiksmų, kurie turi būti įgyvendinti 
trumpuoju laikotarpiu šioje veiklos srityje, nustatymui <...>“ (ST 14141 
2014 iNiT). Vėliau angl. hotspot imtas vartoti konkrečiomis migrantų 
antplūdžio vietos ir toje vietoje įsteigto migrantų registracijos centro 
reikšmėmis. Sudėtiniu terminu hotspot	 approach įvardijama migrantų 
antplūdžio vietų valdymo koncepcija. Visų šių dalykų įvardijimas lietu-
viškais atitikmenimis įvairavo.

ĮVYKIŲ	 CENTRAS ,  ĮVYKIŲ	 CENTRO	 POŽIŪRIS
Ankstesniuose dokumentuose vartojamas dvižodis nemetaforinis hotspot 

atitikmuo – įvykių centras. Šis atitikmuo vartojamas dviem reikšmėmis – 
antplūdžio vietos ir registracijos centro, pvz.: „Visų pirma, remdamasi 
„įvyk ių  cent r uose“9 sukaupta patirtimi [“in particular, building on the 
experience with the hotspots”], ji apsvarstys galimybę sukurti FRONTeX 
skubios grąžinimo pagalbos būrius, kurie teiktų valstybėms narėms para-
mą tapatybės nustatymo, konsulinio bendradarbiavimo su trečiosiomis 
šalimis ir grąžinimo operacijų organizavimo srityse“ (ST 11846 2015 iNiT). 
„Įvyk ių  cen t r a i  turi pradėti veikti [“Hot spo t s  must become opera-
tional”] vos tik įsigalios Tarybos sprendimas dėl perkėlimo europos Są-
jungoje“ (ST 11782 2015 iNiT). Sudėtiniu terminu įvykių	centro	požiūris 
įvardijama valdymo koncepcija, pvz.: „Pirma, Komisija vadovausis nauju 
„į vyk ių  cen t ro“  pož iū r iu  [ “First, the Commission will set up a 
new ‘Hot spo t’ approach”] , pagal kurį europos prieglobsčio paramos 
biuras, FRONTeX ir europolas su pasienio valstybėmis narėmis dirbs 
vietoje, kad greitai nustatytų atvykstančių migrantų tapatybę, juos užre-
gistruotų ir paimtų jų pirštų atspaudus. Šios agentūros dirbs papildydamos 
viena kitą“ (ST 8961 2015 iNiT).

Angliškų metaforinių terminų vertimas nemetaforiniais terminais, arba 
demetaforizacija, yra vienas iš europos Sąjungos teisės aktų terminų ver-

9 Kabutėmis informuojama apie skolintas perkeltines reikšmes.
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timo būdų10. Demetaforizacijos būdu originalo kalbos metaforinę reikšmę 
turintis termino žodis arba žodžių junginys vertimo kalboje pakeičiamas 
metaforinės reikšmės neturinčiais dėmenimis, kurie paprastai žymi kitus 
požymius (Zaikauskas 2014: 81). 

KRIZINIS 	MIGRACIJOS 	 TAŠKAS, 	 KRIZINIS 	MIGRACIJOS	
CENTRAS ,  KRIZINIO 	MIGRACIJOS 	 CENTRO	 KONCEPCI JA 
i r  K i t i  At i t i K m en yS

Vėliau pradedami vartoti ilgesni atitikmenys, kuriais siekiama tiksliau 
nurodyti įvardijamų sąvokų požymius. Terminų tikslumas priklauso nuo 
jų vienareikšmiškumo, reikšmės apibrėžtumo ir motyvacijos (Gaivenis 
2002: 38). Kaip teigia Stasys Keinys, „labai svarbu surasti tinkamą termi-
no išraišką, nes nuo to, kokie sąvokos požymiai imami įvardijimo pamatu 
ir kaip tuos požymius išreiškia sudedamosios termino dalys, tiesiog pri-
klauso ir paties termino tikslumas. Kitaip sakant, tikslus terminas jau 
pačia savo sandara turi teisingai orientuoti vartotojus“ (1980: 32). Prade-
dami vartoti į migracijos krizę orientuojantys terminai. Vengiama daugia-
reikšmiškumo11 ir sąvokoms įvardyti vartojami skirtingi atitikmenys. Ant-
plūdžio vieta vadinama kriziniu	migracijos	 tašku, registracijos centras – 
kriziniu	migracijos	 centru, pvz.: „Kr i z in i s  m ig r a c i j o s  t a š k a s  – tai 
vietovė prie išorės sienų [“A ‘ho t spo t’ is an area at the external border”], 
kur susiduriama su neproporcingai dideliu migracijos spaudimu“ (St 12313 
2015 ADD 2). „Visos valstybės narės ir FRONTeX glaudžiai bendradar-
biaus itin aktyviai dalyvaudamos steigiant kr iz in ius  mig rac i jos  cent-
r us  [“All Member States and Frontex will cooperate closely in playing 
a particularly active role in the establishment and functioning of the 
hot spot s”] ir vykdant jų veiklą, kiek tai susiję su grąžinimo operacijomis, 
kaip yra pabrėžta 2015 m. rugsėjo 23 d. europos Vadovų Tarybos išva-
dose“ (ST 12420 2015 iNiT).

Valdymo koncepcija (angl. hotspot	approach / hotspot concept) vadinama 
dvejopai – krizinių	migracijos	taškų	principu, krizinių	migracijos	centrų	kon-
cepcija, pvz.: „Reikia nedelsiant papildomai padidinti pagalbą ekstrema-

10 Plačiau apie europos Sąjungos teisės aktų terminų vertimo būdus žr. Zaikauskas 2014: 71–89.
11 Kai kada daugiareikšmiškumo vengiama ir dokumentuose anglų kalba. Terminų vartosena atskiriama  

ir centrams pavadinti vartojamas angl. hotspot, o antplūdžio vietoms – angl. hotspot	area	(žr. ST 12313 
2015 iNiT). Tačiau vartosena varijuoja ir antplūdžio vieta vadinama ir angl. hotspot, ir hotspot	area		
(žr. ST 12313 2015 ADD 2).
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liosios situacijos atveju iš PMiF (80 mln. eUR) ir VSF (20 mln.), siekiant 
paremti visai neseniai su migrantų antplūdžiu susidūrusias valstybes nares 
ir padėti taikyti k r i z in ių  mig rac i jo s  t a škų  p r inc ipą  [“implemen-
tation of the ho t spo t s  app roach”]“ (ST 12502 2015 iNiT). „Šiuo 
atžvilgiu Čekija dar pareiškia, kad perkėlimas iš Graikijos ir italijos pri-
klauso nuo apčiuopiamų būtent tų valstybių narių rezultatų, susijusių su 
migrantų registravimu, tapatybės nustatymu ir pirštų atspaudų paėmimu, 
taip pat pažangos grąžinant neteisėtus migrantus, kurie neatitinka tarp-
tautinės apsaugos reikalavimų, be kita ko, naudojantis parama, gaunama 
įgyvendinant k r i z in ių  mig rac i jo s  cen t rų  koncepc i j ą  [ “ imple-
mentation of the “ho t spo t s” concep t”]“ (ST 11088 2015 ADD 1).

Antrasis atitikmuo krizinių	migracijos	centrų	koncepcija	/ požiūris laikytinas 
tikslesniu – dėmuo centras apima ir požymį „valdyti“12. Terminas krizinių	
migracijos	taškų	principas tokio požymio tiesiogiai nerodo ir būtų tikslesnis 
su papildomu dėmeniu valdymas – krizinių	migracijos	taškų	valdymo	prin-
cipas	/ požiūris. Tačiau tokio atitikmens dokumentuose neaptikta.

KARŠTIEJ I 	 TAŠKAI ,  KARŠTŲJŲ	 TAŠKŲ	 POŽIŪRIS
Kai kuriuose dokumentuose vartojami vertiniai. Kalkiavimas yra beekvi-

valentės originalo kalbos leksikos tiesioginio (arba kopijuojamojo) vertimo 
atmaina, taikoma tik dariniams ir pastoviems žodžių junginiams. Pažodžiui 
išverčiant originalo kalbos leksikalizuotus žodžių junginius vertimo kal-
boje sudaromi analogiškos struktūrinės reikšmės žodžių junginiai, vadi-
nami kalkėmis (pranc. calque), arba vertiniais, kuriais siekiama plėtoti ver-
timo kalbos leksiką (Pažūsis 2014: 261). Toks santykis, kai kiekvieną ori-
ginalo kalbos termino dėmenį atitinka vienas vertimo kalbos termino 
dėmuo ir jų esminės kokybinės charakteristikos sutampa, vadinamas su-
tapimu (Zaikauskas 2014: 76). Antplūdžio vietos ir registracijos centrai 
vadinami bendru atitikmeniu karštieji	taškai, o valdymo požiūris – karš-
tųjų	taškų	koncepcija: „Todėl Komisija siūlo išlaikyti TB Nr. 7/2015 pro-
jekte siūlomą padidintą trijų pagrindinių eS agentūrų (FRONTeX, eASO 
ir europolo) personalo skaičių, taip pat stiprinti FRONTeX operatyvinius 
pajėgumus grąžinimo ir bendradarbiavimo „kar š tuos iuose  t a škuose“ 
srityse [“in the field of return and cooperation in the hot spot s  a rea s”]“ 

12 Žodis centras žymi kokiai nors veiklai skirtą įstaigą, vietą, kurioje kas nors sutelkta, pvz.: centras – 3.	įstai-
ga,	skirta	kokiai	veiklai,	kur	kas	nors	sutelkta (BŽ). Terminijoje centras turi informacijos rinkimo ir valdymo 
vieneto reikšmę, pvz.: Centras	–	valdymo,	vadovavimo,	informacijos	rinkimo	ir	pan.	organas (KarŽ). 
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(ST 12989 2015 iNiT). „Karš t ie j i  t a ška i“: 20 mln. eUR, siekiant veiks-
mingiau įgyvendinti „ka r š tų jų  t a š kų“  koncepc i j ą , ypač vykdant 
operatyvinę veiklą, pvz.: a) įrengti mobilius biurus „kar š tuos iuose  t a š-
kuose“  ir atvykimo vietose; b) užtikrinti gerą skaitmeninių (pirštų at-
spaudų) duomenų perdavimo ryšį [“Hot spo t s : eUR 20 million to en-
hance the effectiveness of the implementation of the ho t spo t s  con -
cep t , in particular for operational activities such as: a) deployment of 
mobile offices in the ho t spo t  a r e a s  and the places of arrival; b) pro-
viding good connectivity for transmission of digital (fingerprints) data”] 
<...>“ (ST 12989 2015 iNiT).

Kartais kalkiavimas (imitacinis vertimas), lyginant su kitais beekvivalen-
tės leksikos perteikimo būdais, turi tam tikrų pranašumų. Vertiniams yra 
būdingas glaustumas, ypač palyginti su aprašomaisiais atitikmenimis (žr. 
Pažūsis 2014: 267). Kita vertus, vertiniai priskiriami prie nemotyvuotųjų 
terminų13, o terminologijoje svarbu, kad termino forma kuo tiksliau at-
spindėtų sąvokos turinį. Matyt, todėl kur kas dažniau verčiamuose doku-
mentuose verčiamasi aprašomaisiais atitikmenimis. 

MIGRANTŲ	 ANTPLŪDŽIO	 VIETA, 	MIGRANTŲ	 ANTPLŪDŽIO	
VALDYMO	 CENTRAS, 	 MIGRANTŲ	 ANTPLŪDŽIO	 VALDYMO	
POŽIŪRIS 	 i r  K i t i  At i t i K m en yS

Vėliausiuose dokumentuose vartojami atitikmenys be dėmens krizinis. 
Tokią terminų kaitą lėmė nekalbiniai veiksniai. europos Sąjungos Tarybos 
terminologai teigia, kad dėl tam tikrų politinių aspektų vengiama dėme-
nų krizė, krizinis14. Aptariamoms migracijos sąvokoms įvardyti vartojami 
aprašomojo pobūdžio atitikmenys. Aprašomasis vertimas yra viena beekvi-
valentės leksikos apytikslio vertimo atmaina. Verčiamo leksinio vieneto 
denotacinė reikšmė perteikiama laisvu žodžių junginiu, nusakančiu kai 
kuriuos esminius jo denotato požymius. Aprašomasis vertimas gali būti 
taikomas verčiant iš anglų kalbos lietuvių kalboje žodžio lygmens atitik-
menų neturinčius terminus (žr. Pažūsis 2014: 277–278). Antplūdžio vie-

13 Valerija Danilenko vertinius laiko nemotyvuotais terminais (Даниленко 1977: 63).
14 Apie tai buvo kalbėta 2016 m. vasario 25–26 d. europos Vadovų Taryboje vykusio seminaro „The Chal-

lenges of Finding the Most Adequate equivalents of eU Legislative Jargon in Different Domains. inter-
active Discussion on Term Variation and Synonyms“ metu. Tą patį europos Vadovų Tarybos terminolo-
gai pabrėžė ir Lietuvių terminologijos forumo 6-osios konferencijos metu 2016 m. birželio 3 d. (apie 
LTF konferenciją plačiau žr. Labanauskienė, Urniežiūtė 2016: 26). 
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ta vadinama trižodžiu terminu migrantų	antplūdžio	vieta, pvz.: „Mig ran -
tų  antp lūdž io  v ie tos  <...> Kas jau padaryta? [“Hotspots  <...> What 
has been done”]“ (ST 13121 2015 ADD 3).

Centras įvardijamas dviem atitikmenimis. Dokumentuose vyrauja ke-
turžodis terminas migrantų	antplūdžio	valdymo	centras, pvz.: „<...> ryž-
tingai tęsti darbą per sutartą laikotarpį toliau steigiant mig r an tų  an t -
p lūdž io  va ldymo cen t r u s  [“press ahead with the establishment of 
further ho t spo t s ”], kad būtų užtikrintas tarptautinės apsaugos prašyto-
jų ir kitų migrantų tapatybės nustatymas, registravimas ir pirštų atspaudų 
ėmimas“ (ST 11137 2015 iNiT). Galima aptikti ir trižodžio termino mig-
rantų	antplūdžio	centras vartojimo atvejų, pvz.: „Be to, bus paskirti mig-
r an tų  an tp lūdž io  c en t rų  valdytojai / viršininkai [“The ho t spo t 
managers/governors will be appointed as well”]“ (ST 7180 2016 ADD 3). 
Keturžodis terminas yra tikslesnis – dėmuo valdymo tiksliau atskleidžia 
sąvokos turinį. 

Koncepcija įvardijama keturiais atitikmenimis. Dažniausiai vartojamas 
migrantų	antplūdžio	valdymo	požiūris, pvz.: „Skubiai pritaikius m ig r an -
t ų  a n t p l ū d ž i o  va l d y m o  p o ž i ū r į  [“The rapid roll-out of the 
ʽho t s po tʼ a pp ro a ch”], remiamos labiausiai paveiktos valstybės narės, 
kad jos galėtų užtikrinti tinkamą atvykstančiųjų asmenų priėmimą, jų 
tapatybės nustatymą ir duomenų tvarkymą“ (ST 13121 2015 iNiT). Re-
čiau vartojami atitikmenys migrantų	antplūdžio	vietų	požiūris	ir migrantų	
antplūdžio	centrų	požiūris, pvz.: „Kaip Komisijos įgyvendintini veiksmai, 
be kita ko, nurodytas europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų įsteigi-
mas, didesnis europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vaidmuo 
organizuojant ir koordinuojant grąžinimą, agentūrų tarpusavio bendra-
darbiavimas, geresnis Agentūros ir valstybių narių turto valdymas ir nau-
jojo mig r an tų  an tp lūdž io  v i e tų  pož iū r i o  nustatymas [“initiation 
of the new ʽho t spo tʼ a pp roach”]“ (ST 15398 2015 iNiT). „Įgyvendin-
damos m ig r an tų  an tp lūdž io  c en t rų  pož iū r į  [“implementing the 
ho t spo t  app roach”] ir atlikdamos perkėlimą europos Sąjungoje, vals-
tybės narės turi ypač daug dėmesio skirti nelydimų nepilnamečių porei-
kiams <...>“ (ST 6056 2016 iNiT). Kai kuriuose dokumentuose vartoja-
mas penkiažodis atitikmuo – migrantų	antplūdžio	vietų	valdymo	metodas, 
pvz.: „Be veiksmingo sienų valdymo, šiame kontekste ypač svarbu veiks-
mingai įgyvendinti m ig r an tų  an tp lūdž io  v i e tų  va ldymo  me to -
dą  [“implementation of the ho t spo t s  app roach”], padedant atitinka-
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moms agentūroms, taip pat vykdyti perkėlimo europos Sąjungoje me-
chanizmą <...>“ (ST 5985 2016 iNiT).

Penkiažodis terminas yra tiksliausias – koncepcijoje kalbama ne apie 
viso migrantų srauto, o antplūdžio vietų valdymą: „požiūris, pagal kurį 
europos prieglobsčio paramos biuras, FRONTeX ir europolas su pasienio 
valstybėmis narėmis dirbs vietoje, kad greitai nustatytų atvykstančių mi-
grantų tapatybę, juos užregistruotų ir paimtų jų pirštų atspaudus, taip 
prieglobsčio prašytojams iš karto bus taikoma prieglobsčio procedūra“ 
(iATe). Trumpesnio termino teikimą terminų bazėje iATe, matyt, lėmė 
patogumo kriterijus ir poreikis vartoti trumpesnius terminus. Kaip teigia 
St. Keinys, „terminų trumpumo siekimas visų pirma yra susijęs su kalbos 
ekonomijos reikalavimais. Kalbos išraiškos priemonių trumpinimas, glau-
dinimas vyksta ir natūraliai. O kadangi terminologija yra sąmoningai, 
specialiai žmonių kuriama ir tvarkoma sritis, ir trumpumo čia galima 
siekti sąmoningai“ (Keinys 1980: 43).

K i T i  M i GR ACi J O S  T eR M i N A i  SU  D ėM eN i U  HOTSPOT 
Angl. hotspot įeina ir į kitų migracijos terminų sudėtį. Dokumentuose 

galima aptikti terminą mobile	hotspot	team, juo įvardijama grupė, galinti 
registruoti migrantus už registracijos centro ribų. iš viso aptikti keturi šio 
termino atitikmenys – du keturžodžiai, vienas penkiažodis ir vienas šešia-
žodis: migrantų	antplūdžio	valdymo	grupė, mobili	migrantų	valdymo	grupė, 
mobili	migrantų	antplūdžio	valdymo	komanda,	mobili	migrantų	antplūdžio	
valdymo	centro	grupė, pvz.: „Komisija yra pasirengusi suburti novatorišką 
mig ran tų  an tp lūdž io  va ldymo g r upę  [“The Commission is ready 
to organise an innovative mobi l e  ho t spo t  t eam”] (kurioje dalyvauja 
FRONTeX ir ePPB atstovai) rytinėje Sicilijos dalyje, kad ji padėtų atlikti 
tapatybės nustatymo, pirštų atspaudų ėmimo ir informacijos teikimo mi-
grantams <...>“ (ST 6056 2016 iNiT). „Pastaruoju metu atidarius europos 
kovos su kontrabanda centrą europole, netrukus turi būti nusiųstas dar bent 
vienas darbuotojas, kad būtų galima sustiprinti mobi l i ą  mig rantų  ant-
p lūdž io  va ldymo  komandą  [“to reinforce the mob i l e  Ho t spo t 
t eam”] Sicilijoje“ (ST 6056 2016 ADD 3). „Tai ypač pasakytina apie pirš-
tų antspaudų specialistus, kurie reikalingi siekiant užtikrinti visišką italijos 
migrantų antplūdžio valdymo centrų funkcionalumą; nusiuntus šiuos spe-
cialistus būtų patenkinti bent minimalūs visų atidarytų migrantų antplūdžio 
valdymo centrų ir mob i l io s  mig ran tų  va ldymo g r upės  poreikiai 
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[“such deployments must at least cover minimum levels in all open hotspots 
and the mobi l e  ho t spo t  t eam”]“ (ST 6056 2016 ADD 3).

Šešiažodis atitikmuo mobili	migrantų	antplūdžio	valdymo	centro	grupė yra 
tiksliausias – keturžodžiai terminai nenurodo visų sąvokos požymių, o 
penkiažodis mobili	migrantų	antplūdžio	valdymo	komanda	nežymi, kad gru-
pė priklauso migrantų antplūdžio valdymo centrui ir yra jo dalis. Tačiau 
atsižvelgiant į terminų patogumo aspektą ir giminiško termino hotspot	
approach atitikmens migrantų	 antplūdžio	 valdymo	 požiūris trumpinimo 
pavyzdį, vartotinas keturžodis terminas mobili	migrantų	valdymo	grupė. 

Terminų bazėje iATe užfiksuoto termino Support	Team	for	the	“hotspotsˮ	
lietuviškas atitikmuo – migracijos	 valdymo	 rėmimo	 grupė, t. y. „ekspertų 
grupė, siunčiama padėti nacionalinėms institucijoms valstybėje narėje, 
susiduriančioje su labai dideliu migracijos spaudimu prie jos sienų“ (iA-
Te). Atsižvelgiant į angl. hotspot aprašomuosius atitikmenis turėtų būti 
migrantų	 antplūdžio	 valdymo	 centro	 paramos	 grupė. Tačiau, matyt, vado-
vaujamasi terminologijos ekonomiškumo principu ir teikiamas patogesnis 
keturžodis terminas.

iATe taip pat teikiamas terminas hotspot	 team, įvardijantis į pasienio 
valstybę narę išsiųstą ekspertų grupę, kuri padeda vietos institucijoms 
identifikuoti ir registruoti naujai atvykusius migrantus. Lietuviškų atitik-
menų aptikti nepavyko – dokumentuose vartojamas tik mobile	 hotspot	
team. Siūlytinas termino atitikmuo – migrantų	antplūdžio	valdymo	grupė.

Taip pat galima aptikti kitokių sudėtinių terminų su dėmeniu hotspot 
vartojimo atvejų. Terminu hotspot	port vadinamas uostas, pvz.: „Komisija 
yra pasirengusi suburti novatorišką migrantų antplūdžio valdymo grupę 
(kurioje dalyvauja FRONTeX ir ePPB atstovai) rytinėje Sicilijos dalyje, 
kad ji padėtų atlikti tapatybės nustatymo, pirštų atspaudų ėmimo ir infor-
macijos teikimo migrantams, kurie negali būti išlaipinami nustatytuose 
mig ran tų  an tp lūdž io  va ldymo v ie tų  uos tuose  [“provision of 
information to migrants who cannot be disembarked in the designated 
ho t spo t  por t s”] siekiant užpildyti migrantų pirštų atspaudų ėmimo ir 
registravimo spragas už migrantų antplūdžio valdymo centrų ribų“ (ST 
6056 2016 iNiT). iš konteksto galima spręsti, kad kalbama apie uostą, 
kuriame įsteigtas migrantų antplūdžio valdymo centras. Tokiu atveju pa-
vartotas terminas migrantų	antplūdžio	valdymo	vietų	uostas nėra visai aiš-
kus – užtektų keturžodžio migrantų	antplūdžio	valdymo	uostas.
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i Š VA D O S
1. Angl. hotspot yra įvairiomis reikšmėmis europos Sąjungos instituci-

jų dokumentuose vartojamas metaforinis leksinis vienetas, dažniausiai 
vartojamas kaip telekomunikacijų ir kompiuterijos terminas arba žymintis 
kokiu nors aspektu svarbią teritoriją ar vietą. 

2. europos migracijos krizės kontekste angl. hotspot įgijo naujų reikšmių 
ir jis vartojamas migracijos sąvokoms – migrantų antplūdžio vietai, mi-
grantų registracijos centrui, migrantų antplūdžio vietų valdymo koncepci-
jai – įvardyti. Termino vartojimas plečiasi ir formuojasi visa terminų gru-
pė. Sudėtiniais terminais su dėmeniu hotspot žymimos migrantų antplūdžio 
vietose dirbančios grupės, uostas, kuriame įsteigtas registracijos centras. 

3. Hotspot ir hotspot	 approach turi aštuoniolika lietuviškų atitikmenų, 
kuriuos laiko ir raiškos atžvilgiu galima suskirstyti į keturias grupes. Anks-
tesniuose dokumentuose vartoti abstraktūs ir kelioms sąvokoms bendri 
atitikmenys (įvykių	centras, įvykių	centro	požiūris), vėlesniuose – ilgesni ir 
tikslesni, į migracijos krizę orientuojantys atitikmenys (krizinis	migracijos	
taškas, krizinis	migracijos	centras, krizinio	migracijos	centro	požiūris	ir kt.). 
Vėliausiuose dokumentuose vartojami aprašomojo pobūdžio atitikmenys 
(migrantų	antplūdžio	vieta, migrantų	antplūdžio	centras, migrantų	antplūdžio	
valdymo	požiūris	ir kt.). 

4. Atitikmenų kaitą lėmė ne tik skirtingų vertimo būdų taikymas, tin-
kamų kalbos išraiškos priemonių paieška ar siekis tiksliau įvardyti sąvokas, 
bet ir politinės priežastys.

5. Angl. hotspot atitikmenų kaita rodo, kad lietuvių vertimo terminolo-
gijos darbe vadovaujamasi terminologijos tikslumo reikalavimu – stengia-
masi vengti terminų daugiareikšmiškumo, vartojami ilgi terminai, tiksliau 
atspindintys sąvokos turinį. Kita vertus, terminų vartoseną lemia ir pato-
gumo aspektas. Sudėtinių terminų atveju labai ilgų atitikmenų vengiama.

6. Migracijos terminų analizė rodo, kad lietuviškų atitikmenų tikslumo 
ir patogumo reikalavimų derinimas praktiniame vertimo terminologijos 
darbe yra aktualus šiandieninių terminologijos tyrimų objektas. 
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M I G R AT I O N  T E R M S :  L I T H U A N I A N  E Q U I VA L E N T S  F O R  T H E  T E R M S  H O T S P O T  A N D  H O T S P O T  A P P R O A C H 

I N  D O C U M E N T S  O F  E U  I N S T I T U T I O N S 

in this article Lithuanian equivalents of the english term hotspot have been ana-
lyzed. Hotspot is a metaphor in eU documents commonly used as iT term or term 
designating an important territory or a territory to be protected. in the context of the 
european migration crisis the term hotspot has acquired new meanings and is com-
monly used to designate an area which is under pressure from migratory flows and al-
so a registration center of migrants established in such area and the principles of con-
trol of such areas. 
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in translated eU documents the terms hotspot and hotspot	approach have 18 Lithu-
anian equivalents which can be divided into four main groups. in early documents 
more abstract equivalents common to all concepts are used (įvykių	centras, įvykių	cen-
tro	požiūris). Later longer (three-word, four-word and longer) crisis-oriented equiva-
lents are used (krizinis	migracijos	taškas, krizinis	migracijos	centras, krizinio	migracijos	
centro	požiūris	ir kt.). in most recent documents descriptive equivalents are used 
(migrantų	antplūdžio	vieta, migrantų	antplūdžio	centras, migrantų	antplūdžio	valdymo	
požiūris). Such development is determined not only because of applying different 
translation methods but also by political reasons.

The evolution of Lithuanian equivalents shows that in Lithuanian translation work 
the clearness principle is preferential: polysemous terms are avoided, long, clear and 
informative terms are taken into account. On other hand, usage of Lithuanian equiva-
lents is determined by the principle of convenience. in the case of complex concepts 
very long terms are avoided. Analysis of migration terms shows that harmonisation of 
principles of cleariness and convenience in Lithuanian practical translation terminol-
ogy work is a relevant object for modern terminology research. 
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Nuo nuriebalinimo iki nuprasminimo:    
teikyba ir vartosena 

a l v Y D a S  u M b r a S a S
Lietuvių	kalbos	institutas

E S M I N I A I  Ž O D Ž I A I :  žodžių daryba, šalinimo reikšmė, kalbos norminimas, vartosena, klaida

S traipsnyje nagrinėjami priešdėlį nu- ir priesagą -inti (-inimas) turin-
tys vediniai, kuriais reiškiamas tam tikro dalyko (jį parodo šaknis) 
šalinimas. Tokie vediniai turi jau nemažą taisymo tradiciją, tačiau 

bent kai kurie iš jų vartosenoje yra gajūs, todėl nuspręsta panagrinėti 
taisymo ir teikybos istoriją ir dabartinę padėtį. Siekiama parodyti kalbi-
ninkų nuomones šių vedinių klausimu, normų raidą žodynuose ir apžvelg-
ti dabartinę vartoseną, jos (ne)derėjimą su kodifikacija, atkreipti dėmesį į 
galimus kodifikacijos pokyčius.

Parankiausias šaltinis, iš kurio galima rinkti dabartinės vartosenos duo-
menis, yra Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos cent-
ro sudarytas Dabartinės	lietuvių	kalbos	tekstynas (DLKT). Jis apima per 140 
milijonų žodžių, pavartotų XX a. pabaigos ir XXi a. pradžios (maždaug nuo 
1991 m. iki 2008 m.) įvairių sričių tekstuose (tiek moksliniuose, speciali-
zuotuose, tiek plačiajai visuomenei skirtoje publicistikoje, grožinėje litera-
tūroje ir kt.). Kadangi tai publikuoti tekstai, tikėtina, kad jie yra redaguoti 
ar bent jau minimaliai tvarkyti. Taigi tyrime nuspręsta remtis DLKT, nes 
šis duomenynas gali parodyti vidutinį dabartinės rašytinės kalbos lygį amžių 
sandūroje (antrojo šio amžiaus dešimtmečio duomenų jame kol kas nėra). 
Surinkti duomenys (iš viso DLKT rasta apie 80 rūpimo modelio veiksma-
žodžių ar jų abstraktų, kurių bendras pavartojimo skaičius yra apie 3500) 
vėliau dar sugretinti su vartosena vienoje iš populiariausių naujienų svetai-
nėje lrytas.lt (joje rasta per 2600 publikacijų su iš DLKT išrinktais žodžiais; 
nėra techninių galimybių sužinoti bendrą žodžių pavartojimo skaičių, tačiau 
aišku, kad vienoje publikacijoje yra nebūtinai vienas pavartojimo atvejis). 
Svetainė veikia nuo 2006 m., taigi iš dalies parodo pastarųjų dešimties me-
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tų interneto žiniasklaidos kalbą (kai kurie svetainėje skelbiami straipsniai 
yra perspausdinami iš kitų žiniasklaidos leidinių; prireikus keletas pavyzdžių 
straipsnyje yra įdėta ir iš kitų šaltinių). Pasinaudojant DLKT paieškos gali-
mybėmis stengtasi tyrimui surinkti kuo įvairesnių duomenų ir ieškoti tiek 
semantinių ir (ar) struktūrinių, tiek kiekybinių dėsningumų.

N O R M i Ni M O  R A i DA
Prieš pusšimtį metų Kazimieras Gaivenis buvo bene pirmasis, kuris 

prakalbo apie tuos atvejus, kai „veiksmažodžių ir veiksmažodinių daikta-
vardžių priešdėliui nu- bandoma suteikti apibendrintą žodžio šaknimi 
žymimos medžiagos pašalinimo reikšmę“ (Gaivenis 1964: 29). Rašydamas 
apie darybinių afiksų terminologizaciją jis apgailestavo, kad šalinimo reikš-
me iš mokslinės spaudos į kelis to meto žodynus pateko nuriebinti, nurie-
binimas. Argumentavo taip: „veiksmažodžio abstraktas nuriebinimas pada-
rytas iš veiksmažodžio nuriebinti, o pastarasis – iš būdvardžio riebus. Tokios 
rūšies būdvardiniam veiksmažodžiui priešdėlis nu- paprastai suteikia ne-
priešdėlėta forma reiškiamo veiksmo perviršio reikšmę (plg. nustorinti, 
nutirštinti, nurūgštinti, t. y. padaryti perdaug (= per daug) storą, tirštą, 
rūgštų)“ (ten pat). Taigi nuriebinti turėtų reikšti „padaryti pernelyg riebų“, 
o ne „pašalinti riebalus“. Kartu K. Gaivenis atkreipė dėmesį, kad „termi-
nų обезжиривание, Entfettung ar degreasing vertimas nuriebalinimu (pagal 
panašius „madingus“ naujadarus nuanglinimas, nusilicinimas, nusierinimas, 
nupeleninimas ir pan.) taip pat abejotinas“ (Gaivenis 1964: 29–30). Jis 
siūlė, kad šalinimo reikšme geriausia vartoti junginius su žodžiu pašalin-
ti (pvz., pašalinti	sierą, pašalinti	pelenus) arba, jeigu yra, specialius veiks-
mažodžius (pvz., ne nuplaukinti, o nuplikinti). 

Po keleto metų ir Antanas Balašaitis обезволашивание siūlė versti ne 
nuplaukinimas, o plaukų	pašalinimas, vietoj savaiminio	dirvos	nukenks-
m i n imo  pasiūlė teikti dirvos	 apsivalymas. Kartu aiškino, kad „rusų 
обезболивание nereikia versti nuskausminimu, nes pagal veiksmažodį apma-
rinti „padaryti nejautrų, apmirusį“ turime įprastus pasakymus ligonio	
apmar in imas 	prieš	operaciją, vietinis	ar	visuotinis	apmar in imas , apma-
r inamie j i 	vaistai1“ (Balašaitis 1969: 9–10). Argumentuota tuo, kad „kiek-
vienoje kalboje naujadarai kuriami pagal tos kalbos žodžių darybos dės-
nius“, reikia „laikytis lietuvių kalbos žodžių darybos polinkių“ (ten pat).

1 Originale nėra kursyvo ir retinimo.
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Netrukus vedinių su nu- medžiagos ar ypatybės šalinimo reikšme nagri-
nėjimą tęsė ir Albertas Rosinas: „Nuomonė, kad tokie dariniai (plg.: nu-
šarminti, nuvandeninti, nuskausminti ir kt.) neprieštarauja lietuvių kalbos 
žodžių darybos dėsniams ir yra visiems suprantami, matyt, nėra neabejo-
tina. Darybiniu (sintaksiniu) požiūriu jie yra nepriekaištingi. Tačiau, suda-
rant naują žodį, vien darybos taisyklių neužtenka; būtina atsižvelgti į to 
žodžio elementų leksines funkcijas“ (Rosinas 1971: 15). Remdamasis 
K. Gaiveniu, jis taip pat teigė, kad nuriebinti riebalų šalinimo reikšme yra 
nevykęs vertinys, kad gyvojoje kalboje priešdėlis nu- būdvardiniams veiks-
mažodžiams suteikia perviršio reikšmę (nukietinti „padaryti per daug kietą“) 
arba kai kuriais atvejais (nuaštrinti, nugražinti) lyg ir suteikia ypatybės at-
ėmimo reikšmę, bet „reiškia veiksmo stiprumo, intensyvumo ir padarinio 
priešybę (benorėdami padaryti aštrų, gražų, tiek ar taip aštrino, kad pasi-
darė visai neaštrus, visai negražus“) (ten pat). Veiksmažodžius nuplaukinti 
„pašalinti plaukus“, nudruskinti „pašalinti druską“, nužievinti „pašalinti žie-
vę“, nukalkinti „ištraukti kalkes“ jis taip pat pavadina „madingais“ ir sako, 
kad gyvojoje kalboje daiktavardiniai veiksmažodžiai su nu- turi kitokių 
reikšmių (nuauksinti „nuspalvinti aukso spalva“, nuspalvinti „nudažyti“, nu-
skiedrinti „primėtyti skiedrų“), kad, „jeigu vokiečių kalbos veiksmažodis 
enthaupten į rusų kalbą verčiamas обезглавить, tai dar nereiškia, kad lie-
tuviškai jis verstinas „nugalvinti“, o ne „nukirsti galvą“. Laikantis tokių 
vertimo „principų“, rusų kalbos žodžius (su priešdėliu обес-) обессилить 
reikėtų versti „nujėginti“, o ne „pakirsti jėgas, nusilpninti“, обесцветить – 
„nuspalvinti“, o ne „išblukinti, padaryti bespalvį“ ir t. t.“ (Rosinas 1971: 
15–16). Pagrindinis A. Rosino straipsnio objektas – žodis nužmoginti (žmo-
gų), kuris vartojamas reikšme „atimti žmogiškumą“, tačiau, pasak autoriaus, 
galėtų reikšti „žmogų padaryti žmogiškesnį, pridėti žmogui žmogiškumo“. 
Vietoj šio veiksmažodžio ir jo abstrakto su priesaga -imas siūloma vartoti 
tarptautinius žodžius dehumanizuoti, dehumanizavimas, dehumanizacija, taip 
pat greta pasitelkti kitą žodį – (su)barbarinti	žmogų (turėtų reikšti „pada-
ryti barbarišką, žiaurų“), žmogaus	(su)barbarėjimas (Rosinas 1971: 14–17).

iš čia pateiktų konkrečių pavyzdžių pirmajame Dabartinės	lietuvių	kalbos	
žodyno leidime jau buvo teikiama nuskausminti „pašalinti skausmą“ (DLKŽ1 
1954). Ten buvo, pavyzdžiui, ir neminėti nuasmeninti „1. atimti asmeninę 
atsakomybę. 2. atimti asmeniškas savybes, savarankiškumą“, nubuožinti 
„kolektyvizacijos laikotarpyje – atimti iš buožių, kaimo buržuazijos, žemę, 
gamybos priemones norint likviduoti juos kaip klasę“, tačiau aštuntojo 
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dešimtmečio pradžioje po minėtų straipsnių pasirodžiusiame antrajame 
žodyno leidime (DLKŽ2 1972) nepulta šių žodžių šalinti, o – priešingai – 
esamų aiškinimai truputį pataisyti2 ir įtraukta nemažai naujų: nudruskinti 
„pašalinti druską“, nudujinti „pašalinti dujas“, nukalkinti „pašalinti kalkes“, 
nukenksminti „padaryti nekenksmingą“, nuriebalinti „pašalinti riebalus“, 
nusakinti „nuleisti sakus“, nuvandeninti „pašalinti vandenį, drėgmę“. Prie 
daugumos jų (išskyrus nuasmeninti, nubuožinti, nusakinti) pridėta pažyma 
spec. Netrukus po žodyno išleidimo vienas iš jo redaktorių kolegijos na-
rių Jonas Paulauskas kalbėdamas apie žodyno problemas sakė, kad jame 
yra žodžių, kurie „pažymėti santrumpomis spec. ar knyg., reiškiančiomis, 
kad nors žodis ir nėra vykusios darybos (ar jam priskirta neįprasta reikš-
mė), bet vartojamas tam tikrose srityse, neturint arba esant nepopuliariems 
taisyklingesnės darybos atitikmenims“ (Paulauskas 1974: 42). Tarp kitų 
pavyzdžių jis pamini ir nudruskinti, nudujinti, nuvandeninti ir sako, kad, 
„toliau norminant leksiką, tokiems žodžiams reikėtų surasti priimtinesnių 
atitikmenų“ (ten pat). Sakant „priimtinesnių atitikmenų“ galbūt tikėtasi 
vienažodžių išraiškos priemonių, nes taisytojų teikiniai sutapo su žodyno 
reikšmės aiškinimais. Dėl nukenksminti, nuriebalinti ir pan. teikimo žody-
ne abejojo ir Vitas Labutis, sakė, kad aprobuojant gerai neištirtą kalbinį 
reiškinį turbūt kalbai galima pakenkti labiau, nei iš tradicijos prilaikant jo 
plitimą (Labutis 1973: 75). Vis dėlto žodyno darbas buvo padarytas ir jo 
normos negalėjo neveikti vartosenos.

Nors antrajame Dabartinės	lietuvių	kalbos	žodyno leidime buvo teikiama 
nemažai nagrinėjamo modelio žodžių, kalbininkų darbuose jie toliau bu-
vo taisomi. Pirmajame Kalbos	praktikos	patarimų	 leidime prie priešdėlio 
nu- vedinių pasakyta, kad geriau yra „kitos šaknies žodis, reiškiant ko nors 
netekimą“ (KPP1 1976: 159). Formuluota nuostata dėl šaknies keitimo, 
tačiau konkrečiuose pavyzdžiuose šaknis dažnai nekeista, daugiausia siū-
lyta vartoti žodžių junginius su tos pačios šaknies žodžiais: nudruskinti 
(– pašalinti	druską	(-as)), nukenksminti (– padaryti	nekenksmingą, pasteri-
zuoti), nuplaukinti (– pašalinti	 plaukus), nupeleninti (– pašalinti	 pelenus), 
nuriebinti, nuriebalinti (– pašalinti	riebalus, suliesinti), nuvandeninti (– pa-
šalinti	vandenį, padaryti	sausą), nužmoginti (– dehumanizuoti, (su)barbarin-
ti). Prie kai kurių šių taisomų žodžių dar pridėta pažyma dirbt., reiškian-

2 Nuasmeninti „1. atimti asmeninę atsakomybę. 2. atimti asmeniškas savybes, supanašinti“; nubuožinti 
„kolektyvizacijos laikotarpiu – atimti iš buožių gamybos priemones ir žemę“ (DLKŽ2 1972).
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ti, kad tai dirbtinis žodis. Tik prie nuž i ev in imo 	staklės nesakoma, kad 
geriau nevartoti, o taisoma griežtai (n.	dirbt. – nevartotinas dirbtinis žodis), 
teikiama žievės	 lupamosios, žievialupės	 staklės, žievialupė3 (KPP1 1976: 
159–163). iš esmės tie patys dalykai pakartoti ir maždaug po dešimtmečio 
pasirodžiusiame antrajame patarimų leidime, tik pašalintas žodis nupele-
ninti (gal laikytas nebeaktualiu), tačiau pridėta4 numėsinti (– pašalinti	mė-
są, kaišti) (KPP2 1985: 171–176). Žodžiai taisyti ne griežtai, o su pažyma 
geriau galbūt todėl, kad juos leido vartoti anuometinis Dabartinės	lietuvių	
kalbos	 žodynas. Kai kurie taisytojai, nors ir aptardavo minimo modelio 
žodžius priskirdami juos prie nenorminių, tačiau kartu sakė, kad „dabar-
tinėje vartosenoje yra šio tipo žodžių ir neįtrauktų į DLKŽ, bet jie visai 
tomis pačiomis teisėmis ten galėtų būti. Pavyzdžiui, nužievinti nėra, bet 
jis toks pat kaip ir nudruskinti“, ir paaiškindavo, primindavo, kad „yra toks 
kalbininkų susitarimas – griežtai netaisyti to, kas pateikta kaip norma 
dabartinės kalbos gramatikose ir žodynuose“ (Paulauskienė, Tarvydaitė 
1986: 31). Būta nuomonių, kad Kalbos	praktikos	patarimai taisydami DLKŽ 
pateiktus žodžius glumina vartotojus, jiems tada neaišku, kuo remtis, ir 
siūlyta, kad teikiant rekomendacijas „turėtų būti laikomasi t a i syk l ingu-
mo p re zumpc i j o s: visus ankstesniuose normatyviniuose leidiniuose 
įteisintus kalbos dalykus būtina laikyti taisyklingais, kol v i e š a i  ir negin-
čijamai neįrodytas jų ydingumas“ (Girdenis, Rosinas 1977: 70). Į šią kri-
tiką atsakyta, kad ir DLKŽ normų keitimai „niekur nebuvo v ie š a i  įro-
dinėjami“ (Pupkis, Zinkevičius 1978: 51).

Aptariamo modelio vedinių taisymo argumentai formuluoti įvairiai. Dau-
giausia priekaištauta dėl semantikos ir kitų kalbų poveikio. Tai matyti ir 
iš anksčiau jau pateiktų K. Gaivenio, A. Rosino citatų, apie tai kalbėjo ir 
kiti kalbos kultūrininkai taisydami ne to priešdėlio vedinius – „priešdėlis 
teikia reikšmę, kuri negali išreikšti norimos pasakyti tuo žodžiu sąvokos. 
Tai vis verstiniai žodžiai, kuriems priešdėlis pridėtas pagal kitų kalbų 
darybos dėsnius“, žodžiai „nėra vartojami tarmėse, jie neturi ir tvirtesnių 
tradicijų geresnės kalbos raštuose“ (Pupkis 1980: 124). Pastebėtas mode-

3 Teikiniai pasiūlyti Jono Klimavičiaus (žr. Klimavičius 1974: 19). Vietoj nuž i ev in imo 	mašina vėliau dar 
buvo siūloma žieviaskutė (Gerulaitis, Lukėnas 1983: 35).

4 Kalbos	kultūroje buvo pasirodęs atskiras straipsnis, kuriame svarstyta, kaip pavadinti dirbant odas ir kailius 
atliekamą operaciją, per kurią šalinamos mėsos, riebalų liekanos ir visas poodinis sluoksnis. Vietoj varto-
senoje buvusių žodžių numėsinti, mėzdruoti pasiūlyta teikti kaišti, greta būtų kaišiklis, kaišenos, kaišumas, 
kaišykla ir pan. (Kinderys 1982: 47–49).
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lio sistemiškumas: „Tai ne kas kita, kaip vertiniai, atsiradę dėl rusų kalbos 
analogijos. Veikiant tokiai darybinei analogijai, vertiniai dažnai sudaromi 
serijomis, t. y. kalkiuojamas ne atskiras žodis, bet tam tikras darybos tipas“ 
(Kaulakienė 1992: 9). Nurodytas kai kurių veiksmažodžių, pavyzdžiui, 
nukalkinti, dviprasmiškumas (Kinderys 1982: 48). Kreiptas dėmesys ir į 
formaliąją žodžio struktūrą – „daugumas šių žodžių nevartojami be prieš-
dėlio (pvz., nėra žodžio kenksminti), tad jie netinka ir su priešdėliu nu- 
<...>: vietoj jų reikia vartoti žodžių junginius“ (Piročkinas 1990: 70). 
Mišrioji daryba laikyta nepageidautina: „Neįprasta darytis veiksmažodžius 
iš daiktavardžių, pridedant sudėtinį darybos formantą (priešdėlį ir priesa-
gą kartu). <...> Jeigu būtų veiksmažodžiai *druskinti, *žievinti, *vande-
ninti5, būtų suprantama, kad priešdėlis nu- vartojamas tinkamai (plg. vilk-
ti – nuvilkti, lupti – nulupti). Bet jų nėra. Vadinasi, nužievinti sietinas su 
žieve, nudruskinti su druska, nuvandeninti su vandeniu. O iš daiktavardžių 
veiksmažodžiai su priešdėliais nedaromi. Taigi akivaizdu, kad nužievinti 
turi iš karto pridėtą priešdėlį nu- ir priesagą -inti, padarančią iš daiktavar-
džio veiksmažodį“ (Paulauskienė, Tarvydaitė 1986: 30–31). Kartais tiesiog 
priekaištauta dėl dirbtinumo: „Kadangi žodžiai nuvandeninimas, nuvande-
ninti yra dirbtiniai, nuvandenintai	mėsai <...> geriau tinka terminas nu-
sausinta	mėsa“ (Montvilienė 1978: 38). Vertintas išraiškos priemonių ilgis: 
„Vienas žodis patogiau už du, bet jeigu jis padarytas negerai, tai du geriau 
už vieną“ (Nemickaitė, Paulauskienė 1984: 22). Argumentuota, kad „ge-
riau svetimas žodis, negu prastai nukaltas „savas“ (Būda 1973: 164). Pa-
sitelkti ir ironiški vaizdingi argumentai, pavyzdžiui, kad kirpykla nėra 
nuplaukinimo ar nubarzdinimo	punktas (Kinderys 1982: 49).

Žvalgantis po praėjusio amžiaus aštunto, devinto dešimtmečio kalbinin-
kų publikacijas kartais matyti tam tikras neužtikrintumas dėl nagrinėjamų 
nu- + -inti	(-inimas) vedinių. Pranas Kniūkšta vedinių vertinti nesiima ir 
sako, kad „būdamas standartiškas ir lengvai pritaikomas įvairioms sritims, 
be to, palaikomas rusų kalbos modelio su обез-, naujasis žodžių darybos 
modelis pasirodė parankus ir gajus ir pamažu pradeda leisti šaknis į moks-
linį stilių ir terminiją“ (Kniūkšta 1980: 29), vėliau nagrinėdamas Kalbos	
kultūros publikacijas apibendrina: „Kalbininkų tam reikalui siūlomi žodžių 
junginiai (pašalinti	 riebalus ir pan.) anų vedinių vartotojų nepatenkino, 

5 LKŽe yra pateikta druskinti, žievinti, vandeninti, vis dėlto daugelyje tokio tipo vedinių su nu- galima 
pagrįstai įžvelgti esant mišriąją darybą.
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pateikti lingvistiniai argumentai nepaveikė. Jų jaučiamo naujojo poreikio 
ir kalbininkų ginamų senųjų raiškos būdų nesiseka sklandžiai suderinti. 
Kaip bėdos išeities ieškoma tarptautinių žodžių: nuasmeninti – dehumani-
zuoti, nuskausminti – anestezuoti, yra dar ir degazacija, degazuoti, bet iš 
esmės jie problemos neišsprendžia. Žodžiu, vyksta grumtynės, kuriose 
kalbininkai su savo požiūriu priversti atsišaudyti iš gynybos apkasų (kad 
priešdėlis nu- neužimtų naujų plotų)“ (Kniūkšta 1986: 33). Arnoldas Pi-
ročkinas nagrinėjamo modelio žodžius taiso, pavyzdžiui, nuplaukinti (= 
pašalinti	 plaukus, nuskusti, nukirpti	 plaukus), nužievinti (= pašalinti, nu-
lupti	žievę), nužmoginti (= dehumanizuoti, paversti	ne	žmogumi), bet kartu 
priduria, kad „vis dėlto kalbininkai dar turėtų gerai patyrinėti šios grupės 
veiksmažodžių statusą BK [bendrinėje kalboje]: pernelyg jų daug, dažnai 
jie kalbai reikalingi, o pagaliau gal rastųsi ir koks kalbos argumentas, 
pateisinantis jų vartojimą. Bet kol tai nepadaryta, visuomenė turėtų veng-
ti juos vartoti“ (Piročkinas 1990: 70). Angelė Kaulakienė technikos ter-
minus nuanglinimas (rus. обезуглероживание, vok. Kohlenstoffentziehung), 
nuriebalinimas (rus. обезжиривание, vok. Entfetung) ir pan. nevertindama 
neutraliai priskiria prie vertinių, kurie adekvatūs darybos atžvilgiu ir daž-
niausiai adekvatūs semantikos atžvilgiu (Kaulakienė 1979: 147), vėliau 
sako, kad jie yra nenorminiai ir turi būti keičiami priimtinesniais atitik-
menimis (Kaulakienė 1985: 71), tačiau pripažįsta, kad jie, būdami stan-
dartiški ir lengvai pritaikomi, padėjo atsirasti naujam darybos tipui, kuris 
yra parankus ir „pamažu pradeda leisti šaknis ne tik fizikos, bet ir kitų 
mokslo sričių terminijoje. Tačiau šio tipo parankumą galima būtų iš dalies 
pateisinti tik lanksčiu stabilumu, nes šiaip toks darybos tipas semantiškai 
vargu ar gali būti motyvuotas“ (Kaulakienė 1988: 132). Pateikiama nuo-
roda į šaltinį, kuriame lankstus	 stabilumas aiškinamas kaip „funkciškai 
motyvuotas, tikslingas normų keitimas, nuolatinis normos gebėjimas kuo 
geriausiai prisitaikyti prie visuomenės poreikių ir tikslų“ (Pupkis 1980: 
24). Taigi, viena vertus, aptariamo modelio žodžiai taisyti, kita vertus, 
kartais galvota apie jų reikalingumą ir galimą pateisinimą.

Atsižvelgdami į įvairius skelbtus taisymus Lietuvių kalbos instituto ter-
minologai nu- + -inimas vedinių nepraleido pro akis kolektyviai rengda-
mi Terminologijos	 taisymus, kurie pasirodė atkurtosios nepriklausomybės 
pradžioje. Nupeleninimas, nuplaukinimas, nuriebalinimas, nuriebinimas, 
nusierinimas pažymėti kaip vertiniai ir griežtai pataisyti junginiais su žodžiu 
(pa)šalinimas (TT 1992). Greta kai kurie vediniai taisyti su ne vienu tei-
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kiniu: nuskausminimas (= anestezavimas, skausmo (pa)šalinimas), nuvan-
deninimas (= 1. vandens (pa)šalinimas; 2. vandens	atskyrimas, dehitratavi-
mas), nužievinimas (= 1. žievės	 lupimas; 2. žievės	skutimas). Dar pridėta 
miškininkystei, žemės ūkiui aktualūs nusparninimas (= skristukų	paisymas), 
nusparnintuvas (= skristukų	paisiklis).

Reikšmingas žingsnis norminant nagrinėjamo modelio vedinius žengtas 
rengiant trečiąjį Dabartinės	lietuvių	kalbos	žodyno leidimą (DLKŽ3 1993), 
prie kurio daug prisidėjo terminologai. Jame apibendrinta šalinimo reikšme 
vartojamų nu- + -inti vedinių beveik trijų dešimtmečių taisymo patirtis ir 
DLKŽ2 1972 dėti vediniai nudruskinti, nudujinti, nukenksminti, nuriebalin-
ti, nusakinti, nuvandeninti buvo pašalinti. išmestas ir jau nuo DLKŽ1 1954 
buvęs veiksmažodis nuskausminti. Nukalkinti palikta, bet pakeista reikšmė: 
vietoj „pašalinti kalkes“ įdėta „nubarstyti kalkėmis“, taip pat įdėtas aptaria-
moje sistemoje aktualus žodis nurūgštinti su reikšme „padaryti per rūgštų“ 
(LKŽe antra reikšmė – „pašalinti rūgštis“). Nebeliko ir nuo DLKŽ1 1954 
buvusio nubuožinti, bet jis įgavo kitą pavidalą – pakeistas priešdėlis, kaip 
istorizmas įdėta išbuožinti „atimti iš pasiturinčių ūkininkų gamybos prie-
mones ir žemę“. Veiksmažodis nuasmeninti vis dėlto paliktas. Tokia padėtis 
išlaikyta ir vėlesniuose popieriniuose ir elektroniniuose DLKŽ leidimuose, 
taigi galima sakyti, kad trečiasis leidimas buvo lemtingiausias. 

Aptariami nu- + -inti (-inimas) vediniai radosi specialiojoje vartosenoje. 
Žvalgantis po senuosius terminų žodynus matyti ir taisytojų, regis, soviet-
mečiu neminėtų vedinių, pvz.: nudumblinimas (rus. отмучивание) „dumb-
linių dalelių nusodinimas“ MTŽ 1960 (vedinys yra ir GFGTŽ 1956; ChŽ 
1960), nuazotinimas (angl. denitration) ALKPŽ 1958, nuklijinimas6 (rus. 
обесклеивание) RLKPŽ 1959, nusluoksninimo	 plyšiai (rus. трещины	
отслаивания) GFGTŽ 1956, numiškinti (angl. deforest) ALKŽŪTŽ 1977. 
Aptariami vediniai žodynuose teikti nebūtinai pavieniui, greta teikta ir 
sinonimų (lietuviškų ir nelietuviškų), pvz.: debark – nužievinti, nulupti	
žievę ALKŽŪTŽ 1977, disbark – nulupti	žievę, nužievinti ALKŽŪTŽ 1977, 
deforest – išnaikinti, iškirsti	miškus, numiškinti ALKŽŪTŽ 1977, denitra-
tion – nuazotinimas, denitravimas ALKPŽ 1958, dewatering – nuvandeni-
nimas, dehidracija ALKŽŪTŽ 1977, обезвоживание – dehidratacija, van-
dens	šalinimas RLKŽŪTŽ 1971, обезвоживание – nuvandeninimas, dehid-

6 Į Terminologijos	taisymus nedėta, bet tais pačiais metais pasirodžiusioje publikacijoje viena iš tų taisymų 
bendraautorių A. Kaulakienė pamini vedinius nudrumzlinimas, nudumblinimas, nujautrinimas, nuklijini-
mas, nuorinimas, nuvarnalėšinimas, dar prideda ir veiksmažodį nukailinti (Kaulakienė 1992: 9).
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ravimas RLKMTŽ 1975, обезболивание – nuskausminimas, anestezavimas 
RLKŽŪTŽ 1971, обезжиривание – nuriebalinimas, riebalų	 pašalinimas 
RLKMTŽ 1975. Atkreiptinas dėmesys, kad greta tuose pačiuose žody-
nuose yra nemažai terminų straipsnių, kuriuose analogiškose situacijose 
nu- + -inti (-inimas) vedinių neteikta, pvz.: defoliate – pašalinti	 lapus 
ALKŽŪTŽ 1977, degrease – pašalinti	riebalus ALKŽŪTŽ 1977, dehorn – 
pašalinti, nupjauti	ragus ALKŽŪTŽ 1977, deplume – (nu)pešti	plunksnas 
ALKŽŪTŽ 1977, dewool – pašalinti	plaukus ALKPŽ 1958, обезвоживание – 
dehidratacija, vandens	šalinimas RLKŽŪTŽ 1971, обезволашивание – plau-
kų pašalinimas RLKŽŪTŽ 1971, обезжиривание – riebalų	 pašalinimas 
RLKŽŪTŽ 1971, обеззоливание – kalkių	pašalinimas RLKŽŪTŽ 1971, 
обезлесение – miškų	iškirtimas, išnaikinimas RLKŽŪTŽ 1971, обезлист-
вление – lapų	pašalinimas, defoliacija RLKŽŪTŽ 1971. Teikimo nevie-
nodumus dabar sunku paaiškinti. Beje, senuose terminų žodynuose, ku-
riuose galima rasti įvairių nu- + -inti (-inimas) vedinių, kartais matyti 
įrašas, kad žodyno terminus peržiūrėjo LTSR Mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto Terminologijos komisija, minimos Jono Kruo-
po ir (arba) K. Gaivenio pavardės. Neaišku, ar visada kalbininkai dėl šių 
vedinių priekaištavo. Net jeigu ir priekaištavo, tikėtina, kad vedinius gynė 
dalyko specialistai. Vis dėlto žvelgiant į skirtingu metu leistus tos pačios 
srities terminų žodynus matyti, kad nu- + -inti (-inimas) vedinių žody-
nuose palaipsniui mažėjo. Štai, pavyzdžiui, 1959 m. išleistame politech-
nikos terminų žodyne (RLKPŽ 1959) teikiama: обезвоживание	–	nuvan-
deninimas, обезволашивание	–	nuplaukinimas, обезгаживание	–	degazavi-
mas, nudujinimas, обезжиривание	–	nuriebinimas, обеззоливание	–	nukal-
kinimas, обез	углероживание	–	nuanglinimas, обесклеивание	–	nuklijinimas, 
atvirinimas, обескремнивание – nusilicinimas, обеспыливание	–	nudulkini-
mas, обессеривание	–	nusierinimas, desulfurizavimas. Po ketvirčio amžiaus 
leistame politechnikos terminų žodyne (RLKPŽ 1984) to paties tipo ru-
siškų terminų dar daugiau, bet lietuviški atitikmenys pakeisti pagal kalbos 
normintojų pastabas: обезвоживание	–	 vandens	 šalinimas, dehidratacija, 
обезвоздушивание	–	 oro	 šalinimas, обезволашивание	–	plaukų	 šalinimas, 
plikinimas, обезвреживание	–	 darymas	 nekenksmingo, обезгаживание	–	
dujų	šalinimas, degazacija, обезжелезивание	–	geležies	šalinimas, обезжи-
ривание	–	riebalų	šalinimas, обеззоливание	–	pelenų	šalinimas, обезуглеро-
живание	–	anglies	šalinimas, обезфторивание	–	fluoro	šalinimas, обескле-
ивание	–	klijų	šalinimas, обескремнивание	–	silicio	šalinimas, обеспыление, 
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обеспыливание – dulkių	šalinimas, обессеривание	–	sieros	šalinimas, обес-
соливание	–	druskos	šalinimas, обесфосфоривание	–	fosforo	šalinimas. 

Panašūs pokyčiai vyko ir chemijos žodynuose. 1960 m. išleistame žo-
dyne (ChŽ 1960) matyti: 

nudruskinimas „tirpių druskų pašalinimas“ – выщелачивание,
nudujinimas „dujų pašalinimas“ – обезгаживание,
nudulkinimas „dulkių pašalinimas“ – обеспыление,
nudumblinimas „smulkių medžiagų suskirstymas į frakcijas; valymas pagal 

skirtingą nusėdimo greitį vandenyje“ – отмучивание,
nukalkinimas „kalkių pašalinimas iš odos plikės“ – обеззолка, обеззоливание,
nupeleninimas „pelenų pašalinimas iš filtravimo popieriaus“ – обеззоливание,
nuplaukinimas „odos plaukų pašalinimas“ – обезволашивание,
nuriebalinimas „riebalų pašalinimas“ – обезжиривание,
nusakinimas „sakų išgavimas iš spygliuočių“ – подсочка,
nusilicinimas „silicio junginių pašalinimas“ – обескремнивание,
nuvandeninimas „vandens, drėgmės pašalinimas“ – обезвоживание.

Jau nepriklausomybės laikais išleistame chemijos terminų žodyne (ChAŽ 
1997) kai kurių sąvokų nebeliko, atsirado tarptautinių žodžių (a), dalis 
terminų pakeista junginiais (b):
a)  demineralizavimas „vandenyje ištirpusių druskų šalinimas“ – обессоливание, 

выщелачивание, demineralization,
dekarbonizavimas	„1. anglies pašalinimas iš plieno; 2. CO2 pašalinimas iš du-

jų; 3. CO2 atskėlimas iš kaitinamų karbonatų“ – обезуглероживание (1), декар-
бонизация (2,3), decarburization (1), decarbonization (2,3),
degazavimas „1. kovinių nuodingųjų medžiagų pavertimas nepavojingomis;  

2. dujų pašalinimas; 3. dujų ir garų išleidimas iš plastikų presavimo formos“ – 
дегазация, дегазификация (2), обезгаживание (2), подпрессовка (3), degassing, 
outgassing (2), degasification (2), breathing (3),
detoksikacija „nuodingos medžiagos padarymas nekenksminga arba jos paša-

linimas“ – детоксикация, обезвреживание	яда, detoxi(fi)cation (bet plg. mecha-
ninis	kenksmingumo	pašalinimas „mechaninis teršalų pašalinimas arba užpylimas 
inertinėmis medžiagomis“ – механическое	обеззараживание, mechanical	decon-
tamination);

b)  kalkių	šalinimas	„kalkių pašalinimas iš odos plikės“ – обеззоливание, обеззолка, 
deashing, ash	removal,
plaukų	šalinimas,	plikinimas – „plaukų ir epidermio šalinimas nuo išdirbamos 

odos“ – обезволашивание,	depilation,
riebalų	šalinimas	„riebalų atskyrimas nuo medžiagos paviršiaus (1) arba iš jos 

tūrio (2)“ – обезжиривание,	degreasing (1), defatting (2),
vandens	šalinimas	„vandens kiekio mažinimas medžiagoje džiovikliais, me-

chaniniais poveikiais ar šiluma“ – обезвоживание,	dewatering, dehydration.
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Nukalkinimas, nuriebalinimas ChAŽ 1997 turi neteiktinumo pažymas. 
išsiskiria tik šio termino nuorodinis teikimas: nusakinimas žr. sakinimas; 
sakinimas „sakų leidimas iš specialiai įpjautų spygliuočių medžių“ – 
подсочка. Su nusakinimu ryšiais nesusietas sakinimas (подсочка) buvo ir 
ChŽ 1960. Minėtame pataisytame politechnikos žodyne (RLKPŽ 1984) 
sakinimas teiktas ir kaip подсочка, ir kaip обессмоливание atitikmuo. 

Nei akademinėje Lietuvių	kalbos	gramatikoje, nei Dabartinės	lietuvių	kal-
bos	 gramatikoje apie rūpimo modelio veiksmažodžius su priešdėliu nu- 
nekalbama. Minima tik priešdėlio suteikiama reikšmė „pagrindinio žodžio 
žymimu veiksmu kas nors atskiriama nuo ko nors“, pvz., nudrėksti (lKg 
ii 1971: 279). Šalinimo reikšmės taisymas pradėtas nuo būdvardinės kilmės 
veiksmažodžio nuriebinti (riebinti: riebus), kurio daryba klausimų nekelia, 
tai daugiau semantikos klausimas. Vėliau pereita prie daiktavardinės kilmės 
veiksmažodžių, tokių kaip nuriebalinti (: riebalai). LKŽe yra veiksmažodis 
riebalinti „tepti riebalais“ (šia reikšme įprasčiau riebaluoti), bet tikėtina, 
kad nuriebalinti radosi kaip mišrusis vedinys, pagal kitų kalbų analogiją 
darytas iš karto iš riebalai (taip kaip, pavyzdžiui, įvaikinti, įsūnyti tiesiai iš 
vaikas, sūnus). Matyt, čia galima dvejopa interpretacija, t. y. galima įžvelg-
ti ir priešdėlinę, ir mišriąją darybą. Kai kurių aptariamo modelio vedinių 
mišrioji daryba akivaizdesnė, pavyzdžiui, nuplaukinti (: plaukai), nuvande-
ninti (: vanduo).
Dabartinės	lietuvių	kalbos	žodyne, be kitų reikšmių, išskiriama, kad veiks-

mažodžių vediniai su priešdėliu nu- reiškia „ko nors atskyrimą, pašalinimą“, 
pateikiami pavyzdžiai numauti, nupjauti, nuplėšti, nupratinti (DLKŽ6 2006). 
Čia nepaminėta daiktavardinės kilmės veiksmažodžių, žodyne jų yra, pvz.: 
nubalnoti „nuimti balną“, nuginkluoti „atimti ginklus“, nukainoti „sumažin-
ti kainą, nuvertinti“, nukamanoti „numauti kamanas“, nukelnėti „numauti 
kelnes“ (DLKŽ6 2006). DLKŽ2 1972 buvo net nukaukiuoti „nuimti kau-
kę, demaskuoti“, bet iš vėlesnių leidimų pašalinta (greičiausiai todėl, kad 
nėra kaukiuoti). Prie šių vedinių prisišlieja ir priesagą -inti turintis vedinys 
nuvertinti „1. sumažinti vertę, padaryti mažos vertės; 2. padaryti visiškai 
bevertį“ (DLKŽ6 2006). Tiesa, jį galima būtų traktuoti kaip priežastinį nė 
viename DLKŽ nefiksuoto veiksmažodžio nuvertėti atžvilgiu, taip kaip 
nutautinti yra priežastinis nutautėti, nutausti „netekti tautinių ypatybių, 
asimiliuotis“ atžvilgiu. Tiek priežastiniame, tiek savaiminiame veiksma-
žodyje nu- rodo netekimą (šalinimą). Kas kita yra nudulkinti „pašalinti 
dulkes“, čia galima įžvelgti tik įvykio veikslą, nes jau dulkinti reiškia „ša-
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linti dulkes“ (tiesa, bent teoriškai nudulkinti galėtų reikšti ir priešingą 
dulkių šalinimui veiksmą (apibarstymą dulkėmis ar pan.), nes pirmoji 
dulkinti reikšmė „kelti dulkes, daryti, kad dulkėtų“ DLKŽ6 2006).

Šiame kontekste įdomu atkreipti dėmesį į veiksmažodį nusavinti. DLKŽ1 
1954, DLKŽ2 1972 jis buvo aiškinamas „atimti ir perduoti ką valstybės ar 
visuomenės nuosavybėn“. Kaip matyti, nu- čia reiškia ypatybės šalinimą, 
t. y. padarymą, kad daiktas būtų ne kažkieno savo, o visų. Tvarkant DLKŽ3 
1993 galbūt desovietizacijos kontekste, bet neatmestina, kad ir dėl nagri-
nėjamų nu- + -inti vedinių taisymo reikšmė pakeista iš esmės – „kitam 
paimti ką nuosavybėn“, t. y. turimas omenyje padarymas, kad būtų savo 
(prilygsta pasisavinti), iš vieno savininko daiktą paima kitas (abi reikšmės 
fiksuojamos LKŽe). Vėliau (nuo DLKŽ5 2003) reikšmė pakeista dar kar-
tą, praplėsta – „buvusį ką nesavą paimti nuosavybėn“, t. y. padaroma, kad 
daiktas taptų savo, bet nesvarbu, ar priklausė kam nors anksčiau. Vis 
dėlto aiškinant kitus žodžius nusavinti vartojama lyg ir pirmuosiuose DLKŽ 
buvusia reikšme: konfiskacija – „priverstinis nu s av in ima s , atėmimas 
valstybės naudai“, konfiskuoti – „daryti konfiskaciją, nusav in t i “, rekvizi-
cija – „priverstinis atlygintinis nusav in imas  ar laikinas paėmimas vals-
tybės reikalams“ (DLKŽ6 2006). Vartosenoje nusavinti dažnas konfiskavi-
mo, nacionalizavimo kontekstuose, pavyzdžiui, LRTB aprobuota: nekilno-
jamojo	turto	savininkas – „asmuo, kurio nekilnojamasis turtas pagal TSRS 
(LTSR) įstatymus buvo nac iona l i zuo ta s  ar kitaip neteisėtai nusav in -
t a s  ir kuriam pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į iš-
likusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą atkuriamos nuosavybės teisės 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą“. Įdomu tai, kad šiais laikais galbūt gretinant 
su nusavinti sugalvojama pasidaryti ir nusvetiminti, pvz.: „<...> savaip su-
žmogina („nusve t imina“) tai, kas iš tikrųjų anaiptol nėra nei žmogiška, 
nei žmogui nesvetima“ (Petras Setkauskis, 19947).

DA BA RT i N ė  VA RTO SeN A
Dauguma per pusšimtį metų kalbos taisytojų darbuose minėtų anksčiau 

kai kuriuose žodynuose teiktų nu- + -inti (-inimas) vedinių yra daiktavar-
dinės kilmės ir reiškia tam tikro konkretaus dalyko, paprastai me-
džiagos, šalinimą. Dabartinėje redaktorių bent iš dalies prižiūrimoje var-

7 Pavyzdys iš DLKT. Čia ir toliau teikiant pavyzdžius iš tekstyno, be publikavimo metų, dar nurodomas 
arba knygos autorius, arba periodinio leidinio pavadinimas. 
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tosenoje kai kurių anksčiau fiksuotų vedinių visai nematyti (pvz., nuanglin-
ti, nuazotinti, nudumblinti, nuplaukinti, numiškinti8, nusilicinti), kai kurie vis 
dar pasitaiko (visus rastus medžiagos šalinimą reiškiančius daiktavardinės 
kilmės vedinius žr. 1 lentelėje; DLKT skiltyje nurodomas pavartotų žodžių, 
įskaitant veiksmažodžių formas, abstraktus su -imas, skaičius; lrytas.lt skil-
tyje nurodomas publikacijų, kurių tekste yra tas žodis, skaičius).

1 lentelė. Medžiagos šalinimą reiškiantys daiktavardinės kilmės vediniai

Nu- + -inti DLKT lrytas.lt Nu- + -inti DLKT lrytas.lt

nugeležinti 63 18 nudruskinti 4 4

nužievinti 44 11 nupeleninti 2 0

nuriebalinti 16 9 nukalkinti 1 9

nusierinti 14 5 nugyslinti 1 0

nusakinti 11 0 numėsinti 1 0

nuvandeninti 7 1 nusparninti 1 0

nuorinti 5 12 nudujinti 0 1

nukraujinti 5 3

Neaišku, kiek tokių vedinių būna pirminiuose, neredaguotuose, autorių 
pateiktuose tekstuose, bet, kaip matyti, galutinėse publikacijose visi vedi-
niai nėra labai gausūs ir įvairūs, dažniausiai vartojama nugeležinti (nugele-
žinimas), pvz.: „Bendrovė įrengė artezinį gręžinį, vandens nuge lež in imo 
įrenginį, 2,5 km ilgio vandentiekio tinklą <...>“ (Žemėtvarka ir hidro-
technika, 2004). Podažnis žodis nužievinti (pvz., „Peršasi aiški išvada, kad 
antžeminės kelmų dalies nuž iev in imas  yra neefektyvus ir netaikytinas“ 
(Mūsų girios, 1997)), panašiuose kontekstuose vartojama ir nusakinti. Kaip 
jau minėta, iš DLKŽ3 1993 veiksmažodis nusakinti buvo pašalintas, bet 
nuo DLKŽ1 1954 yra teikiama sakinti „leisti, varvinti sakus“, tik nuo 
DLKŽ3 1993 šis žodis gavo pažymą knyg. (nes veiksmažodis greičiausiai 
padarytas gretinant su nusakinti), taigi nusakinti prireikus gali reikšti įvy-
kio veikslą. Panašiai kaip sakinti yra vartojamas ir DLKŽ nekodifikuotas 
žievinti	(yra LKŽe: „lupti, skusti žievę“), kartais tame pačiame kontekste, 

8 Rasta tik kelis kartus pavartotas priešingą veiksmą reiškiantis apmiškinti, šis žodis taip pat taisomas  
(TT 1992).
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pvz.: „Jis atkreipė dėmesį į kitoje kelio pusėje ne sak in t ą  jaunesnį pu-
šyną, kuriame supuvusių medžių 5% daugiau negu nusak in t ame . Kaip 
pastebėjo prof. Vytautas Valenta, s ak inamos  pušys, jausdamos žūtį su-
aktyvėja, daugiau palieka palikuonių. Apžiūrėdamas kirtimą profesorius 
pritarė tam, kad kelmai nebuvo ž i ev inami“ (Mūsų girios, 1997). Sa-
kinti ir žievinti greičiausiai radosi panašiu metu9 ir yra iš esmės panašios 
kokybės žodžiai, abu jie galėtų būti vienodai taisomi ar teikiami (dar plg. 
„<...> su švedų firma „Vallby Staket & Stolpar“ sudaryta sutartis gamin-
ti ž i ev in tus  kuolus“ (Mūsų girios, 1995)). 

1 lentelėje pateikti vediniai paprastai pavartojami šalinimo reikšme, iš-
skyrus nukalkinti, kuris vartojamas dviem reikšmėmis, plg. „Jei vanduo 
nuka lk in ta s  (filtruotas), muilas stipriai putoja“ (Laima, 1996) ir „Žino-
ma, žolė po medžiais baltuoja lyg nuka lk in ta“ (Lietuvos rytas, 2002). 
Retkarčiais iš aptariamo modelio žodžių pasidaroma ir kitų vedinių, pavyz-
džiui, automatinis nuo r i n tuva s  (Statyba ir architektūra, 2004), dūmų	
nus i e r i n tuvas  (Mokslas ir technika, 2002). Ne medžiagos, o kitokio 
materialaus dalyko šalinimo reikšme aptariamo modelio vedinių paprastai 
nedaroma. Matyti tik vienas kitas bandymas „pagražinti“ tekstą, pvz.: „<...> 
dalykai susiklostė atvirkščiai: utėlių neturėjom, o po pirties jų gavom. ėjom 
„nus iu tė l in t i“, sugrįžom „apsiutėlinę“ (Birutė Pūkelevičiūtė, 2003).

Tarp aptariamų seniai taisomų nu- + -inti (-inimas) vedinių nuriebinti 
aiškiai išsiskiria kaip ne daiktavardinės, o būdvardinės kilmės vedinys 
(argumentuojama, kad turėtų reikšti ypatybės perviršį, o ne ypatybės ša-
linimą, t. y. „daryti per riebų“, o ne „daryti, kad nebūtų riebus, šalinti 
riebumą“). Patikrinus DLKT ir lrytas.lt publikacijas nerasta nė vieno pa-
vartojimo atvejo perviršio reikšme, tačiau ypatybės šalinimo reikšme 
šiek tiek yra: 14 pavartojimų DLKT ir 11 publikacijų su šiuo žodžiu lrytas.
lt, pvz.: „Nur ieb in t a s  pienas visą jame esantį kalcį išsaugo“ (Artuma, 
2003), „Plaukai po lietaus sausėja, nes rūgštys turi nur i eb inamą j į  po-
veikį“ (lrytas.lt 2014-03-19). Būdvardinės kilmės yra ir vedinys nurūgš-
tinti, nors aptariamame kontekste bent teoriškai jis galėtų prisišlieti ir prie 
anksčiau minėtų daiktavardinių medžiagos šalinimo reikšmės vedinių (sie-
jant ne su rūgštus, o su rūgštis). ypatybės perviršio reikšme nurūgštinti 

9 Matyti dar ikisovietinė vartosena: „Lietuvoje taikytą s ak in imo  technologiją išsamiai aprašė: iki ii pa-
saulinio karo - S. Kripas straipsnyje „PUŠieS NUSAKiNiMAS LieTUVOJe“ („Mūsų girios“, 1935, 
Nr. 6/7), po ii pasaulinio karo iki šių dienų - A. Alekna knygoje „PUŠyNŲ SAKiNiMAS“, Kaunas, 
1989“ (Mūsų girios, 1997); „Jei medžiagos piovimas numatomas birželio mėn. arba dar vėliau, tada rąstus 
reikia nuž iev in t i , sukrauti ant padėčkų, kad žemės nesiektų <...>“ (Ūkininko patarėjas, 1936-02-06).
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DLKT ir lrytas.lt taip pat nėra, tačiau šalinimo reikšme pasitaiko (12; 510), 
pvz.: „Jeigu dirva rūgštoka tikslinga dirvą nurūgš t in t i  kalkėmis <...>“ 
(lrytas.lt 2015-04-14). Čia galima paminėti ir šalinimo reikšme retkarčiais 
(5; 5) pavartojamą veiksmažodį nusodrinti. DLKT jis fiksuojamas iš 1996 m. 
Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo: „Branduolinės me-
džiagos – plutonis, uranas (natūralus, p r i sodr in ta s  urano 235 arba ura-
no 233 izotopų ir nusodr in ta s ) ir toris, esantys metalo lydinio, chemi-
nio junginio ar koncentrato pavidalo arba kitų medžiagų mišinyje“, tačiau 
iš dabartinio 2011 m. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 
LRTB yra aprobuota „Branduolinės medžiagos – plutonis, uranas (gamtinis, 
į sodr in ta s  urano 235 ar urano 233 izotopais arba nuskurd in ta s ) ir 
toris, esantys metalų lydiniuose, cheminiuose junginiuose ar koncentra-
tuose arba kitų medžiagų mišiniuose“ (nuskurdinimas šia reikšme yra ter-
minų žodynuose, pvz., FTŽ 2007). Vartosenoje nusodrinti yra ir ypatybės 
suteikimo reikšme, pvz., „Šokoladinis, ochros ir burgundiško vyno nuso-
dr in ta s  rudens-žiemos podiumas“ (lrytas.lt 2011-03-09). DLKT rastas 
net ir iš sudurtinio būdvardžio padarytas visiškai okazinis darinys nuvien-
prasminti: „<...> stengiasi komplikuoti ir nuv ienprasmint i  stilistiką ir 
stilių, ir vis viena – vos ne kiekviename sakinyje iš kažkur įkyriai lenda 
detektyvų ir anekdotų rašytojo patirtis“ (bernardinai.lt 2007-01-03).

Nematyti, kad kalbos leidiniuose anksčiau būtų buvę taisomi aptariamo 
modelio ypatybės šalinimo reikšmės vediniai su nelietuviška šakni-
mi. Dabartinėje vartosenoje tokių vedinių galima rasti ne vieną (žr. 2 len-
telę). Visi jie vartojami retai, matyti po keletą ar kartais tik po vieną pavar-
tojimo atvejį, bet tai iš dalies lemia ir pačių sąvokų neaktualumas platesnei 
vartosenai, pvz.: nuabsoliutinti, nuindividualinti, nukonkretinti, nurealinti, 
nusakralinti (dažniausi pastarieji du, DLKT yra po 11 pavartojimo atvejų). 
Vedinių radimosi priežastys numanomos – vietoj tokių vedinių kaip abso-
liutizuoti, konkretizuoti paprastai teikiama absoliutinti, konkretinti (pvz., kon-
kretizuoti žr. konkretinti DLKŽ6 2006), todėl greta dekonkretizuoti, deindi-
vidualizuoti (deabsoliutizuoti vartosenoje nerasta) randasi nukonkretinti, 
nuindividualinti, juoba kad šias formas skatina priešingą veiksmą įvardijan-
tys vediniai sukonkretinti, suindividualinti. Kartais vedinių sistema išplėto-
jama labai plačiai: greta materializuoti, dematerializuoti ir savaiminio dema-
terializuotis pasidaroma sumaterialinti, numaterialinti, sumaterialėti, numa-
terialėti ir dar įmaterialinti (vartosenos pavyzdžius žr. 2 lentelėje). 

10 Pirmas skaitmuo rodo pavartojimų DLKT skaičių, antras – publikacijų lrytas.lt skaičių.
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2 lentelė. Ypatybės šalinimą reiškiantys būdvardinės kilmės vediniai su nelietuviška šaknimi

Nu- + -inti Plg. Pavyzdžiai
nuabso-
liutinti

suabsoliutinti „Užsibrėžęs nuabsol iu t in t i  XiX amžiuje suab-
so l iu t in ta s  vertybes, Leskaitis skelbia krizes įvairio-
se gyvenimo srityse <...>.“ (Darbai ir dienos, 2003)

nuindivi-
dualinti

suindividualinti
deindividualizuoti

„Žmogaus sutechninimas visų pirma yra jo išdaik-
tinimas, nuasmeninimas ir nu ind iv idua l in imas .“ 
(Arvydas Šliogeris, 1996)

„<...> kūnas su ind iv idua l ina  ir sukonkretina 
sielą, ją pririšdamas prie gyvosios dabarties ir jusli-
nės artumos <...>.“ (Arvydas Šliogeris, 1999)

„Metafizikoje žmogus nėra tiek de ind iv idua l i -
zuo ta s , socializuotas ir anonimiškas kaip moksle.“ 
(Problemos, 1996)

nukonkre-
tinti

sukonkretinti
dekonkretizuoti

„Bandymas blogį (ar gėrį) nutautinti, reiškia ban-
dymą jį nukonkre t in t i , t. y. mistifikuoti.“ (Ro-
mualdas Ozolas, 2003)

„Galima būtų tokią aptakią išvadą sukonkre -
t i n t i , pavyzdžiui, citata iš neseno ekonomistų laik-
raščio <...>.“ (Knygnešys, 1995)

„Pats rytų slavų redakcijos turinys patyrė dalinį 
istorinių detalių dekonkre t i z av imo poveikį.“ 
(Darius Baronas, 2000)

numate-
rialinti

sumaterialinti 
sumaterialėti 
numaterialėti
įmaterialinti
dematerializuoti(s)

„Banalūs daiktai, džinsai, suplokštinti, tarsi nu -
mate r i a l in t i , ir taip sustiprintas dekoratyvumo 
efektas.“ (Kauno diena, 2002)

„Kad ir koks būtų atskiras kūrėjo požiūris į religi-
ją, kūryba yra veikiama ir kitų tikėjimo, veikiama 
sumate r i a l in to s  tikėjimo vaizdinijos.“ (Viktorija 
Daujotytė, 2003)

„Vadinasi, pasibaigus vienam dieviškojo prado su -
mater i a lė j imo-numater i a lė j imo ciklui, turės 
prasidėti naujas ciklas.“ (Mindaugas Tomonis, 1995)

„<...> pridėję jutimine ar socialine empirika pa-
remtą suvokimą ir jį suardę, turime rezultatą, kuris 
negali būti verbalizuotas, juo labiau negali būti 
įma te r i a l in t a s .“ (7 meno dienos, 2007-07-06)

„<...> pasaulyje viskas vis labiau virtualėja ir de -
mate r i a l i zuo j a s i  ir iš to atsiranda visiškai naujos 
virtualios nehierarchinės bendruomenės <...>.“ (At-
gimimas, 2007-01-19)

„Naudojant tokias technologijas namas tarsi de -
mate r i a l i zuo j amas .“ (Kauno diena, 1995)
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Nu- + -inti Plg. Pavyzdžiai
nurealinti surealinti

derealizuoti
„<...> visais šitais atvejais erotinė situacija nu-

rea  l inama  ir nebėra jau tiek svarbu, ar draugas 
bus Ji, ar Jis, kadangi akcentuojamas dvasinis ryšys.“ 
(Saulius Žukas, 1995)

„Netikrumo akimirka, su rea l inan t i  pasaulį.“ 
(Vytautas Rubavičius, 1997)

„Sapnų realybė yra sukeista, de rea l i zuo ta , gali-
me pavadinti ją poetiška.“ (Laima, 1997)

nusakra-
linti

susakralinti
desakralizuoti

„Šiandien Lietuvoje ryškėja kunigystės nusakra -
l in imo tendencija.“ (Dienovidis, 1996)

„Poezija pasaulį paverčia tauriu, su sak ra l ina  jį.“ 
(Švyturys, 1996)

„Televizija de sak ra l i zuo j a  politikos procesą ir 
jo veikėjus <...>.“ (Žygintas Pečiulis, 2007)

Šalia vedinių su nelietuviška šaknimi atsiranda ir analogiškų vedinių 
su lietuviška šaknimi, pavyzdžiui, pora nusakralinti – susakralinti (plg. 
desakralizuoti, sakralizuoti) papildoma pora nušventinti – sušventinti (a). 
Panašiai greta moralizuoti – demoralizuoti atsiranda sudorinti – nudorinti (b), 
o greta sensibilizuoti – desensibilizuoti pradedama vartoti sujautrinti, įjaut-
rinti – nujautrinti	(c), pvz.: 
a)  „Mes matome, kaip Tomo Akviniečio filosofijoje vyksta dar paslėpta, tačiau 

aiškiai nujaučiama pasaulio de sak ra l i z ac i j a , jo nušven t in imas  ir nudievi-
nimas, naujaisiais amžiais virtęs pamatine žmogaus santykių su pasauliu nor-
ma“ (Arvydas Šliogeris, 1996);

„<...> Lietuvos vardo su šven t in imą  laikau nepaprastai svarbiu lietuvybės 
išlaikymo ir stiprinimo sovietinės okupacijos sąlygomis veiksniu <...>“ (lrytas.lt 
2016-04-13);

b)  „<...> tokia mokykla, iš kurios išvarytas Dievas, nėra neutrali – ji skleidžia be-
dievybę ir nudor ina  jaunimą“ (Soter, 2000);

„Kosmopolitizmas yra egoizmo mora l i z av imo bandymas, bandymas amo-
ralumą sudor in t i  per jo ideologizavimą“ (Kultūros barai, 1997);

„Dorovės principų paneigimas žudo kūrybą ir turi demora l i zuo j anč io s 
įtakos visai tautai“ (Juozas Keliuotis, 1997);

c)  „<...> reikia kreiptis į kojų ligų specialistą ar dermatologą, kuris, nu j au t r i -
nęs  sritį, pašalins įaugusį nago kampą“ (Cosmopolitan, 2004);

„<...> negalima pamiršti ankstesniųjų alergenų, jų reikia vengti visą gyveni-
mą, nes savaiminio nus i j au t r in imo (desens ib i l i z ac i jo s ) tikimybė labai 
maža“ (Caritas, 1996);

„Pirmąkart patekę į organizmą alergenai dar nesukelia ligos, bet organizmą 
į j au t r ina , s ens ib i l i zuo j a  (alergizuoja), t. y. pradeda gaminti antikūnų“ 
(Sveikata, 1995);
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„<...> kūno vaizdo formavimasis yra sensorinių laukų su j au t r in imo pada-
rinys; juos su j au t r ina  fonacijos metu skleidžiamos akustinės bangos“ (Psi-
chologija, 2002).

Pagal tą patį modelį pasidaroma ir daiktavardinės kilmės vedinių, pa-
vyzdžiui, numitinti – sumitinti (plg. demitologizuoti,	mitologizuoti):

„istoriografija iškyla kaip mito numi t in imo ir poetinės išmonės demaska-
vimo, atskyrimo nuo tikrovės įrankis“ (Arūnas Sverdiolas, 1996);

„<...> Lietuvos istorija yra sumi t in t a  ir perdėm romantizuota, daugelio 
lietuvių pasąmonėje glūdi didžiavalstybiškumo kompleksas“ (Filosofija ir socio-
logija, 1997);

„istorinių įvykių demi to log i zav imo procesas sąlygoja racionalesnį požiūrį 
į istoriją <...>“ (Valentinas Brandišauskas, 1995).

Įdomu tai, kad tam pačiam reikalui dar pasidaroma ir sumitologinti, 
numitologinti, išmitologinti:

„Ne iš šitos Pliaterių šakos, o iš kitos kilusi emilija Pliaterytė, gal kiek ir su-
mito log in ta , žinoma kaip 1831 m. sukilimo dalyvė, vadinasi, politinė veikė-
ja“ (Meilė Lukšienė, 2000);

<...> jis nuoširdžiai tikėjo, kad Naujasis Testamentas pilnas mitologinių įvaiz-
džių ir todėl privaląs būti numi to log in ta s“ (Česlovas Kavaliauskas, 1998);

„Dėl to dabartinės literatūros neigiantysis patosas iš dalies yra nulemtas pa-
stangų i šmi to log in t i  visuomenės gyvenimą <...>“ (Vytautas Rubavičius, 
1997).

Kartais ne visai aišku, ar nelietuvišką šaknį turintys nu- + -inti (-inimas) 
vediniai yra daiktavardinės ar būdvardinės kilmės, nes vedinyje ka-
mienas dezintegruojamas11. Pavyzdžiui, pasidarytą naujadarą nuerotinti 
galbūt per darybos pakopas galima sieti ir su erotika, ir su erotinis, erotiš-
kas	(„pašalinti erotikos požymius“, „padaryti, kad nebūtų erotinis, erotiš-
kas“), nukomunistinti gali turėti darybinių ryšių su komunistas, komunizmas, 
komunistinis, komunistiškas (daugiau pavyzdžių ir mikrosistemų žr. 3 len-
telėje). Net ir esant darybiniams ryšiams su daiktavardžiais čia vis tiek 
matyti ypatybės šalinimo reikšmė, tik ta ypatybė kyla iš daiktavardžio, su 
juo siejama. Kartu matyti, kad greta funkcionuoja deerotizuoti, dekomuni-
zuoti. Visų minėtų de- ir nu- analogijų radimasis rodo, kad dėl susidaran-
čių nelietuviškų žodžių opozicinių porų (su de- ir be šio priešdėlio) lie-
tuvių kalbos priešdėlių sistema patiria spaudimą taip pat turėti analogiškas 
poras, ir tai kartais realizuojama nu- ir su- opozicija.

11 Dėl dezintegracijos žr. Urbutis 1978: 125–128, 198–208.
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3 lentelė. Ypatybės šalinimą reiškiantys daiktvardinės arba būdvardinės kilmės vediniai su nelietuviška šaknimi

Nu- + -inti Plg. Pavyzdžiai

nuerotinti suerotinti
deerotizuoti

„Įsivaizduota ir pasisavinta intelektualo teisė 
nuero t in t i  tautą reiškia jo bandymą iš naujo 
pabrėžti savo kaip tautos skaistybės saugotojo ro-
lės svarbą.“ (Kultūros barai, 1997)

„<...> mano herojė „Dosono užutekyje“ buvo 
seksuali, sue ro t in t a ...“ (lrytas.lt 2012-01-20)

„<...) akivaizdus polinkis dee ro t i zuo t i  
Ašenbacho ir Tadzio santykius pasinaudojant    
sugrįžimais į praeitį <...>.“ (7 meno dienos, 
2005-03-04)

nukomunistinti sukomunistinti
dekomunizuoti

„Tuo labiau kad, ko gero, čia yra tiktai vienas 
didelės Lietuvos visuomenės nukomuni s t in i -
mo problemos epizodas, ir reikėtų čia komplek-
siškai spręsti šituos klausimus.“ (LRS, 1991)

„Vadinasi, slaptą likvidavimo operaciją rengė 
tik patys aukščiausi sukomuni s t in to  saugumo 
departamento pareigūnai.“ (Lietuvos aidas, 1997)

„Mes galime tapti pirmąja dekomunizuo ja -
ma šalimi <...>.“ (Vytautas Landsbergis, 2000)

nupolitinti supolitinti
įpolitinti
išpolitinti
depolitizuoti

„<...> ilgas vadistinio režimo užtrukimas dalį 
visuomenės spėjo nupo l i t in t i , nustumti nuo 
domėjimosi valstybės reikalais <...>“ (Filosofija ir 
sociologija, 1995)

„Korsako sociologinė literatūros interpretacija, 
o tuo metu dar ypatingai supo l i t in t a  ir suideo-
loginta, Mykolaičiui buvo visai svetima.“ (Meilė 
Lukšienė, 2000)

„Net regioniniai, subetniniai judesiai, kaip, 
tarkim, bandymai įpo l i t in t i  žemaičių sąjūdį - 
jie irgi gali būti interpretuoti, kaip savyje turintys 
provincijos žmonių interesų krūvį.“ (bernardinai.
lt 2008-04-17)

„<...> europinio tapatumo kūrimą neišvengia-
mai lydi subtilus europos tautų i špo l i t in imas 
ir dekonstravimas.“ (lrytas.lt 2016-01-19)

„Prisidengus mokyklos depo l i t i z av imu, 
trikdomas patriotinis jaunimo ugdymas.“ (Zigmas 
Zinkevičius, 1999)
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Nu- + -inti Plg. Pavyzdžiai

nureliginti sureliginti
nureligėti
dereligizuoti

„Dievo vietą daugelio šiuolaikinių žmonių są-
monėje užima technika. Bet ir pati religija neiš-
vengė desakralizuojančio, nure l ig inanč io  aiš-
kinimo.“ (Filosofija ir sociologija, 1996)

„Ne veltui indijos filosofinės sistemos, gims-
tančios iš ilgaamžės mitologinės tradicijos, taip 
greit su re l i g inamos , susilieja su senosiom ti-
kėjimo srovėm arba pagimdo naujas tėkmes.“ 
(Romualdas Ozolas, 1997)

„Sekuliarizmas savo ruožtu nėra tiesiaeigis nu -
r e l i gė j imas , bet prieštaringas vyksmas, kaip 
kaskart labiau aiškėja, patiriantis krizę, išsemiantis 
savo galimybes.“ (Filosofija ir sociologija, 1996)

„Gyvename laikus, kai visuomenė brangiai 
moka už ankstesnę de re l i g i z ac i j ą , nušventėji-
mą, tikėjimo atmetimą.“ (Sigitas Geda, 1999)

nuromantinti suromantinti
deromantizuoti

„Pomodernistinei epochai būdingas patologinės 
asmenybės nuromant in imas , bet taip pat ir 
visiškas žmogaus galių - destruktyvių ir kurian-
čių, gerų ir blogų - išsilaisvinimas, realizavimas 
mene.“ (Mokykla, 1996)

„<...> V. Mykolaitis-Putinas yra gerokai kritiš-
kesnis lietuvių literatūros visuotinio su romant i -
nimo požiūriu.“ (Lituanistica, 2003)

„Pasukta de romant i zav imo, net meilės de-
sakralizavimo, nuvainikavimo keliu.“ (Dienovidis, 
1995)

Peržvelgus DLKT ir lrytas.lt šaltinius matyti, kad dabartinėje vartose-
noje yra palyginti nemaža įvairovė daiktavardinės kilmės nu- + -inti 
(-inimas) vedinių, reiškiančių ypatybės ar kokio kito nematerialaus, 
abstraktaus dalyko šalinimą. Vieni jų vartojami gana plačiai (dažnumo 
duomenys bus pateikiami vėliau), kiti – labai siaurai. Paprastai daromi 
vieni pagal kitus, kartais išplėtojant nemažas mikrosistemas. Pavyzdžiui, 
turime jau įprastą DLKŽ kodifikuotą žodžių mikrosistemą vertė, vertinti, 
įvertinti, nuvertinti, nuvertėti, devalvuoti (kaip anksčiau minėta, nuvertėti 
DLKŽ neįdėta, bet šioje sistemoje žodis būtinas (LKŽe yra)). Tikėtina, 
kad veikiant šiai analogijai yra pasidaryta panaši labai siauros vartosenos 
mikrosistema reikšmė, reikšminti, įreikšminti, sureikšminti, išreikšminti, nu-
reikšminti, nureikšmėti, desemantizuoti, pvz.:
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„Kiekviena komponavimo figūra, rodydama kalbėtojo meistriškumą, stiprina 
ir r e ik šmina  informaciją <...>“ (Regina Koženiauskienė, 2001);

„Kai liūdesys ir desperacija yra kultūriškai į r e ik šminami , jie nebetampa 
liga, depresija“ (Vytautas Kavolis, 1996);

„Mat su re ik šmindami  vien jusliškąjį kosmą, sofistai kartu nure ik šmino 
ankstesnės filosofijos išryškintą, bet dar nuo jusliškojo kosmo neatskirtą, o to-
dėl ir suproblemintą mąstomąjį kosmą <...>“ (Problemos, 2003);

„<...> jei tikėsime aukščiau išdėstytais samprotavimais apie iš-raiškos ir 
reikšmės santykį, iš-reikšdami greičiau nu- re ik šminame, negu su- re ik š -
miname ar į - r e ik šminame“ (Darbai ir dienos, 1999);

„<...> pasakymas dažniausiai būna paniekinantis. O eilėraštyje tokios mitolo-
gijos kūrimas veda į paprasčiausią tiesosaką, poetinių prasmių ir reikšmių „i š -
r e ik šmin imą“ (bernardinai.lt 2007-05-16);

„<...> dėl šios aplinkybės kartais gali pernelyg nure ik šmėt i  emocinė reli-
gijos pusė“ (Gintaras Beresnevičius, 1997);

„Taigi ir kalnelis yra de semant i zuo ta s , nure ik šmin ta s  kaip mitinis ir 
sakralinis objektas“ (Giedrius Viliūnas, 2001).

Nors darybiškai kiek skirtingi (tarp vertė ir vertinti įmanoma būtų įžvelg-
ti abipusį darybos pamatavimą, o reikšmė yra aiškiai veiksmažodžio reikš-
minti pamatinis žodis, nes perimama priesaga -m-), vertė ir reikšmė yra 
to paties semantinio lauko žodžiai. Į šią gretą dar pridedama ir prasmė, 
prasminti, įprasminti, nuprasminti, išprasminti	(a), taip pat esmė, esminti12, 
įesminti, suesminti, nuesminti, išesminti, nuesmėti (b), pvz.:
a)  „<...> ji stropiai kūnijo savo viziją, be abejo, jis buvo suradęs sapno gabalėlį: 

dulkę miego, kuri „p ra smino“ jo buitį“ (Viktoras Katilius, 1996);
„Šiuo atveju išryškėja opozicija tarp „anksčiau“ ir „dabar“: anksčiau estetika 

įp r a smino  realybę, dabar – nupra smina“ (Literatūra, 2003);
„Štai kodėl tikėjimą reikėtų laikyti į p r a smin imo priešybe; štai kodėl tikė-

jimas yra i šp r a smin imo pliūpsnis“ (Arvydas Šliogeris, 1999);

b)  „Dar reikšmingesnis jiems yra minčių, sąvokų kūrimas ir savo linkimų pareiški-
mas gyvenime, jomis [save] susikurti, e smin t i , vadinas, – valią sukurti“ (Vy-
dūnas 2013: 23–24);

„<...> nutolina jį „nuo aristotelizmo-tomizmo, šių esmingai „esmės“ filoso-
fijų, kartu tačiau ir nuo platonizmo, kuris, įsisteigęs idėjų karaliją anapus, 
nue smino  pasaulį, daiktų esmes perkeldamas užu jų“ (Respectus Philologi-
cus, 2001);

„O didžiausias mums, žmonėms, iškeltas uždavinys yra sue smin t i  būtį“ 
(Peteris Wustas, 2000);

„<...> kiekvienas matymas ir nematymas, kiekvienas darymas ir nedary-
mas, kiekvienas į e sm in ima s  ir i š e sm in ima s , kiekvienas kūrimas ir naiki-

12 Veiksmažodžio esminti DLKT nėra, bet rastas Vydūno pavyzdys.
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nimas vyksta čia, ant kalvos keteros, tarp juslumo ir antjuslumo“ (Arvydas 
Šliogeris, 1999);

„Šitaip žvelgiant kultas yra nepaprastos svarbos gyvenimo veiksnys žmogui 
išvengti nuesmė j imo ir sulėkštėjimo <...>“ (Vincas Vyčinas, 2001).

Pateikti žodžiai daugiausia randami filosofijos, literatūrologijos ir pan. 
tekstuose. Vediniai reikšminti, prasminti, esminti daugiau vartojami su 
priešdėliais. Apskritai susidaro įspūdis, kad tokių naujadarų nepriešdėlė-
tos formos kartais pasidaromos vėliau nei priešdėlėtos. Matyti aktyvaus 
ir savaiminio veiksmo opozicija (nuvertinti – nuvertėti, nureikšminti – 
nureikšmėti, nuesminti – nuesmėti, nerasta tik nuprasmėti	greta nupras-
minti), taip pat matyti ypatybės, turinio suteikimo ir šalinimo opozicija. 
Pastaroji opozicija gaunama priešinant su-, į- priešdėlius turinčius ve-
dinius su tais, kurie turi priešdėlius nu-, iš- (sureikšminti,	 įreikšminti – 
nureikšminti,	išreikšminti; įprasminti – nuprasminti, išprasminti; suesmin-
ti,	 įesminti – nuesminti, išesminti). Nors galima būtų tikėtis opozicijų 
su- – nu- ir į- – iš-, iš pavyzdžių matyti, kad poros yra sumišusios, pa-
vyzdžiui, gerai žinoma opozicija įvertinti – nuvertinti („<...> esame linkę 
savimi abejoti, daugiau save nuve r t iname  negu į ve r t iname“ (ber-
nardinai.lt 2008-01-13); „Grožiniame kūrinyje vyksta pervertinimas, nu -
ve r t in imas  ir į ve r t in imas“ (Literatūra, 2003)). LKŽe veiksmažodis 
išvertinti tapatinamas su įvertinti	„pripažinti kieno vertę, branginti, gerb-
ti“, bet tirtuose šaltiniuose išvertinti nerasta. Dabartinėje vartosenoje yra 
įprastų opozicijų su skirtingais priešdėliais, pvz. (žodžiai iš DLKŽ6 2006): 
sumontuoti – išmontuoti, sutuokti – ištuokti, įregistruoti – išregistruoti, įjung-
ti – išjungti, čia paminėtina ir sutautinti – nutautinti; priešdėliai dedami 
ir opoziciją reiškiant skirtingomis šaknimis, pvz.: sutankinti – išretinti, 
sutaupyti – išeikvoti, įmirkyti – išdžiovinti, sujaudinti – nuraminti. Buvo 
kodifikuotos daiktavardinės kilmės veiksmažodžių naujadarų opozicijos 
įelektrinti „suteikti elektros krūvį“ – išelektrinti „panaikinti kūno elektros 
krūvį“, įmagnetinti „suteikti magneto savybių“ – išmagnetinti „panaikin-
ti magnetines kūno savybes“ (DLKŽ6 2006). Kadangi kalboje su-, į- – 
iš- opozicijų yra nemažai, matyt, laikyta, kad iš- + -inti raiška yra lietu-
viškesnė nei nu- + -inti, todėl anksčiau teiktas veiksmažodis nubuožinti 
DLKŽ3 1993 buvo pakeistas į išbuožinti13, nors taisant šalinimo reikšmės 

13 Prie tokio keitimo galėjo prisidėti ir tai, kad rusiškas atitikmuo yra ne su šalinimo reikšmės priesaga обез- 
(обес-), o su priesaga раз- (рас-), kuria reiškiamas ankstesnio veiksmo rezultato panaikinimas, t. y. раску-
лачить. Dar plg. išmagnetinimas – размагничивание, išsandarinimas – разгерметизация (RTŽ 2000).
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nu- + -inti	vedinius kartais buvo pataisomi ir iš- + -inti naujadarai, pa-
vyzdžiui, vietoj išsovietinti siūlyta geriau vartoti desovietizuoti (Rudaitienė 
1993: 13), vietoj išpolitinti – depolitizuoti (KK 2003: 84). Pastarasis siūlymas 
argumentuotas tuo, kad nėra supolitinti, nors iš tiesų vartosenoje toks 
žodis jau radosi, prireikus pasidaroma ir įpolitinti (žr. 3 lentelėje). Beje, 
medžiagos šalinimo reikšme iš- + -inti paprastai nevartojama, bet ATTŽ 
2001 rasta išvarnalėšinimas – „augalinių teršalų iš vilnos šalinimas“ (обе-
зрепеивание), išvarnalėšinimo	mašina – „mašina augaliniams teršalams iš 
vilnos šalinti mechaniniu būdu“ (обезрепеивающая	машина). Akivaizdu, 
kad taip pataisytas nuvarnalėšinimas. J. Klimavičius sakė, kad nuvarnalė-
šinimo	mašina skamba anekdotiškai, bet teikinio nesiūlė (Klimavičius 1974: 
19). Priešdėlio keitimas žodyne atrodo keistokai. Matyt, reikėjo ieškoti 
kitų sprendimų (apibrėžtys aiškiai to nerodo, bet gal galėjo būti tiesiog 
varnalėšų	šalinimas, varnalėšų	šalinimo	mašina). Plg. обезрепеивание – var-
nalėšų	šalinimas (RLKPŽ 1984). Keistokai atrodo ir retkarčiais pavarto-
jamas išmiškinimas, pvz., „Tai yra ne i šmi šk in imas , ne miško naikini-
mas, o nedidelis, atsakingas miško praretinimas vietomis <...>“ (lrytas.lt 
2016-04-24).

Kaip jau buvo minėta, rengiant DLKŽ3 1993 buvo atsisakyta nemažai 
šalinimo reikšmės nu- + -inti	vedinių, tačiau nuasmeninti palikta. Tikė-
tina, kad argumentas palikti šį žodį žodyne buvo tas, kad greta teikta ir 
suasmeninti, įasmeninti, galėjo prisidėti ir argumentas, kad „neturime kuo 
pakeisti tokio darinio“ (Paulauskienė 2001: 95), taip pat vartojimo tradi-
cija14. Tiesa, kai kurie specialybės kalbos dėstytojai pagal analogiškų ve-
dinių taisymo modelį pataiso ir nuasmeninti, siūlo vartoti junginį pada-
ryti	beasmenį (Kazlauskienė ir kt. 2010: 62; Bielinskienė ir kt. 2014: 187), 
tačiau tikimybė, kad tai gali paveikti šio jau ilgai teikiamo žodžio varto-
seną yra menka, juoba kad žodis vartojamas gana gausiai (žr. 5 lentelę), 
yra terminų žodynuose (pvz., nuasmeninimas SŽ 1993, nuasmenintasis	
programavimas iTŽ 1997). Labiau matyti kitas polinkis – jeigu leidžiama 
vartoti nuasmeninti, tai vartotojų nevengiama vartoti ir nužmoginti, juoba 
kad šie žodžiai dažnai būna panašiuose kontekstuose arba visai greta (pvz., 

14 Žodis vartotas jau pirmosios nepriklausomybės laikais, pvz.: „Kapitalizmas, besiekdamas pelno visomis 
priemonėmis, nuasmenino  darbą, nuasmenino  žmogų ir tuo pačiu nuasmenino  gyvenimą“ 
(Naujoji Romuva, 1937, Nr. 29–30), „<...> tautos kūryba remiasi sąmoningu susibūrimu stiprių asmeny-
bių, o ne priverstine nuasmenin tų  žmonių minia“ (XX amžius, 1939-03-31).
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„Su siaubu galvoju apie uždaro tipo kolektyvines įstaigas. Jos nužmo -
g in a , nua smen in a“ (Tėviškės žinios, 1996)). To paties semantinio 
lauko žodžių (jie turi ir tarptautinius atitikmenis depersonalizuoti, dehu-
manizuoti) mikrosistemos plėtojamos labai panašiai: nuasmeninti, suasme-
ninti, įasmeninti, suasmenėti, nuasmenėti ir plg. nužmoginti, sužmoginti, 
įžmoginti, išžmoginti, nužmogėti (aptiktus vartosenos pavyzdžius žr. 4 len-
telėje). Dalis šių žodžių yra fiksuota ir LKŽe. Straipsnyje minėta, kad 
nužmoginti kalbininkų buvo taisoma, bet kai kuriuose patarimų leidiniuo-
se galima rasti, kad nužmogėti15 nepeikiama (KK 2003: 137), gretinama 
su nutausti, nutautėti. Jeigu galima nužmogėti, tai galima ir nužmoginti. 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos konsultacijų bankas jau da-
bar sako, kad abu žodžiai galimi, remiasi Bendrinės	lietuvių	kalbos	žodynu 
(BLKŽ), tačiau šiame žodyne raidė N nepaskelbta, tie žodžiai tik įtrauk-
ti į antraštyną, kuris dar bus redaguojamas. Į BLKŽ antraštyną įtraukti 
ir su asmenimis siejami žodžiai nukatalikinti, nukrikščioninti (abu yra 
LKŽe). Nors ir nėra gausi, vartosena rodo, kad prireikus daromos žodžių 
grupės: nukrikščioninti, sukrikščioninti, įkrikščioninti, sukrikščionėti, nu-
krikščionėti. LKŽe fiksuojama nukatalikėti, sukatalikėti, bet tirtuose šalti-
niuose rasta tik nukatalikinti, sukatalikinti (žr. 4 lentelėje). Analogišku 
būdu vartosenoje kartais pasidaroma ir kitokių aktyvaus ir savaiminio 
veiksmo opozicijas rodančių naujadarų, pvz.: nubažnytinti – nubažnytėti, 
nudvasinti – nudvasėti, nupilietinti – nupilietėti, nuvalstybinti – nuvalsty-
bėti. DLKŽ6 2006 fiksuoja sukultūrinti – sukultūrėti, vartosenoje rasta ir 
nukultūrinti – nukultūrėti, pasidaroma ir įkultūrinti, iškultūrinti. Aktyvaus 
ir savaiminio veiksmo opozicijos kartais matyti tiek vedinių su priešdėliais 
su-, tiek ir su priešdėliais nu-, bet jei šalinimo reikšme pasirenkamas 
priešdėlis iš-, savaiminio veiksmo paprastai greta nebūna, pavyzdžiui, 
gana dažnai vartojama išvalstybinti, bet nematyti išvalstybėti. Tiesa, rasta 
vienas kitas pavartojimas iškultūrinti – iškultūrėti. LKŽe fiksuoja ištautin-
ti – ištautėti, ištausti, bet vartosenoje rasta tik vieną kitą kartą pavartotas 
ištautinti, įprasta nutautinti. Beje, nutautinti – nutautėti opozicija paskati-
na rastis ir nulietuvinti – nulietuvėti (minėtų ir kitų panašių žodžių pavyz-
džius taip pat žr. 4 lentelėje).

15 Kadangi vietoj nužmoginti buvo siūlomas tarptautinis žodis dehumanizuoti, tai vietoj nužmogėti būta siūly-
mų vartoti degraduoti (Balčienė 1979: 15).
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4 lentelė. Ypatybės ar kito nematerialaus dalyko šalinimą reiškiantys vediniai

Nu- + -inti Plg. Pavyzdžiai

nuasme-
ninti

suasmeninti 
įasmeninti
suasmenėti
nuasmenėti
depersonali-
zuoti

„Viename Mieželaičio eilėraštyje nuskamba nuoskauda 
dėl susidūrimo su tokiais nuasmenin ta i s  anonimi-
niais, neidentifikuojamais, turinčiais tik tarsi kodinį pa-
vadinimą ir kt. autoritetais <...>.“ (Literatūra, 2001)

„<...> internetas pateikė galimybę kurti individuali-
zuotus produktus, siųsti sua smenin ta s  žinutes kie-
kvienam vartotojui atskirai.“ (Arvydas Bakanauskas, Vy-
tautas Liesionis, 2008)

„<...> abstraktūs, neapčiuopiami dalykai – šiuo atveju 
tautos dvasia – personifikuojami, į a smen inami  kon-
kretaus žmogaus, t.y. knygnešio, gyvenimo istorija.“ 
(Nemunas, 2004)

 „ir čia svarbiausia, pasak filosofo, ne nuasmenė t i 
(tai ypač lengva įstrigus minioje), o sua smenė t i .“ 
(Dienovidis, 1996)

„<...> pirmuoju atveju turime lyg dorovinio šaltinio 
personalizaciją, o antruoju - įvairūs elgesio standartai bei 
stereotipai yra deper sona l i zuo t i , objektyvizuoti.“ 
(Problemos, 1995)

nubažny-
tinti

subažnytinti
įbažnytinti
nubažnytėti

„Nuo Reformacijos laikų iki pat XiX a. pirmos pusės 
toks regimos bažnyčios „nubažny t in imas” buvo po-
puliarus visoje europoje.“ (Darbai ir dienos, 2003)

„Atsiranda šiam laikotarpiui būdingas bruožas – san-
tuokos subažny t in imas . Bažnyčia pradėjo reglamen-
tuoti santuokas <...>.“ (Soter, 2003)

 „Jau karaliaus Mindaugo krikštu siaurai, o lietuvių 
visuotiniu krikštu plačiai lietuvių kalba buvo įbažny -
t in t a .“ (Terminologija, 2003)

„Dėl nubažny tė j imo ir tikėjimo susvetimėjimo 
nemaža dalimi kalta ne sekuliarizacija, o veikiau pati 
Bažnyčia, nemokanti prisitaikyti prie naujos visuome-
nės.“ (Naujasis židinys, 1996)

nubuo-
žinti

subuožinti
išbuožinti

„Mes tikrai apie Stalino veiksmus daug ko nežinojo-
me. Mus pasiekusi informacija: buožių nubuož in imas . 
Viskas.“ (Galina Dauguvietytė, 2002)

„Mūsų šeima buvo subuož in t a , valdžia uždėjo ne-
pakeliamas prievoles.“ (Stasė Kiselienė, 2002)

„Atrodė, kad i šbuož in imų, trėmimų, kolektyvizaci-
jos, beviltiško darbo kolūkiuose juodi prisiminimai lydės 
mus visą gyvenimą.“ (Dienovidis, 1996)
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nubur-
žuazinti

suburžuazėti „Tarp buržuaziškumo ir religiškumo glūdi gilus ir es-
minis prieštaravimas. Buržuazijos negalima sureliginti: ją 
galima nuburžuaz in t i .“ (Alfonsas eidintas, 2001)

„Rinkimai rinkimais, bet ar suburžuazė ju s i  darbi-
ninkų klasė nėra vien taukais aptekusi naujosios buržua-
zijos pamaina?“ (Gintaras Beresnevičius, 2003)

nudievinti sudievinti
įdievinti

„Pasaulietinė renesanso mintis stengėsi nud iev in t i 
istorinę erdvę <...>.“ (Baltos lankos, 1995)

„Dievas tampa žmogumi, kad mus sud iev in tų , jis 
save nuskurdina, kad mus praturtintų <...>.“ (Algiman-
tas Kajackas, 1997)

„<...> vyksta Tapsmo proceso įprasminimas Aukščiau-
sioje Prasmėje, įd i ev in imas  (teolizė).“ (Mindaugas 
Tomonis, 1995)

nudvasinti sudvasinti
įdvasinti, 
nudvasėti

„išsaugoję standartizuotą, nudvas in tą , „nužmog in-
t ą“ žmogų - ne ką laimėsime.“ (Albertas Zalatorius, 1997)

 „Vyksta intensyvus gyvenimo nudvas in imas  ir 
sumaterialinimas.“ (Arvydas Šliogeris, 1996)

„Mūsų kūrybos procese tiek gamta, tiek žmogaus pri-
gimtis žmogiškosios idėjos dėka yra sudvas inama .“ 
(Kęstutis Pukelis, 1995)

 „Tokiu būdu įdva s inami  medžiaginio pasaulio ir 
žmogaus santykiai. Deja, jie mūsų dienomis kinta nu -
dvas in imo link <...>.“ (bernardinai.lt 2006-01-01)

„<...> rašytojas įtaigiai atskleidžia žmogaus nudvasė j i-
mą, nuasmeninimą, konformizmą.“ (Literatūra, 2003)

nukata-
likinti

sukatalikinti „Tik stiprus visų katalikų šioj srity vieningumas gali 
atremti katalikų priešų, kurie tuo metu buvo ypatingai 
agresyvūs, užsimojimus Lietuvai nuka ta l ik in t i .“ (Al-
fonsas eidintas, 1995)

„Lietuvos suka t a l ik in imas  valstybėje pakeitė tikėji-
mų santykį: nuo šiol lietuvių konfesija darė įtaką rusams, 
o ne atvirkščiai, kaip buvo anksčiau.“ (edvardas Gudavi-
čius, 1999)

nukrikš-
čioninti

sukrikščioninti
įkrikščioninti
sukrikščionėti
nukrikščionėti
dechristiani-
zuoti

„Katalikų vadovai ne kartą yra tvirtinę, kad jų dvasi-
ninkai Rusijoje pirmiausia stengiasi aptarnauti katalikus 
arba dirbti tarp katalikiškos kilmės žmonių, kurie ilga-
metės komunistų diktatūros buvo nukr ik šč ion in t i .“ 
(XXi amžius, 2002)

„Žemaitijos krikštas buvo įvykdytas ne kaip galutinio 
Lietuvos apkrikštijimo, o kaip užsilikusios ne sukr ik š -
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č ion in tos  srities sukr ik šč ion in imo aktas.“ (edvar-
das Gudavičius, 1999)

„Teologiniu ir liturginiu atžvilgiu yra trys įk r ik šč io -
nin imo sakramentai: Krikštas, Sutvirtinimas ir eucha-
ristija.“ (Soter, 2003)

„<...> mūsų herojaus istorija prasidėjo prieš keliolika 
metų, kai paskutinis sukr ik šč ionė jus ių  europos pa-
gonių bastionas, tautinė bendruomenė, dar nebuvo pa-
imta.“ (Arvydas Juozaitis, 2003)

„Nors gyvename pokrikščioniškame pasaulyje, dėl 
šiuolaikinės visuomenės nukr ik šč ionė j imo turime 
žvelgti į ikikrikščionišką erą ir gilintis į tai, kaip ją evan-
gelizavo apaštalai.“ (bernardinai.lt 2008-06-29)

„Dabar jau reikia ne tik skiepyti tikėjimą kultūroms, 
bet ir iš naujo įkvėpti gyvybę dechr i s t i an i zuo tam 
pasauliui, kurio santykiai su krikščionybe ne retai bėra 
tik kultūrinio pobūdžio.“ (Popiežiškoji kultūros taryba, 
2000)

nukul-
tūrinti

sukultūrinti
įkultūrinti
iškultūrinti
iškultūrėti
sukultūrėti
nukultūrėti
dekultūrizuoti

„Kuo pakeisti nuolat vykstantį kaimo „nuku l tū r in i -
mą“, kai dėl riboto lėšų kiekio uždaromos bibliotekos 
arba nedidelės mokyklos?“ (Rimantas Laužackas ir kt., 
2004)

„Ar tai reiškia, kad ne gamta suku l tū r inama , bet 
kultūra sugamtinama?“ (bernardinai.lt 2008-12-13)

„Religijos įku l tū r in imas  ir kultūros evangelizavi-
mas nėra dvi to paties lygmens tikrovės.“ (Soter, 2001)

 „Mes labai dažnai nesirūpiname kultūra, labai daug 
ką i šku l tū r iname , ir pačią politiką mes i šku l tū r i -
name.“ (lrytas.lt 2011-06-07)

„Mat daugybė jaunuolių, lankančių įvairių šalių auklė-
jimo institucijas, nepaisydami mokytojų geros valios ir 
kompetencijos, dažnai gali būti visiškai išsilavinę, bet 
dalinai i šku l tū rė j ę .“ (Popiežiškoji kultūros taryba, 
2000)

„Neturime kitokios išeities, tik įsijungti į lenktyniavi-
mą, konkurenciją, naujų kelių ieškojimą, kad visuomenės 
suku l tū rė j imas  dar labiau padidėtų.“ (Naujosios tė-
viškės žinios, 2003)

„Autorė teigiamai, nors ir ne itin drąsiai atsako į 
klausimą, ar mes tikime kultūros galia, kuri vienintelė 
gali padėti įveikti tautos nuku l tū rė j imo  nuokalnę.“ 
(lrytas.lt 2011-06-02)
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„<...> toks suku l tū r in t a s  subjektyvumas staiga yra 
išplėšiamas iš jam įprastos ir jį atitinkančios egzistencinės 
terpės ir įmetamas į antihumanišką, deku l tū r i zuo tą , 
pirmykščiu instinktu grįstą pasaulį <...>.“ (Šiaurės Atė-
nai, 1996)

nulietu-
vinti

sulietuvinti
sulietuvėti
nulietuvėti

„<...> liuteronai Lietuvoje nešė sidabro deglą per nu -
l i e tuv in imo tamsumas.“ (Švyturys, 1995)

 „Žemės reforma kaimuose smarkiai sumažino svetim-
taučių įtaką kraštui, o Kaunui su l i e tuv in t i  nebuvo 
išleista nė vieno įstatymo.“ (Juozas Keliuotis, 2004)

„<...> kuršininkai anksti sumišo su žemdirbiais lietu-
viais ir su l i e tuvė jo , o vėliau daug jų suvokietėjo.“ 
(Darbai ir dienos, 1999)

 „Tuteišių padermė ir jų vaidmuo Vilnijos nu l i e tu -
vė j ime  yra mįslingi, kalbininkai dėl to vis dar ginčija-
si.“ (lrytas.lt 2011-07-09)

nupilie-
tinti

įpilietinti
nupilietėti

„Pagaliau reikia suprasti, kad visuomenės depolitizavi-
mas veda į nup i l i e t in imą , į demokratijos ir pačios 
valstybės sunykimą.“ (Dienovidis, 1995)

„<...> įp i l i e t in t a s  juodaodis Kraigas Robinsonas 
(204 cm) pasirodė tikrai esąs narsus kovotojas dėl atšo-
kusio kamuolio (atkovojo 15).“ (Lietuvos aidas, 1997)

„Pirmasis simbolinis „įrašas“ yra krikštas, vardo įgiji-
mas, kuriuo mažasis individas yra įasmeninamas ir į p i -
l i e t inamas , įrašomas į tautos kultūrinę, konfesinę er-
dvę.“ (lrytas.lt 2011-05-06)

„<...> posocialistinėse valstybėse vis labiau pasireiškia 
nuvalstybėjimo, nuvisuomenėjimo ir pagaliau – nup i -
l i e t ė j imo sindromas.“ (istorijos studijos, 2003)

nuprotinti įprotinti
išprotėti
nuprotėti

„<...> tokia vaizdinė informacija hipnotizuoja ir žiūro-
vą bei, matyt, autorių ir nejučiomis nupro t ina  stebė-
toją.“ (Dienovidis, 1997)

„Ne, ji nėra i šp ro tė ju s i  - išprotėjėlius aš atskiriu - 
tik nupro tė ju s i .“ (Lietuvos rytas, 2001)

 „Moralės išsikvėpimas, kultūros persileidimas, žmo-
gaus nupro tė j imas ...“ (Petras Dirgėla, 2004)

 „Kultūrinė erdvė ir disponavimas ja barbarizmą su-
kultūrina ir į p ro t ina  – jis tampa reiklus sau ir atsirin-
kinėjantis daiktuose <...>.“ (Respectus Philologicus, 
2000).
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nusiasme-
ninti

įsiasmeninti „epitafijos kūrėjui atrodo, kad jis turi šiek tiek nu -
s i a smen in t i , daugiau pasakyti apie tą kitą - svarbiau-
sius, gal net ir žinomus dalykus, lengvai pamatomas aso-
ciacijas.“ (bernardinai.lt 2005)

„Galiu tikėti ne Dievu-apskritai, o tik į s ikūn i ju s iu 
ir į s i a smen inus iu  Dievu.“ (Arvydas Šliogeris, 1996)

„Baigtinumo suvokimas yra tas pat, kaip į s i ind iv i -
dua l in imas  ir į s i a smen in imas .“ (Arvydas Šliogeris, 
1996)

nusielinti susielinti
įsielinti

„empirizmas tampa tuo pradiniu išeities tašku, nuo 
kurio pozityvizmas pradeda žmogaus gyvenimo nus ie -
l in imo, sumechaninimo, sudaiktinimo žygį.“ (Švyturys, 
1994)

„Jei kiekvieną kūniškojo pasaulio modą atitinka tam 
tikras psichinės pusės modas, tai iš to turėtų išplaukti 
visos gamtos su s i e l in imas .“ (Johanas Štrauchas, 1995)

„Geriau sakyti, kad Tomui žmogus yra į s i e l in t a s 
kūnas, o Descartes‘ui - įkūnyta siela.“ (Naujasis židinys, 
1997)

nutautinti sutautinti, 
įtautinti
ištautinti
ištautėti
nutautėti

„Nutau t in imas  ir į t au t in imas  vyksta vienu 
metu, ir to pakanka įrodyti, kad tautiškumas šiais laikais 
tikrai nebėra reikmė, o yra tapęs poreikiu.“ (Šiaurės Atė-
nai, 1996)

„Dauguma lietuvių, išvykusių į Pietų Ameriką dėl 
valdžios vykdomos politikos, greitai nu tau tė jo. S. Ma-
gonis pažymi: „tokios i š t au t in imo sistemos dėka, an-
troji ateivių kaita beveik visai nesiskiria nuo įgimtų to 
krašto gyventojų.“ (istorija, 2003)

„Alkanam reikia duonos - ne meno, aklam reikia  
šviesos – ne meno, nu taus t anč i am jaunimui reikia 
tautos – ne meno. <...> Kai stovime i š t au tė j imo kely, 
ne aukštos idėjos, o išlikimo rūpestis svarbiausias.“  
(Kauno diena, 1995)

„Penkis dešimtmečius visapusiškai sovietizuota ir 
smarkiai nukentėjusi Lietuvos visuomenė dabar yra eu-
ropeizuojama – sekuliarizuojama, i š t au t inama  ir i š -
va l s tyb inama  <...>.“ (lrytas.lt 2016-01-23)

nutikro-
vinti

sutikrovinti
įtikrovinti
ištikrovinti

„<...> pasaulis virsta beformių nu t ik rov in tų  jusli-
nių esinių sankaupa, o jo skiriamuoju bruožu tampa ra-
dikalus bepamatiškumas ir beprasmiškumas.“ (lrytas.lt 
2012-08-30)
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„Jis išduoda savo nomenklatūrinę kilmę ir prigimtį 
mėgindamas įtvirtinti šias vertybes politiškai ir ideologiš-
kai, t.y. siekia su t ik rov in t i  ir sudabartinti iš praeities 
imamus, bet, deja, nebegyvus kultūros modelius <...>.“ 
(Kultūros barai, 1997)

„<...> kasdienybė yra ta situacija, kurioje turime rei-
kalą su tikrove pačia savaime ir iš kurios tik ir gali būti 
į t i k rov in to s  visos kitos situacijos?“ (Soter, 2003)

„Dabarties būvis nusakomas kaip i š t i k rov in t a s , si-
muliakrinis, netekęs tikroviškos referencijos, tad apie 
tiesą galima kalbėti tik kaip apie tam tikrą konstruktą, 
vaidmenį <...>.“ (Filosofija ir sociologija, 2000)

nuvalsty-
binti

suvalstybinti
įvalstybinti 
išvalstybinti
nuvalstybėti

„<...> nei marksizmas, nei jo pradininkas nedavė jo-
kio pozityvaus atsakymo į pramonės ir darbininkų klau-
simą, tesiūlydamas išimtinai negatyvią nusavinimo ir 
nuva l s tyb in imo programą, numatančią tik buržuazi-
nės visuomenės bei jos liberalios ir demokratinės san-
tvarkos griovimą.“ (Naujasis židinys, 1996)

„Lietuvoje kol kas nereikia nieko suva l s tyb in t i  (ne-
žinia, kas bus rytoj), o priešingai – reikia i šva l s tyb in t i 
švietimą ir sveikatos apsaugą, reformuoti pensijų siste-
mą.“ (Verslo žinios, 2008-11-24)

„Lietuvių kalba buvo įva l s tyb in t a , tikrai įmokyklin-
ta ir įuniversitetinta dar po dviejų sunkių dešimtmečių.“ 
(Terminologija, 2003)

„Pirminis valstybinio ir kolūkinio turto pr iva t izav imo 
(i šva l s tyb in imo) etapas už investicinius čekius 1991–
1993 m. leido sukurti didelę buvusio visuomeninio turto 
<...> pasiūlą antrinėje rinkoje <...>.“ (Žemės ūkis, 1997)

„Turint omenyje, kad pati valstybė tėra „klasinio 
viešpatavimo organas“, nuva l s t ybė j imą  pirmiausia 
derėtų suprasti kaip bet kokios prievartinės, slopinan-
čios valdžios mažėjimą ir žmogaus veiklos suvisuome-
ninimą <...>.“ (lrytas.lt 2014-12-08)

nužmo-
ginti

sužmoginti
įžmoginti
išžmoginti
nužmogėti
dehumanizuoti

„<...> filosofų Dievas tampa vis mažiau panašus į mi-
tologinius dievus, kol pagaliau visai atsiskiria nuo religi-
jos ir virsta nuasmenin ta  ir nužmog in ta  aukščiau-
siąja būtimi <...>.“ (Arvydas Šliogeris, 1996)

 „Praktinis veiksmas ir mąstymas turi prasmę tik to-
dėl, kad žmogus susiliečia su tokia realybe, kuri nėra 
absoliučiai skaidri ir priešinasi bet kokiai pastangai ją 
sužmog in t i  ir į žmog in t i .“ (Arvydas Šliogeris, 1996)
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„<...> pirmasis prasidedančio i š žmog in imo žings-
nis – minėta dekonstrukcija – iš esmės yra ne kas kita, 
kaip nepaliaujamos pastangos griauti ar bent destabili-
zuoti žmogaus vaizdinį, kuris yra moralinis ir intelektua-
linis jo tapatumo branduolys ir pagrindas.“ (lrytas.lt 
2012-09-10)

 „Tai, kad visuomenei gresia kaskart didesnė deper -
sona l i z ac i j a , pavirtimas mase, tai yra nužmogė j i -
mas , ir tai, kad ji pati veiks nužmog inanč i a i  <...>.“ 
(Jonas Paulius ii, 1994)

„<...> Pasaulis išprotėjo, Pasaulis priartėjo prie kažko-
kios pavojingos ribos, žmonija nužmogė ja  ar ją kažkas 
baigia „nužmog in t i “, nes matome vaizdą it pro kokį 
lęšį <...>.“ (Lietuvos aidas, 1996)

„Dehumanizuo to je  modernizmo dailėje išlieka tik 
netikras (dirbtinis, artefaktas) arba negyvas kūnas, išeks-
ponuotas ant sudaiktinto paveikslo paviršiaus <....>.“ 
(Menotyra, 2000)

Noras kalba išreikšti opozicijas, matyt, yra viena iš svarbesnių priežasčių, 
kodėl šalinimo reikšme randasi naujų nu- + -inti (-inimas) vedinių. Tokių 
žodžių prireikia publicistikoje, ypač mąstomojo, filosofinio pobūdžio teks-
tuose, kuriuose daug dėmesio skiriama naujoms minčių išraiškos priemo-
nėms, pačiai žodžių formai. Juk įprastuose tekstuose mes nei įbūtiname, 
jei nubūtiname (pvz., „Gal teisus Vytautas Rubavičius, kviesdamas įbū -
t in t i  nubūt in t ą  mūsų pasaulį <...>“ (Vytautas Martinkus, 2003)), aps-
kritai apie filosofinę būtį nelabai kalbame. Naujadarų sugretinimas viena-
me sakinyje dar labiau išryškina jų turinį, stilistines funkcijas, padeda 
siekti netikėtumo efekto, pvz.: „Vieno būties pavidalo nyksmas susijęs su 
kito būties pavidalo atsiradimu; išsiforminimas kartu yra įsiforminimas, 
i š ju s l in imas  kartu yra į ju s l in imas , nyksma kartu yra tapsmas, daik-
to tirpimas kartu yra ir daikto kristalizacija“ (Arvydas Šliogeris, 1996). 
Greta poros įjuslinti – išjuslinti, dar randasi ir sujuslinti – nujuslinti: „Pir-
moji traktuotė skleidžiasi mėsos, odos, maitos pavidalais. Antroji - skulp-
tūros ir mašinos. Toks kūno arba hipertrofuotas s u ju s l i n ima s , arba 
perdėtas nu jus l in imas  <...>“ (Šiaurės Atėnai, 1996).

Pasidaroma ir vienkartinių visiškai okazinių darinių, kurie be konteksto 
net gali būti nesuprantami, pvz.:
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nukalbinti – „Tauta pamažu nuka lb inama . Prievarta brukamai rusų kalbai 
galima buvo priešintis. Prestižinei gyvenime ir būtinai įstaigose anglų kalbai 
priešintis nėra kaip: renkiesi pats.“ (Romualdas Ozolas, 2003)
nukavinti	– „O aš pažinojau žmonių, kurie, išsigandę ankstyvesnių gydytojų 

rekomendacijų, buvo perėję į kavą be kofeino, nors labai mėgo kavą su kofei-
nu, ir taip gėrė tą brangų ir šleikštų erzacą dvylika ilgų metų, ir dar brangiau 
mokėjo, nes kavą nukav in t i  kainuoja brangiau, nei pateikti natūralią.“ (ber-
nardinai.lt 2006-06-21)
nuliteratūrinti	– „<...> lengvai galime įvardyti kaip būdingas posmodernisti-

nio kūrinio savybes. kaip ir eilėraščių nevientisumą, išcentrinę struktūrą ar aps-
kritai nu l i t e r a tū r in imą .“ (Nemunas, 1996)
numąstysinti	– „<...> visus nuodijančios ir žudančios JAV sukūrė tokią „nu -

mąs ty s in imo“, nu j ausmin imo ideologiją, kad niekas nereflektuoja netgi 
to, ką mato ir išgyvena.“ (bernardinai.lt 2007-05-16)
nuparadoksinti	– „Luhmannas apibūdina religiją kaip formų sistemą, kurią vi-

suomenė kuria siekdama „nuparadoks in t i  pasaulį“.“ (Robert Wuthnow, 1996)
nupasaulėžiūrinti	– „Užtat Lietuvių fronto bičiuliams galima siūlyti atsiriboti 

nuo visiškos „nepasaulėžiūros“ ir kalbėti apie „tikrąją demokratiją“, kurioje po-
litinė veikla būtų nupasau lėž iū r inama  (sumažinama pasaulėžiūros įtaka 
veiklai). Tas „nupasau lėž iū r in imas“ turėtų būti ne tik kultūroje, bet ir 
ekonomikoje.“ (Dienovidis, 1995)
nupaslaptinti	– „Juk dar yra ištisa nebažnytinės, neinstitucinės religijos sritis. 

Ar su racionalistiniu nupas l ap t in imu (Antzauberung)?“ (Filosofija ir socio-
logija, 1996)
nupaukštinti – „<...> nurodo jau ne konkretų paukštį, į kurį persikūnija mi-

rusysis, o to mirusiojo esmę ir savimonę išlaikančią vėlę, tiesa, pasirodančią 
paukštelio pavidalu. Šis pavidalas vėlesniais laikais galėjo kiek ir trukdyti, ma-
tyt, vyko kažkoks fizinis protėvio „nupaukš t in imas“ <...>.“ (Gintaras Be-
resnevičius, 2004)
nurakauskinti	– „Kitas sąmoningas R.Rakausko „nurakausk in imas“ - jo-

kių mergaičių, nuogų kūnų kulto, stiliaus blikų ir blyksnių, žymių ir nelabai 
merginų portretų su aiškia grafiška veido ovalo linija.“ (Kauno diena, 2001)
nusipoetinti	– „Atvira ir prislopinta autoironija. <...>. Netgi gana rizikingas 

nusivainikavimas, nus ipoe t in imas . Deheroizacija.“ (Dienovidis, 1995)
nusmegeninti	– „O stoti į atvirą konfrontaciją su sistema nebeturėjome nei 

jėgų, nei tikėjimo – čia gražiai pasidarbavo visi nusmegen in imo mechaniz-
mai.“ (Valentinas Sventickas, 2008)
nužiovulinti	– „Stiliaus požiūriu parodijuojamas maironiškas miško ošimo ap-

rašymas – „nuž iovu l in imas“ <...>.“ (Darbai ir dienos, 2003)

Suprantama, tokiais dariniais taisyklės gali būti sąmoningai laužomos sie-
kiant originalumo ar paveikumo (kartais lyg pasiteisinant kabutėmis), bet 
tiek išplėtotas mikrosistemas turintys, tiek ir okaziniai dariniai tik patvirtina 
tai, kad nu- + -inti vediniai vartosenoje de	facto turi šalinimo reikšmę, teks-
to kūrėjai tiki, kad skaitytojai juos supras. Vedinius galima pakeisti žodžių 
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junginiais, prielinksninėmis konstrukcijomis su be, bet ne visada išliktų 
veiksmo akcentavimas, o ir sakinius kartais tektų gerokai performuluoti.

Tarp nekodifikuotų nu- + -inti (-inimas) vedinių, reiškiančių ypatybės 
ar kito nematerialaus, abstraktaus dalyko šalinimą, vartosenos dažnumu 
labiausiai išsiskiria nukenksminti ir nuskausminti (dažniausi vediniai 
pateikiami 5 lentelėje16 (visų kitų straipsnyje minėtų nematerialaus daly-
ko šalinimą reiškiančių vedinių dažnumas tirtuose šaltiniuose yra mažesnis); 
DLKT skiltyje nurodomas pavartotų žodžių, įskaitant veiksmažodžių for-
mas (apima ir sudaiktavardėjusius dalyvius, nes nėra kaip programiškai 
atskirti), abstraktus su -imas, skaičius, o lrytas.lt skiltyje nurodomas pu-
blikacijų, kurių tekste yra tas žodis, skaičius). Darybiškai juos galima 
sieti su daiktavardžiais kenksmas, skausmas, nors neatmestinas ir ryšys su 
būdvardžiais kenksmingas, skausmingas (kamienas dezintegruotas). Be 
priešdėlio vediniai paprastai nevartojami (LKŽe yra pateikta), nors kartais 
pasitaiko, pvz.: „<...> jis iš paskos man eidavo ir vis sakydavo: „Broli, čia 
daugiau paspausk, čia atleisk teptuką, kad linija „vibruotų“, kad būtų 
„gyva“, kad „skausmin tų“ (Kauno diena, 1995); „Meras žada, kad taip 
vilniečiai sutaupys šimtus valandų spūstyse, o pareigūnai nesusipratėlius 
ketina skausmin t i  baudomis“ (lrytas.lt 2015-08-21). 

5 lentelė. Dažniausi ypatybės ar kito nematerialaus dalyko šalinimą reiškiantys vediniai

Nu- + -inti DLKT lrytas.lt Nu- + -inti DLKT lrytas.lt
nuvertinti 1349 1281 nureikšminti 29 13
nukenksminti 557 331 nupilietinti 21 2
nuskausminti 453 683 numitinti 19 1
nuasmeninti 235 80 nudievinti 18 1
nutautinti 225 70 nuprasminti 16 2
nužmoginti 187 58 nubūtinti 13 1
nudvasinti 37 6 nubuožinti 10 1

Daugiau panašių vedinių, kuriuos būtų galima sieti su abstrakčios reikšmės 
daiktavardžiais, turinčiais priesagas -smas, -mas, platesnėje vartosenoje nė-
ra17. Rasti tik labai reti nuveiksminti, nujausminti, pvz.: „Buvo pažymėtas 

16 Į lentelę netraukti aiškiai būdvardiniai vediniai, visi jie yra reti, apie jų dažnumą jau buvo užsiminta.
17 Kartais pasidaroma vedinių iš daiktavardžių su priesaga -mė, pavyzdžiui, nugrėsminti – „Žmogus kaip bež-

džionės šaka - tai labai pablogėjusių gyvenimo sąlygų ir reikalo jas įveikti refleksijos (grėsmės įveikimo, tą 
grėsmę „nug rėsminant“ savimi, savo vidinio aš šiluma) pagalba rezultatas“ (Romualdas Ozolas, 1997).
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įdomus, poleminis gamtos deenergizacijos, jos nuveiksminimo procesas 
plėtojantis europos civilizacijai“ (Baltos lankos, 1996); „<...> kiek per daug 
akcentuotos lazerinės projekcijos, kinetinė scenografija ir skaitmeninis vaiz-
das. Tačiau tai tik labiau paryškino absoliutaus nujausminimo ir nuas-
meninimo įspūdį“ (bernardinai.lt 2007-10-17). Čia galima paminėti ir tur-
būt atsitiktinai pasidarytą nutriukšminti, pvz.: „<...> turiu labai senų sovie-
tinių įrašų kolekciją su tokiais kūriniais kaip Pirmasis Čaikovskio koncertas 
fortepijonui. Be jokio nutr iukšminimo?“ (7 meno dienos, 2005-12-02). 
Nukenksminti opozicijų, regis, neturi, o su kitais vediniais pasidaroma, pa-
vyzdžiui, įskausminti, įjausminti, įveiksminti (pastarasis dažniausias), pvz.: 

„Jeigu Žodį suvoktume visi ir iš karto, jei nerastume jame mūsų protą 
į skausminanč ių  paradoksų, slaptųjų prasmių, juo tebūtų žmogaus, bet ne 
Dievo valia išsakyta“ (Donaldas Kajokas, 2007);

„Todėl jis [suvokimo aktas] visuomet apima tai, kas duota ir kas neduota (šia pra-
sme transcendentiškas). Jis iškart ir į j ausminta s , emocinis“ (Problemos, 1996);

„išties akivaizdu, jog mintį į ve ik sminan t i  ir veiklą apibrėžianti žmogaus 
pastanga be didesnio pavojaus gali išsklaidyti pataikaujančio tarnavimo liūdesį 
ir įveikti tariamai nebylios kalbos baimę“ (Algimantas Valantiejus, 1997).

Būta siūlymų vietoj nukenksminti, nuskausminti vartoti tarptautinius 
žodžius pasterizuoti, anestezuoti, nes „kalboje įsigalėjusių tarptautinių žo-
džių nėra reikalo keisti savais. Kartais net norint atsisakyti kokio tarptau-
tinio žodžio, neįmanoma to padaryti, nes lietuviškasis naujadaras būna 
prastesnis už tarptautinį atitikmenį“ (Rudaitienė 1993: 13). Žinoma, daug 
kur siūlyti lietuviški junginiai padaryti	nekenksmingą ir pašalinti,	numal-
šinti	skausmą. Įdomu tai, kad 1987–1989 m. buvo atliktas tyrimas ir ap-
klausta beveik 100 mokslo srityje dirbančių asmenų (dauguma turėjo 
mokslo laipsnius ir vardus). Paklausti, ką vartoja, nukenksminti pasirinko 
60 informantų, pasterizuoti – 11, o padaryti	nekenksmingą – 7. Atitinkamai 
nuskausminimą pasirinko 53 asmenys, anesteziją – 19, anestezavimą – 12, 
o anestezacijos nepasirinko nė vienas (lietuviško junginio anketoje nesiū-
lyta) (Rudaitienė 1991: 35–36). Dabartinių tokių apklausų nėra, bet turbūt 
nenustebtume, jei pagal apklausas ir toliau vyrautų nukenksminti, nuskaus-
minti. Abu žodžiai girdimi šnekamojoje kalboje, kaip matyti iš šiam tyrimui 
sukauptų duomenų, jų gausu ir dabartiniuose rašytiniuose šaltiniuose. 
Nuskausminimas greta anestezijos, anestezavimo anksčiau buvo teikiamas 

kai kuriuose terminų žodynuose (pvz., RLKŽŪTŽ 1971; MTŽ 1980, 
pastarajame buvo ir nujautrinimas18 greta desensibilizavimo). Viena iš prie-

18 Vietoj nujautrinti siūlyta šalinti	jautrumą, daryti	nejautrų (Kaulakienė 1992: 9).
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žasčių, palaikanti vartosenoje nuskausminimą, yra ta, kad patogu dalyviu 
išreikšti vaistus apibūdinantį pažyminį, kuris dažnai vartojamas daiktavar-
diškai (pvz., „Tik Skausmo centre pacientui gali būti atlikta invazinė nu -
skau smin imo  procedūra. Jos metu nuskau sminamie j i  preparatai 
suleidžiami tiesiai į židinį, provokuojantį skausmą“ (Lietuvos rytas, 2001), 
„Nesuprantu, kaip geriau gydys, jeigu visiems skiriami beveik vienodi 
vaistai „Betalok-Zok“ ir „Cardace“ su raminamaisiais ir nuskausmina -
mai s i a i s “ (Filomena Taunytė, 2004)). Nuskausminimas yra sveikatos 
konteksto žodis, o nukenksminimas vartojamas įvairiuose kontekstuose, 
retkarčiais pasidaroma ir išvestinių žodžių (pvz., „Jei jūsų automobilyje 
yra deginių nukenksmin tuvas , negalima pilti benzino su švino prie-
maiša, nes po kelių tūkstančių kilometrų nukenksmin tuva s  užaks“ 
(Mokslas ir technika, 1995)). iš DLKT matyti, kad vartosenoje nukenks-
minama yra aplinka, dirva, teršalai, mikroorganizmai, drabužiai, kroviniai, 
ginklai, asmenys ir kt. Žodis gana dažnas karybos ir viešojo saugumo 
kontekstuose, kalbama apie minų, bombų ir kitų sprogmenų nukenksmi-
nimą. Karybos žodynuose anksčiau galima buvo rasti, pavyzdžiui, nukenks-
minimas (специальная	обработка), šaudmenų	nukenksminimas (обезвре-
живание	боеприпасов), nukenksminimo	mašina (дегазационная	машина) 
(KTŽ 1993), vėliau atsiranda šaudmens	ištaisymas „suteikimas šaudmeniui 
tokios būsenos, kurioje negalimas atsitiktinis jo sprogimas. ištaisoma įvai-
riais būdais – šaudmenys susprogdinami, išimami užtaisai arba sprogdikliai, 
sprogdikliai nustatomi į saugiklio padėtį ir kt.“ (обезвреживание	боепри-
паса, rendering	safe, deactivation, neutralization	of	ammunition) (KŽ 1995). 
Kalbininkų nežiūrėtuose žodynuose vis tiek matyti nukenksminti – defuse, 
disarm, deactivate; nukenksminti	bombą – defuse/deactivate	a	bomb (ALKTŽ 
2004), kartais pražiūri ir kalbininkai, pvz., nukenksminti – decontaminate, 
nors tame pačiame žodyne yra padaryti	nekenksmingą (miną	ir	pan.) – de-
activate; padaryti	nekenksmingą – neutralize (LAKKTŽ 2015). Dabartiniuo-
se redaguotuose žodynuose kenksmingumo šalinimas dažniausiai išreiš-
kiamas žodžių junginiais, pvz.: disarm – 1. nu(si)ginkluoti, 2. padaryti	
nekenksmingą; perjungti	(miną,	ginklą)	į	saugią	padėti; ištaisyti	(miną); decon-
taminate – 1. švarinti; degazuoti; dezaktyvuoti; deactivate – 1. dezaktyvuoti, 
2. padaryti	nekenksmingą	(miną	ir	pan.); deactivation – 1. dezaktyvavimas, 
2. darymas	nekenksmingo	 (minos	 ir	 pan.); defuse – daryti	 nekenksmingą; 
šalinti	sprogdiklį; defuse	a	bom – padaryti	bombą	nekenksmingą (ALKKTŽ 
2013). Vis dėlto reikia pripažinti, kad dvejybinio linksnio reikalaujanti 
konstrukcija daryti	nekenksmingą terminuose yra nepatogi, dabar teikiami 
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tokie terminai, pvz.: šaudmens	darymas	nekenksmingo	(ammunition	disposal), 
sprogmenų	 ir	 šaudmenų	darymo	nekenksmingų	 tvarka (explosive	 ordnance	
disposal	procedure) (eKŽ 2008), sprogstamųjų	šaudmenų	darymas	nekenks-
mingų (explosive	 ordnance	 disposal), sprogstamųjų	 šaudmenų	darymo	ne-
kenksmingų	atvejis (explosive	ordnance	disposal	incident), sprogstamųjų	šaud-
menų	darymo	nekenksmingų	tvarka (explosive	ordnance	disposal	procedure) 
(NATO 2006). Žiūrint į šiuos terminus neatrodo keista, kodėl vartosena 
nenori atsisakyti nukenksminimo.

Kalbininkų darbuose užuominų, kad nukenksminti, nuskausminti reikė-
tų pateisinti, būta ne kartą. Pavyzdžiui, veiksmažodžius nuasmeninti ir 
nukenksminti Aldona Paulauskienė priskiria prie tų, kurių neturime kuo 
pakeisti (Paulauskienė 2001: 95). Kalbėdama, kad šalinimo reikšmės nu- + 
-inti vedinių modelis menkai dera prie lietuvių kalbos priešdėlinės dary-
bos normų, ji tikisi, kad dar keletas žodžių prigis, pirmiausia nuskausmin-
ti (Paulauskienė 2004: 262). Sakydama „prigis“, ji, matyt, turi omenyje 
„kalbininkai leis“, nes prigydyti šį žodį kalboje nėra jokio reikalo, jis jau 
seniai prigijęs. Jonas Šukys taip pat atsargiai sako, kad „galbūt darytina 
išimtis tik labai parankiems, nuolat vartojamiems“ žodžiams nukenksmin-
ti, nuasmeninti (Šukys 2006: 75). 

Vartosena rodo, kad nors ir kalbininkų peikiami, šalinimo reikšmės nu- + 
-inti	vediniai yra toliau vartojami, jų pasidaroma ir naujų. Nors ir nepri-
pažintas, de	facto modelis egzistuoja. Kadangi rengiamas BLKŽ, jo ren-
gėjams tikslinga iš naujo įvertinti šiuos žodžius. Pirmiausia reikėtų atskir-
ti tuos žodžius, kuriais reiškiamas medžiagos ar kokio kito materialaus 
dalyko šalinimas (nuriebalinti, nugeležinti ir pan.). Peikiant darybos mo-
delį anksčiau į tokius žodžius daugiausia ir buvo orientuojamasi. Šie žodžiai 
neturi išplėtotų mikrosistemų, paprastai nėra opozicijas sudarančių žodžių. 
Taisymo tradiciją galima išlaikyti. Atskirai reikėtų žiūrėti į žodžius, kuriais 
reiškiamas ypatybės ar kokio kito nematerialaus, abstraktaus dalyko šali-
nimas. Vartosena rodo, kad šie žodžiai dažnai turi išplėtotas mikrosistemas. 
Net ir pripažįstant šio modelio žodžių radimąsi dėl kitų kalbų poveikio, 
galima svarstyti kai kurių jų įtraukimą į BLKŽ atsižvelgiant į vartosenos 
polinkius, juoba kad vienas kitas tokių žodžių jau dabar yra kodifikuoti 
arba buvo kodifikuoti anksčiau, bet kodifikacija pakeista. Taisytojų ne 
kartą sakytas argumentas, kad nu- turėtų reikšti ypatybės perviršį, o ne 
šalinimą, su aptariamo modelio žodžiais nelabai veikia, skaitytojai tarsi 
galėtų būti klaidinami, bet teksto autoriai mano, kad bus suprasti tinkamai. 
Žinoma, daug reikšmės turi kontekstas. Be to, kalboje jau ir dabar yra 



156 Alvydas Umbrasas  Nuo	nuriebalinimo	iki	nuprasminimo:
        teikyba	ir	vartosena

kodifikuotų veiksmažodžių, kuriems tas pats priešdėlis suteikia priešingas 
reikšmes, pavyzdžiui, nudabinti „1. labai gražiai papuošti“ ir „2. nuimti 
papuošalus“, nuvainikuoti „1. nuimti vainiką“ ir „2. vainikais nukabinėti, 
papuošti“ (DLKŽ6 2006). 

i Š VA D O S
Šalinimo reikšmės nu- + -inti (-inimas) vediniai pradėti taisyti kalbinin-

kų prieš pusšimtį metų. Terminologas K. Gaivenis greičiausiai buvo pir-
masis, kuris atkreipė dėmesį į jų vartojimą to meto spaudoje, teikimą 
žodynuose ir pasiūlė taisyti. Nuo būdvardinio vedinio nuriebinti, kuris šiaip 
kalboje reiškia „padaryti per riebų“, taisytojų pereita prie daiktavardinių 
naujadarų (tokių kaip nuriebalinti) ir argumentuota, kad anie taip pat te-
galėtų reikšti perviršį. Darbuose kartais apskritai peikta tokia daryba, nes 
ji radosi pagal kitų kalbų pavyzdį (daugiausia rusų), pasidaryti daiktavar-
diniai veiksmažodžiai be priešdėlio paprastai nevartojami, todėl daryba 
laikyta mišriąja (iš karto pridedamas priešdėlis nu- ir priesaga -inti).

Pirmajame Dabartinės	lietuvių	kalbos	žodyno	leidime aptariamo modelio 
žodžių buvo teikiama vos keletas, tačiau į antrąjį leidimą jų buvo įtrauk-
ta nemažai, nors vediniai jau buvo pradėti taisyti. Galbūt atsižvelgta į tai, 
kad vediniai buvo ne tik paplitę spaudoje, bet ir teikiami to meto termi-
nų žodynuose. Vis dėlto žodyno norma toliau buvo ginčijama, kalbinin-
kai šių žodžių taisyti nenustojo ir iš trečiojo Dabartinės	 lietuvių	 kalbos	
žodyno	leidimo beveik visi vediniai buvo pašalinti (vėlesni leidimai rūpi-
mu klausimu nieko nekeitė). Kalbininkų pastangomis palaipsniui vedinių 
buvo atsisakoma ir terminų žodynuose, daugiausia teikiant junginius su 
žodžiu šalinimas. Kol buvo vadovaujamasi antruoju Dabartinės	 lietuvių	
kalbos	žodyno	leidimu, šalinimo reikšmės nu- + -inti	vediniai galėjo plis-
ti, nes laikytasi nuostatos griežtai netaisyti to, kas paskelbta žodyne.

Kalbininkų publikacijose, paskelbtose dar iki trečiojo Dabartinės	lietuvių	
kalbos	 žodyno	 leidimo pasirodymo, kartais matyti neužtikrintumas dėl 
aptariamo modelio vedinių vertinimo. Kalbama, kad vediniai jau leidžia 
šaknis mokslo terminijoje, kad jie kalbai reikalingi, kad nepavyksta sude-
rinti kalbininkų ir tų vedinių vartotojų poreikių. ir dabartiniuose kalbi-
ninkų darbuose kartais atsargiai sakoma, kad kai kuriems nu- + -inti	
vediniams reiktų daryti išimtį, nes nėra kuo jų patogiai pakeisti.

Dauguma kalbos taisytojų darbuose minėtų šiame straipsnyje nagrinė-
jamų vedinių yra daiktavardinės kilmės ir reiškia tam tikro konkretaus 
dalyko, paprastai medžiagos, šalinimą. Panagrinėjus dabartinę vartoseną, 
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remiantis Dabartinės	lietuvių	kalbos	tekstynu ir populiaria naujienų svetai-
ne lrytas.lt, matyti, kad kai kurie anksčiau taisyti vediniai jau gali būti 
nebeaktualūs, kai kurie tebevartojami. Kartu matyti, kad dabartinėje var-
tosenoje yra įvairių aptariamo modelio vedinių, kurie kalbos taisytojų 
darbuose neminimi. Jais reiškiamas ypatybės ar kokio kito nematerialaus, 
abstraktaus dalyko šalinimas. Darybiškai vieni jų sietini su būdvardžiais, 
kiti su daiktavardžiais, neretai galima ir abejopa interpretacija. Jų radimą-
si dabar jau gali skatinti ne rusų kalba, o tarptautiniai žodžiai su sandu 
de-, taip pat skatina analogijos principas, nes kai kurie nu- + -inti vedi-
niai turi išplėtotas mikrosistemas, pagal kurias kuriamos kitos žodžių 
mikrosistemos. Noras tos pačios šaknies vediniais išreikšti tam tikro tu-
rinio suteikimo ir šalinimo opozicijas gali būti viena iš svarbiausių prie-
žasčių, kodėl prireikia nu- + -inti	naujadarų. Priešinimo modelis ypač 
mėgstamas filosofijos, literatūrologijos ir panašiuose mąstomojo pobūdžio 
tekstuose, kuriuose daug dėmesio skiriama kalbos išraiškos priemonių 
naujumui, neįprastumui. Be to, šiuose ir kituose tekstuose aktualios ak-
tyvaus (nu- + -inti) ir savaiminio (nu-	+	-ėti) veiksmo opozicijos, antru 
atveju nu- rodo ne šalinimą, o savaiminį netekimą.

Rengiant Bendrinės	lietuvių	kalbos	žodyną reikia įvertinti pusšimtį metų 
trukusio nu- + -inti	vedinių taisymo rezultatus ir vartosenos polinkius. 
Siekiant normų stabilumo medžiagos šalinimo reikšmės vedinių nekodi-
fikacija gali būti išlaikoma, bet ypatybės ar kitų nematerialių dalykų šali-
nimo reikšmės vedinius reikėtų vertinti atskirai. Kai kurių jų kodifikavimas 
priartintų normą prie tikrovės. ypač gerai normos ir vartosenos atotrūkis 
matomas iš žodžių nukenksminti, nuskausminti ir nužmoginti paplitimo.
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F R O M  N U R I E B A L I N I M A S  TO  N U P R A S M I N I M A S :  C O D I F I C AT I O N  A N D  U S A G E

The paper deals with derivatives with the prefix nu- and the suffix -inti (-inimas) 
which express the elimination of something (which is indicated by the root of the 
word). There is quite an old tradition of correcting such derivatives, but in spite of 
this some of these derivatives are still widely used, therefore the history of correction 
and codification as well as the current situation are researched. The paper shows the 
opinions of the Lithuanian linguists in regard to these derivatives, the development of 
norms in dictionaries and overviews the current usage, its (non-)compliance with 
codification and points out possible changes in codification. 

About fifty years ago Lithuanian linguists started correcting derivatives having the 
structure of nu- + -inti (-inimas) and meaning the elimination of something. The 
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word-formation of such derivatives was criticized because it emerged by the analogy 
with other languages (mainly Russian). in the first edition of Dabartinės	lietuvių	kalbos	
žodynas	(Dictionary of Modern Lithuanian) (1954) there were very few words of that 
kind, but in the second edition (1972) their number increased quite a lot in spite of 
attempts to correct them. Lithuanian linguists insisted on correcting them, therefore 
nearly all of such derivatives were removed from the third edition of Dabartinės	
lietuvių	kalbos	žodynas	(1993) and in terminological dictionaries they were gradually 
substituted with complex terms containing word šalinimas (elimination). 

in the papers of Lithuanian linguists published a few decades ago one could some-
times see uncertainty about the evaluation of this derivational model. There are some 
observations that such derivatives are starting to become established in the scientific 
terminology and that they might be necessary for the language. in the current works 
of linguists there are sometimes cautious suggestions to make an exception about 
some nu- + -inti	(-inimas) derivatives and to allow their usage, because there are no 
convenient substitutes. 

The majority of corrected derivatives are made from nouns and mean the elimina-
tion of a certain thing, usually a material. The research of the current usage based on 
data from Dabartinės	lietuvių	kalbos	tekstynas	(Corpus of the Contemporary Lithuanian 
Language) and the popular news website lrytas.lt shows that some of the previously 
corrected derivatives have lost their topicality and some of them are still being used. 
At the same time it can be seen that there are various derivatives of this particular 
derivational model which have not been mentioned in the works of language stand-
ardizers. They express the elimination of a characteristic or of some immaterial, ab-
stract thing and are derived from adjectives or nouns. The appearance of such deriva-
tives is probably caused not by equivalents in Russian, but by international words with 
the prefix de- as well as the principle of analogy, because some of these derivatives 
have developed microsystems, which participate in the creation of other microsystems. 
The wish to express the oppositions between acquisition and elimination of a particu-
lar content using words with the same root could be one of the main reasons for us-
ing new nu- + -inti	(-inimas) formations.

it is necessary to evaluate the results of the correction which lasted about fifty 
years and tendencies of the usage of researched derivatives, because currently 
Bendrinės	lietuvių	kalbos	žodynas (Dictionary of Standard Lithuanian) is being com-
piled. in order to maintain the stability of the norm the restriction on usage of these 
derivatives can be retained, but derivatives with the meaning of eliminating a charac-
teristic or an immaterial thing ought to be evaluated separately. The codification of 
some of these derivatives would bring the norm closer to the actual usage.
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Svetimžodžio brendas	reikšmės, 
vediniai, atitikmenys

r a S u o l Ė  v l a D a r S K i e n Ė
Vilniaus	Gedimino	technikos	universitetas

E S M I N I A I  Ž O D Ž I A I :  svetimžodžiai, žodžių reikšmės, prekių ženklas, rinkoženklis

V ieni svetimų kalbų žodžiai, atėję į lietuvių kalbą, pripažįstami tarp-
tautiniais žodžiais, įrašomi į tarptautinių žodžių žodynus ir paplin-
ta vartosenoje. Kiti žodžiai keičiami lietuviškais atitikmenimis arba 

jau lietuvių kalboje įsitvirtinusiais tarptautiniais žodžiais. Šis nuolat lietu-
vių kalboje vykstantis reiškinys reguliuojamas teisiškai: Lietuvos Respub-
likos Vyriausybė 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 patvirtino 
Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarką, o Valstybinė lie-
tuvių kalbos komisija (toliau – VLKK) protokoliniu nutarimu 2010 m. 
gegužės 27 d. Nr. PN-4 nustatė Rekomendacijų dėl svetimžodžių varto-
jimo teikimo principus. Šiais dokumentais siekiama skatinti lietuvių kal-
bos vartotojus kurti savus žodžius naujiems gyvenimo reiškiniams įvardy-
ti, kuo plačiau ir sparčiau skleisti informaciją apie turimus svetimžodžių 
atitikmenis arba kalbos vartotojų sukurtus jų pakaitus, parodyti, kaip tai-
syklingai rašytini ir kirčiuotini tie žodžiai, kurie pagal dabartinius varto-
senos polinkius laikytini naujaisiais skoliniais. Pažvelgus į VLKK svetai-
nėje skelbiamą naujųjų svetimžodžių atitikmenų sąrašą matyti, kad beveik 
visus į jį patekusius žodžius ar jų junginius galima laikyti tam tikrų sričių 
terminais, pvz.: kompiuterijos (tinklaraštis,	tinklalaidė,	tinklinukas), muzi-
kos (regtaimas,	 repas,	 reivas), meno (beformė	 dailė,	 nekomercinis	 kinas, 
hepeningas), kulinarijos (čabata, kruopainiai,	perlenktoji	pica). Terminams 
keliami reikalavimai (Gaivenis 2002: 33–50) iš esmės sutampa su kriteri-
jais, kurie lemia svetimžodžių atitikmenų įsitvirtinimą kalboje: reikšmės 
atitikimas, trumpumas, darybos patogumas.

Pastaruoju metu rinkodarininkai ir kūrybinių sričių darbuotojai savo pro-
fesinėje kalboje neretai vartoja svetimžodį brendas (taip pat nemažai jo 
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darinių ir giminiškų žodžių bei jų darinių), tačiau šio žodžio nei tarptauti-
nių žodžių žodynuose, nei DLKŽ nėra. Todėl kyla klausimas dėl jo tinka-
mumo lietuvių kalbai, būtent tai ir siekiama išsiaiškinti šiame straipsnyje.

Straipsnio tikslas – išnagrinėjus svetimžodžio1 brendas vartoseną lietuvių 
kalboje, išsiaiškinti jo reikšmes, vedinius ir galimus lietuviškus atitikmenis. 

A N GLŲ  K .  Ž O D Ž i O  BRAND	 i R  SVeT i M Ž O D Ž i O 
BRENDAS  R e i K Š M ėS

Žodis brendas (rašybos variantas brandas) į lietuvių kalbą atėjo iš anglų 
kalbos. ALKŽ 2000 pateikiami tokie šio žodžio atitikmenys lietuvių kalba: 
1	fabriko	ženklas	/	etiketė.	2	(prekių,	gaminių)	kategorija,	rūšis.	3	savitumas,	
savotiškumas,	 skirtingumas.	 4	 įdeginta	 žymė,	 įdagas,	 įspaudas	 (atpažinti).	
5	nuodėgulis.	6	poet.	deglas,	fakelas.	7	poet.	kardas. 

Kaip minėta, į lietuviškus žodynus šis žodis nepateko, tačiau brendas 
yra plačiai vartojamas profesinėje kalboje:

„Valstybės b rendo  esminė išraiška yra vėliava – valstybės spalvos – ir 
herbas“ (Lašienė 2006); „Tai, kaip Didžiosios Britanijos finansinių pas-
laugų institucija „Abbey“ neseniai bandė atnaujinti savo b r endą , yra 
puikus pavyzdys, kaip to nedaryti“ (Seo-marketing.lt); „Brenda i  neša 
pinigus – tai apčiuopiamas turtas, turintis realią rinkos vertę“ (Froggo); 
„Paskelbtame pasaulio b rendų  šimtuke lyderiauja JAV kompanijos“ (Bu-
halterinės apskaitos paslaugos); „Vartodami tam tikrus b rendus  žmonės 
kuria savo asmeninį įvaizdį“ (efektyvus dizainas).

Beje, šio svetimžodžio nėra ir didesnėse europos, ir Lietuvos kaimyni-
nėse kalbose, plg. iATe pateikiamus brand	kitų kalbų atitikmenis rinko-
daros ir intelektinės nuosavybės srityse: vok. Schutzmarke,	Handelsmarke,	
Markenzeichen,	Handelsbezeichnung; pranc. marque,	marque	 commerciale, 
isp. marca,	marca	comercial; it. marchi,	marchio	di	fabbrico,	denominazione	
commerciale; lat. zīmols; lenk. znak	 towarowy; branding atitikmenis: vok. 
Markenentwicklung; pranc. stratégie	de	marque,	 valorisation	de	 la	marque; 
isp. desarrollo	de	marca; it. corporate	branding. Matyti, kad vyrauja tarp-
tautinis vokiškos kilmės žodis markė	ir jo junginiai ar vediniai. TTŽ 2013 
teikiamos keturios šio žodžio reikšmės: 1	gamintojo	ženklas	ant	prekės	ar	
jos	pakuotės;	2	vieno	gamintojo	tam	tikra	gaminio	rūšis;	3	standarto	nusta-

1 Straipsnis parengtas vykdant pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo 
ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamą mokslinių 
tyrimų projektą „Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas“.
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tytas	 kai	 kurių	 gaminių	 sudėties,	 savybių,	 technologijos,	 paskirties	 ar	 pan.	
rodiklis,	pvz.,	plieno	markė;	4	perkeltinė	reikšmė	(gera)	rūšis,	kokybė. Latvių 
ir lenkų kalbose vartojami savų kalbų žodžiai, reiškiantys ženklą, ir tik 
italų kalboje vartojamas svetimžodis branding. 

Jau buvo minėta, kad nei aiškinamuosiuose lietuvių kalbos, nei tarptau-
tinių žodžių žodynuose žodžio brendas nėra, tai leidžia daryti prielaidą, 
kad dabartinei bendrinei lietuvių kalbai šis svetimžodis neteiktinas. Tačiau 
šio svetimžodžio apibrėžtį galima rasti interneto šaltiniuose: LKND jis 
apibūdinamas kaip prekės ar paslaugos skiriamasis ženklas (pavadinimas, 
dizainas, simbolis ir pan.) ir jo atspindys vartotojo sąmonėje, taip pat 
nurodoma, kad šis žodis vartojamas verslo ir kitose srityse. NSDB pateik-
ta siauresnė apibrėžtis: „prekės ar kompanijos ženklas ar logotipas ir su 
juo susijusios asociacijos“. JŽ skiriamos dvi svetimžodžio reikšmės: „1 
gaminio rūšis, prekės ženklas; 2 madingo prekės ženklo ar kokio popu-
liaraus dalyko etiketė, emblema, žymė“. 

VLKK Žodyno pakomisėje 2004 m. birželio mėn. svarstant „Kalbos 
patarimų“ dalį „Leksikos skoliniai“ pasiūlyta įtraukti naujų skolinių, tarp 
kitų pateikti ir brendas	svet.	ntk.	= prekių	ženklas,	prekių	ženklo	vaizdinys;	
brendingas	 svet.	 ntk.	= prekių	 ženklo	 sklaida.	Tačiau į 2005 m. minėtos 
knygos leidimą pateko tik brendingas, o 2013 m. leidime ir jo neliko, 
matyt, dėl to, kad nebuvo rasta tinkamų lietuviškų atitikmenų.

Remiantis VLKK rekomendacijomis LKND pastabų vartotojams skilty-
je nurodoma, kad vietoj skolinio brendas kartais siūloma vartoti žodžių 
junginį prekių	ženklas arba naujadarą prekyženklis, tačiau tai neapima visos 
brendo reikšmės. Manoma, kad atitikmuo rinkoženklis būtų tinkamesnis, 
bet kol kas nepaplitęs.

K A LBO S  VA RTOTO J Ų  N U O M O NėS  A P i e  BRENDO  SA M PR ATą
VLKK neigiamas svetimžodžio vertinimas sukėlė rinkodarininkų pasi-

piktinimą, jie ėmė aiškinti brendo reikšmę norėdami parodyti, kad siūlomas 
lietuviškas atitikmuo prekių	ženklas	nėra tinkamas. Kaip svarbiausias pre-
kių ženklo ir brendo reikšmių skirtumas nurodoma tai, kad prekės	ženk-
las – tai prekę ženklinantis užrašas, logotipas ar pan., o brendas – tai 
pirkėjų nuomonė apie produktą. išskirtinumas ir žinomumas prekės ženk-
lą, eilinį vardą, pavardę paverčia brendu (Šimonis 2013).

Neringos Lašienės (2006) nuomone, brendas – tai vartotojo nuomonė, 
jausmas ir įvairios asociacijos apie tam tikrą rinkos dalyvį, o juo būti gali 
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būti produktas, paslauga, organizacija, žmogus, šalis, idėja ir pan. Tam 
tikra prasme galima sakyti, kad brendas – tai įvaizdis. Panašiai brendas 
apibrėžiamas ir interneto svetainėje Rebrand.lt: organizacijos, paslaugos ar 
produkto „asmenybė“, kuri sukuriama žmonių pasąmonėje (Rebrand.lt). 
Dar	brendas	apibūdinamas kaip iliuzija, kurią sukuria reklamos ir rinkoda-
ra, kaip pažadų suma ir auditorija, kuri tuos pažadus vartoja (efektyvus 
dizainas).

Taigi iš įvairių samprotavimų ryškėja viena iš brendo reikšmių, tai var-
totojų pasąmonėje kilusios išskirtinumo asociacijos apie tam tikrą rinkos 
dalyvį (prekę, paslaugą, organizaciją, žmogų, šalį, idėją ir pan.). Labai daž-
nai tos asociacijos apie tam tikrą prekių ženklą yra kuriamos, bet nebūtinai. 
Šią brendo reikšmę tiktų vadinti LKND siūlomu atitikmeniu rinkoženklis. 
Paprastai tokia vartosena būdinga publicistikai ir profesinei kalbai: „Pasak 
A. Zuoko, kultūrinis aktyvumas yra Lietuvos b rendas , kuriuo pasižymi 
Lietuva tarp europos šalių“ (DLKT); „ <...> turi būti sukurti rinkos bar-
jerai (pavyzdžiui, patentuotas produktas, stiprus „b r enda s “) (DLKT); 
„Anais laikais, kai dar nebuvo beprotiško reklamos bumo, b rendų , logo-
tipų ir panašiai, nieko reikšmingo, išskyrus Dievo vardą, žmonės negalė-
davo pasakyti vienas kitam ir minėdavo jį visiškai be reikalo“ (DLKT).

Neretai svetimžodis brendas	vartojamas ir siauresne reikšme, t. y. kaip 
tam tikras išskirtinumo ženklas, žymė:

„Brendo  iškabos yra baltos (pagrindinės) ir juodos (pagalbinės), kla-
sikinės stačiakampės formos (PiiT)“; „Apie grafinį dizainą galima pradė-
ti kalbėti, jei yra idėjos, grafinės išraiškos, funkcionalumo visuma. Juolab 
jei norime turėti valstybės „b rendą“ (DLKT);

yra toks nelietuviškas žodis „b r enda s“ (angl. „brand“). Suprasti jį 
reikėtų kaip madingo prekės ženklo ar kokio nors populiaraus dalyko 
etiketę, emblemą, žymę“ (Dykovienė 2016); „Pavyzdžiui, b r endu  pažy-
mėtos rankinės ir piniginės kainuoja daugiau, lyginant su tos pačios ko-
kybės rankinėmis ir piniginėmis kurie neturi b r endo“ (MargoSala.lt).

VeD i Ni A i  i R  G i M i N i Š K i  Ž O D Ž i A i
Svetimžodžio brendas įsigalėjimą lietuvių kalboje liudija ir nemaža gru-

pelė jo vedinių (padarytų su lietuviškais darybos formantais), taip pat 
giminiškų žodžių (pasiskolintų iš kitų kalbų). Keletas brendo giminiškų 
žodžių nurodyta NSDB: hiperbrendas	–	kompanijos ženklas; superbrendas	–	
labai geras brendas; brendingas	–	prekių ženklo (brendo) diegimas, sklai-
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da; kobrendingas – prekių ženklų derinimas; bendro prekių ženklo taiky-
mas. Šioje duomenų bazėje pateiktos apibrėžtys yra tikslintinos.

iš išvardytų svetimžodžių dažniausias brendingas	(brandingas), paprastai 
vartojamas publicistikoje ir profesinėje kalboje: 

„Vilniuje – prasto b rend ingo  pavyzdys: diletantiška kaligrafija, dile-
tantiškas logotipas, prastas komponavimas, jokios emocijos, jokios fantazi-
jos, jokios elementų dermės“ (Dizainologija.lt); „Brend ingas  iš produk-
tų ar paslaugų identifikavimo įrankio perauga į patirčių kūrimą“, – pasako-
ja kelis pastaruosius metus su užsienio agentūromis pradirbęs T.Groozdas“ 
(15min.lt); „b rand inga s  – tai mokslas ir menas sukurti vartotojui pa-
trauklų prekinį ženklą“ (Sem.lt); „Vadinamąjį „asmeninį b r end ingą“ 
apibūdina darbuotojo viešinama informaciją apie save – asmeniniai tinkla-
raščiai, dalyvavimas „Linkedin“, bendravimas kituose socialiniuose tinkluo-
se“ (Karpavičiūtė 2012). 

Matyti, kad šis svetimžodis vartojamas kiek platesne reikšme, negu pa-
teikta minėtoje duomenų bazėje, nagrinėjama sąvoka apima ne tik prekių 
ženklo ar tam tikro išskirtinumo diegimą, sklaidą, bet ir jo kūrimą, siekiant 
tam tikros (paprastai finansinės) naudos: „Brend ingo  esmė – tavo pro-
dukto ir tavo paties reikiamo įvaizdžio kūrimas“ (Kostrovickas 2013); 
„Brend ingą  architektūroje galima apibrėžti kaip savitos asmeninės me-
ninės prieigos (Zaha Hadid, Frank O’Gehry, Daniel Libeskind) ar, siauriau, 
stiliaus kūrimą; jis neretai suprantamas kaip architektūros komodifikacija 
(suprekinimas)“ (0-x.eu). 

Kartu su brendingu iš anglų kalbos atėjo ir priešdėliniai šio žodžio ve-
diniai kobrendingas „bendro prekių ženklo taikymas“ ir rebrendingas „pre-
kių ženklo atnaujinimas“: 

„Co-Brand ing“, arba bendro ženklo taikymas – terminas, neturintis 
atitikmens lietuvių kalboje“ (eventsMarketing.lt); „Keistas kobrend in -
go  pavyzdys, kai „GeneralFinancing“ („Société Générale“ padalinys!) ne 
tik pats subjauroja savo komunikacinę žinutę, bet dar ir skandina partne-
rį „Lietuvos paštą“ (Dizainologija.lt 2011); „Rebrand ing ’ a s  – tai mar-
ketingo strategija, kurioje atsiranda naujas pavadinimas, logotipas, dizainas, 
simbolis su tikslu sukurti naują tapatybę vartotojų, investuotojų, konku-
rentų akyse ir galvose“ (Marketingo valdymas); „<..> pagrindinis galimai 
netrukus įmonės laukiančio r eb r and ingo  tikslas - naujų investuotojų 
pritraukimas, tuo tarpu savo paslaugų paklausos išlaikymas įvardijamas 
kaip labiau antraeilis dalykas“ (Delfi.lt 2014).
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iš profesinėje kalboje ir publicistikoje aktyviai funkcionuojančio daik-
tavardžio brendas pradėti daryti hibridai, prie skolintos šaknies brend- pri-
dedamos lietuviškos priesagos ir taip sudaromi nauji žodžiai (termino 
darybinis produktyvumas yra vienas iš jo reikalavimų). Taip šis svetimžo-
dis turi daugiau galimybių įsitvirtinti lietuvių kalboje. 

Vienas iš vartojamų šio svetimžodžio vedinių yra padaromosios katego-
rijos veiksmažodis brendinti, kurio darybinė reikšmė „daryti tai, kas pasa-
kyta pamatiniu žodžiu“ (DLKG 387), tiksliau reikšmę galima apibūdinti 
kaip „kurti brendą“ arba „teikti brendo ypatybių“ (Pakerys 2013):

„Nicholas ind pristatyme teigė, jog miestą „b r end in t i “  galime tik 
atsižvelgdami į svarbiausią jo sudedamąją dalį: vietos gyventojus“ (igna-
tavičius 2009); „Ar iš tiesų estijai geriau sekasi b r end in t i  savo šalį?“ 
(Jucaitis 2016); „Ribos tarp reklamos, rinkodaros, viešųjų ryšių ir toliau 
blunka, todėl atsiranda vis daugiau „b rend in to“ įvairių formų turinio – 
nuo video ar ikonografijos iki memų“ (Forum one).

Vartojamas ir iš minėto veiksmažodžio su priesaga -imas	padarytas abs-
traktas brendinimas reikšme „išskirtinumo kūrimas, pateikimas kaip gei-
džiamo prekių ženklo“ ir „prekių ženklo kūrimas“: „Dabar – vyksta „darb-
davių brend in imas“, jų pateikimas kaip geidžiamo prekės ženklo“ (Vers-
lo.guru.lt); „ <...> apžvelgiami tyrimai, kuriuose koncentruojamas dėme-
sys ties miesto b rend in imu (miesto prekės ženklo formavimu)“ (MBD); 
„Lietuviai iki galo nesupranta vieno dalyko – šiandien vyksta gigantiškas, 
didžiausias visų laikų Lietuvos b rend in imas“  (ekspertai.eu). Šis hibri-
das paprastai vartojamas panašia reikšme kaip svetimžodis brendingas.

Taip pat vartojamas ir būdvardinis vedinys brendinis, -ė „ laikomas 
išskirtiniu, labai aukštos kokybės“: „Bet Rimas Burokas tapo Lietuvos 
klajūnų „b rend in iu“ ženklu didžiuosiuose miestuose – Maskvoje, Pe-
terburge“ (Delfi.lt 2015); „O šių privačių „b rend in ių“ (t.y. aukščiausio 
lygio) universitetų diplomai, juolab ~Cum Laude~ (atitinka „su pagyri-
mu“), atveria labai daug durų JAV ar Azijoje“ (Lėka, Sabaliauskaitė 2015); 
būdvardinis abstraktas brendiškumas „išskirtinumas, geidžiamumas, tu-
rintis ekonominę vertę“: „Atsižvelgiant į nagrinėjamų rašytojų produktus 
ir komunikacinius procesus, šiame darbe išanalizuojami visi pasirinkti 
autoriai, konstatuojant, kad jų vardai yra PŽ [prekių ženklai], nelyginant 
jų su pasauliniais PŽ, nenustatinėjant ekonominės vertės, ilgaamžiškumo, 
kitaip tariant „b rend i škumo“ (MBD).
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Plinta ir kitų brendo giminiškų žodžių vediniai: rebrendinti	„atnaujinti 
prekių ženklą“, rebrendinimas „prekių ženklo, rinkoženklio atnaujinimas“: 
„Nors kiek vėlokai, bet “Utenos Trikotažas” ėmėsi rimto darbo r eb r en -
d in t i  savo mažmeninę pusę“ (DienosDuona.lt/); „Tylus „Lietuvos paš-
to“ r eb rend in imas“  (Dizainologija.lt 2012); „Tai mes kalbame ne apie 
brendinimą, bet apie r eb r end in imą . Mums reikia savo įvaizdį pakeis-
ti“ (MDB).

Taigi šalia svetimžodžio brendas lietuvių kalboje vartojami ir jo vediniai: 
brendinti, brendinimas,	 brendinis, brendiškumas; taip pat kiti tos pačios 
šaknies svetimžodžiai: brendingas,	hiperbrendas,	kobrendingas, rebrendingas, 
superbrendas.

SV eT i M Ž O D Ž i O  BRENDAS	 i R  J O  G i M i N i Š K Ų  Ž O D Ž i Ų    
L i eT U Vi Š K i  AT i T i K M eN yS

Prestižinėje lietuvių kalboje, paisant jau minėtų VLKK rekomendacijų, 
brendo, jo vedinių ir giminiškų žodžių vartojama nedaug. Brendo ir jo 
vedinių nėra nei Lietuvos, nei europos Sąjungos (toliau – eS) teisės ak-
tų duomenų bazėse. Vadinasi, prestižinėje kalboje išsiverčiama be šio sve-
timžodžio, todėl pasiaiškinsime, kokiais atitikmenimis jis pakeičiamas. 

Kartais autoriai savo tekstuose šalia lietuviško termino skliaustuose pa-
tys nurodo, koks yra to termino angliškas atitikmuo: „Tobulėjant techno-
logijoms įmonėms nebeužtenka investuoti į įsimintiną, bendrovės vertybes 
atspindintį logotipą ar šūkį. Vis daugiau įmonių pasaulyje vis daugiau 
pinigų skiria ga r s in i am p rekė s  ženk lo  kūr imui  (angl. sound	bran-
ding)“ (Karaliūnaitė 2012); „Prekės  ženk lo  va ldymas  (angl. branding) 
tampa vis sudėtingesnis tarpkultūrinėje terpėje, todėl reikalauja nuolatinio 
įmonių dėmesio“ (Šalčiuvienė 2004); „Reikalingas ilgalaikis ir tikslingas 
pr ek ė s 	 ž enk l o  f o r mav imo be i  p l ė t ro s  procesas (angl. branding)“ 
(MDB). Kaip matyti, paprastai lietuviškuose tekstuose brendas ir jo vedi-
niai keičiami aiškinamaisiais junginiais.

LRTB kaip anglų kalbos termino brand atitikmuo nurodomas įspaudas 
„tam tikras ženklas (skaičius ar tekstas) iškaltas, išdegintas kietame pavir-
šiuje ar į jį įspaustas“ ir „tokio ženklinimo įrankis“ AGTTŽ 2006, o 
branding atitikmuo įspaudavimas „įspaudo darymas“ AGTTŽ 2006, tai 
pirminė žodžio brand reikšmė, iš jos į nagrinėjamas reikšmes perkelta tam 
tikro ženklo, žymės sema. Taip pat LRTB galima rasti tokius sudėtinių 
terminų, turinčių dėmenį brand, lietuviškus atitikmenis: cemento	markė	
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(angl.	cement	brand) „pagal standartą pagamintų ir išlaikytų bandinių stip-
rumo rodiklis“ ChTAŽ 2003, firminis	ženklas (angl. brand	name) „specia-
lus, oficialiai patvirtintas gamintojo ar firmos ženklas ant aprangos gami-
nio ar prie jo tvirtinamos etiketės ar pakuotės, rodantis, kas šį gaminį 
pagamino, ppr. nesusijęs su prekės ženklu“ AATŽ 2014, prekės	 ženklas 
(angl. brand	name,	brand	mark) – nurodomos dvi reikšmės „registruojamas 
gaminusios firmos ženklas, raidinis ar vaizdinis simbolis ant gaminio, prie 
jo pritvirtintos etiketės ar pakuotės su išskirtine informacija apie gamin-
toją“ ir „išskirtinis prekės arba paslaugos pavadinimas ir tapatybė, pade-
danti ją atskirti nuo kitų gaminių ir paslaugų“ eKŽ 2008, registruotasis	
prekės	ženklas (angl. registered	brand	name) „prekės ženklas, užregistruo-
tas nustatyta tvarka“ eKŽ 2008. 

Atkreiptinas dėmesys ir į pastarojo atitikmens raiškos įvairavimą varto-
senoje:	prekės	ženklas ir prekių	ženklas. Pažymėtina, kad Lietuvos Respub-
likos prekių ženklų įstatyme teikiamas terminas prekių	ženklas, nes ženklas 
suteikiamas ne vienai prekei, o prekių grupei. Turint tai omenyje, kai 
kurių žodynų duomenys buvo keičiami, pavyzdžiui, LRTB skelbiamame 
eKŽ 2008 yra prekės	ženklas, registruotasis	prekės	ženklas, tačiau naujes-
niame žodyno leidime AKTŽ 2015 teikiami sudėtiniai terminai su kilmi-
ninko daugiskaita: prekių	ženklas,	registruotasis	prekių	ženklas.

Daugiakalbėje europos Sąjungos terminų bazėje iATe angliško termi-
no brand nėra, bet yra sudėtinių terminų, kurių dėmeniu eina žodis brand: 
brand	name	ir nurodomi jo lietuviški atitikmenys	–	prekės	ženklas, gaminio	
modelio	 pavadinimas; private	 brand	–	 platintojo	 prekių	 ženklas,	 nuosavas	
prekių	 ženklas;	 šioje bazėje pateikiami ir termino branding atitikmenys 
prekės	ženklo	kūrimas,	įdagavimas,	taip pat sudėtinis terminas single	bran-
ding	–	įsipareigojimas	pirkti	iš	vieno	tiekėjo.

Atsižvelgiant į konteksto lemiamą reikšmę, eS institucijų dokumentuose 
vartojami termino brand	atitikmenys: ženklas,	prekių	ženklas, firminė	rūšis:

„Remiantis nacionaline patirtimi sukurti europos „Kokybiško turizmo“ 
ženk l ą ,  siekiant didinti vartotojų pasitikėjimą turizmo produktais ir jų 
saugumą ir apdovanoti turizmo sektoriaus specialistus už kokybiškas, klien-
tus tenkinančias turizmo paslaugas“ (L); „Be to, ši direktyva neturi po-
veikio tokiai priimtai reklamos ir prekybos praktikai kaip teisėtas produk-
tų patalpinimas vitrinoje, prekių diferencijavimas pagal f i r m inę  rū š į 
arba vartotojų skatinimas“ (L); „Rengiant integruotą bendrą programą 
prasminga vengti pavadinimų gausos ir pasinaudoti p r e k ė s  ž enk l o 
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„erasmus“ populiarumu bei žinomumu“ (L); Todėl įvairius prekės  ženk-
lu s  [“brand”] ir kategorijas turėtų būti galima atpažinti elektroniniu bū-
du, o naujai išduotų kortele grindžiamų mokėjimo priemonių atveju vi-
zualiai ant prietaiso“ (eUR-Lex, 32015R0751); „Visi p r ek ių  ženk l a i “ 
[“brand”] turi būti vienodai matomi, todėl prekių ženklo grafinis vaizdas 
pateikiamas mažesniu formatu, nei pagrindinė Sąjungos kampanijos in-
formacija“ (eUR-Lex, 32014R1144). 

eS dokumentuose vartojami keli sudėtinio termino brand	name atitik-
menys: pavadinimas,	 prekės	 pavadinimas, prekės	 ženklo	 pavadinimas, ko-
mercinis	prekės	pavadinimas,	registruotasis	prekės	pavadinimas: 

„Sektoriuose, kuriuose įgyvendinama Programa, veikiantys viešieji ir 
privatūs subjektai informacijos perdavimo ir sklaidos tikslu vartoja pava -
d in imą  [“brand name”] „erasmus+“ (eUR-Lex, 32013R1288); „‘ženk-
linimas – visi su maisto produktu susiję žodžiai, išsami informacija, prekių 
ženklai, komerc in i s  p r ekė s  pavad in imas , paveikslėliai arba sim-
bolis, nurodyti ant jų pakuotės, dokumente, informaciniame lapelyje, 
etiketėje, žiede ar lankelyje, pridedamuose prie tokio maisto produkto 
arba jį nurodančiuose“ (eUR-Lex, 32012R1151); „Nei prekės ženklas, nei 
r e g i s t r uo t a s i s  p r ekė s  p avad in ima s , nei išgalvotas pavadinimas 
negali būti naudojami vietoje spiritinio gėrimo prekinio pavadinimo [“No 
trade mark, brand name or fancy name may be substituted for the sales 
denomination of a spirit drink”]“ (eUR-Lex, 32008R0110); „Rinkodaros 
turtui priskiriami p rek ių  pavad in ima i , leidinių informaciniai duome-
nys, prekių ženklai, logotipai ir domenų pavadinimai [“Marketing assets 
consist of items such as brand names, mastheads, trademarks, logos and 
domain names”]“ (eUR-Lex, 32013R0549); „Mokėjimo paslaugų teikėjai 
informacijos apie mokesčius dokumente ir mokesčių ataskaitoje gali nau-
doti p r e k ė s  ž e n k l o  p ava d i n i mu s  [“brand names”]“ (eUR-Lex, 
32014L0092). Nors tiksliausi trižodžiai terminai, bet tekstuose, atsižvelgiant 
į kontekstą, terminai neretai trumpinami.

Dėl atitikmens tinkamumo problema kyla ir dėl to, kad terminų žody-
nuose ir duomenų bazėse prekių	ženklas nurodomas kaip ir angl. termino 
trade	mark atitikmuo (plg. AKTŽ 2015; eKŽ 2008; iATe). 

Anglų kalbos termino branding	atitikmenų eS dokumentų lietuviškuo-
se vertimuose yra įvairių: 

ženklinimas: „Todėl JT NRB užtikrins Sąjungos įnašo matomumą 
tinkamu ženk l in imu ir viešumu, akcentuojant Sąjungos vaidmenį, už-
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tikrinant jos veiksmų skaidrumą ir informuojant apie priežastis, dėl kurių 
priimtas šis sprendimas“ (eUR-Lex, 32016D0051);

ženklodara: „Produktų pakuotės patenkina ne vieną poreikį tokiose 
srityse kaip produkto apsauga (padeda išvengti dužimo, išsipylimo ir už-
teršimo), informavimas reklamos tikslais (produkto identifikavimas, ž en -
k loda r a , paruošimas, naudojimas, informacija apie maistingumą ir sau-
gą), prekių paruošimas (vežimas ir pateikimas prekybos vietoje) <...>“ 
(eUR-Lex, 52014ie0574);

prekių ženklo (įvaizdžio) kūrimas: „Kai kurie importuotojai, kurių 
dauguma priklauso prekinio ženklo avalynės gamintojų grupei, teigė, kad 
priemonės pakenktų jų kuriamai didelei gamybos pridėtinei vertei Bend-
rijoje per jų svarbią veiklą tokiose srityse kaip dizainas, plėtra, prekė s 
ženk lo  kūr imas  ir tiekimo šaltinių paieška“ (L); „Štai keletas pavyzdžių: 
šalių, regionų, miestų atnaujinimas ar į va i zdž io  kū r imas , informaci-
nių ir ryšių technologijų (iRT) įgūdžių (e. įgūdžių) ugdymas mokymosi 
visą gyvenimą kontekste“ (L); „Taip pat siekiama laikytis plataus požiūrio 
į inovacijas – nuo technologinių, ne technologinių, organizacinių, ekono-
minių ir socialinių inovacijų iki pvz., technologijų perdavimo būdų, nau-
joviškų verslo modelių, p r ekė s  ž enk lų  kū r imo  ir paslaugų“ (eUR-
Lex, 32013R1291); „Šis asignavimas skirtas padengti <...> sąnaudoms, 
susijusioms su eiPP portalo kūrimu ir plėtojimu, valdymu, parama, prie-
žiūra ir priegloba, taip pat p rekė s  ženk lo  kūr imo ir informavimo 
išlaidoms“ (eUR-Lex, 32016B0150); 

prekių ženklo plėtojimas: „<...> pasitelkus visas kitas ne teatro plat-
formas skatinti audiovizualinių kūrinių tarpvalstybinę rinkodaros, p rek ių 
ženk lų  p l ė to j imo  ir sklaidos veiklą“ (eUR-Lex, 32013R1295);

prekinio pavadinimo naudojimas:	„Kiekvienos Šalies oro susisieki-
mo bendrovės turi teisę sudaryti frančizės ar p r ek in io  pavad in imo 
naudo j imo  susitarimus su kitos Šalies arba trečiųjų šalių bendrovėmis, 
įskaitant oro susisiekimo bendroves“ (eUR-Lex, 22007A0525(01).

i Š VA D O S
1. iš anglų kalbos kilęs svetimžodis brendas neįtrauktas į dabartinės 

lietuvių kalbos ir tarptautinių žodžių žodynus, jo apibrėžtis pateikta tik 
internete skelbiamose duomenų bazėse ir internetiniame jaunimo žodyne. 
Aiškių rekomendacijų dėl svetimžodžio vartojimo irgi nėra, todėl atrodo, 
kad jo ir lietuviškų atitikmenų konkurencija lyg ir palikta savieigai. Šio 
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svetimžodžio vertinimą sunkina tai, kad nelengvai atskiriamos jo reikšmės; 
taip pat problemų kelia jo sinonimija su anglų k. terminu trade	mark.

2. iš svetimžodžio vartosenos ryškėja, kad jis vartojamas keturiomis 
pagrindinėmis reikšmėmis. Brendo	 reikšmės galėtų būti skiriamos taip: 
1. prekių rūšis; 2. prekių ženklas, raidinis ar vaizdinis simbolis ant gaminio, 
prie jo pritvirtintos etiketės ar pakuotės, padedantis jį atskirti nuo kitų; 
3. išskirtinis prekės, paslaugos pavadinimas ir tapatybė, padedanti ją atskir-
ti nuo kitų gaminių ir paslaugų; 4. vartotojų pasąmonėje kylančios išskir-
tinumo asociacijos apie tam tikrą rinkos dalyvį (prekę, paslaugą, organiza-
ciją, žmogų, šalį, idėją ir pan.), turinčios tam tikrą ekonominę vertę.

3. Svetimžodis, jo vediniai ir giminiški žodžiai plačiai vartojami publi-
cistikoje, specialistų profesinėje ir šnekamojoje kalboje, taip pat studijų 
aplinkoje: paskaitose, studentų rašto darbuose. Prestižinėje kalboje (taip 
pat ir administracinėje kalboje) svetimžodžiai nevartojami, jie keičiami 
lietuviškais atitikmenimis. 

4. Svetimžodį palaiko tai, kad nėra aiškiai perteikiančio esmę trumpo ir 
darybiškai patogaus atitikmens. Skirtingoms svetimžodžio brendas reikš-
mėms žymėti reikėtų vartoti skirtingus atitikmenis: pirmos reikšmės apibū-
dinimas „prekės ar gaminio rūšis“ kartu yra ir lietuviškas atitikmuo; raidinį 
ar vaizdinį simbolį ant gaminio, prie jo pritvirtintos etiketės ar pakuotės 
galima vadinti prekių	ženklu, prekės	pavadinimu; išskirtiniam prekės, paslau-
gos pavadinimui ir tapatybei pavadinti tiktų atitikmenys prekių	ženklo	vaiz-
dinys,	prekės	įvaizdis; vartotojų pasąmonėje kylančios išskirtinumo asocia-
cijos apie tam tikrą rinkos dalyvį galėtų būti vadinamos tiesiog ženklu	arba, 
tiksliau,	rinkoženkliu.	Svetimžodžio vedinius ir giminiškus žodžius tektų 
įvardyti aiškinamaisiais junginiais: brendingas,	brendinimas – prekių	ženklo	
(įvaizdžio,	rinkoženklio,	ženklo)	kūrimas,	diegimas,	valdymas,	plėtojimas,	nau-
dojimas,	sklaida,	ženklodara;	rebrendingas, rebrendinimas	–	prekių	ženklo	at-
naujinimas;	kobrendingas	–	bendro	prekių	ženklo	naudojimas	(taikymas).
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LRTB – Lietuvos Respublikos terminų bankas. Prieiga per internetą: http://www.vlkk.lt/lit/terminai.
NSDB – Naujųjų skolinių duomenų bazė. Prieiga per internetą: http://nsdb.sociolingvistika.lt/?lid=1.
Pakerys J. 2013: Naujųjų skolinių duomenų bazės veiksmažodžių morfologija – Taikomoji	kalbotyra 2013–

2014 (3). Prieiga per internetą: www.taikomojikalbotyra.lt.
TŽŽ 2013: Tarptautinių	žodžių	žodynas. Red. taryba: A. Kaulakienė, S. Keinys, B. Kurkulis, V. Račiūnaitė,  

V. Žalkauskas, Vilnius: Alma littera.

M E A N I N G S ,  D E R I VAT I V E S  A N D  E Q U I VA L E N T S  O F  T H E  LO A N - W O R D  B R E N D A S

The loan-word brendas (brand) originating from english is not included in dic-
tionaries either of Modern Lithuanian or international words. it is possible to find its 
definitions only in databases on the internet or in internet vocabulary. There are no 
clear recommendations about the usage of this loan-word, so it seems that the com-
petition between brendas and its Lithuanian equivalents is being allowed to take its 
natural course. 

As its usage shows, the most precise explanation of the meanings of this word is 
given in the internet vocabulary Jaunimo	žodynas.

The loan-word brendas, its derivatives and related words are widely used in the spe-
cific language and spoken language of specialists and in the environment of university 
studies. it can be found in descriptions of subjects of teaching and lectures as well as 
in written works of students, although in the edited language of science it is rare. in 
standardized language (as well as in the language of official documents) loan-words 
are not used, they are substituted with Lithuanian equivalents. The loan-word brendas 
is used because there is no equivalent which would express the essence clearly, be 
short and convenient in respect of word-formation. Two meanings or at least two  
nuances of the meaning of this loan-word ought to be separated and two different 
equivalents should be used.

Gauta 2016-11-09

Rasuolė Vladarskienė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, LT-03227 Vilnius
e. paštas rasuole.vladarskiene@vgtu.lt
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Lietuviški blakių pobūrio vardai

a l b i n a  a u K S o r i Ū T Ė
Lietuvių	kalbos	institutas

E S M I N I A I  Ž O D Ž I A I :  blakių pobūris, blakių šeimos vardas, blakių rūšies vardas, naujadarai, 
dūriniai 

Į VA DA S
Pastarąjį dešimtmetį pasirodė keletas entomologijos straipsnių ir leidinių, 

kuriuose imti norminti entomologijos terminai ir nomenklatūriniai pava-
dinimai (Stonis et al. 2009; Stonis et al. 2010; Stonis, Diškus 2011; Diš-
kus, Stonis 2012a; Diškus, Stonis 2012b; Stonis, Remeikis, Baužys 2013; 
Stonis et al. 2015). 2013 m. išspausdinta trijų autorių Jono Rimanto 
Stonio, Andriaus Remeikio ir Dariaus Baužio mokomoji knyga studentams, 
mokytojams ir visiems besidomintiems gamta Blakės.	 Įvairovė	 ir	pavadi-
nimai, kurioje aprašomos blakės, paplitusios ir Lietuvoje, ir kituose kraš-
tuose. Šiame leidinyje apžvelgiamos 45 blakių pobūrio šeimos ir joms 
priskiriamos 463 rūšys, kurioms pavadinti sukurta nemažai naujų vardų. 
Taigi šio straipsnio objektas yra 45 blakių šeimų ir 463 rūšių lietuviški 
vardai, o tikslas – sinchroniškai išnagrinėti blakių pobūrio šeimų ir rūšių 
vardų kūrimo ir naujadarų darybos būdus, aptarti dvižodžių vardų pagrin-
dinių ir šalutinių dėmenų sintaksinius ir semantinius santykius ir nusta-
tyti produktyviausius šeimų ir rūšių vardų kūrimo būdus. 

Kaip rašo entomologai, didžiausią Žemės biologinės įvairovės dalį suda-
ro vabzdžiai (lot. Insecta). Jie plačiai paplitę po visą pasaulį, jų taip pat daug 
ir Lietuvos faunoje, gyvena įvairiausiose buveinėse, yra labai skirtingi ir 
moksliniu teoriniu bei ūkiniu praktiniu požiūriais labai svarbūs. Apskai-
čiuota, kad vabzdžiai sudaro apie 65–67 proc. taksonominės Žemės biolo-
ginės įvairovės, arba 56–57 proc. šiuo metu jau išaiškintos ir aprašytos 
įvairovės (Stonis et al. 2015: 6). Blakių galima rasti visame pasaulyje, šiuo 
metu Lietuvoje žinoma apie 300 jų rūšių, tačiau dalis jų dar neaptikta ir, 
matyt, jų Lietuvoje gyvena daugiau nei 400 rūšių (Stonis, Remeikis, Bau-
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žys 2013: 5). Aptariamame 
leidinyje laikomasi šiuolaiki-
nės sistematinės sampratos – 
blakės (lot. Heteroptera) ski-
riamos straubliuočių būriui 
(lot. Hemiptera, sin. Rhyncho-
ta), kuriam priklauso labai 
įvairūs vabzdžiai, skirstomi į 
daugybę šeimų ir 4 pobūrius 
(Stonis, Remeikis, Baužys 
2013: 25), vienas iš kurių ir 
yra blakės. iš viso pasaulyje 
esančios apie 38 000 blakių 
pobūrio rūšys grupuojamos į 
daugybę šeimų. 

Suprantama, kad lietuviška 
entomologijos terminija ir 
vabzdžių vardai buvo kuriami 
ir anksčiau, leidžiami žinynai, 
vadovai (Lešinskas, Pileckis 

1967; Lešinskas, Pileckis 1968; Pileckis, Žuklys 1974; Pileckis 1976; Pi-
leckis 1982; Jonaitis 1983; Pileckis et al. 1994; LF1 1995). entomologijos 
terminiją nagrinėjo ne tik entomologai, bet ir kalbininkai. Terminologas 
Kazimieras Gaivenis 1979 m. Lietuvių	 kalbotyros	 klausimuose (Lietuvių	
kalbos	specialioji	leksika, t. 19) išspausdino straipsnį „Nauji lietuviški vabz-
džių pavadinimai“, kuriame apžvelgė lietuviškų entomologijos sistematikos 
naujažodžių ir naujadarų kūrimo būdus ir pateikė šios srities 170 lietu-
viškų naujadarų registrą (Gaivenis (1979) 2014: 332–348). Minėtame re-
gistre yra tik vienas blakių pobūrio naujadaras: sietaspanė (2) – dvižodžio 
šeimos pavadinimo pažyminys: sietasparnės	blakės (lot. Tingidae) (Lešins-
kas, Pileckis 1967: 77; Gaivenis (1979) 2014: 345).
Vadove	Lietuvos	vabzdžiams	pažinti (1967) (toliau – Vadovas) išskirtas ir 

aprašytas būrys lot. Hemiptera – blakės (puskietasparniai) ir 10 jo šeimų 
(Lešinskas, Pileckis 1967: 74–86). Šiame leidinyje pateikti visų minėto 
būrio šeimų ir joms priskiriamų 22 rūšių lietuviški vardai, o genčių nu-
rodyti tik lotyniški vardai, išskyrus skydablakių	(lot. Pentatomidae) šeimos 
gentį lot. Eurydema – kryžmažiedinės	blakės (Lešinskas, Pileckis 1967: 79). 
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Pastebėtina, kad dauguma rūšių pavadinta dvižodžiais vardais, tačiau pen-
kios rūšys įvardytos trižodžiais vardais: raštuotoji	 liucerninė	 blakė (lot. 
Brachycoleus	decolor), paprastoji	pievinė	blakė (lot. Lygus	pratensis), žalio-
ji	pievinė	blakė (lot. Lygus	pabulinus), rudoji	runkelinė	blakė	(lot. Polymerus	
cognatus), geltonoji	 runkelinė	blakė (lot. Polymerus	vulneratus). Taigi, su-
darant lietuviškus pavadinimus aptariamame leidinyje ne visuomet laiko-
masi Tarptautinio	zoologijos	nomenklatūros	kodekso (iCZN) reikalavimo – 
dvinarės nomenklatūros principo – mokslinis rūšies pavadinimas yra dvi-
naris, sudarytas iš genties ir rūšies vardų (žr. iCZN Article 5.1).

2010 m. žurnale Acta	Zoologica	Lituanica pirmą kartą paskelbtas išsamus 
visų Lietuvoje aptiktų 324 blakių rūšių, priskiriamų 31 šeimai, lietuviškų 
vardų sąrašas (žr. Stonis et al. 2010: 262–272), kuriame pateikta nemažai 
naujai sukurtų lietuviškų šeimų ir rūšių vardų. Kaip pažymi straipsnio 
autoriai, iki šiol dauguma mūsų šalyje aptiktų blakių rūšių ir šeimų ne-
turėjo lietuviškų vardų arba rūšių vardai buvo nesunorminti, daugybė 
vabzdžių rūšių vardų iki šiol tebėra aprašomojo pobūdžio. Tai labai sun-
kina vartoseną ir neatitinka tarptautinės binarinės nomenklatūros principų. 
Todėl tokie blakių vardai, kurie buvo sudaryti daugiau nei iš 2 žodžių, 
pakeisti trumpesniais (Stonis et al. 2010: 265).

Leidinyje Blakės.	Įvairovė	ir	pavadinimai autoriai pateikė ne tik jau mi-
nėtame straipsnyje skelbtus Lietuvoje randamų, bet ir kituose kraštuose 
aptinkamų blakių rūšių vardus. Jie laikėsi jau įprastos entomologijoje prak-
tikos – lietuviškai neįvardyti genčių. Pasak knygos autorių, yra žinoma 
daugybė labai artimų, sunkiai atskiriamų blakių genčių. Jeigu rūšys lietu-
vių kalboje įgytų pavadinimus, kurių pirmasis žodis įvardintų gentį, ter-
minologinė įvairovė būtų tokia didelė, kad nepaprastai apsunkintų vardų 
vartojimą (įsiminimą bei orientavimąsi sistemoje). Rengiant knygą buvo 
laikomasi principo, kad prioritetas turėtų būti suteiktas aukštesnio rango 
ir didesnio reikšmingumo taksonams – šeimoms. Apsispręsta, kad blakių 
genčių įvardijimas lietuvių kalboje neturi ypatingos svarbos: 1) blakių 
genčių taksonomija yra gana sparčiai kintanti ir nėra visuotinai pripažin-
ta; 2) išoriniai morfologiniai blakių genčių skirtumai yra menki ir nespe-
cialistams dažniausiai būtų sunku (arba neįmanoma) identifikuoti blakių 
gentis; 3) praktiniu (vartosenos) požiūriu aiški rūšių priklausomybė kon-
krečioms šeimoms yra svarbiau nei priklausomybė gentims (Stonis, Re-
meikis, Baužys 2013: 10). 
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L i eT U Vi Š K i  BLA K i Ų  Š e i M Ų  i R  AU K Š T eSN i O  R A N GO 
TA K SO N Ų  VA R DA i

Blakių šeimų vardai 
Kaip jau minėta, leidinyje Blakės.	Įvairovė	ir	pavadinimai išskiriamos ir 

aptariamos 45 blakių pobūrio šeimos. Pasak autorių, normindami blakių 
pobūrio lietuviškus šeimų vardus jie laikėsi principo, kad lietuviški vabz-
džių šeimų ir aukštesnio rango taksonų vardai būtų arba vienažodžiai, 
arba sudaryti iš dviejų žodžių (Stonis, Remeikis, Baužys 2013: 9). 

Visi šeimų vardai tradiciškai duodami daugiskaitos forma, dauguma jų 
yra vienažodžiai, dvižodžių šeimų vardų pateikta 15, pvz.: didgavės	senãblakės 
(lot. Enicocephaidae, angl. Gnat	Bugs; Unique-headed	Bugs; Enicocephalids) 
301; rẽtosios	 senãblakės (lot. Aenictopecheidae, angl. Aenictopecheids) 30; 
netkrosios	 vikriãblakės (lot. Ceratocombidae, angl. Ceratocombids) 31; 
tkrosios	vikriãblakės (lot. Dipsocoridae, angl. Jumping	Ground	Bugs; Dipso-
corids) 31; netìkrosios	vandénskrodės (lot. Mesoveliidae, angl. Watter	Tread-
ers; Pondweed	Bugs, Ripple	Bugs) 34; tìkrosios	vandénskrodės (lot. Veliidae, 
angl. Watter	Striders; Broad-Shouldered	Watter	Striders; Ripple	Bugs) 34; 
ddžiosios	vandénblakės (lot. Belostomatidea, angl. Giant	Water	Bugs; Electric	
Light	Bugs; Toe-Biters; Alligator	Ticks) 39; plãčiosios	 vandénblakės (lot. 
Naucoridae, angl. Saucer	Bugs; Creeping	Water	Bugs) 41; tìkrosios	kam	púot-
blakės (lot. Coreidae, angl. Squash	Bugs; Leaf-Footed	Bugs) 51; netìkrosios	
kampúotblakės (lot. Rhopalidae, angl. Scentless	Plant	Bugs) 53; augaldės	
skỹdblakės (lot. Acanthosomatidae, angl. Acanthosomatid	Bugs; Shield	Bugs) 
75; vandenniai	čiuožkai (lot. Gerridae, angl. Pond-Skaters; Water-Striders; 
Wherrymen; Jesus	Bugs) 35. Pastarasis šeimos vardas jau vartotas Vadove, 
o dar keli dvižodžiai šeimų vardai, vartoti minėtame Vadove, knygoje Bla-
kės.	Įvairovė	ir	pavadinimai	pateikti kaip sinonimai, o rūšinių vardų gimi-
ninis dėmuo jau duodamas vienažodis, pvz.: žieviãblakės, sin. požievìnės	
blãkės (lot. Aradidae, angl. Bark	Bugs; Flat	Bugs; Flat	Bark	Bugs) 49; 
žõlblakės, sin. žolìnės	blãkės; ãklės (lot. Miridae, angl. Plant	Bugs;	Leaf	Bugs) 
81; sietaspanės	blãkės, sin. setblakės (lot. Tingidae, angl. Lace	Bugs) 95; 
pa	razìtinės	blãkės, sin. kraujãblakės (lot. Cimicidae, angl. Bed	Bugs; Blood-
sucking	Bugs) 103; plėšriãblakės, sin. blãkės	plėšrnės (lot. Reduviidae, angl. 

1 Pateikiant pavyzdžius pirmiausia duodamas lietuviškas vardas, sukirčiuotas taip kaip šaltinyje, skliaustuose 
pateikiamas lotyniškas ir, jei yra, angliškas atitikmuo, o po skliaustų nurodomas šaltinio puslapis. 
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Assassin	Bugs; Conenose	Bugs) 99. Paminėti vienažodžiai šeimų vardai yra 
dūriniai, kaip ir visi kiti vienažodžiai šeimų vardai.

Dvižodžių šeimų vardų apibūdinamieji dėmenys dažniausiai nurodo šeimos 
santykius su kitomis šeimomis: netkrosios	vikriãblakės 31; tkrosios	vik	riã-
bla	kės 31; netìkrosios	vandénskrodės 34; tìkrosios	vandénskrodės 34;	tìkro	sios	
kampúotblakės 51; netìkrosios	kampúotblakės 53; netìkrosios	dirvãbla	kės 56; 
tìkrosios	dirvãblakės 57; tkrosios	skỹdblakės 64. Tik kelių šeimų apibūdina-
mieji dėmenys įvardija būdingą skiriamąjį šeimos požymį: didgavės	senã	bla-
kės 30; rẽtosios	senãblakės 30;	ddžiosios	vandénblakės 39; plãčiosios	van	dén-
blakės 41; augaldės	skỹdblakės 75; vandenniai	čiuožkai 35.

Dauguma nagrinėjamų blakių šeimų vardų ir atitinkamai rūšių vardų 
gimininių dėmenų yra naujadarai, sudaryti dūrybos būdu, tik Vadove jau 
vartoti dūriniai: skorpiònblakės (lot. Nepidae, angl. Water	Scorpions) 39, 
plg. skorpionblakės V 85; nùgarplaukos (lot. Notonectidae, angl. Back	Swim-
mers; Backswimmers; Greater	Water	Boatmen) 45, plg. nugarplaukos V 86; 
raudónblakės (lot. Pyrrhocoridae, angl. Red	Bugs;	Fire	Bugs;	Stainers) 62, 
plg. raudonblakės V 81; tkrosios	skỹdblakės, sin. skỹdablakės (lot. Penta-
tomidae, angl. Shield	Bugs; Stink	Bugs) 64, plg. skydablakės V 78.

Lietuvių terminologijoje dūryba pagal produktyvumą yra antrasis po 
priesagų vedybos naujadarų kūrimo būdas. Kaip pažymi Stasys Keinys, 
sudurtiniai terminai leidžia vienu žodžiu išreikšti sudėtines sąvokas, gerai 
atitinka specialiosioms kalbos vartojimo sritims svarbius kalbos tikslumo, 
aiškumo ir glaustumo reikalavimus (Keinys (1983) 2005: 177). Paprastai 
dūrinių loginis, gramatinis ir semantinis centras yra antrasis sandas, o jų 
pirmasis sandas apibrėžia antrąjį, tokio tipo dūriniai vadinami prijungtiniais 
dūriniais. Atskirai paimtas antrasis sandas paprastai yra hiperonimas (gi-
mininis pavadinimas) dūrinio (hiponimo) arba sudėtinio termino (rūšinio 
pavadinimo) atžvilgiu (Gaivenis (1998) 2014: 243). Visi blakių pobūrio 
šeimų naujadarai yra prijungtiniai dūriniai.

Apie 92 procentai nagrinėjamų naujadarų yra dūriniai, kurių antrasis 
sandas, kaip ir Vadove pateiktų vardų, yra blakės, rodantis jų priklausymą 
pobūriui, o pirmasis sandas antrąjį apibrėžia pagal skiriamuosius šeimos 
požymius. Galima išskirti keletą grupelių pagal tai, kokį būdingą požymį 
rodo pirmasis dūrinio sandas:

a) daiktavardinis sandas nurodo kūno ar jo dalies įvairias ypatybes, 
panašumą į ką nors:
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gaurãblakės (: gaurai) (lot. Hebridae, angl. Velvet	Watter	Bugs) (stambus 
tvirtas kūnas padengtas gausiais vandenį atstumiančiais plaukeliais) 37, 
išskirtos 2 rūšys; 
irklãblakės (: irklas) (lot. Corixidae, angl. Water	Boatman;	Waterboatman; 

Lesser	Water	Boatmen) 42, įvardytos 27 rūšys;
kamúolblakės (: kamuolys) (lot. Coptosomatidae (sin.	Plataspididae), angl. 

Coptosomatids) 80, aprašyta 1 rūšis; 
lazdãblakės (: lazda) (lot. Berytidae, angl. Stilt	Bugs) 56, išskirtos 4 rūšys;
pentìnblakės (: pentinas) (lot. Alydidae, angl.	Broad-headed	Bugs;	Broad-

Headed	Bugs;	Ant	Bugs) (kojos, ypač užpakalinės, yra ilgos, su spygliais 
ant šlaunų) 50, aprašytos 2 rūšys;
rupžblakės (: rupūžė) (lot. Gelastocoridae, angl.	Toad	Bugs) 42, įvardy-

ta 1 rūšis; 
síetblakės	 (: sietas) (lot. Tingidae, angl. Lace	Bugs) (priekinių sparnų 

membrana yra su tankiomis gardelėmis ir primena nėrinius, nugarėlė iš-
tįsusi ir iš dalies gali dengti galvą) 95, išskirta 16 rūšių;
vėžliãblakės	(: vėžlys) (lot. Scutelleridae, angl. Shield-Backed	Bugs;	Shield-

Back	Bugs;	Jewel	Bugs;	Tortoise	Bugs;	Scutellerids) (būdingas ypač didelis 
nugaros skydelis, kuris kaip tvirtas šarvas dengia beveik visą pilvelį) 78, 
aprašytos 8 rūšys;
žieviãblakės (: žievė) (lot. Aradidae, angl. Bark	Bugs;	Flat	Bugs;	Flat	Bark	

Bugs) (medžių žievės spalvą imituojantys vabzdžiai) 49, įvardyta 10 rūšių.
Prie šios grupelės skirtinos ir jau Vadove pateiktos skỹdablakės (: sky-

das) – tkrosios	skỹdblakės	(lot. Pentatomidae, angl. Shield	Bugs;	Stink	Bugs) 
64, aprašytos 35 rūšys, ir augaldės	 skỹdblakės (lot. Acanthosomatidae, 
angl. Acanthosomatid	Bugs;	 Shield	Bugs) 75, įvardytos 8 rūšys (nugaros 
skydelis labai stiprus) 64, plg. skydablakės V 78 bei skorpiònblakės	(: skor-
pionas) (lot. Nepidae, angl. Water	Scorpions) 39, aprašytos 2 rūšys, plg. 
skorpionblakės	V 85;

b) gyvenamąją ar mitybos vietą nurodantis daiktavardinis sandas:
dirvãblakės (: dirva) – netìkrosios	dirvãblakės (lot. Stenocephalidae, angl. 

Spurgebugs; Spurge	Bugs) 56 ir tìkrosios	dirvãblakės (lot.	Lygaeidae, angl. 
Ground	Bugs;	 Seed	Bugs) 57; leidinyje netikrjų	 dirvãblakių aprašyta 1 
rūšis, o tikrjų	dirvãblakių	–	64 rūšys;
dugnãblakės	(: dugnas) (lot. Aphelocheiridae, angl. Benthic	Watter	Bugs) 

41, įvardyta 1 rūšis;
jrblakės (: jūra) (lot. Aepophilidae, angl. Marine	Bugs) 47, pateikta 1 rūšis;
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kailiãblakės	(: kailis) (lot. Polyctenidae, angl. Bat	Bugs;	Polyctenids) (prisi-
taikiusios gyventi šeimininko plaukuotame kailyje) 104, įvardyta tik šeima;
kérpblakės	(: kerpės) (lot. Microphysidae, angl. Minute	Bugs;	Minute	Blad-

der	Bugs;	Lichen	Bugs) 97, pavadinta tik šeima;
urvãblakės (: urvas) (lot. Cydnidae, angl. Burrowing	Bugs; kartais	Negro	

Bugs) 77, aprašytos 9 rūšys;
vandénblakės (: vanduo) – ddžiosios	vandénblakės (lot. Belostomatidea, 

angl. Giant	Water	Bugs;	Electric	Light	Bugs;	Toe-Biters;	Alligator	Ticks) 39 
ir plãčiosios	 vandénblakės (lot. Naucoridae, angl. Saucer	Bugs;	Creeping	
Water	Bugs) 41, aprašytos 3 didžijų	vandénblakių	rūšys,	plačijų	van	dén-
bla	kių	–	1 rūšis;
žedblakės (: žiedas) (lot. Anthocoridae, angl. Flower	Bugs;	Minute	Pirate	

Bugs) 97, įvardyta 13 rūšių; 
c) pirmasis būdvardinis sandas nurodo būdingas elgsenos ypatybes:
plėšriãblakės (: plėšrus) (lot. Reduviidae, angl. Assassin	Bugs;	Conenose	

Bugs) 99, pateikta 11 rūšių;
šokliãblakės (: šoklus) (lot. Saldidae, angl. Shore	Bugs) 47, aprašytos 

7 rūšys;
vikriãblakės (: vikrus) – netkrosios	 vikriãblakės (lot. Ceratocombidae, 

angl. Ceratocombids) 31, taip pavadintos 3 rūšys, ir tkrosios	vikriãblakės 
(lot. Dipsocoridae, angl. Jumping	Ground	Bugs;	Dipsocorids) 31, įvardytos 
2 rūšys. 

Čia minėtinas dar vienas šeimos vardas, kurio pirmasis sandas yra veiks-
mažodis, nurodantis iš veiksmo kylančią ypatybę: skedblakės (: skersti, 
skerdė) (lot. Nabidae, angl. Nabids;	Damsel	Bugs) (tai ypač aktyvūs plėš-
rūnai, mintantys kitais, už save mažesniais nariuotakojais; kartais būdingas 
ir kanibalizmas. Pagautą grobį šios blakės dažnai laiko sugriebusios prie-
kinėmis kojomis) 102, aprašyta 11 rūšių;

d) būdvardinis sandas nurodo kūno formą ar dydį:
kampúotblakės (: kampuotas) – tìkrosios	 kampúotblakės (lot. Coreidae, 

angl. Squash	Bugs;	Leaf-Footed	Bugs) 51 ir netìkrosios	kampúotblakės (lot. 
Rhopalidae, angl. Scentless	Plant	Bugs) 53, abiejų šeimų pateikta po 11 
rūšių;
mažãblakės	 (: mažas) (lot. Schizopteridae, angl. Schizopterids; Jumping	

Ground	Bugs) 32, įvardyta tik šeima;
plokščiãblakės (: plokščias) (lot. Hypsipterygidae, angl. Hypsipterygidae) 

32, rūšys neišskirtos;
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e) kūno spalvą apibrėžia pirmasis būdvardinis sandas:
júodblakės (: juodas) (lot. Thyreocoridae, angl. Negro	Bugs;	Black	Bugs; 

Ebony	Bugs) 80, pavadinta 1 rūšis;
plkblakės (: pilkas) (lot. Piesmatidae, angl. Beet	Bugs;	Ash-Gray	Leaf	

Bugs) 64, pateiktos 2 rūšys. 
Prie šių vardų reiktų paminėti ir Vadove įvardytą šeimą raudónblakės 

(: raudonas) (lot. Pyrrhocoridae, angl. Red	Bugs;	Fire	Bugs; Stainers) 62, 
aprašyta 1 rūšis, plg. raudonblakės	V 81;

f) mitybos objektą nusako daiktavardinis sandas: 
kraujãblakės (: kraujas) (lot. Cimicidae, angl. Bed	Bugs;	 Bloodsucking	

Bugs) (minta žmogaus, kitų žinduolių arba paukščių krauju) 103, įvardytos 
7 rūšys; 
žõlblakės (: žolė) (lot. Miridae, angl. Plant	Bugs;	 Leaf	Bugs) (siurbia 

augalų sultis, daugelis yra kultūrinių augalų kenkėjos) 81, tai gausiausia 
šeima – aprašytos 158 rūšys.

Atskirai paminėtini dviejų labai senų šeimų dvižodžiai vardai, kurių 
pagrindinio dėmens senablakės pirmasis būdvardinis dūrinio sandas ir 
rodo šį požymį:

a)	senãblakės (: senas) – didgavės	senãblakės (lot. Enicocephaidae, angl. 
Gnat	Bugs; Unique-headed	Bugs;	Enicocephalids) ir rẽtosios	senãblakės (lot. 
Aenictopecheidae, angl. Aenictopecheids (labai archajiškos šeimos) 30, rūšys 
neišskirtos; 

b) neseniai aptiktos ir aprašytos minkštãblakės (: minkštas) (lot. 
Stemmocryptidae, angl. Stemmocryptids) 33, kurių būdvardinis pirmasis 
sandas nurodo, kad jų kūnas yra minkštas ir be skydelio, įvardyta tik šeima.

Sudurtinių šeimų vardų su antruoju sandu -blakės pirmieji sandai yra 
daiktavardiniai, būdvardiniai ir veiksmažodiniai, jų pasiskirstymas pateik-
tas 1 lentelėje. 

1 lentelė. Dūrinių su antruoju sandu -blakės pirmieji sandai

Daiktavardinis sandas Būdvardinis sandas Veiksmažodinis sandas
dirv- juod- skerd-
dugn- kampuot-
gaur- maž-
irkl- minkšt-
jūr- pilk-
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Daiktavardinis sandas Būdvardinis sandas Veiksmažodinis sandas

kail- plėšr-

kamuol- plokšč-

kerp- raudon-

krauj- sen-

lazd- šokl-

pentin- vikr-

rupūž-

siet-

skyd-

skorpion-

urv-

vanden-

vėžl-

žied-

žiev-

žol-

iš viso 21 iš viso 11 iš viso 1

Aptarti sudurtiniai blakių šeimų vardai su antruoju sandu -blakės su-
daro tą patį atraminį sandą turinčių dūrinių būrį. Pastebėtina, kad ento-
mologijos terminijoje yra sukurta ir didesnių tokių dūrinių būrių. Aka-
deminiame veikale Lietuvos	fauna (1996), skirtame vabalams apibūdinti, 
pateikiami net 77 sudurtiniai šeimų pavadinimai, kurių antrasis sandas 
yra -vabaliai (: vabalas) (Gaivenis (1998) 2014: 246). St. Keinys, tyrinėjęs 
lietuviškų sudurtinių terminų darybą, aptarė ir kitų sričių tokio tipo būrius 
(plačiau žr. Keinys (1983) 2005: 129–182).

Dar du dūriniai vartojami šeimoms įvardyti ir nurodantys vabzdžių plau-
kimo būdą skiriasi nuo aptartojo terminų būrio, nes jų antrasis sandas yra 
veiksmažodinis, o pirmasis remiasi daiktavardžiu vanduo: 
vandénmatės (: vanduo, matuoti) (lot. Hydrometridae, angl. Water-Mea-

surers;	Marsh-Treaders) 37, aprašytos 2 rūšys;
vandénskrodės (: vanduo, skrosti, skrodė) – netìkrosios	vandénskrodės (lot. 

Mesoveliidae, angl.	Watter	Treaders;	 Pondweed	Bugs;	Ripple	Bugs), pava-
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dinta 1 rūšis, ir tìkrosios	vandénskrodės (lot. Veliidae, angl.	Watter	Striders; 
Broad-Shouldered	Watter	Striders;	Ripple	Bugs) 34, aprašytos 4 rūšys.

Prie pastarųjų naujadarų galima paminėti ir jau Vadove pateiktą 
nùgarplaukos (: nugara, plaukti) (lot. Notonectidae, angl.	Back	Swimmers; 
Backswimmers;	Greater	Water	Boatmen) 45, aprašytos 4 rūšys, plg. nugar-
plaukos	V 86 (žr. 2 lentelę). Šis šeimos vardas paimtas pamatu darant 
vienintelį blakių pobūrio priesaginį šeimos vardą: nùgarplaukėlės (: nugar-
plauka + -ėlė) (lot. Pleidae, angl. Pigmy	Backswimmer) 46, įvardyta 1 rūšis. 

2 lentelė. Dūriniai su antruoju veiksmažodiniu sandu 

i daiktavardinis sandas ii veiksmažodinis sandas

vanden- -matės

vanden- -skrodės

nugar- -plaukos

Blakių pobūrio šakų ir antšeimių vardai 
Aptariamame leidinyje išskirtos septynios blakių pobūrio šakos, o šeš-

toji pobūrio šaka skydblakiniai dar suskirstyta į penkis antšeimius. Kaip 
pažymi autoriai, apsispręsta nuosekliai laikytis vabalų būrio terminijoje 
jau susiklosčiusių tradicijų ir blakių antšeimio rango vienažodžius taksonus 
lietuvių kalboje vartoti tik su priesaga -inis. Siekiant išvengti taksonomi-
nių dviprasmybių, šios priesagos vartojimo buvo atsisakyta šeimų varduo-
se (Stonis, Remeikis, Baužys 2013: 10). Antšeimių vardai pateikti daugis-
kaitos forma, o jų pamatiniais žodžiais paimti šeimų vardai: žieviablakniai 
(: žieviablakės) (lot. Aradoidea) 49; kampuotblakniai (: kampuotblakės) 
(lot. Coreoidea) 50; dirvablakniai (: dirvablakės) (lot. Lygeoidea) 56; pil-
kablakniai (: pilkablakės) (lot. Piesmatoidea) 64; skydblakniai (: skydblakės) 
(lot. Pentatomoidea) 64.

Pobūrio šakų vardai sudaryti pagal tą patį modelį kaip ir antšeimių var-
dai: senablakniai (: senablakės) (lot. Enicocephalomorpha) 30; vikriablakniai 
(: vikriablakės) (lot. Dipsocoromorpha) 31; čiuožkiniai (: čiuožikai) (lot. 
Gerromorpha) 34; skorpionblakniai (: skorpionblakės) (lot. Nepomorpha) 
39; šokliablakniai (: šokliablakės) (lot. Leptopodomorpha) 47; skydbla	k	niai 
(: skydblakės) (lot. Pentatomorpha) 49; kraujablakniai (: kraujablakės) (lot. 
Cimicomorpha) 81.
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L i eT U Vi Š K i  BLA K i Ų  R ŪŠ i Ų  VA R DA i
Daugelio šeimų išskirta po kelias rūšis, tik žolblakių įvardytos 158 rūšys, 

tikrųjų dirvablakių – 64, tikrųjų skydblakių – 35, irklablakių – 27 rūšys. 
Visi lietuviški blakių pobūrio rūšių vardai yra dvižodžiai sudėtiniai terminai, 
sudaryti iš pagrindinio dėmens, t. y. šeimos vienažodžio ar dvižodžio vardo 
pagrindinio dėmens vienaskaitos formos, ir šalutinio arba rūšinio dėmens. 

Sintaksinis aspektas 
Pagal sintaksinių ryšių tipus skiriami tarpusavio sąsajos, prijungiamieji 

ir sujungiamieji žodžių junginiai, o pagal prijungiamojo ryšio raišką – trys 
prijungimo būdai: derinimas, valdymas ir šliejimas (DLKG 2006: 480–484). 
Kaip pažymi K. Gaivenis, sudėtiniai terminai pagal pagrindinio ir šalutinių 
dėmenų sintaksinius santykius skirstytini į 3 grupes: 1) derinamojo pažy-
minio; 2) valdomojo pažyminio ir 3) šliejamojo pažyminio (Gaivenis (1975) 
2014: 65). Visi nagrinėjami blakių rūšių vardų šalutiniai dėmenys yra 
derinamojo pažyminio, išskyrus 3 rūšių vardus, kurie yra valdomojo pa-
žyminio: Lin j aus 	 irklãblakė (lot. Hesperocorixa	 linnaei) 43; Tòmsono	
dirvãblakė (lot. Scolopostethus	thomsoni) 62; Vãgner i o 	žõlblakė (lot. Cap-
sus	wagneri) 83. Šių rūšių vardų šalutiniai dėmenys yra reiškiami tyrinė-
tojo, kuris yra aprašęs sudėtinio termino pažymimuoju dėmeniu įvardija-
mą rūšį, vardo kilmininku. Aptariamieji šalutiniai dėmenys pasirinkti se-
kant lotynišku terminu.

Dauguma derinamojo pažyminio šalutinių dėmenų reiškiama įvairiais 
būdvardžiais, galima išskirti 4 jų grupes:

1) santykinis būdvardis su priesaga -inis, pvz.: euròp inė 	vikriãblakė (lot. 
Cryptostemma	 (Pachycoleus)	waltli) 32; k rỹ ž i n ė 	 irklãblakė (lot. Sigara	
(Mic	rosigara)	hellensii) 44; a t l án t in ė 	jrblakė (lot. Aepophilus	bonnairei, 
angl. Marine	Bug) 47 (žr. 2 pav.); sm l inė 	šokliãblakė (lot. Saldula	ortho-
chila) 48; be rž n ė 	 žieviãblakė (lot. Aradus	 betulae) 49; mišk nė 	dirvã-
bla	kė (lot. Drymus	(Sylvadrymus)	sylvaticus) 58; p i e t  n ė 	skỹdblakė (lot. 
Carpocoris	(Carpocoris)	pudicus) 68; ganỹk l in ė 	žõlblakė (lot. Chlamyda-
tus	(Euattus)	pulicarius) 84;

2) sudurtinis būdvardis, pvz.: ba l svadmė 	vandénskrodė (lot. Microve-
lia	(Microvelia)	reticulate) 34; j uodaga vė 	gaurãblakė (lot. Hebrus	(Hebrus)	
pusillus) 38; t am s i a n ã g ė 	 irklãblakė (lot. Callicorixa	 praeusta) 42; 
raudonkrãš t ė 	kampúotblakė (lot. Boisea	trivittata, angl. Box	Elder	Bug; 
Maple	Bug) 53 (žr. 3 pav.); rudakõ j ė 	dirvãblakė (lot. Acompus	 rufipes, 
angl. Ground	Bug) 57; dv i tãškė 	skỹdblakė (lot. Aelia	rostrata, angl. Wheat	
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Stink	Bug) 66; b ly šk ia juõs t ė 	 žõlblakė (lot. Acetropis	 gimmerthalii) 81; 
ry šk ia spanė 	 žedblakė (lot. Anthocoris	limbatus) 98;

3) paprastasis kokybinis įvardžiuotinis būdvardis, pvz.: p i lkàs i s 	čiuožkas 
(lot. Aquarius	najas, angl. Water	Strider) 35; v ik r i ó j i 	irklãblakė (lot. Hes-
perocorixa	moesta) 43; šv i e s i ó j i 	nùgarplauka (lot. Notonecta	(Notonecta)	
lutea, angl. Yellow	Greater	Water-	Boatman) 45; n iū r i ó j i 	 kampúotblakė 
(lot. Spathocera	laticornis) 53; j uodó j i 	dirvãblakė (lot. Geocoris	(Geocoris)	
ater) 58; p lokšč i ó j i 	skỹdblakė (lot. Sciocoris	(Aposciocoris)	microphthal-
mus) 74; papras tó j i 	vėžliãblakė (lot.	Odontoscelis	(Odontoscelis)	fuligino-
sa) 79; ba l svó j i 	žõlblakė (lot. Amblytylus	albidus) 82;

4) išvestinis įvardžiuotinis ar neįvardžiuotinis būdvardis, pvz.: barzdó to-
j i 	dirvãblakė (lot. Scolopostethus	puberulus) 61; dėm to j i 	plkblakė (lot. 
Piesma	maculatum) 64; ša rvúo to j i 	skỹdblakė	(lot.	Podops	(Podops)	inunc-
ta,	angl. Turtle	Bug) 73; be spa v ė 	žõlblakė (lot. Lopus	decolor, angl. Plant	
Bug	or Grass	Bug) 88; gedu l ngo j i 	 žõlblakė (lot. Monosynamma	bohe-
manni) 90; g rūd  t o j i 	 žõlblakė (lot.	 Pantilius	 (Pantilius)	 tunicatus) 91; 
j uos túo to j i 	skedblakė (lot. Nabis	(Limnonabis)	lineatus, angl. Reed	Dam-
sel	Bug) 102; p laukúo to j i 	kraujãblakė (lot. Cimex	pilosellus) 104.

Daugiausia blakių rūšių vardų šalutinių dėmenų pateikta su -inis prie-
sagos būdvardžiais – 33,7 proc. visų rūšių vardų, kitos grupės ne tokios 
gausios (žr. 1 pav.).

1 pav. Blakių rūšių vardų šalutinių dėmenų raiška procentais
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Prie derinamojo pažyminio šalutinių dėmenų skirtini dar keturi rūšių 
pavadinimai, kurių šalutinis dėmuo reiškiamas įvardžiuotiniu būtojo laiko 
neveikiamuoju arba esamojo laiko veikiamuoju dalyviu: pamárg in t o j i	
skỹdblakė (lot. Holcostethus	strictus	vernalis) 71; žym to j i 	žõlblakė (lot. 
Blepharidopterus	angulatus, angl. Black	Kneed	Capsid) 83; žv  l ganč i o j i	
dir	vãblakė (lot. Megalonotus	antennatus, angl. Ground	Bug) 59; ke 	l i áu-
j an 	č i o j i 	žõlblakė (lot. Notostira	erratica) 90.

Atskirai minėtinas jau Vadove vartotas rūšies vardas blãkė	ka r e i v  	l i s 
(lot. Pyrrhocoris	apterus, angl. Fire	Bug) 62, kurio nederinamuoju pažy-
miniu eina perkeltine reikšme vartojamas daiktavardis (žr. 4 pav.).

2 pav. Atlantinė jūrblakė 
(L. Jasiukonytės ir J. R. Stonio piešinys)

3 pav. Raudonkraštė kampuotblakė 
(L. Jasiukonytės ir J. R. Stonio piešinys)

4 pav. Blakė kareivėlis (D. Baužio nuotr.)
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Semantinis aspektas 
Pasak K. Gaivenio, sudėtiniai terminai dalūs ne tik gramatiniu (sintak-

siniu) aspektu, bet ir reiškiamos minties atžvilgiu. Jų pažyminiai gali įvai-
riais požiūriais apibūdinti pagrindinį dėmenį (Gaivenis (1975) 2014: 70). 
Blakių rūšių vardus galima suskirstyti į kelias grupes pagal jų šalutinių 
dėmenų semantines funkcijas (žr. 8 pav.). Blakių rūšių vardų šalutiniais 
dėmenimis nurodoma tos rūšies:

1. i šo r inė  ypa tybė , tai gausiausia semantinė šalutinių dėmenų gru-
pė, ji sudaro apie 57 proc. visų blakių rūšių vardų, tad galima išskirti 
keturis jos semantinius pogrupius: 

a) blakių rūšies vardo šalutinis dėmuo nurodo viso kūno ar jo dalies 
rašto ypatumus: sk e r sa j uõ s t ė 	 irklãblakė (lot. Micronecta	 (Micronecta)	
poweri, angl. Water	Singer) 43; j uo s túo to j i 	 irklãblakė (lot. Cymatia	co-
leoptrata, angl. Water	Boatman) 43; dv id mė 	 šokliãblakė (lot. Saldula	
saltatoria, angl. Common	Shore	Bug) 48; dryžap i  v ė 	kampúotblakė (lot. 
Rhopalus	(Rhopalus)	subrufus) 55; j uodadmė 	dirvãblakė (lot. Eremoco-
ris	abietis) 58; t a škuo taspanė 	dirvãblakė (lot. Ortholomus	punctipennis) 
60; dv i spa vė 	skỹdblakė (lot. Piezodorus	lituratus, angl. Gorse	Shield	Bug) 
73; marganugãr ė 	skỹdblakė (lot. Cyphostethus	 tristriatus, angl. Juniper	
Shield	Bug) 75; margauodẽg ė 	 žõlblakė (lot. Alloeotomus	 gothicus) 82; 
aš tuondrỹžė  žõlblakė (lot. Pilophorus	clavatus) 92; dryžuotasė 	žõlbla-
kė (lot. Trigonotylus	caelestialium) 95; t a škúo to j i 	skedblakė (lot. Nabis	
(Nabis)	punctatus) 103;

b) pažymimasis dėmuo nurodo kūno ar jo dalių spalvą, pvz.: rudaga vė	
gaurãblakė (lot. Hebrus	(Hebrusella)	ruficeps) 31; rausvàs i s 	čiuožkas (lot. 
Limnoporus	 rufoscutellatus) 37; p i l kó j i 	 skorpiònblakė (lot. Nepa	cinerea, 
angl. Water	 Scorpion) 39; t ams i akãk t ė 	 irklãblakė (lot. Hesperocorixa	
sahlbergi) 43; ža l s vó j i 	 nùgarplauka (lot. Notonecta	 (Notonecta)	 viridis, 
angl. Green	Water	Boatman) 45; j uo svó j i 	žieviãblakė (lot. Aneurus	(Aneu-
rodes)	avenius, angl. Flat	Bark	Bug) 49; rudó j i 	kampúotblakė (lot. Sticto-
pleurus	crassicornis) 55;	 ru svanugãr ė 	lazdãblakė (lot. Berytinus	(Beryti-
nus)	 clavipes) 56; ba l svaga v ė 	 dirvãblakė (lot. Cymus	 claviculus, angl. 
Seed	Bug) 57; raudónrudė 	dirvãblakė (lot. Eremocoris	plebejus) 58; mė-
ly 	nó j i 	skỹdblakė (lot. Zicrona	caerulea, angl. Blue	Stink	Bug) 74 (žr. 5 pav.); 
ge l svauodẽgė 	urvãblakė (lot. Cydnus	aterrimus) 77; tams ió j i 	plėš	riã	blakė 
(lot. Reduvius	personatus, angl. Masked	Hunter) 101;
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c) šalutiniu dėmeniu pasakomas kūno ar jo dalies dydis ar forma, pvz.: 
t rumpaspanė 	vikriãblakė (lot. Ceratocombus	(Xylonannus)	brevipennis) 
31; mažó j i 	vikriãblakė (lot. Cryptostemma	(Pachycoleus)	pusilimum) 32; 
d i 	d ž i ó j i 	 vandénmatė (lot. Hydrometra	 stagnorum, angl. Greater	Water	
Measurer) 37; i l gó j i 	skorpiònblakė (lot. Ranatra	linearis, angl. Water	Stick	
Insect) 39; mi  ž in i ško j i 	vandénblakė (lot. Lethocerus	grandis, angl. Giant	
Water	Bug;	Colossus	Water	Bug) 40; i l gakõ j ė 	irklãblakė (lot. Sigara	(Sub-
sigara)	 longipalis) 44; l i e knó j i 	 šokliãblakė (lot. Chartoscirta	 elegantula) 
47; l apakõ j ė 	kampúotblakė (lot. Diactor	bilineatus, angl. Amazonian	Leaf-
footed	Bug) 51; d idž iaga v ė 	 dirvãblakė (lot. Geocoris	 (Geocoris)	mega-
cephalus) 58; s i a u r ó j i 	 dirvãblakė (lot. Ischnocoris	 angustulus) 58; 
gaub tanugãr ė 	skỹdblakė (lot. Sciocoris	(Sciocoris)	cursitans) 74; apva-
l i ó 	j i 	setblakė (lot. Acalypta	nigrina) 96;

d) pažymimasis dėmuo nurodo viso kūno ar jo dalių paviršiaus ypatybes, 
pvz.: p laukúo to j i 	vandénskrodė (lot. Mesovelia	furcata, angl. Pondweed	
Bug) 34; š e r i ú o t o j i 	 kampúotblakė (lot. Coriomeris	 denticulatus) 51; 
raukš l  t o j i 	dirvãblakė (lot. Pachybrachius	fracticollis) 60; p laukúo to j i	
žõlblakė (lot. Amblytylus	nasutus) 82; š iu rkš č i ó j i 	žõlblakė (lot. Phytoco-
ris	 (Phytocoris)	 hirsutulus) 92; l y g i ó j i 	 žedblakė (lot. Orius	 (Heterorius)	
laticollis) 99.

Daugiausia blakių rūšių vardų šalutinių dėmenų galima priskirti dviem 
pirmiesiems pogrupiams, kiti du pogrupiai gerokai mažesni. Be to, at-
kreiptinas dėmesys, kad visi blakių rūšių vardų, kurių pažymimasis dėmuo 
apibūdina atskiros kūno dalies raštą, spalvą, dydį ar formą, šalutiniai dė-
menys reiškiami sudurtiniais būdvardžiais.

2. Mi tybos  ob jek t a s , pvz.: eg l  n ė 	žieviãblakė (lot. Aradus	obtectus, 
angl. Flat	Bark	Bug) 50; rỹž in ė 	pentnblakė (lot. Leptocorisa	oratorius) 51; 
l i u c è rn in ė 	kampúotblakė (lot. Bathysolen	nubilus, angl. Squashbug) 51; 
d i l g ė l  n ė 	dirvãblakė (lot. Heterogaster	urticae, angl. Nettle	Ground	Bug) 
58; kadag nė 	skỹdblakė (lot. Chlorochroa	(Rhytidolomia)	juniperina) 68; 
neužmi r š tuõ l in ė 	urvãblakė (lot. Sehirus	luctuosus, angl. Shield	Bug) 77; 
bu lv n ė 	žõlblakė (lot. Closterotomus	norwegicus, angl. Potato	Capsid; Po-
tato	Bug) 84; š i k šnospa rn n ė 	 kraujãblakė (lot. Cimex	pipistrelli) 104; 
kr egžd nė 	kraujãblakė (lot. Oeciacus	hirundinis, angl. Swallow	Bug) 104. 
Dauguma šio tipo rūšinių dėmenų yra reiškiama -inis priesagos būdvardžiais, 
kurių darybos pamatas yra augalų ar gyvūnų, kuriais minta blakės, vardai. 
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Pasitaikė du blakių rūšių vardai, kurių šalutinis dėmuo yra sudurtinis 
būdvardis: ž i edamgė 	žõlblakė (lot. Phytocoris	 (Ktenocoris)	 insignis) 92; 
į va i r i a dė 	žõlblakė (lot. Phytocoris	 (Ktenocoris)	ulmi) 92. Ši semantinė 
grupė sudaro 17 proc. visų blakių rūšių vardų.

3. Gyvenamoj i  v i e t a , pvz.: kdr in i s 	čiuožkas (lot. Gerris	(Gerris)	
lacustris, angl. Common	Pondskater) 36; dugn nė 	 irklãblakė (lot. Sigara	
(Subsigara)	fossarum) 44; sk ruzdė l ýn inė 	pentnblakė (lot. Alydus	calca-
ratus, angl. Ant	Bug) 50 (žr. 6 pav.); paūksmnė 	dirvãblakė (lot. Cymus	
glandicolor, angl. Seed	Bug) 57; p  ev in ė 	skỹdblakė (lot. Rubiconia	 inter-
media) 74; s t èp in ė 	žõlblakė (lot. Leptopterna	ferrugata) 87; va i smed nė	
žedblakė (lot. Anthocoris	nemorum) 98; l aukymnė 	skedblakė (lot. Na-
bis	(Nabis)	ferus, angl. Field	Damsel	Bug) 102. Šią reikšmę turinčių blakių 
rūšių vardų šalutinis dėmuo reiškiamas -inis priesagos būdvardžiais. Ši 
grupė per pusę mažesnė nei anksčiau aptartoji.

4. Sub jek to  ve r t inamoj i  ypa tybė , pvz.: nyk ió j i 	vikriãblakė (lot. 
Ceratocombus	 (Xylonannus)	 corticalis) 31; pap ra s t à s i s 	 čiuožkas (lot. 
Gerris	 (Gerriselloides)	 lateralis) 36; grakšč i ó j i 	 vandénmatė (lot. Hydro-
metra	gracilenta, angl. Lesser	Water	Measurer) 37; papras tó j i 	vandénblakė 
(lot. Ilyocoris	 cimicoides, angl. Saucer	Bug;	Common	Water	Creeper) 41; 
pa 	p ra s t ó j i 	 žieviãblakė (lot. Aradus	 corticalis, angl. Flat	Bark	Bug) 49; 
t i k ró j i 	 lazdãblakė (lot. Neides	tipularius) 57; pas lap t ngo j i 	dirvãblakė 
(lot. Peritrechus	convivus) 60; l i ūdnó j i 	dirvãblakė (lot. Stygnocoris	fuli	gi-
neus) 62; nuos tab i ó j i 	žõlblakė (lot. Miris	striatus) 89. Šios semantinės 
grupės rūšių vardai sudaro apie 6,5 proc. visų rūšių vardų.

5. K i lmės  a r  p ap l i t imo  v i e t a , pvz.: á l p i n ė 	 vandénskrodė (lot. 
Velia	 (Plesiovelia)	 currens) 35; amer i k  n ė 	 vandénblakė (lot. Lethocerus	
americanus, angl. American	Giant	Water	Bug) 40; euròp inė 	irklãblakė (lot. 
Arctocorisa	 germari) 42; p i e t  n ė 	 dirvãblakė (lot. Eremocoris	 podagricus) 
58; aus t rã l i n ė 	vėžliãblakė (lot. Calliphara	imperialis, angl. Jewel	Bug) 78; 
ge rmãn inė 	žõlblakė (lot. Alloeotomus	germanicus) 82; meks ik n ė 	plėš-
riã	blakė (lot. Paratriatoma	hirsute, angl. Mexican	Bed	Bug) 100; a tog rą-
ž  	nė 	kraujãblakė (lot. Cimex	hemipterus, angl. Tropical	Bedbug) 103. Kilmės 
ar paplitimo vieta, kaip ir gyvenamoji vieta, reiškiama -inis priesagos 
būdvardžiais, ji sudaro tik 5 proc. visų blakių rūšių vardų.

6. Būd ing a  e l g s eno s  yp a t ybė , pvz.: p l ė š r ù s i s 	 čiuožkas (lot. 
Gerris	(Gerriselloides)	asper) 36; ž i au r i ó j i 	 vandénblakė (lot. Lethocerus	
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(Lethocerus)	patruelis, angl. European	Giant	Water	Bug) 40; v i k r i ó j i 	dir-
vã	blakė (lot. Dicranocephalus	agilis) 56 (žr. 7 pav.); puš i a l a i p  	žõlbla	kė 
(lot. Camptozygum	aequale) 83; med la i p  	žõlblakė (lot. Neolygus	viridis) 
90. Rūšių vardai, kurių pažymimieji dėmenys nusako būdingas elgsenos 
ypatybes, sudaro tik apie 3 proc. visų rūšių vardų, tai mažiausia seman-
tinė grupė.

5 pav. Mėlynoji skydblakė  6 pav. Skruzdėlyninė pentinblakė 7 pav. Vikrioji dirvablakė
(D. Baužio nuotr.) (L. Jasiukonytės ir J. R. Stonio piešinys) (L. Jasiukonytės ir J. R. Stonio piešinys)

 

8 pav. Blakių rūšių vardų pasiskirstymas procentais pagal jų šalutinių dėmenų semantines funkcijas
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i Š VA D O S
1. Straubliuočių būrio blakių pobūrio šeimų vardai yra vienažodžiai ir 

dvižodžiai bei, kaip įprasta entomologijoje, pateikiami daugiskaitos forma. 
Dvižodžiai vardai sudaro vieną trečdalį visų šio pobūrio šeimų vardų.

2. Dauguma vienažodžių ir dvižodžių šeimų vardų pagrindinių dėmenų 
yra dūriniai, tik vienas naujadaras (nugarplaukėlės) ir anksčiau vartoto 
dvižodžio šeimos vardo pagrindinis dėmuo (čiuožikas) yra priesagų vedi-
niai. Taigi dūryba yra vyraujantis blakių pobūrio šeimų vardų darybos 
būdas. Sudurtiniai blakių pobūrio šeimų vardai yra prijungtiniai dūriniai.

3. Apie 92 proc. sudurtinių blakių šeimų vardų sudaro tą patį antrąjį 
sandą -blakės turinčių dūrinių būrį, kurio pirmieji sandai antrąjį apibrėžia 
pagal skiriamuosius šeimos požymius. Dviejų trečdalių tokių dūrinių pir-
mieji sandai yra daiktavardžiai, kurie nurodo kūno ar jo dalies ypatybes, 
panašumą į ką nors arba gyvenamąją ar mitybos vietą. 

4. Antšeimių ir pobūrio šakų vardai nuosekliai daromi su priesaga -iniai 
iš šeimų vardų.

5. Beveik visi blakių rūšių vardų šalutiniai dėmenys yra derinamojo 
pažyminio ir jie reiškiami įvairiais būdvardžiais. Daugiau kaip trečdalis jų 
pateikta su -inis priesagos būdvardžiais, kiek mažiau nei trečdalis šalutinių 
dėmenų eina sudurtiniai būdvardžiai, šiek tiek daugiau nei penktadalis – 
įvardžiuotiniai paprastieji būdvardžiai. 

6. Blakių rūšių šalutiniai dėmenys pagal jų atliekamą semantinę funk-
ciją yra ne vieno tipo, gausiausia grupė, sudaranti apie 57 proc. visų rūšių 
vardų, nurodo išorines ypatybes, antra pagal gausumą grupė, kuri nurodo 
mitybos objektą, sudaro apie 17 proc., o mažiausiai rūšių apibūdinama 
pagal būdingas elgsenos ypatybes – tik apie 3 proc. visų blakių rūšių. 

7. Sudurtinių daiktavardžių vartojimas, pavadinant šeimas, ir sudurtinių 
būdvardžių teikimas, įvardijant šalutinius rūšių dėmenis, yra būdinga bla-
kių pobūrio vardų kūrimo ypatybė, greičiausiai nulemta poreikio kuo 
tiksliau įvardyti ir atskirti vieną taksoną nuo kito.
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L I T H U A N I A N  N A M E S  O F  T H E  S U B O R D E R  O F  H E T E R O P T E R A

in 2013 a text book for students under the title of Blakės.	Įvairovė	ir	pavadinimai 
(Heteroptera. Variety and Names) by Jonas Rimantas Stonis, Andrius Remeikis and 
Darius Baužys was published. it describes Heteroptera common in Lithuania and in 
other countries. The subject of this paper is the Lithuanian names of 45 families and 
463 species of Heteroptera. The aim is to synchronically research the ways the names 
of the families and species in this suborder are formed, to describe syntactic and se-
mantic relations between the main and subordinate elements of two-word names and 
to establish the most productive ways of name creation. 

One-word or two-word names in plural, as is usual in entomology, are used for 
naming families in the Hemiptera order Heteroptera suborder. One third of all names 
of families in this suborder are two-word names. The majority of the main elements 
of one-word or two-word names are compounds (irklãblakės, Lat. Corixidae, eng. Wa-
ter	Boatmen;	Lesser	Water	Boatmen; rupžblakės, Lat. Gelastocoridae, eng.	Toad	Bugs; 
žedblakės, Lat. Anthocoridae, eng. Flower	Bugs;	Minute	Pirate	Bugs; žõlblakės, Lat. 
Miridae, eng. Plant	Bugs;	Leaf	Bugs), only one neologism (nugarplaukėlės, Lat. Plei-
dae, eng. Pigmy	Backswimmer) and the main element of the family name which was 
already in usage (čiuožikas, Lat. Gerridae, eng. Pond-Skater) are suffixal derivatives. 



194 Albina Auksoriūtė | Lietuviški blakių pobūrio vardai

Compounding is the prevailing way in which the names of families in the Heteroptera 
suborder are formed. Such compounds are subordinative compounds. 

About 92 percent of names of families in the Heteroptera suborder belong to the 
group of names with the second component -blakės which is described by the first 
component according to the distinctive feature of a particular family. Two thirds of 
these compounds have a noun as the first component describing the features of the 
body of body part, similarity with something or place of living or feeding (plkblakės, 
Lat. Piesmatidae, eng. Beet	Bugs;	Ash-Gray	Leaf	Bugs; vėžliãblakės, Lat. Scutelleridae, 
eng. Shield-Backed	Bugs;	Shield-Back	Bugs;	Jewel	Bugs;	Tortoise	Bugs;	Scutellerids; ur-
vã	blakės, Lat. Cydnidae, eng. Burrowing	Bugs). Names of superfamilies and branches 
of suborders are consistently made of family names using suffix -iniai (žievia	bla	k	niai	
(Aradoidea), dirvablakniai	(Lygeoidea), skorpionblakiniai	(Nepomorpha), šoklia	blakniai	
(Leptopodomorpha)).

Nearly all subordinate elements of names of Heteroptera species are attributes in 
concord and they are expressed in adjectives. More than a third of them are adjectives 
with the suffix -inis,	less than a third are compound adjectives, more than one fifth 
are underived definite adjectives. Subordinate elements of names of Heteroptera spe-
cies vary according to semantic function. The largest group of names comprising 
about 57 percent of all names of species specifies external features, the second largest 
group comprising about 17 percent specifies food and only 3 percent of Heteroptera 
species are named according to their characteristic behaviour.

Usage of compound nouns for naming families and compound adjectives for nam-
ing subordinate elements of species is a characteristic feature of word-formation of 
Heteroptera suborder names which is most likely determined by the need to name 
taxa in the most precise way and to distinguish one taxon from another. 
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Geroji terminologinė bibliotekų patirtis

n i j o l Ė  b l i Ū D ž i u v i e n Ė
Vilniaus	universitetas

E S M I N I A I  Ž O D Ž I A I :  bibliotekininkystės terminija, bibliografijos terminija, terminografija, ter-
minų žodynai, terminų vartojimas

XX a. paskutiniuosius du dešimtmečius buvo intensyviai tvarkomi 
bibliotekininkystės ir bibliografijos terminai, išleisti keturi nor-
minamieji Bibliotekininkystės	ir	bibliografijos	terminų	žodyno (to-

liau – BBTŽ) sąsiuviniai. Visą dešimtmetį terminus tvarkė Lietuvos nacio-
nalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslinių tyrimų skyriaus Termino-
logijos grupė. 1990–1999 m. bendradarbiaujant bibliotekos bei kitų įstaigų 
specialistams ir talkinant tuometinio Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos instituto Terminologijos skyriaus kalbininkui terminologui dr. Stasiui 
Keiniui BBTŽ sąsiuviniuose buvo sunorminti 2239 terminai. Rengiant 
BBTŽ taip pat talkino Vilniaus universiteto, Lietuvos standartizacijos tarny-
bos (dabar – Lietuvos standartizacijos departamentas) specialistai ir moksli-
ninkai, pakviesti dalyvauti BBTŽ rengimo redakcinėje kolegijoje.

Straipsnio tikslas – aptarus Bibliotekininkystės	 ir	 bibliografijos	 terminų	
žodyno struktūrą ir būdingąsias ypatybes, išnagrinėti šio šaltinio reikšmę 
XXi a. pradžios bibliotekininkystės ir bibliografijos terminijai. Straipsny-
je analizuojami ir lyginami BBTŽ terminai su dviejose didelės apimties 
komunikacijos ir informacijos mokslų kolektyvinėse mokomosiose kny-
gose pateiktais terminais, aptariami nagrinėjamos srities standartuose ir 
teisės aktuose vartojami terminai. 

BIBLIOTEKININKYSTĖS	
IR 	 B IBLIOGRAFI JOS 	 TERMINŲ	 ŽODYNAS

Teminiuose BBTŽ sąsiuviniuose terminai išdėstyti abėcėlės tvarka, nu-
meruoti ir kirčiuoti, pateiktos terminų apibrėžtys, terminų atitikmenys 
trimis kalbomis. Pabaigoje pateikiama sisteminė terminų rodyklė bei abė-
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cėlinės atitikmenų rusų, anglų ir vokiečių kalbomis rodyklės. Į BBTŽ sąsiu-
vinius įtraukti kelių kategorijų terminai, t. y. teiktini (prie jų nėra jokios 
žymos), neteiktini (žymimi santrumpa ntk.), istoriniai (ist.) ir pasenę (psn.). 
BBTŽ – pirmasis bandymas nuosekliai tvarkyti terminus, todėl į jį įtraukti 
neteiktini, istoriniai ir pasenę terminai sudaro apie 20 proc. visų terminų.

Rengiantis didelės apimties terminografiniam darbui – parengti ir išleis-
ti aiškinamąjį daugiakalbį BBTŽ, buvo atlikta istoriografinė lietuviškų 
terminų raidos ir tvarkybos analizė (LBTRT 1989). Tai pirmas ir iki šių 
dienų vienintelis išsamus lietuvių bibliotekininkystės terminijos raidos ir 
tvarkybos tiriamasis darbas. Pavienių straipsnių skelbta profesiniame žur-
nale Tarp	knygų, tęstiniuose mokslo leidiniuose Knygotyra, Bibliotekinin-
kystė, Bibliografija. Šio terminologinio darbo atgarsių randama ir Gimtosios	
kalbos žurnale.

Pirmasis Bibliotekininkystės	 ir	 bibliografijos	 terminų	 žodyno sąsiuvinis 
(BBTŽ 1990) skirtas katalogų ir kartotekų sudarymo, jų sistemos ir kata-
logavimo proceso sąvokoms įvardyti. Į BBTŽ įtraukti terminai, įvardijan-
tys net smulkiausias katalogavimo sąvokas, tačiau vengta skolinių, vertinių 
ir kt. netinkamų terminų. Pirmenybė teikta taisyklingiems lietuviškiems 
žodžiams. Jeigu tarptautinis terminas yra taisyklingas ir prigijęs vartose-
noje, jis BBTŽ pateiktas kaip pagrindinis terminas arba sinonimas. Šis 
BBTŽ 1990 m. išleistas sąsiuvinis apėmė 518 terminų. 

Praėjus metams, 1991 m., pasirodė antrasis BBTŽ sąsiuvinis (BBTŽ 
1991), į kurį pateko 561 terminas. Į šį skaičių įtraukti neteiktini spaus-
dintinio leidinio gamybos ir poligrafinės spaudos gamybos techninių prie-
monių terminai su nuorodomis į norminius terminus. Terminai apima 
visą leidinio gamybos ciklą, kurį sudaro trys pakopos. Pirmoje – rankraš-
čio kelias į leidyklą, antroje – rankraščio virsmas leidiniu bei rankraščio 
leidybos procesas kartu su visais poligrafijos darbais, jos įrenginiais, prie-
monėmis ir būdais. Trečioji – leidinių rūšys, parenkant sąvokas išorinių 
požymių ir sinchroninių rūšių aspektu. Šiame sąsiuvinyje rasime ir knygos 
istorijos terminų, tačiau literatūrologinis kūrinių rūšių, rašytojo ir teksto 
arba skaitytojo ir teksto santykis neplėtojamas. 

340 bibliografijos terminų, apibūdinančių bibliografijos rūšis, bibliogra-
fijos praktikos ir mokslo sritis bei šių sričių terminus, surinkta į trečiąjį 
BBTŽ sąsiuvinį ir paskelbta 1994 m. (BBTŽ 1994). Siekdama sukurti 
vientisą bibliografijos terminijos sistemą autorė pratarmėje įvardino sun-
kumus, susijusius su terminų suvokties įvairove ir prieštaravimais tarp jų 
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vartosenos mokslo komunikacijoje ir praktinėje veikloje. Todėl tvarkant 
bibliografijos terminiją siekta sumažinti nereikalingų skolinių ir vertinių 
iš kitų kalbų bei formuoti nuoseklią bibliografijos terminų sistemą pagal 
lietuvių kalbos terminų kūrimo dėsnius ir reikalavimus. Taigi, šiame są-
siuvinyje rasime specialistų kalboje dažnai vartojamus keistinus terminus 
su nuoroda į teiktinus. 

Siekiant atspindėti ir užsienio kalbomis teikiamų atitikmenų bibliogra-
fijos terminų sistemą, kai kurie jų pažymėti žvaigždute. Toks atitikmenų 
žymėjimas terminų vartotojui reiškia, kad jie nebuvo rasti terminų žody-
nuose, standartuose ar kituose terminijos ištekliuose, o jų vertimas yra 
aprobuotas BBTŽ užsienio kalbų konsultantų. Dvi žvaigždutės žymi kitų 
kalbų terminus, kurių reikšmė dėl bibliografijos darbo skirtumų įvairiose 
šalyse ne visiškai atitinka lietuviško termino apibrėžtį. Dėl tokio terminų 
tvarkybos ypatumo dažniausiai moksliniame ir praktiniame bibliografijos 
darbe vartojami terminai gali būti vartojami išlaikant jų sistemą, neįvedant 
savaiminių vertinių. 

Šio BBTŽ sąsiuvinio išskirtinumu galime laikyti terminologo St. Keinio 
„Žodį bibliografijos terminų vartotojui“ (Keinys 1994: 9–14). Jame išsamiai 
aprašyti BBTŽ rengimo ir terminų tvarkybos organizavimo etapai, biblio-
grafijos terminų svarstymo redakcinės kolegijos posėdžiuose eiga. Termi-
nų vartotojai trumpai supažindinami su terminologijos darbo ypatybėmis, 
pagrindiniais terminologijos principais. Atskleistas su kalbos klausimais 
susijęs terminologinis darbas ir BBTŽ turinys. Atkreipiamas dėmesys į 
terminologijos lietuviškumo reikalavimą, pateikiami būdingi pavyzdžiai 
keičiant svetimų kalbų žodžius lietuviškais. 

Tiek praktinėje, tiek mokslinėje bibliografijos darbo srityje buvo įpras-
ta priklausymo ar paskirties santykį išreikšti daugiažodžiu terminu, kurio 
vienas dėmuo yra „bibliografinis“. St. Keinys pabrėžia, kad tokie santykiai 
būdvardžiu reiškiami slavų ir germanų kalbose, tačiau lietuvių kalboje 
turi būti vartojamas daiktavardžio kilmininkas. Todėl terminai bibliografi-
jos	leidinys, bibliografijos	darbas, bibliografijos	žinynas, bibliografijos	rodyklė, 
bibliografijos	kultūra ir kt. buvo įtraukti į norminamąjį BBTŽ ir papildė 
bendrąją bibliografijos terminų sistemą. Bibliografijos darbo bei biblio-
grafijos leidinių rūšių, bibliografinės paieškos ir bibliografinio aptarnavimo 
bei bibliografavimo, bibliografinės informacijos, bibliografijos mokslo ir 
bibliografijos kultūros terminai imti vartoti praktikoje, moksliniame bib-
liografijos darbe ir šį darbą reglamentuojančiuose dokumentuose. 
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Tai buvo lūžio taškas terminų vartosenoje, kurį lėmė, anot St. Keinio, 
savo (lietuvių) kalbos reikalavimai bei būtinybė remtis „gyvąja kalba, ge-
riausiai rodančia ir atspindinčia tautos dvasią“ (Keinys 1994: 13). „Turint 
aiškius lietuviškus terminus atitiktis, tinkamumas (tikimas), aptarnavimas 
nereikalingi skolinti relevantiškumas ar relevantumas, pertinentiškumas ar 
pertinentumas, servisas, kur tinka apibūdinimas, visai nereikalinga charak-
teristika ir t. t.“ (Keinys 1994: 12–13). Nevartotinais įvardyta nemažai 
skolinių, kuriems „turimas tinkamas savas žodis ar galima tokį padaryti“ 
(Keinys 1994: 12).

Į ketvirtąjį, 1999 m. pasirodžiusį, BBTŽ sąsiuvinį Bibliotekos	fondai (BBTŽ 
1999) įtraukta 820 terminų, įvardijančių bibliotekos fondų rūšis, fondo 
sudarymo (komplektavimo, organizavimo ir apsaugos) bei jo naudojimo ir 
fondotyros sąvokas. Į šį skaičių įtraukti ne tik teiktini terminai ir jų sino-
nimai su pirmenybę turinčių terminų nuorodomis, bet ir retai vartojami, 
istoriniai terminai, taip pat neteiktini terminai su nuorodomis į teikinį. 

Į minėtą BBTŽ sąsiuvinį įtraukti tam tikrus reiškinius, kurių nebeliko 
bibliotekose, įvardijantys terminai, pavyzdžiui, specfondas, sąjunginiai	knygų	
mainai, sąjunginis	privalomasis	egzempliorius ir kt. Tokie terminai, kurie bu-
vo aktyviai vartojami nesenoje praeityje, tačiau dėl įvykusių politinių, socia-
linių, ekonominių ir kitų pokyčių tapo neaktualūs, BBTŽ žymimi kaip is-
toriniai, nors anksčiau buvo plačiai vartojami profesinėje kalboje, dažni to 
meto spaudoje ir pan. Buvo ir tokių terminų, kurie pažymėti kaip neteikti-
ni ir pasenę, pavyzdžiui, fondo	pasportizacija. Šiame sąsiuvinyje nauja tai, 
kad yra daugiau ir įvairesnių nuorodinių ryšių nei kituose trijuose. Reikšmės 
atžvilgiu artimi terminai apibrėžtyse siejami žymomis plg. ir dar	žr. 

Dauguma sąsiuvinio terminų yra daugiažodžiai, todėl skliaustuose patei-
kiama sudėtinio termino dalis, kuri vartojant terminą gali būti praleidžia-
ma. Skirtingose šalyse fondų sudarymo teorija ir praktika yra nevienoda, 
todėl nepavyko nustatyti kai kurių terminų kitomis kalbomis atitikmenų. 
BBTŽ yra keletas terminų, prie kurių nenurodyti atitikmenys rusų kalba 
ir vietoj jų pažymėtas brūkšnys. Tačiau yra ir žvaigždute pažymėtų anglų 
ir vokiečių kalbų atitikmenų, kurių vertimą, kartais su kiek platesniu ter-
mino apibūdinimu, patikslino minėtų kalbų specialistai. 

Norminamajame BBTŽ pirmą kartą teikiama visa pagrindinė bibliotekos 
fondų terminija. Terminai, įvardijantys fondų rūšis, bibliotekos fondo su-
darymo ir naudojimo veiksmus, aiškiai ir tiksliai atskleidžia sąvokų turinį 
ir sutinka su lietuvių kalbos taisyklėmis bei terminų tvarkybos principais. 
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Dabar jau neįsivaizduojama, kaip galima būtų kitaip nei rubrikynu va-
dinti sutvarkytų dalykinių rubrikų sąrašą, vartotas terminas rubrikatorius 
paskelbtas neteiktinu. Rekatalogavimas gavo naują, perkatalogavimo įvar-
dijimą, mašinos	skaitomas	katalogas pavadintas mašininiu	katalogu, o an-
traštę	liečiantys	duomenys	–	paantraštiniais	duomenimis. 1990 m. elektroni-
nis	katalogas buvo paskelbtas neteiktinu, nuoroda teikiama į terminą ma-
šininis	 katalogas, į BBTŽ įtrauktas, tačiau praktinėje vartosenoje retas 
terminas katalogo	propaganda. Viena iš bibliografinio aprašo sričių atsa-
komybės	 duomenys čia žymimas kaip neteiktinas terminas su nuoroda į 
rengėjų	duomenys.	Tai tik keli terminų iš norminamojo BBTŽ pavyzdžiai, 
kurie praėjus keletui dešimtmečių nevartojami profesinėje kalboje. elek-
troninį katalogą turi kiekviena biblioteka, o atsakomybės duomenimis 
vadinama viena iš bibliografinio aprašo sričių. 

1991 m. sunorminta leidybos procesų, knygos sandaros, leidinių rūšių 
terminija siekta atsisakyti kai kurių terminų, pvz.: paginacija keičiama į 
puslapių numeraciją, redkolegija – į redakcinę	kolegiją, praislistas ir preisku-
rantas – į kainyną, kontrtitulas – į priešantraštinį	 puslapį, koloncifra – į 
puslapio	numerį, filigranas – į vandenženklį, forzacas – į priešlapį, o	aste-
riskas – į žvaigždutę, adekvatusis	vertimas – į	tikslųjį	vertimą, peipebekas – 
į minkštąjį	viršelį. Galime pastebėti tendenciją teiktinais terminais pakeis-
ti vadinamuosius tarptautinius knygos sandaros terminus ir iš anglų kalbos 
į profesinę kalbą besiveržiančius angliškus skolinius. 

iš terminų, kurie neprigijo ar sunkiau rado savo kelią, galima paminėti 
skelbtasis	dokumentas ir neskelbtasis	dokumentas (jis neužleido savo pozici-
jos sinonimams publikuotasis	ir	nepublikuotasis	dokumentas), audiovizualinis	
dokumentas žymimas kaip neteiktinas terminas ir siūloma vartoti garsinis	
regimasis	dokumentas, o vietoje audiodokumentas – garsinis	dokumentas. 

Pasirodžius ketvirtajam BBTŽ sąsiuviniui aktyviai terminų tvarkybos 
rezultatai pristatyti mokslinėse konferencijose ir profesiniuose seminaruo-
se, Lietuvos bibliotekų specialistams skaitytos paskaitos apie terminijos 
pokyčius ir supažindinta su normine bibliotekos fondų terminija bei ragi-
nama į vartoseną įtraukti visiškai naujus arba teiktinus šios srities terminus.

Ketvirtasis BBTŽ sąsiuvinis Bibliotekos	fondai pramynė dar platesnę nor-
minės lietuviškosios terminijos brydę. Neteiktinus terminus alkova keitė 
įsienis, dokumento	 remontas – dokumento	 taisymas, etiketė – lipdė, fondo	
dinamika – fondo	kaita, fondo	cirkuliavimas – fondo	apytaka, fondo	forma-
vimas – fondo	sudarymas, fondo	proporcija – fondo	darna, fondo	relevantu-
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mas – fondo	atitiktis, fondo	statiškumas – fondo	pastovumas, horizontalioji	
saugykla – vienaukštė	saugykla, idealusis	fondo	modelis – pavyzdinis	fondo	
modelis, jarusinė	saugykla – daugiaaukštė	saugykla, lokalinis	komplektavimo	
koordinavimas – vietinis komplektavimo	koordinavimas, fondo	dislokacija – 
fondo	išdėstymas, fondo	egzemplioriškumas – fondo	egzemp	lioringumas, fon-
do	pilnumas – fondo	išsamumas, lakūna	– fondo	spraga	ir kt. (BBTŽ 1999).

Galima įvardyti ir kitus vartosenoje prigijusius norminius terminus, pvz.: 
atsarginis	fondas	pakeitė rezervinį	fondą,	fondo	apskaitos	vienetas	– saugo-
jimo	vienetą,	vienetinė	(fondo)	apskaita –	individualią	apskaitą, inventoriaus	
knyga – inventorinę	knygą.

Sunkiau įsigyventi sekėsi terminams bibliotekos	žymuo, dokumento	nuo-
dėvis, dokumentas	paklydėlis, dokumento	pakaitas, fondo	išgalės, fondo	iš-
lykis, fondo	darna, dokumentų	gautis, dokumento	apytaka, dokumento	dū-
lėjimas, (dokumento)	likinys, dokumento	netektis, dokumento	pakaitas,	fon-
do	atliekos.

Šiame bibliotekų terminijos tvarkybos etape pasiūlyta daugiausia naujų, 
niekada specialiosios kalbos vartosenoje nebuvusių terminų, kurie sėkmin-
gai prigijo ir vartojami ne tik šnekamojoje ir rašomojoje kalboje, bet yra 
perkelti ir į Lietuvos standartus ir bibliotekų norminius bei bibliotekų 
veiklos apskaitos dokumentus.

B i BL i OT eK i Ni NK yST ė S  i R  B i BL i O GR A F i J O S 
T eR M i N Ų  VA RTO SeN A  X X i  A .

2005 m. Vilniaus universitetas išleido Bibliotekininkystės	ir	informacijos	
studijų	vadovą (BiSV 2009) – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakul-
teto dėstytojų ir praktikų daugiau nei dvejų metų bendro darbo rezultatą. 
Kaip pažymima studijų vadovo pratarmėje, ja siekiama parodyti „platų 
bibliotekininkystės ir informacijos mokslų dalykų spektrą“, tačiau atkrei-
piamas dėmesys ir į tai, kad „ši knyga yra tarsi skirtingų dėstymo stilių 
mozaika; tą nulėmė ir atskirų dalykų specifika, ir autorių raiškos indivi-
dualumas, kurio nesiekta suvienodinti“ (BiSV 2009: 14). Matyt, tuo ga-
lima pagrįsti, kad studijų vadove randama nenorminių terminų. Pavyzdžiui, 
skiltyje apie dokumentų nurašymą vartojamas nenorminis terminas fondų	
valymas ir laisvas angliško žodžio „weeding“ vertimas (BiSV 2009: 470), 
nors 1999 m. išleistame vieno iš BBTŽ sąsiuvinyje minėtas angliškas žodis 
yra lietuviško termino dokumento	šalinimas atitikmuo anglų kalba, o ter-
minas fondo	 valymas nevartotinas dokumento šalinimo reikšme. Tačiau 
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vadovėlyje yra ir pažodžiui pateiktų kai kurių terminų apibrėžčių, pavyz-
džiui, atvirojo	fondo apibrėžtis (BiSV 2009: 476). 

Vadovėlyje vartojami norminiai dokumentų ir fondų išdėstymo terminai, 
pvz.: formalusis	dokumentų	išdėstymas, teminis	dokumentų	išdėstymas, da-
lykinis	dokumentų	išdėstymas, chronologinis	dokumentų	išdėstymas, geogra-
finis	dokumentų	išdėstymas, kalbinis	dokumentų	išdėstymas, formatinis	do-
kumentų	išdėstymas, numerinis	dokumentų	išdėstymas. Tekste nesiryžtama 
vartoti norminio griežtasis	 dokumentų	 išdėstymas	 termino varianto, jis 
tekste teikiamas po pasvirojo brūkšnio kaip neteiktino termino	baudžia-
vinis	išdėstymas variantas (BiSV 2009: 475–478). 

Tekste įvardijant fondų komplektavimo principus kai kurie norminiai 
terminai pateikti skliaustuose, pvz.: profiliavimas	(kryptingumas), koordi-
navimas	 (suderintas	 komplektavimas), nors BBTŽ įvardžiuotinė rūšinio 
dėmens forma yra suderintasis	komplektavimas (BiSV 2009: 452). Painio-
jami norminiai terminai dokumentų	apytaka ir dokumentų	apyvarta, apie 
tai galime spręsti iš anglų kalbos atitikmens tekste (BiSV 2009: 470). 

Kitas didelės apimties komunikacijos ir informacijos mokslų mokomasis 
leidinys Knygotyra buvo išleistas 2006 m., o 2007 m. pasirodė antroji jo 
laida. Vadovėlio pratarmėje pabrėžiama, kad siekiama „supažindinti su 
moksline ir profesine terminija“ (Knygotyra 2006: 21) ir kad „čia dėstomi 
<...> profesiniam rengimui svarbūs terminologijos <...> klausimai <...>“ 
(Knygotyra 2006: 22). Beveik kiekviename skyriuje randame sąvokų aiš-
kinimus. Tačiau vykdant pažadą kreipti dėmesį į terminiją, visas antras 
vadovėlio skyrius skirtas tik knygotyros terminijai. Jame aptarta lietuviš-
koji knygotyros terminijos raida, atskiri skirsniai skirti terminų žodynams, 
knygotyros terminų darybai bei vartosenai ir knygotyros terminų apibrėž-
tims. Vadovėlis praturtintas aiškinamuoju terminų žodynėliu (Knygotyra 
2006: 347–397). Kaip reikšmingi knygotyros terminijai minimi du pir-
mieji BBTŽ sąsiuviniai (Knygotyra 2006: 59). Vadovėlio terminų žody-
nėlyje pateikti minėtų sąsiuvinių norminiai terminai. 

Atskirai reikėtų apžvelgti teisės aktuose vartojamus terminus. Ketvirta-
jame BBTŽ sąsiuvinyje neteiktiną terminą fondo	 judėjimas pakeitė nor-
minis fondo	 kaita. Šis terminas kartu kitais norminiais terminais, pvz.: 
atsarginis	 fondas, bendrosios	 fondo	 apskaitos	 knyga, vartojamas Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro įsakymuose (LRKMĮ 2005; LRKMĮ 2006; 
LRKMĮ 2010), o iš jų minėti terminai perkelti į atskirų bibliotekų darbo 
tvarkos aprašus ar fondo apskaitos ir apsaugos nuostatus. Tai vienas iš 
oficialių būdų įtvirtinti ir vartoti norminę terminiją. 
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Daugybę metų gyvavusį terminą fondo	visuminė	apskaita ir fondo	visu-
minės	 apskaitos	 knyga pakeitė naujinys bendroji	 (fondo) apskaita ir ben-
drosios (fondo) apskaitos knyga, šie terminai buvo taikomi aukščiausiu 
lygmeniu, t. y. įtraukti į Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymus 
dėl bibliotekų fondo apsaugos bei bibliotekos fondo apskaitos nuostatus 
(LRKMĮ 2006; LRKMĮ 2010).

Reikia pažymėti, kad kai kurių dokumentų rūšių įvardijimas taip pat 
prigijo teisės aktuose. 2016 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės nutarimo Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų 
perdavimo bibliotekoms naujoje, kaip ir ankstesnėje, prieš dešimtmetį 
rengtoje, redakcijoje vartojami terminai garsiniai, regimieji	dokumentai ir 
garsiniai	regimieji dokumentai (LRV 2016).

Ne mažiau svarbus ir norminių terminų perkėlimas į standartus. Pir-
masis etapas buvo originalių Lietuvos standartų parengimas BBTŽ pa-
grindu. Per ketverius metus, nuo 1994 m. iki 1998 m., buvo parengti 
septyni originalieji Lietuvos terminų standartai, į kuriuos buvo įtraukti 
663 terminai, pateiktos jų apibrėžtys ir atitikmenys užsienio kalbomis. 
Terminų standartai apėmė leidinių rūšių bei autorystės ir leidybos, taip 
pat bibliografinio įrašo sudarymo bei katalogavimo terminus, trys stan-
dartai buvo susiję su bibliotekos fondo terminija. 

Originalieji terminų standartai, kuriuose buvo pateikta per 600 terminų, 
neteko galios 2008 m., tačiau jau norminiais tapę bibliotekininkystės ir 
bibliografijos terminai pateko į standartą LST iSO 5127:2008 Informacija	
ir	dokumentavimas.	Aiškinamasis	žodynas. Visiškai naujas terminas išduo-
tis, kuris suprantamas kaip statistikos rodiklis ir apibrėžiamas kaip per tam 
tikrą laiką išduotų dokumentų skaičius, greitai pakeitė dokumentų	išdavi-
mą	taip atskiriant statistikos rodiklio ir darbo proceso sąvokas tapo Lietu-
vos standartuose (LST iSO 5127:2008; LST iSO 2789:2013) įtvirtintu 
terminu. Vienintelio nagrinėjamos srities tarptautinio terminų standarto 
(LST iSO 5127:2008) lietuviškosios versijos 1090 terminų aprobavo Vals-
tybinė lietuvių kalbos komisija. 

Bibliotekininkystės ir gretimų sričių terminų sistemą papildė ir kiti Tarp-
tautinės standartizacijos organizacijos standartų lietuviškosiose versijose 
pateikti terminai. 2000–2015 m. buvo parengtos 23 informacijos ir doku-
mentavimo srities tarptautinių standartų lietuviškosios versijos, į kurias 
buvo įtraukti 1678 terminai. Šios srities nuolatinius pokyčius rodo ir ter-
minų tos pačios temos standartų skirtingose laidose gausėjimas, tokio stan-
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darto pavyzdžiu yra iSO 2789. Per nagrinėjamą laikotarpį buvo parengtos 
trys standarto, skirto tarptautinei bibliotekų statistikai, laidos. Kiekvienoje 
šio standarto laidoje tolydžio daugėjo terminų. 2003 m. buvo 93 terminai, 
2006 m. – 105, o 2013 m. – 159, pastarojo lietuviška versija buvo perim-
ta 2015 m. (LST iSO 2789:2013). Taigi, Lietuvos standartas gali būti 
naudingas lietuviškų terminų ir atitikmenų užsienio kalbomis išteklius. 

i Š VA D O S
Sisteminga bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų tvarkyba vyko 

XX a. 9-ąjį–10-ąjį dešimtmetį. Tuo laikotarpiu Lietuvos nacionalinės Mar-
tyno Mažvydo bibliotekoje bendradarbiaujant su terminologu Stasiu Kei-
niu, užsienio kalbų ir kitų sričių specialistais buvo parengti ir išleisti ke-
turi norminamojo daugiakalbio Bibliotekininkystės	ir	bibliografijos	terminų	
žodyno sąsiuviniai. 

Teminiuose sąsiuviniuose sunorminta per du tūkstančius lietuviškų lei-
dybos ir dokumentų rūšių terminų, taip pat katalogavimo, bibliografijos bei 
viso bibliotekos fondo sudarymo ciklo bei jo apsaugos ir fondų rūšių ter-
minai. Šis bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų tvarkybos etapas 
buvo sėkmingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdys – jau vartoti 
sunorminti terminai, taip pat kaip ir siūlomi vartoti naujieji, yra teikiami 
ne tik remiantis terminologijos principais, bet ir atsižvelgiant į bibliotekų 
praktikos ypatumus. 

Keturi BBTŽ sąsiuviniai sudarė galimybę imtis kitų tvarkybos būdų – 
terminų standartizacijos. XX a. 10-ajame dešimtmetyje buvo parengti 
septyni originalieji Lietuvos terminų standartai, kurie nustojo galios 2008 
m. išanalizavus XXi a. parengtas tarptautinių standartų lietuviškąsias ver-
sijas nustatyta, kad juose yra per pusantro tūkstančio terminų, kurie pa-
pildė egzistuojančią bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų sistemą.

Norminių terminų vartoseną skatina jų įtraukimas į teisės aktus, stan-
dartus bei studijoms skirtus leidinius. Tokiu būdu užtikrinamas norminių 
terminų įtvirtinimas bibliotekininkų profesinėje kalboje, bibliotekų veiklą 
reglamentuojančiuose dokumentuose ir mokslinėje komunikacijoje. išna-
grinėjus pagrindinių komunikacijos ir informacijos mokslų vadovėlių ter-
minus matyti, kad į studijų leidinius įtraukta daug norminių terminų, 
tačiau pasitaiko dar ir taisytinų.

Dauguma terminų prigijo ir yra įtraukti į aktyvią vartoseną. Reikia pa-
brėžti, kad tik nedidelė dalis lietuviškų bibliotekininkystės ir bibliografijos 
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terminų yra nepaplitę arba mažai vartojami, o kai kurių iš jų tvarkybos 
rezultatai gali būti koreguojami, atsižvelgiant į šiuolaikinius technologijų 
pasiekimus bei terminų neprigijimą. 
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B E S T  L I B R A R Y  P R A C T I C E  I N  T E R M I N O LO G Y

The eighties and nineties of the 20th century saw the systematic control of the li-
brarianship and bibliographic terminology. During this period, the specialists of the 
Martynas Mažvydas National Library of Lithuania together with the linguist Stasys 
Keinys and other professionals accomplished an essential terminographic achievement: 
the preparation and publication of four fascicles of “The Vocabulary of Librarianship 
and Bibliographic Terms” (Bibliotekininkystės	ir	bibliografijos	terminų	žodynas).
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The fascicles contain more than two thousand Lithuanian standardized terms repre-
senting the field of publication and document types as well as terms regarding cata-
loguing, bibliography, the entire cycle of library collection building, conservation of 
documents and collection types. This stage of control of librarianship and bibliographic 
terminology serves as an example of successful interinstitutional collaboration; it intro-
duced a new practice of suggesting standardized and new terms not only on the basis 
of principles of terminology but also considering peculiarities of library practice.

The four fascicles of librarianship and bibliographic terms enabled other methods 
of control, namely standardization activities in the field of terminology. Seven original 
standards of Lithuanian terms were drafted in the nineties of 20th century, which ex-
pired in 2008. The analysis of the Lithuanian versions of international standards de-
veloped in the 21st century shows that they cover more than 1500 terms, which sup-
plemented the stock of the existing librarianship and bibliographic terms.

Normative usage of terms is motivated by their inclusion into legislative acts, 
standards and study literature, thus ensuring the use of standardized terms in the pro-
fessional language of librarians, normative documents for libraries and scholarly com-
munication. The analysis of terms used in the leading textbooks of information and 
communication disciplines shows that the study literature contains many standardized 
terms, though their non-normative use also occurs.

it could be stated that the majority of terms have gained acceptance and are ac-
tively used. it must be noted that part of Lithuanian librarianship and bibliographic 
terms have not gained acceptance or are not actively used, and some of them need 
to be revised with regard to modern technological achievements and low level of 
their acceptance.

Gauta 2016-12-05
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j o n a S  K l i M a v i Č i u S

Kilnieji	žmonės	nepuola	prie	svetima	
ir	nepakenčia,	kad	per	apsileidimą	žūtų	sava
Dionisijas Halikarnasietis

TEATRAS, 	 TEORI JA , 	 TEOREMA, 	 ISTORI JA : SKO LyBA
i R  K Ū RyBA : VAIDYKLA  i r  REGYKLA, 	 Ž IŪRA  i r  ĮŽVALGA,
BŪTOVĖ  i r  PASAKOJ IMAS  – AT i T i K M eN yS  i R  AT SK i RT yS

Kelių susijusių (kilme, įvardijimo motyvacija), bet semantiškai labai nu-
tolusių tarptautinių žodžių ir jų sukeltos semantinės indukcijos bei jos 
rezultatų tyrimas neturėtų atrodyti nežinia kam ir iš kokio seno kelmo 
spirtas. Priešingai, tai yra vienas iš daugelio ir plačiai kultūriškai, ir dialin-
gvistiškai, ir terminologiškai, ir determinizaciškai sudėtingų, bet aktualių 
atvejų iš be galo plataus komplekso, ypač kliudantis tarptautinių terminų 
ir jų atitikmenų sąveikos ypatingą reiškinį – desinonimizacijos rūšį – ne 
vieno katro sinonimo atkritimą, o jų atsiskyrimą – reikšmių diferenciaciją.

i STO R i Nė  PR i e i GA
Tarptautinių žodžių skolinimasis kaip vyksmas ir (pa)reguliuojamas veiks-

mas (pats dalykas tiksliau vadintinas skolyba) yra bent dvejopas – 
1) būtinų reikšmių nepakeičiamų svetimųjų žodžių re ikmės  tenkini-

mas – jų ėmimas ir baigtinis įtraukimas į savosios kalbos leksikos (ir 
terminijos) s i s t emą  (nebent paskui kai kuriuos ištinka archaizmų ar 
okazionalizmų likimas),

2) pagal savosios kalbos turimas išgales ar plėtros galimybes, bendriau – 
pagal įsisąmonintą savybės ugdymo re ikmę – sėkminga savųjų pakaitų 
kūryba ir vartojimas.

Normaliomis sąlygomis, kai lemia tik lingvistiniai veiksniai, būdo pasi-
rinkimą lemia rekmės (paklausos), o ne akla pasiūla. ir tada dažniausias 
yra pirmasis būdas. Gyvenimo tarptautiškumo r e ikmė  visada buvo ir 
didėja, o tautinės kalbos užtinkamos įsileidusios į savo tautiškumų reikmes 
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ir išgales. Tačiau leksikos tarptautiškumas labai skiriasi – ir sritimis (dau-
giausia – mokslo ir kultūros plačiąja prasme, mažiausiai – poezijos ir na-
tūros), o dar daugiau kalbomis ir ypač jų šeimomis (o tai juk ir skirtingos 
kultūros bei civilizacijos).

Todėl neretai, ypač kai pasiūla viršija kalbos paklausą, skolinimasis yra 
ne baigtinis, o tik pirmasis tarpsnis:

1) trumpas signalinis – svetimžodžių pasibeldimas, bet ne į sistemą, o 
tik tekstus, todėl tu r imi  savieji žodžiai lingvistiškai lengvai juos pakeičia 
(aũkštas	–	etažas,	griuvėsiai	–	ruinos,	kaukė	–	maskė,	pievagrybis	–	šampi-
nionas,	raumuo	–	muskulas,	raupsai	–	lepra,	sprogimas	–	eksplozija,	šiltinė	–	
tifas,	pentinas	–	šporas), netgi gausiais sinonimais (kaprizas	–	aikštis,	įgei-
dis,	įnoris,	nikis,	užgaida);

2) ilgesnis signalinis – svetimžodžių pakeitimas t u r ima i s  savaisiais 
žodžiais, bet juos pritaikius pagal skolinamąsią reikšmę (kūgis	–	konusas,	
lagaminas	–	 valiza ir čemodanas,	 lingė	–	 resoras,	 pusiaujas	–	 ekvatorius), 
kartais – labai tolimas (ląstelė	–	celė,	židinys	–	fokusas);

3) netrumpas, net užtruktinis – naujadarų (pakaitų, bent atitikmenų) 
kūrimas (juodraštis	–	bruljonas,	dviratis	–	velosipedas,	 įvartis	–	golas,	kal-
nodara	–	orogenezė,	kryžiažodis	–	krosvordas,	laikraštis	–	gazieta	ir	caitunga,	
palydovas	–	konduktorius,	palydovė	–	stiuardesė,	rankraštis	–	manuskriptas,	
slapyvardis	–	pseudonimas,	 slidės	–	 ski,	 staigmena	–	siurprizas,	užtrauktu-
kas	–	ziperis,	vairuotojas	–	šoferis,	vandenilis	–	hidrogenas,	variklis	–	moto-
ras,	viešbutis	–	hotelis,	viešnamis	–	bordelis).

Leksikologijai ir terminologijai svarbesni patys naujadaros rezultatai, o 
vertybos, sekybos ir kitokios indukcijos duomenys reikšmingesni tik ge-
resnių variantų atrankos, pavyzdžiui, vertalų keitimo (bent dalinio) verti-
niais (krepšiasvydis	→	krepšinis,	 įtaka	→	/	 poveikis) tikslu. Užtruktinis 
tarpsnis gali virsti tikrai uždelstiniu, o nuo atitikmenų virtimo pakaitais – 
visai ištįsti net su atkryčiais jau po kodifikacijų ar aprobatų. Bet kalbinin-
kas turi žiūrėti s i s t emos , o ne dairytis į t ek s tu s, net jei kuris sutvir-
tintas kokio centro direktoriaus įsakymu ar komisijos nutarimu.

Šitie trys veiksmai žinomi nuo pat Martyno Mažvydo, patriotiškai ir 
lingvistiškai grįsti jau Mikalojaus Daukšos, nemažai praktikuoti jau Vilniaus 
universiteto profesoriaus Konstantino Sirvydo (įsidėmėtinas auklėtinis vie-
toj aliumno!). Deja, plačiai užplūdusios svetimkalbystės ir -žodystės nepa-
jėgta sustabdyti net jau kylant bendrinei kalbai, o liūdnai garsi nekvalifi-
kuočiausia aušrininkų ir – kaip nelemtas atkrytis dar po kelių dešimtme-



210 Jonas Klimavičius | Terminas prie termino. X

čių – kai kurių (bet ne vieno) terminologų ne kalbininkų naujadara su-
vertė kalnus darbo ant Jono Jablonskio galvos. Naujųjų laikų rašomosios – 
bendrinės kalbos tėvas yra ir mokslinės naujadaros, be to, – neapsigauki-
me! – ne lygiagrečių atitikmenų, o visiškų pakaitų kūrybos ir vartojimo 
pagrindėjas ir našus bei sėkmingas (vartojame per 600 jo naujadarų!) 
kūrėjas (Piročkinas 2000: 10 6). Trumpais Pirmosios Respublikos metais 
dėl negausių kalbininkų pajėgų ir nepakankamai stiprėjančio redagavimo 
kiek reikia neišsiplėtojęs ir nesubrendęs šis vyksmas nauja bangele, bet 
išsklaidytas pasireiškęs svetur (LKV 1950: 113 ir 159–604 – Žodynas), o 
tremties dvikalbystės sąlygomis ypač suaktualėjęs turint „prieš akis pla-
tesnės visuomenės reikalus“ (Skardžius 1998: 438), todėl sutelktai ir glaus-
tai išplėtotas Prano Skardžiaus 1973 m. (Čikagoje) knygele Lietuviški	tarp-
tautinių	žodžių	atitikmenys. Tėvynėje priklausomybės metais naujo nauja-
daros tarpsnio nebuvo, stengtasi tik išlaikyti palikimą. Antrojoje Respu-
blikoje leksikos ir terminijos normų kodifikacijai vis aktualėjant minėta 
knygelė pasidarė plačiai prieinama ir Tėvynėje (Skardžius 1998: 428–507), 
o tais pačiais metais išleistas ir didelis (200 p.) aktualus Vidos Rudaitienės 
ir Vytauto Vitkausko žodyninis darbas Vakarų	kalbų	naujieji	skoliniai. Sku-
bos darbas skubos reikalui dar neatliko reikiamo vaidmens (Klimavičius 
2015: 44–47). Pateiktai gausiai medžiagai reikia ne tinginių, laiko ir kva-
lifikacijos turinčių skaitytojų darbo, be to, „inteligentų pastangų išlaikyti 
kalbą taisyklingą, paveldėtą ir tikslingą“ (Rudaitienė, Vitkauskas 1998: 29) 
reikia ne abstrakčių, deklaratyvių, o sutelktų į nuolatinį darbą.

Taigi yra rezultatų. Bet padėtis pasidarė tokia, kad ir jie griaunami. Daug 
stovi parengiamųjų darbų – įpusėtų ar tik prieigų prie sprendimų – varian-
tų atrankos, rečiau – normų stiprėjimosi, rečiausiai – kodifikacijos galuti-
nio fiksavimo. Plačiame darbo bare reikalingas ir semantikos užmojis. Šiuo 
kartu pasekant vieną netrumpą ir šakotą vyksmą norima parodyti ir retes-
nį, nors praktikoje jau pastebėtą (fabrikas	↔	gamykla,	objektas	↔	dalykas,	
enchiridionas	↔	manualas	↔	vadovėlis), tarpsnį – 

4) tarptautinių žodžių ir jų atitikmenų semantinių santykių raidą iki 
reikšmių diferenciacijos.

TEATRAS
Vyksmo pradžia toli ir seniai, sakytume, ir niekuo nepaprasta: Graikų	

t e a t r a s 	 susidėjo	 i š 	 trijų	 dalių:	 orchestros,	 scenos	 ir	 amf i t e a t r o.	–	–	–	
Ž iū rovų 	vietos	sudarė	t ea t rą 	siaurąja	žodžio	reikšme (theastai – žiūrėti) 
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(Dambrauskas 1974: 299). Žodžiu	„teatras“	(ϑέατρον),	padarytu	 iš	veiks-
mažodžio	 „žiūrėti“	 (ϑεασϑαι)	 ir	 reiškiančiu	 r e gyk l ą,	 pirmiausia	 vadintos	
ž iū rovų 	vietos.	Jos	taip	buvo	vadinamos	ir	kitur,	pavyzdžiui,	stadione.	Vė-
liau	terminas	apėmė	visą	t ea t ro 	statinio	kompleksą	ir	ten	vykstančius	r en-
g in iu s  (SenGrK 2007: 168). Vieta vaidinti (ir šokti, dainuoti) buvo aps-
krita orchestra	(ὀρχήστρα), vėliau – ant prieš palapinę skenę	(σĸηνή) pa-
statytos pakylos proskenijo	(προσĸήνιον) ir tik romėnai įtvirtino kaip turim 
dabar – sceną (scaena) – kaip svarbiausią teatro dalį (todėl labai prasmin-
gas scenos	menas „teatras“). Romėnų įnašas yra ir lot. spectac(u)lum – 
1. „reg inys, va i zda s“ → 2. spektaklis,	vaidinimas, 3. ppr. pl. „ž iū rovų 
vietos“, 4. prk. teatras,	amfiteatras, net 5. „pasaulio s t ebuk la s“: septem	
spectac(u)la	–	septyni	pasaulio	stebuklai LoLieŽ 2007.

Šia pirmykšte gr. ϑέατρον ir lot. spectac(u)lum motyvacija grįsta visa 
plati teatro – ne scenos meno semantika – astronomijos	teatras „dangaus 
skliautas“, anatomijos	teatras „prozektoriumas“ (o angl. operating	theater	–	
operacinė), karo	veiksmų	teatras, naujesni – artimesni scenai politikos	teatras 
iQ 2010 42 (plg. politinio	 teatro	 aktorius iQ 2011 4 14, politinio	 teatro	
marionetės Vd 2010 33 62) ir rinkimų	 teatrai iQ 2010 7 6. Labai nepa-
prastas pasaulio	teatras „pasaulio istorija“ ir	teatras	–	pasaulis:	Aš	kome-
d i an ta s!	O,	 suva id in s i u 	 aš	 jums	komed i j ą,	 kad	 visi	 raudosite	<...>. 
Mano	t ea t ra s 	–	pasau l i s;	jame	aš	va id inu 	š e im in inko 	i r 	au to r i aus	
v a i dmen į;	 o	 k omed i an t a i 	man	–	 jūs	 v i s i:	 popiežiai,	 karaliai,	 tautos!	
Siūlas,	 kuriuo	 aš	 jus	 tampau	–	 tai	 baimė! (Bonapartas) PrRAp 1979 185 
(Alfredas de Vinji). yra ir istorizmų, pvz.: <...>	XVIII	 a.	 vid.	Vilniaus	
un-te	 įkurti	 ir	 neišlikę	Matematikos	 ir	 Fizikos	muziejai.	<...>	moksliniam	
darbui	dirbti	 ir	mokymui	 iliustruoti.	Fizikos	kabineto	muziejaus	mechanikos	
salėje	stovėjo	maš inų 	t ea t ra s 	–	iš	keliolikos	prietaisų	ir	įtaisų	ant	didelės	
pakylos	sumontuota	konstrukcija Techenc iV 2010 752. Pasirodo ir lietu-
vių kalboje nebūtų negirdėtų, pvz.: Visos	dalys	kažkada	suvoktos	juslėmis	
ir	s ąmonės 	t ea t r e 	jos	yra	tikri	į spūdž ia i  J.GaarSP 1998 211. Sąmonė	
esanti	savotiškas	t ea t ra s,	kuriame	viena	po	kitos	pas i r odo 	įvairios	sąvo-
kos  J.GaarSP 1998 213.

Kai tokia teatrų įvairovė, ne visai keista, kad ir pagrindinis teatras gali 
gauti (net oficialiai) savo pažyminį – Maskvos	 da i l ė s 	 teatras (1898) – 
художественный, nors jo pagrindiniam kūrėjui (dviese) K. Stanislavskiui 
nepavyko laikytis sistemos – tai buvo vien dramos	teatras, tik vėliau (1928–
1941) jis turėjo ir savo operos	teatrą. Dailė XX a. pr. buvo „menas“, bet 
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dar ir dabar vadinti juos „dailininkai“ L. Mal, i. GitČ 1989 517 jau yra 
anachronizmas.

Po romėnų teatro tautinių pakaitų (ar ir atitikmenų) radosi tautinių 
sąjūdžių laikais – ček. divadlo, vok. Schaubühne (labiau „scena“), Schaus-
piel „vaidinimas“, taip pat Kriegsschauplatz „karo veiksmų teatras“, angl. 
playhouse (lyg „vaidyklos rūmai“). Mato Pretorijaus XVii a.pab. parašytas 
veikalas Deliciae	Prussicae	oder	Preussische	Schaubühne – lietuviškai vers-
tas Prūsijos	 grožybės,	 arba	Prūsijos	 teatras (L. Gineitis – Llitenc 2001), 
1999 m. išleistas pavadinimu Prūsijos	 įdomybės,	 arba	Prūsijos	 r e gyk l a 
(Vilnius: Pradai).

Nei K. Sirvydo regyklė	 (widok/diwowisʃko	 krotofilne.	 Spectaculum,	
theatrum,	Regikłe SD 1642), regykla (naujuosiuose raštuose „vaidinamas, 
spektaklis“, Vydūno „scena“ LKŽ Xi 1978), nei priešaušrio – S. Dau-
kanto žaiminyčia, jo ir L. ivinskio vypsonė, M. Valančiaus vypsosena, dar 
vėlesnio Tėvynės	sargo panaši vypsosenė (1896) LKŽ XiX 1999 lietuvių 
kultūros dirvoje nebuvo savi, išnyko be didesnio pėdsako kaip kiti pa-
našūs – teplionė,	tepliorius,	tepliorystė,	skaptorystė, bet užmojis – rimtes-
nis! – siekė ir XX a. pr. Jurgio Šlapelio SNŽŽ 1907 teatras	–	 regykla; 
„vieta arba namas, kur rodo ir žiūri komedijas, dramas, tragedijas“, o 
regykla	–	 paveikslas,	 scena;	 scena – „vieta teatre, nuo kurios vaidina“; 
reginys,	regykla;	spektaklis	–	reginys; teatre vaidinimas, komedijų rodymas. 
STŽŽ 1923 nei teatro, nei spektaklio nėra. SNŽŽ 1924 teatro nėra, 
spektaklis	–	reginys,	vaidinimas teatre. 1920 m. įkurtos Dramos	vaidykla 
ir Operos	 vaidykla 1922 m. suvalstybintos ir pavadintos – Valstybinis	
dramos	teatras (nuo 1925 m. Valstybės	teatras) ir Valstybės	opera. TŽŽ 
1936 teatras – tik 1. „<...> pastatas“ (2. „karo veiksmų ar šiaip didelių 
įvykių vieta“, 3. „anatomijos <...>“), nors teatralas – „teatro [pastato? – 
J. K.] mėgėjas; dažnas teatro lankytojas“, o spektaklis – 1. „teatr a l i n i s 
vaidinimas“ (2. „reginys“).

Taip liko tik vaidyba ir vaidmuo (vėl veržiasi rolė...). Toli jau ir teatrinė	
regykla MairR iii2 1992 661 (1908). Bet galimà ne kaip terminas, o api-
būdinimo, aiškinimo žodis: Drama	graikiškai	veiksmas.	Tea t ras 	–	r egyk-
la.	Veiksmas	turi	būti	ir	r eg imas  KV 1977 35 11. Kaip pasaulis gali būti 
teatras, taip kartais jis ir regykla:	<...>,	Calvinas	rašė:	„Mes	juk	nepraleisime	
progos	pasisemti	 dievobaimingos	 atgaivos	 iš	Dievo	atskleistų	 ir	 priešais	mus	
iškylančių	darbų	 šioje	 nuostabioje	 r egyk lo j e“ NŽA 2009 12 456. Teatro	
reginys iQ 2010 5 25 – būtinai junginys! – irgi visai natūralus.
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TEORIKONAS
Labai čia mums svarbus šiaip grynas teatro istorizmas teorikonas:	<...>	

Perikliui	 yra	priskiriamas	dar	 ir	 įvedimas	 t ea t r i n ių 	p in i gų 	 (t e o r i kon),	
kurie	būdavo	išduodami	piliečiams	pirkti	žetonui	arba	bilietui	 į	 teatro	vaidi-
nimus (SenGri 1955: 206). Įvedęs	t e o r i koną 	Periklis	padarė	teatrą	priei-
namą	visiems	Atėnų	piliečiams (277). istorizmas, bet turėtų likti toks, o ne 
nusakomasis junginys pinigai	teatrui (τὸ ϑεωριĸόν) (193).

T E O R I J A , 	 T E O R A S, 	 T E O R E M A
Teatro pinigai teorikonas kiekvienam pirštu prikišamai rodo su teatru 

bendrą teorijos kilmę. Tik jos istorija ir semantinė raida dar ilgesnė. Tai 
ir kultūriškai nėra netikėta – abiejų šaknys yra tame pačiame vadinama-
jame ašiniame amžiuje, šviesiausiose eurazijos šalyse pasiektame apie Vii–
V a. pr. Kr. Tačiau pirmoji pasaulio proto šviesa nebuvo staigus nušvitimas 
ar apšvietimas – ji radosi palengva ir nelengvai įveikiant pirmykščių kul-
tų tamsybes ir mitines ūkanas. Teatro miglotai pažįstamą raidą čia paliko-
me nuošaly, nes ji svarbi tik tragedijos ir komedijos, o ne teatro semantinei 
raidai.
Teorija rodo paradoksalų kelią nuo kulto ir į atletiką, ir į filosofiją, 

mokslą: Žodis t h eō r i a  etimologiškai siejasi	 su	 žodžiu	 t h e o s 	–	 dievas.	
Teo ra i s 	 graikai	 vadino	miestų	 pasiuntinius	 į	 religines	 šventes,	 turėjusias	
sakralinių	 įgaliojimų A.ŠliogD ir M 1988 30. Olimpijos visų graikų ir 
pavienių polių žaidynės, taip pat atėniečių Panatėnajos ir Spartos gimno-
pedija, visų graikų gimnastika glaudžiai susijusi su religiniu kultu ir visu 
dvasiniu gyvenimu. Tačiau Jano Parandovskio istorinėje apysakoje Olim-
pijos	diskas tai nėra ryšku ir netgi trūksta aiškumo: Stojo	trečia	jaunatis	po	
vasaros	saulėgrąžos <...>. <...>. <...> sukruto keliai keleliai – <...>	–	–	–	
Ėjo	p roc e s i j o s,	iškilmingos	t e o r i j o s,	siųstos	valstybių	ir	miestų,	o	drauge	
su	oficialiais	atstovais	traukė	paprasti	piligrimai OD 1984 110. Pirmiausia	
prisistatydavo	a r ch i t e o ra i,	p ro c e s i j ų 	vadova i,	<...>,	ir	derėdavosi	dėl	
vietos,	kur	apsistoti OD 1984 114–115. Apysakoje architeoras (179, 236, 
237, 242-2x) vartojamas be atitikmenų, teorija – arba tik kartu su proce-
sija (151, 157, 234, 236, 237-2x, 242, 243-2x, 244), arba vien eisena (112, 
234, 277), net vilkstinė (111), neretai – sumišai, pvz.: Ei tynę 	baigė	pavė-
lavę	piligrimai	iš	pačios	Elidės	p roc e s i j o s  (150). Paaiškinimuose išsamumo 
labai trūksta: teorija – „iškilminga eisena, procesija“, teoras – „jos dalyvis“ 
(278), architeoras – „teorijos vadovas“ (273). Tai pusinė vartosena, palin-
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kusi į lietuvinimą – greičiausiai žinomo vertėjo Dominyko Urbo šiuo atve-
ju perdėtos pastangos, ribojančios būtiną istorinį tikrumą1. Sporto	terminų	
žodynas	teorijos aiškinimą 1. „senovės Graikijoje – miesto-valstybės siųsta 
į Olimpijos žaidynes p i l i e č ių  grupė“ (STŽ 1996) vėliau tikslina – 1. 
„<...> religinė p r i ž iū rė to jų  (gr. theōria) grupė“ (STŽ 2002). O jau 
gerokai anksčiau buvo tikslus ir išsamus aiškinimas: teoras – „sen. Graiki-
joje – asmuo, atstovaujantis valstybei arba miestui per religines šventes ir 
žaidynes arba įgaliotas konsultuotis su orakulu, teikti šventyklai dovanas, 
aukoti“ TŽŽ 1985, 2001, 2013, tik gr. theōros – ne „žiūrovas“, o tam tikras 
apeigų „prižiūrėtojas“ – ypatingųjų leiturgijų atlikėjas: „Kadangi olimpiada 
buvo pirmiausia visų helenų religinė šventė, poliai siųsdavo į Olimpiją 
t eor i jomis  (ϑεωρία) vadinamas šventą s i a s  pas iunt inybes, kad jos 
paaukotų Dzeusui savo miesto vardu“ (SenGrK 2007: 247).

Ši pirmykštė teorija (su savo teorais ir architeoru) nėra atskiriama nuo 
dabartinės įprastinės mokslinės teorijos – priešingai, yra tam tikras jos pro-
vaizdis: Theor i a 	–	tai	ir	paprastas	žiūrėjimas,	ir	sielos	žvilgsnis.	Vidinėmis	
akimis	matomus	reiškinius	bei	jų	sistemas	graikai	taip	pat	vadina	t e o r i j om i s 
HŠv 1994 22. Gr. ϑεωρέω – „būti žiūrovu, žiūrėti; apžiūrinėti, lankyti; 
stebėti; daryti apžiūrą; nagrinėti, samprotauti, tyrinėti; spręsti“ GrLŽ 1979 – 
reikšmių raida veda nuo dalyvių ar lankytojų (ap)žiūrėjimo prie abstraktes-
nio ir specialesnio veiksmo – stebėjimo, įsižiūrėjimo ir jau ne reginio, o 
esmės įžvelgimo: „Jonėnų natūrfilosofai manė, kad theōria yra mąstymas 
apie abstrakčius dalykus. <...>. Aristoteliui bios	theōretikos (teorinis gyve-
nimas) yra tyrėjo filosofo įvairių dalykų apmąstymui skirtas gyvenimas. iš 
čia theōria – mokslinis tyrimas, mokslas (praktikos, veiklos, gr. praxis, prie-
šybė; tik naujaisiais amžiais teorija – atskiro mokslininko požiūris ar pažiū-
ros; neigiama reikšme – sausa teorija“ (AntŽ 1998: 503). „Graikijoje moks-

1 J. Parandovskio apysakoje (greičiausiai vertime) praleista gera proga tikrąja senovės reikšme pavartoti tezau-
rą – apysakoje net ne lobynas, o sandėliška lobių	saugykla (235, 237, 261, 270), turtų	saugykla (177, 197) ir 
tiesiog saugykla (177, 178,179, 195, 236, 271). Gr. thēsauros savo pagrindine reikšme – „turtas, lobis; loby-
nas; iždas“ lietuvių kalbos ilgai nepasiekė, net AntŽ 1998 tezauras	↗	lobynas – „graikų miestai turėjo savo 
lobynus Olimpijoje ir Delfuose, kur laikė Dzeusui Olimpiečiui ir Apolonui Pitijui paaukotas dovanas. <...>. 
∆ buvo užrakinami daugeliu užraktų, o kiekvieną raktą saugojo vis kitas žmogus. <...>“. Nors tai ir nesiste-
miška – nėra pamato, o vediniai – terminai tezaurizacija „pinigų taupymas pas save namie, užuot juos įnešus 
į banką arba taupomąją kasą“ TŽŽ 1951, tezauravimas „aukso kaip lobio kaupimas. <...>“ TŽŽ 1969: auk-
so	t.,	kapitalo	t. eTŽ 1966, tezauravimas	–	hoarding – 1. ppr. „vertingųjų metalų saugojimas“, 2. „turto kau-
pimas vertingųjų metalų forma“ B ir KŽ 1997, taip pat tezauruoti TŽŽ 1985, 2001, 2013. Bet tezauras 
„naujaisiais amžiais didelis kurios nors srities žodynas (leksikonas)“ AntŽ 1998 leksikografijoje fiksuotas 
gana vėlai – TŽŽ 1985, 2001, 2013. O juk jau 1921 m. Kazimieras Būga rašė: „Tobulo ir pilno žodyno, 
kuriam nebūtų gėdos duoti vardas „Thesaurus linguae Lituanicae“, šiandie išleisti mes dar nepajėgsime. 
<...>. Tezaurai rengiami kelių dešimtų ir ne vienos kartos žmonių“ (Būga 1959: 379).
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linių teorijų nenaudingumas laikytas ne trūkumu, o pranašumu. – – – Ste-
bėtojo gyvenimas (βίος ϑεωρητικός) laikytas idealu“ (SenGrK 2007: 298).

Mąstymas prasideda nuo stebėjimo, tačiau ir mąstymu šis ypatingas 
vyksmas nesiriboja: „Mąstymu apčiuopęs kosmo struktūrą, antikos žmo-
gus pajusdavo jo grožį ir patirdavo ϑεωρια, t. y. estetinį pasitenkinimą. 
Kadangi kaip tik kosmoso struktūros nustatymas sukeldavo jam tokią 
būseną, tai palaipsniui ϑεωρια (teorija) įgavo pačios struktūros prasmę, o 
ϑεωρειν (teoretizuoti) – mintinių veiksmų, nukreiptų į tokios struktūros 
išaiškinimą, prasmę“ (Jankauskas 1987: 36). europos istorijoje teorija 
krypo jau logo, paskui ir praxis įsigalėjimo linkme. Tik Romantizme dar 
būta pirmykštės graikų metafizikos – tikrosios teorijos reminiscencijų, 
pvz.: <...>,	 aš	 išdrįsčiau	parašyti	 r omano 	 t e o r i j ą,	 kuri	 būtų	 teorija	 pir-
mykšte	 šio	 žodžio	 prasme:	 ramios,	 giedros	 vienalytės	 dvas i o s 	 paž iū ra 	 į	
objektą,	kaip	 ir	dera	 su	 iškilmingu	džiaugsmu	s t eb ė t i 	 reikšmingą	dieviškų	
vaizdų	džiaugsmą.	Tokia	romano	teorija	pati	turėtų	tapti	romanu,	<...> (Fried-
richas Schlegelis – P ir Le i 1978: 270). Naujaisiais laikais jau pakankamai 
įsisąmonintas esminis dvasios mokslų skirtumas – kaip suprantančių ir 
aiškinančių, o ne matuojančių ir (ap)skaičiuojančių.

Romėnai, gausiai sėmęsi iš graikų kultūros aruodo, skolinį theōria tik 
Antikos saulėlydyje – veikiau krikščionybės jau ne ankstyvojoje aušroje 
gavo iš vieno Bažnyčios tėvų, Vulgatos vertėjo šv. Jeronimo (347–419) 
rankų (žr. LoLieŽ 1996). Boecijus (apie 480 Romos aristokratų Ancijų 
šeimoje – apie 524 ostgotų karaliaus Teodoriko, arijono, nugaluotas), „pas-
kutinysis romėnas ir pirmasis scholastas, paskutinysis antikos ir pirmasis 
viduramžių filosofas“ (L ir i 1980: 242), Aristotelio vertėjas, iš to graikų 
žodžio pasiskolinęs reikšmę, ją suteikė lotyniškam žodžiui speculation – 
2. filos. spekuliacija (1. žvalgymas,	 žvalgyba Amianas Marcelinas, iV a.) 
LoLieŽ 1996 – plg. spekuliacija – „stebėjimas, įsižiūrėjimas protu, vėlyvo-
joje antikoje ir viduramžiais reiškė tą patį arba beveik tą patį kaip ir sąvo-
kos theoria,	 contemplatio,	meditatio; <...>“ (FilŽ 2002). Vėliau ir teorijos, 
ir spekuliacijos reikšmės kito ir viena nuo kitos tolo: teorija – 1. „tikrovės 
reiškinių aiškinimas abstrakčia logine forma“, 2. „tiriamąjį dalyką aiškinan-
čių mokslinių teiginių sistema“ TŽŽ 1985, 2001, 2013, spekuliacija 3. filos. 
„visai abstraktus, t eo r in i s  mąstymas, norint gauti žinių apie objektus, 
kurie yra už patyrimo ribų“ TŽŽ 1985 (ne taip tiksliai – „abstraktus, teo-
rinis mąstymas, nesiejamas su praktika, patyrimu“ TŽŽ 2001, „abstraktus 
protavimas, nesiejamas <...>“ TŽŽ 2013), „pažinimo galimybę duodančio 
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(juslinio) patyrimo ir jo mokslinio patikrinamumo viršijimas pereinant į 
tai, kas iš principo nepatiriama, nepažinu ir nepagrindžiama, tėra vien iš-
galvotas dalykas („grynoji spekuliacija“)“ (FilŽ 2002). Tos pačios įvardiji-
mo motyvacijos kontempliacija [lot. contemplari – 1. (įsi)žiūrėti,	stebėti (ati-
tinka gr. ϑέασϑαι), 2. prk. (ap)mąstyti,	(ap)svarstyti LoLieŽ 2007] leksinė 
reikšmė yra laisvesnė (ir dvilypė) – 1. „didelis susikaupimas, susitelkimas, 
susimąstymas“ (2. misticizme – „aukščiausio pažinimo rūšis, kuri remiasi 
intuicija; pasyvus tikrovės suvokimas)“ TŽŽ 1985, 2001, 2013, bet tai nė-
ra nei filosofijos, nei psichologijos terminas2, o aiškinimas „didelis susikau-
pimas, susimąstymas, medi tac i j a“ RelŽ 1991 yra esmiškai neteisingas.
Meditacija, priešingai, pirmiausia – 1. „susimąstymas, pa s inė r imas  į 

savo mintis, gilaus susikaupimo būsena“ (RelŽ 1991), dar daugiau – „vie-
na iš pakitusios sąmonės būsenos rūšių [kitos – sapnas, hipnotinis transas, 
psichodelinė būsena, sensorinės izoliacijos būsena ir kt.) – didelio susikau-
pimo būsena“, praktikuojama Rytų religijų, taikoma psichoterapijoje stresui 
mažinti, atsipalaiduoti, ramintis (PsichŽ 1993). Filosofijoje – tai „kasdie-
niame gyvenime dažnai neišreikštų ir iškreiptų tikrojo pažinimo ir veiklos 
principų apmąs tymas“ (FilŽ 2002), nes lot. meditari – 1. (ap)mąstyti,	
(ap)galvoti,	(ap)svarstyti,	mintyti LoLieŽ 2007.

Taigi teorija prasideda nuo stebėjimo (žiūrėjimo), spekuliacija – visiškai 
abstrakti, be jo, kontempliacija – susimąstymas susikaupus į tikrovę, me-
ditacija – įsimąstymas susitelkus į save ir gyvenimą.

Tos pačios kaip teorija kilmės ir teorema (gr. theōrēma – mokymas, tai-
syklė < theōreō – apmąstau) – „teo r in i s  teiginys, kurio teisingumas ga-
li būti arba yra logiškai įrodytas, remiantis anksčiau nustatytais mokslo 
teiginiais“ TŽŽ 1985, 2001, 2013. Tačiau teorema ribojasi matematika ir 
logika. Kai kurios kalbos turi savų terminų – lenk. twierdzenie (ir teoremat), 
ček. věta,	poučka (ir teorém), vok. Lehrsatz (ir Theorem).

2 Pagal motyvaciją čia šliejasi ir skepsis,	skepticizmas – iš visai panašios reikšmių raidos gr. σκέπτομαι – 
„žiūrėti; ištyrinėti, išžvalgyti, sužinoti; nagrinėti; mąstyti, galvoti; išprotauti, spręsti; numatyti“ (GrLŽ 
1979), „oglądam, przyglądam się“, sképsis	–	obserwacja SWO 1997 (nors daugelis tarptautinių žodžių 
žodynų nenurodo esminės pirmykštės reikšmės, prie kurios paskui tik prisideda sema „abejojant, kritiš-
kai, tikrinant“). Tačiau leksinė skepticizmo reikšmė visiškai nukrypusi – „filos. kryptis, atmetanti galimy-
bę pažinti tiesą, gauti patikimas, pagrįstas žinias“ TŽŽ 1985, 2001, 2013, ypač sudėtinga termininė filo-
sofinė, kur nuo turinio	skepticizmo skiriamas skepticizmo	metodas – „kritinis paprastai mąstyme ir veiklo-
je esančių prielaidų t i k r in imas  (ypač Kanto filosofijoje, kur tuo būdu stojama prieš dogmatizmą)“ 
(FilŽ 2002). Gyvenime sveikas skepticizmas 2. (ir skepsis) tiesiog – „kritiškumas, abejojimas kuo nors“ 
TŽŽ 1985, 2001, 2013. Svarbu nepainioti aspektų.
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ISTORI JA
Žingsnis nuo teorijos prie istorijos nėra joks šuolis į šalį ar per bedugnę, 

o nuoseklus antrasis po pirmojo. Mat istorijos tėvas Herodotas buvo pir-
masis ją, tiksliau dar – jas rašęs ne iš įvykių (karų) dalyvių pasakojimų, 
o – palieptas! – iš savo paties stebėjimų. Todėl gal būtų ir ne be reikalo 
kartais vadinamas pirmuoju	 žurnalistų	 gildijos	 nariu Vd 2009 12 14, jei 
būtų atsisakęs ir įvykių dalyvių liudijimų. Bet kaip tik jo padaryta ta reikš-
minga sąsaja: „Pasak Herodoto theōrein – stebėti, žiūrėti ir historein sudaro 
istorijos mokslo pamatą“ – mat istorija < gr. historia – „jonėnų žodis, 
reiškiantis teiravimąsi: Herodotas teiravimąsi kartu su teorija (gr. theōria) – 
žiūrėjimu, pamatymu (plg. histōr – matęs savo akimis) laiko įvykių tyrimo 
pagrindu“ (AntŽ 1998: 503, 212) iš tikrųjų gr. ἱτορέω reikšmė dar pla-
tesnė – „klausinėti, teirautis; apžiūrinėti; lankyti; tyrinėti, pažinti; atsi-
klausti; perduoti, ap ra šy t i, pa s ako t i“, ἱτορία – „klausinėjimas; tyrinė-
jimas; ž in io s, duomenys; žinojimas, moks l a s; pa s ako j imas  ap i e 
p rae i t į, i s to r i j a“ (GrLŽ 1979).

Taigi dalykui plėtojantis ir žodžio reikšmė plėtėsi, ir žodis plito į kitas 
sritis: „Graikai sukūrė istorijos mokslą; jų žodis historia reiškia tyrinėjimą“ 
(SenGr 1995: 62). <...>	Aristotelis	 <...>	 Stageirietis	 laikomas	 biologijos	
moks lo 	pradininku.	<...>	apie	330	m.	pr.	Kr.	parašytas	zoologijos	traktatas	
„Gyvūnų 	i s to r i j a“	<...> SenGrK 2007 309. Aristotelio	mokinys	ir	bend-
ramintis	Teofrastas	<...>	laikomas	moks l inė s 	botanikos	pradininku.	Jis	iš-
dėstė	 augalų	 anatomijos	 ir	 fiziologijos	 p r in c ipus,	<...>.	 Iš	 devynių	 knygų	
susidedančios	„Augalų 	i s tor i jos“	skyriuose	Teofrastas	aprašo	<...> SengrK 
2007 310. Knygos autorė Dalia Dilytė čia vietoj istorijos siūlo žinios, bet 
jeigu moks las  ir pr inc ipa i, tai kodėl ne mokslas:	gyvūnų ir augalų	moks-
las? Tradiciją tęsė ir romėnas Plinijus Vyresnysis savo 37 knygų įvairiapu-
siška (net etnografijos, antropologijos) Naturalis	Historia	–	Gamtos	istorija 
(77, spausdinta 1469) VLe XViii 2010 – moksline knyga, o ne istorijų 
(nors yra ir jų – pasakojimų, net pramanytų, kiek ir anekdotų) rinkiniu.
Istorija – įvykis arba žinia apie įvykį, istorijos – įvykiai, bet įvykių vi-

suma – kuopinė vienaskaita istorija – kaip žolė „žolių laukas ar krūva, 
plekas“, sėkla „sėklų aruodas ar maišas“.

Žodžio istorija ypatingumas tas, kad kur įprasta matyti determinizaciją, 
iš tikrųjų veikiau yra preterminas, pvz.: Daktaro	Johano	Faus to,	garsiojo	
burtininko	ir	juodojo	mago	i s t o r i j a  (Vilnius: Lietuvių literatūros ir tauto-
sakos institutas, 2006), bet čia pasakos 	ir	apie	Faustą (191, L. Citavičiū-
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tė). Petro Cvirkos Kasdienės	istorijos (apsakymai) ir jų apsakymas Vedybų	
istorijos. Vladimiro Korolenkos 4 t. atsiminimai Mano	amžininko	istorija. 
Xiii a. asirų rašytojo (ir mokslininko) Juhanano bar ebrajos Pamokomos	
istorijos (Vilnius: Mintis, 1984) ir jų skyrius Juokingos	istorijos	apie	aktorius	
ir	komediantus. Žmogaus „gyven imas  – tai pirmiausia i s to r i j a; o kur 
istorija, ten pa sako to j a s“ (G. K. ChestO 1998: 69), jei aprašymas – tai 
ir biografija, autorius – biografas. Dar prieš Herodotą jau būta ir tam tikrų 
istorijų užrašinėtojų: logografai – „sen. graikų istorijos rašytojai, su ra š i -
nė ję  proza liaudies padavimus ir poemas“ TŽŽ 1936, tiksliau – „senųjų 
pasakojimų, pasakėčių (visa tai gr. logoi) kū r ė j a i  i r  u ž r a š inė to j a i. 
Jonijoje Vii ir Vi a. pr. Kr. jie buvo epo dainių įpėdiniai, sakytine proza 
pa sako j an ty s  paprastiems piliečiams apie kitų šalių karalius, valdovus, 
apie nuotykius, tolimus kraštus, <...>. Kai Jonijoje atsirado rašytinė proza, 
jie ėmė savo <...> i s to r i j a s  už r a š inė t i; <...>“ (AntŽ 1998), paskui 
logografas – 1. „Vi–V a. pr. m. e. graikų kronikininkas, rašęs mitais, pa-
davimais pagrįstą polių i s to r i j ą, giminių genealogiją, kartais pa sako ję s 
kelionių įspūdžius“ ir visai kitoks 2. „Atėnų teismo kalbų sudarinėtojas 
(nuo V a. pr. m. e. pradžios), dirbęs bylinėjančiųsi užsakymu“ TŽŽ 1985, 
2001, 2013.

Bet štai kas rašo istoriją (mokslą) – nėra istoriografas. Tokio iš viso 
nėra ir nebūta. Bet yra istoriografija, tik įvairiopa. Dažniausiai rodoma 
dvejopa – 1. „mokslas, tiriantis ist. mokslo raidą“, 2. „istorijos biblio-
grafija“ TŽŽ 1985, MistŽ 2000, darosi trejopa – 2. „istorijos literatūra“, 
3. „istorijos bibliografija“ TŽŽ 2001, 2013, kol atsiranda – pagrįsčiau-
sia? – 4. „istorijos mokslas“ VLe Viii 2005 (plg. geo g r a f i j a). Tada 
istorikas liktų „istorijos šaltinio autorius“. Galutinai sprendžiant galvoje 
reikia turėti dar vienas – sisteminis – dalykas – istorijos santykis su dau-
giareikšme (nuo Antikos iki mūsų laikų) istorika (ret. metaistorija) – kaip 
sinonimijos su sinonimika, liturgijos su liturgika, o santykis su istoriogra-
fija – kaip leksikos su leksikografija (tada santykis su istoriografu būtų 
kaip komedijos su komediografu).
Istorijos daugiareikšmiškumas ir jos tam tikras sinonimas pasakojimas 

išveda ir už istorijos srities (kaip ir logografas). Pasakojimas (1. → pasa-
koti) – ir 2. „nedidelis, tautosakinis prozos kūrinys, kuriame vaizduojami 
įvykiai“ DŽ 1972. Paskui DŽ 1993 įtvirtinamas jo terminiškumas – pri-
dedama pažyma lit. ir siekiama sistemiškumo – pateikiamas ir pasakoto-
jas – „kas dėsto įvairius atsitikimus, seka tautosakos kūrinius ir pan.“. 
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Žodyną labai dalykiškai sutvirtina enciklopedija – čia pasakojimai	ir	atsi-
minimai – „pasakojamosios tautosakos žanras. Priskiriami kūriniai, vaiz-
duojantys p rae i t i e s  atmintinus ir keistus įvykius ir žmones. – – – turi 
pažintinę, i s to r inę  vertę, – – –“ VLe XVii 2010. Semiotinio naratyvo, 
juoba naracijos,	naratoriaus VLe XVi 2009 nededa, tik semiotikos straips-
nyje yra sinoniminis d i skur s in i s,	na ra tyv in i s 	teksto	lygmuo, bet čia ir 
pragmatinis	pasako j imo 	matmuo, ir saky to j o 	komunikacija	su	sakymo	
adresatu, nors nara tyv in ė 	sintaksė, kol galiausiai viršija lietuvybė: teks-
tas	 vertinamas	 kaip	 pa sakymas,	 neatsiejamas	nuo	 sakymo 	 situacijos	 ir	
s akymo 	atminties,	 išsaugotos	vidinėje	pasakymo 	struktūroje (Vle XXi 
2012 – K. Nastopka). Naracijos pateikimas TŽŽ 1985 turėjo aiškinamąją 
prasmę – „epinių kūrinių struktūros pagrindas – pa sako j imas, pasako-
jimo būdas“. Po 16 m. – pusė žingsnio – „pa s ako j imas, kaip epinių 
kūrinių struktūros pagrindas“, netoli žingsnio naratorius – „lit. kūrinio 
personažas, pasakojantis įvykių eigą“; pasakotojas TŽŽ 2001, po 12 m. 
dar trupučiuką – naratorius – pasakotojas; „<...>“ TŽŽ 2013. Bet niekas 
nesako naruoti. Tai kartoju seniai sakyta: ne printina – tai ne printeris.

Pirmasis lietuviakalbis Lietuvos istorikas Simonas Daukantas pirmiausia 
aprašė	Darbus 	senųjų	lietuvių	ir	žemaičių – tai, ką „Strijkovskis, gimimo 
lenkas, <...> su ra šė  lenkiškai“, „Vijūkas-Kojalavičius (...), gimimo lietu-
vis, <...> su ra šė  lotyniškai“ (Daukantas 19761: 37), bet kurio „i s to r i j a 
yra trumpa ir daug dar trūksta, užvis toje dalyje, kurioj ap ra šo  darbus 
pagonų lietuvių, žemaičių“ (Daukantas 19761: 38), todėl pats stengėsi 
„bent didumą pave ik s lo  jos senų dienų apsiėjimų ir užlaikymų pa ro -
dyt i“ ir „pa l a ikus  tos tautos, ant žemės ir žemėj šiandien tebesančius“ 
(Daukantas 19761: 38). O tikslas – kad vargo mokytojos skaitytų ir teisin-
gai pasakotų: „ne dėl mokytų vyrų ir galvočių, bet dėl tų motinų r a š i au, 
kurios geba savo vaikams da rbu s  jų bočių prabočių p a s ako t i, o be 
raštų daug kartų apsirinka“ (Daukantas 19761: 39). Būdą 	senovės	lietuvių,	
kalnėnų	ir	žemaičių (1845) – „kaip senovės r a š t in inka i  i š r a šę  paliko ir 
ką dar patarlės, kalboj tebesančios, tvirtina“ (Daukantas 19761: 409), au-
torius taip – nepramanęs i š r a š ę s. I s t o r i j ą 	 žemaitišką (~1836–1838) 
kurdamas perėjęs „pirmuosius r a š tu s  senovės, apie ją ir jos kraštus pa -
s ako j anč iu s“ (Daukantas 19951: 23), „ž in i a s  rymionių apie lietuvių 
bei žemaičių tautą gimus Kristui“ (33), taip pat „šiaurės rašytojų“ (43), 
„gudų rašytojų“ (52), paskui „namų pasakas“ (62) ir „pirmuosius ve ika-
lus  lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, r a š tuose  randamus“ (144). 1846 m. 
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vertimo Pasakos	Fedro teoriniame ir istoriniame įvade, priešingai pasakė-
čiai – tiesiog pasakai,	 arba	 žebelei,	 arba	 zaunai, ir moks l i n e i 	 pasakai, 
kuri „moko  svietą, kaip elgties“, „p a s ak a  ap i e  būtus ve i k a l u s  i r 
garsius d a rbu s  <...>“ pavadinta v e i k a l i n e 	 p a s aka,	 a r b a 	 i s t o r i j a 
(Daukantas 1984: 32). Galiausiai parašė	Pa sako j imą 	 ap i e 	 v e i ka lu s	
lietuvių	tautos	senovėje (1850).

Tačiau pasakojimas – ne tik motinoms (adresatas). S. Daukanto puikiai 
pajusta įvykių, jų grandinių ir šakotų eigų sudėtinga struktūra išsilieja ir 
liejasi periodo sintakse. Pasakojimas – suprantamiausia ir amžinai pavei-
kiausia figūratyvioji raiška. ir tai anaiptol ne pasenę3, priešingai, vis geriau 
suprantama ir paaiškinama, pagrindžiama, pvz.: Lietuvos	gamtinės	aplinkos	
paleogeografinės	 r a i do s 	 vėlyvajame	 ledynmetyje	 ir	 holocene	 ap ra šymas	
(kaip,	kada,	kur	link	judėjo	ledynas,	kas	vyko	jam	besitraukiant,	kokie	auga-
lai	 radosi	 ir	 plito,	 kaip	keitėsi	 klimatas,	 taigi	 kas	 vyko	prieš	 ir	 po)	 taip	pat	
turi	naratyvinę	teksto	struktūrą,	nepaisant	to,	kad	tai	yra	gamtinio,	o	ne	so-
cialinio	 pasaulio	 aprašymas.	Tačiau	 jo	 r a i da 	 (re)(de)konstruojama	 paties	
žmogaus.	Iš	to	išplaukia,	kad	ir	gamtos 	i s t o r i j o s 	pasako j imas 	yra	is-
toriškai,	vadinasi,	socialiai	kuriamas NŽA 2014 8 63. – Raidos	aprašymas 
yra istorijos	pasakojimas. Mokslinė istorija nėra aprašymas, juoba pasako-
jimas, o būtinai – įvykių aiškinimas, traktavimas ir vertinimų dėstymas.

etimologiškai žiūrint, jei gr. histor – savo akimis matęs, liudytojas, his-
toria „lietuviškas atitikmuo būtų liudijimas“ Fausti 2006 196 (L. Citavi-
čiūtė). Tik graikams ir jiems tik pradžioje – to ne gana, reikia priežasčių 
ir vertinimų.

Tautinio sąjūdžio kalbinės lietuvybės vyrai Jonas Jablonskis ir Kazimie-
ras Būga pasižymėję ir naujadaru būtovė:	 Sąryšį	 su	 p r a e i t im,	 su	 savo	
bū t o v e 	 s e nov e,	 ir	 patys	 savyje	 nešiojam LKŽ i2 1968 (J. Jablonskis). 
Antanas Vireliūnas iš jos reikšmės „praeitis, senovė“ padarė naują – „is-
torija“: Būtovė,	a rba 	i s t o r i j a,	seka	žmonių	gyvenimą	laiko	požiūriu LKŽ 
i2 1968. Žinomi Lietuvos televizijos Būtovė s 	slėpiniai (A. Bumblauskas 
su e. Gudavičiumi) greičiausiai – „senovės“. Tačiau K. Būgos Romos	bū-
tov in inkas  – „istorikas“ LKŽ i2 1968. Įdomūs žodžiai, bet nebuvo ter-
minai ir nebus.

3 Įsakmiai ir be išlygų pasakyta: „ir „mokslinis“ diskursas atranda tvirtumą tik toje vagoje, kuri yra išvaryta 
mito. Šitas momentas tikrai esmingas: jeigu šiuolaikinis žmogus sunaikina savo pažinimo naratyvinį-sim-
bolinį matmenį, jis baigia tuo, kad praranda prasmę ir absoliučiai išaukština racionalizmą ir pragmatizmą“ 
(RelF 1997: 138).
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i i .  ŽIŪRA
Teoriją motyvaciškai (tik!) visiškai atitinka žiūra, o žiūros raida irgi pri-

mena teoriją.
Filosofijoje žiūra (ir žiūrėjimas) pirmiausia pasirodo teorijos aiškinimuo-

se: „Platono filosofijoje teorija reiškia ne tik j u s l i n į  ž iū r ė j imą, bet 
kartu ir veikimą nukreipiančią nekintamų (amžinų) idėjų dvasinę įžvalgą, 
idėjų, kurios kaip būties pamatas, tvarko visus daiktus, o ypač idėjų idė-
jos, gėrio, įžvalgą (...). Aristotelis teorija vadina tokį pažinimą, kai dva -
s inė  ž iū r a, kaip i r  j a  r eg ima  e s amybė, iš esmės egzistuoja dėl savęs. 
Kaip to priešingybė praktikoje pažinimas tarnauja tam, kad žmogų dary-
tų gerą, o kūryboje (poiesis) – kad darytų naudingą arba gražų kūrinį. 
Teorija yra laisva nuo bet kokio tarnavimo, autarkiška, betikslė (nes yra 
savitikslė), „gryna“, kadangi, glūdėdama tik pati savyje, yra tobulas ju-
dėjimas (...) ir per tai „dieviškas gyvenimo būdas“ (FilŽ 2002).
Žiūra teikta jau Stasio Šalkauskio žodyne Bendroji	 filosofijos	 terminija 

(1938) – vue,	Gesicht,	зрение, t. y. kaip psichologijos terminas, nors pa-
grindas yra rega – irgi vue,	Gesicht,	зрение (su visa mikrosistema – regumas,	
regėjimas,	 regimybė). ii dalyje Paaiškinimai	 ir	 pavyzdžiai bandoma grįsti: 
„Kaip rega yra regėjimo pajėga, taip žiūra yra žiūrėjimo pajėga, bet galima 
žiūrėti ir vis dėlto neregėti. Paprastai žiūrint	matoma,	 regima“ (ŠalkR ii 
1991). iš tikrųjų žiūrima akimis, regima smegenimis. ii dalyje atsiranda ir 
žiūrus,	žiūrumas: „Žiūrus yra žmogus, kuris yra linkęs ar paslankus žiūrė-
ti. Žiūrumas,	regumas ir akylumas yra artimi sinonimai“ (ŠalkR ii 1991). 
Vėlesniame nebaigtame rengti žodyne Bendroji	pedagogikos	terminija – taip 
pat, tik be aiškinimų. Aristotelio dvasinė	žiūra, kaip cituota, regima	esa-
mybė, o čia – gryna psichologija. Kazimieras Gaivenis S. Šalkauskio pa-
teiktus žiūra,	žiūrus,	žiūrumas priskyrė prie neprigijusių dvilypės grupės – 
terminizuotų liaudies kalbos žodžių ir naujadarų (Gaivenis 1983: 135). 
Liko nepasakyta, kad nebuvo būtinos reikmės. Jos nėra ir dabar – žiūros 
psichologijoje neprireikė (žr. PsichŽ 1993).

Žodis žiūra tikrai yra iš gyvosios kalbos – iš įvairių vietų ir įvairiareikš-
mis – 1. „sugebėjimas žiūrėti, žiūrėjimas, regėjimas“ (eržvilkas, Skaudvi-
lė, Betygala), 2. „žvilgsnis“ (Raseiniai, Dusetos): Žiūra	akyčių,	šypsa	lū-
pyčių	mane	vilioja	tyliai Jurbarkas, 3. „tvarkos priežiūra“ (Rumšiškės, Ba-
gotoji, Ramygala), 5. „apžiūrėjimas“ (Palanga), 6. „išvaizda“ (Akmenė), 
7. „vaizdas“ (Vilkaviškis); gana plačiai žiūros	mėnuo	(laikas) „piršliavimo 
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laikas“ (Kėdainių r. Pagiriai, Pociūnėliai, Vaškai, Ramygala, ėriškiai) LKŽ 
XX 2002. Nuo Aušros laikų vartota ir žymesnių rašytojų, V. Kudirkos – 
reikšmėmis „pažiūra“ ir „panorama, reginys“. Okulisto Petro Avižonio 
terminizuota – žiūros	kampas. Traukta į žodynus – LKRŽ 1948, LKVŽ 
1950, DŽ 1954, 1972 (žiūros	 linija – med. linea	 visus), net dvikalbius: 
смотрение psn. – žiūrėjimas,	 veizdėjimas,	 žiūra RLKŽ ii 1967, žiūra	–	
смотрение,	 глядение, net žiūrus (ir įžiūrus	–	 проницательный) LRKŽ 
1971, t. p. 1988 (be įžiūrus). ir žiūrus yra iš gyvosios kalbos – 2. „akylas, 
gerai matantis“: žiūrus	 katinas Kupiškis, žiūrus	 kaip	 vanagas Vilkaviškis 
(nors 3. „žvairas“ Vabalninkas), 4. „gerai matomas, perregimas“ Anykščiai 
(LKŽ XX 2002). Pateikiama ir DŽ: 1. „linkęs žiūrėti“, 2. „gerai matomas, 
aiškus“ DŽ 1954, 1972 (1993 vietoj „aiškus“ – „perregimas“).

iš žiūrėti keliolikos reikšmių jau ne tik motyvacijos, bet ir terminizaci-
jos požiūriu svarbios 3. „apžvelgti norint patirti, koks kas yra, įsitikinti 
kuo“, 5. „kreipti dėmesį, paisyti, atsižvelgti“, 8. „laukti, tikėtis“, 9. „tikrin-
ti“, net 13. „k l ausy t i s  (ppr. gėrintis ar stebintis)“ (Tauragnai, Smalinin-
kai, Daugai) LKŽ XX 2002, 4. „turėti susidarius nuomonę“, 5. „tirti“ DŽ 
1993. Čia reikšmingas įžiūrėti, pavyzdžiui, kategorijų	reikšmę i ir B 1988 
111, įsižiūrėti:	istorijos	mokslas	<...>	ėmė	atidžiau	įsižiūrėti	į	praeitį P ir Le 
ii 8 (V. Zaborskaitė), žiūrėti	į	save:	Apskritai	apie	šio	personažo	savivaizdį	
(...)	galima	pasakyti,	kad	jis	žiūri	į	save	gana	ironiškai	ir	nesusireikšmindamas 
L. JonRvb 2008 175. LKŽ Xii 1981 dar nėra neseno naujadaro savižiūra:	
Pabrėždami	Dievo	imanentiškumą,	kuriame	sav iž iūrą,	atsiribojimą,	ramybės	
kultą,	abejingumą	socialiniams	klausimams	–	žodžiu,	Tibetą.	Pabrėždami	Die-
vo	 transcendenciją,	 skatiname	nuostabą,	 smalsumą,	moralinius	 ir	 politinius	
nuotykius,	 teisuolišką	 pasipiktinimą	–	kitaip	 sakant,	 krikščioniškąjį	 pasaulį 
G. K. ChestO 1998 155. Savižiūra aiškiai skiriasi ir nuo savistabos, ir nuo 
ja remiantis sukurto introspekcijos metodo (PsichŽ 1993). ir pažiūra, gy-
vojoje kalboje plačiausiai vartojama reikšme 1. „išorė, išvaizda“, rečiau 
4. „žiūrėjimo būdas, žvilgsnis“, 5. „pažiūrėjimas, stebėjimas“, yra ir 2. „nuo-
monė“ (Išsirinkau	sau	mergelę	pagal	savo	pažiūras Jankai) LKŽ iX 1973 (o 
požiūris visas – 1. „atžvilgis, požvilgis“ ir 2. „pažiūra, nusistatymas, pozi-
cija“ LKŽ X 1976 – yra raštų naujovė).

ilgas ir lėtas, nuoseklus ir šakotas, bet negrįžtamas kelias nuo svarbiau-
sios žmogaus juslės kėlimo į abstrakciją pradžios iki didžiausių platumų 
ir gilumų. Metafizikos	pradžioje	Aristotelis	teigia:	„Ž iūrė t i 	yra	džiaugsmas,	
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mums	 patinka	 tiesiog	 ž i ū r ė t i“.	<...>.	<...>.	 Pomėgis	 ž i ū r ė t i 	 rodo,	 kad	
egzistuoja	paž in imas,	kuris	yra	pats	sau	tikslas,	<...> M.-D. PhilTi 2009 
105. Augustino mintį: Praeities	dabartis	–	yra	atmintis,	dabarties	dabartis	–	
s t e b ė j imas,	 o	 ateities	 dabartis	–	 laukimas AurAugišp 2004 281 beveik 
tiksliai atkartoja mūsų laikų žmogus – feodalizmo epochos savimonės 
tyrinėtojas: Praeičiai	suvokti	mums	duota	atmintis,	dabarčiai	–	ž iū ra,	o	atei-
čiai	–	viltis	ir	lūkestis A. GurVKK 1989 104. Bet jis mato ir raidą: Europos	
visuomenė	 palengva	 perėjo	 nuo	 pasau l i o 	 ž i ū ro s 	 amž inybė s 	 a sp ek tu	
prie	aktyvaus	santykio	su	juo	l a i ko 	a spek tu  A. GurVKK 1989 136. Šių 
laikų vienuolis irgi daro savitą skirtį: <...>	pavojinga	painioti	t e o l og in į 	ir	
f i l o so f in į 	pož iū r į 	į	moralę.	Pirmasis	savaime	apima	i šm in t i e s 	ž iū rą,	
o	antrasis	turi	baigtis	i šm in t i e s 	ž iū ra  M.-D. PhilTi 2009 84. Prigimtinis	
įstatymas	iš	esmės	priklauso	nuo	i šm in t i e s 	ž iū ro s:	<...> (84). ir pasku-
tinė svarbi skirtis: Sub j ek to 	ž iū ra 	ne	vienai	humanitarinių	mokslų	discip-
linai	 yra	 vienintelis	 p a ž i n imo 	 būdas,	 visiškai	 nepriimtinas	 tiksliuosiuose	
moksluose,	 bet	 natūraliai	 atliepiantis	 žmogiškosios	 būties	 individualumą	 ir	
dvasios	beribiškumą	–	tai	kuo	pagrindžiama	meninė	kūryba KB 1999 5 12.
Žiūra yra iš taško: Pasak	H.	Kardelo,	 „Tai	 ka l e idoskop in i s,	 nuolatos	

besikeičiantis	 ž iū ros 	 t a škas 	 yra	kognityvinės	 gramatikos	 pagrindas“	 (...) 
A. Gude 2000 34. „<...>. Ši	kultūros	dalis [kalba] <...>	pateikia	būdingus	
tai	kultūrai	daiktų	konceptualizacijos	ir	kategorizacijos	būdus,	vertybių	sistemą,	
ž iū ros 	taškus,	visuomeniškai	įtvirtintą	santykį	su	pasauliu“	(...) A. Gude 
2000 35. <...>	Č.	Milošą	ir	jo	kūrybą	mes	suvok iame 	dažniausiai	i š 	l i e -
tuv i ško 	ž iū ros 	 ta ško  MkslL 2011 15 7. Nėra	net	moterų	personažų	 i š	
vyrų 	ž iū ros 	 ta ško 	 rimtos	ana l i z ė s  Litišv ii 1997 74 (V. Kelertienė). 
<...>	pe rmąs ty t i 	savo	literatūros	kanoną	i š 	nau jų 	ž iū ros 	ta škų  Litišv 
ii 1997 76 (V. Kelertienė); žiūros	taško	slinktys NŽA 2013 3 230, pakeisti	
žiūros	tašką NŽA 2014 6 22. iš taško nustatomas ir kampas:	<...>	koncep-
tualizacijoje	<...>	galima	skirti	konkretesniąją,	empirinę,	dalį	ir	abstraktesnią-
ją,	 sąvokinę,	 sritį.	Pastarojoje	 labai	 svarbus	 yra	 profilio	 aspektas	–	 ž iū ro s	
kampas,	parametras,	kuris	tampa	esmingas	tam	tikroje	situacijoje	fiksuojant	
daiktą	ar	reiškinį,	<...> A. Gude 2000 49. Manau,	britiško	polinkio	linksmai	
žvelgti	į	reiškinius	ir	lietuviškos	natūros	bei	realybės	derinys	leidžia	įsivaizduo-
ti	ir	tokį	ž iū ros 	kampą  iQ 2010 410. Neįpras tas 	ž iū ros 	kampas 	jam	
leido	p r i e i t i 	prie	tų	temų NŽA 2014 4 72. Visos	sąvokos	<...>	iškart	duo-
da	 v i enpus i šką 	 ž i ū ro s 	 t a šką  Schopenhauer 1995 107. <...>	 ieškoti	
naujų	ž iū ros 	i r 	v e r t in imo 	kampų  MkslL 2014 13 5. Labai artima čia 
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yra artimų	ir	tolimų	ž iūros 	pe r spek tyvų 	kaita SLL XXiii 2007 315. Dar 
ir laukas:	į	semiotikos	ž iū ros 	l auką 	patenka	viskas	(...) NŽA 2016 5 68, 
išplečia	ž iū ros 	l auką  NŽA 2015 3 58.

Pagal tuos kampus,	 laukus randasi ir žiūros sričių: Rašytojo,	 dėstytojo,	
fotografo,	dailininko	refleksijos	sukuria	ž iū ro s 	 į va i r ovę,	personažų	kaitą 
L ir M 2013 45 14. <...>	filosofas,	reflektuojantis	technologijas	iš	t eo log i -
nės 	ž iū ros 	ta ško  iQ 2010 7 112. <...>, Lelewelis	ir	jo Hystorika įsiterpia	
tarp	Apšvietos	ir	Istorizmo,	kaip	dviejų	skirtingų	i s to r i j o s 	moks lo 	ž iū ros	
tradicijų NŽA 2015 8 57. Etinių	 vertybių	 atradimą	 žmogui	 garantuoja	 jo	
v e r tyb inė 	ž iū ra.	Ji	yra	dalis	realybės	jausmo,	kuriuo	subjektas	nuolat	ver-
tina	gyvenimo	situaciją	ir	dorovinius	reiškinius etet Vi 1982 172. Dar pasi-
taiko metodologinė	žiūra M.-D. PhilTi 2009 176, nemetodologinė	žiūra MkslL 
2016 8 8, stačiatikiškoji	žiūra NŽA 2011 7 489. Gali būti ir daugiau4.

Tačiau svarbiausia, žinota jau Platono, yra esmių	žiūra: „<...> pažinimo 
objektas yra ne tai, kas suvokiama ju s l ėmi s, o tai, kas yra pagal savo 
i d ė j ą, kuri pro tas suvokiamybes tarsi prasišviečia. Pa ž in ima s, kaip 
žinojimo (episteme) įgijimo procesas, yra p ro tu  (nous) apdovanotos s i e -
l o s  kilimas į nejuslinių ir laikui nepavaldžių e smių  karalystę ir drauge 
atitrūkimas (katharsis) nuo visa, kas jusliška (...). Šį kilimą skatina erosas 
(sielos dievybė, daimonion), amžinai tobulos būties siekis dva s inė je  e s -
mių ž iū ro je  (theoria), kuri sielai reiškia palaimą“ (FilŽ 2000: 162). Dar 
be kūno siela „regėjo idėjas“ – tik dėlto „regėta ir prisiminta žiūra yra 
galima“ (162). Tačiau tai – suprantama ar ne, priimtina ar ne – yra daly-
kinės terminologijos istorijos sritis. Bet specialiuosiuose tekstuose, nors 
retai, žiūra, ne kokia dvasinė, o intelektinė, t. y. grynasis mąstymas: Žino-
jimas,	 įgyjamas	grynojo	mąstymo,	 i n t e l ek t i n ė s 	ž iū ro s 	būdu,	visada	yra	
eidų,	idėjų	žinojimas (Nekrašas 2004: 140). Tokia pat reta ir teorinė	žiūra: 
Pačią	 post	modernybę	 jis	 suvokia	 kaip	 savireflektyvią	modernybės	 pakopą,	
kada	modernybė	nelyg	išsineria	iš	savųjų	konceptualių	bei	ideologinių	įpročių	
ir	juos	„suobjektyvina“	t eo r inės 	ž iū ros 	lauke A. BaumG 2007 20 (V. Ru-
bavičius). Tačiau DŽ 1993 žiūros ir LKŽ XX 2002 žiūros 4. aiškinimą – 
„jus l in i s  pažinimas; <...>“ visa tai paneigia.

4 Nors šia reikšme žodynuose nefiksuota, kaip žiūros sinonimas pasitaiko ir rega:	įtvirtinti	savąjį	r e gos 	t a š -
ką  MkslL 2011 16 10, begalybę	galima	aprėpti	iš	begalinių	r egos 	t a škų  RelF 1997 38, pasikeičia	r egos	
t a škas  RelF 1997 45, savo	r egos 	dominan t e s 	su fo rmavę 	<...>	akademikai NŽA 2014 4 37, ryškiai	
tolstama	nuo	i n tu i t yv i s t i n ė s 	pasau l i o 	r egos  Litišv ii 1997 176. Bet šitai lyg panašiau į senąjį požiūrį 
ir madingąjį matymą. Gal prasminga būtų regos ir žiūros skirtis?
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Tą reikšmę, tiksliau – reikšmes bandant apibrėžti pirmiausia reikia rem-
tis pagrindine gyvosios kalbos reikšme. Paskui reikia suprasti, kad Aris-
totelio filosofijos teorija kaip dva s inė  ž iū ra  į visą esamybę pati sau – 
pasaulėžiūros palaimai – yra likusi istorijoje, bet dabar seniai gyvename 
mokslo teorijų, aiškinančių reiškinius, nustatančių dėsnius ir net duodan-
čių naudą, pasaulyje (meno teorijos lieka artimos Aristotelio sampratai), o 
vietoj tos vienintelės teorijos turime įvairovę žiūrų, anaiptol ne ju s l in ių, 
o požiūrinių, kontempliacinių. Šitai be abejo, lėmė „naujųjų laikų filoso-
fijai būdingas posūkis	 į	 subjektą“ (Anzenbacher 1992: 150) ir jau tokį, 
kuriam reikia ne gamtamokslinio pasaulėvaizdžio (202), o visuminio – 
žmogaus pasaulėžiūros (214), nors ji neišvengiamai yra kalbinė ir tik gim-
takalbė (167), visada konkrečiai istoriška ir bent kiek subjektyvi. Kanto 
„žmogui būdingas vienintelis p a s au l io  ž iū ro s  būdas, kurį lemia jam 
būdingi ir nuo jo patyrimo nepriklausomi, t. y. aprioriniai, erdvės ir laiko 
vaizdiniai bei apriorinės grynosios intelektinės sąvokos (kategorijos)“ (Ne-
krašas 2004: 181). Thomas Kuhnas (1922–1996), priešingai, mano, kad 
„yra daug pa sau l io  ž iū ros  būdų“, nes tai lemia paradigma – „pasaulio 
mąs tymo būdas, sąvokų tinklas, per kurį mokslininkai žvelgia į tikrovę“ 
(181). Ginčijama, kad kiekviena jų būtų lygiai teisinga, bet tikrai ne visos 
vienodai reikšmingos.

Ši žiūra vartojama plačiai, nors ne visuotinai (Anzenbacher 1992 netu-
ri). Bet jos apibrėžties nėra nei Aloiso Halderio FilŽ 2002, nei Williamo 
Raeperio ir Lindos Smith knygos Po	idėjų	pasaulį:	Religija	ir	filosofija	seniau	
ir	dabar (Vilnius: Alma littera, 1996) Žodynėlyje (219–258). Aišku, kad ši 
žiūra neišeina už filosofijos ir dvasios mokslo ribų.

Dabar ir einame į estetiką, nes lieka šio aiškinimo antroji dalis – „este-
tinis stebėjimas“. Ši ypatingoji žiūra irgi turi savo raidą. Ji prasideda nuo 
Antikos pirmųjų amžių: „<...> Homero sampratoje menas vis tiek lieka 
ne kuo nors kitu, kaip tik menu, sukeliančiu grynai meninį žavesį, tarytum 
jis tik ir būtų kuriamas k l ausy to jų  ž iū ra i5, pasigėrėjimui, pasimėgavi-
mui“ (Stoškus 1981: 23). XX a. filosofas fenomenologas Nicolaius Hart-
mannas savo kapitaliniu veikalu Estetika (išleistas po mirties – 1953 m.) 
nuo to tik pradeda: „es te t in i s  mąs tymas  visais atvejais yra antrinis. 
Jis gali prasidėti po to, kai pasibaigė e s t e t inė  ž iū ra  ir betarpiškas atsi-

5 Čia prisiminkime jau minėtą žiūrėti reikšmę – 13. „klausytis (ppr. gėrėtis ar stebėtis)“.



226 Jonas Klimavičius | Terminas prie termino. X

davimas gėrėjimuisi grožiu, <...>“ (GrožK 1980: 335–336). Nors pava-
dintas estetiniu	mąs tymu  (tiksliau būtų – suvokimas), tuoj pervadinamas 
žiūra ir atskiriamas nuo mąstymo: „<...> daug pražūtingesnė klaida ma-
nyti, kad e s t e t in i s  suvok imas  (ž iū ra) apskritai esąs vienas iš pažini-
mo būdų, to paties lygio, kaip ir racionalusis pažinimas“ (336). Bet kas 
tada lieka – juk „grožis nėra daikto ontinė savybė“ (345). Tada prasideda 
antroji	žiūra: „es te t inė  ž iū ra  yra tik pusiau po jū t inė  ž iū ra. Virš jos 
yra dar an t ro  l a ip sn io  ž iū ra, kurią po jūč iuose  sukelia į spūd i s, bet 
kuri su juo nesusilieja ir akte yra aiškiai nuo jo priklausoma. Ta an t ro j i 
ž iū ra  nėra nei e smėž iū ra, nei platoniškasis bendrybės suvokimas, nei 
intuicija, <...>. Ji tebėra nukreipta į vienintelį ir individualų atskirą objek-
tą, bet įžvelgia jame tai, ko  po jūč i a i  betarpiškai nepa s i ek i a: <...>“ 
(312). Antroji	žiūra yra vidinė	žiūra (343), po jū t i n ę 	ž iū rą 	iš	vidaus	ap-
šviečia	v i r špo jū t i n ė 	ž iū ra  (344), kuri yra kurianti	ar	bent	jau	atkurian-
ti	 žiūra (343). Galima suprasti, kad „tai, ką ji į ž iū r i, nėra duota pojū-
čiuose, pojūčiai tai tik įgalina“ (343), nors lieka klausimas – kaip? Trūks-
ta visai mažai, o visa – labai reikšminga6. N. Hartmanno bendraamžis ir 
bendramintis Vosylius Sezemanas savo studijoje Estetika (1970, parašyta 
1962) esmingai papildo, paryškina ir apibendrina: „Mūsų asmenybės emo -
c in i s  a t s i l i ep imas  į objekte pasireiškiančią gyvybę arba jausminį to-
nalumą nekliudo tam, kad mes to objekto atžvilgiu išlaikytume kontem-
p l i a t yvų  nus i s t a t ymą, pajungdami jam ir tą nuo t a iką, kuria mus 
užkrėtė pats objektas. Tokio pobūdžio yra kaip tik e s t e t inė  ž iū ra, e s -
t e t in i s  a t s idė j imas, atskleidžiąs mums ir objektyvią, antindividualinę 
jausminių išgyvenimų reikšmę“ (Sezemanas 1970: 256). Vis dėlto estetinės 
ir teorinės	 žiūros tapatybė, kartais skelbiama visai tiesmukai, susilaukia 
neigimo: <...>	 teigti,	 kad	 t e o r i n ė 	 ir	 e s t e t i n ė 	 ž i ū ra 	 iš	 esmės	 sutampa,	
kad	tai	vienodai	ob j ek tyvus 	žv i l g sn i s,	yra	netikslu.	<...>.	<...>.	Teo r i -
n e i 	 ž i ū ra i 	 rūpi	 pats	 konkretus,	 individualus	 daiktas,	 objektas,	 jo	 būtis	–	
<...>.	Teigti,	kad	e s t e t i n iu 	žv i l g sn iu 	mes	suvokiame	grynąją	daikto	bū-
tį	ir	pan.,	vadinasi,	pasiduoti	iliuzijai L ir M 1989 49 10 (K. Rastenis).

6 Gerokai anksčiau Arthuras Schopenhaueris, filosofijoje skyręs i n t e l ek tua l i n ę 	ž iū rą 	arba	absoliutųjį	
mąstymą (Schopenhauer 1995: 30 / pro to 	ž iū rą  (73) ir j u s l i n ę 	ž iū rą  (131), ir estetikoje jau skyrė jo 
vadinamo e s t e t in io  s t ebė j imo „dvi	neatskiriamas	sudedamąsias	dalis: ob jek to  (ne kaip pavienio 
daikto, o kaip platoniškosios idėjos, t. y. kaip tvarios, visai tam tikrų daiktų rūšiai būdingos formos) pa -
ž in imą; ir paž į s t anč io jo  (ne kaip individo, o kaip gryno,	bevalio	pažinimo	subjekto) s av imonę  (286). 
Pirmąją vadina objektyvia	žiūra (288), tą objektyvumą	–	genialumu (289), bet grožio subjektyvioji pusė 
skatina tiesiog „nugrimzti į gryną e s t e t inę  ž iū rą“ (317).
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ĮŽVALGA
Žiūra darybiškai – iš žiūrėti, bet semantiškai neatskiriama ir nuo žvelg-

ti, siejasi ir su žodžiais žvilgsnis, retesniu požvilgis 1. „žvilgsnis“ (S. Dau-
kanto požvilga), 2. žr. požiūris 1 (t. y. „atžvilgis, požvilgis“), 3. žr. požiū-
ris 2 (t. y. „pažiūra, nusistatymas, pozicija“) LKŽ X 1976, pvz.: Praktiš-
kumas	 yra	 pagrindinis	 bruožas,	 kuriuo	 e s amyb ė 	 ž v e l g i a 	 į 	mu s,	 t.	 y.	
spinduliuoja	ir	sako,	kad	ji	yra	kaip	tik	tokia GrožK 1980 217 (M. Heideg-
geris). Žvelgti,	mesti	žvilgsnį,	žvalgytis – eigiška, ne galutina, ne rezulta-
tyvu, taigi iš esmės kitaip negu žiūrėti, nes tada matyti. Vis dėlto greta 
žiūros (ir ret. regos) bandyta ir žvalga: Nemarumas	yra	individualios	būties	
galutinis	išsipildymas	<...>.	<...>.	Tai	žva l ga,	giliai	suleidusi	šaknis	į	krikš-
čionybės	dirvą K. BradPvs 1990 452–453 (V. Zaborskaitė). Č.	Milošą	ver-
tina	iš	skirtingo	žva l gos 	t a ško  MkslL 2011 18 9. <...>	kiekvienas	spren-
džia	iš	savo	 žva l gos 	t a ško  MkslL 2014 11 7. <...>	nepaliestas	žva l gos	
a spek ta s 	<...>	tyrimuose MkslL 2013 5 12 (čia lyg žvalgos	...	žvilgsnis	/	
atžvilgis!..). Ši žvalga nėra fiksuota žodynuose7, gal nė nebus. Termino-
logiškai nematyti reikmės.

Visai kas kita įvykio ir krypties reikšmės įžvelgti ir įžvalga. Ne nuostabu, 
kad net gretinama su įžiūrėti:	„Pradžioje	buvo	Žodis.	Tą	galima	 į ž iū r ė t i	
tik	be	žodžių;	„žmogiškieji	žodžiai	nepadės	to	į žv e l g t i. – – – “ KatKŽ 1989 
256. <...>	jis	su 	savo	didžia	į žva l ga 	juose	į ž i ū r ė j o 	mokslų	istorijos	sim-
bolį T. ManLV 1969 253.
Įžvalga ir įžvalgus nėra gyvosios kalbos žodžiai (LKŽ iV 1957 reikšme 

„toli matantis“ iš Raseinių nėra iš patikimųjų). Jie kyla iš žodynų ir labai 
palengva eina į vartoseną. RLŽ 1924 проницательный	–	žvarbus (vėjas), 
šaižus;	 skvarbus;	 į ž v a l gu s,	 įmanus,	 прозорливый	–	 į ž v a l gu s,	 akylas,	
прозорливость	–	 įžvalgumas, o провидьнie – viena apvaizda, kita numa-
tymas, net RLKŽ ii 1967 – numatymas,	 pramatymas ir tik RLKŽ iii 
1984 – numatymas,	nuspėjimas,	į žva l ga  (kita – relig. apvaizda,	providen-
cija). Veikiausiai čia matome vertinio pirminį originalą: lot. providere – 
2. prk. 1) numatyti,	providus – 1. numatantis,	į žva lgus,	providens,	entis – 
2) adj. į žva lgus,	apdairus,	atsargus,	protingas,	providentia – 1. į žva lgumas,	
numatymas LoLieŽ 2007. LKRŽ 1948 – tik įžvalgus, LKVŽ 1950 įžvalgus – 
„sugebąs įžvelgti“; akylas,	 sumanus, o įžvalga	–	 įžvelgimas,	 introspekcija, 

7 Kas kita kompiuterijos žvalga – vietoj skenavimo (be nuskaitymo); nors aiškiau peržvalga (žvalgytuvas 
visai neverčia jos atsisakyti).
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nors introspekcija	–	 į žva lga,	savižvalga, savistaba (bet savistaba – tik in-
trospekcija, o savižvalga – „savęs žvelgimas“, savistaba). Introspekcija „savo 
vidinio gyvenimo stebėjimas“ (introspekcijos	metodas – psichologijoje „ki-
to asmens psichinių reiškinių pažinimas, sprendžiant iš savo vidaus pergy-
venimų, išgyvenimų“) atsiranda tik TŽŽ 1936 – ir iš karto tai – savistaba: 
pasigauta Jono Jablonskio naujadaro (LKŽ Xii 1981). Įžvalgos ir savistabos	/	
introspekcijos sinoniminimas galėtų daryti įtaigą, kad introspekcija (lot. in-
trospectare	–	apžiūrinėti	(iš	vidaus) LoLieŽ 2007) irgi galėtų būti pirminis 
įžvalgos originalas, jei ne jos artimesnė ir platesnė sąsaja su daug senesne 
providencija. Introspekcija psichologijoje dėl savo subjektyvumo laikoma 
netekusia reikšmės (PsichŽ 1993), bet verta neužmiršti, kad tai – savista-
ba Šalk ii 1991 329, Skardžius 1998 461, nes kaip ne terminas visai gali-
mas. Providencija irgi fiksuojama tik TŽŽ 1936 (tik – Apvaizda), dar ne 
greitai ji – 1. numatymas TŽŽ 1969, 1. numatymas,	apdairumas TŽŽ 1985, 
galiausiai – 1. į žva lgumas,	numatymas,	apdairumas TŽŽ ii 2000.

Norminamojoje leksikografijoje ir naujojoje terminografijoje įžvalga pir-
miausia pasirodo paprastąja reikšme – „įžvelgimas, įsigilinimas, įsistebėjimas“ 
DŽ 1954 (nors įžvilgis knyg. – 1. „įsistebėjimas, į žva lga“, 2. „žvilgsnis“). 
LKŽ iV 1957 ir DŽ 1972 atsiranda ir mokslinė	įžvalga. Ne tik žodžiu, o 
tikrai moks l inė  įžvalga terminų žodynuose: angl. insight, vok. Einsicht, 
rus. инсайт – „staigus sunkumų bei problemos išsprendimas, netikėtas 
komplikuotų santykių ir ryšių aiškumo atsiradimas; moksleivių diagnosti-
koje – sudėtingų asmenybės bruožų, emocijų, motyvų, kurie anksčiau bu-
vo neaiškūs, praregėjimas ir naujas išsiaiškinimas. <...>“ (PT 1993). Psi-
chologai nusprendė kitaip negu pedagogai – kaip rusai: įžvalga (rus. инсайт, 
angl. insight) – kitaip ↗ insaitas, nors aiškinimas panašus: insaitas (rus. 
инсайт, angl. insight), įžvalga – „staigus ir ankstesne patirtimi tarsi nepa-
grįstas situacijos esminių santykių ir visos struktūros supratimas, problemos 
išsprendimas. – – – ∆ kilti svarbi yra parengiamoji stadija – ankstesnė žmo-
gaus veikla, perimta socialinė patirtis ir visuomeninės istorinės tos patirties 
perėmimo priemonės (kalba)“ (PsichŽ 1993). Pedagogai savo nuostatą pa-
tvirtino – įžvalga encedŽ 2007. Taigi antrinis, bet betarpiškas originalas – 
angl. insight. Dalyko specialistai iš kalbininkų teiktų atitikmenų – nuojauta,	
įžvalga,	intuicija (Rudaitienė, Vitkauskas 1998) pagrįstai pasirinko įžvalgą. 
Insaitas vartosenoje neįsigalėjo, jo svetimumas net pažymimas, pvz.: Vipas-
jana	reiškia	švarų,	gryną	matymą,	kuriam	būdinga	ypatingi	atsivėrimai,	į žva l -
gos 	ir	tai,	ką	psichologai	vadina „i n sa i tu“ (insight) J. ivanTM 2004 27.
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Platono filosofijoje kartu su jusliniu	žiūrėjimu veikia ir amžinųjų	 idėjų, 
ypač gėrio,	dvasinė	 įžvalga – tai ir yra teorija (FilŽ 2002). O pati įžvalga 
pradedama nuo „siaurosios reikšmės“ – „tiesioginis juslinis atskiro tikrovės 
reiškinio suvokimas rega“ (FilŽ 2002), kas iš tikrųjų vargu dar įžvalga. 
Tikroji įžvalga nežinia kodėl vadinama „perkeltine reikšme“ (kalbotyroje, 
kai perkėlimas nebejaučiamas – jau išblėsęs, reikšmė nebevadinama per-
keltine, o išvestine ar pan.). Įžvalgos pirmiausia skiriamos rūšys: „nepa-
vienis juslinis pagrindinių pavienio suvokimo formų buvimas“ – Kanto 
grynoji	įžvalga (stebėjimas), t. y. „viso patyrimo galimybę sąlygojanti erdvės 
ir laiko formų įžvalga“; visiškai nejuslinė intelektualinė	 įžvalga (mintinė, 
sąvokinė) ir Husserlio kategorinė įžvalga, ypač esmės	žiūra (panaši į Pla-
tono idėjų	žiūrą). Vis dėlto yra ap ibendr in t a  gyvenimo	ir	pasaulio	įžval-
ga – „bendroji dvasinė, etinė, religinė ir t. t. tikrovės apskritai ir žmogaus 
esaties samprata (pasaulio, žmogaus paveikslas), kurią susidaro individas, 
grupė, epocha. <...>. Ryšku tendencija traktuoti įžvalgą kaip čia ir dabar 
turėjimą to, kas amžinai nesikeičia ir lieka tapatu, kuo iš principo galima 
bet kada remtis“ (FilŽ 2002). Dar minėtina nepaprasčiausia rūšis – ne-
k ly s tan t i 	D i evo 	 į žva l ga ,	visio	infallibilis – apriori žinojimo	rūšis NŽA 
2014 1 50 – ne kaip patirtinis	žinojimas (52).

Neaprėpiamoje vartosenos įvairovėje pirmiausia neužmirštinas Aristote-
lio „iškeliamas pačioje žmogaus dvasios (intellectus	animae	humanae) es-
mėje glūdintis polinkis į j u s l i n ę 	į žva l gą“ (FilŽ 2002: 218). Jai gal ar-
tima betarpiškai	pagrįsta	įžvalga Schopenhauer 1995 127. Bet ir dabartiš-
kai: Politikai	daro	daugybę	svarbių	sprendimų,	bet	negali	jų	moksliškai	paaiš-
kinti.	 Jie	 tartum	 j a u č i a 	 tikrovę,	 turi	 politinę	 nuo j au t ą,	 grindžiamą	 ne	
moksliniais	 apskaičiavimais,	 bet	 daugiau	 j u s l i n iu 	 santykiu	 su	 tikrove.	 tai	
įvardijama	kaip	„in tu i c i j a“,	„nuo jau ta“,	„į žva l ga“	ir	„praktinė	išmintis.	
„Realybės	 po jū t i s“	 nėra	mistinis	 dalykas iQ 2010 3 40 (A. Jokubaitis). 
Rašytojai	šiandien	užsiima	<...>	literatūra.	Aišku,	jų	in tu i c i j a,	meninė	nuo-
voka 	ir	į žva l ga 	kartais	gali	pasakyti	daugiau	nei	kasdienybės	žurnalistų	ar	
politologijos	 analitikų	 sampro tav ima i  Sav su TV 2015 29 22. Meninė	
kūryba	yra	 i n tu i t yv i 	bū t i e s 	 t i e so s 	 į žva l ga  GrožK 1980 14 (B.Kuz-
mickas). Kita grupelė sukasi apie savęs	pažinimą per savistabą ir pan.: Ši	
programinė	 enciklika	 rodo	 šiandieninės	Bažnyčios	 kelią:	 s avę s 	 paž in imo	
i r 	į žva l gos 	kelią,	atsinaujinimo	kelią	ir	dialogo	kelią KatKŽ 1988 122. Jo	
Šventenybės	Dalai	Lamos	XIV	knyga	 „Kaip	 paž in t i 	 s ave“	 skiriama	 sa-
v i s t aba i 	ugdyti.	Me i l ė 	 i r 	į ž va l ga 	neša	mus	nušv i t imo 	link <...> Sav 
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su TV 2012 5 81. Čia šliejasi charizminė ir (pseudo)poetinė: Charizmos	
dovanas,	<...>,	krikščionybė	dar	vadina	apsireiškimo	dovanomis,	stebuklingo-
mis	dovanomis.	Tai	–	žinojimo	dovanos	(išmintis,	žinios,	dvas ios 	į žva lga),	
kalbos	dovanos	(...)	ir	galios	dovanos	(...) Sav su TV 2016 38 18. Štai	kodėl	
bardai	taip	mėgsta	vyną,	midų,	narkotikus,	kavą,	arbatą,	opijų,	sandalmedžio	
smilkalus	 ir	 tabaką	ar	kita,	kas	 leidžia	pajusti	 jėgų	pakilimą.	<...>	tai	<...>	
pakaitai	 nektaro,	 tikrojo	 dievų	 gėrimo,	 kuris	 veikia	 žmogaus	 protą,	 kai	 šis	
artėja	 prie	 t i k r o s i o s 	 į ž va l go s.	–	–	–	Pasaulio	 dvasia,	 didžiulė	 ramybė,	
būdinga	Kūrėjo	būčiai,	neatsiskleidžia	per	vyno	ir	opijaus	kerus R. W. emP 
2000 48–49. Tikra įžvalga iš tiesų yra iš mąstymo: <...>	joks	pasakojimas	
apie	visatą	negali	būti	teisingas,	jeigu	jis	nepalieka	galimybės	mūsų	mąs tymui	
v i r s t i 	 t i k ra 	 į žva l ga  C. S. LewS 2007 22. Tai teorinės	 įžvalgos MkslL 
2012 8 8, protinė	įžvalga H. D. TorV 1985 157, metafizinė	įžvalga A. MacR 
Vi 1994 303 (1977)8, filosofinė	 įžvalga NŽA 2014 1 43, religinė	 įžvalga 
RelF 1997 64, prigimtinė	filosofinė	įžvalga NŽA 2013 5 370, fenomenolo-
ginė	 įžvalga GėrK 1989 8 (B. Kuzmickas), psichologinė	 ir	 fenomenologinė	
įžvalga SLL XXiii 2007 300, gili	psichologinė	įžvalga R. FridG 1977 462.

Neretai įžvalga	 p e r sk rodž iamas 	pažinimo	 objektas SLL XXiii 2007 
300, pasitaiko kiaurai	 v e r i anč ių 	 įžvalgų NŽA 2013 1 11. Rimčiausiai 
kalbama apie įsiskverbimą:	<...>	 į s i skve rb t i 	 į	 gyvenimą	 taip,	<...>.	Tai	
įmanoma	tik	nepaprastų	dvasinių	galių	žmogui,	vadinamam	genijumi,	nes	tik	
jis	sugeba	būties	ir	daiktų	esmę	suvokti	kaip	visumą,	paversti	tai	savo	absoliu-
čia	tema	ir	šią	ypa t ingą 	į žva lgą 	labai	savitai	i š r e ikš t i 	mene,	poezijoje	ar	
filosofijoje A. ŠopGiA 1994 68. Kai įžvalgą vartoja filosofas, tai – įžvalga. 
Kai šiaip kas pafilosofuojantis, jos reikšmė blausi, sąvokos apybrėžos išplau-
kusios: <...>	 jis	 buvo	 tokios	 sielos	 būklės,	 kokią	 aš	 atpažindavau	 savyje	 ir	
kituose:	 tai	budrumo,	 į žva lgos 	 i r 	ž ino j imo,	dvasinės	malonės	būsena H. 
Hese 1991 260. <...>	klostėsi	daug	įvykių	ir	 i š gyven imų,	nuspa lv in tų	
nuostabių	į žva lgų  L. JonRvb 2008 150. <...>	–	visa	tai	perteikta	su	ypatin-
ga	l i t e ra tūr ine 	į ta iga,	į žva lga 	ir	išmintimi L. JonRvb 2008 150. Visiškai 
neapibrėžtos ir šiaip miglotos filosofinės	 ir	 literatūrinės	 įžvalgos A. JasmK 
2001 12 (M. Martinaitis), šiuolaikinės	literatūrinės	įžvalgos	užuomazgos NŽA 
2012 4 218, meninė	 įžvalga NŽA 2012 5 307, dvasios	 įžvalga Sav su TV 
2016 38 18. Nepasakytume net, kad čia paprastas įžvelgimas ar įžvalgumas. 

8 Termino įžvalga vis dėlto nėra A. Maceinos knygos Religijos	filosofija (1975) priede Retesnių	lietuviškų	
žodžių	paaiškinimas (A. MacR Vii 1994 341–345) ir knygos Asmuo	ir	istorija (1981) priede Retesnių	žo-
džių	paaiškinimas (A. MacR Vi 1994 372–374).
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Ne tikrosios, bet visai aiškios, suprantamos yra visai ne filosofinės ar psi-
chologinės įžvalgos:	technologinės	raidos	įžvalgos („foresight“) Vd 2006 16 
10 (e. Vilkas); „futurologija“	kaip	ateities	 įžvalga A. MacR Vi 1994 464; 
turėjo	nemažai	sveiko	proto	ir	šiokią	tokią	įžvalgą NŽA 2011 6 396.
Grynoji	dvasinė	/	 intelektinė	 įžvalga apibūdinama ir pagal objektus, bet 

ypač pagal ypatybes: gilios	 įžvalgos Sav su TV 2014 35 32, intelektualiai	
gilesnės	 įžvalgos NŽA 2013 4 269, didelė	 įžvalga R. W. emP 2000 35, 
prasmingos	 įžvalgos NŽA 2013 4 293, ypatinga	įžvalga A. ŠopGiA 1994 
68. Daug dažniau įžvalga čia yra „matymas; gairės; programa“: Lietuvos	
moks lo 	i r 	s tud i jų 	į žva lgos 	„Mokslioji	Lietuva	2030“	formavimas Mks-
lL 2013 10 11. <...>	grupės	mokslininkų	parengta	L i e tuvos 	ūk i o 	į žva l -
ga  Vd 2009 38 34. <...>	parašė	intriguojančias	kultūros	s t ra t eg i j o s 	ga i -
r e s.	 <...>.	Greitam	 žygiui	 nuo	 s t r a t e g i n i ų 	 į ž v a l gų 	 iki	 įgyvendinimo	
susiklostė	tinkamos	sąlygos iQ 2010 5 89. Nacionalinės	kompleksinės	pro-
gramos	turėjo	suformuoti	 tam	tikras	s t ra t eg in e s 	 į žva l gas 	–	ką	tvarkyti	
ir	keisti MkslL 2013 10 5. Tokios reikšmės yra bene ir toliaregiška	įžvalga 
Sav su TV 2012 37 4, atidesnė	įžvalga NŽA 2013 1 14, sėkminga	įžvalga 
Vd 2011 4 29, įspūdinga	 įžvalga NŽA 2013 5 370, pozityvi	 įžvalga iQ 
2011 7 17, radikalios	 įžvalgos NŽA 2011 8 536, skeptikų	 įžvalgos NŽA 
2014 5 26. Kai kur matoma reikšmė „išvados; teiginiai; nuomonė“: ana-
litikų	įžvalgos NŽA 2011 6 419, naujausių	tyrimų	įžvalgos MkslL 2015 8 
10, struktūrinės	analizės	įžvalgos Litišv ii 1997 83. Niekas nenori būti be 
įžvalgų: būrėjos	įžvalgos ir ekstrasensės	įžvalgos Sav su TV 2010 40 25.

Terminizacijai privali ir tinkama gramatizacija – be galutinio gramatinio 
įforminimo ji lyg nebaigta. Šiuo atveju tai būtų prielinksninė konstruk-
cija: į žva lga  į  vidinę e smę ir p r a smę  Schopenhauer 1995 236, netin-
kama – linksninė: į ž va l gos 	tapatybės	ir	imagologijos	k l aus ima i s  MkslL 
2013 5 12, dar labiau dalyvinė ir padalyvinė: įžvalgos,	užgriebiančios	giliau 
NŽA 2015 8 24, reikia	nemažos	į žva l gos 	no r in t 	atskirti,	<...> Vd 2011 
8 43, net jungtukinė: priklausys	nuo	mūsų	į žva l gos,	kad 	savas	mąstymas	
yra	 nusakomas	 tik	 sava	 kalba A. MacR Vi 1994 309. ypač parazituoja 
įžvalga	apie: Šv.	Tomo	į žva l gos 	ap i e 	palaimingąjį	r e g ė j imą 	rodo	jo	troš-
kimą	 būti	 tikru	 kontempliatyviuoju	–	 žmogumi,	 kuris	 į	Dievą	 ž v e l g i a 	 Jo	
paties	šviesoje	bei	Jo	meilėje	ir	kuris	dėl	to	viską	r eg i 	Dievo	šviesoje	bei	mei-
lėje M.-D. PhilTi 2009 513. Czesławo	Miłoszo	geniali	į ž va l ga 	„Pavergta-
me	 prote“	 ap i e 	<...>	 ba imę  iQ 2011 5 13. Autoriaus	 į ž va l go s 	 ap i e	
m in i o s 	f enomeną  Vd 2011 25 57. <...>	primena	Hannah	Arendt	klasi-
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kines	į žva l gas 	ap i e 	totalitarinio	sąjūdžio	propagandos	me lą  NŽA 2014 
2 64. Beje, dažniausiai čia yra ne tikroji įžvalga:	 įžvalgos	 apie	 praeities	
pažinimo	galimybes	ir	ribas NŽA 2011 6 429, įžvalgos	apie	mokslinių	tyri-
mų	krypčių	plėtros	tendencijas,	perspektyvas MkslL 2009 7 2, įžvalgos	apie	
dabartinės	Lietuvos	 būklę NŽA 2011 3 158, įžvalga	 apie	 kitą	Lietuvą iQ 
2010 4 9, įžvalgos	apie	Vilniaus,	<...>,	ir	Prahos	kultūrines	sąsajas MkslL 
2014 12 12, įžvalgos	apie	ūkių	rinkodaros	formavimą MkslL 2016 7 5, net 
įžvalgos	apie	 galindus Vor 2014 3 10, tiesiog – apie	 tai Vd 2011 18 37, 
Vor 2014 13 11.
Teoriją reikia kurti, galima turėti, žiūra	duota arba tiesiog yra. Įžvalgą 

reikia turėti, bet galima ir daryti MkslL 2013 10 5, epochos stiliumi – su-
formuoti MkslL 2013 10 5, kitiems – pateikti Vd 2011 18 37, Sav su TV 
2012 3 5, Vor 2014 3 10, daug – berti NŽA 2013 5 370, pasidalyti Vd 
2014 13 11, MkslL 2016 7 5, retai – patirti Sav su TV 2014 35 32. Retas 
junginys – savitai	 išreikšti A. ŠopGiA 1994 68. Įžvalga galima kariškai 
apsiginkluoti NŽA 2012 2 129, jos gali pristigti Vd 2005 6 28. Ji gali pil-
dytis Vd 2011 10 35, Vor 2013 11 15.

Aišku, kad įžvalga padaryta iš įžvelgti, nors svarbiausia – tai vertinys 
(angl. insight, lot. providentia). Visai suprantama, kad DŽ 1972 ir 1993, 
2000 įžvelgti – dar tik „įžiūrėti, pastebėti“. LKŽ XX 2002 1įžvelgti 2. prk. 
„įsigilinus suvokti“ ir tai žinoma jau iš senųjų raštų – Volfenbiutelio Pos-
tilės (1573), F. W. Haacko, P. Ruigio, K. Milkaus žodynų, žinoma, ir 
naujųjų raštų – Maironio, Šatrijos Raganos, Vydūno, V. Mykolaičio-Putino 
ir kt. Veiksmažodžio įžvelgti (su valdomu galininku) dažnai pasigaunama 
kaip tik todėl, kad nereikėtų negyvo junginio daryti	 įžvalgą, pvz.: Menas	
savo	esme	esąs	nesuinteresuotas	intuityvus	tikrovės	stebėjimas,	savita	pažinimo	
rūšis,	 autentiškai	 į žve l g ian t i 	 t i k rovę  GrožK 1980 15 (B. Kuzmickas). 
Istorizmas	(...)	–	iš	filosofinio	bei	istorinio	mokslinio	istorijos	aiškinimo	XIX	a.	
atsiradęs	mąstymo	būdas,	 kuris	 paskui	 rėmėsi	Dilthen’aus	 istorijos	 reiškinių	
supratimu,	turinčiu	į žve lg t i 	skirtingus	ir	kintančius	gyvenimo	įvairiose	epo-
chose	p rasmių 	sąryš ius  FilŽ 2002 97. <...>	peikia	pozityvistinę	kalbos	
sampratą,	kuri	r eg in t i 	žodyje yra tik	jungiamąjį	veikmenį,	o	ne į žve lg ian-
t i 	 jame	„me ta f i z inės 	 jo	g e lmės 	bei	r e ikšmės“ A. MacR Vi 1994 461 
(1977). Tai	<...>	rimta	poetinė	pastanga	savitu	poetiniu,	labai	skambiu	žodžiu	
perteikti	dvasinį	būvį	šiandieninio	žmogaus,	žinančio,	kad	Dievas	yra	s l ėp i -
n ingas.	Kitais	žodžiais	poetas	Maceina	nori	į žve l g t i 	nors	trupučiuką	Die-
vo 	s lap t i e s,	kaip	nors	prie	jo	prieiti	arčiau Sant 1992 2 31. <...>	žmogus	
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pajėgus	savo	in t e l ek tu 	į žve lg t i 	g ė r į,	kuris	yra	universalus	(pažinus	nor-
maliam	protui) NŽA 2012 4 229. <...>	 jaučiau,	 kad	man	 reikia	 geresnės 
[intelektinės] regos,	jei	noriu	į žve lg t i 	viso	to	e smę  PrRAp 1979 191. Kai 
omenyje turima ne tikroji, o paprastoji įžvalga, tai tik įžvelgti tėra galimas: 
įžvelgti	inovacijų	galimybes Sav su TV 2014 31 5, aplinkos	niokojimo	grėsmę 
KB 2012 7–8 7, ką	nors	bloga NŽA 2011 6 464, tiesiog ką	nors NŽA 2012 
5 307, ar daug	ką V. Jer M–P 1992 45.

Visą vaizdą dar papildo ir paryškina pažyminys įžvalgus:	<...>	 iškelia	
gerokai	laisvesnę	ir	gyvesnę,	kupiną	į žva l g i o s 	i n tu i c i j o s 	ir	ironijos	filo-
sofavimo	manierą A. ŠopGiA 1994 15 (A. Andrijauskas). Dievas	jam [Sa-
liamonui] tarė:	„Kadangi	<...>	prašei	sau	 im laus 	 į žva l gumo,	kad	galė-
tumei	žinoti,	kas	yra	 teisinga,	<...>	suteikiu	 tau	 i šm in t ingą 	 i r 	 į žva l g i ą	
š i rd į“ (...) VL 1997 101 4. Tas	ne	rašytojas,	kuris	žmogaus	ak i s (=akių) 
nepadarė	šiek	tiek	į žva l g e sn ių  K. PaustAR 1958 29. Ne tik akys, bet ir 
įžvalgi	sąmonė NŽA 2014 5 65, gilus,	įžvalgus	mąstymas Vd 2016 26 41. 
Taip ir ypatybės abstraktas: Į žva l gumas,	kurį	vadiname	Vaizduote,	–	 tai	
labai	 jautri	v id in ė 	 r ega,	kurios	negalima	 išmokti,	 tai	 i n t e l ek to 	ypatybė,	
kai	gebama	pamatyti	visa,	ką	tikrai	reikia	matyti R. W. emP 2000 46. Re-
tai pasitaiko įžvalgiai	suvokti KB 1991 11 44, MkslL 2013 10 5.

Du lietuviški terminai, indukuoti tarptautinės, istoriškai nevienareikšmės 
teorijos, nėra nei jos atitikmenys ar pakaitai, nei tarpusavyje sinonimai. 
Tarmėse daugiareikšmė, bendrinėje kalboje gan reta žiūra terminizuota 
labai tolima specialia reikšme. Naujadaras įžvalga (nors iš įprasto įžvelgti 
ir greta seniai dažno įžvalgus) – irgi labai specialios termininės reikšmės, 
bet gerokai užgožiamas plačios, ne visada apibrėžtos determinizuotos ir 
net eksterminizuotos vos ne beprasmiškos vartosenos.

BeN D RO Si O S  i Š VA D O S
Žodžiai – ne prekės. Gyvenimo tarptautiškumo reikmė yra antrinė: pirmi-

niai, prigimtiniai yra tautiškumai – kultūriškai ir civilizaciškai, istoriškai ir 
struktūriškai labai skirtingi. Panašiai ir leksikos tarptautiškumas – nors žo-
džiai nemokami, bet vis siekiamasi savybės – ją išlaikyti, jos pasidauginti – 
prisikurti. Kalba gyviausia, kai gimdo, ugdo ir gerbia senovę, brangina.

Antikinių ir Vakarų kalbų (per jas – ir iš Rytų) leksinės indukcijos bangos 
neša mums ne tik reikalingų tarptautinių žodžių ir sunkiai išvengiamų tarp-
tautinių vertinių, bet ir nereikalingo – savybę naikinančio pertekliaus – vie-
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nodai nereikalingų puikių, prašmatnių ir – drįskime pasakyti sau! – nekul-
tūros apnašų ir nuosėdų. Nuo pat lietuvių bendrinės – senosios rašomosios – 
kalbos pradžios ir kiekvieną žymesnį tarpsnį tarptautinių žodžių (ir šiaip 
skolinių, net svetimybių) nepertraukiami ir įvairūs srautai įvairiais būdais 
pinasi į gimtosios savivokos ir savipratos, pasaulėjautos, pasaulėvokos ir 
pasaulėžiūros dvasines, kultūrines ir socialines sistemas ir kompleksus, ver-
tybes ir savivertę, keičia – pildo, restruktūruoja ir ardo nejučiomis ir žy-
miai – vaisingai, giliai, paviršutiniškai, grėsmingai ir net pavojingai. Jau ne 
šiandien teisingai pastebėta, kad lietuviai – ko blogo amžinai – lengvai ir 
našiai v i r šk ina  svetima (kulinariškai panašu ir į nesveiką neišrankumą), 
bet būtina papildyti – nelengvai verda savo puodą. Žinia, kūrybiškumas – 
daug sunkiau. Bet kas tenkinasi lengvu – eina į pakalnę ir šalikeles.

Nuodugniau sistemiškai patyrinėjus vienos tarptautinių terminų grupės 
(grįstos svarbiausia jusle – „žiūrėti“) indukcijos lietuvių kalboje bangeles 
pirmiausia krinta į akis ir širdį tų duodančiųjų kalbų semantinis gyvastin-
gumas, kūrybingumas, motyvacinis laisvumas ir išradingumas, bet ir rai-
dos pagrįstumas, sąryšingumas, žinoma, ir jos nuostabūs visapusiški vai-
siai – viskas įvardyta, bet kito – pervardyta, nauja priimta ir sena neuž-
miršta. Ar tai nebūtų ir mums, imančiajai kalbai – impulsas ir pavyzdys? 
Daug kur savo kalbos – ir bendrinės istorijoje matome arba to trūkus, 
tarpais net nebuvus arba prigrebezojus ir nereikalingų, ir nevykiausių ar 
vos pusėtinų naujadarų. Tačiau ar jau neskatino ir savo pavyzdžiu nemo-
kė S. Daukantas: „<...> turi savo ypatingą kalbą, būtinai [t. y. visai] įvai-
rią [t. y. nepaprastą, skirtingą] nuo kitų kalbų, <...>, kurioje visa gal 
permanyti ir visa apreikšti“ (Daukantas 19761: 407–408)? esmingai pri-
deda vilties P. Skardžius: „<...> lietuvių kalboj nemaža naujadarų yra 
sudaryta savaimingiau, negu, sakysime, latvių, rusų ar vokiečių kalbose“ 
(Skardžius 1998: 435). Deja, krypstama jau į šalikeles ir lankas – lietuvių 
kalba pašlijo į lenkų kalbos pusę, kur terminijose (moksle!) gausybė tarp-
tautinių žodžių pakaitų, o paprastojoje, net šnekamojoje kalboje pilna 
tarptautinio poniškumo. Tai gyvenimo	būdo laikų tuštybės pakirmiję vaisiai.

Vis tik turime ir jau dažnėjančią būtovę ir veržliai plintančią žiūrą – 
motyvuotą kaip teorija, o skirtingą, taigi savą žodį ir savą semantinį re-
zultatą, nors sužadintą (indukuotą) iš toli. Vėlgi – nepulkime visi per 
vienas kitą aklai į abejotiną determinizaciją ar tiesiog nenusakomą, ne-
apibrėžtą ekstermin(iz)aciją – taip nutiko su įžvalga (čia ji negražiai lenk-
tyniauja su iššūkiu).
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Todėl visokio norminimo (standartizavimo), tvarkybos ir ugdybos kel-
rodžiu linkėtina rinktis tokią G. K. Chestertono maksimą: „<...> jei jau-
čiame ypatingą aistrą viską sutvarkyti, turime nuolatos primygtinai karto-
ti, kad viskas gali pagesti“ (G. K. ChestO 1998: 158). Kai galimybių 
viską gadinti aukščiau kaklo, daugiau negu nuostabą kelia visai naujo 
terminologijos teorijoje ir praktikoje žmogaus mėginimas ją iš karto pa-
kreipti į kažkokią rinkos ir nuomonių kalbotyrą (Vladarskienė 2015), labai 
netiksliai operuojant sąvokomis (pavyzdžiui, stilistinė	lingvistika 98 – vie-
toj lingvistinės	stilistikos) ir nesuvokiant terminologo vaidmens (pavyzdžiui, 
„terminų tvarkybos būdai yra svarbūs vieno kurio konkurento įsitvirtini-
mui vartosenoje“ 100). Menkinti terminologiją ir griauti kalbininkų ter-
minologų autoritetą yra kam ir taip.

Š A LT I N I A I

AurAug išp 2004  – Aurelijus Augustinas. Išpažinimai. Vert. e. Ulčinaitė ir V. Stalioraitytė, Vilnius: 
Aidai.

A. BaumG 2007   – Bauman A. Globalizacija:	pasekmės	žmogui. Vert. V. Rubavičius, Vilnius.
B ir KŽ 1997   – Buračas A. Bankininkystės	ir	komercijos	terminų	aiškinamasis	žodynas, 

Vilnius–Kaunas.
K. BradPvs 1990   – Bradūnas K. Prie	vieno	stalo, Vilnius: Vaga.
DŽ 1954    – Dabartinės	lietuvių	kalbos	žodynas. Ats. red. J. Kruopas, Vilnius: Valstybinė politinės 

ir mokslinės literatūros leidykla.
DŽ 1972    – Dabartinės	lietuvių	kalbos	žodynas. Ats. red. J. Kruopas, Vilnius: Mintis.
DŽ 1993    – Dabartinės	lietuvių	kalbos	žodynas. Vyr. red. S. Keinys, Vilnius: Mokslo ir enciklo-

pedijų leidykla.
DŽ 2000    – Dabartinės	lietuvių	kalbos	žodynas. Vyr. red. S. Keinys, Vilnius: Mokslo ir enciklo-

pedijų leidybos institutas.
R. W. emP 2000   – emerson R. W. Poetas. Vert. N. S. Pukinskaitė, Vilnius: Vyturys.
eTŽ 1966    – Rusiškai	lietuviškas	ekonomikos	terminų	žodynas. Red. kol. K. Meškauskas (ats. 

red.), A. Poviliūnas, V. Puronas, A. Skupeika, Vilnius: Mintis.
Fausti 2006    – Daktaro	Johano	Fausto,	<...>,	istorija. Vert. L. Citavičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatū-

ros ir tautosakos institutas.
R. FridG 1977   – Fridentalis R. Getė. Vert. e. Vengrienė ir J. Kilius, Vilnius: Vaga.
J. GaarSP 1998   – Gaarder J. Sofijos	pasaulis. Vert. e. išganaitytė, Vilnius: Tyto alba.
A. Gude 2000   – Gudavičius A. Etnolingvistika, Šiauliai.
H. Hese 1991   – Hesė H. Esė. Vert. Z. Ardickas, Vilnius: Mintis.
HŠv 1994    – Dilytė D. Heladės	šviesa, Vilnius: Lietus.
i ir B 1988    – Istorija	ir	būtis, Vilnius: Mintis.
iQ      – IQ (žurnalas).
J. ivanTM 2004   – ivanauskaitė J. Tibeto	mandala, Vilnius: Tyto alba.
A. JasmK 2001   – Jasmantas A. Klajūnas, Vilnius: Aidai.
V. JerM–P 1992   – Jerofejevas V. Maskva–Petuškai. Vert. R. Vanagas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjun-

gos leidykla.
L. JonRvb 2008   – Jonušys L. Rūmas	virš	bedugnės, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
KatKŽ 1989    – Katalikų	kalendorius	žinynas, Kaunas–Vilnius.
KB      – Kultūros	barai (žurnalas).
KV      – Kalba	Vilnius (laikraštis).
C. S. LewS 2007   – Lewis C. S. Stebuklai. Vert. J. Kriūnienė, Kaunas: Verba vera.



236 Jonas Klimavičius | Terminas prie termino. X

L ir M     – Literatūra	ir	menas (laikraštis).
Litišv ii 1997   – Lituanistika	XXI	amžiaus	išvakarėse 2, Vilnius: Pasaulio lituanistų bendrija.
LKRŽ 1948    – Lietuvių	kalbos	rašybos	žodynas. Red. K. Gasparavičius, N. Grigas, J. Lazauskas, 

K. Ulvydas ir A. Žirgulys, Kaunas: Valstybinė enciklopedijų, žodynų ir mokslo 
literatūros leidykla.

LKŽ i2 1968    – Lietuvių	kalbos	žodynas 1, Vilnius: Mintis.
LKŽ iV 1957   – Lietuvių	kalbos	žodynas 4, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros 

leidykla.
LKŽ iX 1973   – Lietuvių	kalbos	žodynas 9, Vilnius: Mintis.
LKŽ X 1976   – Lietuvių	kalbos	žodynas 10, Vilnius: Mokslas.
LKŽ Xi 1978   – Lietuvių	kalbos	žodynas 11, Vilnius: Mokslas.
LKŽ Xii 1981   – Lietuvių	kalbos	žodynas 12, Vilnius: Mokslas.
LKŽ XiX 1999   – Lietuvių	kalbos	žodynas 19, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
LKŽ XX 2002   – Lietuvių	kalbos	žodynas 20, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.
LLitenc 2001   – Lietuvių	literatūros	enciklopedija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas.
LRKŽ 1971    – Lyberis A. Lietuvių–rusų	kalbų	žodynas, Vilnius: Mintis.
LRKŽ 1988    – Lyberis A. Lietuvių–rusų	kalbų	žodynas, Vilnius: Mokslas.
A. MacR Vi, Vii 1994  – Maceina A. Raštai 6, 7, Vilnius: Mintis.
MairR iii2 1992   – Maironis. Raštai 3 2, Vilnius: Vaga.
L. Mal, i. GitČ 1989  – Maliuginas L., Gitovič i. Čechovas. Vert. J. Vaitkus, Vilnius: Vyturys.
T. ManLV 1964   – Manas T. Lota	Veimare. Vert. V. Petrauskas, Vilnius: Vaga.
H. MelveK 1987  – Melvilis H. Enkantados.	Kelionė	po	Europą	ir	Levantą. Vert. O. Armalytė, Vilnius: 

Mintis.
A. MickLBP 1975  – Mickevičius A. Lyrika.	Baladės.	Poemos, Vilnius: Vaga.
MistŽ 2000    – Mokyklinis	istorijos	žodynas. Sudarė A. endzinas, ii pat. leid., Vilnius: Biblion.
MkslL     – Mokslo	Lietuva (laikraštis).
NŽA     – Naujasis	židinys–Aidai (žurnalas).
OD 1984    – Parandovskis J. Olimpijos	diskas. Vert. D. Urbas, red. A. Gailius, Vilnius: Vaga.
K. PaustAr 1958   – Paustovskis K. Aukso	rožė. Vert. e. Murkienė, Vilnius: Valstybinė grožinės litera-

tūros leidykla.
M.-D. PhilTi 2009  – Philippe M.-D. Trys	išmintys, Vilnius: Agapetos.
P ir Le i 1978   – Poetika	ir	literatūros	estetika 1, Vilnius: Vaga.
P ir Le ii 1989   – Poetika	ir	literatūros	estetika 2, Vilnius: Vaga.
PokAk 1991    – Pokalbių	akiračiai, Vilnius: Vaga.
PrRAp 1979    – Prancūzų	romantikų	apysakos. Vert. R. Ramunienė, Vilnius: Vaga.
RLKŽ ii 1967   – Rusų–lietuvių	kalbų	žodynas 2. Paruošė V. Baronas, V. Galinis, red. B. Larinas, 

J. Macaitis, Vilnius: Mintis.
RLKŽ iii 1984   – Rusų–lietuvių	kalbų	žodynas 3. Sudarė J. Kardelytė, J. Macaitis, A. Mankevičienė, 

Vilnius: Mokslas.
RLŽ 1924    – Baronas J. Rusiškai	lietuviškas	žodynas, Kaunas.
Sant     – Santara (žurnalas).
Sav su TV    – Savaitė	su	TV (savaitraštis).
SD 1642    – Pirmasis	lietuvių	kalbos	žodynas: Konstantinas Sirvydas. Dictionarium	trium	lingua-

rum [fotografuotinis tekstas], Vilnius, 1979.
SLL XXiii 2007   – Senoji	Lietuvos	literatūra 23, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
V. ŠeksR Vi 1965  – Šekspyras V. Raštai 6, Vilnius: Vaga.
A. ŠliogD ir M 1988  – Šliogeris A. Daiktai	ir	menas, Vilnius: Mintis.
A. ŠopGiA 1994   – Šopenhaueris A. Gyvenimo	išminties	aforizmai. Vert. A. Tekorius, Vilnius: Pradai.
ŠRSdv 1969    – Šatrijos Ragana. Sename	dvare, Vilnius: Vaga.
Techenc iV 2010  – Technikos	enciklopedija 4, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
H. D. TorV 1985   – Toro H. D. Voldenas,	arba	gyvenimas	miške. Vert. R. Pavilionis, Vilnius: Vaga.
Vd      – Veidas (žurnalas).
VL      – Valstiečių	laikraštis (laikraštis).
Vor      – Voruta (laikraštis).



237Terminologija | 2016 | 23

L I T E R AT Ū R A 9

AntŽ 1998: Antikos	žodynas. Vert. R. Kumžienė, A. Tekorius, A. Trakymas, ats. red. D. Staškevičienė, 
Vilnius.

Anzenbacher A. 1992: Filosofijos	įvadas. Vert. A. Degutis, D. Macevičienė, T. Raudeliūnas, T. Sodeika,   
A. Sverdiolas, G. Žukas, Vilnius: Katalikų pasaulis.

Būga K. 1959: Rinktiniai	raštai 2, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla.
G. K. ChestO 1998: Chesterton G. K. Ortodoksija. Vert. R. Drazdauskienė, Vilnius: Aidai.
Dambrauskas A. 1974: Graikų teatras ir Sofoklis. – Sofoklis. Tragedijos, Vilnius: Vaga, 295–305.
Daukantas S. 19761: Raštai 1, Vilnius: Vaga.
Daukantas S. 1984: Vertimai	ir	sekimai, Vilnius: Vaga.
Daukantas S. 19951: Istorija	žemaitiška 1, Vilnius: Vaga.
encedŽ 2007: Jovaiša L. Enciklopedinis	edukologijos	žodynas, Vilnius: Gimtasis žodis.
etet Vi 1982: Etikos	etiudai 6, Vilnius: Mintis.
FilŽ 2002: Halder A. Filosofijos	žodynas. Vert. A. Tekorius, Vilnius: Alma littera.
Gaivenis K. 1983: S. Šalkauskio terminologijos teorija. – Lietuvių	kalbotyros	klausimai 22, Vilnius: Mokslas, 

128–136.
GėrK 1989: Gėrio	kontūrai, Vilnius: Mintis.
GrLŽ 1979: Graikų–lietuvių	kalbų	žodynas. Sudarė R. Mironas, Vilnius.
GrožK 1980: Grožio	kontūrai, Vilnius: Mintis.
A. GurvVKK 1989: Gurvičius A. Viduramžių	kultūros	kategorijos. Vert. V. Nekrašienė, Vilnius: Mintis.
Jankauskas S. 1987: Antikinės filosofijos ištakos. – Problemos 1987 36.
Klimavičius J. 1975: Tarptautinių ir lietuviškųjų terminų sinonimija terminografijoje. – Lietuvių	kalbotyros	
klausimai 16, Vilnius: Mokslas, 91–123.

Klimavičius J. 1996: Kuo prasikalto „mūsų kalbininkai“ ir rinkodara? – Gimtoji	kalba 8, 5–8.
Klimavičius J. 2014: Kazimieras Gaivenis – žmogus ir mokslininkas. – Terminologija 21, Vilnius: Lietuvių 

kalbos institutas, 218–227.
Klimavičius J. 2015: Smarkus žemaitis. – Atsiminimai	apie	Vytautą	Vitkauską, Vilnius: Lietuvių kalbos drau-

gija, Lietuvių kalbos institutas, 31–51.
L ir i 1980: Laikas	ir	idėjos, Vilnius: Mintis.
LKV 1950: Lietuvių	kalbos	vadovas.	Tartis	ir	rašyba.	Kirčiavimas.	Kalbos	dalykai.	Žodynas. Sudarė prof. dr. 

Pr. Skardžius, St. Barzdukas ir J. M. Laurinaitis, [Miunchenas]: Ventos leidykla: Lietuvių tremtinių bend-
ruomenė + Ž: Žodynas, 159–604.

LoLieŽ 1996: Kuzavinis K. Lotynų–lietuvių	kalbų	žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
LoLieŽ 2007: Kuzavinis K. Lotynų–lietuvių	kalbų	žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

institutas.
Nekrašas e. 2004: Filosofijos	įvadas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
Piročkinas A. 2000: Jonas Jablonskis – naujų žodžių kūrėjas. – Gimtasis	žodis 10, 2–6; 11, 14–16; 12, 7–12.
PsichŽ 1993: Psichologijos	žodynas. Spec. red. R. Augis ir R. Kočiūnas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 

leidykla.
PT 1993: Jovaiša L. Pedagogikos	terminai, Kaunas: Šviesa.
RelF 1997: Jacopozzi A. Religijos	filosofija. Vert. R. Šerpytytė, Vilnius: Aidai.
RelŽ 1991: Religijotyros	žodynas. Ats. red. A. Rybelis, Vilnius: Mintis.
Rudaitienė V., Vitkauskas V. 1998: Vakarų	kalbų	naujieji	skoliniai, Vilnius: enciklopedija.
Schopenhauer A. 1995: Pasaulis	kaip	valia	ir	vaizdinys. Vert. A. Šliogeris, Vilnius: Pradai.
SenGr 1995: Kleras Dž. D. Senovės	Graikija. Vert. N. Skliutaitė, Vilnius: Alma littera.
SenGri 1955: Sergejevas V. S. Senovės	Graikijos	istorija. Red. Vyt. Petrauskas, Vilnius: Politinės ir mokslinės 

literatūros leidykla.
SenGrK 2007: Dilytė D. Senovės	Graikijos	kultūra, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
Sezemanas V. 1970: Estetika, Vilnius: Mintis.
Skardžius P. 1998: Lietuviški tarptautinių žodžių atitikmenys. – Rinktiniai	raštai 3, Vilnius: Mokslo ir encik-

lopedijų leidybos institutas, 428–507.
SNŽŽ 1907: Svetimų	ir	nesuprantamų	žodžių	žodynėlis. Sudarė J. Šlapelis, Tilžė.

9 Kai kurios literatūros pozicijos kartu yra ir kalbos duomenų šaltiniai.



238 Jonas Klimavičius | Terminas prie termino. X

SNŽŽ 1924: Norkus J. Svetimų	ir	nesuprantamų	žodžių	žodynėlis, Kaunas: „Vaivos“ b-vė.
STŽŽ 1923: M. ir S. Svetimų	ir	tarptautiškų	žodžių	žodynėlis, Šiauliai: „Vilties“ dr-ja.
Stoškus K. 1981: Hedonistinė estetika ir meno rangai. – Estetinė	kultūra 1, Vilnius: Mintis, 21–74.
STŽ 1996: Sporto	terminų	žodynas. Parengė S. Stonkus, Kaunas.
STŽ 2002: Sporto	terminų	žodynas. Parengė S. Stonkus, 2-asis pat. ir pap. leid., Kaunas.
SWO 1997: Słownik	wyrazów	obcych. Red. e. Sobol, Warszawa.
ŠalkR ii 1991: Šalkauskis S. Raštai 2, Vilnius: Mintis.
TŽŽ 1936: Tarptautinių	žodžių	žodynas. Sudarė K. Boruta, Pr. Čepėnas, S. Sirutytė-Čepėnienė, redagavo J. 

Žiugžda, peržiūrėjo Vacl. Biržiška, Pr. Dovydaitis, Kaunas: Spaudos fondas.
TŽŽ 1951: Tarptautinių	žodžių	žodynas. Redagavo i. V. Liochinas ir F. N. Petrovas, vertė O. Katinskaitė, Ch. 

Lemchenas, J. Talmantas, lietuviškąjį leidimą redagavo Ch. Lemchenas, Vilnius.
TŽŽ 1969: Tarptautinių	žodžių	žodynas. Redagavo i. Liochinas, S. Lokšina, F. Petrovas (vyr. redaktorius) ir 

L. Šaumianas, vertė O. Doveikienė, J. Kabelka ir Ch. Lemchenas, lietuviškąjį leidimą redagavo Ch. 
Lemchenas, Vilnius.

TŽŽ 1985: Tarptautinių	žodžių	žodynas. Ats. redaktorius V. Kvietkauskas, Vilnius.
TŽŽ 2001: Tarptautinių	žodžių	žodynas. Ats. redaktorius A. Kinderys, Vilnius: Alma littera.
TŽŽ 2013: Tarptautinių	žodžių	žodynas, Vilnius: Alma littera.
TŽŽ ii 2000: V. Vaitkevičiūtė. Tarptautinių	žodžių	žodynas. L–Ž, Vilnius.
Vladarskienė R. 2015: Skolintų ir lietuviškų ekonomikos terminų konkurencija. – Terminologija 22, 98–109.
VLe Viii 2005: Visuotinė	lietuvių	enciklopedija 8, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
VLe XVi 2009: Visuotinė	lietuvių	enciklopedija 16, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
VLe XVii 2010: Visuotinė	lietuvių	enciklopedija 17, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLe XViii 2010: Visuotinė	lietuvių	enciklopedija 18, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLe XXi 2012: Visuotinė	lietuvių	enciklopedija 21, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.

Gauta 2016-10-17

Jonas Klimavičius
erfurto g. 56-14
LT-04107 Vilnius, Lietuva



 
Recenzijos,	apžvalgos, 
informacija,	bibliografija



240 Jolanta Gaivenytė-Butler | 

i l o n a  M i ck i e n ė ,  B i r u t ė  B r i a u k i e n ė

L i eT U Vi Ų  T eR M i N O LO Gi J O S 

A SPeK TA i : M eTO D i N ė  M O KO M O J i 

K N yGA  [ e l e k t ro n i n i s  i š t e k l i u s ] 

V i l n i u s : V i l n i a u s  u n ive r s i t e t a s , 

2 0 1 6 .  – 6 7  p. 

i SBN  9 7 8 -6 0 9 -4 5 9 -7 1 0 -7

j o l a n T a  g a i v e n Y T Ė - b u T l e r
Lietuvių	kalbos	institutas

V ilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas 2016 m. išleido 
ilonos Mickienės ir Birutės Briaukienės parengtą elektroninę me-
todinę mokomąją knygą Lietuvių	 terminologijos	 aspektai. Knygos 

leidimui pritarta Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Ta-
ryboje, ją recenzavo dvi recenzentės.

Leidinys labai aktualus. Lietuvių terminologijai skirtų leidinių, ypač 
mokomųjų, nėra daug. Studentams, ko gero, daugiausiai tenka remtis dar 
1980 m. išleista Stasio Keinio Terminologijos	abėcėle ir Kazimiero Gaivenio 
knyga Lietuvių	terminologija:	teorijos	ir	tvarkybos	metmenys (2002). inter-
nete buvo prieinamas Jūratės Lubienės terminologijos paskaitų konspektas, 
dar galima rasti Antano Smetonos ir egidijaus Zaikausko parengtų atski-
roms terminologijos temoms skirtų paskaitų santraukų, 2006 m. pareng-
tas europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kal-
bos departamento trumpas terminologijos vadovėlis vertėjams, teoriniai 
ir praktiniai terminologijos dalykai aptariami profesinei kalbai skirtų va-
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dovėlių skyriuose, tačiau atskiros, lietuvių terminologijai skirtos išsamios 
mokomosios priemonės iki šiol nebuvo. 

Mokomojoje knygoje Lietuvių	 terminologijos	 aspektai aptarti svarbiausi 
terminologijos klausimai – pradedama nuo teorinių aspektų, vėliau perei-
nama prie praktinių. Knygą sudaro vienuolika skyrių, kuriuose supažin-
dinama su lietuviškos terminijos raida, terminologijos kaip mokslinės ir 
praktinės disciplinos kūrimosi istorija, aiškinamos pagrindinės terminolo-
gijos sąvokos, aptariami terminų šaltiniai, daryba, reikalavimai, trūkumai 
ir terminų tvarkybos būdai. Leidinio gale įdėtas naudotos ir rekomenduo-
jamos literatūros sąrašas. 

Knygos pratarmė prasideda tokiais autorių žodžiais: 
„Mokslas yra didis ir amžinas, o žmogaus gyvenimas – trumpas. Vienos moks-
lo šakos greitai sustiprėja ir padaro pažangą, o kitų raida – ilga ir vangi. Termi-
nologija – taikomojo mokslo šaka. Visame pasaulyje ji formuojasi neskubiai ir 
sunkiai tarsi nežinodama prie ko šlietis – prie kalbotyros, informatikos ar ku-
rios kitos mokslo šakos“ (p. 5).

Gražiai parašyta. Beveik taip pat gražiai, kaip K. Gaivenis rašė straipsnyje 
„Keletas minčių apie terminologiją“, išspausdintame Terminologijos žurnale: 

„Sako, kad Sorbonos universiteto kieme stovi saulės laikrodis su lotynišku už-
rašu „Sicut umbra dies nostrae“ („Kaip šešėlis mūsų dienos“). Mokslas iš tiesų 
yra didis ir amžinas, o žmogaus gyvenimas trumpas. Tačiau ir mokslas mokslui 
nelygu. Vienos mokslo šakos atsiradusios greit sustiprėja ir iškart padaro didelę 
pažangą, o kitų raida – ilga ir vangi. Terminologija – taikomoji mokslo atšaka. 
Visame pasaulyje ji formuojasi neskubriai ir sunkiai, tarsi nežinodama prie ko 
jai šlietis – prie kalbotyros, informatikos ar dar kurios kitos mokslo šakos“ 
(Gaivenis 1998: 89).

Manykime, kad autorės tiesiog pamiršo pridėti nuorodą. 
Pirmas leidinio skyrius skirtas lietuviškos terminijos raidai. Jį skaitant 

pirmiausiai krinta į akis tai, kad autorės, kalbėdamos apie terminiją, pra-
maišiui vartoja du žodžius – terminologija ir terminija. Terminų visuma 
lietuviškai išties pavadinama dvejopai: dvi terminologijos reikšmės užfik-
suotos Dabartinės	lietuvių	kalbos	žodyne (DLKŽ 2015), Kalbotyros	terminų	
žodyne (KTŽ 1990) ir Tarptautinių	 žodžių	 žodyne (TŽŽ 2013). Stasys 
Šalkauskis dar 1925 m. studijoje „Terminologijos teorija ir lietuviškoji 
filosofijos terminija“ atkreipė dėmesį į dvi žodžio terminologija reikšmes 
ir siūlė vartoti du žodžius. Terminija, anot S. Šalkauskio, reikėtų vadinti 
„techniškų vieno kurio mokslo arba meno terminų visetą“, o terminologi-
ja yra „terminijos mokslas arba bent teorija“ (Šalkauskis 1991: 10). Tokia 
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terminologijos ir terminijos skirtis šiuolaikiniuose lietuvių leksikologijos, 
terminologijos darbuose, bendrinei ar profesinei kalbai skirtuose vadovė-
liuose įprasta (plg. Gaivenis 2002; Jakaitienė 2010; Rutkienė 2015; Vla-
darskienė 2013; Bielinskienė et al. 2014). Dviejų žodžio terminologija 
reikšmių skyrimas bendrinės kalbos žodynuose ar terminologijos vartojimas 
terminijos reikšme ne terminologijos darbuose, ko gero, nėra blogybė, bet 
terminologijai skirtame darbe toks įvairavimas kliūva. Nebūtų keista, jei-
gu studentams kiltų klausimas, ar tik nebus lietuvių terminologija ypač 
sena mokslo šaka, nes autorės, parašiusios, kad „lietuvių terminologijos 
pradžia – tai ne pirmos spausdintos lietuviškos knygos, bet daug anksčiau“, 
tame pačiame puslapyje dar priduria, kad „europos kalbų terminologija 
tuo metu, kai buvo rašomos pirmos lietuviškos knygos, tebuvo pradėta 
kurti“ (p. 6). Atrodo, kad autorės terminais laiko bet kuriuos specialias ar 
abstrakčias sąvokas įvardijančius žodžius. Minėdamos Martyno Mažvydo, 
Mikalojaus Daukšos ir Konstantino Sirvydo darbus, jos rašo:

„Pirmų lietuviškų knygų autoriai <...> padėjo gerus pamatus tolesnei bendri-
nės kalbos raidai. Jų darbas paliko pėdsakus ir lietuvių terminologijoje. Nors to 
meto lietuvių terminologų darbas neturėjo nei organizuoto pobūdžio, nei aiš-
kių principų ir buvo apspręstas [sic] verčiamų šaltinių, tačiau ne vienas jų ter-
minas ir šiandien primena tų knygų autorius“ (p. 7).

M. Mažvydo, M. Daukšos ir K. Sirvydo darbų svarba lietuvių kalbos 
raidai neabejotina, bet vargu ar juos galima vadinti terminologais. Čia ne 
pro šalį būtų vėl prisiminti S. Šalkauskį, teigusį: „Kad žodis, reiškiąs sąvo-
ką, įgautų šiais laikais termino vardą, reikia, kad pareikštoji juo sąvoka <...> 
įeitų į kurio nors mokslo tyrinėjamųjų objektų sritį. Tokiu būdu ne kiek-
vienas žodis, reiškiąs sąvoką, yra mokslo terminas, nors kiekvienas termi-
nas yra žodis, reiškiąs sąvoką“ (Šalkauskis 1991: 14). Vėliau, trečiame 
skyriuje, autorės paaiškina, kuo terminija skiriasi nuo terminologijos (mini 
ir S. Šalkauskį), bet tolesniuose skyriuose vėl šiuos du terminus vartoja 
pramaišiui. Galbūt būtų buvę tikslinga pradėti knygą nuo termino, ter-
minijos ir terminologijos sampratos, o vėliau pasakoti lietuvių terminijos 
ir terminologijos raidos istoriją. 

Antras mokomosios knygos skyrius beveik darviniškai pavadintas „Ter-
minologijos kilmės teorijomis“. Apie kilmės teorijas jame nekalbama, bet 
bandyta apžvelgti terminologijos kaip terminų mokslo raidą. Šiame sky-
riuje daugiausiai remtasi K. Gaiveniu ir trumpai aptartos S. Šalkauskio, 
eugeno Wüsterio, Dmitrijaus Lottės ir Valerijos Danilenko terminologijos 
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teorijos. Būtų galima patikslinti autorių, kurių darbais rėmėsi S. Šalkaus-
kis, pavardes: ne Venderyes, o Vendryes, viduramžių filosofas D. Scotusas 
lietuviškai paprastai vadinamas Jonu Dunsu Škotu (Joannes Duns Scotus). 
K. Gaivenis, rašydamas apie jo kartos terminologams geriausiai žinomus 
rusų mokslininkų darbus, atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos bibliotekų 
užsienio terminologų darbai nepasiekdavo, todėl apie juos buvo mažai 
žinoma. Dabar Lietuvos universitetų bibliotekose užsienio terminologų 
darbų rasti nesunku. Buvo galima bent paminėti keletą pavardžių. Skyrius 
kažkodėl baigiamas polinkių daiktavardinti ir termininti mokslo kalbą 
kritika. Rašyti apie mokslo kalbos ypatybes, ko gero, būtų labiau tikę 
penktame skyriuje „Terminai – mokslo kalbos pagrindas“. Skyriaus pra-
džioje pateikta nuoroda į J. Gaivenytės straipsnelį apie e. Wüsterį (p. 10), 
bet jame nėra parašyta nieko panašaus. iš tikrųjų autorės rėmėsi K. Gai-
venio knygos poskyriu apie e. Wüsterio ir Helmuto Felberio terminolo-
gijos teorijas (Gaivenis 2002: 110-111). 

Po terminijos ir terminologijos raidos apžvalgos imamasi termino aiški-
nimo. Trečiame skyriuje „Terminas. Termino ir žodžio, termino ir sąvokos 
santykis“ bandyta aprėpti daug: pradedama nuo terminijos kaip sistemos, 
paminimi terminams keliami reikalavimai (apie juos bus devintas skyrius), 
apibrėžiamas terminas, bandoma parodyti termino ir žodžio santykį, aiš-
kinama siauroji ir plačioji termino samprata, kalbama apie kvaziterminus 
ir pseudoterminus, pasakoma, kas yra terminija ir terminologija, išskiria-
mos dvi terminologijos kryptys, paaiškinama, kas yra terminografija, ap-
tariama profesionalizmų samprata ir pasakoma, kokie santykiai sieja sąvo-
kas ir terminus. Kalbėdamos apie termino ir žodžio santykius autorės šiek 
tiek painiojasi. Knygoje rašoma:

„Žodis ir terminas yra susiję rūšies santykiu – žodžio sąvoka platesnė; terminai 
yra tam tikra žodžių rūšis, tiksliau funkcinė ir semantinė rūšis. Tačiau termino 
sąvoka neišsitenka žodžio ribose, nes terminas nebūtinai yra žodis. T. y. api-
brėžtą reikšmę bei vartojimo sritį kalboje turi ir tam tikri žodžių (ar simbolių) 
junginiai. Tokie žodžių junginiai yra laikomi sudėtiniais terminais. Vadinasi, 
termino sąvoka peržengia žodžio ribas“ (p. 12). 

Jeigu žodis ir terminas yra susiję rūšies (tiksliau rūšies ir giminės) san-
tykiu ir žodžio sąvoka platesnė, ar gali termino sąvoka peržengti žodžio 
ribas? Autorės, kalbėdamos apie žodžio ir termino santykį, pateikia nuo-
rodą į K. Gaivenio knygą, tačiau šioje knygoje teigiama priešingai: „Są-
vokos „žodis“ ir „terminas“ nesusijusios giminės–rūšies santykiu, nes 
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terminai nėra vien tik tam tikra žodžių rūšis. Be to, „termino“ sąvoka 
netelpa ir į „žodžio“ ribas, nes terminas gali būti ir vienažodis, ir pastovus 
žodžių junginys“ (Gaivenis 2002: 14). iš tikrųjų remtasi St. Keiniu (Keinys 
1980: 15-16), tik prie nuoroda nepažymėtų jo minčių pridėta pora sakinių 
iš K. Gaivenio knygos. Beje, santykio tarp sąvokų „žodis“ ir „terminas“ 
grynai giminės bei rūšies santykiu nelaiko ir evalda Jakaitienė (Jakaitienė 
2010: 182). Įdomu, kuriam požiūriui pritartų mokomosios knygos autorės. 
Reikėtų patikslinti teiginį, kad „žodžiai terminija bei terminologija bend-
rinėje kalboje turi ne vieną reikšmę“ (p. 13) (žodis terminija vartojamas 
tik viena reikšme).

Ketvirtame skyriuje aiškinama, kas yra apibrėžimas ir apibūdinami apibrė-
žimų trūkumai. Pastaraisiais metais linkstama apibrėžimu vadinti skiriamųjų 
sąvokos požymių nusakymą, o jo rezultatą – apibrėžtimi. Tokį terminą var-
toja ne tik terminologai (plg. Jakaitienė 2010; Rutkienė 2015). Trečiame 
mokomosios knygos skyriuje rašoma, kad „sąvoką apibrėžiantis aprašomasis 
teiginys, padedantis ją skirti nuo susijusių sąvokų, vadinamas apibrėžtimi“ 
(p. 16) ir išskiriamos intencinė (=intensinė) ir ekstencinė	(=ekstensinė) api-
brėžtys, bet ketvirtame skyriuje apibrėžtys vadinamos apibrėžimais. 

Poskyris „Apibrėžimo sąvoka“ pradedamas taip: 
„Apibrėžimas yra sąvokos turinio atskleidimas <…>. Termino straipsnį su-

darantis teiginys turi paaiškinti, kas yra sąvoka. Atrinkus sąvokas, galima iš-
rinkti sąvokų apibrėžimus ir patikslinti, ar terminai atitinka sąvokas. Tačiau tai 
nėra taip paprasta. 

Terminografiniame darbe negalima pasinaudoti nė vieno mokslo sąvokų api-
brėžimų grupe, nes: a) daugelis sąvokų neturi apibrėžimų; b) mokslinėje litera-
tūroje apibrėžimai pakeičiami tik apytiksliais paaiškinimais; c) daugelis apibrėži-
mų yra pasenę, nelogiški; d) daugelis egzistuojančių apibrėžimų neturi pakan-
kamų ir būtinų požymių, išryškinančių apibrėžiamos sąvokos specifiką. Vadina-
si, nuolat reikia peržiūrėti apibrėžimus bei sąvokas, t. y. atsisakyti pasenusių, 
nemokslinių ir sudaryti naujų“ (p. 18).

Tokia pradžia nelabai aiški. Kas, iš kur ir kodėl atrenkama bei išrenka-
ma? Kur tos netikusios apibrėžtys būna – žodynuose, mokslo darbuose, 
mokomosiose knygose? Kodėl terminografiniame darbe negalima pasi-
naudoti „sąvokų apibrėžimų grupe“? Tie, kas dirba terminografinį darbą, 
paprastai geba (arba jiems tą padaryti padeda terminologai) suformuluoti 
ir patikslinti apibrėžtis. 

Poskyrio pabaigoje rašoma: „Apibrėžimas neturi varžyti mokslinės min-
ties. Dažniausiai jis būna žodinis, o, pavyzdžiui, matematinės formulės yra 
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tik pagalbinė medžiaga. Vadinasi, jei kurį nors fizikinį reiškinį apibūdinsi-
me tik matematiškai, tai iš esmės sąvokos turinio neatskleisime. Tačiau 
esama tokių sąvokų, kurias apibrėždami neišsiversime be matematinių for-
mulių“ (p. 19). Kaip apibrėžtys varžo mokslinę mintį? Kodėl jos dažniausiai 
žodinės? Apibrėžtys visada yra žodinės. Sąvokos esmę specialistai, ko gero, 
gali suprasti ir iš formulės. Kitoje pastraipoje teigiama: „Jei apibrėžimuose 
tenka vartoti daugiareikšmius terminus, tada reikia nurodyti, kuria reikšme 
tas terminas vartojamas“ (p. 19). Sunku įsivaizduoti, kaip praktikoje taiko-
mas reikalavimas apibrėžtyje nurodyti daugiareikšmio termino reikšmę. 

Poskyryje „Apibrėžimo sudarymo principai ir trūkumai“ rašoma tik apie 
trūkumus. Principai išvardyti poskyryje „Apibrėžimo sąvoka“. Šiame pos-
kyryje teigiama: „Terminų ydų atsiranda todėl, kad apibrėžimas, kuris 
buvo panaudotas sudarant terminą, taip pat turėjo trūkumų. Kiekviena 
mokslinė sąvoka turi būti tiksli“ (p. 19). Ar galima reikalauti tikslumo iš 
sąvokos? Tikslus turi būti sąvoką įvardijantis terminas, o apibrėžtyse tu-
rėtų būti tiksliai atspindimi esminiai, skiriamieji sąvokų požymiai. Be to, 
terminų ydų gali atsirasti ne vien dėl trūkumų turinčių apibrėžčių.

Trumpą penktą skyrių „Terminai – mokslo kalbos pagrindas“ sudaro 
dvi pastraipos. Pirmojoje pastraipoje – bendro pobūdžio pasvarstymai apie 
terminų svarbą mokslo pažangai ir kalbos raidai, antrojoje kalbama apie 
lietuviškų terminų tvarkybą ir išvardijami lietuvių kalbininkai, apgynę 
disertacijas iš terminologijos. Beje, nepaminėti liko Aušra Rimkutė ir 
Markas Paura. 2016 m. disertaciją iš terminologijos srities apgynė ir 
Liudmila Mockienė. Apie terminijos tyrimus, ko gero, būtų labiau tikę 
kalbėti antrame skyriuje. Glumina iš konteksto ištraukta K. Gaivenio kny-
goje pateikta informacija apie parengtus „10 000 standartizuotų terminų 
žodynų“ (p. 22). Atrodo, kad kalbama apie Lietuvoje išleistus terminų 
žodynus, tuo tarpu K. Gaivenis šį skaičių minėjo kalbėdamas apie e. Wüste-
rį ir jo darbų įtaką terminijos standartizacijai tarptautiniu mastu. 

Šeštame skyriuje „Terminų klasifikacija“ terminai skirstomi formos, tu-
rinio ir tarpusavio santykių atžvilgiu. Pateikiamas toks vientisinių terminų 
skirstymas: „1) pirminiai (paprastieji) žodžiai (akis); 2) išvestiniai žodžiai 
(dariniai) (akiniai); 3) sudurtiniai žodžiai (dūriniai) (kreivaakis)“ (p. 23) (ar 
kreivaakis – terminas?). Šį skirstymą reikėtų pataisyti, nes dūriniai irgi yra 
dariniai. Matyt, turėta omenyje paprastieji žodžiai, vediniai ir dūriniai.

Septintame skyriuje „Terminijos šaltiniai“ aptariami trys pagrindiniai 
šaltiniai: savosios kalbos leksika, žodžių darybos priemonės ir kitų kalbų 
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leksika. Tarptautinio ir lietuviško termino santykį iliustruojantys pavyzdžiai 
paimti iš K. Gaivenio knygos. Buvo galima paieškoti būdingesnių atvejų. 
Prie teiginio, kad „šalia lietuviško žodžio turime tarptautinį jo atitikmenį, 
tačiau jis yra pasyvusis tos žodžių poros narys“ (p. 27) pateikiamas pavyz-
dys nuomaris	– epilepsija. Vargu ar nuomaris dabar dažniau vartojamas. 
Svetainėje Raštija.lt pateikiamuose Psichologijos	terminų	žodyne (PTŽ 1993) 
ir Medicinos	terminų	žodyne (MTŽ 1980) – nuomaris žr. epilepsija. Tarp-
tautiniai terminai tikrai yra porų nuovala – placenta ir perdanga – diafrag-
ma aktyvieji nariai, tik galima paabejoti, ar tokios poros šiuolaikinėje 
terminijoje išvis egzistuoja. 

Mokomojoje knygoje išskirti dvejopi tarptautiniai terminai – „tikrieji 
tarptautiniai terminai, kurie pasaulio moksle vartojami sulotyninti ir nė 
vienoje kalboje nekeičiama nei jų rašyba, nei jie perrašomi kitomis abė-
cėlėmis“ ir iš kitų kalbų tiesiogiai ar per kalbas tarpininkes pasiskolinti 
„ne lotyniškieji“ terminai (p. 27). Gaila, kad autorės nepateikė tokių 
terminų pavyzdžių, nes neaišku, apie kokius „sulotynintus“ terminus 
kalbama. Ar toks skirstymas tikslus? Anot K. Gaivenio, „į mūsų termi-
niją ateinantys tarptautiniai žodžiai daugiausia yra kilę iš senovės graikų 
ir lotynų kalbų. Jie sutvarkomi pagal mūsų kalbos fonetikos, morfologi-
jos, rašybos dėsnius bei taisykles ir virsta norminiais“ (Gaivenis 2002: 
58–59). Toliau rašant apie tarptautinius terminus teigiama, kad „šiuo 
metu tarptautiniams terminams labai intensyviai kuriami lietuviški atitik-
menys“, dėl to „didėja tarptautinių ir savų terminų sinonimija“ (p. 27). 
Kaip tokios sinonimijos pavyzdys pateikti terminai vaakumas (=vakuumas) 
ir tuštuma nėra sinonimai. Teisybė, kad tarptautinių terminų lietuviški 
atitikmenys kuriami, bet labai abejotinas teiginys, kad tai vyksta „labai 
intensyviai“. K. Gaivenis ir Angelė Kaulakienė dar 1996 m. KTU skaity-
tame pranešime atkreipė dėmesį į priešingą tendenciją – terminijos tarp-
tautėjimą ir nenorą ieškoti lietuviškų atitikmenų (Gaivenis, Kaulakienė 
2014: 232). Vargu ar ši tendencija išnyko. Skolinių vietos terminijoje 
apžvalga baigiama teisingu pastebėjimu: „Svarbiausia, kad skoliniai ne-
stumtų iš vartosenos įsigalėjusių lietuviškų terminų ir būtų išlaikyta ter-
minų sistemoje derama proporcija tarp savų (nacionalinių) ir svetimų 
(internacionalinių) terminų“ (p. 30–31). Lygiai taip pat rašoma ir Lietu-
vių	kalbos	enciklopedijos straipsnyje terminologija (LKe 2008: 553), todėl 
reikėtų pridėti nuorodą (šiuo enciklopedijos straipsniu be nuorodos rem-
tasi ir pirmame skyriuje (p. 7–8)). 
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Didelis aštuntas skyrius skirtas terminų darybai. Jis sudaro apie penkta-
dalį visos knygos. Įvadinė skyriaus dalis gan ištęsta ir padrikoka, joje vis 
pasakojama apie tuos pačius dalykus, pavyzdžiui, tris kartus paminėti pa-
grindiniai darybos būdai, du kartus konstatuota, kad „terminologijoje žodžių 
darybai tenka didžiulis vaidmuo, nes dauguma vienažodžių terminų bei 
sudėtinių terminų yra dariniai“ (vienąkart nurodoma, kad remtasi St. Kei-
niu, kitąkart nenurodoma) (p. 32) ir, remiantis K. Gaiveniu, dar įtvirtinta – 
„dariniai sudaro didžiąją vienažodžių terminų dalį“ (p. 33). Kalbant apie 
rūšinių sąvokų įvardijimą teigiama, kad „mokslo kalboje reikia pavadinti 
sudėtingesnes, tarp jų rūšines sąvokas. Tokios sąvokos žymimos vienažo-
džiais terminais, bet iš jų daromi sudėtiniai terminai, pvz., aibė – abstrak-
ti	 aibė, atvira	 aibė, begalinė	 aibė“ (p. 33). Kas daroma? Nors nuorodos 
nėra, matyti, kad mintis netiksliai nurašyta nuo Terminologijos	abėcėlės (iš 
ten ir pavyzdžiai). St. Keinys rašė, kad rūšinės sąvokos neretai „žymimos 
vienažodžiais terminais, bet vis dėlto dažniausiai čia verčiamasi sudėtiniais 
pavadinimais“ (Keinys 1980: 17). Beje, matematikos terminai yra abstrak-
čioji	aibė, atviroji	aibė. Toliau šioje dalyje prisimenamas vienas iš terminams 
keliamų reikalavimų: „Kuriant naujadarą, reikia žinoti, jog taisyklingumas – 
vienas svarbiausių terminams keliamų reikalavimų. Respublikos standarte 
taisyklingumas apibūdinamas kaip atitinkantis kirčiavimo, rašybos, grama-
tikos, žodžių darybos, gramatinimo ir vartojimo taisykles (LR standartas, 
2009) [sic]“ (p. 33). Keistas apibūdinimas dar keistesniame dokumente. 
Kas tas „respublikos standartas“? Apie šį leidinį daugiau sužinoti, matyt, 
neteks, nes naudotos literatūros sąraše jo nėra. 

Pirmame poskyryje „Vienažodžiai terminai“, kuris gan smulkiai suskirs-
tytas į skyrelius, aptariama vientisinių terminų daryba (priesagų, galūnių 
bei priešdėlių vediniai ir dūriniai). Priesagų vediniai nagrinėjami dvie-
juose mažesniuose skyreliuose apie veiksmažodžių vedinius ir vardažodžių 
vedinius, todėl, pavyzdžiui, vardažodinės ypatybės turėtojų ir vietų pa-
vadinimai aptariami dviejose vietose. Galbūt būtų patogiau, jeigu apie 
juos būtų kalbama vienoje vietoje. Reikėtų atidžiau parinkti pavyzdžius: 
kaip veiksmažodinės ypatybės turėtojo pavyzdys pateiktas žodis tyrimas, 
kaip savaiminio veiksmo – gydymas. Abejotinas teiginys, kad priesaga -tė, 
-(i)uotė dabartinėje lietuvių kalboje „tik terminų darybai ir tevartojama“ 
(p. 36). Negalima nesutikti su teiginiu, kad „sudurtiniai terminai lengvai 
ir sistemiškai padeda pavadinti vienarūšes sąvokas“. Tas aiškiai matyti iš 
pateiktų pavyzdžių (savidulka,	vėjadulka). Tik vargu ar teisingas toks tei-
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ginys: „Sudurtinis terminas reikšmės atžvilgiu dažnai yra vieningesnis, 
apibrėžtesnis, specialesnis už savo pamatinių žodžių junginį. Dėl to sudur-
tiniai žodžiai tinka tikslesniam, turiningesniam, prasmingesniam reiškimo 
būdui“ (p. 43). Skyrelio apie dūrinius pabaigoje paaiškinta, kokios kalbos 
dalys gali būti dūriniai. Pateikiami pavyzdžiai (dalgiakotis,	rudauodegis	(ka-
tinas),	 kažkas,	 dvidešimt,	 bukagalvis,	 silpnaširdis,	 protligė) turi mažai ką 
bendro su terminija. Šiame poskyryje pasitaikė ir daugiau nelabai termi-
niškų (bent jau ne šiuolaikinės terminijos) pavyzdžių: žabaras,	skystimas, 
kartumynai, vočiukė,	apysakaitė,	rankytė,	upokšnis,	užkandinė,	dainius	ir kt. 

Antras aštunto skyriaus poskyris „Terminai – žodžių junginiai“ skirtas 
sudėtiniams terminams. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad sudėtinių ter-
minų dėmenys skyriaus pradžioje vadinami komponentais, pabaigoje – ele-
mentais. Pateikiama abejotino taisyklingumo pavyzdžių: iris	žirklikės, minus	
stiklai, augalai-indikatoriai. Poskyryje trumpai apibūdinta, kokiais sintak-
siniais ryšiais gali būti susieti sudėtinių terminų dėmenys, bet sudėtinių 
terminų struktūra, dėmenų skaičius nenagrinėjami. Studentams būtų nau-
dinga sužinoti ir apie dėmenų išdėstymo tvarką. 

Devintame skyriuje aptariami terminų reikalavimai. Autorės išskiria 
septynis reikalavimus, kuriuos įvardija būdvardžiais. Nebūtų neįprasta ra-
šyti tekste, kad „terminas turi būti tikslus“, bet kaip reikalavimų (ir po-
skyrių) pavadinimai geriau tiktų daiktavardžiai, juolab kad pirmas šio sky-
riaus poskyris pradedamas teiginiu „taisyklingumas – vienas svarbiausių 
terminų kalbinių reikalavimų“ (p. 47). Šiame poskyryje minimi standartai 
turi žymenis, kuriuos reikėtų užrašyti tiksliai: standarto „Terminologijos 
principai ir metodai“ (1115-90) žymuo turi būti LST 1115-90, šis stan-
dartas buvo parengtas ne pagal tarptautinį standartą 980: 704-87, bet pa-
gal iSO 704-87. Taisyklingumas, tikslumas, sistemiškumas, trumpumas, 
stilistinis neutralumas ir darybinis patogumas aprašyti gan išsamiai – jiems 
skirta nuo poros pastraipų iki beveik trijų puslapių, tuo tarpu aiškumas 
apibūdintas vienu sakiniu. Reikėjo apie šį reikalavimą arba parašyti dau-
giau, arba jo visai neminėti. Aiškumas apibrėžtas kaip „reikalavimas, kad 
termino vidinė forma aiškiai perteiktų sąvoką“ (p. 47). Aiškumui trūksta 
aiškumo. Kas yra „vidinė termino forma“? Apibūdindamos termino tiks-
lumą, autorės išskiria tris terminų grupes: teisingai orientuojančius termi-
nus, neutralius terminus ir neteisingai orientuojančius terminus. Taisytinas 
neutralių terminų apibūdinimas: „Neutraliais terminais galima laikyti visus 
tuos terminus, kurių žodinės reikšmės neįmanoma nustatyti. Tokiais ter-
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minais gali būti tiek sąvokos, tiek kitų kalbų žodžiai” (p. 48). Reikėtų 
paieškoti būdingesnių terminų nesistemiškumo pavyzdžių (ar tikrai nesis-
temiški terminai garvežys ir šilumvežis, skridininis	 suvirinimas (ar toks 
terminas vartojamas?) ir taškinis	suvirinimas?). Sistemiškumo aiškinimas 
baigiamas tokiu teiginiu: „Uždrausti vartoti kurį nors įsigalėjusį terminą 
labai sunku. Tą padaryti būtina, jeigu terminas yra netaisyklingas ir pri-
sideda prie sąvokų nestabilumo, dėl kurio gali atsirasti praktinių klaidų“ 
(p. 49). Ar studentai supras, kas yra „sąvokų nestabilumas“ ir kaip termi-
nai prie jo „prisideda“? Reikėtų peržiūrėti trumpumą apibūdinančio pos-
kyrio iliustracinius pavyzdžius. Nemaža jų dalis abejotini: arba parinkti 
netinkami, arba netiksliai aiškinami. „Sudurtiniai sutrauktiniai“ terminai 
metro ir taksis (vartosenoje įprasta nekaitoma forma taksi, taip teikiama ir 
DLKŽ 2015) nėra sudurtiniai. Terminų pora akceleratoriaus	valdymas	dro-
seline	sklende	ir	droselinis	akceleratorius nerodo vieno daikto požymio per-
kėlimo kitam daiktui. Terminas karštasis	apdirbimas	vargu ar yra „trumpa 
išplėsto junginio apdirbimas	karštame	būvyje	arba karštų	ruošinių	apdirbimas 
forma“, kurios elementas karštasis rodo daikto požymį ir „neišreiškia po-
žymių, susijusių su procesu“ (p. 50). Aiškinamajame	elektrotechnikos	ter-
minų	žodyne (AeTŽ 2010) pateikta karštojo	apdirbimo apibrėžtis rodo su 
procesu susijusį požymį: „plastinis metalo deformavimas tokia sparta ir 
esant tokiai temperatūrai, kad neatsirastų kietėjimo įtempių“. Terminų 
pora tiesioginis	 rezonansinis	 greitintuvas	 su	 stovinčiomis	 bangomis	 ir rezo-
nancinis	 (=rezonansinis) greitintuvas nerodo vieno požymio pakeitimo 
kitu. ilgiausias ir sklandžiausiai parašytas poskyris apie stilistinį neutralu-
mą. Matyt todėl, kad didžioji dalis jo teksto paimta iš St. Keinio ir K. Gai-
venio darbų. Nuoroda į St. Keinio Terminologijos	abėcėlę teisinga ir įdėta 
tinkamoje vietoje. Kad remtasi K. Gaivenio knyga, nurodyta poskyrio 
viduryje, toliau nuorodų nebepateikiama, tačiau didžioji šio poskyrio da-
lis – ne mokomosios knygos autorių. Tai K. Gaivenio straipsnis „Lietu-
viškų terminų vaizdingumo klausimu“, skelbtas Lietuvių	kalbotyros	klau-
simų 29 tome. Paskutiniame poskyryje glaustai apibūdintas darybinis pa-
togumas. Poskyrio pabaigoje įdėta nuoroda į K. Gaivenio knygą, tik ci-
tuojamą tekstą reikėtų rašyti kabutėse. 

Dešimtame skyriuje „Terminijos klaidos“ rašoma apie daugiareikšmiš-
kumą, sinonimiškumą, „termino prieštaravimą arba neatitikimą sąvokos“ 
ir „termino sunkų ištarimą“. Reikėtų patikslinti šių reiškinių įvardijimą ir 
pagalvoti, ar visos šios keturios „klaidos“ vienodo svarbumo. Keistai at-
rodo tokio sudėtingo ir įvairialypio reiškinio kaip terminų sinonimija su-
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gretinimas su nepatogiu termino tarimu. Nei daugiareikšmiškumas, nei 
sinonimija nevertinami vienareikšmiškai, abu šie reiškiniai svarbūs ir moks-
linės minties, ir terminijos raidai. Šiame skyriuje taip pat reikėjo tiksliau 
formuluoti teiginius bei atidžiau parinkti pavyzdžius. Viena iš pagrindinių 
daugiareikšmiškumo priežasčių aiškinama taip: „neteisingai, nekritiškai 
terminai skolinami iš kitų kalbų. Savas žodis ar atėjęs iš kitos kalbos ir 
tapęs lyg ir savu (paplitęs kalboje), pavyzdžiui, benzinas, savo reikšme 
nesutampa su prancūzų kalbos žodžiu benzine, nes daugelis autorių šį 
terminą vartoja turėdami omenyje benzolą; kokso chemijos terminijoje yra 
terminas benzinė. Taigi šakniai benzin- suteikiama jau visai kita reikšmė“ 
(p. 54). Kodėl benzinas turėtų sutapti su prancūzišku žodžiu? Neteko gir-
dėti termino benzinė, akmens anglių koksavimo produktuose esanti me-
džiaga lietuviškai vadinama benzenu. Chemijos	terminų	aiškinamajame	žo-
dyne (CHTŽ 2003) benzolas laikomas neteiktinu terminu ir taisomas į 
benzeną. Šių žodžių šaknis yra ne benzin-, o benz-. Sinonimiškumui skir-
tame poskyryje rašoma, kad „sinonimai visada sudaro tam tik pavojų, nes 
kai kurie autoriai pradeda neteisingai juos skirti. Pvz., fizikos terminijoje 
ilgai buvo vartojami šie sinonimai: dielektinis	 jautrumas,	 dielektinis	 įspū-
dingumas,	dielektriko	poliarizacijos	koeficientas” (p. 55) (žodyje dielektinis 
turbūt yra korektūros klaida). A. Kaulakienės knygoje Lietuvių	 fizikos	
terminijos	raida (Kaulakienė 2009: 281) įdėtame žodynėlyje pateiktas tik 
vienas jautrumo sinonimas – jautris. Nei šioje knygoje, nei kituose šalti-
niuose nepavyko aptikti sinonimų dielektinis	jautrumas, dielektinis	įspūdin-
gumas	ir	dielektriko	poliarizacijos	koeficientas.

Vienuoliktas skyrius skirtas terminų tvarkybai. Jis apima plačias temas – 
terminografiją, terminų standartizaciją ir kompiuterinę terminų tvarkybą. 

Poskyrį „Terminografija“ sudaro keturiolika pastraipų, po trijomis iš jų 
rasime K. Gaivenio pavardę, po dviejomis – Jono Klimavičiaus. ir kas gi 
čia tokio? Būtų gal ir nieko tokio, jeigu autorės bent kai kurias iš šių 
pastraipų būtų pradėjusios žodžiais, pavyzdžiui, Gaivenio	nuomone,	Klima-
vičius	pastebėjo ar pan. Ką autorės mano ar žino apie lietuvių terminogra-
fiją, iš šio skyrelio nesužinosite, nes beveik viskas, kas jame rašoma, yra 
K. Gaivenio (knygos Lietuvių	terminologija:	teorijos	ir	tvarkybos	metmenys	
iii skyriaus i poskyris) ir J. Klimavičiaus (straipsnio „Lietuvių termino-
grafija: praeities bruožai, dabarties sunkumai ir uždaviniai“ išvados) min-
tys. Paskutinės trys poskyrio pastraipos be nuorodų. Sužimba viltis, kad 
autorės patyrinėjo terminų žodynų leidybos tendencijas ir nustatė, kad 
„ant rosios Lietuvos Respublikos metais (nuo 1990 m.) prasideda tikras 
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terminografijos proveržis – išleista daugiau nei 200 žodynų ir žodynėlių” 
(p. 60). Deja, tai tik nuoroda nepažymėta J. Klimavičiaus straipsnio išvada, 
kurią jis padarė 2003 metais (Klimavičius 2003: 29). Be šios J. Klimavičiaus 
išvados, šiame skyriuje dar paminėtas faktas (iš K. Gaivenio knygos), kad 
„pokario metais Lietuvoje parengta ir išleista daugiau kaip 150 įvairių 
sričių terminų žodynų” (p. 59). Apie kokį laikotarpį kalbama? Kaip maty-
ti iš bibliografijos rodyklės Lietuvių	kalbos	terminų	žodynai (LKTŽ 2008), 
150 žodynų, jei skaičiuotume nuo 1945 m., buvo išleista 1988 m. Jeigu 
studentai norėtų sužinoti, kiek lietuviškų terminų žodynų išleista iki šių 
dienų, atsakymo šioje mokomojoje knygoje nerastų, jiems tektų pavartyti 
minėtą bibliografijos rodyklę ir kasmet Terminologijos žurnale skelbiamus 
terminų žodynų sąrašus. iki 2015 m. išleista daugiau kaip 600 lietuviškų 
terminų žodynų, iš jų apie 440 išėjo 1990–2015 m. Beje, atrodo, kad su 
Nepriklausomybe prasidėjęs terminografijos proveržis šiek tiek slopsta. 
1990–2005 m. būdavo parengiama vidutiniškai po 20 žodynų ir žodynėlių 
kasmet, nuo 2010 iki 2015 m. – vidutiniškai po 12. Reikėtų patikslinti dar 
vieną šio poskyrio teiginį – „terminų žodynai pateikiami vertinti Valstybi-
nei lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisei, kuri yra parengu-
si terminų žodynų vertinimo taisykles. Paskutinį kartą šios taisyklės per-
žiūrėtos, papildytos ir patvirtintos 2004 m. birželio 3 d.“ Valstybinė yra ne 
pakomisė, bet komisija, kuri naują taisyklių redakciją patvirtino 2015 m. 

Apie terminų standartizaciją šiame skyriuje pasakyta tiek, kiek apie ją 
pasakė K. Gaivenis atitinkamame savo knygos skyriuje. Poskyris „Termi-
nų standartizacija“ pradedamas teiginiu, kad „terminų standartizacija reiš-
kia terminų standartų rengimą. <...> Kasmet parengiama po kelias de-
šimtis terminų standartų“. Šį teiginį reikėtų patikslinti. Terminų standar-
tizacijos aprėptis šiek tiek platesnė. Standartizuoti terminai skelbiami ne 
tik terminų standartuose. Terminų standartai sudaro tik nedidelę visų 
standartų dalį. Dauguma tarptautinių ir europos standartizacijos organi-
zacijų standartų, kuriuos Lietuva perima kaip nacionalinius standartus, ir 
Lietuvoje rengiamų originaliųjų lietuviškų standartų turi terminų skyrius, 
kuriuose dažniausiai būna pateikta nuo kelių iki keliasdešimties terminų. 
Taigi, terminų standartizacija reikėtų laikyti ne tik terminų standartų ren-
gimą, bet ir terminų skelbimą standartų terminų skyriuose. Jeigu Lietu-
voje kasmet būtų parengiama po kelias dešimtis terminų standartų, lietu-
viškos terminijos fondas būtų gerokai praturtėjęs. Deja, terminų standar-
tų parengiama ne tiek daug. Nuo 1990 m. iki 2016 m. Lietuvoje išleista 
apie 100 terminų standartų. Toliau šiame po skyryje paminėtos ir termi-
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nijos standartizavimo problemos: „Kuo daugiau terminų standartų, tuo 
sunkiau rengti naujus ir peržiūrėti jau esamus. Problema kyla ir dėl to, 
jog terminų standartus dažniausiai rengia ne terminologai, o kitų sričių 
specialistai, kurie negali žinoti ir vertinti visų kalbos naujovių. Kita vertus, 
terminų standartais dėl platinimo ir ribotų galimybių naudojasi labai ne-
daug žmonių“ (p. 60). Dėl perfrazavimo terminijos standartizavimas ap-
auga abejotinomis problemomis. Vertėtų pacituoti visą K. Gaivenio kny-
gos pastraipą:

„Terminologai jau yra pastebėję, kad kuo daugiau galioja terminų standartų, 
tuo darosi sunkiau rengti naujus ir peržiūrėti senus (Griniovas 1993: 255). Vie-
nų standartų terminija pradeda prieštarauti kitų standartų terminijai. Be to, ter-
minų standartus dažniausiai rengia ne terminologai, bet kitų sričių specialistai, 
kurie kalbos naujovių negali nei sekti, nei įvertinti. Todėl labai pasunkėja ter-
minų standartų projektų ekspertizės. Be to, terminų standartais Lietuvoje dabar 
naudojasi labai nedaug žmonių, nes jų platinimas yra suvaržytas“ (p. 82).

Kad terminų standartų skaičiaus augimas sunkina terminų standartų 
rengimą, pastebėjo rusų terminologas Sergejus Griniovas 1993 m. Tuo 
metu Lietuvoje terminų standartizavimas buvo vos prasidėjęs. Nors nuo 
to laiko terminų standartų skaičius dar labiau išaugo, rengti tokius stan-
dartus dabar gerokai lengviau, negu 1993 m., nes Lietuvos standartizaci-
jos departamente jau apie 20 metų veikia dabar laisvai internetu prieina-
ma standartizuotų terminų bazė. 

Poskyrio „Kompiuterinė terminų tvarkyba” pradžia parašyta remiantis 
K. Gaivenio 2002 m. knyga ir Rūtos Marcinkevičienės 1999 m. straipsniu. 
Turint omenyje tai, kokiu greičiu kinta informacinės technologijos, būtų 
buvę neblogai pasidomėti tuo, kas naujo atsirado per tuos keliolika metų, 
praėjusių nuo minėtų darbų pasirodymo. Mokomosios knygos autorės 
teigia, kad „šiuo metu pasaulyje žinomiausi bei moderniausi yra Belgijos, 
ispanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Suomijos, Šveicarijos ir kt. terminų 
bankai“ (p. 61). Tai turbūt buvo tiesa 2002 m., bet europoje tikrai atsi-
rado naujų terminų bankų – ir nacionalinių, ir tarptautinių. Tikrai neleng-
va būtų nustatyti, kuris iš jų moderniausias ar žinomiausias. Labai gerai, 
kad paminėta tekstynų svarba terminų tvarkybai, bet vertėjo pasidomėti 
VDU ir VU kolegų atliktais darbais. 

Kompiuterinė terminų tvarkyba toliau aptariama savarankiškai, nesire-
miant kitomis publikacijomis (nuorodų nėra). Konstatuojama, kad „Lie-
tuvoje mokslinė terminija sparčiai kompiuterizuojama“ (p. 61–62) ir pri-
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statomi du terminijos ištekliai – Lietuvių kalbos terminynas ir Lietuvos 
Respublikos terminų bankas. Sužinome, kad terminynas „jau veikia“ ir 
kad jį kūrė Matematikos ir informatikos instituto specialistai, kuriuos 
konsultavo Lietuvių kalbos instituto Terminologijos skyrius (kitoje pas-
traipoje pasakyta, kad tai buvo Terminologijos centras) (p. 61). Terminy-
nas buvo kuriamas gan ilgai – per tą laiką Terminologijos skyrius virto 
Terminologijos centru. VU Matematikos ir informatikos instituto infor-
matikos metodologijos skyriaus svetainėje prie Lietuvių kalbos terminyno 
projekto nurodytos tokios datos – 2004–2014. Šiuo metu Terminynas 
nebepildomas. Į internete laisvai prieinamą Terminų banką ir 2014 m. 
pradėjusią veikti svetainę Raštija.lt buvo sudėta nemaža dalis Terminyne 
buvusių žodynų, todėl jo reikšmė sumenko. Matyt, autorės nedažnai nau-
dojasi šiuo terminų banku, nes kitaip vargu ar teigtų, kad „vartotojams 
patogus terminyno naudojimas, mat Lietuvių kalbos terminynas prieinamas 
kiekvienam interneto vartotojui, savo kompiuteryje įdiegusiam terminyno 
programą, teikiančią prieigą internetu prie terminų bazės“ (p. 61). Apie 
Lietuvos Respublikos terminų banką pasakyta, kad jis pristatytas 2005 m., 
ir pranešama, kad Terminų bankui jau pradėti teikti terminų straipsnių 
rinkiniai. Taip, jie jau pradėti teikti ir teikiami vienuolika metų, todėl 
keistokai atrodo tai, kad apie Terminų banką mokomojoje knygoje toliau 
pasakojama būsimuoju laiku. Kas apie Terminų banką rašyta esamuoju 
laiku, vertėtų paskaityti, pavyzdžiui, 2013 m. Terminologijos žurnale iš-
spausdintame Alvydo Umbraso straipsnyje (žr. Umbrasas 2013).

Mokomosios knygos gale įdėtas netrumpas naudotos ir rekomenduojamos 
literatūros sąrašas. Peržvelgus leidinius, kuriais autorės nesirėmė, bet kurie 
įtraukti į sąrašą, matyt, kaip rekomenduojami, kyla klausimas, kodėl būtent 
šie leidiniai. Kodėl, pavyzdžiui, standartas iSO 1087-1:2000 Terminology	
work	–	Vocabulary	–	Part	1:	Theory	and	application	anglų kalba, o ne lietu-
viškoji jo versija LST iSO 1087-1:2005 Terminologijos	darbas.	Aiškinamasis	
žodynas.	1	dalis.	Teorija	ir	taikymas? Sąraše nemažai straipsnių iš Termino-
logijos žurnalo, naujausias – iš keturiolikto numerio (2007). 2015 m. išėjo 
dvidešimt antras numeris, nuo penkiolikto numerio žurnalas PDF formatu 
pateikiamas Lietuvių kalbos instituto svetainėje. Per aštuonerius metus 
Terminologijos žurnale paskelbta nemažai įdomių straipsnių. Studentams 
galėtų būti įdomūs, pavyzdžiui, Heriberto Pichto terminologijos teorijos 
straipsniai. Kodėl jiems reikėtų skaityti Terminologinis	darbas.	Pagrindai	ir	
metodai.	Pagalbinė	priemonė,	sudaryta	pagal	D.	Lotės	ir	TSRS	Mokslų	aka-
demijos	Mokslinės-techninės	terminologijos	komiteto	darbus (1973)? Apie 
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terminologijos darbą ir jo metodus yra ir naujesnių publikacijų. Mokomo-
joje knygoje yra nuorodų į V. Danilenko, Vladimiro Leičiko, S. Griniovo 
darbus. Kodėl šie autoriai? Kodėl ne Maria Teresa Cabré, Rita Temmerman 
ar Kyo Kageura? Beje, ar XXi a. Rusijoje terminologų darbai nebeleidžia-
mi? Kažkodėl kirba įtarimas, kad šie autoriai minėti tik todėl, kad jais rė-
mėsi K. Gaivenis (jo knyga mokomosios knygos autorių nemažai remtasi). 
Dabar įprasta nurodyti cituotų leidinių leidimo vietą ir leidyklą. Literatūros 
sąraše minėtų rusų terminologų darbų aprašuose tokie duomenys nenuro-
dyti (jų nėra ir K. Gaivenio knygos literatūros sąraše). V. Danilenko, V. Lei-
čiko ir S. Griniovo darbai neabejotinai įdomūs, bet reikėtų studentams, 
kurių dauguma neskaito rusiškai, pasiūlyti ir alternatyvų.

Universitetų leidžiamoms mokomosioms knygoms keliami, ko gero, 
žemesni reikalavimai negu vadovėliams ar juolab monografijoms. Skaitant 
mokomąją knygą turbūt neverta tikėtis naujų įžvalgų, tačiau norėtųsi ma-
tyti autorių asmeninį požiūrį į aptariamus dalykus. Deja, autorės nei 
savo, nei kitų autorių nuomonės šiame darbe nebuvo linkusios išryškinti. 
yra vietų, kur originalumo trūkumas aiškiai pasirodo tik sugretinus mo-
komosios knygos ir kitų leidinių tekstus. 

Skaitant „Lietuvių terminologijos aspektus“ nenorom kyla terminologi-
nis klausimas – kaip aiškinamos sąvokos „citavimas“, „perfrazavimas“, „kom-
piliacija“? Atsakymą galima rasti Vilniaus universiteto Kauno humanitari-
nio fakulteto 2016 m. išleistoje dar vienoje metodinėje mokomojoje kny-
goje – Mokslo	 darbų	metodiniai	 nurodymai	 lituanistams (Baranauskienė, 
Šarkauskienė, Juzelėnienė 2016). Ten gan išsamiai ir labai aiškiai aprašyta, 
kokie reikalavimai keliami mokslo darbams, kas laikoma citata, kaip ją ir 
perfrazuotą tekstą žymėti nuorodomis, kaip žymėti citavimą iš antrinio 
šaltinio, koks turėtų būti bibliografinis aprašas, kaip vadinami atvejai, kai 
nesilaikoma nuorodų pateikimo reikalavimų, ir kaip vertinami studentų 
darbai, kuriuose tokių atvejų pasitaiko. Lietuvių	terminologijos	aspektų au-
torės negali šių dalykų nežinoti. Beje, viena iš jų buvo leidinio Mokslo	
darbų	metodiniai	nurodymai	lituanistams recenzentė. Ar tie patys reikalavi-
mai taikomi ir dėstytojams, ir studentams? Quod licet Jovi, non licet bovi?

Baigiant norėtųsi parašyti, kad „leidinys užpildė ilgai žiojėjusią spragą“, 
„mokomosios knygos trūkumai neesminiai“, „studentai gavo gerą moky-
mosi priemonę“ ar ką nors panašaus, deja, galima tik išreikšti viltį, kad 
tokie apibūdinimai tiks antrajam knygos leidimui. Kol kas autores galima 
pagirti už leidinio aktualumą bei ryžtą imtis terminologijai skirtos moko-
mosios knygos rengimo.



255Terminologija | 2016 | 23

L I T E R AT Ū R A

AeTŽ 2010: Aiškinamasis	elektrotechnikos	terminų	žodynas: lietuvių k., vokiečių k., anglų k., prancūzų k., 
rusų k. Vyr. red. Stasys Žebrauskas, Kaunas: Technologija. Prieiga per internetą: http://terminai.vlkk.lt, 
[žiūrėta 2016-11-15].

Baranauskienė R., Šarkauskienė S., Juzelėnienė S. 2016:	Mokslo	darbų	metodiniai	nurodymai	lituanistams: 
metodinė mokomoji knyga. elektroninis išteklius, Kaunas: VU KHM, 79 p. Prieiga per internetą: http://
www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/lietuviu/MOKSLO_DARB%C5%B2_MeTODiNiAi_NURO-
DyMAi_LiTUANiSTAMS.pdf [žiūrėta 2016-12-08].

Bielinskienė A., Kazlauskienė A., Rimkutė e., Tamošiūnaitė A. 2014: Lietuvių	bendrinė	kalba:	normos	ir	var-
tosena. Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams, Kaunas: VDU, Vilnius: Versus aureus, 416 p. 

CHTŽ 2003: Daukšas K. et al. Chemijos	terminų	aiškinamasis	žodynas. 2-asis patais. ir papild. leid., Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Prieiga per internetą: http://terminai.vlkk.lt [žiūrėta 
2016-12-05].

DLKŽ 2015: Dabartinės	lietuvių	kalbos	žodynas. 7-as patais. ir papild. leid.; elektroninis variantas, Vilnius: 
LKi. Prieiga per internetą: http://www.lkiis.lki.lt [žiūrėta 2016-11-15].

Gaivenis K. 1991: Lietuviškų terminų vaizdingumo klausimu. – Lietuvių	kalbotyros	klausimai 29, 26–31.
Gaivenis K. 1994: Kalbiniai ir loginiai terminų reikalavimai. – Terminologija 3, 204–213.
Gaivenis K. 1998: Keletas minčių apie terminologiją. – Terminologija 5, 89–92. 
Gaivenis K. 2002: Lietuvių	terminologija:	teorijos	ir	tvarkybos	metmenys, Vilnius: LKi l-kla, 148 p.
Gaivenis K., Kaulakienė A. 2014: ekstralingvistiniai terminų norminimo principai. – Kazimieras	Gaivenis.	
Rinktiniai	raštai, Vilnius: LKi, 229–235.

Jakaitienė e. 2010: Leksikologija. Studijų knyga. Antras pakartotinis leidimas, Vilnius: VU l-kla, 351 p. 
Kaulakienė A. 2009: Lietuvių	fizikos	terminijos	raida, Vilnius: Technika, 439 p.
Keinys St. 1980: Terminologijos abėcėlė, Vilnius: Mokslas, 116 p.
Klimavičius J. 2003: Lietuvių terminografija: praeities bruožai, dabarties sunkumai ir uždaviniai. – Termino-
logija 10, 9–32.

KTŽ 1990: Gaivenis K., Keinys St. Kalbotyros	terminų	žodynas, Kaunas: Šviesa, 278 p. 
LKe 2008: Lietuvių	kalbos	enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 634 p.
LKTŽ 2008: Gaivenytė-Butler J., Keinys St., Noreikaitė A. Lietuvių	kalbos	terminų	žodynai. Anotuota 1900-

2005 bibliografijos rodyklė, Vilnius: LKi, 260 p.
MTŽ 1980: Astrauskas V. et al. Medicinos	terminų	žodynas, Vilnius: Mokslas. Prieiga per internetą: https://

www.raštija.lt [žiūrėta 2016-11-15].
PTŽ 1993: Psichologijos	terminų	žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. Prieiga per internetą: 

https://www.raštija.lt [žiūrėta 2016-11-15].
Rutkienė L. 2015: Technologijų	specialistų	profesinė	kalba: sistema	ir	vartosena. Vadovėlis, Vilnius: Technika, 

160 p.
Šalkauskis S. 1991: Raštai 2, Vilnius: Mintis, 351 p.
TŽŽ 2013: Tarptautinių	žodžių	žodynas, Vilnius: Alma littera, 896 p.
Umbrasas A. 2013: Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo. – Terminologija 20, 

96–122. 
Vladarskienė R. 2013: Kūrybinių	industrijų	specialybės	kalbos	kultūra. Vadovėlis, Vilnius: Technika, 127 p. 

Gauta 2016-12-19

Jolanta Gaivenytė-Butler
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
e. paštas jolanta.gaivenyte@lki.lt



256 Sigita Rackevičienė | 

L i u d m i l a  M o c k i e n ė 

FORMATION	 OF 	 TERMINOLOGY	

OF 	 CONSTITUTIONAL	 LAW	 IN	

ENGLISH, 	 L ITHUANIAN	 AND	

RUSSIAN	 (KONSTITUCINĖS	

TEISĖS 	 TERMINŲ	 DARYBA	

ANGLŲ, 	 L IETUVIŲ	 IR 	 RUSŲ	

KALBOSE) .  D a k t a ro  d i s e r t a c i j a

V i l n i u s : M y ko l o  R o me r i o 

u n ive r s i t e t a s ,  2 0 1 6 ,  2 1 2  p.

S i g i T a  r a c K e v i Č i e n Ė
Mykolo	Romerio	universitetas

2016 m. kovo 25 d. Mykolo Romerio universitete Liudmila Mockie-
nė apgynė daktaro disertaciją Formation	of	Terminology	of	Constitu-
tional	Law	 in	English,	 Lithuanian	 and	Russian	 (Konstitucinės	 teisės	

terminų	daryba	anglų,	 lietuvių	 ir	 rusų	kalbose) (mokslinė vadovė doc. dr. 
Sigita Rackevičienė). 

Disertacijoje L. Mockienė aprašė ir sugretino kalbines priemones, varto-
jamas konstitucinio turinio teisės aktų terminams kurti anglų, lietuvių ir 
rusų kalbose. ištirti 1825 terminai, atrinkti iš konstitucinės teisės šaltinių: 
660 anglų, 626 lietuvių ir 539 rusų kalbos terminai. Disertaciją sudaro įva-
das, trys dėstomosios dalys (skirtos teoriniam tyrimo pagrindimui, tyrimo 
metodikos aprašymui ir terminų analizės aprašymui), išvados, literatūros 
sąrašas, išanalizuotų terminų sąrašai (anglų kalbos terminų sąrašas, lietuvių 
kalbos terminų ir jų vertimo į anglų kalbą sąrašas bei rusų kalbos terminų 
ir jų vertimo į anglų kalbą sąrašas) ir santraukos anglų ir lietuvių kalbomis. 

Įvade apibrėžiamas disertacijos mokslinis naujumas, vertė, aktualumas 
ir praktinis rezultatų pritaikymas. Autorė pabrėžia, kad disertacija reikš-
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minga keliais aspektais: „Pirma, tyrimo metu sukurta kelių kalbų termi-
nijos kūrimo kalbinių priemonių gretinimo metodologija. Ji padeda at-
skleisti terminų kūrimo skirtingose kalbose tradicijas, principus ir krite-
rijus. Ši metodologija gali būti naudojama ir kitų kalbų gretinamajai ter-
minų analizei. Antra, tyrimas pateikia terminų kūrėjams įžvalgas apie 
terminų kūrimo tendencijas trijose kalbose ir daug svarbios informacijos, 
kuri gali suteikti idėjų, kaip kurti naujus bei tobulinti jau vartojamus 
terminus“ (p. 196). Tyrimui atrinktus terminus disertacijos autorė suvedė 
į tyrimo tikslams sukurtą duomenų bazę ir sugrupavo juos, remdamasi 
įvairiais kriterijais. Autorė teigia, kad ši bazė „gali būti panaudota kaip 
pagrindas konstitucinės teisės žodynėliui sudaryti (tokio pobūdžio žodynų 
nėra nei lietuvių, nei anglų kalbomis) bei kitiems ateities tyrimams atlik-
ti. Tyrime aprašyti daugiažodžių terminų sintaksiniai modeliai gali būti 
panaudoti automatinės terminų paieškos sistemos programose“ (p. 198).

Pirmojoje dėstomojoje dalyje analizuojami anglų, lietuvių ir rusų ter-
minologų darbai ir jų pateikiamos terminų darybos priemonių klasifika-
cijos, antrojoje dalyje pristatomi terminų atrankos disertacijai principai ir 
jų tyrimo metodika, o trečiojoje dalyje pateikiama išsami anglų, lietuvių 
ir rusų terminų analizė. Pirmajame trečiosios dalies skyriuje analizuojamas 
ir gretinamas vienažodžių ir daugiažodžių terminų santykis konstitucinės 
teisės aktuose anglų, lietuvių ir rusų kalbomis. Antrajame skyriuje tiriami 
kiekvienos kalbos vienažodžiai terminai, juos skirstant į tris grupes: ter-
minus, sukurtus iš vidinių šaltinių, terminus, sukurtus iš išorinių šaltinių, 
ir hibridinius terminus, sukurtus jungiant vidinių ir išorinių šaltinių ele-
mentus. Terminai, sukurti iš vidinių šaltinių, toliau skirstomi pagal da-
rybos būdą, terminai, sukurti iš išorinių šaltinių, – pagal pirminį šaltinį, 
o hibridiniai terminai – pagal jų elementų kilmę. Trečiajame skyriuje 
tiriami kiekvienos kalbos daugiažodžiai terminai, juos skirstant į tris 
grupes: dvižodžius terminus, trižodžius terminus ir terminus, sudarytus 
iš keturių ir daugiau žodžių. Pirmiausia kiekvienos grupės terminai skirs-
tomi pagal jų sudedamųjų dėmenų kilmę, tuomet jie grupuojami pagal 
priklausomųjų dėmenų poziciją (prieš ar po pagrindinio dėmens) ir sin-
taksinius modelius. Kiekviename skyriuje išskirtų tipų terminai detaliai 
aprašomi ir iliustruojami pavyzdžiais, terminų kiekybinių tyrimų rezul-
tatai pateikiami 18-oje diagramų.

išvadose išryškinami konstitucinės teisės terminų darybos skirtumai ang-
lų, lietuvių ir rusų kalbose. Atlikdama tyrimą, autorė nustatė, kad anglų 
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konstitucinės teisės terminų kūrėjai yra atviresni svetimų kalbų įtakoms 
ir, kurdami terminus, dažniausiai remiasi išoriniais šaltiniais, tuo tarpu 
lietuvių ir rusų terminų kūrėjai yra labiau linkę saugoti savo kalbą ir 
maksimaliai išnaudoti savo kalbos išgales. Autorė taip pat nustatė, kad 
anglų kalbos konstitucinės teisės terminų kūrėjai laikosi patogumo varto-
tojui principo ir kuria trumpesnius bei paprastesnės darybos terminus, o 
lietuvių ir rusų kalbų terminų kūrėjai teikia pirmenybę tikslumo principui 
ir kuria ilgesnius bei struktūriškai sudėtingesnius terminus, kurie atsklei-
džia ir pagrindinius įvardijamos sąvokos turinio bruožus. Disertacijos ty-
rimas parodė, kad ištirtų kalbų terminija turi ir svarbių panašumų: dau-
gelis daugiažodžių konstitucinės teisės terminų visose trijose kalbose yra 
dvižodžiai, taigi visose trijose kalbose laikomasi kalbos ekonomijos prin-
cipo ir stengiamasi nekurti terminų, ilgesnių nei du žodžiai. Apibend-
rindama tyrimo išvadas, autorė teigia, kad siekis suderinti patogumo var-
totojui ir tikslumo principus „sudarytų galimybę sukurti optimalaus ilgio 
terminą: pakankamai trumpą, kad jis būtų patogus vartotojui, ir pakanka-
mai ilgą, kad jis kuo labiau atspindėtų sąvokos turinį“ (p. 209).

L. Mockienės disertacija Formation	of	Terminology	of	Constitutional	Law	
in	English,	Lithuanian	and	Russian	(Konstitucinės	teisės	terminų	daryba	an-
glų,	lietuvių	ir	rusų	kalbose) svariai prisideda prie Lietuvos terminologijos 
darbų, padėdama pagrindus gretinamiesiems kelių kalbų teisės terminijos 
darybos tyrimams. Disertacijos rezultatai yra reikšmingi terminų tyrėjams, 
kūrėjams ir tvarkytojams bei kitų sričių specialistams – teisės aktų vertė-
jams, profesinės kalbos dėstytojams ir teisės terminijos vartotojams tiek 
valstybiniame, tiek privačiajame sektoriuje.

Gauta 2016-06-30

Sigita Rackevičienė
Mykolo Romerio universitetas
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
e. paštas sigita.rackeviciene@mruni.eu
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Nuo žodžių iki žodynų: 
Stasiui Keiniui – 80

a l v Y D a S  u M b r a S a S
Lietuvių	kalbos	institutas

1936 m. rugsėjo 20 d. Mažeikių apskrities Viekšnių valsčiaus Paka-
lupio kaime gimė Stasys Keinys, vienas žymiausių žemaičių, besi-
darbuojančių kalbos mokslo baruose. Graži 80-ties metų sukaktis 

yra proga žvilgtelėti į praeitį, pasidžiaugti dabartimi. Proga paminėti šio 
garbaus kalbininko ir kartu gero mokytojo darbus.

St. Keinys savo kelionę kalbos mokslo keliais pradėjo Vilniaus universite-
te (anuomet – Vilniaus valstybiniame universitete). 1954 m., baigęs Viekšnių 
vidurinę mokyklą, jis įstojo studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. Po pen-
keto metų studijos buvo sėkmingai baigtos. Pažintis su kalbos mokslu ir 
universitete dėsčiusiais garsiais kalbininkais nulėmė tolesnius gyvenimo 
interesus. Diplominį darbą apie žurnalo Mokslas	ir	gyvenimas neologizmus 
parašė vadovaujamas dar jauno dėstytojo Vinco Urbučio, tuomet dėsčiusio 
žodžių darybą ir vėliau tapusio ryškiausiu lietuvių žodžių darybos specialis-
tu. Netrukus žodžių darybos rimtai ėmėsi ir St. Keinys – 1963–1966 m. 
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studijavo to paties universiteto aspirantūroje ir vadovaujamas V. Urbučio 
parašė ir 1968 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro (anuomet – filolo-
gijos mokslų kandidato) disertaciją Lietuviškų	vienažodžių	terminų	darybos	
tipai. iš karto po aspirantūros studijų jis ėmėsi pedagoginio darbo – pradėjo 
dėstyti kalbos dalykus Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakul-
tete ir dirbo ten iki pat 1975 m. (tais metais jam suteiktas docento vardas). 
Kaip pats yra sakęs, tie pirmieji pedagoginio darbo metai buvo gera mokykla, 
padėjusi suvokti daugelį kalbos dalykų ir pravertusi būsimame mokslininko 
kelyje, juk kad galėtum paaiškinti kitiems, pirmiausia turi išsiaiškinti pats.

Reikšmingas pokytis St. Keinio mokslo kelyje įvyksta 1974 m., kai Jono 
Kruopo, kuris rūpinosi terminologijos darbu, pakviestas jis ateina dirbti į 
Lietuvių kalbos ir literatūros institutą. Tiksliau, galima sakyti, grįžta, nes 
dar prieš aspirantūros studijas iš karto po universiteto baigimo institute jau 
dirbo trumpą laiką. Čia jis rimtai imasi terminologijos, terminografijos ir 
kitų darbų. Be kita ko, imasi ir organizacinio darbo – gerus 15 metų dir-
ba Terminologijos tarybos prie Mokslų akademijos Prezidiumo pirminin-
ko pavaduotoju (iki tarybos panaikinimo nepriklausomybės pradžioje), taip 
pat institute vadovauja Dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos skyriui 
(1987–1989), vėliau Kalbos kultūros ir terminologijos skyriui (1989–1991). 
Neapleidžia ir pedagoginės veiklos – be minėto Vilniaus universiteto, su 
pertraukomis vėliau dirbo Šiaulių pedagoginiame institute, Vytauto Di-
džiojo universitete, Vilniaus pedagoginiame universitete. Įvairių pakopų 
ir specialybių studentams skirtingu laiku dėstė rašybą, akcentologiją, di-
alektologiją, baltų filologijos įvadą, žodžių darybą, morfologiją, termino-
logiją, kalbos vartoseną ir normalizaciją, vadovavo gausybei diplominių 
darbų. Sukaupta patirtis skleidėsi straipsniuose, knygose, žodynuose. Lyg 
tam tikras pedagoginės veiklos apibendrinimas yra studentams skirtos 
knygos: Šiaulių universitete išleista Bendrinės	lietuvių	kalbos	žodžių	daryba 
(1999) ir Vilniaus pedagoginiame universitete – Bend	rinės	lietuvių	kalbos	
morfemika:	teorija	ir	praktika (2009).

Terminologija yra ta sritis, kurioje St. Keinio indėlis matomas labiausiai. 
Atėjęs dirbti į Lietuvių kalbos ir literatūros institutą jis pasiremdamas 
savo disertacijos įdirbiu paskelbė reikšmingus didžiulius straipsnius-stu-
dijas terminų darybos klausimais (Lietuvių	kalbotyros	klausimuose ir kituo-
se leidiniuose), iš esmės apimdamas visus svarbiausius terminų darybos 
aspektus, kartu nuolat rašė įvairių sričių terminų taisyklingumo klausimais, 
peikė terminijos tikslumo ir raiškos negeroves, siūlė naujus terminus, taip 
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pat daug dėmesio skyrė terminijos istorijai, raidai, nagrinėjo įvairių garsių 
asmenybių nuopelnus terminijai. Daug svarbiausių publikacijų sudėta į 
rinktines Dabartinė	 lietuvių	 terminologija (2005) ir Lietuvių	 terminologijos	
raida (2012), kurių bendra apimtis yra apie 950 puslapių. Labai reikšmin-
ga ir 1980 m. išleista Terminologijos	abėcėlė – vadovėlis, iš kurio termino-
logijos pagrindų mokėsi bene visi jaunieji terminologai. St. Keinys yra ir 
kasmetinio Terminologijos	žurnalo tėvas – buvo šio žurnalo pirmojo nu-
merio atsakomasis redaktorius (tas numeris vadinosi Terminologijos	vagos 
(1994)), daug prisidėjo prie šio žurnalo atsiradimo, paskelbė jame kelio-
lika mokslinių straipsnių.

Terminologija ir terminografija visada eina greta. Patarimais, recenzijomis 
(leidyklų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos užsakymu) St. Keinys yra 
prisidėjęs prie daugelio terminų žodynų kokybės gerinimo, taip pat pats yra 
daugelio terminų žodynų bendraautoris. Kalbos mokslui svarbus yra kartu 
su Kazimieru Gaiveniu parengtas Kalbotyros	terminų	žodynas (1990) – pir-
masis šios srities lietuviškas gana didelės apimties (278 p.) aiškinamasis 
verčiamasis žodynas. Prie kalbinės paskirties žodynų priskirtini ir kartu su 
bendraautoriais (K. Gaiveniu, Angele Kaulakiene, Jonu Klimavičiumi) pa-
rengti Terminologijos	taisymai (1992) – leidinyje žodyniškai pateikta daugiau 
kaip 3000 įvairių sričių netaisyklingų terminų ir rekomenduojamų jų pa-
kaitų. iš terminų žodynų minėtini kartu su bendraautoriais parengti aiški-
namasis, verčiamasis ir kartu sisteminis Socialinės	apsaugos	terminų	žodynas	
(1999), didelis verčiamasis Radioelektronikos	terminų	žodynas	(2000), ver-
čiamasis aiškinamasis Žemės	ūkio	augalų	selekcijos	ir	sėklininkystės	terminų	
žodynas (2010). Labai išsiskiria geležinkelių terminijos tvarkybos veikla – 
netrukus po nepriklausomybės atkūrimo terminijos tvarkymo tikslu St. Kei-
nys buvo pasiūlytas į Nepriklausomų Lietuvos geležinkelių atkūrimo ko-
misijos, veikusios Susisiekimo ministerijoje, narius, vėliau tapo šios minis-
terijos sudarytos Valstybinės geležinkelių transporto terminologijos komi-
sijos pirmininko pavaduotoju. Kadangi ilgą laiką geležinkelių srityje buvo 
vartojama beveik tik rusų kalba, labai trūko lietuviškos terminijos, ji nebu-
vo susisteminta. Čia terminologui veiklos nestigo – kartu su Nijole Juškai-
te sudarė verčiamąjį rusų–lietuvių ir lietuvių–rusų kalbų Geležinkelininko	
žodynėlį	(1992), į kurį pateko per 1700 terminų, vėliau didesnį (per 3800 
terminų) Rusų–lietuvių	kalbų	geležinkelių	transporto	žodyną (1997). Su ta 
pačia bendraautore ir Kaziu Sakalausku dar išleido Aiškinamąjį	geležinkelių	
transporto	terminų	žodyną (2006), kuriame paaiškinta apie 2000 terminų ir 
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pateikti anglų, vokiečių, rusų kalbų atitikmenys. Žodynuose sukurta nema-
žai naujų terminų, terminologas pasiūlė ir įdomių naujadarų, pavyzdžiui, 
iešmynas, kelynas, stabdas. Geležinkelių terminija buvo tvarkoma ne tik 
žodynuose, St. Keinys aktyviai rašė laikraštyje Geležinkelininkas, kalbos 
klausimais jame paskelbė gerokai per 40 straipsnių, straipsnelių, apie šios 
srities kalbą rašė ir kitur, pavyzdžiui, Gimtojoje	kalboje. Už nuopelnus tvar-
kant geležinkelių terminiją 2000 m. mokslininkas apdovanotas Garbės ge-
ležinkelininko ženklu.

Viena St. Keinio interesų sričių – bibliografija. 1981 m. kartu su K. Gai-
veniu išleido terminologijos klausimų bibliografinę rodyklę Библиогра-
фический	указатель	литературы	по	вопросам	литовской	терминологии	
(1945–1980), vėliau jo iniciatyva Terminologijos	 vagose (Terminologijoje) 
pradėtas anotuotos terminų žodynų bibliografijos skyrelis, kuris tęsiamas 
iki šių dienų. ilgą laiką prie jo dirbo Jolanta Gaivenytė-Butler, vėliau 
prisidėjo ir Adelė Noreikaitė. Kartu su šiomis bendraautorėmis St. Keinys 
2008 m. išleido anotuotą 1900–2005 m. bibliografijos rodyklę Lietuvių	
kalbos	terminų	žodynai. Labai naudingame leidinyje suregistruoti ir glaus-
tai aprašyti per daugiau kaip 100 metų išleisti terminografijos leidiniai 
(501 žodynas), yra sisteminė rodyklė. Be to, St. Keinys su bendraautoriais 
sudarė Jono Kruopo (1998), Vincento Drotvino (2016) bibliografijas, re-
dagavo K. Gaivenio darbų bibliografijos rodyklę (2003). Reikia pasakyti, 
kad St. Keiniui bibliografija rūpi ne tik informacijos, bet ir šios srities 
kalbos, terminijos aspektu. Jis yra Bibliotekininkystės	 ir	 bibliografijos	 ter-
minų	žodyno (1990–1999 m. išleistos keturios dalys) specialusis redaktorius, 
nemažai prisidėjęs ne tik prie šio žodyno, bet ir prie bibliotekininkystės 
terminų standartų kūrimo ir tobulinimo. 1996–2006 m. buvo žurnalo 
Tarp	 knygų redakcijos kolegijos nariu, bibliotekininkystės terminijos ir 
kitais kalbos klausimais jame paskelbė apie 20 straipsnių, recenzijų. yra 
ir keletas publikacijų anksčiau leistame Bibliotekų	darbe.

Sukaupta patirtis kalbininkui leido imtis ne tik terminografijos, bet ir 
apskritai leksikografijos. St. Keinys yra Dabartinės	 lietuvių	kalbos	žodyno 
trečiojo leidimo (1993) vyriausiasis redaktorius. Žodynas trejetą metų 
buvo rengiamas jau nuo 1986 m., vėliau užtruko jo svarstymas, leidybos 
darbai. Rengiant šį leidimą dėl neaktualumo, siauros vartosenos, pasikei-
tusio normų vertinimo iš ankstesnio žodyno leidimo daug straipsnių bu-
vo pašalinta, daug pridėta naujų, patikslinti reikšmių aiškinimai. St. Keinys 
sako, kad šį žodyną kaip kokį romaną yra perskaitęs nuo pirmos iki pa-
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skutinės raidės, ir ne vieną kartą. Jis yra ir šio žodyno ketvirtojo (2000, 
elektroninis 2002), penktojo (2003, elektroninis), šeštojo (2006, elektro-
ninis) ir septintojo (2012) leidimų vyriausiasis redaktorius. Nuo ketvirto-
jo leidimo žodynas įgavo elektroninį pavidalą, 2003 m. paskelbtas inter-
nete. Penktasis leidimas (antrasis elektroninis) 2004 m. parodoje Infobalt 
buvo pripažintas geriausiu metų elektroniniu leksikografijos leidiniu. Už 
šį žodyną 2005 m. St. Keinys apdovanotas Felicijos Bortkevičienės atmi-
nimui skirta Kalbos premija.

Savo pirmąją publikaciją kalbos klausimais St. Keinys paskelbė 1966 m. 
žurnale Mokslas	ir	technika (beje, tai yra vienas iš seniausių vis dar tebe-
leidžiamų žurnalų). Per kelis numerius buvo išspausdintas straipsnis Da-
rybiniai	sinonimai	terminologijoje. Nesunku suskaičiuoti, kad šiemet galime 
minėti ne tik gimtadienio sukaktį, juk nuo tuo pirmojo straipsnio prabėgo 
50 metų – labai prasmingų ir kūrybingų mokslininko metų. Straipsniai, 
straipsneliai tiesiog liejosi – per metus dažnai po dešimt ar net dvidešimt. 
Šių eilučių autorius, tuomet dar neseniai pradėjęs dirbti Lietuvių kalbos 
instituto Terminologijos skyriuje (dabar – Terminologijos centras) prisi-
mena, kaip maždaug prieš 15 metų skyriuje vyko įprastinė kaspenkiametė 
vyresniojo mokslo darbuotojo St. Keinio atestacija. Mokslininkas apžvelg-
damas savo veiklą pasakė, kad per penkerius metų paskelbė apie 100 pub-
likacijų. Tas skaičius tada darė ir dabar tebedaro įspūdį. yra į ką lygiuotis. 
Žvelgiant į mokslininko straipsnius matyti, kad visada buvo norima, jog 
kalbos klausimų aktualijos pasiektų kuo platesnę auditoriją. Buvo rašoma 
ne tik kalbininkams, mokytojams skirtuose periodiniuose leidiniuose, bet 
ir įvairiuose kituose tiek tam tikrų sričių specialistams, tiek platesnei vi-
suomenei skirtuose laikraščiuose ir žurnaluose, taip pat ir regioniniuose. 
Mokslininkui rūpi taisyklinga, sklandi, svetimų žodžių be reikalo neprikai-
šiota kalba ir jos terminija, todėl nemažai rašyta į kalbos praktika besirū-
pinančius leidinius – apie 40 publikacijų Kalbos	 kultūroje, dar daugiau 
Gimtojoje	kalboje (ypač jei pridėtume ir publikacijas Mūsų	kalboje). Moks-
lo tyrimai skelbti žurnaluose Baltistica, Kalbotyra, Lietuvių	kalbotyros	klau-
simai, Linguistica	Lettica, Lituanistica, Terminologija, Žmogus	ir	žodis ir kt. 
Didesnės ir mažesnės publikacijos per kelis dešimtmečius išbarstytos įvai-
riuose anksčiau ėjusiuose ar ir dabar tebeeinančiuose žurnaluose ir laikraš-
čiuose, pavyzdžiui: Aitvaras, Diena, Fizikų	žinios, Gimtasis	kraštas, Justitia, 
Kalba	Vilnius, Kauno	tiesa, Kultūros	barai, Kurier	Wileński, Lietuvos	aidas, 
Lietuvos	 pionierius, Literatūra	 ir	menas, Mokykla, Mokslas	 ir	 gyvenimas, 
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Mokslo	Lietuva, Mūsų	gamta, Naujasis	dienovidis, Pergalė, Savininkas, Spor-
tas, Šviesa, Tarybinė	mokykla, Tarybinis	mokytojas, Tiesa, TV	antena, Va-
karinės	naujienos, Vienybė, Žemės	ūkis, Эхо	Литвы ir kt. iš viso daugiau 
nei 40 pavadinimų įvairių mokslinių ir ne mokslinių periodinių leidinių. 
Beje, bene daugiausia publikacijų yra laikraštyje Kauno	tiesa (apie 55). Jos 
paskelbtos septintajame ir aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmečiuose, 
t. y. daugiausia tada, kai karjeros pradžioje buvo dėstytojaujama Kaune. 
Tai įvairūs klaidų taisymai, recenzijos, apžvalgos ir pan.

Smalsu žvilgtelėti į St. Keinio kalbą pasitelkiant programines priemones. 
Tam žvilgsniui buvo panaudoti į kalbininko straipsnių rinktinę Lietuvių	
terminologijos	 raida (2012) sudėti lietuviški straipsniai1. imtas apie 130 
tūkstančių žodžių tekstas. iš šio masyvo buvo pašalintos išnašos (jose dau-
giausia teikta bibliografinė informacija), santraukos kitomis kalbomis ir 
kursyvu parašyti žodžiai (paprastai tai ne autoriaus tekstas, o nagrinėjama 
medžiaga). Programiškai apdorojus sutrumpintą tekstą matyti, kad iš viso 
pavartota per 20 tūkstančių skirtingų žodžių formų (linksniai, veiksmažo-
džių formos ir pan.). Tas formas apdorojus su Vytauto Didžiojo universi-
teto Kompiuterinės lingvistikos centro internete skelbiamu morfologiniu 
anotatoriumi gauta, kad skirtingų žodžių (lemų) iš viso yra apie 9 tūkstan-
čius2. Taigi autoriaus tekstų žodingumas nemažas. Palyginimui galima pa-
sakyti, kad, pavyzdžiui, Jono Kabelkos sudarytame Kristijono Donelaičio 
raštų žodyne yra vos 3278 antraštiniai žodžiai, o štai Viktoras Alekna yra 
skrupulingai suskaičiavęs, kad Salomėja Nėris savo kūryboje pavartojo 7246 
žodžius. Straipsnių rinkinyje dažniausių St. Keinio žodžių formų dešimtu-
kas yra toks: ir	(5574), kalbos	(1767), lietuvių	(1273), yra	(1047), J.	(974), 
kad	(911), buvo	(891), iš	(859), terminologijos	(821), terminų	(767). Jung-
tuko ir vyravimas dėsningas, ir kiti tyrimai rodo, kad tai dažniausias teks-
tų žodis. iš kitų žodžių aiškiai matyti kalbininko tyrimų objektas. Įdomu, 
kad labai dažna santrumpa J. Tai rodo, kad labai dažnai minimi asmenys, 
turintys tokią pirmąją vardo raidę. Vieną iš tų asmenų nesunku atspėti – 
Jono Jablonskio pavardė straipsniuose yra paminėta net apie 450 kartų 

1 Ačiū Adelei Noreikaitei, leidusiai pasinaudoti savo kompiuteriu tvarkytais straipsniais. Keli ne lietuvių 
kalba rinkinyje spausdinti straipsniai nenagrinėti. Gauti duomenys buvo apdoroti programomis Word, 
Notepad, AntConc,	Access.

2 Žinoma, neišvengta lemavimo ir kitokių programinio atpažinimo klaidų, bet čia nesiekta preciziško skai-
čių tikslumo; be to, į skaičių įeina ir, pavyzdžiui, pavartoti vardai, pavardės, pasitaiko nelietuviškų žodžių 
(atmesti tik parašyti kirilika), taip pat žodžių, kurie nėra teksto autoriaus, t. y. jie cituojami, apie juos 
kalbama.
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(kilmininkas Jablonskio patenka į dažniausių žodžių formų penkiasdešim-
tuką). Juozo Balčikonio ir Jono Kruopo pavardės straipsniuose minimos 
beveik po 200 kartų. Tai asmenys, apie kuriuos St. Keinys rašė, autorite-
tai, kuriais rėmėsi. Aptardamas kalbos dalykus mokslininkas paprastai 
nepiktnaudžiauja tarptautiniais terminais, nevengia paieškoti retesnių lie-
tuviškų žodžių ar pasidaryti naujadarų, pvz.: kūrinių	a i šk in s ena , nežino-
mų	dalykų	 a l ku l y s , dak t a ruo t i 	 grįžo	 tęsti	 darbų, žmogaus	 i š p ru sa , 
i š p rūs iu 	nesipuikavo, nau j enybė s 	su iki-, trūko	pa ty r e sn i o 	redakto-
riaus, netrūksta	ska tu l i ų . 

St. Keinys yra ne tik lituanistas pedagogas, nemažai prisidėjęs prie ben-
drojo lavinimo mokyklų lituanistų rengimo, bet ir terminologas, daug 
dėmesio skyręs būsimų terminologų ugdymui. Beveik visas dabartinis 
Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centras yra St. Keinio mokiniai. 
Bene visi darbuotojai, kurie per pastaruosius porą dešimtmečių atėjo dirb-
ti į Terminologijos centrą (įskaitant ir tuos, kurie nepasiliko), buvo jo 
rekomenduoti, pastūmėti į terminologijos sritį. St. Keinio vadovaujami 
terminologijos srities daktaro disertacijas apsigynė Albina Auksoriūtė (Lau-
ryno	Ivinskio	terminologijos	darbai, 2000), Palmira Zemlevičiūtė (Lietuvių	
medicinos	 terminologijos	 raida	XIX	amžiaus	pabaigoje	–	XX	amžiaus	pra-
džioje, 2009), Robertas Stunžinas (Statybos	liaudies	terminai, 2011), Asta 
Mitkevičienė (1918–1940	metų	lietuvių	literatūros	mokslo	terminai, 2015), 
jis yra prisidėjęs ir prie šių eilučių autoriaus disertacijos radimosi, buvo 
jos gynimo tarybos narys. Viename iš straipsnių St. Keinys sako: „Lieka 
tikėti, kad pirmas trečio tūkstantmečio amžius nepasidarys mūsų termi-
nologijos ir pačios kalbos nuosmūkio amžiumi, kad ir žmonės, kurie pa-
šaipiai žiūri į tradicinius mūsų terminologijos kūrimo būdus, į jos bei 
pačios kalbos gyvumo ir savitumo, t. y. jų stiprybės, saugojimą, kurie 
laiko tuos dalykus pasenusiais, atgyvenusiais, supras, kad didžiausi kalbos 
ir terminologijos darbo ir politikos tikslai yra išsaugoti ir stiprinti mūsų 
kalbą, jos vaidmenį, branginti savitumą, nuosekliai ir kryptingai ją ir jos 
terminologiją plėtoti, daryti kuo lankstesnę ir suprantamesnę visiems žmo-
nėms. Reikia ne tik to tikėtis, bet ir vieningai dėl to stengtis. Lietuvių 
kalba ir jos terminologija turi išlaikyti lietuvišką dvasią.“ Taigi mums, 
mokiniams, belieka vadovautis šiuo palinkėjimu, o Jums, Mokytojau, stip-
rybės ir sveikatos prižiūrint ir puoselėjant terminologijos medį, rengiant 
darbus, iš kurių ir toliau galėtume mokytis.

ilgiausių metų!
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3-iojo leidimo vyr. red. St. Keiniu]. – Tiesa, 1993, lapkr. 18, p. 9.
Krištopaitienė D. Kristijono Donelaičio raštų leksika ir jos redagavimas. – Senoji	Lietuvos	literatūra, 2004, 

Kn. 18, p. 252–265.
Rimkutė A. Terminologas Stasys Keinys. – Terminologija, 2006, Nr. 13, p. 246–249.
Stasys Keinys. – Sabaliauskas A. Lietuvių	kalbos	tyrinėjimo	istorija:	1980–2010	m., Vilnius: Lietuvių kalbos 

institutas, 2012, p. 239–242.
Stasys	Keinys:	bibliografijos	rodyklė. Sudarė A. Noreikaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006.
Zemlickas G. Salomėja Nėris: gyvenimo ir kūrybos vingiais (1). – Mokslo	Lietuva, 2004, gruod. 2–22,   

p. 1, 10–11.

Gauta 2016-10-10

Alvydas Umbrasas
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
e. paštas alvydas.umbrasas@lki.lt
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Naujausi lietuviški terminų žodynai 

j o l a n T a  g a i v e n Y T Ė - b u T l e r
Lietuvių	kalbos	institutas

2 0 1 5  m . 

Chemijos enciklopedija / rengėjai Regina Mudėnienė (grupės va-
dovė), Sigutė Čižauskaitė, Regina Lazauskienė, Regina Liutkevičienė 
[i.e. Liudkevičienė], Dalia ignatjeva, Gintarė Viselgienė; redakcinė taryba: 
eimutis Juzeliūnas (pirm.), Zigmuntas Beresnevičius, Jurgis Kadziauskas, 
Aivaras Kareiva, Vilhelmas Skominas (ats. red.), Povilas Vainilavičius. – 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2015. – 815, [1] p. – 
Dalyk. r-klė p. 772-813; sudarė Adomas Karnišauskas. – Tiražas 1000 egz. – 
iSBN 978-5-420-01753-1.

Pirmą lietuvišką „Chemijos enciklopediją“ sudaro daugiau kaip 3000 straipsnių, 
kuriuose aprašyti cheminiai elementai ir jų junginiai, cheminės medžiagos, jų sa-
vybės, gavimas ir naudojimas, polimerai, svarbesni vaistai ir pesticidai, cheminės 
reakcijos, įvairūs cheminės kilmės reiškiniai, chemijos šakos, pagrindiniai chemijos 
dėsniai. Greta sisteminių cheminių junginių pavadinimų, patvirtintų Teorinės ir 
taikomosios chemijos sąjungos (iUPAC), leidinyje įdėta ir nesisteminių pavadinimų. 
Sandara abėcėlinė. Aiškinama kai kurių terminų kilmė, įdėti cheminių elementų 
lotyniški pavadinimai. Pateikta terminų sinonimų. Antraštiniai enciklopedijos žodžiai 
sukirčiuoti. Gale įdėti priedai „Svarbiausių chemijos darbų chronologija“, „Chemi-
nių elementų atradėjai ir atradimo data“, „Nobelio (chemijos) premijos laureatai 
1901–2014“, „Maisto priedai“, „Cheminių elementų elektrinio neigiamumo vertės 
pagal Paulingą“, „Kai kurių polimerų tarptautinės santrumpos“. Dalykinėje rodyklė-
je pateikti antraštiniai terminai ir jų sinonimai, taip pat svarbesni terminai, kurie 
neaiškinami atskirais straipsniais, bet vartojami kitų terminų straipsniuose. enciklo-
pedijos rėmėjai: Lietuvos mokslo taryba, Fizinių ir technologijos mokslų centro 
Chemijos institutas, AB „Achema“ ir AB „Orlen Lietuva“. 

Lietuvių-anglų kalbų karo technikos žodynas: beveik 41 000 ter-
minų ir žodžių / eugenijus Kisinas; atsakingoji redaktorė Dileta Jatautai-
tė; recenzavo Dileta Jatautaitė, elena Stasiulevičiūtė, Palmira Zemlevičiū-
tė; liet. k. redaktorė Jolanta Budreikienė; angl. k. redaktorė Dileta Jatau-
taitė; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: gene-
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rolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2015. – 414, [1] p. – Tiražas 
120 egz. – iSBN 978-609-8074-39-0.

Verčiamajame žodyne pateikti sausumos pajėgų ginkluotės ir kovos technikos terminai, 
vartojami Lietuvos ir kitų NATO šalių kariuomenėse. Dalis terminų paimti iš e. Kisi-
no ir kitų autorių anksčiau parengtų lietuviškų karybos žodynų. Greta tokių terminų 
pateiktos šaltinį nurodančios žodynų santrumpos. Leidinys skirtas anglų kalbos vertė-
jams ir mokytojams, karinių mokymo įstaigų kariūnams ir klausytojams, krašto apsau-
gos sistemos karininkams ir seržantams. Žodynas sudarytas labiau remiantis bendrai-
siais leksikografijos negu terminografijos principais, įdėta būdvardžių, veiksmažodžių. 
Sandara abėcėlinė lizdinė. Greta antraštinių lietuviškų terminų pateikti angliški atitik-
menys, lietuviški ir angliški iliustraciniai pavyzdžiai. Po antraštinio žodžio įdėtos kalbos 
dalį, karybos sritį ar mokslo šaką nurodančios santrumpos. Netaisyklingi angliški veiks-
mažodžiai pažymėti viena žvaigždute, prie daugelio nurodyti prielinksniai. Dviem 
žvaigždutėmis pažymėti istorizmai ir pasenę žodžiai. Prieduose įdėtas netaisyklingai 
kaitomų angliškų veiksmažodžių sąrašas, istorizmų ir pasenusių žodžių bei žodžių 
junginių sąrašai. Lietuviški terminai sukirčiuoti. Antraštiniame puslapyje įrašas: „Do-
vanoju Lietuvos Respublikos krašto apsaugai“. Žodyne įdėta trumpa sudarytojo bio-
grafija. Žodyno aprobata: „Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja“.

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas / sudarytojos Birutė 
Kulnytė, elvyda Lazauskaitė; tekstų autorės Danutė Aleknienė, Laima La-
pėnaitė, elvyda Lazauskaitė, Skaidrė Urbonienė; terminologas Jonas Klima-
vičius; redaktorė Marytė Slušinskaitė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis mu-
ziejus, 2015. – 403, [1] p. – Tiražas 600 egz. – iSBN 978-609-8039-72-6.

enciklopediniame žodyne pateikiama žinių apie XViii–XX a. pradžios lietuvių 
verslus, amatus, transportą, liaudies architektūrą, valstiečių buitį. Po elvydos La-
zauskaitės parašytos pratarmės įdėta Jono Klimavičiaus parengta trumpa etnografijos 
terminijos ypatybių apžvalga ir terminų atrankos bei pateikimo paaiškinimai. San-
dara abėcėlinė. Lietuviški terminai sukirčiuoti. Gale įdėtos sisteminė ir abėcėlinė 
etnografijos terminų rodyklės. Žodynas gausiai iliustruotas. Leidinys skirtas etno-
grafams, kalbininkams, muziejininkams, mokytojams, kraštotyrininkams ir visiems 
besidomintiems kultūros istorija ir paveldo išsaugojimu. Žodyno rėmėjai – Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

Lietuvos Respublikos įstatymuose vartojamų sąvokų žodynas / 
Remigijus Mockevičius. – 3-iasis papild. leid. – Vilnius: Registrų centras, 
2015. – 1511, [1] p. – Tiražas 800 egz. – iSBN 978-9955-30-191-2.

Trečiajame žodyno leidime pateikti 11 642 terminai ir jų apibrėžtys ar platesni 
aiškinimai, surinkti iš 514 įstatymų, galiojusių 2014 m. liepos 17 d. Leidinys skirtas 
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teisininkams ir visiems besidomintiems teise. Terminai pateikti neredaguoti – tokie, 
kokie buvo vartojami galiojančioje įstatymo redakcijoje. Prie kiekvieno termino 
nurodytas šaltinis. Terminų atitikmenų kitomis kalbomis nepateikta. Žodyno san-
dara abėcėlinė. Lietuviški terminai nekirčiuoti. Rodyklių nėra.

Lytiškai plintančių infekcijų terminologijos žinynas / redaktorė 
irma Čaplinskienė; Užkrečiamųjų ligų ir AiDS centras. – Kaunas: Vitae 
Litera, 2015. – 20, [1] p. – Tiražas 500 egz. – iSBN 978-609-454-177-3.

Leidinyje pateikta daugiau kaip 150 terminų, dažniausiai vartojamų kalbant apie 
lytiškai plintančias infekcijas. Sandara abėcėlinė. Lietuviški terminai nekirčiuoti. 
Aiškinama kai kurių terminų kilmė, prie kai kurių terminų įdėti angliški atitikme-
nys. Greta daugumos terminų pateikta apibrėžtis, kartais – platesnis paaiškinimas. 
Kai kurie terminai neapibrėžti, tik šalia tarptautinio termino pateiktas jo lietuviškas 
sinonimas. 

Migracijos terminų aiškinamasis žodynas: 3.0 versija / [europos 
migracijos tinklas, Lietuvos nacionalinis informacijos centras]. – [Vilnius]: 
[Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras], 2015. – 263, [1] p. – 
Tiražas [120] egz. – iSBN 978-9955-697-34-3.

europos migracijos tinklo parengtame žodyne aiškinama beveik 400 iš eS doku-
mentų surinktų migracijos ir prieglobsčio terminų. Tai atnaujintas 2010 m. išleisto 
migracijos žodyno leidimas. Šalia lietuviško termino pateikti jo atitikmenys 22 iš 
24 eS kalbų, apibrėžtis, jos šaltinio nuoroda, pastabos ir informacija apie termino 
santykį su kitais žodyne teikiamais terminais. Lietuviški terminai nekirčiuoti. Vietoj 
rodyklių žodyno gale įdėti du atskiri turiniai – pagal abėcėlę išdėstyti lietuviški 
terminai ir pagal lietuviško termino vietą – angliški terminai. Žodyno sandara abė-
cėlinė, todėl toks turinių pateikimas neturi prasmės – lietuviški terminai lengvai 
surandami pagal abėcėlę žodyne, o norint surasti anglišką terminą reikia perskaity-
ti visą turinį. Gale įdėtas terminų šaltinių sąrašas. Leidinyje nepateikta duomenų 
apie lietuviškos versijos rengėjus. elektroninė žodyno versija prieinama internete 
europos migracijos tinklo lietuviškoje svetainėje www.emn.lt. 

Traumatologijos ir ortopedijos eponimai: (simptomai ir sindromai) / 
Mindia Kasradze, David Kasradze; redaktorė Brigita Pranevičiūtė; Klai-
pėdos universitetas. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. – 
150, [1] p. – Tiražas 90 egz. – iSBN 978-9955-18-859-9.

Žodyne pateikta daugiau kaip 700 eponiminių terminų. Tai pirmas tokio pobūdžio 
medicinos srities leidinys Lietuvoje. Sandara abėcėlinė. Prie adaptuoto lietuviško 
pavadinimo skliaustuose įdėtas lotyniškas pavadinimas, pateikta duomenų apie as-
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menį, kurio vardu pavadintas simptomas ar sindromas (vardas ir pavardė originalo 
kalba, gimimo ir mirties datos, tautybė ir specializacija), trumpas simptomo ar 
sindromo aprašymas ir pirmą kartą jį aprašiusio asmens pavardė bei aprašymo data. 
Prie daugelio sindromų pavadinimų pateikta jų lotyniškų sinonimų (prie kai kurių 
net po keletą). Kai kurios pavardės adaptuotos netiksliai.

Vabzdžių grupių apžvalga ir siūlymai dėl terminijos vartosenos = 
A review of insect groups with proposals on Lithuanian terminology: 1 da-
lis: Archaeognatha – Hemiptera, Heteroptera / Jonas Rimantas Stonis, 
Virginijus Sruoga, Arūnas Diškus, Andrius Remeikis, Albina Auksoriūtė, 
Jolita Žvironienė; redagavo irutė Raišutienė; Lietuvos edukologijos uni-
versitetas, Baltijos-Amerikos biotaksonomijos institutas. – Vilnius: Lietu-
vos edukologijos universiteto leidykla, 2015. – 320 p. – Tiražas 150 egz. – 
iSBN 978-609-471-041-4.

Pirmoje leidinio dalyje išsamiai aprašyti aštuoniolikai būrių priklausantys vabzdžiai, 
pradedant pirmažandžiais (Archaeognatha) ir baigiant straubliuočiais (Hemiptera). 
Pirmiausia apibūdinamas būrys, po to jam priklausančios šeimos ir rūšys. Šalia 
lietuviškų būrių, šeimų ir joms priklausančių vabzdžių pavadinimų pateikti jų loty-
niški ir angliški atitikmenys, įdėta sinonimų. Pavadinimai sukirčiuoti. Leidinys gau-
siai iliustruotas. Didelę knygos dalį sudaro entomologijos terminų žodynas. Jo pra-
džioje įdėtas santrumpų ir lotyniškų terminų bei posakių sąrašas. Žodyno sandara 
abėcėlinė. Greta lietuviško termino pateikta apibrėžtis (dažnai ir šiek tiek platesnis 
paaiškinimas) bei angliškas atitikmuo. Lietuviški terminai sukirčiuoti. Po žodyno 
pateikta augalais mintančių vabzdžių mitybos rūšių ir organizmų ekologinių grupių 
pagal mitybos pobūdį schema. Knygos gale įdėta būrių, šeimų ir rūšių lotyniškų 
vardų bei jų lietuviškų atitikmenų rodyklė. Įvade pateikta bendro entomologų ir 
terminologų darbo kuriant ir tvarkant lietuviškus vabzdžių pavadinimus ir entomo-
logijos terminus apžvalga. Leidinys skirtas universitetinių biologijos ir ekologijos 
bei gamtamokslinio ugdymo studijų programų studentams, gamtosaugos, miškinin-
kystės ir žemės ūkio institucijų darbuotojams, gamtos ir biologijos mokytojams, 
gamtos būrelių vadovams. Knyga laisvai prieinama internete per Lietuvos akademi-
nės elektroninės bibliotekos eLABa svetainę.

Gauta 2016-11-25

Jolanta Gaivenytė-Butler
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
e. paštas jolanta.gaivenyte@lki.lt
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Profesoriui Algirdui Smilgevičiui – 80

L ietuvių kalbos instituto ir Terminologijos centro darbuotojai nuo-
širdžiai sveikina ilgametį Terminologijos žurnalo redaktorių kolegi-
jos narį gerbiamą profesorių ALGiRDą SMiLGeViČiŲ 80-ųjų 

gimimo metinių proga ir linki stiprios sveikatos, energijos, džiugių ir 
dosnių dienų. 



272

Terminologei Angelei Kaulakienei – 70

L ietuvių kalbos instituto ir Terminologijos centro darbuotojai širdin-
gai sveikina ilgametę Terminologijos žurnalo redaktorių kolegijos 
narę gerbiamą kolegę ANGeLĘ KAULAKieNĘ 70-ųjų gimimo 

metinių proga ir linki plataus polėkio, širdžiai malonių atradimų, šviesių 
ir prasmingų akimirkų. 
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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 kir-
čiuotoms 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 ka-
butėmis.

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 pir-
mą kartą minint autorių, pateikiamas visas vardas. Būtinos išvados. Straipsnio gale pa-
teikiamas literatūros sąrašas, jame nurodoma ne tik vieta, kur publikacija spausdinta, bet 
ir leidyklos pavadinimas. Straipsnių nurodomi puslapiai (nuo–iki). Prieš literatūros są-
rašą 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; exam-
ples should not be put in bold type. Word meanings should be given in inverted com-
mas 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 indi-
cated (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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Требования к авторам

1. Статьи печатаются на литовском, английском и русском языках. Каждая ста-
тья основных разделов рецензируется двумя рецензентами.

2. Желательно статьи получить в версии не ниже MS	WinWord	2000 или в фор-
мате 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 ста-
тьи в редколлегию журнала.

4. Примеры выделяются курсивом, когда нужно – и разрядкой; полужирным 
шрифтом не пишутся. Значения слов даются в кавычках каждому языку свойствен-
ной конфигурации.

5. Ссылки на литературу даются в скобках: автор, год публикации и после дво-
еточия – страница; если указывается не автор, а буквенное или другое сокращение 
публикации (например, словаря), то за ним также дается год; страницы для алфа-
витных словарей не указываются.

6. Заглавия в тексте пишутся курсивом (а не в кавычках), а названия статей – в 
кaвычках. 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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