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Viename interviu Vokietijos žurnalui „Der Spiegel“ žinomas italų rašytojas ir semiotikas 
Umberto Eco (1932–2016) pasakojo apie Paryžiaus luvro muziejuje savo kuruojamą pa-
rodą, kurios tema buvo sąrašai. jis teigė, kad sąrašas yra viena iš kultūros istorijos formų, 
leidžianti sukurti tvarką chaose (Eco 2009). Kultūra (čia ją galima suprasti ir plačiąja 
prasme), pasak Eco, siekia paversti begalybę suvokiamu dalyku, todėl žmonės, susidūrę 
su begalybe, ir sudarinėja įvairius sąrašus, katalogus, muziejų kolekcijas, enciklopedijas 
ir žodynus.

Į kalbą, kaip tam tikrą visuomenės kultūros ir pasaulio pažinimo formą, taip pat 
galima žiūrėti kaip į nuolat kintančią ir atsinaujinančią begalybę, kuri atspindi tokią pat 
neaprėpiamą tikrovę. Kaip joje orientuotis, kaip ją tyrinėti? Skaitytojams šioje knygoje 
pateikiamas sisteminis požiūris į kaitųjį dabartinės viešosios lietuvių kalbos vartosenos 
sluoksnį. Sudarytas Įvairuojančių ir naujų kalbos reiškinių sąvadas (toliau – Sąvadas) 
kaip tik ir yra savotiškas sąrašas – mėginimas pažvelgti į neaprėpiamus lietuvių kalbos 
vartosenos plotus ir apčiuopti svarbiausius orientyrus, kurie leistų suvokti, kaip XXi a. 
pradžioje funkcionuoja ir kinta viešai vartojama bendrinė lietuvių kalba ir jos normos.

Dėl globalizacijos intensyvėjantys kalbų kontaktai, visuotinė internetizacija, stiprė-
jantys Europos bendrinių kalbų destandartizacijos reiškiniai, taip pat kintančios visuo-
menės kalbinės nuostatos skatina ryškius pokyčius ir lietuvių kalboje. Šie veiksniai lemia 
ne visada lengvai suderinamus poreikius turėti kalbinės raiškos priemonę, patogią var-
toti įvairiose viešojo gyvenimo ir veiklos srityse, kuri būtų pritaikyta informacinėms 
technologijoms, kartu išlaikytų lankstųjį normų pastovumą, nacionalinį savitumą ir kul-
tūrinę vertę. Kalbos tyrėjams kyla klausimas, kaip tuos pokyčius tirti, nuo kurio atskai-
tos taško ir kuo juos matuoti. Šiems procesams suvokti ir įvertinti reikalingas tiek teori-
nis pagrindimas, tiek naujausiais tyrimais paremta dabartinės vartosenos duomenų ana-
lizė, kad būtų galima perprasti jos raidos dėsningumus bei polinkius, nustatyti stabiliau-
sių ir labiausiai įvairuojančių kalbos reiškinių sluoksnius, grupes, o bendrinės kalbos 
atveju – dar ir pasirinkti normų kodifikavimo kryptį.

Kalbos variantiškumo tyrimai apima daugelį teorinių ir praktinių aspektų: variantų 
tapatumo, jų klasifikacijos, funkcionavimo vartosenoje, tarpusavio konkurencijos, kalbos 
pokyčių, santykio su kalbos normomis bei kalbos planavimo ir kitus panašius klausimus. 
Ši knyga – 2009 m. išleistos monografijos „Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos vari-
antai“ tęsinys. Pirmajame darbe buvo pateikta vartosenos varianto sąvoka, nusakyti 
įvairiasluoksnės vartosenos, kaip variantų funkcionavimo terpės, požymiai, apibūdinti 
variacijų tipai, taip pat nužymėti atraminiai variantų klasifikacijos taškai. Šioje mono-
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grafijoje variantiškumo tyrimai tęsiami jau ne bendrąja vartosenos aprėptimi, o remian-
tis konkrečiais kalbos reiškiniais: toliau plėtojama ir tikslinama jų klasifikacija, pateikia-
mas jos aprašas. taigi neišvengiamai esama sąsajų su pirmuoju darbu: prireikus grįžtama 
prie skelbtų teiginių ir jie toliau detalizuojami. Kai kuriuose skyriuose panaudotas kelių 
jau paskelbtų šios tematikos mano straipsnių tekstas, papildytas naujais duomenimis ir 
paveikslais. operuojama naujais, tik nuo 2010 m. rinktais viešosios vartosenos duomeni-
mis. atsižvelgiama ir į naujausias variantiškumo teorijos plėtotes. XXi a. pradžioje kilu-
si trečioji sociolingvistikos tyrimų banga, kartu paskatinusi ir trečiąją standartizacijos 
(norminamosios kalbotyros) tyrimų bangą, į kalbos variantiškumą skatina žiūrėti ne tik 
kaip į socialinės įvairovės atspindį, bet ir kaip į kalbinės raiškos išteklius, naudojamus 
įvairioms socialinėms praktikoms – socialiniams vaidmenims, tapatybėms konstruoti.

Monografiją „Įvairuojantys ir nauji lietuvių kalbos reiškiniai XXi a. pradžioje: sis-
tematika ir pokyčių kryptys“ sudaro įvadas ir trys dalys, skirstomos į smulkesnius sky-
rius, poskyrius bei skyrelius. Pabaigoje pateikiamos apibendrinamosios išvados, naudotų 
šaltinių, literatūros sąrašai ir santrauka anglų kalba. Monografija sumanyta taip, kad, 
nagrinėjant kintančios šių dienų bendrinės kalbos fenomeną, būtų einama nuo pačių 
konkrečiausių vartosenos reiškinių ir jų pokyčių prie bendresnių dalykų – bendrinės 
kalbos, kaip vienõs iš nacionalinės kalbos atmainų, dinamikos ypatybių, siekiant atskleis-
ti šių mikro- ir makropokyčių ryšį ir kryptis.

Įvade nusakomas tyrimo objektas, tikslas ir uždaviniai, apibūdinamos pagrindinės 
tyrimui reikalingos mokslinės sąvokos, pateikiamos teorinės ir metodologinės prieigos. 
Pirmoje monografijos dalyje „Įvairuojančių ir naujų kalbos reiškinių sistematikos kūrimas“ 
aprašomi tiriamųjų duomenų – kalbos rekomendacijų ir dabartinės vartosenos faktų – 
šaltiniai, aptariami šių duomenų klasifikavimo sunkumai, nagrinėjami klasifikavimo 
pagrindai ir apibūdinama Sąvado sandara. antroji, didžiausia, monografijos dalis „Įvai-
ruojančių ir naujų kalbos reiškinių sąvadas ir jo aprašas“ skirta pačiam Sąvadui ir ryš-
kesniems, įdomesniems jame pateikiamiems kalbos reiškiniams apžvelgti. Sąvade duo-
menys pateikiami susisteminti pagal keturias stambias norminamajai kalbotyrai aktualias 
ir kalbos reiškinių skirtumais grindžiamas klasifikacines grupes – leksiką, žodžių san-
darą, morfologiją ir sintaksę. Šis Sąvadas – tik vienas iš būdų sisteminti dabartinės var-
tosenos reiškinius, struktūruotai atspindėti kaičiųjų vartosenos reiškinių įvairovę. Kau-
piamas ir tvarkomas kelis dešimtmečius, jis buvo ne kartą taikomas praktiškai – tikrina-
mas ir pildomas rengiant įvairius kalbos praktikos darbus bei kuriant elektronines duo-
menų bazes, – tačiau nėra baigtinis, galutinis ir nekintamas. Kartu su dabartinės kalbos 
pokyčiais jis ir toliau gali būti pildomas, tikslinamas, tobulinamas, atsižvelgiant į naujus 
vartosenos pokyčius ir kalbos mokslo tyrimus. trečioje monografijos dalyje „Bendrinės 
kalbos ir jos reiškinių dinamika“, apibendrinant antrosios dalies tyrimus, apibūdinamos 
svarbiausios išryškėjusios kaičiųjų kalbos reiškinių pokyčių kryptys bendrinėje lietuvių 
kalboje. taip pat, kad geriau atsiskleistų šių pokyčių priežastys ir mastas, pateikiamas 
platesnis – Europos bendrinių kalbų dinamikos postandartizacijos laikotarpiu kontekstas.

Ši elektroninė knyga turėtų būti paranki tiems, kurie tyrinėja dabartinę vartoseną 
ir  jos reiškinius. Monografijoje pateikiami klasifikacijos kriterijai turėtų padėti perpras-
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ti joje aprašomų įvairuojančių ir naujų kalbos reiškinių sistematikos pagrindus, taip pat 
kurti ir kitokias, savas klasifikacijas. Kartu pateiktoji klasifikacija gali būti pagrindas 
bendrinės lietuvių kalbos kodifikaciją padaryti sistemiškesnę ir kryptingesnę, įvertinti 
naujus ne pavienių kalbos reiškinių, o stambesnių sisteminių jų grupių vartojimo polin-
kius. tai leidžia iš laiko perspektyvos nuosekliau permąstyti kalbos rekomendacijų tu-
rinį ir įvertinti jų paveikumą bendrinės lietuvių kalbos normų raidai, o žvelgiant dar 
plačiau – pasvarstyti apie pačios bendrinės kalbos, kaip atmainos, prasmę ir vertę per-
mainingame šių dienų pasaulyje.

Kalbos pokyčių tyrimai šiuolaikinėje kalbotyroje neatsiejami nuo kalbos technolo-
gijų ir jų teikiamų galimybių. Vis populiaresni tampa kiekybiniai kalbos duomenų ma-
syvų tyrimai, o jeigu įmanoma – ir skirtingų laikotarpių ar (ir) skirtingų vartojimo 
sričių duomenų lyginimas naudojant įvairius kompiuterinius įrankius. tyrėjai kelia klau-
simus: kokius reiškinius tirti, ką lyginti, kas geriausiai atskleistų kalbos pokyčius? turint 
tai galvoje, monografijoje pateikiamas platus galimų tirti kalbos reiškinių pasirinkimas.

nuoširdžiai dėkoju lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro kolegėms – 
dr. agnei aleksaitei, dr. Veslavai Čižik-Prokaševai, dr. anželikai gaidienei, dr. aurelijai 
gritėnienei, dr. Danutei liutkevičienei, dr. Daivai Šveikauskienei, doc. dr. Rasuolei Vla-
darskienei, dr. jolitai Urbanavičienei, dr. loretai Vaičiulytei-Semėnienei ir dr. Ramunei 
Vaskelaitei už vertingas pastabas, siūlymus, tikslinimus, diskusijas, svarstant pirminį šios 
knygos variantą, o dr. Daivai Murmulaitytei – ir už konsultacijas sudėtingesniais žodžių 
darybos klausimais. taip pat esu labai dėkinga knygos rankraščio recenzentėms – doc. dr. Eri-
kai Rimkutei ir doc. dr. jolantai Vaskelienei. jos paskatino dar kartą apmąstyti kai kuriuos 
keblesnius atvejus, patikslinti vieną kitą teiginį, papildyti ir patobulinti šį darbą.

ačiū monografijos santraukos vertėjai Vaidai Kavaliauskaitei-ožalinskienei ir visiems, 
prisidėjusiems prie knygos leidybos: kalbos redaktorei Editai Šatkauskienei, maketuotojui 
Sauliui juozapaičiui, leidybos organizavimo specialistei Virginijai gaidytei, ne pirmą mano 
darbą apipavidalinusiems knygų dizaineriams Daliai Šimavičiūtei ir Dovydui Čiupliui.

Vilnius, 2022 m. gruodis
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DVK – Dabartinės vartosenos kartoteka
ĮnKR – įvairuojantys ir nauji kalbos reiškiniai
nD – lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas
nDk – lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno kartoteka
VlKK – Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Šių ir kitų santrumpomis žymimų objektų metriką ar interneto prieigą žr. Šaltinių sąraše.

2. Tiriamųjų kalbos reiškinių šaltinių žymėjimas Sąvade 

Žymėjimas Sąvade Kalbos rekomendacijų šaltiniai

◓ „Kalbos praktikos patarimai“ (2 leid., 1985)

◒ „Kalbos patarimai“ (2002–2013)

●
Vartosenos reiškiniai, nefiksuoti nė viename tiriamame rekomendaci-
jų šaltinyje (bet fiksuoti kituose šaltiniuose iki XXi a. pr.)

●
nauji (fiksuoti DVK, nD ir nDk nuo XXi a. pr.) arba aktyviai konku-
ruojantys ir sudarantys prielaidas pokyčiams vartosenos reiškiniai

3. Tiriamųjų kalbos reiškinių variacijų      
ir norminės vertės žymėjimas Sąvade 

Variacijos narių 
santykiai

Variacijų pateikimas

a : b normos atžvilgiu neutralus variacijos pateikimas

a : Ø nulinė variacija

a ↔ b variacijos narių išsiskyrimas dėl reikšmių ar funkcijų skaidos

a ⇒ b
realiõsios bendrinės kalbos normos polinkis, būdingas nebūtinai vi-
siems to paties tipo reiškiniams
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□ ĮnKR atitinka kodifikuotas bendrinės kalbos normas

■ ĮnKR neatitinka kodifikuotų bendrinės kalbos normų

□■ ĮnKR norminė vertė svyruoja
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Įvadas

<...> laikas keičia viską;
nėra pagrindo manyti, kad kalba gali išvengti šito universalaus dėsnio.1

Kiekvienoje gyvoje kalboje sąlygiškai išsiskiria dvi sritys: mažai kintantis kalbos bran-
duolys ir kaičioji kalbos reiškinių sritis. Įvairuojantys ir nauji kalbos reiškiniai (toliau – 
ĮnKR) sudaro nepastovųjį bendrinės kalbos sluoksnį, kuris labiau nei branduolys reaguo-
ja į išorinius veiksnius – kalbinės bendruomenės gyvenimo pokyčius ir poreikius.

Monografijoje sisteminami svarbiausi dviejų bendrinės kalbos raidos laikotarpių – 
XX a. pabaigos ir XXi a. pradžios – kaičiojo sluoksnio, susijusio su bendrinės kalbos nor-
momis, reiškiniai, fiksuoti tiriamuose šaltiniuose. ankstesnio laikotarpio kalbos reiškinių 
inventorius reikalingas kaip atskaitos taškas, kad būtų galima nustatyti dabartinėje, pasta-
rojo dešimtmečio, vartosenoje įvairuojančių ir atsirandančių naujų kalbos reiškinių raidos 
kryptis, pobūdį ir mastą, atskleisti kodifikuotų normų ir dabartinės vartosenos santykį. 
Siekiama atsakyti į du klausimus: 1) kaip susisteminti tai, kas įvairuoja ir atsinaujina? 2) kas 
ir kaip lietuvių kalboje pastebimiausiai kinta XXi a. pradžioje?

Keturiuose Įvado skyriuose apibrėžiamas tyrimo objektas, tikslas ir uždaviniai, nu-
rodomas tyrimo aktualumas ir naujumas, pateikiamos teorinės bei metodologinės prieigos, 
apibrėžiamos pagrindinės monografijoje vartojamos sąvokos.

0.1. Tyrimo objektas, tikslas ir uždaviniai

Monografijoje siekiama atskleisti pastarojo dešimtmečio viešosios lietuvių kalbos varto-
senos pokyčių dėsningumus, susijusius su sisteminiais ir funkciniais ĮnKR požymiais. 
Kalbos reiškiniais šiame darbe vadinami vartosenoje funkcionuojantys įvairiems kalbos 
lygmenims priklausantys kalbos vienetai. tiriami ir sisteminami ne visi, o tik kaičiojo 
kalbos sluoksnio, susijusio su bendrinės kalbos normomis, reiškiniai. taigi tiriamąjį objek-
tą sudaro dvi dalys (žr. 1-ą pav.):
1)  įvairuojantys reiškiniai – vartosenoje konkuruojantys variantai2, taip pat kartais 

linkę diferencijuotis ir išeiti iš variantiškumo santykių reiškiniai:
a) svyruojančios, nepastõvios bendrinės kalbos normos (t. y. normų variantai3),
b) su bendrinės kalbos normomis vartosenoje konkuruojantys nenorminiai reiš-

kiniai (t. y. nenorminiai variantai);

1 ferdinandas de Sosiūras. iš „Bendrosios lingvistikos kurso“. iš prancūzų k. vertė Bronys Savukynas. – Mintis ir ženklas. 
Vilnius: Mokslas, 1983, 139.

2 Plačiąją variantų sampratą žr. monografijos skyriuje 0.3. Teorinės prieigos ir pagrindinės sąvokos.
3 tarp sąvokų normos variantai ir norminiai variantai esama skirtumo. Kalbant apie variantiškumą, normos variantai 

atskleidžia normos savybę kisti; norminiai variantai sudaro priešpriešą nenorminiams variantams, kai reikia pabrėžti 
skirtingą variantų santykį su norma kaip etalonu.
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2) naujai vartosenoje atsiradę (pasirinktuose atraminiuose veikaluose nefiksuoti ir daž-
nai dar nekodifikuoti) vartosenos reiškiniai.

Pažymėtina, kad nauji reiškiniai taip pat gali įgauti variantų (pavyzdžiui, leksikos sko-
liniai – lietuviškų atitikmenų) ir ilgainiui pereiti į įvairuojančių reiškinių kategoriją; tai 
nepaneigia jų priklausymo kaičiajam kalbos sluoksniui. Visi šie reiškiniai apibendrintai 
vadinami kaičiaisiais kalbos reiškiniais, o prireikus skirti – įvairuojančiais arba naujais 
kalbos reiškiniais.

1 pav. Tyrimo objektas – kaitieji kalbos reiškiniai

Kad tiriamieji duomenys ir jų tyrimo metodika būtų vientisesni, orientuojamasi į rašytinei 
ir sakytinei kalbai bendrus kalbos reiškinius – leksiką ir gramatiką (morfologiją ir sintak-
sę). todėl atsiribojama nuo rašytinės kalbos įforminimo – rašybos ir skyrybos reiškinių, 
taip pat nuo tik sakytinei kalbai būdingų kaičiųjų tarties ir kirčiavimo reiškinių, kurių 
duomenys fiksuojami garsine forma4. tokį objekto apribojimą lemia ir pasirinkti tiriamie-
ji šaltiniai – pagrindiniai lietuvių kalbos praktikos leidiniai (kitaip tariant – kalbos vado-
vai, plačiau apie šį leidinių žanrą žr. Miliūnaitė 2020b: 1–33). jų rekomendacijos beveik be 
išimčių skirtos leksikos ir gramatikos reiškiniams5. tačiau pati įvairuojanti kalbos raiška 
yra neaprėpiama ir nepamatuojama. Šioje monografijoje kaip objektas imami tie ĮnKR, 
kurių santykis su bendrinės kalbos norma yra problemiškas, t. y. kalbos vartotojams ir 
normintojams kyla klausimų, ar tie reiškiniai tinkami bendrinei lietuvių kalbai.

tyrimo tikslas – sukurti metodologinį pagrindą kiekybinei ir kokybinei būdingiau-
sių kaičiųjų bendrinės lietuvių kalbos vartosenos reiškinių analizei, pateikti sisteminį šių 
reiškinių sąvadą, nustatyti svarbiausias bendrinės kalbos vartosenos polinkių bei pokyčių 
kryptis. Pabrėžtina, kad ĮnKR klasifikacija grindžiama tik kalbos reiškinių variantišku-
mo, jo santykio su norma ir pokyčių tyrimo poreikiu, neapimant kitokių klasifikavimo 

4 neišleistina iš akių, kad rašytinės ir sakytinės bendrinės kalbos normų raida dėl skirtingo jų pobūdžio paprastai nėra 
sinchroniška (plg. Milroy, Milroy 1999: 47–54; Miliūnaitė 2019a: 22).

5 Kalbos vadovuose gali būti pateikiama ir rekomendacijų dėl kitų lygmenų kalbos reiškinių vartojimo. Pavyzdžiui, anglų 
kalbos vadovuose, be leksikos ir gramatikos reiškinių, įtraukiama ir vartosenoje įvairuojančių bei vartojimo sunkumų 
keliančių rašybos, skyrybos, fonologijos (lietuvių kalboje šiuo atveju sakytume – tarties) dalykų (žr. Straaijer 2015: 2).
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tikslų ir galimybių. Siekiant nustatyti, kaip kinta bendrinės lietuvių kalbos vartosenoje 
funkcionuojančios normos, reikia dviejų esminių dalykų.

Pirma, turi būti pasirinktas atskaitos taškas, nuo kurio tie pokyčiai būtų fiksuojami. 
Šiam reikalui imami svarbiausi dviem skirtingais bendrinės kalbos laikotarpiais (soviet-
mečiu ir atkurtosios nepriklausomybės laikotarpiu, t. y. XX a. pab. – XXi a. pr.) išleisti 
kalbos vadovai. juose fiksuojami kiekvienam iš tų laikotarpių būdingi įvairuojantys bend-
rinės kalbos reiškiniai, jų kodifikacijos būklė ir vertinimas normos atžvilgiu. Šie ir keli 
kiti šaltiniai plačiau apibūdinami pirmosios dalies skyriuje 1.1. Duomenų šaltiniai. ap-
skritai kalbos vadovų vaidmuo bendrinių kalbų ir jų normų raidai vis labiau pabrėžiamas 
užsienio autorių tyrimuose (plg. Peters 2006: 761–766, 774; Pillière 2018: 253–255; tie-
ken-Boon van ostade 2020: 9–12). nagrinėjamuose šaltiniuose kalbos reiškiniai pateikti 
pagal tam tikras sistemas, tai nėra pabiri kalbos rekomendacijų sąrašai. tačiau pãčios 
sistemos skiriasi, nevienodas ir klasifikacinis jų gylis (skirstymo smulkumas). todėl, 
kuriant vientisą ĮnKR sistematiką pokyčių atskaitos taškui, reikia perprasti kiekvieno 
šaltinio ypatumus.

antra, norint nustatyti pokytį, reikia naujausių vartosenos duomenų: jie rodo, kaip 
kaitieji reiškiniai funkcionuoja, kaip tarpusavyje sąveikauja konkuruojantys variantai, 
kokių atsiranda naujų reiškinių. tam reikalui naudojamasi nuolat kaupiamais ištekliais – 
Dabartinės vartosenos kartoteka, lietuvių kalbos naujažodžių duomenynu ir kitomis šių 
dienų skaitmeninėmis kalbos duomenų sankaupomis.

Pažymėtina, kad kai kurių tiriamųjų kalbos reiškinių naujumas šiame darbe yra kiek 
sąlygiškas, nes, atskaitos tašku imant apibrėžtus šaltinius, pasitaiko, kad reiškinys var-
tosenoje gyvuoja iš anksčiau, tačiau dėl įvairių priežasčių nebuvo į juos įtrauktas. Dalis 
tokių reiškinių gali būti (ir yra) minima ar plačiau aprašoma kituose šaltiniuose – moks-
lo straipsniuose ar monografijose, mokslo populiarinimo literatūroje (pavyzdžiui, žurna-
le „gimtoji kalba“), VlKK Konsultacijų banke ir kt. Monografijoje pagal išgales stengia-
masi į šiuos papildomus šaltinius atsižvelgti, bet nesiimama jų visų aprėpti, juolab turint 
galvoje ir tai, kad į tiriamuosius kalbos vadovus jų rengėjai yra atrinkę būdingiausius 
kalbos reiškinius iš kitų šaltinių.

tyrimo tikslui įgyvendinti keliami uždaviniai, tiriamąjį objektą atskleidžiantys 
trimis lygmenimis (žr. 1-ą lentelę).

1 lentelė. Tyrimo lygmenys, aspektai, uždaviniai ir numatomi rezultatai

Tyrimo lygmenys Tyrimo aspektai ir uždaviniai

1. teorinės nuostatos, api-
brėžiančios kalbos varian-
tiškumą bei inovacijas, 
kalbos pokyčius, bendri-
nės kalbos normas ir jų 
kodifikaciją, bendrinės 
kalbos dinamiką.

Teorinės prieigos.
Susipažinti su pagrindine teorine literatūra apie dabartinių kal-
bų pokyčius sinchroniniu pjūviu ir pateikti svarbiausias teorines 
nuostatas, susijusias su kaičiaisiais kalbos reiškiniais, jų funk-
cionavimu vartosenoje ir bendrinės kalbos normų kodifikacija; 
apibūdinti su bendrinės kalbos, kaip atmainos, dinamika susiju-
sias sąvokas.
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Tyrimo lygmenys Tyrimo aspektai ir uždaviniai

2. tiriamuosiuose šalti-
niuose fiksuoti ĮnKR ir jų 
sisteminiai bei funkciniai 
požymiai, kurie nustatomi 
ištyrus šių reiškinių for-
mos bei reikšmės (funkci-
jų) ypatybes ir variacijų 
rūšis.

Sistematika.
Susisteminti svarbiausius įvairuojančius ir naujus dabartinės 
bendrinės lietuvių kalbos vartosenoje funkcionuojančius leksi-
kos ir gramatikos reiškinius:
a) sudaryti ĮnKR inventorių;
b) sukurti ĮnKR klasifikacijos principus;
c) nustatyti ir aprašyti pagrindinius ĮnKR sisteminius ir funk-

cinius tipus;
d) sudaryti sisteminį ĮnKR sąvadą.

3. ĮnKR pokyčių pobūdis. Pokyčių kryptys.
atlikti lyginamąją tiriamuosiuose rekomendacijų šaltiniuose 
fiksuotų įvairuojančių bei vartosenoje funkcionuojančių ĮnKR 
analizę ir nustatyti pokyčių pobūdį ir būdingiausias kryptis 
bendrinės kalbos, kaip atmainos, dinamikos kontekste.

Numatomi tyrimo rezultatai

1. apibrėžta sąvokų, reikalingų kalbos variantiškumo bei inovacijų, kalbos pokyčių, bendri-
nės kalbos normų ir jų kodifikacijos, bendrinės kalbos dinamikos tyrimams, sistema.
2. Sudarytas kaičiųjų dabartinės bendrinės lietuvių kalbos reiškinių sąvadas, kuriame paro-
domi šių reiškinių sisteminiai ryšiai, funkcinės ypatybės ir norminė vertė dabartiniame ben-
drinės kalbos normų kodifikacijos etape.
3. atskleist bendriausi kaičiųjų dabartinės bendrinės lietuvių kalbos reiškinių pokyčių ypa-
tumai ir kryptys.

taigi monografijoje pasirinktas lingvistinis, o ne sociolingvistinis požiūris į kalbos va-
riantiškumą. Sociolingvistiniams variantiškumo tyrimams atlikti ir pokyčiams visapu-
siškai aprašyti pirmiausia kaip tik ir reikia turėti ĮnKR – lingvistinių kintamųjų – apra-
šą. tiesa, sociolingvistinis aspektas monografijoje taip pat nėra visai apeinamas: jis 
svarbus suvokti bendrajam visuomenės ir kalbos santykių kontekstui, kuris lemia bend-
rinių kalbų dinamiką.

0.2. Tyrimo aktualumas ir naujumas

Kalbos pokyčiai, kuriuos ženklina kalbos reiškinių variantiškumas ir inovacijos, – popu-
liari lingvistinių ir sociolingvistinių tyrimų kryptis visame pasaulyje ypač nuo XX a. 
antrosios pusės. Šie tyrimai, įtraukiantys ir kalbos normų aspektą, suaktyvėjo pačioje 
XX a. pabaigoje, kai Europos šalyse dėl bendrinių kalbų išplitimo pradėta stebėti panašius 
tarmių suartėjimo su bendrine kalba ir bendrinių kalbų destandartizacijos procesus. 
Keliamas klausimas, kokia šių dienų Europos bendrinių kalbų būklė, kokia jų ateitis. 
Įvairių lygmenų vartosenos duomenys ir kalbos bendruomenių nuostatos rodo, kad Eu-
ropos bendrinės kalbos pereina į postandartizacijos tarpsnį (ayres-Bennett 2021: 27–64).
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XXi a. pradžioje atsirado daug teorinių įžvalgų ir empirinių tyrimų (Deumert 2010: 
343–264; Stoeckle, Svenstrup 2011: 83–90; aitchison 2013; linn 2013: 368–369; ghyselen 
et al. 2016: 75–91; Kristiansen 2016: 93–117; Miliūnaitė 2019a: 1–29 [ten nurodyta ir daugiau 
literatūros]; ayres-Bennett 2021: 27–64), siekiant nustatyti šių pokyčių priežastis, pobūdį, 
kryptis bei mastą. taip pat plačiai tiriama vienõs iš pagrindinių bendrinės kalbos varto-
jimo ir tiesioginio poveikio visuomenės kalbai bei kalbinėms nuostatoms sričių – žinia-
sklaidos kalba, jos pokyčiai (androutsopoulos 2014: 3–48). Kartu paneigiamos ankstesnės 
sociolingvistikos aksiomos, kad žiniasklaida nedaranti poveikio sisteminiams kalbos po-
kyčiams, o rašytinė jos forma net nesanti sociolingvistikos objektas (žr. tagliamonte 2011: 
314–344; androutsopoulos 2014: 13–18). Kalbos naujovėms plisti ir kalbinėms nuostatoms 
formuotis, kartu naujo tipo (elektroninei) rašytinei vartosenai tirti neabejotinai svarbūs 
XXi a. 1-ame dešimtmetyje išpopuliarėję interneto diskusijų forumai, tinklaraščiai, o 2-ame 
dešimtmetyje – ir socialiniai tinklai, užimantys svarbią vietą kalbinės bendruomenės 
komunikacijoje (plg. Schneider 2018: 58–59).

Du priešingų krypčių procesai – tebesitęsianti bendrinių kalbų standartizacija (bei 
jos poreikį kelianti sparti kalbos technologijų plėtra) ir naujai kylanti šios atmainos 
de standartizacija (žr. Dovalil 2020: 177–196) – kuria skirtingų tipų normas: 1) suvie-
nodintas, vyraujančias kodifikuotas bendrinių kalbų normas ir 2) vis naujai iškylančias, 
įvairuojančias ir nefiksuotas normas (plg. Deumert 2010: 244). tai pirmiausia susiję su 
įvairių tos pačios kalbos atmainų sąveikos problema. globaliajame pasaulyje kalbinės 
bend ruomenės homogeniškumas laikomas geroka fikcija, nes paprastai joje funkcionuo-
ja ne vienas kalbos raiškos priemonių repertuaras, o greičiau keli iš dalies sutampantys 
repertuarai (žr. geeraerts 2005: 173). tokį požiūrį nemažai lemia ir naujausios kalbos 
variantiškumo tyrimo metodikos, besiremiančios didelėmis vartosenos duomenų san-
kaupomis (tekstynais, garsynais), kur galima rasti įvairiems lektams (tarmėms, regio-
lektams, nacionalinėms atmainoms, registrams, stiliams, idiolektams ir pan.) būdingo 
variantiškumo (geeraerts 2005: 168).

naujai į variantiškumo ir standartizacijos problematiką leidžia pažvelgti ir minėtos 
trečiosios bangos sociolingvistiniai tyrimai (Eckert 2012: 93–98; Mclelland 2020: 109–124). 
Įvairių kalbos atmainų ir skirtingų kalbų ištekliai teikia kasdienei vartosenai įvairuojan-
čius kalbos reiškinių derinius, ir kalbos variantiškumas tampa nebe bendravimo kliū-
timi, o būdu kurti savo tapatybę skirtinguose socialiniuose kontekstuose (Deumert 
2010: 244). Keliakalbėse bendruomenėse kalbos akto variantiškumas gali būti kuriamas 
ir transkalbystės (anglų k. translanguaging) būdu6.

taigi šie besiklostantys procesai kelia poreikį naujai pažvelgti į kalbos variantišku-
mą, bendrinę kalbą ir jos normas, leidžia atrasti naujų tyrimo aspektų.
1)  Plataus ir aiškaus šių dienų lietuvių kalbos pokyčių vaizdo susidaryti dar negalime, 

nes, nors skelbiama atskiriems kalbos reiškiniams ir jų pokyčiams aprašyti skirtų 

6 Transkalbystė apibūdinama kaip kelių kalbų vartojimas toje pačioje komunikacijos sistemoje, kai tas pats kalbėtojas 
naudojasi skirtingų mokamų kalbų ištekliais arba kiekvienas kalbėtojas kalba savo kalba (nD), kad išplėstų komunikacijos 
galimybes. Transkalbystė įgalina kalbėtojus kurti savo pačių kalbą, išeinančią už nacionalinės kalbos ir šalies ribų 
(Vogel, garcía 2017).
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mokslo straipsnių ir studijų, nėra konkrečius dabartinio bendrinės kalbos raidos 
tarpsnio tyrimus sisteminančių sintezės darbų7. XX a. pabaigos bendrinės lietuvių 
kalbos leksikos ir gramatikos normų funkcionavimo ypatumus atskleidė aldonos 
Paulauskienės ir Danutės tarvydaitės monografijos (žr. Paulauskienė, tarvydaitė 
1986; 1998). autorės variantiškumo problematiką iškėlė į aukštesnį nei pavienių 
reiškinių ir jų normos pokyčių tyrimo lygmenį. jos rėmėsi individualiai surinktais 
vartosenos duomenimis ir to meto kalbos vadovais bei kitais kalbos rekomendacijų 
šaltiniais. tačiau nuo XX a. pabaigos iki šių dienų įvyko ryškių pokyčių bendrinėje 
lietuvių kalboje, ir jiems sistemiškai tirti turi būti sukurtas naujas metodologinis 
pagrindas. Monografijoje, remiantis užsienio šalių tyrimais, kaip tik ir ieškoma būdų, 
kaip susisteminti ir metodologiškai aprašyti svarbesnius dabartinės vartosenos va-
riantiškumo atvejus, kaip nustatyti būdingesnių kalbos naujovių atsiradimo taškus 
bei plitimo kryptis.

2)  Pastaraisiais dešimtmečiais į kalbos variantiškumo ir bendrinių kalbų raidos tyrimus 
įtraukiamas naujas aspektas (Milroy, Milroy 2012: 4; Curzan 2014: 9; Poplack, jarmasz 
et al. 2015: 13–55; Beal 2018: 1–30; ayres-Bennett 2021: 44), iki tol nevertintas kaip 
svarbus kalbos pokyčių veiksnys, – norminamosios veiklos poveikis kalbai ir jos 
normų raidai. Šis aspektas išryškintas ir monografijoje: jis ypač svarbus bendrinės 
lietuvių kalbos pokyčių tyrimams, nes lietuvių kalbos, skirtingai nei kai kurių Eu-
ropos kalbų, pavyzdžiui, bendrinės anglų kalbos, norminamoji veikla yra ne pavie-
nių žmonių, o institucionalizuotas, organizuotai atliekamas darbas.

3)  lietuvių kalbotyroje bendrinės kalbos destandartizacijos (iš esmės – substandarti-
zacijos) procesai iki šiol nebuvo sistemiškai tiriami (pati problema ir jos apraiškos 
interneto vartosenoje aprašyta ankstesnėje mano knygoje, žr. Miliūnaitė 2018a: 78–
88, ir papildyta vėlesniame straipsnyje, žr. Miliūnaitė 2019: 1–29). Šioje monografi-
joje operuojama kur kas didesniu ir įvairesnių duomenų kiekiu nei atliekant žvalgo-
mąjį tyrimą 2008 m. ir aprašant jo rezultatus (plačiau žr. poskyrį 0.4.2. Variantų 
sistematika ir klasifikacija).

4)  Kalbos variantiškumo, pokyčių ir naujovių tyrimai reikalingi lyginamųjų studijų 
tikslais, kad būtų galima atskleisti ir įvertinti šių procesų panašumus bei skirtumus 
įvairiose kalbose (plg., pavyzdžiui, anglų ir ukrainiečių kalbų naujovių lyginamąjį 
tyrimą, Putilina 2013: 18–24).

5)  Pasaulyje tų kalbų, kurios turi išplėtotų didžiulės apimties tekstynų (tiek istorinių, 
tiek dabartinės vartosenos), variantiškumui ir kalbos pokyčiams tirti naudojami 
šiuolaikiniai skaitmeniniai tyrimo įrankiai. jie leidžia įvairiais pjūviais pateikti 

7 Plg. „Sintezės mokslo darbas yra humanitarinių ar socialinių mokslų sričių mokslo krypties disciplinas ar tarpdalykinio 
pobūdžio tyrimus, pateiktus mokslo monografijose, mokslo studijose bei mokslo straipsniuose, sintetinantis darbas, 
atitinkantis mokslo monografijai keliamus reikalavimus (išskyrus apimties)“. Kasmetinio universitetų ir mokslinių 
tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo aprašas (patvirtintas lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu nr. V-1593, 2022 m. gegužės 25 d. įsakymo 
nr. V-840 redakcija).
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gana išsamų ir tikslų kalboje vykstančių procesų vaizdą. lietuvoje esama tokių 
tekstynų ir automatizuotų tyrimo įrankių stygiaus, bet turimi skaitmeniniai ište-
kliai, įskaitant lietuviakalbį internetą, jau yra didelis žingsnis į priekį, palyginti su 
tais vartosenos duomenimis ir jų apdorojimo būdais, kuriais naudotasi XX a. pa-
baigos tyrimuose.

6)  ĮnKR sistematika leidžia lengviau identifikuoti vartosenos reiškinius ir nustatyti jų 
santykį su kalbos sistema ir norma, o tai reikalinga tiek aprašomiesiems, tiek taiko-
miesiems darbams, taip pat bendrinės kalbos mokymui(si). Pavyzdžiui, dabartiniai 
aprašomieji veikalai nevengia pateikti ir kalbos vartojimo rekomendacijų (žr. 2-ą pav.).

2 pav. Daiktavardžio influence (liet. „įtaka, poveikis“) straipsnio anglų kalbos 

žodyne „Macmillan Dictionary“ (MD) dalis, kurioje pateikiamos šio žodžio 

vartojimo rekomendacijos: influence nevartotinas su prielinksniu to, 

vartotinas su prielinksniu on (žiūrėta 2021-02-15).

Sudarius ĮnKR sąvadą, ryškėja labiausiai įvairuojančios kalbos reiškinių sritys ir matyti, 
kur bendrinės kalbos norma nėra stipri. Šiuos duomenis galima panaudoti bendrinei 
kalbai mokyti, sustiprinant pačių normų diegimą ir atskleidžiant normos variantų atspal-
vius, o ne taikant atgyvenusį klaidų taisymo metodą.

0.3. Teorinės prieigos ir pagrindinės sąvokos

Šiame skyriuje aptariamos teorinės nuostatos, kuriomis remiantis sisteminami ĮnKR ir 
atliekama jų pokyčių analizė. apibrėžiamos pagrindinės sąvokos, atskirai apžvelgiami 
kalbos pokyčių, variantiškumo ir kalbos normų tyrimų ypatumai.
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Kadangi šis darbas yra ankstesnių monografijų (Miliūnaitė 2009; iš dalies Miliūnai-
tė 2018a) tęsinys, vartojamos tos pačios pagrindinės jau anksčiau apibrėžtos sąvokos, 
įprastos norminamajai kalbotyrai, tačiau jų samprata ne vienu atveju kinta dėl naujesnės 
teorinės literatūros studijų, plečiamų ir gilinamų tyrimų. taigi ir šioje knygoje kai kurių 
sąvokų samprata kiek patikslinta. todėl, nekartojant įvairių šaltinių apžvalgų ir kritinio 
jų vertinimo, toliau pateikiamos tik glaustos pagrindinių sąvokų apibrėžtys, reikalingos 
šios knygos turiniui suprasti, ir kai kurie svarbesni literatūros šaltiniai. Sąvokos aptaria-
mos ne abėcėliškai, o pagal logines jų sąsajas.

Platesnio – europinio konteksto reikalaujanti bendrinės kalbos, kaip atmainos, dina-
mikos problematika ir su tuo susijusios teorinės įžvalgos bei sąvokos aptariamos trečio-
joje monografijos dalyje „Bendrinės kalbos ir jos reiškinių dinamika“.

0.3.1. Norminamoji kalbotyra

tai sociolingvistikos atšaka, kurios tyrimo objektas – bendrinė kalba kaip atmaina ir jos 
normos (susidarymas, funkcionavimas ir raida). Ši tyrimų kryptis užsienio kalbotyroje 
neturi vieno nusistovėjusio pavadinimo; dažniausiai jos tyrimai atpažįstami pagal objek-
tą – standartizaciją – ir gretinami su sociolingvistiniais variantiškumo tyrimais. Skiria-
mos trys standartizacijos tyrimų bangos. Pirmoji norvegų kilmės amerikiečio Einar’o 
Haugen’o pradėta dar XX a. 7-ame dešimtmetyje. Haugen’as iš struktūralizmo prieigos 
sukūrė universalų bendrinės kalbos standartizacijos modelį, siedamas jį su kalbos plana-
vimu, vėliau kelis dešimtmečius tobulino (plačiau žr. ayres-Bennett 2021: 30–35). Šis 
modelis buvo skirtas monolingvistinei bendrinės kalbos situacijai. antroji banga siejama 
su istorine sociolingvistika, kartu su XX a. pabaigoje padidėjusiu tyrėjų dėmesiu bendri-
nių kalbų raidos istorijai apibrėžtose kalbinėse bendruomenėse ir lyginamiesiems jų ty-
rimams (žr. Deumert 2004: 2–9), taip pat standartiškumo ideologijai (žr. Milroy, Milroy 
1999: 18–23). trečiąją standartizacijos tyrimų bangą XXi a. iškėlė globalizacijos skati-
namas daugiakalbiškumas ir jo prieštara bendrinės kalbos ideologijai, ypač Europoje 
(plačiau žr. Mclelland 2020: 109–124).

teorinį norminamosios kalbotyros pagrindą sudaro objektyviomis žiniomis pagrįs-
ta teiginių apie bendrinę kalbą ir jos normas sistema, vienijanti tris teorijas: bendrinės 
kalbos teoriją, normos teoriją ir kodifikacijos teoriją, taip pat besiremianti viena iš ker-
tinių sociolingvistikos teorijų – variantiškumo teorija.

norminamoji kalbotyra netapatintina su preskriptyvizmu, kuris, nors ir vadovauja-
si bendrinės kalbos ideologija, tačiau neturi aiškaus teorinio pamato ir remiasi dažniau-
siai mėgėjišku požiūriu į kalbos normas, iškeldamas bendrinę kalbą kaip vienintelę ge-
riausią kalbos atmainą, kurioje siektina normos vienalytiškumo, naikinant bet kokį va-
riantiškumą (plg. Mclelland 2020: 109–118). tai būdinga šalims, kurių bendrinių kalbų 
tvarkyba nėra institucionalizuota, o norminimu užsiimama daugiausia mėgėjiškai (plačiau 
žr. Miliūnaitė 2018a: 168–182 ir ten nurodytą literatūrą). tad toliau aptariamos sąvokos 
ir yra pagrindinės teorinės norminamosios kalbotyros ãtramos.
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0.3.2. Bendrinė kalba

tai viena iš nacionalinės kalbos atmainų. Kalbinė bendruomenė ją pripažįsta kaip pres-
tižinę. Bendrinė kalba skirta viešojo gyvenimo ir kultūros reikmėms, yra sąmoningai 
reguliuojama ir turi kodifikacijos fiksuojamas normas (žr. Bartsch 1987; Mcarthur 1998; 
Miliūnaitė 2018a: 45–54). Bendrinės kalbos teorija nagrinėja, kas yra bendrinė kalba, kaip 
ji susidaro, kókios jos funkcijos ir santykiai su kitomis kalbos atmainomis (Pupkis 2005: 
30–47; Kauhanen 2006: 34–38; Miliūnaitė 2017: 5–8).

Šiuolaikinėje daugiakalbėje Europos šalių erdvėje pripažįstama, kad bendrinė kalba 
skatina visuomenės politinę bei socialinę sanglaudą, socialinį mobilumą, kartu dažniau-
siai siejama su konkrečios šalies pilietybės raiška, o jos mokėjimas padeda kaupti socia-
linį kapitalą (ayres-Bennett, Bellamy et al. 2019: 69; Smakman 2016: 79–81).

Pastaruoju dešimtmečiu lietuviškojoje mokslinėje literatūroje kaip bendrinės kalbos 
variantas, nusižiūrėjus į užsienio mokslo darbus, vartojamas ir terminas standartinė 
kalba (žr. Smetonienė, Smetona, Valotka 2016: 1–14; argumentus dėl jo trūkumų ir ben-
drinės kalbos termino atsiradimo istoriją žr. Miliūnaitė 2017: 1–33; Pupkis 2017: 1–16). 
Monografijoje laikomasi tradicinio bendrinės kalbos termino – jis neimplikuoja stãtinio 
kalbos būvio ir šabloniškumo, kurio semą turi būdvardis standartinis, -ė. Kartu pažymė-
tina, kad, kalbant apie kalbos normas, terminas standartas kartais reikalingas. Monogra-
fijoje jis vartojamas bendresne kalbos etalono reikšme. Pabrėžtina, kad bendrinė kalba 
lygu standartas tiek, kiek ji kodifikuota (sunorminta, eliminuojant variantiškumą), o 
suprantama, kad to negalime pasakyti apie visą bendrinės kalbos vartoseną.

0.3.3. Substandartas

Substandartas reiškia tai, kas yra žemiau už standartą ar šalia standarto. Ši sąvoka pa-
lyginti nauja lietuvių kalbotyroje (ji dar nebuvo vartojama ir mano 2009 m. monografi-
joje), nors užsienio tyrėjų darbuose, kuriuose nagrinėjamos kalbos atmainos ir jų santy-
kiai, nėra reta (žr. Stoeckle, Svenstrup 2011: 87; taip pat žr. Miliūnaitė 2019a: 8–9, 18–19 
ir ten nurodytą literatūrą)8. todėl substandarto sampratai šiuo kartu reikia skirti daugiau 
dėmesio nei kitoms įprastoms sąvokoms.

Substandarto sąvoka, nors lietuvių kalbos atveju gerokai hipotetinė, reikalinga api-
bendrintai įvardyti atmainoms, besiklostančioms greta bendrinės kalbos, arba tarmių ir 
bendrinės kalbos tarpsluoksniui. taigi substandartas nėra apribotas geografiškai. Kalbi-
nė bendruomenė pagal prestižą ją vertina kaip žemesnę atmainą nei bendrinė kalba9. 

8 Kartais substandartas anglakalbėje literatūroje suprantamas labai plačiai: juo vadinama viskas, kas išeina už bendrinės 
kalbos ribų, yra „ne standartas“ (anglų k. nonstandard, plg. taavitsainen, Melchers 1999: 1–26) ir siejama su menkesnį 
nei bendrinės kalbos vartotojų prestižą turinčiais kalbinės bendruomenės sluoksniais. Kitu atveju substandartas gali 
būti suprantamas siauriau – kaip žemojo leksikos sluoksnio (slengo, žargono, vulgarybių ir pan.) visuma (Скребнев 
2003: 55–65).

9 turint prieš akis bendrinės kalbos vartoseną, galima kalbėti ir apie priešingą substandartui sluoksnį – superstandartą, t. y. 
pabrėžtinio taisyklingumo kalbos atmainą. Superstandarto reiškiniai yra griežtai sunorminti ir vartojami siaurai apibrėž-
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Substandartas neturi oficialaus statuso ir taisyklingumo–netaisyklingumo matmens. 
Vena iš substandarto apraiškų leksikos lygmeniu galima laikyti slengą.

Substandartas yra parankus aiškinant XXi a. Europos bendrinių kalbų pokyčius 
postandartizacijos laikotarpiu, nes pats, kaip sąmoningai nereguliuojama atmaina, aku-
muliuoja įvairius vartosenos variantus ir neabejotinai veikia bendrinę kalbą, jos normas, 
o kai kurių kalbų atveju – priklausomai ir nuo tyrėjų požiūrio – stumia bendrinę kalbą 
iš tradicinių jos vartojimo sričių ir perima jos funkcijas. Pavyzdžiui, teigiama, kad italų 
kalboje formos ir konstrukcijos, kurios jau egzistuoja substandarte, prarado savo žymė-
tumą kaip žemõsios, šnekamosios atmainõs elementai ir tampa beñdros išsilavinusių 
žmonių vartosenoje bei rašytinėje kalboje, iš dalies žiniasklaidoje. Kaip šių procesų re-
zultatą tyrėjai įvardija besikuriančią naują bendrinę italų kalbos atmainą – neostandartą 
(italiano neo-standard, žr. Berruto 2017: 31–60).

Suprantama, aiškių ribų tarp tos pačiõs kalbos atmainų nustatyti neįmanoma – ir ne 
tik lietuvių kalboje, nes kalba yra nepertraukiamas visetas. jo atmainos dažnai turi ne 
tik skirtumų, bet ir nemažai panašumų, be to, pačių atmainų viduje esama daugiau ar 
mažiau variantiškumo (plg. šią mintį apie anglų kalbos bendrinę ir kitas atmainas: jas 
greičiau galima laikyti tam tikromis idealizacijomis nei griežtai paklūstančiais kalbos 
faktams dariniais, Mesthrie, Swann 2010: 78). tačiau, kalbant apie substandarto (ar kitų 
nebendrinių atmainų) ir bendrinės kalbos skirtį, vienas iš orientyrų yra bendrinės kalbos 
normų kodifikacija. Kuo daugiau konkrečiame viešosios vartosenos tekste ar jų sankau-
poje nenorminių arba neigiamai funkciškai žymėtų variantų, tuo tie tekstai yra arčiau 
substandarto. Plačiau apie substandartą žr. trečiosios monografijos dalies skyreliuose 
3.3.3.1. Bendrinės kalbos santykis su kitomis atmainomis ir 3.1.4.2. Destandartizacija → 
substandartizacija.

0.3.4. Viešoji vartosena

Vartoseną galima apibrėžti kaip kalbos sistemos realizaciją kalbos akte, apimant kalbos 
reiškinių ir jų vartojimo būdų visumą (plg. Miliūnaitė 2009: 17–47). teorinė prieiga prie 
šios sąvokos gali būti dvejopa: aprašomoji ir norminamoji. Vartosenos apibrėžčių skirtu-
mai šiuo aspektu matyti, pavyzdžiui, anglų kalbos žodynuose (oED, MW ir kt.), kur ji 
apibūdinama arba kaip „būdas, kuriuo žodis ar frazė normaliai ir taisyklingai vartojama“, 
arba kaip „būdas, kuriuo žodžiai ar frazės faktiškai vartojami kalbinėje bend ruomenėje“ 
ir net kaip „įprastas žodžių, posakių, konstrukcijų vartojimas kaip priešprieša preskrip-
cijai“ (žr. Peters 2006: 760). Monografijoje vartosena suprantama kaip realiai funkcio-
nuojanti kalbos raiškos priemonių visuma, taigi norminamoji dimensija atsiranda tik tarp 
vartosenos ir normos įsiterpus kodifikacijai.

tose, o lietuvių kalbos atveju – ir atidžiai prižiūrimose srityse, kur kalba paprastai redaguojama specialistų. amerikiečių 
antropologų tyrimai rodo, kad superstandartas apima „supertaisyklingus“ lingvistinius kintamuosius – leksikos oficialumą, 
raiškią taisyklingą tartį, pabrėžtinai taisyklingą gramatinių formų vartojimą, polinkį į hipernormalizmus, rašomąjį stilių 
spontaniškuose pokalbiuose. jungtinėse amerikos Valstijose jis egzistuoja rasiniu ir socialiniu pagrindu susidariusios 
jaunimo subkultūrinės srovės – nerdų – kasdienėje sakytinėje vartosenoje (žr. Bucholtz 2001: 84–100).
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tiesa, tokia vartosenos samprata yra labai plati, apimanti visą daugiasluoksnę kalbos 
įvairovę. Monografijoje, atsižvelgiant į tyrimo tikslus ir uždavinius, tikslinga ją kiek su-
siaurinti. Remiantis vartosenos parametrų skale vieša–privatu ir laisva – oficialu, tiriami 
kaitieji vienos vartosenos srities – viešosios vartosenos reiškiniai, atskiriant privačiąją 
vartoseną, kuri paprastai išeina už bendrinės kalbos ribų, taigi jos reiškiniai nepatenka į 
tyrimo objektą. tačiau per dešimtmetį, išsiplėtojus skaitmeninėms medijoms, būtina pa-
tikslinti viešosios vartosenos sąvokos turinį. Dėl XXi a. išryškėjusios Europos bendrinių 
kalbų destandartizacijos ir demotizacijos (t. y. vartosenos liaudiškėjimo, plačiau žr. auer, 
Spiekermann 2011: 166–176; Coupland, Kristiansen 2011: 29–31; Miliūnaitė 2019a: 12–15) 
viešoji vartosena per laiką keitėsi, įgaudama vis daugiau laisvojo stiliaus bruožų ir viešą-
ją erdvę pradėdama dalytis su substandartu. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje televizija 
ir radijas kartu su tradicine spausdintine žiniasklaida buvo plačiai pripažįstami bendrinės 
kalbos sargybiniais; BBC, kaip nacionalinis transliuotojas, kelis dešimtmečius vaidino 
išskirtinį vaidmenį, skleisdamas norminę kalbą, fonologiškai apibūdinamą kaip įgytoji 
tartis (anglų k. received pronunciation; žr. Coupland, Kristiansen 2011: 32), tačiau šiuo 
metu, daugiakultūriškumo sąlygomis, toleruojama tarties įvairovė.

Dalį viešojo skaitmeninių medijų lauko užima socialiniai tinklai ir vaizdo turinio 
platformos, tačiau juose riba tarp vieša ir privatu yra sąlygiška, o ten vartojama kalba 
toli gražu ne visada bendrinė. todėl šiandien yra per platu visą viešai vartojamą kalbą 
vadinti bendrinės kalbos vartosena. Bendrinės kalbos raiškos priemonės vis labiau tel-
kiasi oficialiesiems stiliams ir situacijoms priklausančiuose, neapibrėžtai plačiam adre-
satų ratui skirtuose tekstuose. Suprantant šį sąlygiškumą, monografijoje, nors vartojama 
bendriausia (viešosios) vartosenos sąvoka, orientuojamasi į tas jos sritis (žiniasklaidą, 
mokslinę ir iš dalies grožinę literatūrą, viešąją informaciją), kur labiausiai tikėtina bend-
rinė kalba.

0.3.5. Variantiškumas

Ši ypatybė būdinga kiekvienai gyvai kalbai ir yra jos pokyčių variklis. tai alternatyvių 
kalbos formų (plačiąja prasme) koegzistavimas sinchroniniame arba diachroniniame 
pjūvyje tam pačiam turiniui reikšti. taigi monografijoje remiamasi esmine variantiškumo 
teorijos nuostata, kad kalba yra dinaminis, įvairuojantis darinys ir jam aprašyti reikia ne 
stãtinių, o procesus atspindinčių modelių (Milroy, Milroy 2017: 63). Variantiškumo, kaip 
reiškinio, prigimtis kompleksinė, todėl jo tyrimai priklauso ne vienai kalbotyros šakai. 
Dabartiniams variantiškumo tyrimams susiformuoti įtakos turėjo dialektologija, istorinė 
kalbotyra, generatyvinė gramatika, bet dažniausiai jie priskiriami sociolingvistikai ir 
laikomi ãtskira jos atšaka, kartu siejami ir su grynąja lingvistika, kuri tiria lingvistines 
sistemas ir kuria jų modelius (Hazen 2017: 519).

XX a. 7-o dešimtmečio viduryje su William’o labov’o tyrimais iškilusi sociolingvis-
tika susiejo kalbos įvairovę (varijavimą) su makrosocialinėmis kategorijomis. Socioling-
vistiniai variantiškumo tyrimai parodė, kad kalbos varijavimas nėra atsitiktinis dalykas, 
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jis susijęs tiek su vidinėmis kalbos ypatybėmis, tiek su kalbos vartotojų socialinėmis 
charakteristikomis, t. y. kalbinės bendruomenės nevienalytiškumu, susiskaidymu pagal 
įvairius socioekonominius parametrus – amžių, lytį, etniškumą, išsilavinimą, klasę, taip 
pat pagal geografinį parametrą (plg. Weinreich, labov, Herzog 1968: 95–195; Eckert 2012: 
88–90; Hall-lew, Moore, Podesva 2021: 1).

toks požiūris į variantiškumą, ieškant sąsajų tarp kalbos sandaros ir visuomenės 
struktūros, būdingas vadinamajai pirmajai variantų sociolingvistikos bangai. Sociolin-
gvistinių tyrimų metodologija buvo grindžiama realių vartosenos duomenų kaupimu, 
aprašymu ir analize. Šitaip iki minimumo sumažintas idealizuotas, nepriklausomas nuo 
kalbėtojo kalbos vaizdas, kuris iki tol buvo būdingas struktūralistams ir generatyvistams, 
į variantus žiūrėjusiems kaip į nevertus dėmesio atsitiktinius, chaotiškus reiškinius (žr. 
Berruto 2004: 294–296; Dufter, fleischer, Seiler 2009: 7; Milroy, Milroy 2017: 47). antro-
ji sociolingvistikos tyrimų banga siejama su etnografiniais kalbinių bendruomenių (su-
saistytų socialiniais ryšiais) variantiškumo tyrimais. jos, kaip ir pirmõsios bangos, ty-
rėjai (james’as ir lesley Milroy’ai, jenny Cheshire ir kt.) į variantiškumą žvelgė kaip į 
statinės kalbėtojų tapatybės raišką (Eckert 2012: 91–93).

XXi a. sociolingvistiniai variantiškumo tyrimai išgyvena trečiąją bangą: jie orien-
tuojami į stilistinę perspektyvą – į tai, kaip socialinė informacija (socialinė reikšmė) užko-
duota kalboje (Eckert 2012: 93–98). Į kalbos variantiškumą žiūrima ne tik kaip į socialinės 
įvairovės atspindį, bet ir kaip į socialinę semiotinę sistemą, kurioje kalbinės raiškos ištekliai 
naudojami įvairioms socialinėms praktikoms – socialiniams vaidmenims, tapatybėms kons-
truoti (Eckert 2012: 94; Hall-lew, Moore, Podesva 2021: 1–2). taigi būtų galima sakyti, kad 
Prahos lingvistinio būrelio plėtotas ir lietuvių kalbos kultūros teorijos perimtas funkcinio 
tikslingumo principas (kalbos vieneto vertė priklauso nuo komunikacinės situacijos, ku-
rioje jis vartojamas) įgyja naują taikymo kryptį – tapatybės kūrimą.

Pažymėtina, kad sociolingvistikoje variantiškumas dažniausiai apibrėžiamas kaip 
funkciškai motyvuotas, reikalingas skirtingiems komunikaciniams tikslams ir atsiran-
dantis veikiant skirtingoms aplinkybėms. Bendrinės kalbos normų aspektu dažnai turimi 
galvoje dubletai – įvairuojantys kalbos reiškiniai, kurie nesiskiria socialinėmis, funkci-
nėmis ar komunikacinėmis ypatybėmis, nes dažnai yra atsiradę ne natūralioje kalbos 
raidoje, o dėl kitų kalbų poveikio arba dėl bendrinės kalbos sąveikos su kitomis naciona-
linės kalbos atmainomis.

taigi prieiga prie variantiškumo sąvokos gali būti trejopa: teikiant pirmenybę lingvis-
tiniams jo aspektams (lingvistiniams kintamiesiems10), teikiant pirmenybę variantų san-
tykiui su kalbos normomis arba sociolingvistiniams aspektams – telkiant dėmesį į kalbinę 
bendruomenę (kiekybiškai tiriant socialinius kintamuosius ir jų sąveiką su kalba) (Milroy, 
Milroy 2017: 50). Variantiškumas ir kalbos pokyčiai taip pat siejami su įvairiais visuomenės 
gyvenimo veiksniais. Pavyzdžiui, vena iš kalbos dinamikos priežasčių laikomas žmonių 
polinkis mėgdžioti socialiai aukščiau esančius, prestižą turinčius kalbėtojus, prisitaikyti 

10 Lingvistinis kintamasis – abstraktus to paties lygmens struktūrinis kalbos vienetas, kuris vartosenoje aktualizuojamas 
variantais (Chambers 2017: 507; 509; tagliamonte 2011: 3–5). aiškinantis, kas kalboje varijuoja, ši sąvoka kalbotyroje 
vartojama seniai, daugiausia pažįstama iš fonologijos tyrimų ( fonemos idėjos) (Milroy, Milroy 2017: 61).
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prie jų kalbos (Burridge, Bergs 2016: 14). Kalbų kontaktų atveju tai gali būti svetimõs 
kalbos modelio, atskirų jo dėmenų perėmimas (ir tai šiuo metu daugelyje kalbų vyksta 
anglų kalbos atžvilgiu). Šios monografijos išeities taškas yra lingvistinis variantiškumas, 
o jo ãpraiškos vartosenoje gali būti glaudžiai susijusios ir su sociolingvistiniais kintamai-
siais, bet apima ir tuos variantus (pavyzdžiui, dubletus), kurie tokių sąsajų konkrečiame 
sinchroniniame pjūvyje neturi (plg. Milroy, Milroy 2017: 54). 

nors standartizacijos pradžioje, kuriantis bendrinėms kalboms, siekiama šalinti kal-
binės raiškos variantiškumą, atrenkant bendrinei kalbai tinkamiausius kalbos reiškinius 
(žr. Elspaß, Maitz 2012: 198; Milroy, Milroy 2017: 52; Pillière, lewis 2018: 211), vėliau, 
bendrinei kalbai įsitvirtinus kalbinėje bendruomenėje ir prasidėjus kalbos reiškinių funk-
cinei plėtrai bei skaidai, į variantus žiūrima nuosaikiau. Pripažįstama, kad bendrinės 
kalbos vienalytiškumo pasiekti neįmanoma ir nereikalinga (Elspaß, Maitz, 2012: 200); 
norminimas yra ne bendrinės kalbos būsena, o procesas, ir bendrinės kalbos normos 
galinčios būti variantiškos tiek diachroniškai, tiek sinchroniškai (Pillière, lewis 2018: 24). 
norminiais laikomi paprastai tie variantai, kurie tiek struktūriškai, tiek funkciškai tiks-
lingi bendrinėje kalboje (plačiau žr. poskyrį 0.3.7. Kalbos norma ir skyrelį 3.3.3.2. Bend-
rinės kalbos variantiškumo pobūdis).

0.3.6. Variantai

tai konkreti kalbos variantiškumo apraiška. Kaip minėta skyriuje 01. Tyrimo objektas, 
tikslas ir uždaviniai, įvairuojantys kalbos reiškiniai, kitaip – variantai, yra vienas iš 
tyrimo objektų. Monografijoje remiamasi plačiąja varianto samprata, būdinga sociolin-
gvistiniams, kartu ir norminamosios kalbotyros tyrimams. Variantais laikomi visi 
vartosenoje funkcionuojantys kalbos reiškiniai, kuriuos sieja ta pati (ar labai artima) 
reikšmė ar funkcija (plg. Pupkis 1980: 22, 98; plačiau žr. Miliūnaitė 2009: 140–153; 
Milroy, Milroy 2017: 49). Paprasčiau tariant, tai alternatyvūs būdai pasakyti tą patį 
(labov 1972: 188). Ši plačioji varianto samprata skiriasi nuo tos, kuri taikoma struktū-
rinėje kalbotyroje, pripažįstančioje tik tai pãčiai kalbos sistemai priklausančius ir už 
normos ribų neišeinančius įvairuojančius kalbos reiškinius, skirtingas to paties kalbos 
vieneto realizacijas (plg. gaivenis, Keinys, 1990: 225). Kitaip tariant, plačiai supranta-
mi variantai apima ir šiuos siaurai suprantamuosius. Reikia pabrėžti, kad plačioji vari-
antų samprata iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti esanti tapati sinonimo sampratai. Plg.: 
sinonimas – „žodis, žodžio forma ar žodžių junginys, turintis tokią pat arba artimą 
reikšmę, kaip ir kitas (ar kiti) žodis, forma ar junginys“ (gaivenis, Keinys 1990: 182). 
tačiau sinonimai – kitų kalbotyros šakų (stilistikos, leksikologijos, gramatikos) objek-
tas. norminamajai kalbotyrai, be kitų variacijų apraiškų, rūpi tie sinonimai, tarp kurių 
susiklosto normiškumo santykiai (plačiau apie varianto ir sinonimo sąvokų sąsajas žr. 
Miliūnaitė 2009: 180–188).

11 Šis elektroninis šaltinis nepuslapiuotas, tad čia ir toliau po metų pateikiamas pastraipos numeris taip, kaip sunumeruota 
pačiame jo tekste.
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Keli variantai, siejami bendros reikšmės ar funkcijos, tapačių ar panašių kontekstų, 
sudaro variantų lizdą, o pats variantų lizdas ir jame susiklosčiusių santykių visuma su-
daro variaciją (plačiau apie variacijų struktūrą ir tipus žr. Miliūnaitė 2009: 201–211 ir 
poskyrį 1.6.3 Variacijos tipai). Variacijas gali sudaryti ir nauji reiškiniai, pavyzdžiui, 
nauji skoliniai su atitikmenimis (spamas : brukalas; akvaplaningas : vandenslyda12). gali 
būti ir išplėtotų variantų lizdų, kuriuos sudaro kelios variacijos, jeigu variantus sieja skir-
tingo tipo santykiai. Pavyzdžiui, skoliniai barista : baristas, -ė sudaro morfologijos lygmens 
variaciją dėl skirtingos kaitybos paradigmos pasirinkimo, barista (nekaitomas) : barista 
(kaitomas) sudaro kitą morfologijos lygmens variaciją, o jų lietuviškas atitikmuo kavavi-
rys, -ė13 su šiais skoliniais sudaro trečią variaciją. Visas šis variantų lizdas atrodo taip:

barista (nekaitomas) : barista (kaitomas) : baristas, -ė : kavavirys, -ė.

Klasifikuojant tokius variantus, būtina atsižvelgti į visą jų lizdą ir ten susidariusius san-
tykius, tačiau suprantama, kad skirtingų rūšių variacijos priklauso skirtingoms klasifi-
kacinėms grupėms ir tipams.

Vartosenoje variantus paprastai sieja konkurencijos, kuri, kaip ir variantiškumas, 
būdinga visoms natūralioms kalboms, santykiai. Kiekybiškai konkurencijos pobūdis gali 
būti nusakomas keleriopai: 1) variantiškumo užuomazgos, 2) stiprėjanti variantų konku-
rencija, 3) stipri variantų konkurencija, 4) silpstanti variantų konkurencija ir 5) visiška 
konkurencijos baigtis (plačiau žr. Miliūnaitė 2006b: 14).

0.3.7. Kalbos norma

Daugialypė šios sąvokos samprata ir jos raida, remiantis dinamine ir diferencine kalbos 
normos teorija (žr. Pupkis 1980: 21–24), plačiai aptarta vienoje iš mano knygų – „Kalbos 
normų savireguliacija interneto bendruomenėje“ (žr. Miliūnaitė 2018a: 89–94 ir ten nu-
rodytą literatūrą). ĮnKR analizei ir sistematikai aktuali bendrinės kalbos normos, kaip 
sektino pavyzdžio – etalono, kuriuo matuojama vartosenos reiškinių vertė, samprata. Šios 
rūšies normas galima apibūdinti pagal kelis požymius, kurie svarbūs, kalbant apie jų 
pokyčius ir kodifikaciją (plg. Klimavičius 2002: 23; Miliūnaitė: 2003: 98–99):
1)  pagal statusą bendrinės kalbos normos yra realiosios (funkcionuojančios vartoseno-

je) ir kodifikuotosios (įteisintos raštu); dėl įvairių priežasčių (pavyzdžiui, dėl per 
lėtos ar netikslios kodifikacijos) jos nebūtinai sutampa;

2)  pagal tai, ar normos sudaro bendrinės kalbos branduolį, ar periferiją, jos gali būti 
pagrindinės ir šalutinės;

3)  pagal funkcionavimo laiką bendrinės kalbos normos gali būti dabartinės, besitrau-
kiančios (senstelėjusios) ir būsimosios (pradedančios įsitvirtinti);

12 Vandenslyda – „sausumos transporto priemonės slydimas vandens paviršiumi, kai kelio danga itin šlapia ir dėl susida-
riusio vandens pleišto padangos negali su ja sukibti“ (nD, žiūrėta 2021-11-10).

13 Kavavirys, -ė – „kavos virimo meistras, kavos virėjas“ (nD, žiūrėta 2021-11-10).
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4)  pagal priklausymą vartojimo sritims – bendrajai vartosenai arba kuriems nors ben-
drinės kalbos funkciniams stiliams – bendrosios ir specialiosios.

Kaip nustatomas normos etalonas? Esama keleriopų nuomonių. Pavyzdžiui, kai kuriose 
Europos šalyse, kuriose iki XX a. pab. buvo išlaikytos bendrinės kalbos normų kodifika-
vimo tradicijos, pradedama linkti prie liberalesnės normų sampratos kaip tam tikro sta-
tistinio vartosenos žymens (norma yra tai, kas vartojama). lenkų mokslinėje literatūroje 
kodifikacijos klausimais keliama mintis, kad, norint peržiūrėti ir atnaujinti ankstesnę 
kodifikaciją, reikia statistinių tyrimų: apkláusti bendrinės kalbos vartotojus. tokiu būdu 
kodifikacijoje esą būtų išvengta subjektyviojo kalbininkų normintojų dėmens. jeigu daugiau 
kaip 85 proc. kalbos vartotojų pripažįsta kalbos reiškinį kaip normą, tai esanti pavyzdinė 
norma, daugiau kaip 75 proc. – tinkama norma, daugiau kaip 65 proc. – leistina norma, o 
mažiau kaip 65 proc. – ne norma (žr. Zbróg 2018: 38–48). taip pat, nors lenkų kalbos 
tekstynas nesantis reprezentatyvus, juo būtų galima remtis kaip pagalbiniu normų šaltiniu. 
tai aiškus realiosios normos apibūdinimas. toks kiekybinis požiūris į normą gali būti 
naudingas kaip papildomas, nes turi trūkumų: 1) iškeliamas tik vienas bendrinės kalbos 
požymis – jos pripažinimas visuomenėje, t. y. tik socialinis, o ne ir kalbinis aspektas; 
2) nėra aišku, kaip apibrėžti tuos kalbos vartotojus, kurie galėtų būti patikimi normos 
liudytojai14; 3) remiantis tik vartotojų nuomone, galima įteisinti ir bendrinės kalbos siste-
mai priešingų reiškinių, paplitusių viešojoje vartosenoje, bet iš esmės priklausančių sub-
standartui. lietuvių norminamojoje kalbotyroje laikomasi kiek kito požiūrio – nustatant 
bend rinės kalbos normas remiamasi ir kitais kriterijais, atsižvelgiama ne tik į vartoseną 
ir vartotojų pripažinimą. Realioji norma, kaip objektyvi kodifikacijos ir vartosenos santy-
kių išraiška, nebūtinai sutampa su kodifikuotina norma (žr. Miliūnaitė 2006b: 21–25).

norma reguliuoja kalbos sistemos realizaciją vartosenoje, tik ne visada tai sistemai 
paklūsta, nes į šį procesą įsitraukia ir kitų veiksnių, pavyzdžiui, ilga vartojimo tradicija, 
raiškos ekonomiškumas, tarimo sklandumas, dviprasmiškumo vengimas ir pan. Bendri-
nės kalbos normų kodifikacijoje šiuos veiksnius atliepia norminimo principai ir kriterijai. 
tokiu būdu bendrinėje kalboje atsiranda išimčių (kaip kad norminis, nors nesistemiškas 
variantas sąkandis15).

nors iš pirmo žvilgsnio sąvokos variantiškumas ir norma gali atrodyti sudarančios 
opoziciją, nes variantiškumas reiškia pasirinkimo galimybę ir kalbos dinamiką, o norma – 
stabilumą ir statiškumą (plg. lenz, Plewnia 2010: 12), viena iš norminamosios kalbotyros 
aksiomų yra ta, kad norma kinta per variantus.

XXi a. pradžioje dėl globalizacijos ir internetizacijos procesų kalbos normų (plačią-
ja reikšme) pobūdis iš esmės pakito. jos tapo variantiškesnės. Kalbos vartotojai, laisvųjų 
stilių viešojoje vartosenoje skatinami saviraiškos ir jau minėto tapatybės kūrimo, spren-
džia, kokias raiškos priemones kokiu atveju rinktis iš viso kalbos raiškos priemonių ar-
senalo. todėl bendrinės kalbos vartojimo sričių ribos pasidarė neryškios, o greta bendri-
nės kalbos normų ėmė funkcionuoti nekodifikuotų atmainų normos.

14 Pripažindamas šią problemą, Piotr’as Zbróg’as mano, kad bendrine lenkų kalba jau kalbantys beveik visi lenkai, tad 
nebėra reikalo ieškoti kriterijų, kaip atskirti „labiau išsilavinusį sluoksnį“ kaip tipišką bendrinės kalbos vartotoją. tam 
esą užtenka imti tipinę statistiškai reprezentatyvią gyventojų grupę (Zbróg 2018: 42).

15 Plačiau apie šio žodžio normiškumą žr. poskyryje 0.4.1. Variantų analizė.
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0.3.8. Kodifikacija

Tai individualiõs arba grupinės, arba institucinės norminamosios valios išraiška: kalbos 
reiškinių ir jų santykių, perteiktų normų aprašais ir taisyklėmis, įteisinimas raštu normi-
namuosiuose kalbos veikaluose (žodynuose, gramatikose, kalbos rekomendacijų sąvaduo-
se). Kodifikacija taikoma tik bendrinės kalbos atmainai ir yra norminamosios veiklos 
rezultatas. Kaip ir visas standartizacijos procesas (apie jį žr. Miliūnaitė 2017: 1–33; ay-
res-Bennett 2021: 50), kodifikacija yra cikliška (Milroy, Milroy 2017: 52; ayres-Bennett 
2021: 27–64), lydinti kintančią bendrinę kalbą (plg. Pillière, lewis 2018: 5) ir prireikus, 
o tam tikrais laikotarpiais – ir sistemiškai, turi būti peržiūrima.

Esminiai kodifikaciją apibrėžiantys parametrai yra šie (plg. ayres-Bennett 2021: 53):
1)  pagal santykį su realiąja vartosena: aprašomoji (įteisinanti tai, kas yra dažna, regu-

liaru vartosenoje ir sutartinai laikoma bendrinės kalbos norma), norminamoji (pri-
dedanti vertybinį aspektą, t. y. parodanti, kas nėra norma) arba mišri16;

2)  pagal tikslus: siekianti fiksuoti konkretų bendrinės kalbos raidos etapą, stiprinti 
bendrinės kalbos statusą, numatanti keisti kalbos vartotojų įpročius;

3)  pagal kodifikacijos subjektus: atliekama profesionalų ar mėgėjų;
4)  stichiška, fragmentiška ar turinti nuoseklią teorinę bazę (plačiau žr. Miliūnaitė 2006a: 

50–59; 2007: 7–23), kurioje nustatyta ir apibrėžta:
a)  kodifikavimo kryptys ir strategija,
b) normų šaltiniai,
c)  kodifikavimo principai ir kriterijai,
d)  vertinimo laipsnių sistema, kuri rodo vartosenos reiškinių, įskaitant ĮnKR, san-

tykį su bendrinės kalbos norma – nuo neteiktinų, vengtinų reiškinių iki normos 
variantų17 (žr. Miliūnaitė 2003: 97–103);

5)  istoriškai kodifikacija paprastai esti ištisinė (taikoma bendrinės kalbos kūrimosi 
pradžioje) ir dalinė (papildanti, tikslinanti atskirus esamos kodifikacijos elementus);

6)  pagal norminamojo darbo etapus: pirminė (dažnai besireiškianti naujų siūlymų, 
diskusijų pavidalu) ir galutinė (fiksuojanti tam tikrą bendrinės kalbos raidos mo-
mentą);

7)  pagal santykį su vartosenoje funkcionuojančiomis normomis: realioji (atitinkanti 
realiąsias normas ir vartosenos polinkius) ir fiktyvioji (nesutampanti su realiąja 
norma).

Šie parametrai svarbūs tiriant konkretaus laikotarpio kodifikacijos būklę ir jos pokyčius 
per laiko tarpsnį.

16 Kodifikacija, įteisinanti bendrinės kalbos normas, dar vadinama teigiamąja, o apibrėžianti ne normas – neigiamąja. 
atitinkamai vartojama: reiškinys kodifikuotas teigiamai / neigiamai.

17 Bendrinės kalbos normai, kuri sudaro šios atmainos branduolį, panašiai kartais priešinama antinorma (neteikiami vartoti 
kalbos reiškiniai) ir didelis tarpinis sluoksnis – nenorma, kurį sudaro nekodifikuotos vartosenoje funkcionuojančios 
normos, įskaitant naujus dar nekodifikuotus reiškinius (Костомаров 2014: 112; 119).
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0.4. Metodologinės prieigos

Į standartizaciją, taigi ir į variantiškumą, susijusį su bendrinės kalbos normomis, vis 
labiau žiūrima kaip į sudėtingą procesą, kuris nusipelno tyrimų iš lyginamosios ir 
tarpdalykinės perspektyvos, įtraukiant kritinę diskurso analizę, tekstynų lingvistiką, 
istorinę pragmatiką, socialinę geografiją ir socialinę istoriją (žr. Deumert, Vandenbus-
sche 2003: 11).

Siekiant fiksuoti ir tirti į bendrinę kalbą orientuotos vartosenos variantiškumą, ga-
limos įvairios metodologinės prieigos. Viena iš jų susijusi su tiriamojo objekto apimtimi. 
XXi a. pradžioje šios srities tyrimų pobūdis iš esmės pakito, nes, atsiradus tekstynų 
lingvistikai ir galimybei sudaryti įvairias duomenų bazes, pradėta kaupti ir kompiuteri-
niais įrankiais nagrinėti didžiules skaitmenines duomenų sankaupas. jos leidžia ne tik 
atlikti statistinius tyrimus, bet ir gauti apie nagrinėjamus kalbos reiškinius daug konteks-
tinės informacijos.

Monografijoje aprašomo tyrimo duomenys yra nevienodo pobūdžio, bet visi turi 
skaitmeninę formą, todėl juos lengviau apdoroti. Kita vertus, kaičiųjų reiškinių sistema-
tika turi būti sudaryta vienu pagrindu, o nagrinėjamuose šaltiniuose duomenys pateikti 
ne visai tokiais pat principais. todėl iškeltiems uždaviniams įgyvendinti pirmiausia turi 
būti ištirti ir aprašyti patys šaltiniai, apibūdinti jų sandaros bei turinio ypatumai (apie 
tai rašoma skyriuje 1.1. Duomenų šaltiniai). Šaltinių tyrimams taikomi analitinis, lygi-
namasis ir aprašomasis metodai.

antra metodologinė prieiga susijusi su sinchroninio ar diachroninio pjūvio pasirin-
kimu. jeigu keliamas tikslas aprašyti bendrinės kalbos variantiškumo pokyčius per il-
gesnį laiką, turi būti imami atitinkamo laikotarpio šaltiniai, kuriuose būtų geriausiai 
fiksuota to laikotarpio bendrinės kalbos būklė. Pavyzdžiui, 2015 m. paskelbti stambaus 
prancūzų bendrinės kalbos raidos tyrimų projekto „Recueil historique des grammaires 
du français“ („Diachroninis prancūzų kalbos gramatikų rinkinys“) rezultatai. Buvo 
sudarytas penkių šimtų metų (1530–1998 m.) autoritetingų norminamųjų prancūzų kal-
bos gramatikų tekstynas (iš viso jų atrinkta 163) ir, atliekant sisteminę šių tekstų me-
taanalizę, ištirtas normų variantiškumas bei jo kaita (Poplack, jarmasz et al. 2015: 13–55). 
Paaiškėjo, kad šiose gramatikose stengtasi išlaikyti struktūrinę kalbos ženklo formos ir 
turinio simetriją, todėl įteisinti variantiškas formas vengta (Poplack, jarmasz et al. 2015: 
13). gramatikose šiuo atžvilgiu šalinant variantiškumą laikytasi trijų strategijų. normi-
nėmis pripažintas variantiškos raiškos formas stengtasi atskirti pagal jų socialinius 
(būdingus tam tikroms socialinėms grupėms), semantinius (skiriančius reikšmes) ar 
kalbinius (būdingus skirtingiems kalbos mikrokontekstams) požymius. taigi tokiais 
būdais buvo dekonstruojami variantiškumą sukuriantys pagrindai. Kita vertus, prancū-
zų kalbos vartosenoje esama daug nelaikomų norma reiškinių, savo funkcijomis dubliuo-
jančių norminius, todėl buvo tiriama, kodėl ir kaip jų per laiką atsirado ir kaip tai at-
spindėjo tiriamosios gramatikos.
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Monografijoje imamas kur kas trumpesnis bendrinės kalbos raidos laikotarpis, nes 
pagrindinis tikslas yra atlikti ne diachroninio, o sinchroninio pjūvio viešosios vartosenos 
variantų, fiksuotų XX a. pab. – XXi a. pr. (tiksliau – 1985–2013 m.) kalbos vadovų reko-
mendacijose ir dabartinėje (kiek daugiau kaip pastarojo dešimtmečio, 2010–2022 m.18) 
vartosenoje, lyginamąją analizę. tiriamųjų duomenų apimtis ir pavidalas aprašyti sky-
riuje 1.1. Duomenų šaltiniai.

trečia metodologinė prieiga susijusi su kiekybinių ar kokybinių (arba mišrių) tyrimo 
metodų pasirinkimu. Šį pasirinkimą lemia tiriamieji duomenys ir tikslai.

atsižvelgiant į minėtas metodologines prieigas, ĮnKR tyrimas atliekamas trimis 
etapais: reiškiniai identifikuojami, tiriami ir sisteminami (pateikiami ĮnKR sąvade).

0.4.1. Variantų analizė

Svarbiausias variantų analizės uždavinys – apibrėžti lingvistinių kintamųjų kontekstą ir 
nustatyti, kokie konkretūs variantai sudaro variaciją (plg. tagliamonte 2006: 73–74). 
apibrėžiant kontekstą, reikia išsiaiškinti, kurioje kalbos sistemos vietoje atsiranda vari-
acija, o jeigu į analizę įtraukiami ir sociolingvistiniai kintamieji, – apibūdinti, kokiems 
vartotojams ar situacijoms būdingas (ir priešingai – kur nebūdingas) vienas ar kitas 
variacijos narys.

Kaip vartosenoje atrasti variaciją? Praktiškai siūloma, taikant stebėsenos metodą, 
analizuoti įvairaus pavidalo tekstus ir juose ieškoti raiškos būdų, kurie skiriasi nuo tyrė-
jo idiolekto; lengviausiai esą pastebimi tarminiai, nenorminiai ar laisvųjų stilių variantai 
(plg. tagliamonte 2006: 78). taip pat variantų galima rasti norminamuosiuose leidiniuo-
se (tagliamonte 2006: 83); panašiai variantų ieškota minėtose norminamosiose prancūzų 
kalbos gramatikose (Poplack, jarmasz et al. 2015: 13–55).

Sudarant variantų inventorių, iš esmės šitai ir buvo daroma: skaitant įvairius tekstus 
ar jų klausant, kelis dešimtmečius stengtasi fiksuoti alternatyvius raiškos būdus, kurių 
skirtumus kontekstas neutralizuoja, ir nuolat kaupti kuo įvairesnius jų pavartojimo pa-
vyzdžius, pasitikrinant įvairiuose kalbos rekomendacijų šaltiniuose, ar juose vienas ar 
kitas atvejis yra aprašytas. Kitaip tariant, aptikus galimą variaciją, taikomas substituci-
jos metodas ir patikrinama, ar ją sudarantys kalbos reiškiniai gali pakeisti vienas kitą 
tame pačiame kontekste.

Sprendžiant, ar galima fiksuoti inovaciją (naują variaciją arba apskritai naują reiš-
kinį), taikomas dviejų skirtingų šaltinių principas. Šio principo dažnai laikomasi leksi-
kografijoje, sprendžiant, ar naują žodį dėti į žodyną. Žiūrima, ar naujas variantas pavar-
totas bent dviejuose skirtinguose tekstuose ir, pageidautina, skirtingų autorių.

18 Dėl 2010 m. pasirinkimo atskaitos tašku žr. skyrelį 1.1.2.1. Dabartinės vartosenos kartoteka; dabartinis laikotarpis 
natūraliai išsiplėtė už tikslaus dešimtmečio ribų, nes, ir bebaigiant rašyti monografiją, DVK nenustojama pildyti, var-
tosenoje atrandama naujų informatyvių duomenų.
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Pavyzdžiui, interneto naujienų portale neįprastai pavartotas žodis furoras:

  
(delfi.lt, 2021-11-28)

lietuviškuose žodynuose šis žodis apibrėžtas taip:

furòras [lot. furor – siautėjimas, dūkimas] triukšmingas viešas pasisekimas, sukeliantis 
džiaugsmą ir nusistebėjimą. tŽŽ (2013)

furòras dkt. (2)
triukšmingas viešas pasisekimas, sukeliantis džiaugsmą ir kartu nusistebėjimą: Sukélti 
furòrą. Kóks tadà kǮlo furòras! Sù furorù atvèsti sàvo pártiją ǭ Semą. (BlKŽ, žiūrėta 
2021-11-28)

naujienų portalo pavyzdyje furoras pavartotas neigiama reikšme, tačiau be ironijos, tad 
akivaizdu, kad jo reikšmė kita, nei nurodyta žodynuose. jeigu vartosenoje tokių pavyzdžių 
būtų aptikta daugiau, galima būtų daryti išvadą, kad šio tarptautinio žodžio reikšmė 
plečiasi. tikėtina, kad šio reiškinio priežastis – anglų kalbos įtaka, kur žodžio furor 
reikšmė siejama ir su pykčiu. Pavyzdžiui, MW pirmą jo reikšmę nurodo „an angry or 
maniacal fit“ (liet. „piktas ar maniakiškas protrūkis“); MD pateikia vieną reikšmę „a lot 
of anger, excitement, or activity“ (liet. „didelis pyktis, susijaudinimas ar aktyvumas“).

Kitokio tipo pavyzdžiai yra pagal anglų kalbą pradėta vartoti konstrukcija referuoti 
į ką „minėti ką; turėti galvoje ką; remtis kuo; nurodyti ką“ (nD, žiūrėta 2021-11-22) (plg. 
anglų k. to refer to)19 arba konspiracija20 r. „sąmokslas“ (plg. anglų k. conspiracy „sąmoks-
las, bendrininkavimas; konspiracija“). iš pradžių referuoti į ką ir konspiracija sąmokslo 
reikšme pasitaikydavo pavieniais atvejais, ypač nekokybiškuose vertimuose, bet greitai 
paplito vartosenoje ir tapo reguliariai pasikartojančiais variantais viešojoje vartosenoje.

fiksavus variaciją, atliekama distribucinė ją sudarančių narių analizė, kuri leidžia 
nustatyti, kaip „vieno kalbos vieneto (arba vienetų klasės) padėčių visuma santykiauja 
su kito kalbos vieneto (arba kitos vienetų klasės) padėčių visuma“ (žr. Miliūnaitė 2009: 
199–200 ir ten nurodytą literatūrą). jos tikslas – kategorizuoti variacijos narių, išlaikan-
čių tą pačią reikšmę ar funkciją, galėjimą pakeisti vienas kitą tame pačiame kontekste. 

19 apie šią konstrukciją plačiau žr. poskyryje 2.4.2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas, [S jungl. 2].
20 Plg. konspiracijos reikšmes lietuvių kalboje: „1. nelegalios veiklos slaptumas. 2. prk. paslapties išlaikymas, slaptumas“ 

(DKŽ7e).
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Svarbu išsiaiškinti, kokio tipo yra variacija: ar variantai yra dubletai, ar yra veiksnių, 
kurie lemtų vieno ar kito varianto pasirinkimą. Pavyzdžiui, tiriant įvairuojančias darybos 
priemones (tarkim, variantišką priesagų -ietis, -ė : -ininkas, -ė vartojimą, plg.: geležinke-
lietis, -ė : geležinkelininkas, -ė21 arba variantišką priešdėlio są- (san-) vartojimą, plg.: 
sąkandis : sankandis22 < sukąsti), svarbu atsižvelgti į semantinius ar gramatinius pama-
tinio žodžio, darybos kategorijos apribojimus ir pan.

Įsitikinus, kad distribuciniai kalbos reiškinių santykiai leidžia kalbėti apie variaciją, 
atliekama struktūrinė (prireikus ir semantinė (komponentinė)), taip pat variantų funk-
cinių požymių analizė. Kalbos rekomendacijoms tirti papildomai taikoma ĮnKR mikro-
aplinkos (kalbos rekomendacijos teksto) metaanalizė, nes kalbos rekomendacijų apibrėž-
tys, kalbos reiškinių požymiai, vertinimo laipsnių formuluotės, įvairios pastabos teikia 
vertingų duomenų, reikalingų ĮnKR klasifikaciniams požymiams nustatyti.

0.4.2. Variantų sistematika ir klasifikacija

Sistematika23 yra dalinis klasifikacijos24 sinonimas. Monografijoje šių sąvokų turinys kiek 
skiriasi. Sistematika suprantama kaip sistemos kūrimas (aukštesnis lygmuo), o klasifikacija – 
kaip ĮnKR skirstymo (klasifikavimo) pagal panašius požymius veiksmų rezultatas (žemes-
nis lygmuo). Praktiškai dirbant, šiedu lygmenys eina lygia greta, papildo vienas kitą.

ištyrus surinktus duomenis ir nustačius variacijų tipus, toliau nagrinėjami variantų 
požymiai. atliekant kokybinę variantų analizę, nustatomos jų kategorijos (sisteminiai 
kalbos reiškinių tipai), o papildomi kiekybiniai požymiai (reguliarumas, paplitimas var-
tosenoje ir pan., fiksuojami stebėsenos būdu) leidžia pradiniu tyrimo etapu papildyti ko-
kybinių tyrimų rezultatus. Pagal šiuos požymius kiekvienos variacijos pagrindiniai vari-
antai klasifikuojami į atitinkamas grupes ir smulkesnius pogrupius. taigi taikomas induk-
cinis metodas, einant nuo dalinių kiekvieno atskiro varianto požymių prie vis bendresnių.

Plačiau bendrieji klasifikavimo principai ir klasifikacinių požymių tyrimo algoritmas 
aprašyti pirmoje monografijos dalyje.

21 Plačiau žr. Miliūnaitė 2021a: 309.
22 Plg. rašomos KP serijos knygos „Žodžių sandara“ rankraštį: „greičiausiai dėl lengvesnio ištarimo vartosenoje labiausiai 

paplitęs, nors bendrinėje kalboje nedėsningas žodžio sąkandis priešdėlio variantas su są- prieš šio žodžio šaknies priebalsį 
k; įprastas tokioje fonetinėje pozicijoje yra variantas san-, plg.: sankasa, sankybis, sankirta, sankloda, sankryža, sankrova 
ir kt. tarmėse arba senesniuose raštuose darinių su są-(k)- fiksuota ir daugiau, pvz.: sąkaba, sąkala, sąkalba“ (žiūrėta 
2022-05-20). Šis bendrinės kalbos polinkis nusakomas ir knygoje „lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (Sližienė, Valeckienė 
1992: 27): priešdėlis są- „rašomas prieš priebalses j, l, m, n, r, s, š, (z), ž, v ir kartais balsę ar dvibalsį“, o priešdėlis 
san- – „prieš priebalses d, t, g, k ir kartais č“. DlKŽ8i nėra nė vieno antraštinio žodžio su sąk*, į BlKŽ antraštyną 
įtrauktas tik sąkandis (žiūrėta 2022-09-16).

23 Plg.: sistemãtika [ sistematinis]: 1. daiktų arba reiškinių grupavimas, klasifikacija; 2. biol. mokslas, tiriantis organizmų 
įvairovę, jų giminystės ryšius, suskirstymą į sistemat. grupes (tŽŽ 2013).

24 Plg.: klasifikãcija [ klasė + lot. facio – darau], objektų skirstymas į klases (skyrius, grupes) pagal bendrus požymius, 
matmenis (tŽŽ 2013).
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Pirma dalis. Įvairuojančių 
ir naujų kalbos reiškinių 
sistematikos kūrimas

Kelis dešimtmečius kaupdama vartosenos duomenis, tirdama kalbos rekomendacijas ir 
rengdama naujas, kurdama įvairias duomenų bazes, nuolat kėliau klausimus:
 kas vartosenoje įvairuoja?
	 kas atsiranda nauja?
	 kokie veiksniai lemia variacijų susidarymą?
	 kokiai reiškinių rūšiai priskirti vieną ar kitą ĮnKR?
	 kokia ĮnKR norminė vertė bendrinėje kalboje?

taigi pats ĮnKR sisteminimo darbas vyko visą laiką. Kaupiamus duomenis reikėjo 
kokiu nors būdu grupuoti, kad būtų galima nesunkiai surasti reikiamą reiškinį. todėl 
tolesnį ĮnKR sistematikos kūrimo aprašymą iš esmės galima laikyti teorinių svarstymų, 
diskusijų, kurios vyko įvairiose Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pakomisėse, ir ilgo 
praktinio darbo rezultatu.

Šioje monografijos dalyje apibūdinami tiriamieji šaltiniai ir juose pateikiamų duo-
menų pobūdis, nagrinėjama kalbos rekomendacijų struktūra, o paskui pereinama prie 
pačių tiriamųjų ĮnKR sistematikos: aptariamos jų klasifikavimo patirtys ir sunkumai, 
apibūdinami bendrieji klasifikavimo principai ir kriterijai, variacijos ir jų tipai. nemaža 
vietos skiriama ĮnKR sąvado sandarai ir jame pateikiamų kaičiųjų reiškinių išdėstymo 
tvarkai aptarti.

1.1. Duomenų šaltiniai

Šio skyriaus tikslas – apibūdinti tiriamuosius kalbos rekomendacijų25 ir vartosenos reiš-
kinių šaltinius, atskleisti esminius jų struktūros ir kalbos reiškinių pateikimo juose skir-
tumus. tai svarbu, siekiant monografijoje aprašomo tyrimo tikslo – pateikti susistemintą 
dabartinės bendrinės lietuvių kalbos vartosenos ĮnKR vaizdą. Skirtinguose tiriamuo-
siuose šaltiniuose kalbos reiškiniai ne visada pateikiami ir apibrėžiami vienodai, gali 
skirtis ne tik jų norminė vertė, bet ir pats tos vertės žymėjimas, – visa tai priklauso nuo 
konkretaus šaltinio sudarymo principų ir teorinių bei metodologinių nuostatų. išsiaiški-
nus šiuos skirtumus, galima ieškoti bendrų ĮnKR sisteminimo pagrindų.

25 Plačiau apie kalbos rekomendacijas ir jų struktūrą žr. poskyryje 1.2.1. Kalbos rekomendacijos.
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Panašiai į kalbos rekomendacijų šaltinius ir jų tyrimo galimybes žiūrima 2011 m. 
nyderlanduose pradėtame dideliame anglų kalbos vadovų tyrimo projekte „Bridging the 
Unbridgeable: linguists, prescriptivists and the general public“ (liet. „Siejant nesusiejama: 
lingvistai, preskriptyvistai ir plačioji visuomenė“; plačiau žr. Straaijer 2015: 3–5; tie-
ken-Boon van ostade 2018: 1–10). Šio projekto tikslas buvo ištirti veiksnius, kurie daro 
didžiausią poveikį bendrinės kalbos normų raidai. nagrinėdami trijų su preskriptyvizmu 
(norminamąja veikla) susijusių visuomenės grupių (kalbos specialistų, preskriptyvistų – 
kaip kalbos vadovų rengėjų26 – ir kalbos vartotojų) ryšius, projekto vykdytojai daug dė-
mesio skyrė pačių kalbos vadovų turiniui ir jų vaidmeniui sprendžiant kalbos praktikos 
problemas. 2014 m. sukurtas kalbos vadovų tyrimo įrankis – kalbos vadovų duomenų bazė 
Hyper Usage Guide for English (HUgE)27 (liet. „Didysis anglų kalbos vadovas“). ją su-
daro iš ilgu bendrinės anglų kalbos raidos laikotarpiu (1770–2010 m.) registruotų 345-ių 
anglakalbių kalbos vadovų atrinkti 77-i jaV ir Didžiojoje Britanijoje išleisti kalbos vadovai. 
Šie leidiniai duomenų bazėje aprašyti įvairiais pjūviais (pagal autorius, jų profesiją, pa-
teiktus kalbos reiškinius ir pan.). išsamiau ištirtos 123 kalbos problemos, besikartojančios 
daugelyje šių kalbos vadovų. Buvo keliami tokie klausimai: 1) kada kalbos problema at-
siranda, kada pasibaigia? 2) kodėl vienų kalbos reiškinių nenorminė vartosena išsirutu-
liojo į dideles, šimtmečius trunkančias, diskusijomis apaugusias kalbos problemas, o kitų 
ne? 3) kaip kalbos vadovai veikia kalbos problemų likimą? 4) kokios būdingiausios kalbos 
vadovų metakomentarų ypatybės? ir kt. (plačiau žr. tieken-Boon van ostade 2020: 38–68).

iš gautų šio projekto rezultatų – straipsnių, jų rinkinių, monografijų (žr. tieken-Boon 
van ostade 2020) ir pačios duomenų bazės aprašų – matyti, kad kalbos vadovai ir jų 
kalbos rekomendacijos yra vertingas šaltinis, teikiantis įvairiapusiškų duomenų istorinei 
kalbotyrai, sociolingvistikai ir norminamajai kalbotyrai apie bendrinės kalbos normų 
raidą ir leidžiantis tuos duomenis tyrinėti ne fragmentiškai, o matant jų visumą.

lietuvių kalbos vadovų dėl trumpesnio bendrinės kalbos raidos laikotarpio ir nepa-
lyginti mažesnio jos vartotojų, juolab normintojų, skaičiaus yra, žinoma, kur kas mažiau. 
tačiau ištyrus tai, kas paskelbta per daugiau kaip 100 metų, būtų galima susidaryti pa-
kankamą vaizdą apie tai, kokį vaidmenį lietuvių kalbos vadovai atliko kuriant, diegiant 
į vartoseną ir stabilizuojant bendrinės lietuvių kalbos normas.

Monografijoje kaičiųjų lietuvių kalbos reiškinių sistematikos pagrindu ir vartosenos 
pokyčių atskaitos tašku imami tik keli svarbiausi XX a. pab. – XXi a. pr. kalbos reko-
mendacijų leidiniai (toliau vadinami kalbos rekomendacijų šaltiniais), fiksuojantys šio 
laikotarpio bendrinei kalbai aktualiausius normų svyravimus. Šie šaltiniai išleisti skir-
tingais bendrinės lietuvių kalbos raidos laikotarpiais:
 „Kalbos praktikos patarimai“ (1985),
 (Didžiųjų) kalbos klaidų sąrašas (1997),
 „Kalbos patarimai“ (2003–2013).

26 Pažymėtina, kad didžiąją anglų kalbos vadovų dalį rašė ne kalbininkai, o mėgėjai: žurnalistai, rašytojai, mokytojai, 
vertėjai ir pan. todėl per laiką susiklostė itin neigiamas kalbininkų, pripažįstančių tik aprašomąjį kalbotyros pobūdį, 
požiūris į kalbos vadovus ir jų autorius.

27 Žr. Hyper Usage Guide for English (HUgE). Prieiga: http://huge.ullet.net.
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Visi trys šaltiniai yra suskaitmeninti ir sudėti į duomenų bazę eKP (elektroniniai 
„Kalbos patarimai“; plačiau žr. poskyryje 1.1.1. eKP duomenų bazė.

Su šių šaltinių kalbos rekomendacijose fiksuotais kalbos reiškiniais monografijoje 
lyginami du dabartinės vartosenos duomenų šaltiniai. jie abu nuolat atnaujinami, vienas 
kitą papildo ir teikia naujausių faktų apie vartosenoje funkcionuojančius ĮnKR:
 	Dabartinės vartosenos kartoteka (nuo 2010 m.),
	 lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas (skelbiamas nuo 2011 m., duomenys nuo 

XXi a. pr.).
taigi tiriamųjų kalbos reiškinių inventorius apima dvejopus skirtingo pobūdžio 

duomenis:
1)  elektroninę duomenų bazę, kurioje sudėtos apibrėžto laikotarpio kalbos rekomenda-

cijos,
2)  dabartinėje lietuvių kalbos vartosenoje funkcionuojančius ĮnKR iš įvairių dabartinės 

vartosenos šaltinių.
tiriamųjų duomenų šaltinių tarpusavio ryšius žr. schemoje (3a pav.).

3a pav. Tiriamieji duomenų šaltiniai, jų pavidalas ir sąsajos
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tiriamųjų duomenų šaltinių išsidėstymą laike žr. 3b pav.

3b pav. Tiriamųjų duomenų šaltinių išsidėstymas laike. Žalia spalva žymi 

kalbos rekomendacijų leidinius, geltona – vartosenos duomenynus

Vartosenos tyrimams nepamainomas skaitmeninės eros įrankis yra tekstynai. juos plačiai 
naudoja ir šiuolaikinių gramatikų bei žodynų autoriai (Peters 2006: 768–769). Vartosenos 
faktų paieškai ir ĮnKR patikrai taip pat papildomai naudojamasi Dabartinės lietuvių 
kalbos tekstynu (DlKt)28, interneto tekstynu WebCorp ir paieškos įrankiu Google, nors 
toli gražu ne visiems kalbos reiškiniams (pavyzdžiui, neleksikalizuotiems29 linksnių val-
dymo atvejams, sakinių sandaros įvairavimams ar naujoms žodžių reikšmėms) aptikti šie 
įrankiai tinkami.

Platesniam kalbos rekomendacijų kontekstui, nei jį teikia pasirinktieji kalbos reko-
mendacijų šaltiniai, susidaryti naudojama 2006 m. sukurta Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos finansuota Kalbos rekomendacijų kompiuterinė bazė (RekB), kurioje sukaupta 
apie 32 tūkst. kalbos rekomendacijų santraukų iš kai kurių 1928–2003 m. kalbos normi-
namųjų darbų, periodinės spaudos kalbos straipsnių ir kitų panašių bendrinės kalbos 
praktikai skirtų šaltinių. Šios bazės, kurioje galima atlikti paiešką pagal 11 kalbos reko-
mendacijų požymių arba įvairius tų požymių derinius (kalbos reiškinį, jo sisteminį ir 
funkcinį tipą, vertinimo laipsnį, vertinimo motyvus, atitikmenis, rekomendacijų autorius, 
šaltinius, metus ir kt.) duomenimis rėmėsi „Kalbos patarimų“ autoriai (žr. 4-ą pav.).

28 Šios ir kitų duomenų sankaupų bei įrankių prieiga nurodyta knygos pabaigoje, Šaltinių sąraše.
29 Šiame darbe leksikalizacija suprantama kaip pastoviõs leksinės raiškos suteikimas gramatiniam ar semantiniam turiniui 

(dėl šios ir kitokių leksikalizacijos sampratų žr. lKE 2008: 306, taip pat plg. gaivenis, Keinys 1990: 114; jancaitė 2020: 
1–27). Pavyzdžiui, aiškiai leksikalizuoti ir sudaro didesnes ar mažesnes klasifikuoti įmanomas grupes kai kurie nenorminio 
vietininko (pagrinde, rezultate, visumoje, bėgyje ir t. t.), įnagininko (atžvilgiu, pagalba, metu ir kt.) atvejai; morfologijo-
je – kai kurios specifiškai vartojamos sangrąžinės formos (girdisi : girdėti, jaučiasi : justi, matosi : matyti) ir kt.
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4 pav. 1996–2006 m. kurtos (tačiau šiuo metu dėl pasenusios 

programinės įrangos ribotai prieinamos) Kalbos rekomendacijų 

bazės dalinės paieškos langas

toliau abi ĮnKR inventoriaus dalys – eKP duomenų bazė ir dabartinės vartosenos duo-
menų sankaupos – apibūdinamos išsamiau. jų atsiradimo ir rengimo aplinkybės svarbios 
kaip tose duomenų sankaupose susistemintos informacijos apie ĮnKR ir jų kodifikaciją 
kontekstas, leidžiantis suprasti ir pačių ĮnKR, ir norminamųjų nuostatų pokyčius. 

1.1.1. eKP duomenų bazė

2021 m. lietuvių kalbos institute sukurta eKP duomenų bazė30 yra trijų dešimtmečių 
bendrinės lietuvių kalbos normų kodifikacijos etapą fiksuojanti susisteminta duomenų, 
t. y. kalbos rekomendacijų, sankaupa. Pagal šaltinių leidimo metus ji apima 1985–2013 m.31 
laikotarpį. Bazė laisvai prieinama internete (žr. 5-ą pav.; prieigą žr. monografijos pabai-
goje esančiame Šaltinių sąraše).

Kadangi kalbos rekomendacijas ketinama atnaujinti, šie šaltiniai pateikiami anks-
tesnių šaltinių bloke. Daugeliu atvejų, jeigu tas pats kalbos reiškinys yra keliuose šalti-
niuose, matyti, kaip per laiką keitėsi įvairių kalbos reiškinių kodifikacija ir normos (žr. 
6-ą pav.).

30 Duomenų bazė sukurta 2018–2021 m. vykdant projektą „lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba)“ 
(nr. 02.3.1-CVPa-V-527-01-0006), finansuotą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

31 Į šią duomenų bazę ketinama sudėti ir dar vieną bendrinės lietuvių kalbos normų ir jų kodifikacijos tyrimams svarbų 
šaltinį – „Kalbos patarėją“ (KP 1939).
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5 pav. eKP įrašo (paieškos rezultato) pavyzdys 

Lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje „E. kalba“

6 pav. eKP bazėje esančio skolinio balius kodifikacijos kaita
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taigi ši duomenų bazė yra tyrimui reikalingas bendrinės kalbos normų pokyčių atskaitos 
taškas. Kokių kalbos reiškinių rekomendacijos pateikiamos skirtinguose šaltiniuose, žr. 
2-ą lentelę.

2 lentelė. Tiriamieji kalbos rekomendacijų šaltiniai ir jų apimami kalbos reiškiniai

Duomenų 
šaltinių 
metai

Duomenų šaltiniai
Kokie tyrimui reikalingi 

kalbos reiškiniai apimami

1. 1985 „Kalbos praktikos patari-
mai“ (2-as leid.)

leksika, žodžių sandara, morfologija (iš 
dalies), sintaksė (išskyrus žodžių tvarką 
ir kai kuriuos kitus į šį šaltinį neįtrauk-
tus reiškinius)

2. 1997 DKKS visos dalys („1. Žodyno klaidos“, „2. Žo-
džių sandaros klaidos“, „3. linksnių var-
tojimo klaidos“, „4. Prielinksnių vartoji-
mo klaidos“, „5. Įvairių formų vartojimo 
klaidos“, „6. Sakinio dalių ir sakinių jun-
gimo klaidos“, „7. neteiktina žodžių 
tvarka“), išskyrus 8-ąją „Būtiniausi 
bend rinės lietuvių tarties reikalavimai“32

3. „Kalbos patarimai“:

3.1. 2005 „leksika: skolinių vartoji-
mas“ (l 1)

leksikos dalis (senieji ir naujieji skoliniai)

3.2. 2013 „leksika: skolinių vartoji-
mas“ (l 1) (2-as leid.)

leksikos dalis (senieji ir naujieji skoliniai)

3.3. 2002 „gramatinės formos ir jų 
vartojimas“ (g)

morfologija (gramatinių formų vartoji-
mas ir gramatinis žodžių įforminimas)

3.4. 2003 „Sintaksė: linksnių vartoji-
mas“ (S 1)

sintaksės dalis (linksniai)

3.5. 2003 „Sintaksė: prielinksnių 
ir polinksnių vartojimas“ 
(S 2)

sintaksės dalis (prielinksniai ir polinks-
niai)

3.6. 2003 „Sintaksė: įvairūs dalykai“ 
(S 3)

sintaksės dalis (dalyviai, pusdalyviai, 
padalyviai; sakinių ir sakinio dalių jun-
gimas; žodžių tvarka ir kt.)

32	 Ši	dalis	eKP	yra,	tik	neįeina	į	monografijos	tyrimo	objektą.
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Kalbamojoje eKP duomenų bazėje ĮnKR pateikiami taip, kad juos būtų galima filtruoti 
dviem pjūviais: pagal kalbos lygmenis (ir smulkiau) ir pagal kalbos reiškinio konkretumo / 
abstraktumo lygį. Kitaip tariant, vieną lygį sudaro konkretūs abėcėlės tvarka išdėstyti 
leksikos vienetai (pavyzdžiui, skoliniai, vertiniai ir pan.), taip pat leksikalizuoti kalbos 
reiškiniai (pavyzdžiui, normos pažeidimais laikomas prielinksnio pas vartojimas adresa-
tui reikšti su kai kuriais veiksmažodžiais: kreiptis pas ką, klausti pas ką ir kt.). antrą 
lygį sudaro abstrãkčios gramatinės kategorijos (pavyzdžiui, giminės, skaičiaus, veikslo 
raiška, įvairių sintaksinių funkcijų – objekto, aplinkybių ir kt. – raiška).

Bendras eKP įrašų skaičius pagal antraštines kalbos reiškinių eilutes 2021 m. pabai-
goje yra apie 6 tūkst. 800. Pačių kalbos rekomendacijų yra daugiau, nes vieną įrašą gali 
sudaryti nuo kelių iki keliolikos rekomendacijų (žr. 7-ą pav.).

7 pav. eKP antraštyno fragmentas ir priesagos -ietis, -ė įrašo rekomendacijos

taigi apibrėžto laikotarpio kalbos rekomendacijų sistematikai ši duomenų bazė yra pa-
kankama tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai, nes apimami kaitieji skirtingų laikotarpių 
šaltinių ir įvairių tiriamųjų kalbos lygmenų reiškiniai. Kompiuterinė paieška skirtingais 
pjūviais sukuria visai kitokias duomenų paieškos galimybes nei šios bazės pirmtakai – 
popieriniai šaltiniai. norint pereiti nuo popierinio prie skaitmeninio kalbos reiškinių 
pateikimo varianto, reikėjo išnagrinėti popierinių šaltinių struktūros, duomenų atrankos 
bei pateikimo ypatumus.

tolesniuose poskyriuose kiekvienas tiriamasis šaltinis apibūdinamas išsamiau, kad 
būtų matyti ĮnKR pateikimo juose įvairovė ir būtų galima ieškoti bendrų visiems šalti-
niams ĮnKR sisteminimo principų.
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1.1.1.1. „Kalbos praktikos patarimai“33

nors monografijoje remiamasi antrojo „Kalbos praktikos patarimų“ leidimo – KPP2 
(1985) – kalbos rekomendacijomis, pravartu žvilgterti ir į pirmąjį šio kalbos vadovo lei-
dimą KPP1 (1976), ypač jo įvadines dalis (Pratarmę ir kt.), kurios leidžia suprasti paties 
leidinio atsiradimo poreikį ir po dešimties metų rengiant KPP2 įvykusius pokyčius. Patys 
KPP rengėjai nurodė, kad tai „pirmas platesnis apibendrinamasis tokios rūšies darbas 
tarybiniais metais“ (KPP1: 5), kokio nebūta nuo prieškariu, 1939 m., Kaune išleisto „Kal-
bos patarėjo“ (KP (1939); plačiau apie šį vadovą žr. Miliūnaitė 2000c: 24–35; 2020b: 7–11).

Mintis išleisti KPP, pasak šio leidinio sudarytojo aldono Pupkio, kilo iš poreikio 
susisteminti ir apibendrinti tai, kas nuo 1967 m. plačiai rašyta spaudoje kalbos praktikos 
klausimais, nes sovietmečiu „visur patyrėme rusybių antplūdį, didelį poveikį gramatikos 
sistemai, jautėme tikrą kalbos nuopuolį“ (žr. Musteikis 2016). toje daugybėje rekomen-
dacijų pasitaikydavo ir subjektyvių dalykų, todėl, surinkus didžiulę taisymų kartoteką, 
reikėjo atrinkti ir įvertinti, „kur didelės klaidos, kur nedideli nesklandumai ar stiliaus 
pažeidimai“ (ten pat).

KPP sudarytojo teigimu, sovietmečiu nebuvo įmanoma taikyti kokių nors kalbos 
politikos priemonių rusinimui sustabdyti, todėl vartoseną stengtasi paveikti bent prakti-
ne norminamąja ir šviečiamąja veikla, nes ją labai palaikė visuomenė: „žmonės norėjo 
apsiginti nuo prievartinio rusų kalbos skverbimosi ir neigiamo jos poveikio, matyti savo 
kalbą švaresnę ir taisyklingesnę“ (Musteikis 2016; plačiau apie KPP sumanymą ir rengi-
mą žr. Pupkis 2016: 147–186). Ši veikla neapsiribojo tik kalbos taisymais ir XX a. 7–9 
dešimtmečiais išaugo į ištisą kalbos sąjūdį; stengtasi nuolat skatinti kuriamąsias kalbos 
galias, plačiau naudotis lietuvių kalbos stilistikos teikiamomis raiškos priemonėmis (Pup-
kis, ten pat). todėl naujasis leidinys tapo bendro pasipriešinamojo judėjimo, nukreipto 
prieš  lietuvių kalbos rusifikaciją, dalimi.

KPP1 Pratarmėje (p. 4) išvardijama, kokių iki tol būta „bandymų sisteminti kalbos 
taisymus“, bet kartu pažymima, kad „visiems kalbos vartotojams didesnio poveikio jie 
nedaro“:
	 1939 m. „Kalbos patarėjas“;
	 1970 m. V. nečiūno „Medikų kalbos klaidos“;
	 1970 m. „trumpas dokumentų įforminimo ir rašybos žinynas“ (parengė jonas Že-

maitis, beje, vienas iš būsimų KPP autorių);
	 1972 m. mokykloms skirtas Vytenio grabausko „trumpas kalbos vadovas (svarbes-

nių klaidų taisymai)“ (red. adomas Šoblinskas);
	 atskirų sričių specialistams skirti kalbos patarimų sąrašai.

gal ir ne viskas rengėjų buvo suminėta, bet iš šio sąrašo matyti, kad nuo „Kalbos pa-
tarėjo“ tris dešimtmečius nebuvo pasirodęs joks stambesnis kalbos vadovas34, taigi poreikis 

33 Šiam skyreliui panaudota dalis 2020 m. paskelbto straipsnio „Pagrindiniai patariamieji lietuvių kalbos vadovai: žanro 
ypatybės“ teksto (žr. Miliūnaitė 2020b: 1–33), taip pat papildyta naujų duomenų bei paveikslų. 

34 Dėl politinių sumetimų KPP įvadinėje dalyje nebuvo paminėti bent keli svarbesni lietuvių išeivijoje paskelbti taikomieji 
darbai, pavyzdžiui, 1950 m. Vokietijoje 5000 egz. tiražu išleistas „lietuvių kalbos vadovas“ (sudarė Pranas Skardžius, 
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rengti KPP buvo akivaizdus. Kaip paskutinis KPP1 įvadinės dalies skyrius (Šaltiniai) pateik-
tas naudotos literatūros sąrašas, į kurį įtraukti ir keli svarbiausi autoritetingų autorių – juo-
zo Balčikonio, Kazimiero Būgos, jono jablonskio, juozo Pikčilingio – darbai. antrajame 
leidime šis sąrašas mažai pakeistas, pridėta daugiau periodinės spaudos kalbos straipsnių 
(1945–1982), taip pat minėti aldono Pupkio „Kalbos kultūros pagrindai“ (1980) ir dvi jono 
Šukio knygos apie linksnių ir prielinksnių vartojimą (1976 ir 1978). tai rodo, kad KPP ren-
gėjai rėmėsi gausia norminamąja literatūra ir turėjo atlikti didelį duomenų analizės ir api-
bendrinimo darbą. taip pat KPP rengėjai gerai suvokė esant dvi svarbiausias bendrinės 
kalbos normų funkcionavimo ir jos ugdymo atramas. Viena, turi būti remiamasi bendrinės 
kalbos ir jos normų sistemos aprašais, antra – normų pažeidimų taisymais. Pratarmėje ra-
šoma, kad lietuvių kalbos kultūrą padeda ugdyti „kapitaliniai mūsų kalbininkų veikalai“ – 
akademinė „lietuvių kalbos gramatika“, „lietuvių kalbos žodynas“, „Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas“, terminų ir dvikalbiai žodynai ir kt., o kalbos kultūros, kalbinio švietimo 
reikalams leidžiami kalbos leidiniai „Mūsų kalba“ ir „Kalbos kultūra“, laikraščiuose ir 
žurnaluose skelbiami kalbos skyreliai, Vilniaus radijas transliuoja ugdomąsias kalbos va-
landėles. Prie kalbos kultūros ugdomųjų leidinių buvo priskirti ir KPP.

Šio kalbos vadovo išėjo du leidimai (žr. 8-ą pav.) Kaip nurodyta KPP1 Pratarmėje, 
jie „pirmiausia skiriami tiems, kurie savo darbe ir gyvenime susiduria su įvairių kalbos 
reiškinių vertinimu, kieno darbas susijęs su mokykla, raštų rašymu ir redagavimu ar 
kitomis kalbos vartojimo formomis“. Vadinasi, orientuotasi į bendrinės kalbos vartotojus, 
kuriems kyla praktinių klausimų.

KPP, kaip ir jo pirmtakas KP (1939), buvo kolektyvinis darbas; autorių branduolį, 
taip pat redaktorių kolegiją sudarė daugiausia Vilniaus universiteto ir lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto kalbininkai. abu šio kalbos vadovo35 leidimai spaudoje sulaukė en-
tuziastingų atsiliepimų, o pirmojo leidimo tiražas – 25 tūkst. egzempliorių – buvęs išpirk-
tas per kelias savaites; antrojo leidimo tiražas buvo jau 35 tūkstančiai (Musteikis 2016).

abiejų leidimų įvadinės dalys, kurios ypač svarbios šio kalbos vadovo ypatybėms 
suprasti, skiriasi nedaug. KPP1 Pratarmėje glaustai įvertinama esama viešosios kalbos 
būklė kaip visai neprasta kai kuriose srityse, bet kartu teigiama, kad „negalima nema-
tyti ir tam tikrų rašomosios bei šnekamosios kalbos ydų“ (p. 3). Kartu pažymimas su-
sistemintų kalbos taisymų leidinio poreikis.

Kaip rengėjai nusakė KPP tikslą ir uždavinius? Būdingu sovietiniam laikotarpiui 
stiliumi („kovoti su vis dar pasitaikančiomis negerovėmis“) nurodoma, kad KPP tikslas – 
„toliau tobulinti rašomąją lietuvių kalbą ir kovoti su šnekamojoje, kartais ir rašomojoje 
kalboje vis dar pasitaikančiomis kalbos šiukšlėmis“. Siekiama prisidėti prie lietuvių kal-
bos tobulinimo, ugdyti visus jos stilius ir atmainas. Kodėl tai svarbu, grindžiama dviem 
tarpusavyje susijusiais argumentais. Pirma, iškeliama informacinė kalbos funkcija, ant-
ra – kalba suvokiama kaip kultūros vertybė: „tik logiška, tikslia, aiškia, taisyklinga 

Stasys Barzdukas ir jonas Martynas laurinaitis) ir Prano Skardžiaus knyga „lietuviški tarptautinių žodžių atitikmenys“ 
(Čikaga, 1973). tuo metu jie negalėjo daryti žymesnės įtakos bendrinės kalbos normų raidai lietuvoje, bet vėliau kalbos 
normintojų buvo žinomi ir naudojami.

35 Beje, pirmieji, darbiniai KPP pavadinimai ir buvo „Kalbos praktikos vadovas“ ir „Kalbos vadovas“ (Pupkis 2016: 148).
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kalba galima tinkamai perteikti informaciją, deramai prisidėti prie kultūros ugdymo“, 
„vis geriau tenkinti padidėjusius mūsų visuomenės kultūrinius poreikius“; „tobula kalba 
pati savaime yra kultūros vertybė. Kiekviena kultūringa visuomenė gerai supranta rei-
kalą rūpintis savo rašomąja ir šnekamąja kalba, jos informaciniu efektyvumu ir tobulumu“.

Susidarius panašiai padėčiai, kaip ir pojablonskiniu bendrinės kalbos norminimo 
laikotarpiu prieš išleidžiant KP (1939), KPP pažymėta būtinybė „sisteminti kalbos taisy-
mus“, nes praktinių kalbos patarimų esą prisikaupę nemažai, bet jie išsklaidyti po įvairius 
leidinius ir ne visada pasiekia adresatą. todėl vienas iš uždavinių – „surinkti į vieną 
vietą tas rekomendacijas, jas apibendrinti ir padėti įtvirtinti tuos kalbos reiškinius, kurių 
normiškumas kalbos mokslo jau yra aptartas ir nustatytas“. Be to, pažymima, kad „kar-
tais vartotojui sunkoka atskirti stambias kalbos klaidas (ypač leksikos ir gramatikos) nuo 
smulkių kontekstinių stiliaus negerovių“. taigi KPP rengėjams buvo akivaizdus poreikis 
diferencijuoti kalbos normų pažeidimus ir juos atriboti nuo stiliaus trūkumų.

KPP2 Pratarmėje pridėta, kad siekiama „diegti ir propaguoti aiškias kalbos normas“, 
papildyti Patarimus naujais taisymais, taip pat pakoreguoti kai kurias pirmojo leidimo 
rekomendacijas, nes „kiek pasikeitė ir pažiūra į vieną kitą pačių patarimų ir kitų normi-
namųjų darbų rekomendaciją“. Kartu pabrėžta, kad svarbiausias antrojo leidimo uždavinys 
buvo „palaikyti kalbos normų stabilumą ir norminamųjų rekomendacijų perimamumą“.

8 pav. Du „Kalbos praktikos patarimų“ leidimai
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9 pav. KPP1 egzempliorius36, kuriame būsimo KPP2 rengėjai 

rašė pastabas, teikė pataisas ir papildymus

36 Šis egzempliorius, dovanotas KPP sudarytojo aldono Pupkio, yra asmeninė monografijos autorės nuosavybė.
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KPP1 Pratarmėje ypač pabrėžiamas kolektyvinis darbo pobūdis: vyko rengiamo 
leidinio klausimų aptarimai, diskusijos. Rengimo principai buvo apsvarstyti seminaruo-
se, paskelbti „Mūsų kalbos“ žurnale. KPP2 parengtas tekstas taip pat svarstytas bendruo-
se autorių ir redaktorių posėdžiuose, stengtasi atsižvelgti ir į kitų kalbos specialistų bei 
KPP skaitytojų siūlymus ir pastabas.

teikiant kalbos rekomendacijas, stengtasi, kad būtų kuo mažiau kodifikacijos prieš-
tarų. KPP2 Pratarmėje atskirai pažymėta, kad į leidinį vengiama dėti tokius kalbos reiš-
kinius, kurių taisymai prieštarautų kitiems norminamiesiems darbams, t. y. „lietuvių 
kalbos gramatikai“ ir tuometiniam antrajam DlKŽ (1972) leidimui. Kai kurie nesutam-
pantys normų dalykai koreguoti net KPP2 (žr. 9-ą pav., kuriame matyti KPP1 egzemplio-
riuje, skirtame KPP2 rengėjų pastaboms surinkti, raudonu rašikliu išbraukta skolinio 
kranas rekomendacija, mat DlKŽ šis žodis buvo įteisintas kaip norminis ne tik statybų 
keltuvo, bet ir čiaupo reikšme). taigi KPP rengėjai turėjo platų tuometinių kalbotyros 
darbų kontekstą, ir matyti pastangos derinti skirtingas nuomones, kad bendrinės kalbos 
normų kodifikacija būtų kuo nuoseklesnė ir pagrįstesnė.

Sovietmečio kalbinėje literatūroje ir kultūrinėje spaudoje buvo nemažai diskutuoja-
ma dėl bendrinės kalbos norminimo principų ir kriterijų, bet apie juos neužsimenama nei 
pirmame, nei antrame leidime, nors 1980 m. jau buvo pasirodžiusi minėta aldono Pupkio 
knyga „Kalbos kultūros pagrindai“, kurioje išdėstyta visa šių principų ir kriterijų sistema. 
galima manyti, kad, kaip ir KP (1939), greičiausiai vengta kalbos vadovų skaitytojus 
apkrauti teoriniais samprotavimais. todėl rekomendacijų pateikimas be argumentų skai-
tytojus vertė tiesiog tikėti rengėjais ir pasitikėti leidiniu (taip iš esmės ir buvo). o pačių 
rekomendacijų esmė ir pagrindimas liko už kalbos vadovo ribų – kituose kalbos praktikai 
skirtuose leidiniuose.

KPP daugiausia dėmesio skyrė viešosios sakytinės ir rašytinės kalbos sritims: knygų, 
periodinės spaudos, radijo, televizijos kalbai. Pati bendrinė kalba kaip savarankiška atmai-
na net neišskiriama, nes pagal to meto supratimą visa, kas vieša, turėjo būti perteikiama 
bendrine kalba, o ktos kalbõs ãtmainos, kartu ir tarmės, liko viešosios kalbos užribyje.

Kalbos reiškiniai KPP buvo pateikti abėcėliniu principu kaip ir KP (1939), o pats 
leidinys skyriuje Patarimų apimtis vadinamas taisymų žodynu. KPP tekstas ir buvo ra-
šomas abėcėliškai, autoriams pasidalinus atskiromis raidėmis (tai nurodyta Pratarmėse). 
Šis abėcėlinis principas reiškė, kad tam pačiam autoriui teko pabirai rašyti apie labai 
skirtingos prigimties kalbos reiškinius. Pavyzdžiui, P raidės autoriui reikėjo nagrinėti 
hibridus, padarytus iš skolinių, kurie pagal abėcėlę teko kitam autoriui: parėdymas (rė-
dyti rašė R raidės autorius), paliuosuoti, pasiliuosuoti (liuosuoti, liuosas, -a rašė l raidės 
autorius), ir teikti atitikmenis (o jie gali derėti, tik matant prieš akis visą skolinio vedinių 
lizdą). tam pačiam P raidės autoriui reikėjo gilintis ir į sintaksės dalykus – prielinksnių 
po, prie, prieš, padalyvių, pusdalyvių vartojimą, taip pat į įvairius žodžių darybos atve-
jus (priešdėlių pa-, pri-, po-, prieš- vedinius) ir t. t.

tiesa, bendruosius ir su jais susijusių konkrečių žodžių straipsnius stengtasi susieti 
nuorodomis, bet didelė darbo apimtis, matyt, neleido visko tiksliai sužiūrėti. Daugiausia 
dėl šių priežasčių KPP2 galima rasti įvairių nevienodumų, nenuoseklumų, o visą tekstą 
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redagavusiam aldonui Pupkiui buvo nelengva juos sutikrinti popieriniame rankraštyje 
dėl didelės apimties ir pačių kalbos rekomendacijų gausumo (žr. Miliūnaitė 2000b: 180–189). 
Pavyzdžiui, priešdėlių ar priesagų straipsniai išdėstyti ne tuo pačiu principu. Priešdėlio 
su- straipsnį sudaro 4-ios rekomendacijos (KPP2: 280):

su- ––37 1. iš-, pa-, pra-, pri-: Kaip s u n a i k i n t i (= išnaikinti) virtuvėje įsiveisusias skruz-
dėles? S u p l a u k ( = Išplauk) tą ąsotį. Sloguojant panosę patariama s u t e p t i 
(= patepti) mentolo aliejumi. Siurblį reikia dažnai s u t e p t i ( = patepti, tepti), kaip 
to reikalauja instrukcija. Taip buvo s u k l o t a ( = paklota) pirmoji plyta. Vaikui kelis 
kiaurai s u m u š t a s ( = pramuštas). Štai kiek s u m e l ž t a ( = primelžta) pieno!

2. aprašomai arba paprastai be priešdėlio: s u b a u d u o t i ( = nusižengti, gau-
ti baudą), s u d a l y v a u t i ( = (pa)dalyvauti, žaisti, pasirodyti), s u d i r b t i ( = 
pradėti veikti), s u t e i s ė j a u t i ( = (pa)teisėjauti), s u v e i k t i ( = pradėti veikti);

geriau be priešdėlio: 1. eigos veikslo r.: Vaikai bėginėjo, s u r i n k d a m i ( – rink-
dami) išbarstytus karoliukus. Gamtoje galima s u r a s t i ( – rasti) įvairių vaistažolių. 
Buvo pradėti s u k o m p l e k t u o t i ( – komplektuoti) kadrai. Jis rengiasi s u -
g r į ž t i (– grįžti) atgal. Tai s u k e l i a (– kelia) didelį pavojų. Žr. v e i k s l a i;

2. veikėjams vadinti: Kur dingo tas berniukas, vinių s u k a l ė j a s ( – kalėjas)? 
Geriausi grybų s u r i n k ė j a i ( – grybų rinkėjai, grybautojai) bus premijuoti. 
Plastmasės ceche dirba keli sagų s u v ė r ė j a i (– vėrėjai). Bet drabužių s u k i r -
p ė j a s (plg. plaukų kirpėjas).

Panašaus pobūdžio priešdėlio pri- straipsnio sandara kitokia. Čia randame tik dvi reko-
mendacijas, į kurias sudėta įvairiopų pavyzdžių, nėra išskirtas veikslo vartojimo atvejis, 
o vertinimo laipsniai nediferencijuoti (KPP2: 31):

pri- –– 1. at-, į-, su-: P r i s i u n t ė (= Atsiuntė) pinigų, laišką, raštą... Jo kaltę tikrai p r i -
r o d ė (= įrodė). Agronomas galvojo n e p r i g a l v o j o (= nesugalvojo), kuo vykti į 
pasilinksminimą;

2. be priešdėlio: Apšvietimas p r i d u o d a (= duoda, teikia) paveikslui kitokį 
atspindį. P r i g i m t o j i (= Gimtoji) kalba. Reikia p r i i m t i priemones (= imtis 
priemonių) mitybai gerinti. Radijo p r i i m t u v a s (= imtuvas). Sifonų p r i p i l -
d y m o (= pildymo) punktas (Sifonų pildykla). Reikia p r i s i l a i k y t i (= laikytis) 
įstatymų. Mokslo darbai bus sparčiai p r i t a i k o m i (= taikomi) technikoje. 

Suprantama, kad skirtingų priešdėlių normų svyravimai ir pažeidimai nėra visiškai ta-
patūs, bet, peržvelgus visus KPP2 pateiktų priešdėlių straipsnius, panašių struktūros 
nenuoseklumų matyti.

Kitas pavyzdys. Paprastai priesagos -ėjas ir -tojas tada, kai jos vartojamos ne pagal 
lietuvių kalbos žodžių darybos taisykles įrankių ir medžiagų pavadinimams daryti, gre-

37 ilgas brūkšnys prie antraštinio kalbos reiškinio KPP rekomendacijose reiškia vertinimo laipsnį „neteiktina“.
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tinamos pagal normų pažeidimo panašumą. KPP2 jos pateiktos skirtingai: priesagos -ėjas 
straipsnyje skiriamos dvi rekomendacijos (įrankiams, prietaisams, mašinoms ir atskirai – 
medžiagoms, su kuriomis atliekamas veiksmas, vadinti), o priesagos -tojas straipsnyje 
yra tik viena rekomendacija įrankiams ir prietaisams vadinti, nors tarp pavyzdžių galima 
rasti ir medžiagų pavadinimų (KPP2 71; 316):

‑ėjas –– nevart. vadinti: 1. įrankiams, prietaisams, mašinoms: j u n g ė j a s , į j u n g ė j a s , 
i š j u n g ė j a s , p e r j u n g ė j a s  ( =  jungiklis), p a k r o v ė j a s  ( =  krautuvas), 
a u t o p a k r o v ė j a s  ( =  autokrautuvas), kabelio k l o j ė j a s  ( =  klotuvas);

2. medžiagoms, su kuriomis atliekamas veiksmas: s k i e d ė j a s  ( =  skiediklis), 
d ė m i ų  i š ė m ė j a s  ( =  valiklis, ėmiklis).

-tojas –– nevart. vadinti įrankiams, prietaisams: v a l y t o j a s – (dėmių) valiklis, (auto-
mobilių stiklo) valytuvas; i š r y š k i n t o j a s (fotografijos) – ryškiklis; t i r p i n -
t o j a s (dažų) – tirpiklis; d a l y t o j a s (pašarų) – dalytuvas, skirstytuvas; g a i -
v i n t o j a s (oro) – gaiviklis.

Dėl abėcėlinio kalbos rekomendacijų pateikimo principo yra pasitaikę aptikti tą patį kalbos 
reiškinį vertinant skirtingais laipsniais. Pavyzdžiui, vertinys kaip sykis abėcėliškai patei-
kiamas dviejose vietose (prie kaip ir prie sykis), o jų vertinimas skiriasi (žr. 10-ą pav.).

10 pav. eKP atsiskleidžiantys KPP2 nenuoseklumai, 

atsiradę dėl abėcėlinio šio leidinio rengimo ir kalbos 

reiškinių pateikimo principo: vertinio kaip sykis atvejis
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nevienodai vertinamas ir į skirtingas KPP2 vietas patekęs vertinys šaltu veidu (KPP2 296; 
339) (žr. 11-ą pav.).

11 pav. eKP atsiskleidžiantys KPP2 nenuoseklumai, 

atsiradę dėl abėcėlinio šio leidinio rengimo ir kalbos reiškinių 

pateikimo principo: vertinio šaltu veidu atvejis

tiek leksikos, tiek gramatikos reiškinių aprėptis KPP, palyginti su KP (1939), pasidarė 
platesnė, kalbos reiškinių rūšys labiau diferencijuojamos. iš leksikos „aptariami žodžiai, 
kurie dėl kokių nors priežasčių bendrinei kalbai visai netinka (žargonizmai, neteiktini 
skoliniai, hibridai, neteiktini vertiniai ar nepriimtini naujadarai, tarmybės)“, taip pat 
„geri savi daugiareikšmiai žodžiai, jeigu jų viena ar kelios reikšmės (paprastai verstinės) 
vienaip ar kitaip taisytinos“. Į KPP įdėta ir nepalyginti daugiau gramatikos – žodžių 
darybos, morfologijos ir sintaksės dalykų: „taisymų žodyne paraidžiui sudėti neteiktini, 
ne patys gerieji ar bent svyruojančios normos žodžiai, jų formos, junginiai, konstrukci-
jos, žodžių afiksai“.

Sovietmečiu kai kurių bendrinės kalbos lygmenų ir sričių kodifikacija gerokai sta-
bilizavosi. Pavyzdžiui, nusistovėjo rašyba, skyryba, ėmė pastebimai trauktis seniausių 
skolinių sluoksnis (plg.: adverija „stakta“, kamizelka „liemenė“, liktorius „žvakidė“ ir pan., 
kurie dar buvo taisomi KP (1939)). galima sakyti, kad KP rengėjams rūpėjo aptvarkyti 
iš išorės pastebimesnę besikuriančios bendrinės kalbos formą, o toliau, sovietmečiu, 
norminamoji kryptis ėjo gilyn, į žodžio sandarą ir reikšmes, sintaksines konstrukcijas, 
taip pat naujesnį skolinių ir vertinių sluoksnį – reaguojant į visus tuos pokyčius, kuriuos 
ypač skatino rusų kalba.

Kitaip nei KP (1939), visai nedėta tarties bei kirčiavimo ir rašybos rekomendacijų: 
„nėra įtraukti rašybos ir skyrybos dalykai, neaptariami tarties ir kirčiavimo klausimai“; 
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atskirta tikrinių žodžių dalis – dažnesnių norminių (kartais su normos variantais) lie-
tuvos vietovardžių sąrašas.

KPP rengėjai pažymi, kad „nė nepretenduoja atsakyti į v i s u s  kalbos praktikos 
klausimus“; „nė nekėlė sau uždavinio nustatyti visų kalboje įvairuojančių reiškinių nor-
mų, o stengėsi aptarti tik aktualiausius kalbos dalykus, kurie turi taisymo bei vartojimo 
tradicijas ir kurių normos kalbininkams šiandien nekelia didesnių abejonių“. Panašiai kaip 
ir KP (1939), žvelgdami į bendrinę kalbą kaip į nuolat kintančią kalbos atmainą ir suvok-
dami, kad normų kristalizacija yra laike išsitęsiantis procesas, jie pripažino, kad kai 
kurių besiklostančių kalbos reiškinių normiškumo kalbamuoju metu aiškiai įvertinti tie-
siog neįmanoma: „kur konkreti vartosena nėra nusistovėjusi ar tiesiog neištirta, tenkina-
masi kalbos norminimo tendencijos parodymu bei negriežtomis kalbos reiškinių vartoji-
mo rekomendacijomis“. KPP1 sudėta ir tokių taisymų, kurie, kaip pažymima skyriuje 
Patarimų apimtis, „nebeaktualūs išprususiam bendrinės kalbos vartotojui, tačiau gali 
praversti kalbos kultūros propagavimui visuomenėje“.

KPP2 Pratarmėje duomenų atrankai skirta daugiau dėmesio. Pabrėžta, kad Patarimai 
„nėra visų neaiškių kalbos praktikos dalykų žinynas“, todėl nesiekta duoti atsakymų dėl 
visų įvairuojančių reiškinių normos, o parodyta tai, dėl ko kalbos kultūros specialistams 
nekyla didesnių abejonių. KPP2 turinio pokyčių būta dvejopų. Pirma, atsisakyta kai kurių 
kalbos reiškinių iš pirmojo leidimo:
1)  nebeaktualių barbarizmų arba tokių, „kuriuos daugelis aiškiai jaučia esant nevarto-

tinas svetimybes ir žino, kuo juos pakeisti“;
2)  atsitiktinių, netipiškų taisymų ir pavyzdžių, kurių laikinumu įsitikinta rengiant ant-

rąjį leidimą;
3)  siaurai vartojamų specifinių terminų ir profesinės kalbos pavyzdžių;
4)  stilistikos sričiai priklausančių kalbos reiškinių;
5)  tokių taisymų, „kurių pagrindimas pasirodė esąs ne visai pakankamas“.
antra, įdėta naujų kalbos reiškinių, kurie „yra gerai teoriškai pagrįsti ir niekieno viešai 
nepaneigti“ ir dėl kurių rengėjų kolektyvas sutarė.

nors KPP rengėjai laikėsi nuostatos, kad leidinyje turi būti vertinami tik stilistiškai 
neutralūs kalbos reiškiniai, vis dėlto ir iš įvadinės dalies, ir iš pačių kalbos rekomenda-
cijų matyti, kad sąlyčio su stilistika nebuvo išvengta. Viena, „su specialia stilistine pa-
skirtimi gali būti vartojami kurie-ne-kurie Patarimuose taisomi žodžiai ar sintaksinės 
konstrukcijos“, taigi prie tokių reiškinių dedama kokia nors stilistinė žyma. antra, yra 
ir stiliaus rekomendacijų, kurių prireikia tada, kai kalbos reiškinys, būdamas būdingas 
vienam kuriam stiliui, „agresyviai braunasi į kitus stilius ir ardo jų sistemą“. Šios sąsajos 
su stilistika rodo, kad KPP siekta atspindėti tokį bendrinės kalbos normų raidos etapą, 
kai ši atmaina jau tiek subrendusi, kad jos normoms natūraliai būdinga stilistinė skaida, 
kurios dar nebuvo matyti KP (1939).

Žvelgiant leksikografiškai į KP (1939) ir iš dalies į KPP, matyti, kad tai, kas buvo sudė-
ta į vieną mažą žodynėlį, o paskui į didesnę knygą, vėliau, operuojant kiekybiškai nepaly-
ginti gausesniais leksikos duomenų kiekiais, ėmė diferencijuotis ir specializuotis. išleistas 
atskiras Vytauto Vitkausko „lietuvių kalbos tarties žodynas“ (1-as leid. 1985, 2-as leid. 
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2001)38, Marytės Razmukaitės, aldono Pupkio ir Ritos Miliūnaitės parengtas „Vietovardžių 
žodynas“ (2002)39, Kazimiero Kuzavinio ir Bronio Savukyno „lietuvių vardų kilmės žody-
nas“ (1-as leid. 1987, 6-as leid. 2009), kuriuose įtvirtintos šių sričių normos.

1.1.1.2. (Didžiųjų) kalbos klaidų sąrašas40

1997 m. VlKK patvirtintą, vėliau kiek papildytą Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą (DKKS)41 
galima laikyti savotišku KP (2002–2013) pirmtaku. jį svarstant buvo apsispręsta dėl 
pagrindinių bendrinės kalbos normų pažeidimų nauju bendrinės lietuvių kalbos raidos 
laikotarpiu, prasidėjusiu lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Šis sąrašas užpildė po KPP2 
pasirodymo atsiradusią kodifikacijos spragą, nes dar nebuvo spėta išleisti naujesnių nor-
minamųjų žodynų bei gramatikų, o tuo metu vartosenoje atsirado naujų reiškinių, kurių 
norminę vertę buvo būtina įvertinti. DKKS rengimas ir svarstymai leido atskirti tuos 
vartosenos reiškinius, kurie žeidžia pačią bendrinės kalbos sistemą, ir tiksliau nustatyti 
jos normų ribas.

Kad būtų galima suprasti šiame sąraše pateiktų kalbos rekomendacijų pobūdį ir suda-
rymo principus, pirmiausia reikia apibūdinti aplinkybes, kuriomis šis dokumentas atsirado. 
XX a. pabaigoje lietuvai, kaip ir kitoms Baltijos šalims, laisvinantis iš sovietinės okupa-
cijos, ėmė iš esmės keistis jose vartojamų kalbų teisinė padėtis. 1990 m. atkūrus lietuvos 
nepriklausomybę ir lietuvių kalbai grąžinus valstybinės kalbos statusą, buvo svarbu, kad 
lietuvių kalba ne tik funkcionuotų visose valstybės viešojo gyvenimo srityse, bet ir būtų 
taisyklinga, lanksti, atitinkanti įvairius visuomenės poreikius. tuo metu atsirado nemažai 
privačių leidyklėlių, daug savilaidos leidinių, bulvarinės spaudos (žr. 12-ą pav.). Siekta 
sparčiai pateikti kuo daugiau ir kuo įvairesnio leidinių turinio, dėl to neretai buvo aplen-
kiamas profesionalių vertėjų ir redaktorių darbas. Kartu jau buvo prasidėjusi aktyvi anglų 
kalbos skolinių skverbtis į viešąją vartoseną.

tad viešosios kalbos būklė gerokai suprastėjo, be to, kildavo problemų dėl valstybi-
nės kalbos nevartojimo. todėl valstybės mastu 1990 m. buvo pradėta kurti valstybinės 
kalbos priežiūros sistema ir imtasi teisinių priemonių apriboti viešosios kalbos normų 
pažeidimus. Buvo sudaryta Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie lietuvos Respublikos 
aukščiausiosios tarybos Prezidiumo, įsteigta Valstybinė kalbos inspekcija42 (iš pradžių 
ji veikė kaip lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos padalinys), pradėti steig-
ti kalbos tvarkytojų etatai miestų ir rajonų savivaldybėse.

38 Beje, 1939 m. buvo pradėta rengti ir numatyta išleisti atskirą gK priedą – vadovėlį „Bendrinės kalbos tartis ir kirčia-
vimas“ (žr. gK 1939: 153; gK 1940: 1 (71)1; 15), bet dėl kilusio karo tai nebuvo padaryta; kol kas nėra žinoma, ar yra 
išlikę to darbo rankraščių.

39 Plačiau apie jį žr. skyrelyje 1.1.1.3. „Kalbos patarimai“.
40 Šiam skyreliui iš dalies panaudotas 2019 m. paskelbto straipsnio „lūžis valstybinės lietuvių kalbos normų priežiūros 

sistemoje“ tekstas (žr. Miliūnaitė 2019b: 123–139).
41 Kalbos klaidų sąrašas iki 2019 m. buvo vadinamas Didžiųjų kalbos klaidų sąrašu.
42 išsamesnę Valstybinės kalbos inspekcijos kūrimosi ir veiklos istoriją žr. šios institucijos interneto svetainėje. Prieiga: 

https://vki.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/istorija (žiūrėta 2021-10-21).

https://vki.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/istorija
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12 pav. XX a. pab. Lietuvoje pradėta leisti bulvarinė spauda 

dažnai atrodė besilaisvinanti ne tik iš sovietinės visuomenės tabu, 

bet ir iš kalbos normų

tuometinis ir ilgametis Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalins-
kas 2014 m. pasakojo (Urnėžiūtė 2014: 20):

Kalbos inspekcijos, įsteigtos vos paskelbus nepriklausomybę, darbuotojai svarstė, kokiais 
būdais to meto sąlygomis užkirsti kelią daugybei kalbos normų pažeidimų. Kalbos leidinių, 
kuriuose pateikti tik neginčytini dalykai, nebuvo, todėl kaip išeitis pasiūlyta VlKK nuta-
rimu patvirtinti Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą, o aukščiausiajai tarybai papildyti admi-
nistracinių teisės pažeidimų kodeksą straipsniu, numatančiu atsakomybę už VlKK nuta-
rimų nevykdymą. Patvirtinus šiuos teisės aktus atsirado galimybė reikalauti atsakomybės 
už kalbos klaidas televizijoje ir radijuje, knygose, viešuosiuose užrašuose ir kitur.

taigi, peržiūrint visą teisinę bazę, 1992 m. buvo atnaujintas administracinių teisės 
pažeidimų kodeksas. Į jį įtraukti du straipsniai dėl valstybinės kalbos nevartojimo ir 
vienas, numatantis teisinę atsakomybę, jeigu nevykdomi VlKK nutarimai. Taip VLKK 
nutarimai įgavo didelę teisinę galią. Beliko apibrėžti, kas turi būti laikoma bendrinės 
lietuvių kalbos normų pažeidimais. Kol buvo rengiami minėti administracinių teisės 
pažeidimų kodekso43 papildymai, 1991 m. gavau būsimos (nuo 1992 m. pradžios) VlKK 
sekretorės Danguolės Mikulėnienės pasiūlymą kartu parengti Kalbos pažeidimų kodeksą. 
Į jį turėjo būti atrinkti svarbiausi leksikos ir gramatikos normų pažeidimai44.

43 nuo 2015 m. šis dokumentas vadinamas administracinių nusižengimų kodeksu (anK 2015).
44 Rašybos ir skyrybos normos buvo aprašytos nijolės Sližienės ir adelės Valeckienės knygoje „lietuvių kalbos rašyba ir 

skyryba“ (2-as leid. 1992; Sližienė, Valeckienė 1992). Šis leidinys 1996 m. buvo VlKK aprobuotas 58-uoju nutarimu, 
taigi taip pat tapo administracinių teisės pažeidimų kodekso šaltiniu. nesilaikant tame leidinyje aprašytų rašybos ir 
skyrybos normų, galėjo būti skiriamos administracinės nuobaudos.
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Dokumentas, apimantis didžiąsias kalbos klaidas, buvo rengiamas dviem etapais. nuo 
1991 m. rugsėjo iki 1992 m. liepos, remdamasi sukaupta viešosios vartosenos kartoteka ir 
kalbos leidiniuose skelbiamomis kalbos rekomendacijomis, parašiau gramatikos dalį (pla-
čiau apie DKKS rengimą žr. Urnėžiūtė 2014: 18–20). 1992 m. rudenį ir žiemą ši dalis buvo 
svarstoma VlKK sudarytoje pakomisėje. tų pačių metų pabaigoje VlKK nutarimu pa-
tvirtintas skyrius „Žodžių sandaros klaidos“, o iki 1996 m. pabaigos dar 8-iais nutarimais – 
kiti 10 gramatikos ir leksikos skyrių. Patvirtintus sąrašus su jų rengėjų komentarais skel-
bė bendrinės kalbos žurnalas „gimtoji kalba“, o gramatikos dalies sudarymo principai ir 
gramatikos normų pažeidimų pobūdis aptarti mokslo žurnale „Kalbos kultūra“ (žr. Miliū-
naitė 1994: 24–36). antruoju etapu visas DKKS 1997 m. pabaigoje dar kartą apsvarstytas 
VlKK ir patvirtintas 68-uoju nutarimu kaip vientisas dokumentas.

DKKS buvo rengiamas orientuojantis į viešąją lietuvių kalbą ir apėmė tuos normų 
pažeidimus, kurie nepateko į kitus VlKK nutarimus. DKKS sudaro 8-i skyriai:
1. Žodyno klaidos.
2. Žodžių sandaros klaidos.
3. linksnių vartojimo klaidos.
4. Prielinksnių vartojimo klaidos.
5. Įvairių formų vartojimo klaidos.
6. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos.
7. neteiktina žodžių tvarka.
8. Būtiniausi bendrinės lietuvių tarties reikalavimai.
Rekomendacijos buvo sunumeruotos, kad būtų patogiau jas nurodyti įvairiuose Valsty-
binės kalbos inspekcijos rengiamuose dokumentuose (žr. 13-ą ir 14-ą pav.).

taigi DKKS buvo sudarytas visai kitu – ne abėcėliniu principu, kalbos rekomenda-
cijas skirstant pagal kalbos lygmenis. taip buvo patogiau susisteminti skirtingo pobūdžio 
bendrinės kalbos normų pažeidimus. abėcėliškumas, kur įmanoma, buvo išlaikytas tik 
DKKS skyrių viduje. Bendrieji gramatikos punktai, turintys leksikalizuotų atvejų, buvo 
iliustruojami konkrečiais žodžių junginiais. Šis principas vėliau buvo perkeltas ir į KP 
(2002–2005) gramatikos dalis.

13 pav. DKKS dalies „Žodyno klaidos“ nevartotinų naujųjų svetimybių 

sąrašo fragmentas iš „Gimtosios kalbos“ žurnalo
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14 pav. DKKS dalies „Prielinksnių vartojimo klaidos“ 

sąrašo fragmentas iš „Gimtosios kalbos“ žurnalo

Į DKKS nenorminių kalbos faktų atranką žiūrėta atsakingai, vadovaujantis nuostata, kad 
turi būti įtraukiami tik tie atvejai, kurie iš esmės pažeidžia bendrinės lietuvių kalbos 
sistemą, yra jai svetimi (plačiau žr. Miliūnaitė 1994: 24–36). Buvo suprantama, kad ne-
galima taikyti administracinių priemonių už tokius vartosenos reiškinius, kurių norma 
nėra nusistovėjusi, dėl kurių vertinimo kalbos specialistai nesutaria arba kurių nenormiš-
kumas bent kiek abejotinas. Dėsninga, kad daugiausia neabejotinų normų pažeidimų buvo 
atsiradę dėl rusų kalbos poveikio; kartu jau buvo išryškėjęs naujųjų anglų kalbos skolinių 
sluoksnis ir neigiamas jo poveikis lietuvių kalbos leksikai – galimybių vartoti savakilmes 
raiškos priemones siaurinimas.

DKKS buvo vienas iš apčiuopiamiausių įrankių viešosios bendrinės lietuvių kalbos 
būklei, jos normų kaitai stebėti. Keli dešimtmečiai akivaizdžiai parodė, kad labiausiai 
pasikeitė nenorminės leksikos sluoksnis. nemaža dalis tiek senųjų slaviškų, tiek naujųjų 
anglų kalbos svetimybių ir skolintų darybos afiksų tapo nebeaktualūs, pasitraukė iš ak-
tyviosios vartosenos (arba dažniau vartojami motyvuotai, stilizuotai), vietoj jų įsigalėjo 
norminiai atitikmenys. tačiau apibendrinamųjų viešosios kalbos tyrimų per šį laikotarpį 
paskelbta neįtikėtinai mažai, iki šiol neatlikta nė Valstybinės kalbos inspekcijos stebėse-
nos ir ataskaitų lyginamųjų tyrimų, todėl apie konkrečius statistika paremtus vartosenos 
pokyčius, kuriuos galėjo daugiau ar mažiau paveikti DKKS buvimas, kol kas duomenų 
nėra daug (plg. Rudzevičius 2005; Rimkutė 2014, 2015).

Kalbos vartotojams dažniausiai reikia informacijos apie naujausius leksikos pokyčius, 
tad DKKS šiam reikalui ėmė nebetikti. iš dalies naujus poreikius tenkino KP (2013) – ant-
ras „Kalbos patarimų“ knygos dalies „leksika: skolinių vartojimas“ leidimas, taip pat 
nauji įrašai VlKK tvarkomuose skaitmeniniuose ištekliuose – lietuvos Respublikos terminų 
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banke ir Kalbos konsultacijų banke. taigi kiti kodifikacijos šaltiniai, tiksliau atspindėdami 
kalbos pokyčius ir būdami lankstesni, ėmė „praaugti“ DKKS leksikos skyrius. Kadangi 
gramatinė kalbos sistema visada yra nepalyginti stabilesnė nei leksika, DKKS gramatikos 
dalis iš esmės tebėra aktuali, nors ir joje galima rasti visiškai besitraukiančių iš viešosios 
vartosenos žodžių darybos elementų ar nenorminių gramatinių formų ir konstrukcijų.

taigi mintis atnaujinti DKKS turinį, atsižvelgiant į kintančią vartoseną ir naujesnę 
normų kodifikaciją, brendo. Konkretus poreikis pakoreguoti DKKS atsirado dar apie 
2003 m., kai VlKK pradėjo svarstyti naujai rengiamus KP. Šio leidinio rengėjai (tarp jų 
ir aš pati) kreipėsi į VlKK su prašymu išbraukti iš DKKS vieną sintaksės atvejį – reko-
mendaciją dėl jungiamojo žodžio sykį sąlygos šalutiniams sakiniams jungti. atradus 
papildomų duomenų tarmėse, nutarta jį vertinti ne kaip skolintą (svetimą), bet kaip tar-
minį faktą, taigi laikyti ne didžiąja klaida, o tiesiog bendrinei kalbai nebūdingu – veng-
tinu reiškiniu. tačiau tuo metu VlKK vadovybė nesiryžo ką nors šiame dokumente 
keisti, motyvuodama, kad tai būtų sudėtinga dėl teisinių dalykų45.

Vienintelė DKKS turinio korekcija atlikta 2014 m. sausį: VlKK nutarimu pripažinti 
netekusiais galios du 68-ojo nutarimo papunkčiai, t. y. DKKS leksikos skyriai – „neteik-
tinos svetimybės ir jų dariniai“ ir „nevartotinos naujosios svetimybės“. taigi nenorminė 
skolintoji leksika tapo nebe administracinių nuobaudų, o tik kalbos rekomendacijų objek-
tu. ilgainiui buvo pradėta svarstyti galimybė iš viso šio sąrašo atsisakyti. Po ilgų disku-
sijų tiek pačioje VlKK, tiek žiniasklaidoje (apie tai plačiau žr. Miliūnaitė 2019b: 128–131) 
VlKK ryžosi 68-ąjį nutarimą atšaukti ir panaikinti ne patį DKKS, o pakeisti jo teisinį 
statusą. 2019 m. sausio 31 d. VlKK priėmė nutarimą nr. n-1 (171), kuriame skelbiama: 
„Pripažinti netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie lietuvos Respubli-
kos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimą nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ su 
visais pakeitimais ir papildymais“46. VlKK interneto svetainėje buvo pateikta paaiškinimų47:

Šis Kalbos komisijos sprendimas neatšaukia nei taisyklingumo reikalavimų, nei pareigos 
viešojoje kalboje laikytis bendrinės kalbos normų.

Visi minėto nutarimo sąraše teikti žodžių reikšmių, žodžių sandaros, sintaksės (links-
nių, prielinksnių, sakinio dalių ir sakinių jungimo, žodžių tvarkos), tarties atvejai ir toliau 
laikomi klaidomis. <...>

Kalbos komisija laikosi nuomonės, kad kalbos norminimo ir priežiūros srityje daugiau 
dėmesio reikėtų skirti turtingai, kūrybiškai ir taisyklingai kalbai ugdyti, o ne administra-
cinėms nuobaudoms taikyti.

45 Šią kodifikacijos prieštarą KP rengėjai išsprendė tokiu būdu: po rekomendacija vengti minėtuose sakiniuose jungiamojo 
žodžio sykį parašė pastabą: „Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo 6.3 punkte nurodyta, kad „sykį nevartotina sąlygos šaluti-
niams sakiniams jungti <…>“, tačiau tokie sakiniai plačiai vartojami vakarų aukštaičių šnektose, o jungiamasis žodis 
sykį semantiškai sunkiai atsiejamas nuo panašios reikšmės (jungiamojo) žodžio kartą. taigi šitokie sakiniai laikytini 
tik vengtinais, o ne neteiktinais“ (KP S 3 2003: 37–38).

46 Prieiga: http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/nut (žiūrėta 2020-10-02).
47 VlKK informacija. nutarimas dėl didžiųjų klaidų paskelbtas negaliojančiu, bet kalbos taisyklingumo reikalavimai 

neatšaukti. Prieiga: http://www.vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/nutarimas-del-didziuju-klaidu-paskelbtas-negaliojan-
ciu-bet-kalbos-taisyklingumo-reikalavimai-neatsaukti (žiūrėta 2020-10-02).

http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/nut
http://www.vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/nutarimas-del-didziuju-klaidu-paskelbtas-negaliojanciu-bet-kalbos-taisyklingumo-reikalavimai-neatsaukti
http://www.vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/nutarimas-del-didziuju-klaidu-paskelbtas-negaliojanciu-bet-kalbos-taisyklingumo-reikalavimai-neatsaukti
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DKKS galima vertinti kaip žiniasklaidos, leidinių ir kitų viešosios bendrinės lietuvių 
kalbos sričių normų reguliavimo priemonę, kuri pradiniu egzistavimo laikotarpiu (XX a. 
pab. – XXi a. 1-ą dešimtmetį) atliko teigiamą vaidmenį bendrinės kalbos normų raidoje: 
stabilizavo kalbos normas viešojoje vartosenoje, sumažino rusų kalbos įtaką, drausmino 
aplaidžius viešosios kalbos vartotojus, stabdė naujųjų skolinių srautą, padėjo diegti naujus 
lietuviškus skolinių atitikmenis. Daugiau kaip per du dešimtmečius kalbos vartosena pa-
kito, o nuobaudų už viešosios kalbos klaidas sistema daliai visuomenės tapo nepriimtina 
ir nepaveiki48. Demokratinės visuomenės principai skatina į bendrinę kalbą žiūrėti kaip į 
motyvuoto vartojimo objektą. lietuvių kalbos priežiūros sistema pereina nuo teisinių 
sankcijų prie platesnio kalbos rekomendacijų teikimo ir šviečiamojo bei ugdomojo darbo.

iš esmės DKKS rekomendacijos, jų sisteminimo principai ir net kai kurie pavyzdžiai 
buvo perkelti į KP (2002–2013) ir pažymėti žvaigždute. Kodėl vis dėlto DKKS pasirinktas 
kaip atskiras kalbos rekomendacijų šaltinis, sisteminant ĮnKR? Viena, DKKS žymi ats-
kirą bendrinės kalbos kodifikacijos laikotarpį ir fiksuoja kai kuriuos bendrinės kalbos 
normų pažeidimus, atsiradusius po KPP2. antra, DKKS užpildo spragą, kuri susidarė, dar 
neparengus kai kurių numatytų bandomųjų KP (2002–2013) dalių – žodžių reikšmių, 
žodžių sandaros, vertinių ir kitų leksikos vienetų rekomendacijų. Plačiau apie tai – toles-
niame skyrelyje.

1.1.1.3. „Kalbos patarimai“49

išleidus KPP, pradėjo rastis ir siauresnės apimties, ir specializuotų kalbos patariamųjų 
leidinių, kurie iš esmės rėmėsi KPP rekomendacijomis50 ir buvo daugiau pritaikyti tiks-
linėms kalbos vartotojų grupėms. Vienas iš stambesnių darbų – 1985 m. Čikagoje išleis-
ta juozo Vaišnio parengta knyga „Praktinė lietuvių kalbos vartosena“, kurios didžiąją 
dalį sudaro nevartotinų žodžių ir posakių žodynas. Pratarmėje autorius nurodo daugiau-
sia ir rėmęsis KP (1939) bei KPP1. Suprantama, kad šis darbas buvo skirtas išeivijos 
reikmėms ir tuo metu lietuvoje negalėjo funkcionuoti.

lietuvoje išleistas klaidų žodynėliu pavadintas Danguolės Mikulėnienės sudarytas 
leidinys „Kaip nereikia kalbėti“ (1991), administracinei kalbai skirti Prano Kniūkštos 
parengti „Kanceliarinės kalbos patarimai“ (1-as leid. 1993, vėliau – dar keturi knyginiai 
ir du internetiniai leidimai)51, nijolės linkevičienės ir laimučio laužiko „Kalbos patari-

48 Reikia pažymėti, kad, sprendžiant iš Valstybinės kalbos inspekcijos skelbtų ataskaitų, DKKS buvo greičiau taikomas 
ne kaip ne nuobaudų skyrimo, o kaip viešųjų kalbos vartotojų įspėjimo priemonė.

49 Šiam skyreliui panaudota dalis duomenų iš 2000 ir 2020 m. paskelbtų straipsnių: „nuo senojo prie naujojo Kalbos 
praktikos patarimų leidimo“ (žr. Miliūnaitė 2000b: 180–189) ir „Pagrindiniai patariamieji lietuvių kalbos vadovai: žanro 
ypatybės“ (žr. Miliūnaitė 2020b: 1–33), taip pat papildyta naujų duomenų bei paveikslų.

50 toliau minima tik dalis leidinių, besiremiančių KPP, arba išvestinių kalbos rekomendacijas teikiančių praktikos leidinių; 
greta jų išleista ir kitokių svarbių norminamųjų arnoldo Piročkino, aldonos Paulauskienės, Danutės tarvydaitės, Prano 
Kniūkštos ir kt. darbų.

51 internetinį šio leidinio variantą redaguoja ir atnaujina vyriausioji jo redaktorė Rasuolė Vladarskienė. Prieiga http://
kanceliariniaipatarimai.lki.lt.
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mai žurnalistams“ (1997), jono Šukio „Kalbos patarimai istorijos mokytojams“ (1998), 
„Kalbos patarimai matematikos mokytojams“ (1998) ir „Kalbos patarimai politikams ir 
visiems kalbų sakytojams“ (2000), genovaitės irtmonienės ir jono Šukio „Kalbos pata-
rimai kūno kultūros ir sporto specialistams“ (2000), jono Šukio „Kalbos patarimai pra-
dinių klasių mokytojams ir mokinių tėvams“ (2001)52, internetinis linos Murinienės ir 
Rasuolės Vladarskienės sudarytas internetinis leidinys „administracinės kalbos aktua-
lijos“ (2014)53 ir kt. Daug kalbos rekomendacijų buvo skelbiama žurnaluose „Kalbos kul-
tūra“, „gimtoji kalba“, taip pat periodinėje spaudoje. Visi šie leidiniai turėjo ir naujų, į 
KPP neįtrauktų dalykų. Be to, 1993 m. išėjo 3-ias DlKŽ leidimas – gerokai atnaujintas, 
palyginti su 2-uoju (1972) leidimu. Vėl susidarė kodifikacijos prieštarų.

Šiame gausios norminamosios informacijos kontekste, praėjus kiek daugiau kaip 
dešimtmečiui nuo KPP2 leidimo, pradėta galvoti apie trečiąjį leidimą (plačiau žr. Miliū-
naitė 2000b: 180–189). gerokai pasikeitė autorių kolektyvas (žr. 16-ą pav. p. 68) ir rengi-
mo tvarka.

Matant, kad po KPP2 leidimo periodinėje ir kalbinėje spaudoje vėl pradėjo kauptis 
pãskiros kalbos rekomendacijos, lietuvių kalbos institute sukurta skaitmeninė Kalbos 
rekomendacijų duomenų bazė (RekB; apie ją žr. skyriuje 1.1. Duomenų šaltiniai), apiman-
ti nemažą dalį kodifikacijos šaltinių, kurie pasirodė nuo to laiko, kai nustota rinkti duo-
menis antrajam KPP2 leidimui. Be to, per 1997–2005 m. lietuvių kalbos institute išleista 
20 „Kalbos patarimų informacinių biuletenių“ sąsiuvinių, kuriuose pateiktos svarbiausių 
kalbos praktikai skirtų periodinėje ir mokslinėje spaudoje skelbtų straipsnių santraukos 
ir rodyklės. tai taip pat buvo pagalba tiek rengėjams, tiek kalbos vartotojams, laukiantiems 
trečiojo KPP leidimo.

atlikus parengiamuosius KPP darbus – sukaupus naujų duomenų ir subūrus naują 
kolektyvą, – buvo parengti du dokumentai. Vienas iš jų – „Kalbos praktikos patarimų“ 
3-iojo leidimo rengimo pagrindai ir principai“ (žr. gairės 1998: 4–6). Šiame dokumente 
pasakyta esminė būsimų KPP ypatybė: jie turintys rodyti „ne sustingusią bendrinės 
kalbos būklę, o norminamojo darbo rezultatus, normų kristalizavimosi ir raidos kryptį“. 
Svarbiausias principas, kurio ketinta laikytis, – „kalbos normų pastovumas (stabilumas) 
ir kalbos reiškinių vertinimas be didelių šuolių“; „[k]ol koks kalbos reiškinys tebėra 
diskutuojamas, reikėtų paisyti tradicijos, o ne populistiškai keisti normą, remiantis vien 
tik dabartinės vartosenos duomenimis“. taigi kodifikacija suprasta kaip esamos bendri-
nės kalbos normų būklės projekcija į ateitį, numatant normų raidos polinkius, bet kartu 
išlaikant norminimo tradicijas ir viso norminamojo darbo perimamumą. Rengiantis 3-ia-
jam leidimui, buvo išnagrinėtos KPP2 rekomendacijos ir aptikta įvairių nevienodumų, 
kurių atsirado kaip tik dėl to, kad apie tą patį kalbos reiškinį, kuris iškeltas pagal abėcė-
lę keliose vietose, rašė skirtingi autoriai (plačiau apie tai žr. skyrelį 1.1.1.1. „Kalbos prak-
tikos patarimai“). todėl gairėse įtvirtintas KPP rengimas ne abėcėliniu būdu, o pagal 
kalbos lygmenis, kad pats leidinys būtų sistemiškesnis ir nuoseklesnis. tai buvo didelis 

52 ačiū recenzentei jolantai Vaskelienei už papildytą šių leidinių sąrašą.
53 Prieiga: http://administracinekalba.lki.lt.
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pokytis; dėl jo autoriai, ypač rengę KPP2, nemažai diskutavo, nes greičiausiai nenorėjo 
atsisakyti per du šio kalbos vadovo leidimus įgytos patirties. 

antrasis VlKK patvirtintas dokumentas buvo skirtas apibrėžti, kokia vertinimo 
laipsnių, kurie rodo skirtingą vertinamųjų kalbos reiškinių santykį su bendrinės kalbos 
norma, sistema bus taikoma naujajame KPP leidime. Buvo apibūdinti keturi pagrindiniai 
vertinimo laipsniai: griežtasis (a = b), kuriuo vertinamos aiškios klaidos bei kalbos siste-
mos pažeidimai, ir tolygusis (a | b), kuriuo vertinamos lygiavertės normos, taip pat du 
tarpiniai laipsniai (a – b nenorminiams, vengtiniems reiškiniams žymėti ir a || b  šalutiniam 
ir pagrindiniam normos variantams), pateikta konkrečių pavyzdžių. abu tarpiniai verti-
nimo laipsniai fiksuoja tam tikrą normos nestabilumą ir leidžia parodyti normos raidos 
polinkius, o kodifikacijai suteikia lankstumo, kad nebūtų daroma didelių jos šuolių. Ši 
sistema kiek skiriasi nuo tos, kurios buvo laikomasi ankstesniuose KPP leidimuose, – ver-
tinimai „geriau“, „geriau nevart.“, „kai kur geriau“ buvo interpretuojami labai įvairiai ir 
neleido aiškiai suprasti, koks jais vertinamų reiškinių santykis su bendrinės kalbos norma.

nuo 1999 m. KPP3 rengėjų grupė, remdamasi minėtais „Kalbos praktikos patarimų“ 
3-iojo leidimo rengimo pagrindais ir principais“, ėmėsi tirti vartosenos duomenis, normos 
atžvilgiu bei pagal stilistinę sklaidą tiksliau ir tikslingiau diferencijuoti vartosenos vari-
antus, peržiūrėti kalbos reiškinių vertinimą, prireikus tikslinti normų ir klaidų ribas, o 
paskui ir rašyti atskirų knygelių tekstą.

KP sumanyta išleisti atskiromis dalimis, taip, kaip jos buvo rašomos. Vėliau ketinta 
viską sudėti į vieną leidinį abėcėline tvarka – kaip skaitytojams atrodė esant patogiausia. 
tačiau šiuo metu, po ilgos darbų pertraukos, daug kas pasikeitė, ir knyginis variantas jau 
būtų geroka atgyvena. todėl pasirinkta internetinė duomenų bazė, kuri teikia įvairių 
paieškos galimybių.

Kokių pokyčių buvo numatyta KP (2002–2013)? Pirmiausia reikėjo atsižvelgti į var-
tosenos pokyčius, taip pat į naujas įvairių šaltinių kalbos rekomendacijas ir reaguoti į 
naujai fiksuotus ĮnKR. XX a. pabaigoje ėmus gausėti naujųjų įvairių sričių (ypač kom-
piuterijos, kulinarijos) svetimybių sluoksniui, ateinančiam daugiausia iš anglų kalbos ir 
per ją iš kitų kalbų (japonų, italų, ispanų, prancūzų), reikėjo papildyti skolinių antrašty-
ną. tiesa, jų kodifikacijos problemos liko tos pačios: ar teikti atitikmenų, ar adaptuoti, o 
adaptuojant – kaip pritaikyti prie bendrinės lietuvių kalbos rašybos, kirčiavimo ir gra-
matinės sistemos? Reikėjo įvertinti žodžių reikšmių ir žodžių darybos pokyčius.

Antra, panagrinėjus KPP2 rekomendacijas, pastebėta šiokių tokių kodifikacijos spra-
gų. Dalis jų – iš viso nekodifikuoti kalbos reiškiniai: nei kaip norma, nei kaip jos pažei-
dimas, bet vartosenoje paplitę ir kalbos vartotojams keliantys klausimų. Pavyzdžiui, 
veiksmažodžiai pasimesti, susimėtyti r. „sutrikti, sumišti“ nebuvo įteisinti nei DlKŽ, nei 
įtraukti į KPP, o kalbos praktikos straipsneliuose būta pavienių prieštaringų rekomenda-
cijų (žr. Miliūnaitė 2000b: 182). aptikta ir kodifikacijos prieštarų. Kadangi 1993 m. išėjo 
3-iasis DlKŽ leidimas, reikėjo žiūrėti, kad neatsirastų kokių nesutapimų su juo. ištyrus 
visus DlKŽ3 esančius neteiktinus atvejus (žymimus santrumpa ntk.), paaiškėjo, kad beveik 
pusės jų nėra KPP2 (visą tyrimą žr. Danielius 1997: 14–19). iš DlKŽ3 esančių 224-ių ntk. 
atvejų KPP2 rasti 107, be to, tik 73 iš jų vertinami kaip nevartotini (turi žymą „nevart.“), 
o 44 vertinami kaip geriau nevartotini.
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trečia, reikėjo atnaujinti iliustracinius pavyzdžius, išbraukti visus sovietinės propa-
gandos ir sovietinių realijų turinčius sakinius, rodyti kuo įvairesnį vertinamųjų reiškinių 
vartojimo kontekstą, kartu papildyti rekomendacijas naujais atitikmenimis (žr. 3-ią lentelę).

3 lentelė. Papildytini atitikmenys KPP2 kai kurių žodžių reikšmių rekomendacijose

KPP2 vertinamasis 
reiškinys

KPP2 teikiami atitikmenys Galimi papildymai

įrašyti, įsirašyti derinti(s) prie ko pritapti prie ko

išlaikytas santūrus, mandagus susitvardantis

išmislas prasimanymas, išmonė, gryniausia neteisybė pramanas

iššaukti sukelti sužadinti (norą)

pergyventi jaudintis, sielotis, sielvartauti, liūdėti, neri-
mauti

krimstis

Ketvirta, buvo svarbu pateikti, tegu ir glaustai, kuo daugiau papildomos informacijos, 
pagrindžiančios kalbos reiškinių vertinimą. Pavyzdžiui, gana dažnai žodžių reikšmių 
rekomendacijos KPP2 pateikiamos be apibrėžčių, ir skaitytojams tenka patiems iš ilius-
tracinių pavyzdžių (taisymų ir norminės vartosenos) nusistatyti, kuo skiriasi norminė ir 
nenorminė žodžio vartosena (KPP2 33; 137):

atitinkamas – kai kur geriau būtinas, reikalingas: Stojant į mokyklą, turėti a t i t i n k a m u s 
(– reikalingus, būtinus) dokumentus.

Vart.: Priimtas a t i t i n k a m a s  nutarimas. Daiktavardžiai, padaryti iš a t i -
t i n k a m ų  veiksmažodžių, dažnai išlaiko tą patį valdymą.

koks – geriau kuris, kelintas: K o k i u  (– Kuriuo, kelintu) troleibusu galima nuvažiuoti į 
stotį? K o k i a  (– Kelinta) šiandien diena? K o k i a m e  (– Kuriame) mieste esi gimęs?

Vart.: K o k s  oras? Einam, broliai, žiūrėti, k o k i a i s  žiedais putinas žydi. K o k s 
džiaugsmas buvo vaikams! Jis k o k i a i s  penkeriais metais vyresnis.

iš viso suplanuotos 8-ios bandomosios knygelės ir atskiras „Vietovardžių žodynas“ 
kaip gerokai papildytas ir atnaujintas KPP vietovardžių sąrašo atitikmuo54. Kaip vėliau 

54 „Vietovardžių žodynas“ parengtas, apsvarstytas Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje ir išleistas 2002 m. (Vietovardžių 
žodynas. Rengė: aldonas Pupkis (sudarytojas ir vyr. redaktorius), Marytė Razmukaitė (sudarytoja), Rita Miliūnaitė. 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas) – tuo pačiu metu, kai pasirodė ir pirmoji gramatikos rekomendacijų 
knygelė. 2007 m. šis žodynas buvo suskaitmenintas lietuvių kalbos institute ir viešai prieinamas adresu http://vieto-
vardziai.lki.lt/.

http://vietovardziai.lki.lt/
http://vietovardziai.lki.lt/
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buvo rašoma KP (2002–2013) Pratarmėse, bedirbant paaiškėjo, kad „pildoma, perrašoma 
ir tikslinama tiek, jog išeina iš esmės kitas leidinys, kuris daugiau ar mažiau skiriasi nuo 
buvusių „Kalbos praktikos patarimų“ tiek dedamų dalykų apimtimi, tiek jų pateikimo 
būdu, o kartais ir vertinimu“. Kadangi tekstas turėjo būti svarstomas Valstybinėje lietu-
vių kalbos komisijoje, apsispręsta nelaukti, kol visi autoriai parašys savo dalis, ir leisti po 
vieną apsvarstytą knygelę, o vėliau, sulaukus skaitytojų pastabų, viską sudėti į vieną 
leidinį pagal abėcėlę. Dėl tokios darbo tvarkos tarp KP autorių būta ir abejonių (žr. la-
butis 2003: 79–87).

Duomenų atranka ir turinys iš principo ne itin daug skyrėsi nuo ankstesnių kalbos 
vadovų, nes stengtasi išlaikyti taisymų tradiciją ir papildyti kalbos rekomendacijas tik tokiais 
naujais reiškiniais, kurių vartojimo polinkiai jau buvo išryškėję, o dėl jų vertinimo rengėjai 
daugiau ar mažiau sutarė. Didžiausių pokyčių įvyko pertvarkant kalbos vadovo formą. 
Sisteminis kalbos rekomendacijų pateikimas leido bendruosius gramatikos straipsnius su-
sieti su konkrečiais leksikalizuotais atvejais, kurie ankstesniuose kalbos vadovuose būdavo 
abėcėliškai išsklaidyti po visą leidinį, nors ir susieti su pagrindiniu straipsniu nuorodomis. 
Be to, jau tuo metu buvo suprasta, kad KP anksčiau ar vėliau turės įgauti skaitmeninį duo-
menų bazės pavidalą, todėl pãčios kalbos rekomendacijos buvo gerokai formalizuotos, jų 
struktūra išsamiai aprašyta įvadinių dalių skyriuje Straipsnių pobūdis ir sandara.

2002 m. išleista pirmoji knygelė „gramatinės formos ir jų vartosena“, 2003 m. – trys 
sintaksės dalykams skirtos knygelės. 2005 m. išėjo pirmas leksikos skolinių knygelės 
leidimas (antras – 2013 m.) (žr. 15-ą ir 16-ą pav.).

15 pav. 2002–2013 m. išleistos „Kalbos patarimų“ serijos bandomosios knygelės
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16 pav. „Kalbos patarimų“ serijai rengti suburtas autorių kolektyvas 

ir 2013 m. išėjusios knygelės „Leksika: skolinių vartojimas“ fragmentas 

(KP L 1 2013)

tačiau šis darbas, nors pradėtas sklandžiai ir planingai, vėliau klostėsi su dideliais per-
trūkiais. 2002 m. pasikeitus VlKK vadovybei, laikinoji „Kalbos patarimus“ svarsčiusi 
pakomisė buvo išformuota, patys „Kalbos patarimai“ pavadinti „morališkai pasenusiais“. 
tęsti darbus paskirti nauji autoriai, tačiau trijų likusių knygelių nebuvo nei parengta, nei 
išleista. taigi liko didelės kodifikacijos spragos – neparengtos trys iš aštuonių suplanuo-
tų knygelių (žr. 17-ą pav.).

2012 m. dar kartą pasikeitus Kalbos komisijos vadovybei ir pirmininke tapus Daivai 
Vaišnienei, 2015 m. leidinį susigrąžinau kaip jo sudarytoja ir ėmiausi rengti trūkstamas 
dalis, o autorių kolektyvas dėl garbingo amžiaus šio darbo jau netęsė. Kartu su kitais 
dviem kalbos vadovais visos iki tol išleistos „Kalbos patarimų“ knygelės nuo 2018 m. 
pradėtos skaitmeninti ir sukurta bendra jau minėta juose teikiamų kalbos rekomendacijų 
duomenų bazė eKP. ji integruota į lietuvių kalbos skaitmeninių išteklių sistemą „Ekalba“ 
(https://ekalba.lt). Vienas iš uždavinių ir buvo mėginti subendrinti pagal skirtingus prin-
cipus sudarytų šaltinių rekomendacijas, kad duomenų bazėje jos sudarytų sistemą ir 
leistų toje bazėje kuo lengviau orientuotis bei atlikti įvairiopą paiešką.

https://ekalba.lt
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Kadangi kol kas liko neišleistos trys planuotos KP (2002–2013) knygelės, skirtos žodžių 
sandaros ir žodžių reikšmių bei kitiems įvairuojantiems leksikos reiškiniams, šis leidinys 
dar nėra įgavęs baigtinio pavidalo. trūkstamos kalbos rekomendacijos, atnaujinus darbą, 
pradėtos teikti svarstyti VlKK ir skelbiamos eKP duomenų bazėje.

1.1.2. Dabartinės vartosenos duomenys

Kaip minėta skyriaus pradžioje, dabartinės vartosenos reiškiniai kaupiami iš įvairių dabar-
tinės lietuvių kalbos vartosenos (daugiausia rašytinių) šaltinių ir skirstomi į du srautus: 
Dabartinės vartosenos kartoteką ir lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno duomenis.

1.1.2.1. Dabartinės vartosenos kartoteka

Ši kartoteka (DVK) pradėta kaupti dar XX a. pabaigoje. jos paskirtis, duomenų pobūdis, 
kaupimo ir sudarymo principai aprašyti monografijoje „Dabartinės lietuvių kalbos var-
tosenos variantai“ (Miliūnaitė 2009: 100–112). Rašant naują monografiją, duomenys ima-
mi tik nuo 2010 m. ir yra atskirti nuo ankstesnių duomenų. DVK fiksuojami rankiniu 

17 pav. „Kalbos patarimų“ serijoje planuotos 8-ios bandomosios knygelės. 

Neišleistosios išskirtos raudonu šriftu
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būdu sukaupti vartosenoje bemaž atsitiktinai (skaitant daug įvairių tekstų ar klausant 
viešosios sakytinės kalbos) aptikti  įvairuojantys kalbos reiškiniai, t. y. greta neutraliosios 
bendrinės kalbos normos funkcionuojantys variantai.

nauja tai, kad nuo 2010 m. duomenys toliau buvo renkami tik elektroniniu pavidalu 
(nebe popierinėmis spausdintų šaltinių iškarpomis ar užrašais iš sakytinių šaltinių), tai-
gi kartoteka pasidarė vientisesnė ir patogesnė naudoti. Be to, panašiu metu, pradėjus 
rengtis kurti lietuvių kalbos naujažodžiams skirtą duomenų bazę (apie tai žr. skyrelį 
1.1.2.2. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas), iš bendrojo kaupiamų vartosenos duo-
menų srauto į atskirą kartoteką perkelti naujažodžiai. Kiti nauji vartosenos reiškiniai 
(pavyzdžiui, nauji žodžių valdymo atvejai) ir toliau patenka į DVK.

Būtina pažymėti, kad didžiąją DVK duomenų dalį sudaro žiniasklaidos kalbos pa-
vyzdžiai. Kur kas mažiau atspindimos ktos bendrinės kalbos vartojimo sritys – admi-
nistracinė kalba, mokslo bei mokslo populiarinimo (moderniau tariant – sklaidos) kalba, 
grožinės literatūros kalba ir kt. toks orientavimasis į žiniasklaidą nėra atsitiktinis. Kaip 
tik šioje srityje dėl nuolatinio didžiulio informacijos srauto galima aptikti daugiausia 
kalbos naujovių; dėl informacinių tekstų rengimo skubos jų kalba nėra ilgai gludinama 
ir dailinama kalbos redaktorių, kaip kad leidyklose spaudai rengiamų knygų, todėl pa-
prastai atspindi natūraliai besiklostantį variantiškumą.

taigi 2010-ieji metai tapo naujo DVK etapo pradžia ir atskaitos tašku, nuo kurio 
atsispyrus galima nagrinėti, kas vartosenoje lieka pastovu ar kinta, palyginti su tuo, kas 
jau buvo fiksuota minėtuose darbuose. toliau aptartinos kai kurios ĮnKR tyrimui ir 
sistematikai kurti svarbios DVK kaupiamų reiškinių ypatybės.

Pažymėtina, kad DVK duomenys pirmiausia naudojami kokybiniams vartosenos 
tyrimams, nes jų rinkimo būdas negali reprezentatyviai atskleisti kiekybinių ĮnKR po-
žymių. Žinoma, per ilgesnį laiką kiekybiniai polinkiai taip pat matyti: kai kurie reiškiniai 
aptinkami tik po kartą kitą, o kai kurie fiksuojami itin dažnai. Pavyzdžiui, sakytinėje 
kalboje veiksmažodis susimąstyti dėl konteksto lemiamos semantinės analogijos su veiks-
mažodžiu abejoti pavartotas su įnagininku, tačiau tai kol kas pavienis, atsitiktinis faktas, 
taigi nelaikytinas reguliariai pasikartojančia variacija:

tai verčia susimąstyti varžybų teisingumu.55 (lRt tV Panorama, 2021-08-07) 

truputį kitaip vietoj veiksmažodžio dėstyti pavartotas dėstytojauti, tačiau su tik pirmajam 
veiksmažodžiui būdingu valdymu:

Studijas tęsė rezidentūros studijų programoje Edinburgo dailės akademijoje. Čia ne tik 
gilino žinias, bet ir dėstytojavo juvelyrikos specializacijos kurso studentams. (15min.lt, 
2020-01-26)

jeigu prie pastarojo pavyzdžio pridėsime kitą pavienį atvejį, matysime, kad veiksmažodžių 
dėstyti ir dėstytojauti, taip pat kaip ir redaguoti ir redaktoriauti, „supainiojimas“ nėra 
visai atsitiktinis:

55 Čia ir toliau vartosenos pavyzdžiuose kalbos reiškiniai paryškinti mano; pavyzdžių kalba autentiška. – R. M.
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Į lRt Rasa grįžta po septynerių metų, kai redaktoriavo lietuvos televizijos laidai „Pini-
gų karta“. (lrytas.lt, 2019-05-30)

iš kelių atvejų negalima daryti kokių apibendrinimų, bet, juos fiksavus, jau yra pagrindas 
panašius reiškinius toliau stebėti.

itin dažnos variacijos DVK skaičiuojamos šimtais. Pavyzdžiui, vieną iš gausiausių 
grupių sudaro įvairuojanti daiktavardinio ir būdvardinio įnagininko raiška būviui reikš-
ti, kitą – itin įvairuojanti padalyvio vartosena. jų pavyzdžių monografijos teiginiams 
iliustruoti atrenkama tokių, kurie atskleistų kuo įvairesnį variacijos kontekstą.

Ypač vertingi tie DVK duomenys, kurių vartojimo neįmanoma aptikti įprastomis 
elektroninės skaitmeninių tekstų (interneto, tekstynų ir pan.) paieškos priemonėmis. tai 
daugiausia neleksikalizuoti morfologijos ir sintaksės reiškiniai. jų specialiai nekaupiant 
yra pavojaus, kad jie nebūtų įtraukti į bendrą kalbos ĮnKR panoramą. Kai kurie pokyčiai 
taip pat pradeda ryškėti tik įdėmiai stebint vartoseną. tarkim, atsitiktinai aptiktas prie-
sagos -ietis, -ė vedinys dorietis, -ė davė pagrindą manyti, kad asmenų pavadinimų dary-
bos modelis su šia priesaga iš būdvardžių (plg. gerietis, -ė ir blogietis, -ė) plečiasi, ir, 
hipotetiškai svarstant, tikslingos paieškos būdu „google“ paieškos įrankiu buvo dar ras-
ti atžagarietis, -ė (← atžagarias, -ia), bjaurietis, -ė (← bjaurus, -i), piktietis, -ė (← piktas, 
-a), o vėliau – ir pagiežietis, -ė, padarytas iš daiktavardžio pagieža.

Kompiuterinę paiešką gerokai sunkina lietuvių kalbos morfologinėms formoms bū-
dingas homonimiškumas. Pavyzdžiui, keblu automatizuotai aptikti nenorminių prieveiks-
mių, padarytų iš būdvardžių su priesaga -inis, -ė, nes jie homonimiški vyriškosios gimi-
nės daugiskaitos vardininkui (moraliniai, vienkartiniai ir pan.). iš automatiškai rastų 
darinių su priesagomis -ėjas, -tojas reikia, ištyrus vartojimo kontekstą, rankiniu būdu 
atskirti asmenų pavadinimus nuo nenorminių įrankių, prietaisų ir medžiagų pavadinimų. 
netgi norint aptikti moteriškosios giminės daiktavardį narė r. „nardytoja“56, reikia pati-
krinti ir atmesti visą pluoštą pavyzdžių, kur narė reiškia „moteriškosios lyties asmenį, 
įeinantį į organizaciją ar bendriją“.

automatizuotai neįmanoma rasti ir daugelio neleksikalizuotų gramatikos reiškinių. 
Pavyzdžiui, toks yra valdymo suplakimas (rekomendacija – valdymo atskyrimas), kai kons-
trukcijose su kelių nevienodų linksnių ar prielinksnių reikalaujančiais veiksmažodžiais pa-
vartojamas tik vieno veiksmažodžio valdomas linksnis ar prielinksnis (žr. KP S 3 2003: 4557):

Kodėl pasaulis žavisi ir gerbia italijos virtuvę? atsakymas labai paprastas: todėl, kad 
patys italai žavisi ir gerbia savo virtuvę. Be išlygų, be abejonių. Be ironijos. (15min.lt, 
2019-02-16)

Kaip tokiais atvejais veikia vyriausybės? Schema tradicinė ir labai paprasta – norint už-
čiaupti arba įsiteikti miniai, reikia duoti pinigų. (delfi.lt, 2020-01-06)

56 Plačiau žr. poskyryje 2.2.3. Įvairuojantys ir nauji galūnių vediniai.
57 Prieiga eKP: https://ekalba.lt/kalbos-patarimai/Vii.%20%C5%BDod%C5%BEi%C5%B3%20valdymo%20atskyrimas:%20

1.%20linksni%C5%B3%20ir%20prielinksni%C5%B3%20konstrukcijos?i=c9893d1f-40a1-4b11-b7fe-07ec62fe9a36.
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Kaip laiku atpažinti ir apsisaugoti nuo informacinių atakų? [antraštė] (alfa.lt, 2012-09-23)

<...> EK sankcijos leidžia Rusijoje įsisteigusioms transporto įmonėms gabenti nesankcio-
nuotas prekes keliais iš ir į Kaliningradą. tuo metu kitoms transporto rūšims specialių 
nuostatų nėra. (delfi.lt, 2022-06-30)

taip pat tik stebėsenos būdu galima aptikti netipiškos žodžių tvarkos atvejų, kurie leidžia 
įvertinti įvairius ją lemiančios sakinio aplinkos veiksnius:

Žodis „iniciacija“ kilo iš lotynų kalbos žodžio initium, reiškiančio įėjimą, pradėjimą. Kul-
tūrinėje plotmėje berniuko iniciacija į vyrus yra ilgo vaiko tapatumo formavimosi pro-
ceso galutinė stotelė. (bernardinai.lt, 2011-06-04)

(delfi.lt, 2021-01-06)

atidesnio žvilgsnio į vartoseną reikia stebint netipišką šalutinių laiko dėmenų su jungia-
muoju žodžiu kai prijungimą, juolab kad tokių atvejų pasitaiko ne tik vertimuose iš anglų 
kalbos (apie šią variaciją plačiau žr. Miliūnaitė 2011: 98–115):

2003 metais tuometinis jaV prezidentas george W. Bushas nusivertė nuo riedžio savo tėvų 
vasaros rezidencijoje Meine, o viceprezidentas Dickas Cheney‘s važinėjosi riedžiu po savo 
ofisą, kai trūko jo achilo sausgyslė. (15min.lt, 2020-06-24)

Kartą dviese su draugu sėdėjome kavinėje, kai priėjo galingas rusakalbis vyrukas ir pa-
siprašė prisėsti, nors visi kiti staliukai buvo laisvi. neturėjome nieko prieš. (Literatūra ir 
menas, 2020-01-08)

Įvairuojančių žodžių reikšmių įprastinėmis elektroninės paieškos priemonėmis galima 
aptikti nebent visai atsitiktinai. nuolatinė vartosenos stebėsena leidžia tokius atvejus 
fiksuoti. Pavyzdžiui, žodžių atstatyti, išaiškinti, sutikti, dvigubai, gilus, -i ir kt. norminės 



Pi r m a da l is .  Į va i ruoja nči ų i r nauj ų k a l bos r e išk i n i ų sist e m at i kos k ū r i m as 73

ir nenorminės reikšmės iki šiol nėra aiškiau atribotos vienos nuo kitų. Kadangi patys šie 
žodžiai gana dažni, iš kitomis paieškos priemonėmis rastų jų vartojimo atvejų reikėtų 
specialiai rankioti tuos, kurie būtų informatyvūs norminamuoju aspektu.

Į DVK patenka ir pavyzdžių su motyvuotai vartojamais už bendrinės kalbos ribų 
išeinančiais reiškiniais, pavyzdžiui:

Kariuomenei prekes norėjęs tiekti verslininkas pratrūko: kažkokie kosminiai triusikai 
[ant raštė]
„Žvilgtelėkite į konkurso sąlygas apatiniam trikotažui. atrodo, atsiprašau, kažkokios kos-
minės kelnaitės! na, suprantama, kad jos turi būti neblogos kokybės, gera sudėtis, kad 
kariai nešaltų, patogiai skalbiamos, na, bet jūs perskaitykite visais sąlygas, taip sakant, 
triusikams. Yra perlų: „duobiamasis stipris, kPa“, „atsparumas pumpuravimuisi (po 30 
min), laipsnis“. tai įdomu, kiek tokie triusikai kainuoja kariuomenei“, – klausė jis. (delfi.lt, 
2016-09 -04).

Šiuos žmones nerealiai knisa kalbos apie visokius startapus, 4D spausdintuvus, „uberius“ 
ir paprastų darbo vietų išnykimą. jie šventai tiki prieš 40 metų gauto diplomo galia ir tikrai 
nuoširdžiai nesupranta, kaip galima sakyti, kad „žmogus privalo mokytis visą gyvenimą“. 
jie nemėgsta ekonomikos: „aš nesuprantu jos.“ Panašiai su užsienio politika. Dar nuo Kovo 
11-osios, kai žinios iš Maskvos ir Magadano buvo perkeltos iš rubrikos „Šalyje“ į rubriką 
„Užsienyje“. Užsienio politikoje žino du argumentus: 1) „nereikia erzinti Rusijos“; 2) „kas 
čia mumis puls?“ (delfi.lt, 2016-02-28)

Pastaroji tema yra viena svarbiausių ir Vakarų, o kadangi dalis lietuvių mano, kad jie 
priklauso šiai civilizacijai, tokių vertybių akcentavimas sudaro svarbią provakarietiškos 
lietuvos piliečių tapatybės dalį. Šį konfliktą galima įvardinti ir suprantamiau: tai „tauti-
ninkų“ ir „liberastų“ razborkės. (15min.lt, 2019-07-27)

Panašių atvejų sankaupa svarbi, norint ištirti tokio vartojimo priežastis, ypač turint gal-
voje bendrinės kalbos liaudiškėjimo ir destandartizacijos procesus.

Kaupiant duomenis, svarbu juos sisteminti, kad būtų galima kuo patogiau pačioje 
kartotekoje rasti kiekvieną reikiamą reiškinį. tvarkant DVK taip pat kilo ĮnKR sistemi-
nimo klausimas. DVK kaupiama „Microsoft Word“ formato failais, kurių kiekvienas ski-
riamas atskirų kalbos lygmenų ir dar smulkiau suskirstytiems reiškiniams. Didžioji dalis 
pavyzdžių kopijuojama iš elektroninių šaltinių, tačiau kartais arba dėl vaizdumo, arba dėl 
šaltiniuose neleidžiamo kopijavimo (ypač kai tekstai yra skirti tik prenumeratoriams) 
daromos ekranvaizdžių iškarpos. todėl, nors ir galima sukauptų duomenų apimtį suskai-
čiuoti spaudos ženklais, ji ne visai tiksliai atspindi duomenų visumą. Vordinių dokumen-
tų viduje laikomasi tos pačios kalbos reiškinių klasifikavimo sistemos kaip ir anksčiau 
aptartuose kalbos rekomendacijų šaltiniuose. Duomenys pildomi į lentelę, kurioje atskirai 
iškeliamas kalbos reiškinys, pateikiamas pavyzdys su tikslia metrika (žr. 18-ą pav.).
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18 pav. DVK fragmentas

19 pav. DVK failų turinys ir apimtis (žiūrėta 2021-12-19)
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Į DVK galima žiūrėti kaip į savotišką atrankinį dabartinės vartosenos tekstyną. apytikrė 
DVK failų apimtis 2022 m. vasarą – apie 367 MB (kilobaitais pateikta 19-ame pav.), tačiau 
nuolat kinta, pildant naujais pavyzdžiais.

ĮnKR tyrimams naudojami ne visi DVK duomenys, o tik tie, kurie atitinka pasirink-
tą objektą, t. y. leksikos, morfologijos ir sintaksės reiškiniai, o iš jų – tie, kurie yra bū-
dingiausi tiriamų variacijų atvejai. Realiai monografijoje cituojama ir nagrinėjama tik 
labai nedidelė dalis visos DVK kartotekos pavyzdžių.

1.1.2.2. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

nauji leksikos reiškiniai nuo 2011 m. pradėti registruoti atskiroje elektroninėje naujažodžių 
kartotekoje „Microsoft Word“ formato failais. iš šios kartotekos naujažodžiai, surinkus 
apie juos duomenų, perkeliami į viešai prieinamą internetinį lietuvių kalbos naujažodžių 
duomenyną (nD). 2021 m. viduryje duomenynas integruotas į lietuvių kalbos informa-
cinę išteklių sistemą „E. kalba“. Kiekybinės šio ištekliaus charakteristikos 2021 m. pabai-
goje matyti 20-ame pav.

20 pav. ND, integruoto į skaitmeninių išteklių sistemą „E. kalba“, 

kiekybinės charakteristikos 2021 m. gruodžio pradžioje
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Į duomenyną patenka naujažodžiai, aptikti viešojoje vartosenoje apytikriai nuo XXi a. 
pradžios (plačiau apie nD sudarymo, duomenų atrankos principus bei duomenų šaltinius 
žr. Miliūnaitė 2015: 161–184, taip pat nD pasvetainėje pateiktuose aprašuose). naujažodžiai 
renkami rankiniu būdu, kaip ir DVK, taip pat nemažą dalį nD rengėjoms atsiunčia kalbos 
vartotojai. Kiekvienas galimas naujažodis tikrinamas, ar nebuvo fiksuotas maždaug ties 
amžių riba išėjusiuose pagrindiniuose lietuvių kalbos žodynuose. tai leidžia aptikti ir 
leksikografinių spragų (žr. Miliūnaitė 2020a: 81–107).

Reprezentatyvumo bei duomenų įvairovės atžvilgiu rankinis rinkimo būdas turi ir 
privalumų, ir trūkumų. apdoroti didžiuliams informacijos srautams ir aprašyti naujažo-
džiams trūksta pajėgų, be to, neišvengiamai įsiterpia subjektyvusis duomenų rinkėjo 
veiksnys. tačiau, jeigu būtų mėginama naudoti paprastas elektroninės paieškos priemones 
(tarkim, „google“ ar „WebCorp“ paieškos įrankius), dažnu atveju tiesiog nebūtų aišku, 
ko ieškoti. tik tada, kai naujažodis jau „pagautas“, interneto paieškos įrankiai padeda 
sukaupti iliustracinių jų vartosenos pavyzdžių. taip pat automatiniu būdu nebūtų galima 
aptikti naujai atsiradusių žodžių reikšmių. Pavyzdžiui, pastaruoju metu ypač dėl anglų 
kalbos įtakos vien tik kai kurie būdvardžiai, tokie kaip ankstyvas, -a, vėlyvas, -a, jautrus, 
-i, draugiškas, -a, aktualus, -i ir daug kt., plečia reikšmes, ir svarbu surinkti įvairių var-
tojimo atvejų, kad būtų galima apibrėžti tų pokyčių kryptį ir pobūdį. Štai pluoštas nDk 
fiksuotų pavyzdžių, kuriuose minėti būdvardžiai vartojami naujomis, iki XXi a. pagrin-
diniuose lietuvių kalbos žodynuose arba kalbos vadovuose nefiksuotomis reikšmėmis58:

Įprastai lietuvoje sergamumo gripu pikas stebimas žiemos (gruodžio–sausio) mėnesiais, 
tačiau gripo aktyvumas gali prasidėti ankstyvą spalio mėnesį ir tęstis iki vėlyvo gegužės 
mėnesio. (delfi.lt, 2016-10-23; naujos r. „esantis pradžioje“, „esantis pabaigoje“)

Maskva lietuvoje pasitelkia Rusijoje veikiančias žvalgybos ir saugumo tarnybas, kiberne-
tinį šnipinėjimą, naudojasi valstybės tarnautojais, neatsargiai besidalinančiais jautria in-
formacija. (delfi.lt, 2016-03-30; nauja r. „galintis sukelti neigiamų padarinių“)

nepriklausomų ekspertų atlikti tyrimai šiandien jau bando reabilituoti įprastą plastiką – jis 
draugiškas gamtai, jei tinkamai naudojamas. (verslas.lrytas.lt, 2013-05-27; nauja r. „ne-
kenksmingas, nekenkiantis“)

Bet ar molio, ar pušų spalvą pasirinksite – jokio skirtumo. tai, kad apsivilksite kitos spal-
vos drabužį, nereikš, kad tapote neaktualus. (15min.lt, 2021-05-09; aktualus, -i – nauja r. 
„madingas, atitinkantis madą“)

„E. kalbos“ sistemoje yra sukurta ir automatinė naujažodžių gaudyklė, leidžianti išfiltruo-
ti iš pasirinktų interneto tinklalapių tam tikruose leksikografiniuose šaltiniuose nesančius 
žodžius, tačiau atrinkti iš jų pluošto tikriesiems naujažodžiams vis tiek reikia rankinio 

58 Plačiau apie šiuos ir kitus žodžių reikšmių pokyčius žr. poskyryje 2.1.3. Žodžiai įvairuojančiomis reikšmėmis.
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darbo. Derinant rankinį naujažodžių paieškos būdą su automatiniu, galima gauti gana 
objektyvų naujosios leksikos vaizdą. taigi galimybių kaupti naujažodžius yra pakankamai.

antra su naujažodžiais susijusi problema – jų sisteminimas pagal ryškiausias struk-
tūrines ir funkcines ypatybes. Bendrinės kalbos normų raidai tirti naujų leksikos reiški-
nių sistematika ypač svarbi, nes pirmiausia ji turi leisti atskirti savus ir skolintus elemen-
tus, kad būtų galima suprasti kitų kalbų poveikio mastą ir vidines lietuvių kalbos išgales 
atsinaujinti savomis raiškos priemonėmis. naujų darinių klasifikavimas taip pat turi pa-
dėti tirti naujus žodžių darybos polinkius. nD naujažodžių klasifikacija buvo kuriama 
dviem etapais. ištyrus ir aprašius pirmuosius 2 tūkst. naujažodžių, sudaryta pirminė 
klasifikacija, o vėliau ji tobulinta, atsižvelgiant į išryškėjusius naujus duomenų požymius. 
4-oje lentelėje pateikiama nD duomenų klasifikacijos schema su pavyzdžiais.

4 lentelė. Naujažodžių klasifikacija Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne

                     Forma:
Tipas:

Žodis Žodžių junginys Santrumpa

naujai 
skolinta 

šaknis aftepartis, harajuku, loftas, 
loftininkas, nerdai, orzotas,
paneuropinis, -ė, selfis

aštanga joga, caffe 
crema, exit pool

ViP’as

citata acquis, bob, meh, nude, re-
alpolitik, ukiyo-e, wowza 

red carpet, non fic-
tion, on-line, bla bla 
bla, white tie

oMg, lED, 
lgBti,
IT, P2P

naujai pasidaryta

(sukurta arba 
išsiversta)

afrolietuvis, dvirtakis, 
bjauradaras, naktiraštis, 
gamyklabutis, keistonomi-
ka, įspirtukės, adamliksas, 
darbostogos, projekta-
žmogis

taksi batai, juodasis 
penktadienis, auto-
mobilinis namelis, 
žaibiškas sambūris, 
galvų medžioklė, 
kelių erelis

Eur, Di, lEZ

nauja reikšmė ambasadorius, bebras, kro-
kodilas, dulksna

Briuselio kopūstai –

atnaujinta (atgiję) ateitininkas, -ė, velyknak-
tis, lietuvija, valdžiūnas

darbo birža –

  
Pirmiausia naujažodžiai buvo suskirstyti pagal formą į tris grupes: žodžius, žodžių jun-
ginius ir santrumpas. Pãstarosios neologijoje ne visada laikomos naujažodžiais, tačiau 
dažniau vartojamos jos gali tapti bendriniais žodžiais, apaugti vediniais, todėl svarbu 
stebėti pačių santrumpų atsiradimą ir funkcionavimą. Pavyzdžiui, santrumpa ViP (anglų k. 
Very Important Person – „labai svarbus asmuo“) pradėta vartoti kaip bendrinis žodis 
vipas, o iš jo pasidaryti būdvardžiai vipinis, -ė, vipiškas, -a59.

59 Vartosenos pavyzdžių ir daugiau panašių bendriniais žodžiais tapusių santrumpų žr. nD.
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antras svarbus naujažodžių klasifikavimo kriterijus – pagal leksikos vieneto tipą: ar 
atsirado nauja leksema, ar nauja esamo žodžio reikšmė (semema). naujos leksemos savo 
ruožtu skirstomos pagal kilmę: ar jos turi naujai skolintą šaknį, ar naujai pasidarytos 
lietuvių kalbos darybos priemonėmis. tokiu būdu atskiriami skoliniai ir jų dariniai (pa-
vyzdžiui, feisbukas – feisbukabilus, -i, feisbučkis, feisbukėjimas, feisbukėnas, -ė, feisbukija, 
feisbukinti, feisbukiškės, pofeisbukinis, postfeisbukas ir kt.) nuo lietuvių kalbos naujadarų 
(pavyzdžiui, bulvainis, daržovainis, iešmainis, kalakutainis, kotletainis, suktainis ir kt.). 
tarp naujadarų gali būti vertinių – žodžių, kurie išsiversti pamorfemiui iš kitų kalbų. 
atskirti naujadarus ir vertinius ne visada įmanoma, jeigu nežinoma, kaip konkretus 
žodis atsirado. Pavyzdžiui, žodis amžėti (tiksliau, jo priešdėlinės formos įamžėti, suam-
žėti) yra tik lKŽ Papildymų kartotekoje (lKŽ PpK) r. „senti, senėti“, taigi kadaise buvo 
retas, nepateko net į pagrindinį žodyną. Savo ruožtu ta pačia reikšme nD fiksuotas nau-
jažodis amžėti galėjo būti pasidarytas iš naujo (išsiverstas iš anglų k. age, vedinys am-
žėjimas – iš ageing) kaip XXi a. pr. naujakalbei būdingas eufemizmas, vengiant kalbėti 
apie senatvę. Kas kita yra naujažodis žaliaskalbystė60 – galima atsekti, kad tai anglų k. 
žodžio greenwashing vertinys.

Žodžių darybos polinkiams tirti nD bazės administravimo dalyje sukurta papildoma 
klasifikacija, leidžianti kiekybiškai įvertinti, pavyzdžiui, kiek esama skolinių, kiek – sko-
lintą šaknį turinčių vedinių. taip pat, klasifikuojant naujažodžius, susiduriama su nauja-
daro ar naujos reikšmės skyrimo problema. formaliai žodis gali būti jau fiksuotas, o 
naujai atsiradęs žodis pagal formą su juo sutampa. tai gali reikšti, kad žodis tiesiog pa-
sidarytas iš naujo, arba kad atsirado nauja reikšmė. Pavyzdžiui, lKŽi yra žodis valdžiū-
nas, Simono Daukanto pasidarytas r. „valdovas“. nD fiksuotas valdžiūnas r. „valdžioje 
esantis žmogus“ turi menkinamąjį atspalvį. galima svarstyti, ar antrasis žodis yra nau-
jadaras, atsiradęs nepriklausomai nuo pirmojo, ar tai nauja, iš pirmosios išsirutuliojusi 
reikšmė (galbūt veikiama analogijos su panašios konotacijos žodžiu seimūnas, -ė „Seimo 
narys“). tikėtinesnis pirmasis atvejis, nes Daukanto valdžiūnas nebuvo paplitęs dabarti-
nėje vartosenoje tiek, kad būtų reikėję plėsti jo reikšmę. Panašūs klausimai sudaro keblu-
mų klasifikuojant konkrečius naujažodžius, tačiau tik dažniau su jais susidūrus galima 
ieškoti bendresnių sprendimų.

nD kaupiami naujažodžiai aprašomi pagal įvairius kilmės, stilistinius, santykio su 
norma, vartojimo sričių požymius, taip pat turi įvairių kitų pažymų. jos leidžia atlikti duo-
menų paiešką įvairiais pjūviais, pagal požymių derinius (plačiau žr. Miliūnaitė 2018b: 1–21).

nD duomenys svarbūs ĮnKR sąvadui sudaryti, bet suprantama, kad daugiausia 
naujovių yra iš leksikos ir žodžių sandaros, mažiau iš morfologijos (pavyzdžiui, aktualus 
skolinių įforminimas) ir dar mažiau iš sintaksės (pavyzdžiui, kai kurių skolinių valdymo 
pokyčiai).

³ ³ ³

60 Žaliaskalbystė – „apgaulingas susirūpinimo aplinkos apsauga demonstravimas, siekiant politinių tikslų ar pasipelnymo“ 
(nD, žiūrėta 2021-12-26).
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apibendrinant skyrių 1.1. Duomenų šaltiniai, pažymėtina, kad pasirinktuose kalbos 
rekomendacijų šaltiniuose (dviejuose apžvelgtuose kalbos vadovuose ir DKKS) ir dvie-
jose vartosenos kartotekose kalbos reiškiniai pateikti pagal ne visai vienodas sistemas. 
Vienur pirmenybė teikiama abėcėliniam kalbos reiškinių išdėstymui, o kitur siekiama 
pirmiau kalbos reiškinius sieti į sistemines grupes ir tik jų viduje taikyti abėcėlinį prin-
cipą. ieškant bendros ĮnKR klasifikavimo sistemos, abejopa patirtis yra svarbi.

1.2. Klasifikuojamieji duomenys ir jų sistematikos ypatumai

Variantų kaitą galima tirti tada, kai suvokiama variantiškumo esmė ir variantiškumo 
pagrindas. Klasifikacija padeda nustatyti tuos pagrindus ir užčiuopti pirminius pokyčių 
ženklus – naujų, nefiksuotų variantų atsiradimą, variacijos užuomazgas arba apskritai 
naujų reiškinių atsiradimą, nustatyti sistemos taškus, kur tikėtinas pokytis. Kai kalbama 
apie normos pažeidimų ir įvairuojančių normų klasifikaciją, kartais sakoma, kad jie ne-
sudaro sistemos, todėl ir grupuoti juos sunku, plg. (Pupkis 1980: 64–65):

Klasifikacijos reikalauja ne tik grynai moksliniai kalbos kultūros interesai, bet ir praktiniai 
poreikiai: kalbos klaidos vietos suvokimas visų klaidų visumoje padeda geriau parinkti 
įvairias kalbos profilaktikos priemones, būtinas ir mokomajame darbe. <…> Kalbos klaidas 
klasifikuoti sunku dar ir dėl to, kad jos nesudaro kokios apibrėžtos sistemos, kurios ele-
mentai būtų griežtai susiję vieni su kitais (viena kita tam tikrų klaidų sąsaja dar neleidžia 
kalbėti apie jų sistemiškumą).

taigi ar ĮnKR apskritai gali būti sisteminami? gal tai pavienių, nesusijusių atvejų rinki-
nys? nedideliuose kalbos vadovuose, kurie sudaromi siekiant aprašyti svarbesnius esa-
mojo laiko kalbos praktikos atvejus, kalbos rekomendacijos apima tik ploną kalbos sluoks-
nį, dažnai tik atskirus, tarpusavyje nesusijusius kalbos fragmentus. tuo jie skiriasi nuo 
gramatikų, kuriose aprašoma visa kalbos sistema (Weiner 1988: 173). tačiau jeigu žiūrė-
tume plačiau, imtume ilgesnį vartosenos laikotarpį, lingvistinių kintamųjų, realizuojamų 
variantais, klasifikacija ir jos kriterijai yra viena iš kalbos variantiškumo tyrimų proble-
mų (Hazen 2017: 520). Esminis dalykas, kalbant apie variantus šiuo aspektu, yra pirmo-
sios bangos sociolingvistų suformuluotas principas, kad kalbos variantiškumas nėra at-
sitiktinis, jis gali būti struktūruotas (žr. Weinreich, labov, Herzog 1968: 95–195; Milroy, 
Milroy 2017: 47–48). taigi variantus turi būti įmanu klasifikuoti. Žvelgiant į variantišku-
mą kaip į kelių kalbos reiškinių tapatumo, kurio pagrindu klostosi variacija, santykį, 
daugeliu atvejų klasifikacijos pagrindas ir gali būti variantų reikšmės ar funkcijos ben-
drumas. Be abejo, vartosenoje pasitaiko ir atsitiktinių variacijų, kurių negalima priskirti 
prie kokių nors klasifikacinių grupių. todėl, kuriant ĮnKR sistematiką, prie kiekvienos 
stambesnės grupės paliekama galimybė greta turėti ir pavienių atvejų.

Kaip rašyta monografijoje „Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai“ (Mi-
liūnaitė 2009: 86–87), įvairuojančių kalbos reiškinių tyrimams sistemiškas požiūris bū-
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tinas. jis padeda ne tik geriau perprasti sisteminius tokių kalbos reiškinių ryšius, bet 
kartu sudaro prielaidas kryptingesnei vartosenos stebėsenai, o vėliau ir nuoseklesnei 
kodifikacijai. tai ir skatina ieškoti ĮnKR sisteminimo pagrindų.

nors kiekvienas ĮnKR turi savitų struktūrinių ir funkcinių ypatumų, šių reiškinių 
sistematikos kūrimas leidžia kelti klausimą, kas juos sieja, kokie požymiai gali būti svar-
būs nustatant jų santykį su bendrinės kalbos norma. tiriant vartoseną, ĮnKR klasifika-
cija sudaro galimybę atpažinti tiriamuosius reiškinius, juos sutapatinti su kokia nors 
klasifikacine grupe ir įtraukti juos į ryšių su kitais panašiais reiškiniais sistemą. Bendri 
tiriamųjų reiškinių požymiai leidžia įžvelgti ne pavienių reiškinių, o stambesnių jų kla-
sifikacinių grupių masto kitimus ir jų polinkius.

Kodifikuojant bendrinės kalbos normas, ypač tada, kai vertinami ne pavieniai kalbos 
reiškiniai, o kodifikacija peržiūrima nuosekliau, dažnai linkstama į ištisas žodžių klases 
ar grupes žiūrėti apibendrintai ir joms taikyti bendrus kriterijus. Už apibendrinimų lieka 
ir nemažai smulkesnių, ypatingesnių, išimtinių atvejų, kurie pavieniui nesudaro jokių 
dėsningumų, bet ilgainiui gali peraugti į besikartojančius reiškinius ir ženklinti normų 
pokyčius. todėl svarbu atidžiau panagrinėti kaičiųjų dabartinės vartosenos reiškinių 
požymius ir išryškinti tiek jų panašumus, tiek savitumus.

Kuriant ĮnKR sistematiką, keliami tokie uždaviniai:
1) inventorizuoti būdingiausius ĮnKR, nustatyti jų sistemines grupes, funkcinius bei 

variacijų tipus, parodyti santykį su bendrinės kalbos normomis ir atskleisti nepasto-
viųjų kalbos sistemos sričių vaizdą;

2) išryškinti varijavimo priežastis ir esmę (lingvistinį ir sociolingvistinį pagrindą);
3) sukurti metodologinį pagrindą – ĮnKR sąvadą, kuris leistų stebėti kalbos pokyčius 

(kintamųjų dinamiką).
Remiantis sudaryta tiriamųjų šaltinių duomenų baze eKP, aprašomi ĮnKR sistematikai 
(sisteminei klasifikacijai) kurti reikalingi elementai ir kodifikacijai bei vartosenos poky-
čiams tirti svarbūs šių reiškinių klasifikacijos principai, kuriais remiantis būtų galima 
stambiąsias jų grupes skaidyti į smulkesnius tipus, potipius, klases.

Sisteminei ĮnKR klasifikacijai sudaryti reikalingi šie elementai:
	 klasifikuojamieji duomenys,
	 bendrieji klasifikavimo principai,
	 klasifikavimo kriterijai pagal būdinguosius duomenų požymius,
	 klasifikavimo eigos aprašas (algoritmas),
	 suklasifikuotų duomenų pateikimo tvarka (Sąvado struktūra).

Šių elementų sąveika ir sudaro Sąvado rengimo esmę. toliau kiekvienas elementas 
apibūdinamas atskirai.

Sąvado klasifikuojamųjų duomenų pagrindą sudaro skyriuje 1.1. Duomenų šaltiniai 
aptartų šaltinių kalbos rekomendacijose vertinami ir vartosenoje fiksuoti kalbos reiškiniai. 
Pati ĮnKR mikroaplinka – rekomendacijų tekstas ir vartosenoje fiksuotų reiškinių varto-
jimo kontekstas – svarbi kaip papildoma informacija sisteminant ĮnKR. Dviejuose toles-
niuose poskyriuose apžvelgiami pagrindiniai ĮnKR mikroaplinkos ypatumai.
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1.2.1. Kalbos rekomendacijos

Kalbos rekomendacija yra kalbos reiškinio vertinimas bendrinės kalbos normų atžvilgiu 
ir jo teikimas ar (dažniau) neteikimas vartoti bendrinėje kalboje. Kalbos rekomendacijų 
forma labai priklauso nuo šaltinio, kuriame jos pateikiamos. jeigu kalbos rekomendacijos 
skelbiamos griežtõs, t. y. žodyno ar žinyno tipo, sandaros kalbos vadovuose (tokie yra ir 
tiriamieji šaltiniai), jų struktūra taip pat yra formalizuota, informacija pateikiama glaus-
tai. Kitokio tipo leidiniuose ir žanruose, pavyzdžiui, mokomosiose priemonėse, šviečia-
muosiuose kalbos praktikos straipsniuose, recenzijose ar pan., kur tekstas rašomas laisva 
forma, kalbos rekomendacijos gali būti didelės apimties, turėti net ne visas pagrindines 
dalis, jų išdėstymo tvarka gali įvairuoti (plačiau žr. Miliūnaitė 1999: 8–16).

Kalbos vadovų rekomendacijų struktūra panaši, nes natūraliai pritaikoma prie skai-
tytojų poreikių – atliepiant tai, ką norima sužinoti apie rūpimą kalbos reiškinį. Rekomen-
dacijos, kaip išplėstinio teiginio, minties slinktis matyti 21-ame pav.

21 pav. Kalbos rekomendacijų sudedamosios dalys

nuo šios minties eigos priklauso ir kalbos rekomendacijų sudedamųjų dalių išsidėstymas. 
Kad lingvistinį tekstą būtų galima laikyti kalbos rekomendacija, jame turi būtinai būti 
bent įvardijamoji ir vertinamoji dalys. Kalbos vadovų rekomendacijoms būtina ir teikia-
moji dalis (bent atitikmens, t. y. norminio varianto, nurodymas). tipišką tiriamųjų šalti-
nių kalbos rekomendaciją sudarantys pagrindiniai elementai parodyti 22-ame pav.
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22 pav. Kalbos rekomendacijos struktūra (pavyzdys iš rengiamos 

„Kalbos patarimų“ dalies „Žodžių reikšmės“, eKP)

Visoms kalbos rekomendacijų dalims būdingi struktūriniai elementai teikia svarbiausius 
duomenis, reikalingus ĮnKR klasifikacijai.

1.2.2. Dabartinės vartosenos reiškiniai

Kaip minėta skyriuje 1.1. Duomenų šaltiniai, dabartinės vartosenos reiškiniai kaupiami iš 
įvairių dabartinės lietuvių kalbos vartosenos šaltinių ir skirstomi į du srautus. Įvairuojan-
tys reiškiniai patenka į DVK, o naujoji leksika – į nDk ir iš šios kartotekos keliama į nD.

DVK kalbos reiškiniai pateikiami su jų pavartojimo kontekstu (nuo sakinio iki pas-
traipos ar kelių apimties), kad geriausiai išryškėtų jų ypatybės ir, jei įmanoma, paties 
teksto stilistiniai požymiai. taip pat pateikiama šaltinio, iš kurio imtas pavyzdys, metri-
ka (žr. 23-ią pav.).

naujažodžių kartoteka iš esmės nesiskiria nuo DVK (žr. 24-ą pav.).
Kiekvienas į duomenų bazę patekęs naujažodis turi ne tik vartojimo kontekstą, bet 

ir daugiau ar mažiau išplėtotą aprašą (leksikografinį straipsnį), t. y. nD apie naujažodį 
pateikiama daugiau duomenų, nei yra kartotekoje (žr. 25-ą pav.).
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23 pav. Nenorminio pagrindinių ir dauginių skaitvardžių formų 

vartojimo pavyzdys, fiksuotas DVK

24 pav. Naujažodžio atgirdėti vartojimo pavyzdys, fiksuotas NDk
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25 pav. Naujažodžio iešmainis straipsnis iš ND61

jeigu naujažodis kelia normos problemų, pagal išgales (tiek, kiek įmanoma naują reiški-
nį iškart įvertinti) laisva forma lauke „Pastabos vartotojams“ pateikiama ir jo vartojimo 
rekomendacijų. Pavyzdžiui, naujažodžio tačskrynas straipsnyje rašoma: „bendrinei kalbai 
neteiktina svetimybė; vartotini atitikmenys jutiklinis ekranas, liečiamasis ekranas“.

Visa ši ĮnKR mikroaplinka ir papildoma leksikografinė informacija leidžia lengviau 
nustatyti klasifikacinius duomenų požymius ir sudaryti jų klasifikavimo kriterijus.

1.3. Klasifikavimo patirtys ir sunkumai

Pirminės variantų klasifikacijos pagrindai buvo sukurti, atlikus žvalgomąjį tyrimą – iš-
nagrinėjus DVK iki 2008 m. fiksuotus vartosenos variantus. Šie klasifikacijos pagrindai 
buvo aptarti ankstesnėje monografijoje (Miliūnaitė 2009: 162–176), kad geriau atsiskleis-
tų varianto sąvoka. Šiame skyriuje iškeliamas smulkesnio, išsamesnio ĮnKR klasifikavi-
mo poreikis ir parodomi kai kurie su tuo susiję sunkumai. apžvelgiami svarbesni pasta-
rųjų kelių dešimtmečių mėginimai skirstyti variantus su bendrinės kalbos normų kodi-
fikacija susijusiuose darbuose62.

Dar XX a. 7-ame dešimtmetyje, kalbos praktikos darbui išaugus iki teorinių apiben-
drinimų63, kilo poreikis susisteminti nenorminius vartosenos reiškinius, kad juos būtų 
galima nuosekliai aprašyti. Kuriant teorinius pagrindus tolesnei norminamajai veiklai, 
buvo svarbu atskirti tai, kas bendrinei kalbai tinka, o kas laikytina klaidomis, ir klaidas 
surūšiuoti – tiek mokslo, tiek praktiniais tikslais: „Vienas iš kalbos kultūros uždavinių 

61 tai iki 2021 m. gyvavusios nD svetainės fragmentas; jis pateikiamas dėl ekranvaizdžio kompaktiškumo, nes „E. kalboje“ 
šio žodžio aprašas su esminėmis dalimis netelpa į ekraną. aprašo struktūra „E. kalboje“ iš esmės nepakitusi.

62 Smulkiai ištirti ir aprašyti kalbos klaidų ir jų taisymų klasifikavimo istoriją – ne šios monografijos tikslas, tad minimi 
tik kai kurie svarbesni dalykai.

63 Primintina, kad tuo metu jau buvo išleistas pirmas „Kalbos praktikos patarimų“ leidimas (KPP1 1976).
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yra suklasifikuoti kalbos klaidas“ (Pupkis 1980: 64). tiesa, būta ir pasergėjimų šio darbo 
per daug nesureikšminti: „apskritai taisymų klasifikacija neturėtų būti pagrindinė kalbos 
kultūros darbo problema“ (Piročkinas 1986: 6).

trumpa kalbos klaidų klasifikavimo istorija pateikiama aldono Pupkio knygoje „Kal-
bos kultūros pagrindai“ (Pupkis 1980: 65–68). autorius pažymi, kad teoriniu lygmeniu 
„[l]ietuvių kalbos kultūros darbuose apie kalbos klaidų skirstymą pradėta kalbėti tik 7–8 
mūsų amžiaus dešimtmetyje“, nors ir iki tol įvairiose kalbos recenzijose ir panašiuose 
darbuose taisomos klaidos būdavo vienaip ar kitaip skirstomos ir apibūdinamos savo 
nuožiūra. Dvi dažniausiai įvardytos stambiausios taisomų reiškinių grupės buvo žodyno 
ir sintaksės klaidos, prie jų buvo šliejami rašybos ir skyrybos, kai kada – ir stiliaus da-
lykai. Šitaip klaidas skirdavę jonas jablonskis ir juozas Balčikonis. Pasak aldono Pupkio, 
išsamiausiai kalbos klaidas 1938 m. yra aptaręs Petras jonikas, pokariniais ir vėlesniais 
metais – jonas Palionis, leisdamas jono jablonskio raštus, ir arnoldas Piročkinas, nagri-
nėdamas jono jablonskio kalbos taisymus. neapibrėžčiausia buvo žodžių darybos klaidų 
vieta: vieni jas skirdavę prie leksikos, kiti – prie morfologijos, treti nurodydavę kaip 
atskirą klasifikacinę grupę.

Kalbos praktikos sumetimais įvairūs normų pažeidimai iš esmės būdavo klasifikuo-
jami remiantis daugiausia struktūriniais jų požymiais, pirmiausia – priklausymu kokiam 
nors kalbos lygmeniui. tačiau minėtoje aldono Pupkio knygoje parodyta, kad kai kada 
gali susikirsti keli skirtingi kriterijai, todėl kalbos klaidų klasifikacija iš esmės esanti 
sutartinė, sąlygiška (Pupkis 1980: 67). Pasirėmus Stasio Keinio siūlymu žodžių darybos 
klaidas skirstyti ne pagal formalųjį kriterijų (žodžių darybos reikšmę), o pagal klaidos 
priežastį (plačiau žr. Miliūnaitė 2009: 162), variacijos išskirti : skirti, paskirti [butą, pre-
miją, pašalpą] pavyzdžiu parodyta, kad veiksmažodis išskirti gali būti klasifikuojamas 
kaip leksikos klaida – reikšmės vertinys, nes tada, kai vartojamas savo reikšme, jis yra 
norma. Kita vertus, „formaliai tą žodį netaisyklingą daro priešdėlis“, todėl jis gali būti 
priskirtas žodžių darybos klaidoms (ten pat).

taigi tokia klasifikacija buvo orientuota į vieną, paprastai neigiamai kodifikuotą 
variantų lizdo narį (kalbos klaidą), o ne į visą variacijos tipą, nors, kad ir nenuosekliai, 
būdavo atsižvelgiama ir į kitus variantų lizdo narius. Remiantis variacijų tipais, ĮnKR 
klasifikacija turėtų būti tikslesnė, tad tokia šių reiškinių sisteminimo kryptis atrodo pers-
pektyvesnė nei vien formalusis kriterijus.

Kitas svarbus dalykas tas, kad bendrinės kalbos destandartizacijos kontekste 
kalbos vartotojams svarbiausias klausimas darosi ne tas, ar nusižengiama bendrinės 
kalbos normoms, ar ne, o tas, ar pasirinkta kalbos raiškos priemonė tinka konkrečiai 
situacijai. tai anaiptol nereiškia, kad turi būti naikinama riba tarp normų ir klaidų ten, 
kur jos reikia (bendrinėje kalboje), tačiau negali būti ignoruojama ir visa kita vartosena, 
išeinanti už bendrinės kalbos ribų (kasdienė šnekamoji kalba, laisvoji internetinė kalba 
ir pan.). tad nebeužtenka įvardyti kokį kalbos reiškinį kaip bendrinės kalbos normą ar 
ne normą. Reikia išsamiau apibūdinti ir kitus funkcinius jo požymius.

Patyrinėjus įvairius pastarųjų keleto dešimtmečių kalbos norminimo teorijos ir prak-
tikos darbus, kuriems reikalinga aprašomų normų ir klaidų klasifikacija, išryškėja keletas 
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sunkumų, su kuriais susidūrė tų darbų autoriai ir kurių negalima visiškai išvengti ir 
šioje monografijoje pateikiant ĮnKR sąvadą.

Didžiausias sunkumas, ieškant bendros ĮnKR klasifikavimo sistemos, nulemtas skir-
tingos pačių kalbos reiškinių prigimties ir jų įvairovės, kuri atsiranda dėl įvairių priežas-
čių ir nevienodai apima skirtingas kalbos sistemos ir vartosenos sritis. Pastaruoju metu 
naudojantis įvairiomis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurios skirtos kalbos normina-
majai informacijai (konsultacijų bankais ir pan.), iškart krinta į akis nepatogūs neleksika-
lizuotų kalbos reiškinių paieškos būdai. Suprantama, kad žodyno vienetų ir leksikalizuo-
tų gramatikos vienetų ieškoti gana paprasta, įvedus į paieškos lauką ar pasirinkus iš są-
rašo reikiamą leksemą ar jos dalį, o norint atlikti abstraktesnių reiškinių (pavyzdžiui, 
įvairuojančios laipsnio kategorijos raiškos ar dalies ir visumos reiškimo vardininku : ga-
lininku : kilmininku ir pan.) paiešką, atsiranda nemažų keblumų. Be to, tam pačiam reiš-
kiniui, kaip minėta, galima nustatyti ne vieną klasifikacinį požymį (pavyzdžiui, pagal 
kalbos dalį, pagal morfologinę kategoriją ir t. t.). todėl konkretaus reiškinio paieška da-
rosi dar sudėtingesnė, ir reikia gerai apgalvoti svarbiausius jai atlikti reikalingus požymius 
ir sudaryti atitinkamas sąsajas. tai panašu į 26-ame pav. pavaizduotą galvosūkį: kiekvie-
na iš penkių figūrų turi keturių požymių rinkinį (pagal spalvą, formą, dydį ir apvadą), ir 
tas figūras galima skirstyti į įvairias grupes vienas su kitomis pagal požymių sutapimą.

26 pav. Galvosūkis: kuri figūra iškrinta iš konteksto? 

Galimi penki teisingi atsakymai, ir visi jie remiasi 

skirtingais kriterijais (lrytas.lt, 2021-10-07)64

Kuo didesnė klasifikuojamų reiškinių įvairovė, kuo daugiau galima nustatyti jų požymių, 
tuo labiau skiriasi ir terminija. tie patys dalykai įvairiuose šaltiniuose neretai įvardijami 
nevienodai, ypač tada, kai klasifikavimo pagrindu imami skirtingi to paties reiškinio 
požymiai. Be to, reikia pripažinti ir objektyviai egzistuojančius požiūrių skirtumus. Pa-
vyzdžiui, nėra bendros nuomonės, ką laikyti hibridu: vieniems tyrimo tikslams paran-
kesnė vienokia jo samprata, kitiems – kitokia (plačiau žr. skyrelį 2.1.1.2. Daliniai skoliniai).

64 Prieiga: https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/psichologija/2021/10/07/news/genialumo-testas-kuri-figura-cia-netin-
ka--20961379.
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Klasifikuojant ĮnKR, kyla kalbos reiškinių atrankos problema. Esama nemažai nor-
minės raiškos variantų (t. y. ne kalbos klaidų), kuriuos taip pat reikia įtraukti į ĮnKR 
klasifikavimo sistemą. Kartu atsiranda pavojus per plačiai apimti sinonimiškus reiškinius, 
kurie priklauso stilistikos sričiai. atrankos kriterijus turėtų būti paremtas klausimu: ar 
kalbos reiškinys kelia bendrinės kalbos normos problemų?

taigi klasifikacijos objektas, palyginti su apibrėžtu prieš kelis dešimtmečius, išsiple-
čia: pasidaro svarbu ne kalbos klaidų ir taisymų, o vartosenoje įvairuojančių kalbos 
reiškinių, kurių gali būti ir norminių, ir nenorminių, ir pereinamųjų, suskirstymas. Kla-
sifikacija pasidaro sudėtingesnė, keliasluoksnė, teikianti daugiau galimybių įvairiapusiš-
kai atskleisti reiškinių požymius, o turint galvoje elektroninę Sąvado formą – leidžianti 
atsirinkti pagal kokius nors požymius ir jų derinius reikiamą duomenų sankaupą.

Klasifikuojant įvairių šaltinių ĮnKR, dažnai susiduriama su autorinės klasifikacijos 
problema. Šaltinyje autorius gali pateikti savo požiūrį į kokį reiškinį, objektyviai remda-
masis savo meto priimtomis pažiūromis arba ir subjektyviai tą reiškinį vertindamas. toks 
požiūris gali nesutapti su šioje monografijoje pateikiama klasifikacija, kuri derinama prie 
pagrindinių dabartinių norminamųjų veikalų, arba nurodoma argumentų, kodėl pasiren-
kama kitokia klasifikacija. Pavyzdžiui, reiškinio vertinimas gali istoriškai kisti, atrandant 
naujų faktų ar argumentų, todėl gali keistis variantų lizdo nariai.

tarkim, „Kalbos patarėjuje“ (KP 1939: 126) pateikiami variantai tarkavoti, tarka : 
trinti, trintuvė; pirmieji jos nariai šiame šaltinyje laikomi svetimybėmis (nepateikiama 
atitikmens tarkuoti – jis taip pat, regis, laikytas svetimybe kaip ir tarka, tik į šį leidinį 
neįdėtas). Vėlesniuose darbuose variantų lizdas keičiasi: tarkavoti : tarkuoti (pastarasis 
jau laikomas vartotinu žodžiu, plg. lKŽi, DŽ6e), o atitikmuo trinti reikšmės atžvilgiu 
nurodomas kaip ne visai adekvatus65, taigi jau yra prie variantiškumo ribos. Kadangi 
variantų Sąvadas – dabarties laiko produktas, tarkavoti jame traktuojamas tik kaip hi-
bridas – ne kaip ištisinis skolinys (nors istoriškai ir atėjo kaip skolinys; dėl skolinių ir 
hibridų su baigmeniu -avoti dar žr. Šukys 1993: 3–6). taigi klasifikuojant ĮnKR reikia 
gilintis į jų struktūrinius, funkcinius ir normiškumo požymius.

glaustai ĮnKR klasifikavimo sunkumus, kurių kyla sudarant Sąvadą, galima nusa-
kyti taip:
	 didelė variantiškų vartosenos reiškinių įvairovė,
	 įvairuojanti terminija tiems patiems reiškiniams įvardyti,
	 padidėjusi klasifikuojamų reiškinių apimtis, palyginti su ankstesnėmis kalbos klaidų 

klasifikacijomis,
	 kai kurių kalbos reiškinių požymių daugialypumas ir ribų neaiškumas,
	 skirtingas kalbos reiškinių traktavimas (pavyzdžiui, dėl kilmės),
	 didesni reikalavimai klasifikacijos kokybei (ypač tikslumui), atsižvelgiant į reiškinių 

požymių daugiasluoksniškumą ir elektroninės paieškos galimybes.

³ ³ ³

65 jonas Klimavičius, laikydamas veiksmažodį tarkuoti norminiu skoliniu, paaiškina, kodėl siūlomi jo atitikmenys nėra adekva-
tūs: brazduoti – siaura tarmybė, o veiksmažodžio trinti reikšmė per plati, nes galima trinti ir be tarkos (Klimavičius 1991: 7).
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Esminiai šioje monografijoje pateikiamõs ir ankstesnėje monografijoje (Miliūnaitė 
2009) glaustai aptartõs (skirtos tik variantams) ĮnKR klasifikacijos skirtumai nuo kitų 
mėginimų sisteminti įvairuojančius kalbos reiškinius yra šie:
1)  platesnis klasifikavimo objektas: žiūrima ne į vieną reiškinį (paprastai kalbos normų 

pažeidimą ar vieną iš norminių variantų), o į visą variaciją ir jos narių santykius;
2)  variacijos pagrindas yra vienas iš svarbiausių klasifikavimo kriterijų;
3)  klasifikacijoje derinami sisteminiai (lemiami kalbos sistemos) ir funkciniai (lemiami 

vartosenos) požymiai; ligšiolinės klasifikacijos daugiausia buvo paremtos tik siste-
miniais variantų požymiais.

taigi, turint galvoje bendrinės lietuvių kalbos norminamojo darbo poreikius, ĮnKR kla-
sifikaciją Sąvade diktuoja patys sukaupti duomenys, sukurta jų nagrinėjimo bei apdoro-
jimo metodika, taip pat kalbos normintojų įvairiuose darbuose perteikiama patirtis, o ne 
koks nors išankstinis iš kitų kalbų perimtas klasifikacinis modelis.

1.4. Bendrieji klasifikavimo principai

Klasifikavimo principus galima nusakyti kaip tam tikras bendrąsias taisykles, kurios 
apibrėžia, kokia turi būti ĮnKR klasifikacija. ja remiantis galima nustatyti ir rikiuoti 
klasifikuojamų variantų požymius pagal apsibrėžtus kriterijus ir spręsti, kuriems iš jų 
kokiais atvejais teikiama pirmenybė.

Klasifikacijos hierarchiškumas (sistemiškumas). Sąvadui sudaryti iš įvairių 
klasifikacijos formų (plačiau žr. Čermák 1999: 13–14) taikomi sisteminės klasifikacijos 
principai. tokia klasifikacija „pagal vieną ir daugiau požymių tvarko klases hierarchiškai, 
nuo aukščiausios iki žemiausios“, tarp atskirų klasių galioja inkliuzijos santykis (Čermák 
1999: 13). tačiau kalba yra ne matematiškai tikslus darinys, o ilgą laiką besiplėtojantis ir 
labai sudėtingas konkrečios kalbinės bendruomenės kūrinys, net jeigu imsime sąmonin-
gai reguliuojamą bendrinės kalbos atmainą. todėl būtina priminti ir kadaise lietuvių 
kalbotyroje išreikštą nuostatą, kad „kalbos mokslas negali pateikti kalbos elementų kla-
sifikacijos, pagrįstos loginiu požiūriu, t. y. atitinkančios loginio griežtumo reikalavimus“, 
o „kalbos modelių problema gali būti sprendžiama tiktai „kalbos–mąstymo“ plane, t. y. 
kalbos funkcionavimo mąstymo (informaciniuose) procesuose plane“ (Pavilionis 1973: 35).

Reikia pabrėžti, kad, klasifikacijos išeities tašku pasirinkus ne kalbos sistemą, o daž-
niau – mažesnius ar didesnius nukrypimus nuo jos (nors, be abejo, esama ir į sistemą telpan-
čių variantų bei naujų reiškinių), pati ĮnKR klasifikacija atspindi ne bemaž idealų kalbos 
sistemos vaizdą (kaip kad yra, tarkim, klasifikuojant bendrinės lietuvių kalbos fonemas), o 
daugiasluoksnę ir įvairialypę realiąją vartoseną, kurioje ir funkcionuoja ĮnKR. tad klasifi-
kacijos užduotis – kiek įmanant susisteminti tuos ne visada sistemiškus reiškinius.

Klasifikacijos identiškumas. „Vienas svarbiausių klasifikacijos principų yra 
pasirinktų, tiriamų bei klasifikuojamų požymių, bruožų ir pan. identiškumo laikymasis 
ir garantija, kad atskiros klasės nesikryžiuotų tarp savęs; šios turi būti viena nuo kitos 
atskirtos“ (Čermák 1999: 13). Kartu pažymima, kad praktikoje kai kurie reiškiniai, jeigu 
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pasiekiamas ne itin tikslus klasifikacijos lygis, pavyzdžiui, dėl objektyviai egzistuojančio 
kai kurių reiškinių neapibrėžtumo, arba esama neišspręstų teorinių dalykų, „klasifikuo-
jami kryžiuojasi“, todėl atsiranda ginčytinų atvejų (Čermák 1999: 14). Kai kada tokius 
atvejus galima skirti kaip ypatingą klasę.

Klasifikacijos daugiamatiškumas. nors sistemiškumas laikytinas pagrindiniu 
ĮnKR klasifikacijos principu, tačiau jis negali apimti visos daugiasluoksnės šių reiškinių 
įvairovės ir klasifikacijai svarbių požymių. todėl greta sisteminių ĮnKR kriterijų turi būti 
taikomi ir papildomi kriterijai.

Klasifikacijos universalumas. Sąvade patekiama klasifikacija turėtų galėti nau-
dotis įvairūs kalbos tyrėjai ir ją transformuoti pagal savo reikmes. Šiuo atžvilgiu Sąvado 
teigiamybė yra tai, kad jis sudaromas remiantis ne kokiu nors vienu duomenų šaltiniu, o 
derinant skirtinguose šaltiniuose pateikiamų ĮnKR požymius. apdorojant įvairialypius 
duomenis ir sudarant ĮnKR inventorių bei pildant eKP duomenų bazę, daug kartų tikri-
namas klasifikacinės schemos lankstumas ir galimybė ją tobulinti ar plėsti. Su panašiais 
uždaviniais susiduria įvairiems kalbos reiškiniams kaupti skirtų duomenų bazių sudary-
tojai (pavyzdžiui, dėl terminų klasifikavimo, siekiant suderinti skirtingas terminijos duo-
menų bazes, žr. Kudashev 2009: 36–55).

Klasifikacijos atvirumas. ĮnKR klasifikacija negali būti baigtinė, nes, vartosenai 
kintant, įvairiuose kalbos lygmenyse atsiranda naujų reiškinių, todėl ir į pačių klasifika-
vimo elementų inventorių bei Sąvadą reikia žiūrėti kaip į kintančius objektus. Klasifika-
cija turi būti lanksti, kad ją būtų galima papildyti bet kuriame hierarchiniame lygmenyje.

Klasifikacijos patogumas. Klasifikacija turi būti patogi, kad būtų galima atlikti 
naujų duomenų priskyrimo jos kategorijoms funkciją. tai susiję ir su įvairiems tikslams 
reikalingų duomenų paieškos funkcionalumu: turi būti nesunku atrasti tapačių duomenų 
grupes pagal įvairius požymių derinius ir pjūvius.

1.5. Klasifikacinių požymių tyrimo algoritmas

nagrinėjant konkrečių vartosenoje funkcionuojančių ĮnKR ypatybes, iš jų abstrahuojami 
esminiai ĮnKR požymiai. tada tie požymiai bendrinami į tam tikras grupes (požymių 
aibes), pagal jas suformuluojami klasifikavimo kriterijai ir sudaroma hierarchinė klasifi-
kacinių vienetų sistema. taigi pirmiausia taikomas indukcinis metodas. Vėliau, į klasifi-
kaciją įtraukiant vis daugiau duomenų ir ją tobulinant, taikomas dedukcinis metodas – 
žiūrima, kuriuos kriterijus atitinka (ar apskritai jų neatitinka) konkretus reiškinys. Pri-
reikus klasifikacija pildoma.

2008 m. atlikus žvalgomąjį DVK fiksuotų vartosenos variantų tyrimą, išsikristali-
zavo jų sisteminimo etapai – tam tikras veiksmų algoritmas (plg. Miliūnaitė 2009: 219). 
Į tyrimo objektą įtraukus daugiau ir įvairesnių duomenų iš skirtingų šaltinių (žr. skyrių 
1.1. Duomenų šaltiniai), šį algoritmą reikia patikslinti, kad būtų galima pritaikyti ĮnKR 
sąvadui sudaryti.

Kuriant ĮnKR klasifikacinių požymių, pagal kuriuos tiriamuosius ĮnKR būtų galima 
priskirti sisteminėms Sąvado grupėms, tyrimo algoritmą, reikia atlikti kalbos rekomen-
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dacijose ir vartosenoje fiksuotų ĮnKR mikroaplinkos (kalbos rekomendacijos arba var-
tosenos pavyzdžio teksto) analizę, atsižvelgiant į skirtingų šaltinių ypatumus. Kitaip 
tariant, algoritmui sukurti reikalinga informacija, kurią galima išgauti iš kalbos reko-
mendacijų (turint galvoje būdingiausius jų struktūros vienetus, plačiau žr. poskyrį 1.2.1. 
Kalbos rekomendacijos) ir vartosenos pavyzdžių tekstų.

tokiam algoritmui sudaryti (šiuo atveju patikslinti) buvo pasirinkta po keliolika 
ĮnKR iš keturių skirtingų tiriamųjų kalbos lygmenų. ĮnKR klasifikacinių požymių tyri-
mo etapai, iš kurių sudarytas tyrimo algoritmas, pateikti 5-oje lentelėje.

5 lentelė. ĮNKR klasifikacinių požymių tyrimo algoritmas

Eil. 
nr.

ĮNKR klasifikacinių 
požymių tyrimo 

etapai
Variacijų pavyzdžiai

1. nustatoma vartosenos 
variacija (kokie reiški-
niai varijuoja)

pampersai : saus-
kelnės

daviniai : duo-
menys

dvejis : dvejus

2. Substitucijos metodu 
nustatomas varijavimo 
pagrindas

savas ir svetimas 
žodis bend ra x 
reikšme „vienkarti-
nės skysčius  
sugeriančios 
kelnaitės“

žodžio reikšmės 
variantai: bendra 
reikšmė x „kas 
duota, kuo remia-
masi, darant išva-
das“ (DŽ8i)

formos variantai 
dauginio skaitvar-
džio dveji, -os 
vyr. g. galininkui 
reikšti

3. nustatomas pagrindi-
nis (b) ir atliepiamasis 
(a) variacijos narys 
(ar nariai (c, d...))

pampersai (a) : 
sauskelnės (b)

daviniai (a) : 
duomenys (b)

dvejis (a) : 
dvejus (b)

4. nustatomi a varianto 
sisteminiai ir funkci-
niai požymiai

leksika: skolinys; 
naujas leksikos vie-
netas (naujažodis)

leksika: žodžio 
reikšmė; reikšmės 
vertinys

morfologija: var-
dažodžiai: skai-
tvardžių gramati-
nis įforminimas; 
tarmybė

5. nustatoma norminė a 
varianto vertė

a nėra bendrinės 
kalbos norma

a nėra bendrinės 
kalbos norma

a nėra bendrinės 
kalbos norma

Panagrinėkime konkretų pavyzdį – pereikime visus penkis etapus.
1. Nustatoma vartosenos variacija. Vartosenoje funkcionuoja ir įvairiuose šal-

tiniuose nuolat fiksuojama DVK sakinių su konkuruojančiomis gramatinėmis formomis 
(žr. 6-ą lentelę).
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6 lentelė. Konkuruojančios ir variaciją vartosenoje sudarančios 

gramatinės formos: pagrindinių ir dauginių formų atvejis

Eil. 
nr.

Pagrindinės formos Dauginės formos

1. ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė bend-
rovė „Senamiesčio ūkis“, nurodžiusi, kad dirigentas ir 
operos solistė solidariai yra skolingi 133,83 euro – tokią 
skolą prašyta solidariai priteisti iš <…> ir jo žmonos, 
taip pat – ir penkerių procentų metines palūkanas iki 
visiško skolos grąžinimo. (alfa.lt, 2016-09-02)

iš atsakovo taip pat turėtų 
būti priteistos procesinės 
penkių procentų dydžio 
metinės palūkanos nuo bylos 
iškėlimo teisme iki teismo 
sprendimo visiško įvykdy-
mo. (eteismai.lt, 2016)

2. norint įstoti į šias studijų programas, kurias vykdys 
ta pati dėstytojų komanda, kaip ir Kaune, abejuose 
miestuose studentams keliami tokie patys stojimo rei-
kalavimai <…>. (delfi.lt, 2016-07-01)

Abiejuose miestuose po fil-
mo a. So ku rovą kalbins žur-
nalistas Karolis Kaupinis. 
(bernardinai.lt, 2016-08-03)

3. <…> dainininkė pernelyg pasimėgauja maistu ir atvy-
kusi filmuotis pamato, kad niekaip netilps į rūbą, nes 
rūbas per mažas dvejais dydžiais. (delfi.lt, 2019-11-21)

tV žvaigždei dviem dy-
džiais per maža suknelė? 
(kaunodiena.lt, 2019-11-21)66

Keli pateikti pavyzdžiai (DVK šio tipo jų yra kur kas daugiau) rodo, kad toje pačioje 
gramatinėje pozicijoje – su skaičiais kaitomais daiktavardžiais (procentas, miestas, dydis 
ir pan.) be reikšmės skirtumo ar funkcinio atspalvio vartosenoje įvairuoja, t. y. pramaišiui 
vartojamos, gramatinės – pagrindinės ir dauginės skaitvardžių (ir skaitvardiškai varto-
jamo įvardžio abu, -i) formos.

2. Substitucijos metodu nustatomas varijavimo pagrindas. iš pavyzdžių 
matyti, kad ta pati gramatinė skaitvardžių reikšmė (daugiau kaip vieno daikto, reiškiamo 
skaičiais kaitomu daiktavardžiu, kiekis) vartosenoje realizuojama dvejopai. taigi ši gra-
matinė reikšmė ir yra varijavimo pagrindas.

Panagrinėjus daugiau pavyzdžių matyti, kad minėtoji variacija nėra atsitiktinė. Dau-
ginė forma gali atsirasti prie skaičiais kaitomo daiktavardžio nepriklausomai nuo jo se-
mantikos, pavyzdžiui (pateikiama chronologiškai):

Remiantis oficialiais lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016-aisiais iš lietuvos 
emigravo kiek daugiau nei 50 tūkst. žmonių. Pagal gyventojų skaičių tai prilygsta alytui 
arba net dvejoms Utenoms. (lrytas.lt, 2017-11-08)

BBC yra publikavusi istoriją apie Rebbecą Sharrock, kuri prisimena, kaip ji buvo suvynio-
ta į rožinį apklotą, kai ji buvo vos septynerių dienų amžiaus. (lrytas.lt, 2017-12-10)

66	 Šios	variacijos	atveju	skirtinguose	šaltiniuose	tą	pačią	dieną	pasakojamas	tas	pats	siužetas.
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likusiomis dvejomis juostomis žiede galima važiuoti pirmyn. (lzinios.lt, 2018-09-11)

Per pastaruosius dvejus šimtus metų daugiausiai ginčų sukėlė Karlas Marxas, nors nieka-
da nebuvo akademiniu filosofu. (15min.lt, 2019-02-03)

austrijoje buvusio parlamentaro išeitinė išmoka gali siekti 75 proc. gauto darbo užmokes-
čio, tačiau mokama tik trejus mėnesius. (delfi.lt, 2019-05-31)

Sekmadienį Kretingos meras antanas Kalnius savo socialinėje „facebook“ paskyroje pa-
sidalijo žinia, kad Kretingos rajone oficialiai patvirtintų koronaviruso atvejų jau 12, o 
CoViD-19 liga išplito ir ketverių asmenų šeimoje iš Kretingos miesto. (tv3.lt, 2020-04-05)

Šiuo metu turimais duomenimis, sąsajos tarp atvejų, patvirtintų dvejose siuvimo įmonėse, 
nenustatytos <...>. Be to, dar 13 asmenų užsikrėtė po kontakto su anksčiau patvirtintais 
atvejais. iš jų du atvejai užfiksuoti dvejose Vilniaus miesto mokyklose – Martyno Mažvy-
do ir gabijos progimnazijose. (lrytas.lt, 2020-09-11)

ji neabejoja, komfortabiliai ketverių kambarių buto erdvėje jaustųsi bet kuri šeima: tiktų 
jis ir porai, ir individo bohemai. (15min.lt, 2021-01-05)

Dauginės skaitvardžių formos bendrinėje lietuvių kalboje turi „specialią paskirtį atspin-
dėti savarankiškojo žodžio daugiskaitos formą tais atvejais, kai jis negali turėti vienas-
kaitos, bet vis tiek reiškia skaičiuojamus daiktus“ (Paulauskienė 1994: 243). Pateiktuose 
pavyzdžiuose daiktavardžiai, su kuriais eina dauginiai skaitvardžiai, nėra daugiskaitiniai. 
tiesa, gana dažnai tokie daiktavardžiai reiškia įvairias laiko kategorijas (mėnuo, savaitė, 
diena), tad galima daryti prielaidą, kad viena iš variacijos priežasčių gali būti kalbos 
vartotojų sąmonėje susidariusi netinkama analogija su daugiskaitiniu daiktavardžiu me-
tai, kuris, priešingai nei minėtieji daiktavardžiai, bendrinėje kalboje vartojamas su dau-
giniais skaitvardžiais (pvz., dveji metai). tokiu atveju daugines formas galima laikyti 
persistengimo klaidomis. tačiau vartosenoje nenorminis dauginių formų vartojimas api-
bendrinamas ir kitiems atvejams – kitokios semantikos daiktavardžiams. tai rodo pa-
grindinių ir dauginių formų vartojimo niveliaciją.

3. Nustatomas pagrindinis (b) ir atliepiamasis (a) variacijos narys (ar 
nariai (c, d...). Kadangi nagrinėjamuoju atveju žinoma, jog su skaičiais kaitomais daik-
tavardžiais norminis (kodifikuotas) variantas yra pagrindinės, o ne dauginės skaitvardžių 
formos, variaciją galima užrašyti taip:

ax [dauginė skaitvardžio forma] : bx [pagrindinė skaitvardžio forma],

kur x – gramatinė reikšmė „daugiau kaip vieno daikto, reiškiamo skaičiais kaitomu daik-
tavardžiu, kiekis“.

4. Nustatomas a varianto sisteminis tipas, potipis ir funkcinis tipas. aki-
vaizdu, kad nagrinėjamoji vartosenos variacija priklauso morfologijos lygmeniui. taigi jos 
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sisteminis tipas žymimas M, o toliau klasifikuojama atsižvelgiant į pagrindinio varianto 
gramatinės reikšmės aprašą lietuvių kalbos gramatikose. Sisteminis potipis šiuo atveju gali 
būti įvardijamas kaip dauginės formos, vartojamos vietoj pagrindinių formų.

Kadangi variantai a ir b neturi jokių funkcinių skirtumų, varianto a funkcinių po-
žymių nenustatyta.

nagrinėjant ir sisteminant ĮnKR variacijas, būtina patikrinti, ar jos fiksuotos ĮnKR 
inventoriuje. eKP duomenų bazėje randame du šaltinius, kuriuose pateikiama kalbos 
rekomendacijų dėl šio reiškinio vartojimo.
1) KPP2 (1985) abėcėliškai įdėta tokia rekomendacija:

dveji, dvejos – nevart. su skaičiais kaitomais ar vienaskaitiniais daiktavardžiais: Ten pra-
leido d v e j a s  (= dvi) savaites.

 Vart. su daugiskaitiniais daiktavardžiais: D v e j i  marškiniai. D v e j i  metai.

2) KP dalies „gramatinės formos ir jų vartojimas“ skyriuje „Pagrindinės ir dauginės 
formos“ (KP g 2002: 25–26) viena iš trijų rekomendacijų skirta nagrinėjamam dau-
ginių formų vartojimo atvejui:

dauginė forma dirbt. ntk. = pagrindinė forma su skaičiais kaitomais daiktavardžiais: Pra-
ėjo p e n k e r i  (= penki) mėnesiai ir d v e j o s  (= dvi) savaitės. <...>

Kiti šiame šaltinyje taisomi sakiniai su junginiais: ketverius šimtmečius, penkerių šviesme-
čių, šešerių šalių, septyneri šachtininkai, dvejų porų batų, vienerią porą.

Matyti, kad KPP2 (1985) pateiktas tik vienas leksikalizuotas atvejis ir nėra apiben-
drinamojo straipsnio, o KP (2002) pasielgta priešingai – leksikalizuotų atvejų atskirai 
neiškelta (jų susidarytų devyni – tiek yra dauginių skaitvardžių), bet įdėta bendra visiems 
šiems atvejams rekomendacija. Remtasi nemažu pluoštu taisymų iš XX a. pabaigos kalbos 
praktikos straipsnių periodinėje spaudoje ir „gimtosios kalbos“ žurnale. tie taisymai 
(penkeri, devyneri mėnesiai; trisdešimt septyneri šachtininkai; ketverius šimtmečius; dve-
jais bruožais; dvejoms dienoms; kelerių dešimčių; trejas žmonas; dvejuose pasauliuose ir 
kt.) rodo, kad reiškinys viešojoje vartosenoje buvo išplitęs. galima spėlioti, kad KPP2 
(1985) rengimo metu jis dar nebuvo dažnas, ypač spaudoje redaktorių išgaudytas, juolab 
kad KPP1 (1976) jo iš viso nebuvo įdėta. tačiau šis normos pažeidimas nebuvo atsiradęs 
naujai – ne kartą įvairiu metu taisytas jono jablonskio: trejis mėnesius, trejuose XIX 
šimtmečio dešimtmečiuose, šešeri keleiviai (žr. Piročkinas 1986: 117).

5. Nustatoma norminė a varianto vertė. Kadangi keli kodifikacijos šaltiniai 
daugines formas tiriamojoje variacijoje laiko nevartotinomis, neteiktinomis, Sąvade va-
riantas a kvalifikuotinas kaip neatitinkantis bendrinės kalbos normų.

³ ³ ³
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iš nagrinėtos variacijos pavyzdžio matyti, kad, sisteminant įvairuojančius, ypač nenaujus 
kalbos reiškinius, neužtenka ribotis tik vartosenos pavyzdžiais. Prireikia ir aprašomųjų 
veikalų, ir tų reiškinių vartojimo rekomendacijų istorijos.

turint galvoje tai, kad ĮnKR sąvadas yra išvestinis ĮnKR inventoriaus produktas, 
pirminis duomenų apdorojimas atliekamas jau sudarant inventorių – renkant duomenis 
ir fiksuojant variacijas. taigi, turint suinventorintą duomenų sankaupą, svarbiausias 
Sąvado sudarymo uždavinys – iš inventoriaus atrinkti stambiąsias variacijų grupes ir, 
suskaidžius smulkiau, sistemiškai pateikti Sąvade, dar kartą patikrinant kiekvieno varia-
cijos tipo pobūdį.

apskritai imant, ĮnKR sisteminimas nėra linijinis procesas: ištyrus nedidelę dalį 
duomenų, kuriamas sisteminimo modelis, tada jis taikomas didesnei duomenų imčiai, vėl 
tobulinamas ir vėl taikomas, kol pasiekiamas toks etapas, kai kiekvienas tiriamas ĮnKR 
randa savo vietą klasifikacijoje.

1.6. Pagrindiniai klasifikavimo kriterijai

Pagal ankstesniame skyriuje aprašytą klasifikacinių požymių tyrimo algoritmą atlikus 
esminių ĮnKR klasifikacinių požymių analizę, nustatyti šie ĮnKR sistematikai svarbūs 
klasifikavimo kriterijai:
1)  varijavimo vartosenoje pagrindas (t. y. bendras variantams turinys – reikšmė ar 

funkcija);
2)  variacijos narių statusas:

a)  atliepiamasis variacijos narys – klasifikuojamasis kalbos reiškinys;
b)  pagrindinis variacijos narys – klasifikuojamojo kalbos reiškinio atitikmuo67 

(atitikmenys) – toks, koks nurodytas kalbos rekomendacijoje arba funkcionuo-
ja vartosenos visete;

3)  vartosenos visete funkcionuojančios arba (ir) rekomendacijoje fiksuotos variacijos 
tipas;

4)  ĮnKR sisteminis tipas – pagal priklausymą kalbos lygmeniui ir smulkesnį jo reiški-
nių skirstymą;

5)  ĮnKR funkcinis tipas – pagal funkcines kalbos reiškinio ypatybes;
6)  ĮnKR santykis su bendrinės kalbos norma – toks, koks nurodytas kalbos rekomen-

dacijoje ar kituose kodifikacijos darbuose.
Šie kriterijai ir yra svarbiausi, sudarant ĮnKR sąvadą.

ĮnKR klasifikaciją kai kada keblią daro tai, kad kalbos praktikos reikalams papras-
tai net skirtingais pagrindais skiriami požymiai gali būti vienodai reikšmingi. todėl 
teikiant pirmenybę tik sisteminiams ĮnKR požymiams, kuriuos lemia vidinė kalbos reiš-

67 Kaip ir ankstesnėje monografijoje, norminiams kalbos rekomendacijose vertinamų arba vartosenoje fiksuotų reiškinių 
variantams pavadinti vartojamas terminas atitikmuo, nes jis apima plačiau nei pakaitas (žr. Miliūnaitė 2009: 190–191).
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kinių sandara (raiška), klasifikaciškai neišryškėtų kai kurių rūšių reiškinių – kad ir lek-
sikos – funkcinis skirtumas, svarbus norminamajam darbui. Kaip tik tam tikslui reikia 
ne tik turėti klasifikavimo kriterijus, bet ir atsižvelgti į jų sąveiką.

toliau nustatyti klasifikavimo kriterijai aptariami atskirai.

1.6.1. Varijavimo vartosenoje pagrindas

Kaip buvo matyti skyriuje 1.5. Klasifikacinių požymių tyrimo algoritmas, vienas iš svarbių 
variacijos požymių yra varijavimo pagrindas, kuris rodo, kas bendra variacijos nariams. 
Kitaip tariant, variacijos pagrindas yra būtina variantų egzistavimo sąlyga. Kadangi skir-
tingų kalbos lygmenų variacijos susidaro nevienodu pagrindu, šiam tikslui reikia turėti 
kiekvienai stambiajai variantų klasifikacinei grupei tinkamą sąvokų aparatą.

Variacijos pagrindas nustatomas substitucijos metodu (dėl sampratos žr. poskyrį 0.4.1. 
Variantų analizė), t. y. mėginant pakeisti vieną kalbos reiškinį kitu tame pačiame kon-
tekste. jeigu kalbos reiškiniai vienas kitą pakeičia be turinio plano pokyčių, jiems bendra 
reikšmė ar funkcija68 ir sudaro varijavimo pagrindą. Monografijoje vartojamas toks pa-
prasčiausios variacijos užrašymo būdas:

ax : bx, kur x – varijavimo pagrindas.

Kai kuriais atvejais varijuojančių reiškinių reikšmę ar funkciją apibrėžti gana pa-
prasta (pavyzdžiui, kokio nors darybos tipo veikėjų pavadinimai ar pan.), bet yra atvejų, 
kur tą reikšmę ar funkciją galima nurodyti tik apytikriai. Pirmiausia, gali būti ne visada 
aiškios, ne iki galo ištirtos normų ribos (pavyzdžiui, jungtuko kai, rečiau – kuomet, var-
tojimas šalutiniams laiko dėmenims jungti ir dėl vertimų iš anglų kalbos plintantys pa-
našūs sakinių modeliai, kai tik gretinami du – pagrindinio ir šalutinio sakinio – veiksmai; 
plg. KP S 3 2003: 29–30; Miliūnaitė 2011: 98–115).

antra, įvairiuose norminamuosiuose darbuose tas pats dalykas kartais apibrėžiamas 
nevienodai. gali skirtis terminai, pavyzdžiui, slinkties / judėjimo veiksmažodžiai, bevar-
dė giminė / negimininė forma. Pati reikšmė ar funkcija gali būti nusakoma remiantis 
skirtingais požymiais, dalį jų subendrinant ar, atvirkščiai, suskaidant į smulkesnius (pa-
vyzdžiui, prielinksnio pas ir kitų raiškos priemonių variantiška vartosena, reiškiant tu-
rėjimą, priklausymą, nuosavybę, veikėją).

Kad kelis kalbos reiškinius galima būtų laikyti įvairuojančiais vartosenos visete, 
kartais neužtenka vien nurodyti jiems bendrą reikšmę ar funkciją – esti įvairių formos 
ar semantikos apribojimų. Keli pavyzdžiai. Vardininkas : galininkas sakinyje gali atlik-
ti tą pačią funkciją – reikšti objektą. Kaip rodo eKP duomenys, ši variacija galima keliais 
atvejais: 1) su skaudėjimo reikšmės veiksmažodžiais ([skauda] galva : galvą); 2) su 

68 Plg. Vito labučio mintį dėl leksinės bei gramatinės reikšmės ir gramatinės funkcijos skirties: „Manytina, kad gramatinė, 
kaip ir leksinė, reikšmė turėtų būti orientuojama tik į žyminio ir žymiklio santykį, o funkcija paprastai suprantama 
kaip formos (ar kitos gramatinės raiškos) sąveikos rezultatas su kitomis formomis arba kaip vaidmuo aukštesnės pakopos 
vieneto turinyje“ (labutis 2004: 69).
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skatinamosiomis dalelytėmis še, te ([še] peilis : peilį); 3) beasmeniuose sakiniuose bend-
raties objektui reikšti ([laikas] bulvės : bulves [sodinti]). naudininkas : bendratis ir kitos 
raiškos priemonės tikslui reikšti varijuoja, kai tas naudininkas yra abstrakčiųjų veiksma-
žodinių -imas (-ymas) daiktavardžių; gyventojų pavadinimus reiškiantys vediniai, jeigu 
jie padaryti iš šalių pavadinimų su -ija, vartosenoje funkcionuoja su priesaga -ietis, -ė 
arba be jos ir t. t.

Kalbant apie bendrą variantams reikšmę ar funkciją, atsižvelgtina į tai, kad varian-
tai dažnai turi funkcinių ir stilistinių vartojimo skirtumų – kaip kad minėtos vardininko 
konstrukcijos, pavyzdžiui: laikas bulvės sodinti (senstanti ir besitraukianti iš vartosenos 
tarmybė). tai priklauso kitai ĮnKR požymių kategorijai (funkciniams tipams).

1.6.2. Variacijos narių statusas

Variacijos narių statusą iš esmės lemia jų santykis su bendrinės kalbos norma. Pagrindi-
nis variacijos narys yra tas, kuris geriausiai atitinka neutraliąją bendrinės kalbos normą 
ir yra variacijos atskaitos taškas. greta jo atsiradęs kitas variacijos narys (ar keli) mo-
nografijoje vadinamas atliepiamuoju. jis paprastai yra arba normos variantas, arba ne-
norminis reiškinys. taigi variaciją sudaro:

a [atliepiamasis variacijos narys] : b [pagrindinis variacijos narys].

nustatyti variacijos narių statusą reikia tam, kad būtų aišku, kurie ĮnKR variacijo-
se yra klasifikuojamieji. ĮnKR sąvado klasifikacija paremta atliepiamųjų variacijos narių 
sisteminiais ir funkciniais požymiais.

1.6.3. Variacijos tipai

Pagal ĮnKR klasifikacinių požymių tyrimo algoritmą nustačius vartosenos variaciją ir vari-
javimo pagrindą, reikia išsiaiškinti, kas būdinga variacijos narius siejantiems santykiams.

Variaciją paprastai sudaro mažiausiai du variantų lizdo nariai (a ir b), vartosenos 
visete konkuruojantys vienas su kitu. Pasitaiko ir išplėstesnių variacijų, pavyzdžiui: an-
tivakseris, -ė : antiskiepininkas, -ė : priešskiepininkas, -ė „kas nusistatęs prieš skiepus ir 
skiepijimą – skiepų priešininkas; kas priešiškas valdžios spaudimui skiepytis pandemijos 
metu“ (nD, žiūrėta 2022-04-25).

Kartais vieno iš dėmenų gali nebūti, t. y. jis potencialus, galintis atsirasti, – ypač 
tikėtinas, kai susiduriame su naujais leksikos reiškiniais. tokiu atveju variacija yra nuli-
nė, ir nesantis narys sutartinai žymimas Ø ženklu.

Pagal variacijos narių galėjimo pakeisti vienas kitą tame pačiame kontekste ypatumus, 
atsižvelgiant į jų formos ar reikšmės santykius, skiriami variacijos tipai. Pagrindiniai 
variacijos tipai apibūdinti 7-oje lentelėje.
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7 lentelė. Variacijos tipai

Eil. 
nr.

Variacijos 
tipai

Variacijos pobūdis
Sutartinis 
žymėjimas

Pavyzdžiai

1. laisvoji 
formos 
variacija

abu variacijos nariai turi tą pa-
čią leksinę ar darybos reikšmę 
arba gramatinę funkciją ir gali 
pakeisti vienas kitą pagal ekvi-
valentinę distribuciją

ax : bx selfis : asmenukė;
kompiuteristas : kom-
piuterininkas;
atvejas : atvejis;
atstovauti ką : kam

2. laisvoji 
reikšmės 
variacija

atliepiamasis variacijos narys 
leksinę ar darybos reikšmę arba 
gramatinę funkciją perima iš 
pagrindinio variacijos nario

ay←x : bx abuojas, -a : abejingas, 
-a;
[avilių drėgmės] surin-
kėjas : surinktuvas

3. funkcinė 
variacija

variacijos nariai ne visada gali 
vienas kitą pakeisti dėl savo 
funkcinių požymių (dažniausiai 
dėl skirtingų vartojimo sričių 
ar stilistinių atspalvių)

ax(f1) : bx(f2) begemotas laisv. : 
hipopotamas zool.;
rudenio laisv. : 
rudens neutr.

4. Dalinė 
variacija

variacijos nariai gali pakeisti 
vienas kitą, bet ne visais atve-
jais (galimi kryžminės arba  
inkliuzinės distribucijos san-
tykiai)

ax, y : bx

ax : bx, y

ax, y : bx, z

ir pan. de-
riniai

meniu : valgiaraštis69;
bei : ir;
bėgąs : bėgantis70

5. nulinė 
variacija

tam tikru laikotarpiu funkcio-
nuoja tik vienas variacijos na-
rys, tačiau praeityje buvo arba 
ateityje potencialiai numatomas 
ir antrasis

ax : Ø spoilinti71 : Ø;
pičas72 : Ø

6. Perteklinė 
variacija

vienas iš variacijos narių turi tą 
pačią reikšmę ar atlieka tą pa-
čią funkciją be papildomo (per-
teklinio) elemento, kurį turi ki-
tas variacijos narys

ax : Ø b x minimaliausias, -ia : 
minimalus, -i;
kažkur tai : kažkur;
[Atkreipkite dėmesį] į 
tai, [kaip jie atrodo] : 
[Atkreipkite dėmesį,] Ø 
[kaip jie atrodo]

69 Meniu	 turi	 ir	 kitą	 reikšmę:	kompiuterijoje	 tai	 „operacijų	 (funkcijų)	 arba	 jų	grupių,	 vadinamų	meniu	 elementais	 arba	
meniu	punktais,	pavadinimų	sąrašas“	(EKŽ),	tad	ne	visuose	kontekstuose	meniu ir valgiaraštis	yra	variantai.

70	 Plačiau	apie	šių	dalyvinių	formų	skirtumus	žr.	skyrelyje	2.3.2.2. Žodžių formų daryba,	[M	daryb.	1.1].
71 Spoilinti	„atskleisti	kūrinio	(filmo,	knygos)	siužetą	tiems,	kurie	jo	dar	nematė	(neskaitė)“;	adekvataus	lietuviško	atitik

mens	šiai	anglybei	kol	kas	nefiksuota	(ND,	žiūrėta	20210103).
72 Pičas	–	„trumpas	idėjos	pristatymas	(pavyzdžiui,	projektų	konkurse)“	(ND,	žiūrėta	20220626).
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tiesa, variacijos narių tarpusavio pakeičiamumas dažniausiai yra vienkryptis: jie gali 
būti vartojami ne pramaišiui, o tik vienam stumiant antrą iš vartosenos, bet ne atvirkščiai. 
Pavyzdžiui, būdvardis energetinis, -ė („susijęs su energetika“) vartosenoje neretai pai-
niojamas su panašiai skambančiu, bet kitos reikšmės būdvardžiu energinis, -ė („teikian-
tis energijos“) ir netinkamai pavartojamas pastarojo pozicijoje. tačiau priešingos krypties 
variacijos, kad energinis, -ė būtų pavartojamas ten, kur reikia būdvardžio energetinis, -ė, 
regis, nepasitaiko. todėl, atsižvelgiant į vieno variacijos nario dominavimą, ir jo reko-
mendacija73 formuluojama vienakryptiškai, plg.:

energetinis, ‑ė ntk. r. „teikiantis energijos“ = energinis, -ė; energijos (kilm.).

	 Organizmą labai rūgština kava, juodoji arbata, alkoholis, energetiniai (= energiniai) 
gėrimai.

	 Mūsų parduotuvėje didelis energetinių (= energinių) papildų pasirinkimas.
<...>

Vart. r.:
susijęs su energetika:

Tuo metu Europos Parlamente prasidėjo diskusijos dėl naujosios ES energetinio 
saugumo strategijos.

Puoselėjami augalai atnaujina energetinį namų lauką.

taigi pagal variacijos kryptį galime skirti lygiaverčius ir dominuojančiuosius variacijų 
narius. Per laiką variacijos kryptis gali keistis, ir tai nustatyti įmanoma turint reprezen-
tatyvių vartosenos duomenų statistikos.

1.6.4. Sisteminiai tipai

Kadangi variaciją (išskyrus nulinę), sudaro ne mažiau kaip du variantų lizdo nariai, kyla 
klausimas, kas yra tikrasis klasifikavimo objektas: vienas kuris nors iš variantų ar visas 
jų lizdas?

atsakymą į šį klausimą lemia Sąvado paskirtis – pateikti susistemintus ĮnKR pagal 
struktūrines jų ypatybes, turint galvoje ir šių reiškinių santykį su kodifikuotomis bendri-
nės kalbos normomis. Kadangi norminamajam darbui rūpi visa, kas vartosenoje funkcio-
nuoja kaip neutraliosios normos variantai, t. y. visa, kas yra šalia neutraliosios normos, 
suprantama, kad klasifikacijoje tikslingiausia remtis tų neutralių normų (pagrindinių va-
riantų) atliepiniais, skirtingai, negu elgiamasi aprašomosiose gramatikose, kur klasifika-
cijų išeities taškas iš esmės esti norminiai (paprastai ir sisteminiai) kalbos reiškiniai. tai-
gi kaip klasifikavimo objektas iškeliami daugiau ar mažiau nuo neutraliųjų bend rinės 
kalbos normų pasislinkę kalbos reiškiniai – ir normų variantai, ir normų pažeidimai. 

73 Rekomendacija cituojama iš rengiamos „Kalbos patarimų“ dalies „Žodžių reikšmės“ (KP l 2).
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Pavyzdžiui, normų kodifikacijai aktualu įvairuojanti veiksmažodžio tikėti (r. „laiky-
tis religinių įsitikinimų“, DlKŽ8i) valdymo raiška: tikėti į ką : tikėti kam : tikėti ką. todėl 
klasifikaciniais vienetais pasirenkami nenorminiai arba ties normos ir ne normos riba 
esantys (kintančios kodifikacijos74) variantai tikėti į ką ir tikėti kam (vienas priklauso 
prielinksnio į, kitas naudininko sisteminiam tipui). tokį požiūrį remia kalbos rekomen-
dacijų pateikimo įvairiuose šaltiniuose (klaidų ir jų taisymų sąrašuose, kalbos vadovuose 
ir pan.) tradicija.

taigi ĮnKR sistematikos išeities taškas – formalieji, t. y. kalbos vienetų struktūros, 
ypatumai. Pagal vartosenai aktualius reikšminius kalbos vienetus (varijavimą jų ribose) 
skiriami kelių rūšių variantai: žodžio formų, žodžių kaip leksikos vienetų, žodžių jungi-
nių bei konstrukcijų ir sakinio vidinės sandaros variantai. Visi jie sudaro stambiausius 
klasifikacijos vienetus – klases, skiriamas, atsižvelgiant į kalbos lygmenis (Miliūnaitė 
2009: 153). Svarbiausi sisteminiai variantų požymiai bendrais bruožais buvo aptarti pa-
teikiant pirminę variantų klasifikaciją (ten pat, 153–173). Rengiantis išsamesnei klasifi-
kacijai, reikia panagrinėti ir kai kuriuos mažiau tirtus ĮnKR požymių skyrimo aspektus.

Vartosenos variantai, atsižvelgiant į kalbos lygmenis ir juos sudarančius kalbos 
vienetus, buvo suskirstyti į 8-ias dalis (žr. 8-ą lentelę, iš: Miliūnaitė 2009: 176). Kadangi 
kalbos sistemos realizacija pereina per normos filtrą, be to, pačią bendrinę atmainą vei-
kia ktos ãtmainos ir ktos kaǥbos, kai kurie ĮnKR išeina už kalbos sistemos ribų (turima 
galvoje svyruojančios normos ir jų pažeidimai). todėl ir stambiausi Sąvado klasifikaciniai 
vienetai ne visai atitinka kalbos lygmenų pavadinimus. lentelėje garsinio ir grafinio 
varijavimo eilutės patamsintos, nes, kaip minėta Įvade, šie reiškiniai nėra monografijos 
tyrimo objektas.

8 lentelė. Stambiausia vartosenos variantų klasifikacija, 

atsižvelgiant į kalbos lygmenis

Varijavimo rūšys
Variantų sąvado 

klasifikaciniai vienetai
Sutartinis žymėjimas 

Sąvade

i. leksinis varijavimas 1. leksikos variantai L

ii. gramatinis varijavimas

2. Žodžių sandaros variantai ŽS

3. Morfologijos variantai M

4. Sintaksės variantai S

iii. garsinis varijavimas
5. tarties variantai T

6. Kirčiavimo variantai K

iV. grafinis varijavimas
7. Rašybos variantai R

8. Skyrybos variantai SK

74 Dėl konstrukcijos tikėti į ką kodifikacijos kaitos žr. išnašą Sąvade: tikėti į ką [S į 3.1.14].



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys100

jau atliekant pirminę variantų klasifikaciją buvo matyti, kad, suskirsčius variantus 
į stambiausias grupes, smulkesnei klasifikacijai reikia ieškoti skirtingų kriterijų, atsižvel-
giant į tų grupių sisteminius ir funkcinius požymius.

Sisteminiai ir kai kurie funkciniai variantų požymiai nustatomi ištyrus, iš kur kyla 
(ar – naujų reiškinių atveju – gali kilti) ir kuo paremtas konkrečios variacijos narių va-
riantiškumo, t. y. galėjimo pakeisti vienas kitą, santykis. Kitaip tariant, aiškinamasi, koks 
variacijų pagrindas (plačiau žr. poskyrį 1.6.1. Varijavimo vartosenoje pagrindas) ir kokie 
ĮnKR struktūriniai bei funkciniai požymiai šiai variacijai svarbūs, kuo variacijos narių 
raiška skiriasi. Pasitaiko, kad tas pats kalbos reiškinys gali įeiti į skirtingas variacijas. 
Pavyzdžiui, būdvardis efektingas, -a kaip skolinys šaltinyje KP l 1 (2005 ir 2013) sudaro 
variaciją su lietuviškais atitikmenimis:

efektingas, ‑a tarpt. ‖ įspūdingas, -a; stulbinantis, -i.

taip pat šis būdvardis sudaro kitą – reikšmės variaciją su būdvardžiu efektyvus, -i, plg. 
rekomendaciją šaltinyje KPP2 (1985):

efektingas – r. „veiksmingas, paveikus“ geriau efektyvus: Vaistai buvo nepakankamai efek-
tingi (– efektyvūs). Rezervatai – efektinga (– efektyvi) gamtos apsaugos priemonė.

 Vart. r. „darantis įspūdį“: Efektingas disko metimas, efektingas šuolis. Šis cirko triu-
kas labai efektingas. Pasakojimą jis norėjo padaryti efektingesnį.

taigi būdvardis efektingas, -a klasifikuotinas dvejopai: pirmu atveju jis pateks prie lek-
sikos skolinių, antru atsidurs kitame leksikos skyriuje – prie įvairuojančių žodžių reikšmių. 
Panašiai homonimiškomis variacijomis laikytinos ir tos, kurias sudaro, pavyzdžiui, prieš-
dėliniai veiksmažodžiai perduoti, perskaityti, praeiti ir pravesti. Vienais atvejais galima 
kalbėti apie įvairuojančias šių žodžių reikšmes, taigi jie priskiriami leksikos žodžių reikš-
mių grupei, kitais atvejais – apie įvairuojančius priešdėlius, taigi šie veiksmažodžiai pri-
skiriami ir žodžių sandaros reiškiniams75.

Pagrindinis ĮnKR klasifikacinis vienetas monografijoje vadinamas sisteminiu tipu. 
tai būtinas Sąvado elementas. apibendrintai galima sakyti, kad sisteminis tipas rodo 
formos variacijas tos pačios reikšmės (pavyzdžiui, leksinės, gramatinės, darybos reikšmės) 
pagrindu. išimtį sudaro tik žodžių reikšmių variantai tos pačios leksemos pagrindu.

nustatyti sisteminius įvairuojančių kalbos reiškinių tipus svarbu ne tik dėl pačios 
ĮnKR klasifikacijos, bet ir taikomuoju aspektu. Konkrečių kalbos reiškinių, ypač naujai 
atsiradusių, priskyrimas sisteminiams tipams leidžia atskleisti tų reiškinių bendrumus ir 
skirtumus, o tai savo ruožtu sudaro pagrindą sistemiškesnei kodifikacijai. Skirtingų 
stambiųjų grupių ĮnKR formalieji požymiai gerokai skiriasi, todėl sisteminiai tipai Są-
vade nėra susieti vieno loginio pagrindo, kurio atsisakyti klasifikuojant verčia kalbos 

75 Konkrečių variacijų pavyzdžių galima rasti eKP. atlikus kiekvieno žodžio paiešką be nustatytų eKP dalių (leksikos ar 
kt.) filtrų, pateikiami keli skirtingoms eKP dalims priklausantys įrašai.
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lygmenų nevienodumai (žr. Miliūnaitė 2009: 164–176). Vienur svarbiau reiškinio kilmė 
(pavyzdžiui, leksikoje), kitur – atliekamos funkcijos (pavyzdžiui, linksnių ar prielinksnių 
vartojimo variantai). todėl kiekvienas ĮnKR stambiosios grupės pogrupis Sąvade apra-
šomas ir pateikiamas atskiromis lentelėmis.

1.6.5. Funkciniai tipai

Didžioji norminių kalbos reiškinių dalis sudaro neutralųjį kalbos sluoksnį ir yra tinkami 
bet kuriai komunikacinei situacijai. funkciniai ĮnKR tipai žymi kalbos reiškinių santykį 
su neutralia dabartinės bendrinės kalbos norma ir rodo papildomą funkcinę jų ypatybę. 
funkciniai tipai sietini su išoriniais šių reiškinių požymiais, susiklostančiais per ilgesnį 
laiką arba atsirandančiais konkrečiu variantų funkcionavimo vartosenoje metu. išorinius 
ĮnKR požymius galima grupuoti pagal įvairius kriterijus: socialinius (kalbos vartotojų 
priklausymą socialiniams sluoksniams, profesinį priklausymą, amžių, lytį, išsilavinimą 
ir pan.), geografinius, situacinius (pagal komunikacijos akto ypatumus), funkcinius (sti-
listinės ypatybės, paplitimas, reguliarumas, konkurenciškumas) ir pan. (plačiau žr. Mi-
liūnaitė 2001: 27–34; 2009: 154–162).

Kokius funkcinius požymius tikslinga skirti klasifikuojant ĮnKR? Keblu tai, kad 
šie požymiai, imant konkrečius reiškinius, yra nestabilūs: jie kinta per laiką priklauso-
mai nuo vartosenos ir gali priklausyti nuo tyrėjo požiūrio ar bendro susitarimo (pavyz-
džiui, ar reiškinys laikytinas tarmybe). Sąvadui svarbiausi tie ĮnKR funkciniai požymiai, 
kurie mažiau priklauso nuo kintančių vartojimo aplinkybių (ypač kalbėjimo situacijos 
ir vartotojų socialinių požymių) ir gali teikti papildomos, sisteminių tipų neapimamos 
informacijos, taigi tokie, kurie yra ne situaciniai, o susiję su stabilesniais kokybiniais 
vartosenos ypatumais. Pabrėžtina, kad ĮnKR klasifikavimo pagal funkcinius tipus tiks-
las – rasti tokius parametrus, kurie būtų papildomas pagrindas (greta vartojimo dažnu-
mo, konkurencijos ir kt. požymių) stebėti šių reiškinių vartojimo dinamiką.

Praktiniais, kartu ir kalbos norminimo tikslais sudaromai ĮnKR klasifikacijai reikš-
mingi funkciniai požymiai skiriami, atskaitos ašimi imant neutralią poziciją ir joje 
išdėstytus šešis kalbos reiškinių funkcionavimo parametrus (plg. Miliūnaitė 2001: 
27–34; nurodytoje publikacijoje pateikta schema šioje monografijoje gerokai patobulin-
ta, žr. 27-ą pav.). Pagal neutraliąją ašį priešpriešos būdu sugrupuoti ĮnKR klasifikacijai 
svarbūs funkciniai tipai.

toliau svarbiausi ĮnKR funkciniai tipai apžvelgiami pagal skyrimo pagrindą.
Kalbos reiškinių kilmė. neutraliuoju atskaitos tašku laikant lietuviškąją varto-

seną, yra prasminga atskirti savakilmius ir svetimus kalbos reiškinius. tokiu atveju rei-
kia paaiškinti, kad lietuviškoji vartosena apima tai, kas per laiką į lietuvių kalbą yra 
įaugę, prie jos sistemos pritapę, bet kilmės atžvilgiu gali būti ir nebūtinai sava. Pavyzdžiui, 
tokie yra senieji norminiai skoliniai (agurkas, batas, knyga, pinigas), kurių svetimumas 
pagal kilmę jau išblukęs ir vartotojų nejaučiamas, panašiai kaip ir su žodžiais pasiskolin-
ti svetimi garsai f, ch, h, įtraukti į bendrinės lietuvių kalbos fonemų sistemą.



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys102

norminimui galintis būti aktualus svetimo reiškinio požymis būdingas visų aštuonių stam-
biųjų sisteminių klasių kalbos reiškiniams (neišskiriant nė rašybos ir skyrybos ar tarties) 
ir klasifikaciškai yra svarbus, kai norima atskirti visus šio funkcinio tipo reiškinius.

Svetima gali būti kalbos reiškinio forma – skolinta (pavyzdžiui, selfis „autoportre-
tinė nuotrauka, dažniausiai daroma išmaniuoju telefonu ir dedama į socialinius tinklus“) 
arba versta (pavyzdžiui, darboholikas, -ė „priklausomas nuo darbo žmogus; ilgai, bet 
dažniausiai neefektyviai dirbantis žmogus“, plg. anglų k. workaholic; rusų k. трудоголик; 
работоголик). taip pat galima kalbėti apie reikšmės skolinius. Pavyzdžiui, perspjauti, 
be norminės reikšmės, vartojamas ir skolinta reikšme „pralenkti, pranokti“; išdurti – 
skolinta reikšme „apgauti, apmauti“. abi šios reikšmės iš žargono perėjusios į slengą ir 
neretos viešojoje vartosenoje, nors patys kalbos vartotojai jų svetimumo gali ir nejausti. 
antai atėjusi nauja ilgiausiai (nuo 1946 m.) be pertraukos tuo pačiu pavadinimu einančio 
kultūros žurnalo „literatūra ir menas“ redaktorė vartoja veiksmažodį perspjauti pirma-
jame prisistatomajame interviu:

27 pav. ĮNKR funkciniai tipai
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(delfi.lt, 2022-06-06)

Pažymėtina, kad leksikos reiškiniams skirts sãva – svẽtima yra ypač svarbi, ir funkcinis 
tipas paprastai lemia sisteminį tipą, todėl pagal kilmės kriterijų skiriami leksikos požymiai 
nurodomi prie sisteminių, o ne prie funkcinių požymių (plačiau apie leksikos reiškinių 
klasifikaciją žr. skyriuje 2.1. Leksika).

Kiek problemiška yra kalbėti apie skolintus gramatikos (žodžių sandaros, morfolo-
gijos ir sintaksės) reiškinius: ar juos skirti prie skolintų, ar prie verstų reiškinių? Kai kur 
tai aiškiai atsiskiria. Pavyzdžiui, svetima daiktavardžių priesaga -ka arba tarptautinių 
žodžių baigmuo -istas, -ė, su kuriais lietuvių kalboje padaroma hibridų, klasifikuotini 
kaip skolintos darybos priemonės, o netinkama darybos reikšme – įrankiams bei prie-
taisams pavadinti – vartojama daiktavardžių priesaga -tojas laikytina verstiniu reiškiniu.

jeigu manysime, kad skolinamas morfologinis ar sintaksinis modelis, kuris įgauna 
lietuvišką leksinį pavidalą (pavyzdžiui, pareisiu ant pietų, plg. rusų k. приду на обед, 
bendrinės lietuvių kalbos norma pareisiu pietų), tokius reiškinius galima laikyti grama-
tiniais skoliniais arba vertiniais. Sąvade laikomasi požiūrio, kad formalieji abiejų kalbų 
reiškinių skirtumai leidžia lietuvių kalboje vartojamus variantus laikyti vertiniais.

Vartojimo laikas. Klasifikuojant ĮnKR pagal neutralųjį dabartinio laikotarpio 
vartosenos požymį, funkciškai reikšmingos yra dvi priešingybės: senstantys ar pasenę 
(t. y. besitraukiantys ar jau pasitraukę iš aktyviosios vartosenos) reiškiniai, sudarantys 
vadinamąją liekamąją variaciją (anglų k. residual variation) (Cameron 1995: 56; taip pat 
plg. Miliūnaitė 2009: 208–209), ir nauji reiškiniai (plačiau žr. Mikelionienė 2000: 15–21, 
Miliūnaitė 2000a: 3–14, jakaitienė 2010: 205–219). tai daugiausia su įvairiais žodžio pa-
vidalais susiję ĮnKR – leksiniai vienetai, jų reikšmės, taip pat dariniai ar žodžių darybos 
modeliai, nes gramatikos reiškinių slinktys laiko atžvilgiu yra lėtesnės.

Riba, skirianti pasenusius ir senstančius kalbos reiškinius, nėra ir negali būti griež-
ta. galima kalbėti tik apie statistiškai reikšmingą polinkį: ar tam tikro laikotarpio var-
tosenoje reiškinys dar fiksuojamas, ar jo vartojimas, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, 
darosi vis mažiau aktualus. Papildomų duomenų teikia pasirinktų laikotarpių kalbos 
sistemą, normas ir vartoseną aprašantys ir kodifikuojantys šaltiniai, taip pat vartotojų 
kalbinių nuostatų tyrimai.

Pavyzdžiui, neutralioje dabartinėje vartosenoje būtų sunku aptikti lenkų kalbos sko-
linį ibrikas (lenkų k. imbryk) r. „1. arbatinis; 2. indelis arbatžolėms užplikyti“ ar juolab 
mažybinę formą imbričkas (lenkų k. imbryczyk) (plg. lKŽi, kur imbrikas ir imbričkas 
pateikiami su kryžiuku, t. y. kaip svetimybės).

KP (1939) pateikiama rekomendacija:

imbrikas (lenk. i m b r y k ) – arbatnis, -io, arbatinùkas.
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Į KPP (1985) taip pat šis žodis dar įdėtas:

imbrikas n. svet. – arbatinùkas.

KP (2005, 2013) imbriko rekomendacijos nebėra.
DlKt rastas tik vienas šios šaknies žodžio pavyzdys, kuris rodo, kad dabartinei 

vartosenai imbrikas nebūdingas, o jeigu pavartojamas, tai tik kaip ankstesnio laikotar-
pio realija:

arbatžoles užplikydavo arbatinuke (imbrikėlyje76), vandenį užvirindavo arbatinuke (čai-
nike). (Liaudies kultūra, 1995).

Paieškos įrankiu „google“ ieškant įvairių imbriko linksnių, taip pat dabartinės vartosenos 
pavyzdžių nėra, arba juose šis žodis retkarčiais pavartojamas kaip stilistiškai motyvuotas, 
siejamas su tam tikra aplinka ir laikmečiu, pavyzdžiui:

ant krosnies padedu imbriką (metalinis arbatinis vaistažolėms) su vandeniu. Įdedu liep-
žiedžių, prisirinktų dar vasarą. Uždegu malkas. Krosnyje, linksmai traškėdami, pradeda 
degti sausi žabai. net pačiam linksmiau pasidaro. (delfi.lt, 2012-11-08. Skaitytojo rašinys, 
laimėjęs konkursą „Kaip greitai ir efektyviai pasveikti?“)

Kalbos vartotojų nuostatas dėl imbriko įdomiai atskleidžia 2004 m. populiaraus interneto 
forumo diskusija, kurioje temą pradėjęs jos dalyvis klausia, kaip lietuviškiau – čainykas 
ar imbrikas ir kuo jie skiriasi. Diskusijos dalyvių reakcija panaši – vieniems tai iš viso 
negirdėtas žodis, kiti prisipažįsta kažkur šį žodį girdėję77, bet nelabai galėtų pasakyti, ką 
jis reiškia (žr. 28-ą pav.).

Visi minėti faktai leidžia žodį imbrikas variacijoje su arbatinuku laikyti dabartinės 
vartosenos atžvilgiu pasenusia svetimybe, nors kartu išnyksta skirtumas tarp dviejų 
reikšmių: „arbatinio (vandeniui virinti)“ ir „indelio arbatžolėms plikyti“. 

Kitas šios variacijos narys, pasitaikęs ir kai kuriuose pavyzdžiuose, – svetimybė čiai-
nikas (variantai čiainykas, čainikas) (rusų k. чайник). jis taip pat buvo taisomas KP (1939):

čainikas (lenk. c z a j n i k , rus. č a j n i k ) – arbatnis, -io.

Vėlesniuose kalbos vadovuose čiainikas figūruoja (žr. 29-ą pav.), KP l 1 (2013) laikomas 
senąja svetimybe, bet iš lietuvių kalbos (kasdienio buitinio stiliaus, vyresnių žmonių 

76 Čia ir kitur vartosenos pavyzdžiuose paryškinta mano. – R. M.
77 tikėtina, kad kai kuriems vidurinės kartos lietuvių kalbos vartotojams imbrikas galėjo būti girdėtas iš tarminės aplinkos, 

vyresniosios kartos arba (kaip ir šios monografijos autorei) iš juozo Balčikonio dar prieš antrąjį pasaulinį karą verstos 
Hans’o Christian’o andersen’o pasakos „Šeimedžio močiutė“, plg.: Motina susijuokė, pridėjo į imbriką šeimedžio žiedų 
ir ėmė virti (cituojama iš vėlesnio leidimo, kur imbrikas paliktas neredaguotas: H. K. andersenas. Pasakos. Vertė juozas 
Balčikonis. Vilnius: Vaga, 1966, p. 111).
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28 pav. Diskusijų forumo temos „čainykas ar imbrikas??“ 

fragmentas (banga.tv3.lt, žiūrėta 2021-01-19)

29 pav. Trijų kalbos vadovų rekomendacijos dėl čiainiko vartojimo 

(e.kalba.lt, žiūrėta 2021-01-19)

kalbos) dar nėra visiškai pasitraukęs. taigi pagal funkcinį tipą čiainikas gali būti laikomas 
senstelėjusiu, kalbos vartotojų dar nepamirštu, tačiau jau besitraukiančiu iš dabartinės 
vartosenos žodžiu ir dažniau vartojamu motyvuotai, jaučiant jo svetimumą.
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lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne fiksuotas dar vienas arbatinio pavadinimas – 
gaivãnas (ir variantas gaivanis):

gaivanas (kinų k., anglų k. perraša gaiwan) „kiniškas dubenėlis (arbatinis) su dangteliu 
arbatai plikyti“. nD (žiūrėta 2021-01-19).

jis laikytinas nauju lietuvių kalbos reiškiniu (pagal nD sudarymo principus ir šio žodžio 
nebuvimą atraminiuose žodynuose) ir daliniu arbatinio variantu (sinonimu, priklausan-
čiu tai pačiai semantinei grupei), nes reiškia tam tikrą kitos kultūros realiją.

taigi į Sąvadą patenka ir dabar jau pasenusių, tačiau tiriamuosiuose rekomendacijų 
šaltiniuose fiksuotų kalbos reiškinių. jie paryškina vartosenos ir normų kaitą, nes leidžia 
mums geriau pajusti laiko atstumą, kuris juos skiria nuo šių dienų.

Kalbos vartotojų amžius. Kaip neutrali imama vidurinės kartos kalba. Sociolo-
giškai tai maždaug 40–65 m. amžiaus žmonės (plg. Spitze et al. 1994: 109). Kitaip tariant, 
ši karta kalbos vartotojų skalėje laikoma nežymėtuoju nariu. ji išlaiko kalbos vartojimo 
pusiausvyrą, yra sukaupusi tradicinių kalbos raiškos priemonių arsenalą ir sugeba grei-
čiau perimti dalį naujovių nei vyresnioji karta. Kaip priešpriešą vidurinei kartai galima 
skirti vyresniosios kartos ir jaunimo bei vaikų vartojamą kalbą78.

Kalbos reiškinių funkcionavimo laikas turi sąsajų su vartotojų amžiumi: kiekviena 
karta, be visuotinių kalbos reiškinių, vartoja ir tik jai būdingų, ypač leksinės raiškos, 
priemonių (plačiau žr. Coupland, Ylänne-McEwen 2006: 2334–2340; Miliūnaitė 2007: 
13–16 ir ten nurodytą literatūrą). nugyvenus kartai, iš vartosenos traukiasi ir kai kurie 
kalbos reiškiniai, o su naujomis kartomis atsiranda ir naujų kalbos dalykų. Ypač tai 
nesunku pastebėti nagrinėjant skirtingų kartų vartojamus žargono sluoksnius. Pavyz-
džiui, vidurinė karta jaunystėje vartojo rusiškos kilmės žargoną ir slengą, dabartinis 
jaunimas – angliškąjį (plg. populiarius tarp dabartinio jaunimo jaustukus cool, sorry, 
ups, wow ir pan., žr. nD).

tačiau tiesioginis priklausymas tarp vartotojų amžiaus ir kalbos reiškinių vartojimo 
laiko yra gerokai sąlygiškas. nauji reiškiniai gali būti vartojami visų amžiaus grupių, ir 
tai nemažai priklauso nuo vartojimo srities – ar kalbos naujovė būdingai bendrajai, ar 
specialiajai vartosenai. Pavyzdžiui, žodis bankomatas, lietuviškojoje vartosenoje pradėjęs 
aktyviai funkcionuoti ne vėliau kaip 1995 metais79, po kiek laiko paplito visose socialiai 
aktyviose amžiaus grupėse. Kiek vėliau ėmė plisti hibridinis naujadaras mokomatas80, o 
koronaviruso pandemijos metu (nuo 2020 m.) visose amžiaus grupėse suaktualėjo hibri-
dų paštomatas („savitarnos siuntų terminalas“, nD) ir maistomatas („internetinės pre-
kybos maisto produktais siuntų terminalas“, nD) vartosena.

78 Sociolingvistikoje kalbos vartotojų skirstymas į kartas įvairuoja; šiuo kartu nėra būtina tiksliai apibrėžti amžiaus grupių 
ribas, nes tiriamoji viešoji vartosena šiuo atžvilgiu dažniausiai yra indiferentiška.

79 iki tų metų šis tarptautinis žodis vartosenoje pasitaikydavo kalbant apie užsienio ekonomikos realijas. Pirmąjį bankomatą 
lietuvoje 1995 metais įrengė SEB bankas.

80 lietuviškojoje vartosenoje žodis mokomatas kartu su taip pavadintu bankomatu, skirtu įvairioms įmokoms ir mokesčiams 
susimokėti, lietuvos pašto iniciatyva atsirado 2010 metų vasarį.
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Suprantama, kad tokių duomenų, išskyrus gal tik kai kurią vaikų kalbai būdingą lek-
siką (žr. Černiutė 2000: 163), aprašomieji ir norminamieji veikalai sistemiškai nepateikia, 
tad nustatyti šios rūšies funkcinius tipus galima tik turint nuodugnių vartosenos tyrimų.

Kalbos atmainos. Pagal kalbos atmainų santykius funkciškai klasifikuojant ĮnKR, 
svarbus bendrinės kalbos santykis su kitomis atmainomis. Bendrinė lietuvių kalba, bū-
dama viena iš nacionalinės kalbos atmainų ir funkcionuodama kaip visuotinės vartosenos 
dalis, yra veikiama ir pati veikia kitas atmainas – geografinius dialektus (tarmes) ir 
socialinius bei profesinius dialektus. Dėl įvairių priežasčių – sąmoningai arba be specia-
lios paskirties – vienų atmainų elementų gali būti pavartojama kitose atmainose.

Bendrinė lietuvių kalba funkcinių tipų klasifikacijoje imama kaip neutrali atmaina, 
sukurta remiantis vienos tarmės pagrindu ir ilgainiui išsirutuliojusi į savarankišką lietuvių 
kalbos atmainą. jos santykis su pamatine tarme ir kitomis tarmėmis keičiasi (plg. Klima-
vičius 2002: 8–10). tačiau tarminių elementų, t. y. savotiškų tarminių skolinių (žodžių, jų 
reikšmių, darybos ir kaitybos elementų, sintaksinių konstrukcijų ir t. t.) – ir vartojamų 
stilistiškai, ir natūraliai geografiškai žymėtų, – bendrinės kalbos vartosenoje iki šiol, kad 
ir palyginti nedaug, esama. tai lemia artimesnis kai kurių kalbos vartotojų santykis su 
kuria nors tarme ir ypač pusiau tarminės kalbos vartojimas (plg. Pupkis 2005: 107–110).

lietuvių kalbotyros darbuose galima įžvelgti dvejopą tarminių elementų, vadinamų 
tarmybėmis, sampratą. leksikologijoje tarmybėmis – tarmine leksika – vadinami „leksi-
kos vienetai, žinomi tik tam tikros tarmės teritorijoje“ (jakaitienė 2010: 176). taigi tai 
savita kurios nors tarmės leksikos dalis, kuri skiriasi nuo kitų tarmių ar stambesnių 
kalbos atmainų leksikos (plačiau apie leksines tarmybes žr. poskyryje 2.1.4. Funkciškai 
žymėtieji leksikos vienetai). tai neutralioji tarmybių samprata.

norminamajai kalbotyrai tarmių faktai aktualūs kiek kitu atžvilgiu: tai tarmės ele-
mentai, patekę į kitą atmainą (t. y. šiuo atveju į bendrinę kalbą). tik pastarieji elementai 
šioje knygoje ir vadinami tarmybėmis (tarptautinis atitikmuo – dialektizmas). Panašiai 
bendrinės kalbos normos atžvilgiu tarmybės apibūdinamos „Kalbotyros terminų žodyne“ 
(KtŽ 1990: 205):

fonetinė, gramatinė, leksinė ar žodžių darybos ypatybė, būdinga kuriai nors tarmei, bet 
neįėjusi į literatūrinės kalbos normą ir vartojama kitoje kalbinėje aplinkoje – paprastai li-
teratūrinės kalbos vartotojų, kilusių iš tos tarmės. <...> grožinėje literatūroje tarmybės 
vartojamos kaip stilizacijos priemonė.

Su bendrine kalba tarmybių sąvoką sieja ir lKE (2008: 539–540):

tarmýbės, dialektizmai, – kuriai nors tarmei būdingos ypatybės, pavartotos bendrinėje 
(šnekamojoje ar rašomoje) kalboje ir neatitinkančios jos normų.

tai vertinamoji tarmybių samprata. Dažnesni ir ryškesni tarminiai reiškiniai kodifikaci-
jos darbuose paprastai specialiai pažymimi: parodomas jų atskirumas, būdingumas tik 
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kai kuriems bendrinės kalbos vartotojams, kartu ir jų atsiradimo bendrinės kalbos var-
tosenoje šaltinis. apskritai tarminės ir bendrinės leksikos santykis yra nuolatinis leksi-
kografų, sociolingvistų svarstymų objektas (plg. lazauskaitė 1999a: 228–239; lazauskai-
tė 1999b: 233–242; Keinys 2000: 43–48; naktinienė 2002: 47; Kalėdienė 2009: 159–168; 
jakaitienė 2010: 175–181; Sakalauskienė 2010: 295–305).

Evalda jakaitienė nurodo tokias tarminių reiškinių – tarmybių – rūšis: fonetinės, 
akcentinės, morfoneminės, morfologinės, leksinės ir sintaksinės tarmybės (jakaitienė 
2010: 176–178; dar plg. lKE 2008: 539). Savo ruožtu leksines tarmybes ji skirsto į tikrąsias 
leksines (ir smulkiau pagal geografinį paplitimą, prie kurių prideda ir etnografizmus), 
taip pat darybines ir semantines.

tarp ĮnKR galima rasti visų šių rūšių tarmybių, tačiau paprastai jos jau yra besi-
traukiančios iš dabartinės vartosenos ir dažniau pavartojamos motyvuotai, siekiant 
suteikti tekstui stilistinį atspalvį. Pavyzdžiui, prielinksnio po valdomas naudininkas (po 
vakarienei trm. : po vakarienės), kaitybos paradigmų variantai (tūkstanties trm. : tūks-
tančio; žvejas trm. : žvejys) ir kt.

Pasitaiko, kad dažnai vartojama tarmybė taip paplinta viešojoje vartosenoje, kad ją 
ima vartoti ir tie, kurie nėra susiję su atitinkama tarme. taip atsitiko su subūdvardėjusiu 
dalyviu mėgiamas, -a – jis perėjo į bendrinės kalbos vartoseną, tačiau ir toliau nelaiko-
mas norma81 (plg. 30-ą pav.). KP (2002) forma mėgiamas, -a jau ir nepažymėta kaip 
tarminė.

30 pav. Dviejų kalbos vadovų rekomendacijos dėl žodžio 

mėgiamas, -a vartojimo (e.kalba.lt, žiūrėta 2021-01-19)

81 Šis dalyvis padarytas iš rytų aukštaičių vartojamos esamojo laiko iii asmens formos mėgia „mėgsta“, tad bendrinėje 
kalboje yra nesistemiškas.
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Postandartizacijos laikotarpiu dėl įvairių lietuvių kalbos atmainų sąveikos kuriantis sub‑
standartui (žr. poskyrį 0.3.3. Substandartas ir skyrelį 3.3.4.2. Destandartizacija → sub-
standartizacija), šiam kalbos sluoksniui priklausantys kalbos reiškiniai viešojoje varto-
senoje konkuruoja su bendrinės kalbos reiškiniais. Pavyzdžiui, motyvuojant stilistiniais 
sumetimais arba apskritai dėl bendrinės kalbos ribų nykimo ir jos vartosenos polinkio į 
„šnekiškumą“ viešojoje vartosenoje esama įvairių kalbos lygmenų socialinio ir profesi-
nio žargono, taip pat slengo apraiškų.

lietuvių kalbotyroje žargono samprata dar nėra išgryninta82, ne visai aiškus ir jo 
santykis su slengu. galima sakyti, kad žargonas yra socialinė kalbos atmaina, vartojama 
paskirų žmonių grupių, kurias sieja bendri socialiniai požymiai (pavyzdžiui, amžius, 
pomėgiai) ar profesiniai interesai (plg. lKE 2008: 616, jakaitienė 2010: 197–200).

Ryškesnės socialinės žargoną vartojančios grupės – mokiniai ir studentai. Pavyzdžiui, 
šioms abiem grupėms būdingo žodžio špargalė83 variantų lizdą sudarytų leksinės arba 
darybinės žargonybės špargalka, špargalkė, špera, šperė, špurgė, zagatovkė ir kt. Ben-
drinėje kalboje su šiais variantais konkuruoja dariniai (vertiniai) paruoštukas, ruošinukas.

DVK duomenimis, socialinio žargono elementų į viešąją vartoseną patenka ir iš kitų 
visuomenės sluoksnių: kalinių, narkomanų, populiariosios ir alternatyviosios kultūros 
veikėjų ir kt. (dėl žargonybių žiniasklaidoje dar žr. Koženiauskienė 2009: 126–137). Pa-
vyzdžiui: prokrūtkė (r. „vagių naudojamas įrankis – visraktis automobilių spynelėms 
persukti“, širka (r. „aguonų nuoviras“), laižiakas84 (r. „ilgas aistringas bučinys“) ir pan. 
Žargonybė otkatas (atkatas) (r. „korumpuotame versle – nelegalus mokestis procentais 
nuo pelno“)85 gana dažnai vartojamas neutraliuose informaciniuose pranešimuose, ne-
randant tikslaus lietuviško atitikmens:

Elektros laidai išvedžioti tiek Radžastano dykumose, tiek Himalajuose, jau nekalbant apie 
tankiau apgyvendintas vietoves. internetas ir mobilusis ryšys taip pat veikia praktiškai 
visur ir juo plačiai naudojamasi – kuo ne lietuva? ar tarp energijos tiekėjų vyksta „otka-
tų karas“? Kas jį žino? (delfi.lt, 2011-11-20)

nD duomenys rodo, kad ilgainiui otkato konkurentų atsiranda (plg. atmilžis, atpilas, 
atrieda, atriedutis, brukas, nuomilžis – tiesa, pažymėtina, kad dalis yra tik kalbos var-
totojų kūriniai, nefiksuoti realiojoje vartosenoje).

Profesinio (ir artimo jam įvairių veiklos sričių) žargono, kurį griežtai atriboti nuo 
socialinio žargono turbūt nepavyktų, apraiškų greičiausiai turi dauguma profesijų, neiš-

82 Plg. pirmąjį lietuvių žargono žodynėlį (Zaikauskas 2007) ir jo recenziją (Mataitytė 2007: 22–28) bei nuomonę apie šį 
leidinį (Kaziukonienė 2010: 37–38). 

83 galima priminti, kad šparg- šaknies žodis, reiškiantis slapčia nusirašinėti skirtą pagalbinių užrašų lapelį, pasiskolintas 
iš slavų kalbų; lenkų kalboje jis atsiradęs XVii a. per lotynų kalbą iš graikų kalbos (pirminė reikšmė „vystyklas“; žr. 
Sabaliauskas 1970: 93–95; Žukauskaitė 1987: 41–42).

84 Plg. leidyklos „garnelis“ 2008 m. išleistos anglų rašytojos louise Rennison knygos paaugliams pavadinimą: „Meilutis, 
stringai ir laižiakas: Džordžijos nikolson išpažintys“ (vertė Danguolė Žalytė).

85 Plg. rusų k. откат, anglų k. kickback „dėkingumo mokestis, t. y. neteisėtai gautų pinigų dalies atidavimas aukštesniam 
pareigūnui“ (anglonaS).
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skiriant nė kalbos specialistų. Pavyzdžiui, muzikantų – bekas, bekingas (r. „pritariamasis 
vokalas“), dailininkų – personalkė (r. „personalinė paroda“), bažnytininkų – koloratkė 
(r. „kunigo prie sutanos ar marškinių dėvima balta apykaklė“), kompiuterininkų – ba-
ninti (r. „programiškai užblokuoti interneto vartotojo galimybes komunikuoti tinklala-
pyje“) ir t. t. Visais minėtais atvejais šie kalbos reiškiniai fiksuoti ir žiniasklaidoje.

Kai kurios žargonybės dėl savo ekspresyvumo „greitai plinta, peržengia profesines 
ar socialines ribas ir tampa plačiai žinomos“, pereina į visuotinę šnekamąją leksiką, va-
dinamąjį slengą (jakaitienė 2010: 200). taigi į viešąją vartoseną joms kelias dar tiesesnis. 
Pavyzdžiui: britva (r. „sportinis motociklas“), kompas (r. „kompiuteris“), pravalas (r. „vi-
siška nesėkmė“), išdurti (r. „apgauti“), pačiuožęs, -usi, priplaukęs, -usi (prk. r. „išvaizda 
ar (ir) elgesiu neatitinkantis įprastų standartų“), svaigti (r. „nerimauti, jaudintis; išsigal-
voti“), užsiciklinti (r. „įstrigti kokioje nors veikloje, išsikvėpti ir pan.“), cementovkė (r. „nau-
jo kolektyvo (dažnai pirmo kurso studentų) susipažinimo ir pasilinksminimo renginys“), 
siaubiakas (r. „siaubo filmas“) ir pan.

Kai kada mėginama plėsti bendrinės kalbos vartosenos ribas ir panašius paribio 
reiškinius priskirti bendrinės šnekamosios kalbos atmainai (žr. Pupkis 2005: 111–112). Vis 
dėlto dalis tokių reiškinių nepritampa prie bendrinės kalbos sistemos ir sudaro netvarų, 
judrų norminės ir nenorminės kalbos tarpsluoksnį. Ypač keblu apibūdinti žargono, pusiau 
tarminės kalbos ir miestų kalbos santykį su bendrine kalba, nes neturime aiškių kriteri-
jų, kaip nustatyti, kada koks reiškinys peržengė žargono ar tarmės ribas ir yra bendrinės 
kalbos paribyje, o gal net jau pretenduoja įeiti į laisvojo stiliaus bendrinės kalbos raiškos 
priemonių arsenalą (plg. Pupkis 2005: 10–11, 27–29, 108–110).

Kalbos sritys. Bendrinė kalba, kaip ir kiekviena kalbos sistema, turi savo bran-
duolį ir periferiją. Bendrinės kalbos vartosenos skyrimas į bendrąją ir specialiąją (žr. 
Miliūnaitė 2009: 26) yra nežymėtojo, neutraliojo nario (bendrosios bendrinės kalbos) ir 
žymėtojo nario (specialiosios bendrinės kalbos) priešprieša. Einant priešinga kryptimi, 
kita bendrosios vartosenos priešprieša galėtų būti individualioji vartosena (žr. 27-ą pav. 
ĮNKR funkciniai tipai).

Specialiosios kalbos reiškinius iš esmės sudaro įvairių sričių86 terminija. ją reikia 
atskirti nuo reiškinių, laikomų profesiniu žargonu. Dalis terminijos vartojama siaurai, 
tik pačių atitinkamos srities specialistų, o dalis patenka į bendrąją vartoseną ir kartais 
konkuruoja su vadinamaisiais liaudiškais pavadinimais, pavyzdžiui, medicinos srities: 
diabetas : cukraligė, pneumonija : plaučių uždegimas ir pan. taip pat dalis pačios ter-
minijos yra įvairuojanti (ypač sava–skolinta pagrindu), pavyzdžiui, kompiuterijoje rink-
mena : failas, geologijoje vulkanas : ugnikalnis ir pan. (apie terminų sinonimiją žr. Mit-
kevičienė 2020).

Individualiai vartojamų kalbos reiškinių požymis gali būti dažnai taikomas įvai-
riems naujadarams, kurie dar nebūna paplitę viešojoje vartosenoje ir yra vadinamieji 
protologizmai, prelogizmai, taip pat okaziniai dariniai (žr. Miliūnaitė 2020a: 97–101). 

86 apie bendrosios ir specialiosios leksikos santykius rengiamame „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ žr. naktinienė 2002: 
47–56 ir ten nurodytą literatūrą; apie bendrosios ir administracinės kalbos santykį žr. Kniūkšta 2005: 26–33.
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Dalis tokių individualiųjų kalbos reiškinių sukuriama kaip galimi skolinių atitikmenys, 
taigi sudaro variacijas su skoliniais, nors ne visada yra tikslingi. Pavyzdžiui, autobusas : 
keleivežis; automobilio daiktadėžė : kraustulinė; iššokanti interneto reklama : lindžius 
(šie pavyzdžiai – nD lankytojų siūlymai) ir kt.

Funkcinės atmainos. Kaip vartosenos požymį imant stilistiškai neutralius kalbos 
reiškinius, atskiriamos dvi priešybės – oficialioji ir laisvoji vartosena. apie oficialiąją ir 
laisvąją vartoseną, subendrinančią lietuvių kalbotyroje skiriamus penkis funkcinius sti-
lius, išsamiai rašyta ankstesnėje monografijoje (Miliūnaitė 2009: 40–42). oficialiesiems 
stiliams galima priskirti administracinį ir mokslinį stilius, taip pat publicistinio stiliaus 
informacinį postilį, o laisviesiems – meninį ir kasdienį stilių, taip pat publicistinio stiliaus 
ekspresyvųjį postilį. Pavyzdžiui, esama sintaksinių konstrukcijų, būdingų administraci-
nei kalbai (arba joje atsiradusių per vertimus ir laikomų nenorminėmis), kurios sudaro 
variacijas su stilistiškai neutraliais reiškiniais: ryšium su kuo kanc. : dėl ko; sutinkamai su 
kuo kanc. : remiantis kuo. Vienas iš dažnų laisviesiems stiliams būdingų gramatikos reiš-
kinių – trumpųjų formų vartojimas ([susikabino] rankom laisv. : rankomis).

apžvelgus atskirus funkcinius ĮnKR tipus, reikia aptarti dar vieną bendrą ĮnKR 
ypatybę – funkcinį jų daugialypumą. ĮnKR klasifikaciją pagal funkcinius tipus sunki-
na tai, kad ĮnKR tuo pačiu metu gali turėti keletą funkcinių požymių (pavyzdžiui, sens-
telėjusi laisvajam stiliui būdinga tarmybė, naujas slengo žodis ir pan.). 

9-oje lentelėje pateikiama įvairių kalbos lygmenų ĮnKR pavyzdžių (jie visi fiksuoti 
DVK). antrasis variacijos narys yra neutralus, pirmasis funkciškai žymėtas. Kodifika-
cinis lygmuo – norminamasis paryškintojo ĮnKR vertinimas – prie funkcinių tipų nepri-
klauso ir šioje lentelėje neatsispindi. Šie pavyzdžiai rodo kelialypį tų pačių reiškinių 
pobūdį. tai mėginimas patikrinti, kokių gali atsirasti kliuvinių, taikant ĮnKR klasifika-
ciją pagal funkcinius tipus konkretiems reiškiniams. Sąvade daugiausia pateikiant reiš-
kinius tik subendrintus į sisteminius tipus ir potipius, ne visada matyti (t. y. ne visada 
įmanoma pažymėti), kad į tą patį sisteminį tipą gali sueiti įvairių funkcinių tipų reiškinių. 
Pavyzdžiui, kaip rodo įvairūs kalbos rekomendacijų šaltiniai ir DVK, vieni žodžiai su 
skolintomis rusiškomis priesagomis -ka, -kė būdingi vyresnio amžiaus kalbos vartotojams 
(kaimynka, vagilka87), kiti – vidurinei kartai (hibridiniai vardai Jolka, Raska), dar kiti – 
jaunesnės kartos kalbos vartotojams (valentinkė „šv. Valentino diena“).

9-oje lentelėje pateiktų ĮnKR funkcinius tipus stengtasi nurodyti apibendrinus turi-
mus vartosenos ir aprašomųjų bei norminamųjų šaltinių faktus. akivaizdu, kad kai kurie 
funkciniai tipai nustatyti tik apytikriai ir atspindi bendruosius vartosenos polinkius, nes 
tik vartosenos statistika, remiama dar lietuvoje nesančių visuotinės vartosenos tekstynų, 
galėtų rodyti tikslesnį vaizdą.

87 tie kalbos vartotojai, kurie jaučia esant nenorminį žodį, gali jį pavartoti stilistiškai motyvuotai, o žiniasklaida juos 
cituodama tokį žodį dažnai išskiria kitu šriftu. Pavyzdžiui: <...> šiandien žiniasklaida gali sukompromituoti ir visiškai 
nekaltą žmogų, o jei kažkokia vagilka yra svarbiausias Lietuvos įvykis ir problema, tai mes problemų neturime (interviu 
su Žygintu Pečiuliu, delfi.lt, 2010-12-10; cituojamasis sakinys internete pateikiamas stačiuoju šriftu, o žodis 
vagilka – pasviruoju).
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9 lentelė. Funkcinis variantų daugialypumas88

Funkciniai 
ĮNKR po‑

žymiai
Sisteminiai
ĮNKR lygmenys

Kilmė

Var-
toji-
mo 

laikas

Var-
totojų 
am-
žius

Kalbos 
atmai-

nos

Kal-
bos 

sritys

Funk‑
cinės 

atmainos

Leksikos lygmuo

multiplikacinis, -ė : animaci-
nis, -ė

skol. sn. vrsn. spec. laisv.

boifrendas : draugas skol. nauj. jaun. žarg. laisv.

draugiškas, -a : nekenksmin-
gas, -a [gamtai]

vert. r. nauj.

Žodžių darybos lygmuo 

gerietis, -ė : geruolis, -ė; 
gerasis, -oji; gerutis, -ė

sleng. laisv.

siaubiakas : siaubafilmis; 
siaubukas; siaubo filmas

skol.89 žarg. laisv.

Morfologijos lygmuo 

mokinti : mokyti trm. laisv.

cunami : cunamis skol. spec.

Sintaksės lygmuo 

[reikia] vaikas : vaiką 
[parsivesti iš darželio]

psn. vrsn. trm. laisv.

Bilietų galite įsigyti „Lietuvos 
spauda“ [kioskuose] : „Lietu-
vos spaudos“ kioskuose; 
kioskuose „Lietuvos spauda“.

nauj. ofic.

apibendrinant galima sakyti, kad funkcinių tipų skyrimas turi dvejopą paskirtį:
1)  papildo klasifikaciją pagal sisteminius tipus ir leidžia juos susmulkinti, ypač jei ne-

sama kitų klasifikaciškai svarbių požymių (pavyzdžiui, skoliniams);
2)  sudaro galimybę klasifikuoti variantus funkciniu pjūviu ir tuo pasinaudoti ĮnKR duo-

menų bazių paieškose (tarkim, iš įvairių sisteminių tipų susirinkti į vieną vietą to 
paties funkcinio tipo variantus, pavyzdžiui – tarminius, pasenusius ar naujus reiškinius).

88 Santrumpų paaiškinimą žr. 12-oje lentelėje ĮNKR klasifikacijai reikšmingi kalbos reiškinių funkciniai tipai (skyrelyje 
1.7.4.2. Funkcinių tipų žymėjimas).

89	 Hibrido	siaubiakas	atveju	–	skolinta	priesaga	-iakas.
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taip pat galima daryti išvadą, kad vienas iš esminių skirtumų tarp sisteminių ir 
funkcinių tipų yra pirmųjų pastovumas, lemiamas kalbos struktūros, o antrųjų, funkcinių, 
tipų – paslankumas, vykstant kalbos pokyčiams. todėl galima kelti hipotezę, kad funk-
ciniai tipai, kaip metodologinis pagrindas tirti variantų požymiams skirtingais 
kalbos raidos laikotarpiais, turėtų padėti nustatyti kalbos pokyčių kryptį. ĮnKR 
funkcinių tipų dinamika ypač svarbi visos vartosenos, orientuotos į bendrinę kalbą, 
mastu. jeigu vartosenos tyrimai leistų nustatyti kiekybinius skirtingų funkcinių požymių 
slinkties parametrus nuo neutraliosios ašies ar, priešingai, link jos, galėtume manyti, kad 
būtų apčiuopti svarbiausi ĮnKR pokyčių polinkiai.

1.6.6. ĮNKR santykis su bendrinės kalbos norma

Kadangi tiriamieji ĮnKR sudaro variacijas su neutraliaisiais bendrinės kalbos normos 
variantais, jų santykis su norma ir gali būti apibrėžiamas pagal tai, kiek ĮnKR atitinka 
normą. Pirmiausia šiuo atžvilgiu skirtini dvejopi ĮnKR: norminiai ir nenorminiai. nor-
miniai ĮnKR gali būti lygiaverčiai neutraliajai normai arba gali būti laikomi šalutiniais 
normos variantais. nenorminiai ĮnKR gali būti laikomi dideliais nusižengimais normai 
arba dėl įvairių priežasčių netoleruotinais (vengtinais) bendrinėje kalboje (žr. 31-ą pav.).

31 pav. ĮNKR santykis su bendrinės kalbos norma

ĮnKR santykis su bendrinės kalbos norma yra nepastovus ir priklauso nuo konkretaus 
laikotarpio kodifikacijos bei vartosenos polinkių. Ypač jis gali svyruoti normos viduje 
(tarp pagrindinio ir šalutinio varianto) arba tarp nenorminių (vengtinų ir neteiktinų) 
reiškinių. todėl Sąvade nurodoma tik ĮnKR normos–ne normos skirtis arba svyruojanti 
ĮnKR norminė vertė.
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1.7. ĮNKR sąvado sandara

ĮnKR sąvadas reikalingas kalbos duomenų apdorojimo, norminamiesiems ir bendrinės 
kalbos normų sklaidos tikslams (pavyzdžiui, pateikiant kalbos vartotojams susistemintas 
kalbos rekomendacijas ar informaciją apie jų norminimą). Į jį atrenkami būdingiausi ĮnKR 
inventoriuje kaupiami kalbos rekomendacijų ir vartosenos duomenys. Sąvadas pildomas, 
taikant skyriuje 1.5. Klasifikacinių požymių tyrimo algoritmas aprašytą algoritmą. Įtrau-
kus ĮnKR į Sąvadą, aprašomi jų požymiai ir tvarkomi kiti formalieji dalykai: nustatomas 
variacijos pagrindas, ĮnKR santykis su bendrinės kalbos norma, parenkami būdingiausi 
pavyzdžiai, sudaromos sąsajos su kitais Sąvado reiškiniais ir kt.

Sąvado duomenys apie ĮnKR pateikiami lentelėje. ją sudaro šešios dalys, išdėstytos 
skiltimis (žr. 32-ą pav.):

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo 
vartosenoje 
pagrindas 
ir norminė 
ĮnKR vertė

Konkreti įvairuojančių 
reiškinių a : b raiškaĮnKR

a

Kiti va-
riacijos 
nariai

b (c, d...)

32 pav. ĮNKR sąvado dalys

jeigu ilgainiui atskleidžiama naujų, esmingesnių reiškinio ypatumų, jo vieta Sąvade ir 
(arba) ĮnKR vertė bendrinės kalbos normų atžvilgiu gali keistis. Pavyzdžiui, vediniai su 
baigmeniu -dėjas, -a (geradėjas, piktadėjas, niekadėjas) laikomi klaida (žr. DKS 1997), o 
jono Klimavičiaus (2000: 58–65) vertinami visiškai kitaip – manoma antrą dėmenį turint 
veiksmažodžio dėti šaknį; prie žodžio neraminti „kelti nerimą“ nuo DŽ5e jau nėra žymos 
ntk. (t. y. „neteiktinas“). taigi, kad Sąvadas (pirmiausia, žinoma, pati DVK) būtų atnau-
jinamas, būtina sekti ne tik vartosenos pokyčius, bet ir norminamąjį procesą.

toliau apibūdinamas šių šešių Sąvado skilčių turinys.

1.7.1. I skiltis: šaltinis

Sutartiniais ženklais (žr. Sutartinių ženklų ir santrumpų sąrašą monografijos pradžioje) 
žymima, ar ĮnKR yra įtrauktas į tiriamuosius kalbos rekomendacijų šaltinius, ar yra 
naujas, tik DVK ir nD fiksuotas reiškinys, anksčiau nefunkcionavęs vartosenoje ir (arba) 
nepatekęs į bendrinės kalbos normintojų akiratį. taigi, peržvelgiant i skiltį, galima suras-
ti tiek paplitusias, per ilgesnį bendrinės kalbos funkcionavimo laiką fiksuojamas variaci-
jas, tiek naujai atsiradusius ar suaktyvėjusius ĮnKR (pastarieji žymimi raudonu tašku).
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1.7.2. II skiltis: ĮNKR kaip atliepiamasis variacijos narys (a)

Sąvade ĮnKR svarbu susisteminti iki kiek įmanoma žemesnio klasifikacinio lygmens, 
stambiausius vienetus suskaidant į sisteminius tipus (plačiau žr. poskyrį 1.6.4. Sisteminiai 
tipai), o šiuos prireikus – į potipius ir dar smulkiau, dažnai iki pat leksikalizuotų atvejų. 

ii Sąvado skilties paskirtis dvejopa. Pirma, nurodoma a reiškinio klasifikacinė katego-
rija, pradedant nuo stambiausios iš minėtų keturių grupių (leksikos, žodžių sandaros, mor-
fologijos ir sintaksės), ir toliau, einant šia skiltimi žemyn, jos smulkinamos pagal reikalą. 
galima sakyti, kad ši informacija yra viso Sąvado griaučiai ir leidžia jame geriau orientuo-
tis, todėl rašoma tamsesniame fone (stambiausios dalys – tamsiausiame) (žr. 33-ią pav.).

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo 
vartosenoje 
pagrindas 
ir norminė 
ĮnKR vertė

Konkreti įvairuojančių 
reiškinių a : b raiškaĮnKR

a

Kiti va-
riacijos 
nariai

b (c, d...)

4. SintaKSė S

4.1. linKSniai

<...>

įnagininkas S įn.

įnagininkas S įn. 1
objektui 
reikšti

įnagininkas kilmi-
ninkas

S įn. 1.1 ■ objektui 
reikšti su pri-
pildymą reiš-
kiančiais 
priešdėlio pri- 
veiksmažo-
džiais

prikimšo [pagalvę] 
plunksnomis : plunksnų;
[mineralinis vanduo] 
prisotintas angliarūgš-
te : angliarūgštės

prigrūsti
prikimšti
prikrauti
pripildyti
pripilti
prisotinti (r. „padaryti 
daug ko, užtektinai 
turintį“)
...

33 pav. Klasifikacinių kategorijų pateikimas ĮNKR sąvado II skiltyje
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antra, ii skiltyje pateikiamas ĮnKR. Pavyzdžiui, prielinksnių skyriaus sisteminio tipo 
[S su] potipio [S su 6.2] (objektui reikšti su kai kuriais būdvardžiais ir jų vediniais) ii skil-
tyje pateikiami būdvardžiai, dažniausiai sudarantys šio prielinksnio variacijas su naudi-
ninku: analogiškas, -a su kuo; artimas, -a su kuo; giminiškas, -a su kuo ir kt.

tačiau kai kurie sisteminiai tipai šiuo atžvilgiu labai platūs, tarkim, skolinių ar kai 
kurių sintaksinių konstrukcijų valdymo. Pavyzdžiui, įvairuojantis pripildymą reiškiančių 
priešdėlio pri- veiksmažodžių įnagininko : kilmininko valdymas prigrūsti kuo : ko, pri-
pilti kuo : ko, prikimšti kuo : ko ir kt. pateikiamas bendru modeliu ii skiltyje, o būdin-
giausi tokias konstrukcijas sudarantys žodžiai – Vi skiltyje (žr. 33-ią pav.).

todėl Sąvade nėra ir vargiai ar galėtų būti išsamių ĮnKR sąrašų; svarbu pateikti 
bendrąjį variacijos atvejį. Konkrečių ĮnKR sąrašai ir vartosenos pavyzdžiai, kaip jau 
minėta, kaupiami ĮnKR inventoriuje, kuris daugeliu atvejų atitinka eKP antraštyną.

1.7.3. III skiltis: pagrindinis variacijos narys (b)

Šioje skiltyje pateikiama kodifikuota norma ir, jei yra, norminiai jos variantai bei sinonimai.
norminis b variantas pateikiamas tokiu pat abstraktumo lygiu kaip ir klasifikuoja-

masis variantas a (ii skiltis), pavyzdžiui, svetimybės vartosenoje varijuoja su savais žodžiais 
(spamas : brukalas), priesagos -istas, -ė vediniai (veikėjų pavadinimai) – su priesagos 
-ininkas, -ė ir kt. vediniais ir pan.

Kadangi Sąvadas yra abstraktesnis darinys nei ĮnKR inventorius, jo klasifikacinius 
vienetus dažnai sudaro ne visai vienalyčių reiškinių grupė, turinti bent vieną bendrą 
(svarbiausią) požymį, o kitus – skirtingus. todėl norminių variantų gali būti ne vienas 
arba jie raiškos požiūriu sunkiai apibrėžiami glaustai, o kai kada lemiami konteksto. 
tokią įvairovę iii Sąvado skiltyje žymi ~ ženklas.

1.7.4. IV skiltis: klasifikaciniai ĮNKR požymiai

iV Sąvado skiltyje specialiomis santrumpomis užrašomas sisteminis tipas, potipis, pri-
reikus jie skirstomi smulkiau ir numeruojami. jei yra, po pasvirojo brūkšnio pateikiamas 
funkcinis tipas (ar keli).

1.7.4.1. Sisteminių tipų žymėjimas

Sisteminiai tipai yra labai nevienodos apimties; tai labiausiai priklauso nuo tų tipų regu-
liarumo. Pavyzdžiui, didelę ĮnKR inventoriaus dalį sudaro variantiškai vartojami savi ir 
tarptautiniai žodžiai – jų pagal abėcėlę galima būtų surašyti didelį sąrašą (inventoriuje tai 
vienas sisteminio tipo [l skol.] atvejis), o kito tipo gali būti vos po keletą pavyzdžių (žodžių 
sandaros sisteminis tipas [D -iškis] variantų inventoriuje atitinka iš esmės tik variantus 
dvasiškis : dvasininkas). taigi Sąvadas yra tik savotiškas sukauptų ĮnKR turinys.



Pi r m a da l is .  Į va i ruoja nči ų i r nauj ų k a l bos r e išk i n i ų sist e m at i kos k ū r i m as 117

Sisteminis tipas nurodomas iki pirmojo skaitmens, pavyzdžiui: [M vrdž.], [S įn.], 
[S tv.]. Didžioji raidė žymi stambiąją klasifikacinę grupę (leksika, žodžių sandara ir t. t.) 
(žr. 8-ą lentelę poskyryje 1.6.4. Sisteminiai tipai). toliau gali būti skiriami potipiai ir dar 
smulkesni jų atvejai, pvz.: [M vrdž. 1], [M vrdž. 2]; [S įn. 11.1]; [S ant 4]; [S į 3.5.2] ir t. t.

Patogumo dėlei, kur nėra kokių ypatingesnių požymių, ĮnKR pateikiami abėcėliškai, 
pavyzdžiui, priešdėliai ir baigmenys Žodžių sandaros skyriuje, jungtukai ir kiti jungia-
mieji žodžiai – Sintaksės skyriaus sakinių ir sakinio dalių jungimo poskyryje ir pan. Kai 
kurių sisteminių tipų pateikimo tvarka ne abėcėlinė, o loginė (laikantis panašių reiškinių 
pateikimo įvairiuose šaltiniuose tradicijos). Pavyzdžiui, linksniai išdėstyti nuo vardinin-
ko iki šauksmininko, o kiekvieno linksnio viduje – nuo veikėjo iki aplinkybių raiškos; 
prielinksniai – nuo jiems būdingesnės aplinkybių iki retos veikėjo raiškos.

atskiras klausimas – kiek smulkiai turi būti pateikiama klasifikacija, skaidant ĮnKR į 
sisteminių tipų potipius ir dar smulkiau? tai daug priklauso nuo variacijos pobūdžio. Pa-
vyzdžiui, leksikai dažniausiai pakankamas klasifikacinis vienetas yra žodis, tačiau jeigu 
skirtingas variacijas sudaro skirtingos to paties žodžio reikšmės, tokias variacijas tikslin-
ga skirti atskirais punktais. o, tarkim, sintaksės ĮnKR klasifikacija gali būti smulkinama 
net iki keturių pakopų. Pavyzdžiui, prielinksnio dėl priežasčiai reikšti vienas iš atvejų 
skirstomas tol, kol prieinama prie konkrečių leksikalizuotų konstrukcijų (žr. 10-ą lentelę).

10 lentelė. ĮNKR sąvado fragmentas. Sisteminių tipų ir potipių 

skaidymas. Keliapakopė prielinksnio dėl klasifikacija

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija
Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo varto -
senoje pagrin das 

ir norminė ĮnKR ver-
tė

Konkreti įvairuo-
jančių reiškinių 

a : b raiška
ĮnKR

a

Kiti 
variaci-
jos na-
riai b 

(c, d...)

4. SintaKSė S

4.2. PRiE-
linKSniai

<...>

dėl (kilmi-
nin kinis prie-
linksnis)

S dėl

dėl ko S dėl 1 priežasčiai reikšti

◒ dėl ko S dėl 1.1 priežasčiai reikšti, kai 
yra objekto reikšmė
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I II III IV V VI

◒ dėl ko už ką S dėl 1.1.1 □ priežasčiai reikšti, 
kai yra objekto reikš-
mė; su atpildo ir ver-
tinimo reikšmės 
veiksmažodžiais

[Jam pažemino 
pareigas] už ap-
laidumą : dėl ap-
laidumo [darbe.]

atleisti (iš darbo)
vertinti
…

◒ dėl ko už ką S dėl 1.1.2 a (kai svarbesnė prie-
žastis) ↔ b 
(kai svarbesnis 
objektas)

kovoti
kova
mirti
mirtis

◒ kovoti dėl ko kovoti 
už ką

S dėl 
1.1.2.1

a (kai ko nors 
siekiama) ↔ b 
(kai svarbesnis 
objektas)

[kovoti] dėl lais-
vės : už laisvę

◒ kova dėl ko kova 
už ką

S dėl 
1.1.2.2

a (kai ko nors 
siekiama) ↔ b 
(kai svarbesnis 
objektas)

[kova] už tėvynę : 
dėl tėvynės

◓
◒

mirti dėl ko mirti 
už ką

S dėl 
1.1.2.3

a (kalbant apie prie-
žastį) ↔ b (kalbant 
apie ginamą objektą – 
tėvynę, laisvę, idea-
lus…)

[mirė] dėl kitų 
laisvės : už [tėvy-
nės] laisvę

◒ mirtis dėl ko mirtis 
už ką

S dėl 
1.1.2.4

a (kalbant apie prie-
žastį) ↔ b (kalbant 
apie ginamą objektą – 
tėvynę, laisvę, idea-
lus…)

[mirtis] dėl idea-
lų : už laisvę

Klasifikuojant konkrečius vartosenos faktus, esama tam tikrų keblumų ir daroma įvairių 
išlygų. Minėtini keli būdingesni atvejai.

Kalbos reiškinys skirtingose variacijose. Pasitaiko, kad formaliai tas pats kalbos 
reiškinys sudaro kelias skirtingas variacijas. tokiais atvejais skiriasi varijavimo pagrindas 
ir pagrindinis variacijos narys, taigi tokie ĮnKR priskiriami skirtingiems sisteminiams ti-
pams. Pavyzdžiui, veiksmažodinio būdvardžio vedinas, -a konstrukcija su kilmininku ir 
neveikiamasis dalyvis vedamas, -a su kilmininku sudaro leksikos variaciją, o tas pats būd-
vardis vedinas, -a su galininku ir įnagininku – sintaksės variaciją (žr. 11-ą lentelę).
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11 lentelė. Veiksmažodinis būdvardis vedinas, -a skirtingose variacijose

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrin-
das ir norminė 

ĮnKR vertė

Konkreti įvairuojan-
čių reiškinių a : b 

raiška
ĮnKR

a

Kiti variaci-
jos nariai
b (c, d...)

◓ vedinas, -a 
ko

vedamas, -a 
ko

l r. ■ bendra reikš-
mė „ko skatina-
mas, -a (verčia-
mas, -a)“

[Jie kariavo ne tik 
dėl materialių intere-
sų, bet ir] vedini : 
vedami [religinių 
paskatų.]

◓
◒

galininkas įnagininkas S gal. 
1.4/trm.

■ objektui reikš-
ti su veiksmažo-
diniais priesagos 
-inas, -a būdvar-
džiais

[Atėjo] vaiką vedi-
nas : vaiku vedinas 
(vedinas vaiku).

geninas, -a
nešinas, -a
varinas, -a
…

Mišrusis varijavimas. Realiojoje vartosenoje esama nemažai mišraus varijavimo atve-
jų, kai tam pačiam reiškiniui galima pritaikyti keletą klasifikacinių požymių. Šis atvejis 
skiriasi nuo prieš tai aptartojo veiksmažodinio būdvardžio vedinas, -a tuo, kad vedinas, -a 
sudaro skirtingas variacijas, įeidamas į skirtingus kontekstus, atlikdamas skirtingas 
funkcijas. Mišriajam varijavimui būdinga, kad tas pats ĮnKR yra nevienalypis. todėl tas 
pats reiškinys gali patekti į skirtingus sisteminius tipus pagal skirtingas varijavimo lini-
jas. Pavyzdžiui, tas pats variantų lizdo narys – neteiktinas dėl svetimos (skolintos) prie-
sagos ir turintis lietuvišką atitikmenį skolinys bliuzka sudaro dvi variacijas: bliuzka : 
bliuzė [ŽS -ka/skol.]90 ir bliuzka : palaidinė [l skol.]. taip pat susidaro ir trečia variacija 
bliuzė : palaidinė [l skol.], kurios abu nariai norminiai.

jeigu mišrusis varijavimas susijęs su kalbos normų pažeidimais, tokie atvejai nere-
tai vadinami dvigubaisiais taisymais. Pavyzdžiui, junginys [vandens] nukalkintojas 
ydingas ir kaip priešdėlio nu-, ir kaip priesagos -tojas darinys, tad turi du sisteminius 
tipus: [ŽS -tojas91] ir [ŽS nu-]. arba pasakyme [mokslai] surišti [vieni su kitais] taisomas 
dalyvis surišti (= susiję) ir tokia variacija skiriama prie leksikos – žodžio reikšmių. tačiau 

90 laužtiniuose skliaustuose nurodomas aptariamojo reiškinio sisteminis tipas; po pasvirojo brūkšnio gali būti nurodomas 
(kaip šiuo atveju) funkcinis tipas.

91 Čia ir toliau pavyzdžiuose nurodomas tik stambiausias sisteminis tipas, o Sąvade jam priskiriami ir skaitmenys, jeigu 
klasifikacija smulkesnė (skaidoma į potipius).
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čia pataisyta ir neveikiamosios rūšies klaida. tad pagal sisteminius tipus klasifikacija 
dvejopa: [l r.] ir [M rūš.].

Dar keletas pavyzdžių:

rozarijus : rozarijumas : rožynas [l skol.], [M vrdž.];
stambiapanelinis, -ė : stambiaplokštis, -ė [namas] [ŽS -inis], [l skol.];
multikultūrinis, -ė : daugiakultūris, -ė [ŽS -inis], [l skol.];
atžymėti : pažymėti, paminėti, apdovanoti [ŽS at-], [l r.];
pergyventi : išgyventi, jaudintis, ~ [ŽS per-], [l r.];
pakenkti ką : pakenkti kam; pažeisti ką [S gal.], [l r.].

Kyla klausimas, kuriam požymiui klasifikuojant teikti pirmenybę, kad Sąvade ĮnKR 
nebūtų dubliuojami? tokiais atvejais pirmiausia stengiamasi nustatyti, kuri variacija 
normos atžvilgiu yra kodifikuota neigiamai (arba neigiamiau), ir taikyti formalųjį krite-
rijų, o toliau žiūrima, ką lemia antrasis lizdo narys (atitikmuo). tačiau apsispręsti, kuris 
iš dvigubojo taisymo laikytinas pagrindiniu, vis tiek ne visada lengva. Papildomi krite-
rijai gali būti variacijos reguliarumas ir funkcionavimo vartosenoje dažnumas.

gramatikoje morfologijos ir sintaksės riba vietom yra gana sąlygiška, todėl kai ku-
rie variantai turi bendrų abiem šioms gramatikos sritims požymių. Pavyzdžiui, morfolo-
gijos sričiai priklauso skaičiaus (vienaskaitos : daugiskaitos ir kt.) ar giminės vartojimo 
variantai, o derinimas skaičiais ir giminėmis pridera sintaksei (prisirpę : prisirpusios 
[vyšnios]92). Konkrečių linksnių ir prielinksnių vartosena skiriama prie atitinkamų sin-
taksės sisteminių tipų, tačiau derinimas linksniais yra kito lygmens ir gali būti aprašomas 
atskirai. Sintaksėje apskritai pravartu turėti atskirą derinimo skyrių ir bent kai kuriais 
atvejais verstis nuorodomis į morfologijos dalį.

Be to, net skirtingo klasifikacinio pagrindo (skirtingų sisteminių tipų) reiškiniai gali 
turėti formos bendrumų, kurie juos gali jungti į kokią nors vieną grupę. Pavyzdžiui, sve-
timos priesagos -avoti veiksmažodžiai dvejopi: skoliniai ir hibridai. formaliai vieni paten-
ka į sisteminį tipą [l skol.], kiti – į žodžių sandaros skyriaus [ŽS -avoti] tipą. tačiau 
kartais gali prireikti juos visus surinkti į vieną vietą, todėl klasifikuojant reikalingas pa-
pildomas požymis, pvz.: maliavoti [l skol.] + [ŽS -avoti]. Šitaip ĮnKR suklasifikavus pagal 
kelis požymius, galima gauti tikslesnius jų paieškos rezultatus. tokiais mišriosios varia-
cijos atvejais Sąvade ĮnKR pateikiami prie vieno, svarbesniu laikomo sisteminio tipo, o į 
antrąjį duodama nuoroda (plačiau žr. poskyrį 1.7.7. VII skiltis: Sąvado sąsajų sistema).

Dar viena, ypač būdinga sintaksės reiškiniams, klasifikacijos problema – to paties 
varianto skirtingų gramatinių formų formalusis pasikeitimas dėl transformacijos. Pavyz-
džiui, skiriasi veiksmažodžio ir iš jo padaryto abstrakčiojo daiktavardžio valdymas: su 
veiksmažodžiu atstovauti vartosenoje įvairuoja norminis naudininkas ir nenorminis ga-
lininkas (atstovauti ką : atstovauti kam), o su šio veiksmažodžio abstraktu – dėl trans-

92 Dėl šių priežasčių skirtinguose darbuose tų pačių variantų klasifikacija įvairuoja. Pavyzdžiui, žodžių junginiai su de-
rinamais dėmenimis aldono Pupkio (1980: 140–141) pagrįstai skiriami prie sintaksės variantų, tačiau Sąvade tai dedama 
prie gramatinių formų vartojimo (morfologijos dalyje).
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formacijos vietoj galininko atsiradęs kilmininkas (atstovavimas ko : atstovavimas kam). 
tačiau toks antrinis varijavimas klasifikavimo preciziškumui nėra svarbus, nes tai dės-
ningi, tik transformacijos nulemti formos pokyčiai, ir užtenka sugalvoti būdą, kaip tokius 
atvejus, pavyzdžiui, su abipusėmis sąsajomis, pateikti Sąvade.

1.7.4.2. Funkcinių tipų žymėjimas

Skirtingai nei sisteminis ĮnKR tipas, funkcinis tipas nėra būtinasis Sąvado struktūros 
elementas. tai suprantama, nes neutraliųjų reiškinių šis požymis lygus nuliui. Be to, funk-
ciniams tipams, skirtingai nei sisteminiams, nustatyti reikia išsamių vartosenos tyrimų.

Pagal schemą (žr. 27-ą pav. ĮNKR funkciniai tipai poskyryje 1.6.5. Funkciniai tipai) 
sudaryta lentelė (žr. 12-ą lentelę), kurioje surašyti ĮnKR reikšmingi funkciniai tipai ir jų 
santrumpos. Kaip minėta, šios santrumpos rašomos po pasvirojo brūkšnio, skiriančio funk-
cinį tipą nuo sisteminio tipo, pavyzdžiui: [l r./trm.], [M skč./psn.], [M ilg. 1/laisv.] ir pan.

12 lentelė. ĮNKR klasifikacijai reikšmingi kalbos reiškinių funkciniai tipai

Funkcinių tipų 
skyrimo pagrindas

Klasifikacijai reikšmingi 
funkciniai tipai

Santrumpos 
Sąvade

i. Santykis su bendrinės 
kalbos sistema pagal kilmę

1. skolinti reiškiniai skol.

2. verstiniai reiškiniai vert.

ii. Vartojimo laikas

3. senstantys reiškiniai sen.

4. pasenę reiškiniai psn.

5. nauji reiškiniai nauj.

iii. Vartotojų amžius

6. vyresniajai kartai būdingi reiškiniai vrsn.

7. jaunimui būdingi reiškiniai jaun.

8. vaikams būdingi reiškiniai vaik.

iV. Bendrinės kalbos santy-
kis su kitomis atmainomis

9. tarminiai reiškiniai trm.

10. substandarto reiškiniai (socialinis ir 
profesinis žargonas, slengas93)

žarg., 
sleng.

V. Kalbos sritys
11. specialiosios kalbos reiškiniai (terminija) spec.

12. individualieji reiškiniai ind.

Vi. funkcinės atmainos
13. oficialiojo stiliaus reiškiniai ofic.

14. laisvojo stiliaus reiškiniai laisv.

93	 Čia	 derėtų	 ir	 didžiuosiuose	miestuose	gyvuojanti	koinė	 (įvairių	 tarmių	mišinio	 pagrindu	besiklostančios	 regioninės	
substandarto	atmainos),	bet	lietuvių	kalbos	tyrimuose	ši	funkcinė	atmaina	neturi	didesnių	tradicijų.
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Sąvade funkciniai tipai žymimi tik ryškesniais atvejais, kai juos galima nustatyti remian-
tis aprašomaisiais ir norminamaisiais darbais (žodynais, gramatikomis) arba ir DVK 
duomenimis. todėl, pavyzdžiui, socialiai (pagal amžių) žymėtų funkcinių tipų vaik., jaun. 
ir vrsn. Sąvade pažymėta nėra, o funkcinių požymių klasifikacijoje tai paliekama kaip 
tikslinga teorinė galimybė tolesniems tyrimams. Be to, kaip minėta, tas pats reiškinys 
skirtingais laikotarpiais ar skirtingų tyrėjų ir šaltinių gali būti apibūdinamas nevienodai. 
todėl reikia suprasti, kad esama skirtumo tarp konkrečiam vieną kartą užfiksuotam 
vartosenos faktui priskiriamo funkcinio tipo ir apibendrintos to paties reiškinio vartose-
nos funkcinio tipo.

Sąvade specialiajai kalbai būdingi ĮnKR žymimi sutrumpinimu spec. Pavyzdžiui, 
terminijos vartosenoje, t. y. specialiojoje kalboje, daikto požymiui reikšti varijuoja kil-
mininkas (abstraktusis, veiksmažodinis, be pažyminių) [S kilm. 6.4/spec.] ir neveikia-
masis esamojo laiko dalyvis94. Kadangi Sąvade leksikos sąrašai neišskleidžiami, speci-
aliosios kalbos reiškinių nėra daug, nes ĮnKR tyrimai šiame darbe labiau orientuoti į 
bendrąją vartoseną.

1.7.5. V skiltis: varijavimo vartosenoje pagrindas 
ir norminė ĮNKR vertė

V skiltyje glaustai nurodomas varijavimo pagrindas – variacijos nariams bendra reikšmė 
ar funkcija, dėl kurių vartosenoje ir susidaro variacija. taip pat specialiais ženklais prieš 
variaciją nurodoma ĮnKR vertė bendrinės kalbos normų atžvilgiu (žr. Sutartinių ženklų 
ir santrumpų sąrašą). Šios Sąvado skilties turinys turi būti nuolat tikslinamas, atsižvelgiant 
į naujausius kalbos mokslo duomenis.

Poskyryje 1.6.1. Varijavimo vartosenoje pagrindas minėta, kad variacija gali turėti 
įvairių formos ar semantikos apribojimų. jie prireikus taip pat nurodomi V Sąvado skil-
tyje. Pavyzdžiui, žodžių sandaros – priešdėlių variacijai ap- : par- [ŽS at- (ati-) 3] būdin-
ga tai, kad tos pačios leksinės reikšmės pagrindu („grįžti į savo buvimo vietą, paprastai 
namus“) įvairuoja priešdėliniai judėjimo veiksmažodžiai (atėjo : parėjo [namo]). atlie-
piamasis šios variacijos narys atėjo yra nenorminis, ir tai pažymima specialiu sutartiniu 
ženklu prieš variaciją:

■ ta pati leksinė reikšmė (grįžimas į savo buvimo vietą, paprastai namus) 
(judėjimo veiksmažodžiai)

Sąvade parodomas tik pirminis – dvejopas ĮnKR santykis su bendrinės kalbos norma: 
arba ĮnKR atitinka ją, arba yra bendrinės kalbos normų pažeidimas (žr. papildytą pa-
vyzdžiais sutartinių ženklų ir santrumpų lentelę (13-a lentelė)). Svarbu suprasti, kad 

94 turimos galvoje tokios variacijos kaip laukimo : laukiamoji [salė]; bendrojoje kalboje panašių variacijų vertinimas nėra 
toks griežtas kaip specialiojoje kalboje (plg. KP S 1 2003: 33).
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vienokią ar kitokią norminę vertę ĮnKR įgyja tik variacijoje, o ne atskirai paimtas vienas. 
Be to, primintina, kad Sąvade ĮnKR vertinami tik kaip nemotyvuotos vartosenos atvejai; 
pagrįstai vartojamų nenorminių reiškinių vertė yra stilistikos objektas.

13 lentelė. ĮNKR sąvade skiriami norminės vertės atvejai 

ir variacijų pateikimas

ĮNKR norminės 
vertės ženklai

ĮNKR norminė vertė Pavyzdžiai

□
ĮnKR atitinka bendrinės 
kalbos normas

□ vėjuje : vėjyje [M vrdž. 1.10];
□ labą rytą : labas rytas [S gal. 5];
□ virsti (versti) į ką : kuo [S įn. 1.15];

■
ĮnKR neatitinka bend rinės 
kalbos normų

■ ketveri : keturi [mėnesiai] [M dgn. 2.1.];
■ [kreiptis] pas vairuotoją : į vairuotoją 
 [S pas 4.1]

□■
ĮnKR norminė vertė svy-
ruoja

□■ prielinksnis su ir ktos raiškos priemo-
nės objektui reikšti su kai kuriais būd-
vardžiais ir jų vediniais: lygiavertis, -ė 
su kuo : kam; panašus, -i su kuo : į ką; 
tapatus, -i su kuo : kam [S su 6.2.7].

Variacijų pateikimas

a : b
normos atžvilgiu neut ralus 
variacijos pateikimas

dvejus : du [mėnesius]

a ↔ b
nepainiotini norminiai 
reiškiniai, turintys reikš-
mės ar funkcijų atspalvių

[turi] viltį ↔ vilties;
kupiškietis ↔ kupiškėnas

a Þ b

realiõsios bendrinės kalbos 
normos polinkis, būdingas 
nebūtinai visiems to paties 
tipo reiškiniams

audio- Þ garsa-, garso

taigi Sąvade nenurodomi pagrindiniai ir šalutiniai arba lygiaverčiai normų variantai pagal 
nustatytus vertinimo laipsnius (plg. Miliūnaitė 2003: 97–103) – jų variacijos tiesiog laikomos 
norminėmis. taip pat neskiriami dideli nusižengimai normai nuo vengtinų vartoti varian-
tų – tokios variacijos žymimos kaip neatitinkančios bendrinės kalbos normų. Šitaip mėgi-
nama išvengti dažnų Sąvado pataisų, jeigu ateityje variantų vertė būtų keičiama: tikėtina, 
kad ji rečiau bus keičiama iš norminės į nenorminę ar atvirkščiai, negu svyruos norminių 
ar nenorminių variantų vertės ribose. Pasitaiko, kad vartosenoje variantų konkurencija 
stipri, o norminamųjų veikalų duomenys prieštaringi. tokiais atvejais Sąvade variacijos 
vertė nurodoma kaip svyruojanti. jeigu iV skiltyje kalbos reiškiniai susiejami nuoroda žr., 
norminė vertė nurodoma tik prie to reiškinio, į kurį nuoroda nukreipta.
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Svarbiausias klausimas, žymint variacijų vertę, – kuo remiantis ją nustatyti? Sąvade 
stengiamasi pateikti subendrintą klasifikuojamųjų ĮnKR vertę, orientuojantis į jų verti-
nimą įvairiuose norminamuosiuose veikaluose (pirmiausia – tiriamuosiuose rekomenda-
cijų šaltiniuose), kurie gali rodyti tiek pirminę, tiek galutinę kodifikaciją (žr. Pupkis 2005: 
140–141, 156, 263; Miliūnaitė 2006a: 54–56). jeigu šių veikalų duomenys prieštaringi, bet 
galutinė kodifikacija rodo oficialiai nusveriant vieną kurią nuomonę, tai pažymima išna-
šose arba kiekvienos klasifikuojamų variantų grupės aprašuose. Sąvade fiksuojama tik 
esamoji kodifikacijos padėtis, nes dėl galimų kodifikacijos poslinkių kai kurie variantai 
ilgainiui gali pereiti (ir pereina) iš ne normų į normų pusę arba priešingai. jeigu normi-
namųjų šaltinių nurodomą norminę vertę sunku nustatyti, atskirai (išnašose) paaiškina-
ma, kuo vadovaujantis variantų sąvade pasirinktas konkretus norminės vertės žymėjimas.

Kai kada variacijos narius sieja sudėtingesni santykiai nei tiesioginė normos–ne normos 
skirtis. Minėtinas vienas retesnis variacijų atvejis, kai varijavimo pagrindas yra gana ne-
tvarus ir paprastai susidaro kaip tikrųjų variacijų išlyga. Visiškai aiškūs reikšmių ar funk-
cijų skirtumai reiškinius atskiria kaip nevariantiškus. tačiau pasitaiko, kad tų pačių reiški-
nių reikšmės ar funkcijos skiriasi nedideliais atspalviais arba ne visada, o tik esant tam 
tik roms sąlygoms. taigi nuo konkretaus reiškinių vartojimo konteksto priklauso, ar juos bus 
galima laikyti variantais, ar ne. Pavyzdžiui, vartosenoje padalyvis ir pusdalyvis sudaro 
neigiamai bendrinės kalbos normų atžvilgiu vertinamą variaciją, kai reiškiamas šalutinis 
to paties veikėjo veiksmas: [Brolis] miegant : miegodamas [neknarkia]. tačiau panašiõs 
konstrukcijos sakinius Važiuojant dairiausi pro langą ir Važiuodamas dairiausi pro langą 
galėsime laikyti tokia pat neigiamai vertinama variacija tik tada, jei abu veiksmus – ir pa-
grindinį, ir šalutinį – atlieka tas pats veikėjas. jeigu šalutinio veiksmo atlikėjų yra daugiau 
negu pagrindinio veiksmo (t. y. važiavau ne tik aš), padalyvio ir pusdalyvio negalėsime 
laikyti vartosenos variantais: abu sakiniai reikš skirtingas mintis ir bus norminiai. 

V skiltyje tokiais atvejais apibūdinama kiekvieno reiškinio tikroji reikšmė ar funk-
cija, o jų skirtumas žymimas tarp variantų a ir b esančia dvikrypte rodykle a ↔ b (žr. 
13-ą lentelę): Važiuojant ↔ Važiuodamas [dairiausi pro langą]. Dar keli šios rūšies 
pavyzdžiai: [Turėkime] viltį ↔ vilties (a – visumai reikšti, b – neapibrėžtai daikto daliai 
reikšti); mokytis pas dailininką ↔ mokytis iš dailininko (a – vietos reikšme „tiesiogiai jo 
aplinkoje“, b – objekto reikšme „netiesiogiai, iš jo darbų“)95. Panašūs atvejai į Sąvadą 
patenka tada, kai variacijos narys a dominuoja vartosenoje, atlikdamas ne tik sau būdin-
gas funkcijas, bet ir įsiskverbdamas į varianto b funkcionavimo lauką.

Vartosenoje kartais išryškėja realiõsios bendrinės kalbos normos polinkiai, būdingi 
nebūtinai visiems to paties sisteminio tipo ar jo potipių reiškiniams, ypač leksikalizuotiems 
žodžių sandaros, morfologijos ar sintaksės variantams. Pavyzdžiui, tarptautiniai dėmenys 
auto-, audio-, termo-, video- ir panašūs yra atėję su skoliniais (plg. audiokasetė, videoma-
gnetofonas), taip pat su jais gali būti padaroma lietuviškų žodžių (plg. audioįrašas, video-
žaidimas). norminamuosiuose darbuose yra susiklostęs polinkis tarptautinius dėmenis 
audio-, video- keisti lietuviškais dėmenimis ar atskirais žodžiais (garsa-, garso, garsinis, -ė; 
vaizda-, vaizdo), bet konkrečių žodžių vertinimas gali ryškiai skirtis (plg. KP l 1 2005: 

95 Dėl pastarojo ir panašių gavimo reikšmės veiksmažodžių konstrukcijų vartojimo ir vertinimo žr. jono Šukio aiškinimą 
(Šukys 1998: 444).
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23, 116). Plg.: termo- Þ šilumos, šildomasis, -oji (termoizoliacija || šilumos izoliacija; ter-
mogardelis svet. ntk. = šildomasis gardelis (eKP), bet norma: termodinamika, termosfera 
ir kt.). tokiems daliniams atvejams naudojama vienpusė rodyklė polinkiui parodyti.

1.7.6. VI skiltis: konkreti variacijos raiška

Šioje skiltyje patekiama būdingesnių kiekvienos variacijos pavyzdžių iš DVK. Vartojimo 
konteksto duodama minimaliai – tik tiek, kad išryškėtų bendra variaciją sudarančių reiš-
kinių reikšmė ar funkcija. jis suskliaudžiamas pasviraisiais laužtiniais skliaustais [ ] (žr. 
34-ą pav.). Šioje skiltyje ĮnKR pateikiamas paryškintuoju šriftu.

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrin-
das ir norminė 

ĮnKR vertė

Konkreti įvairuojančių 
reiškinių a : b raiškaĮnKR

a

Kiti variaci-
jos nariai
b (c, d...)

◓
◒

prašyti 
pas ką

prašyti ko; 
prašyti ką; ~

S pas 4.1.7 ■ veiksmo adre-
satui reikšti

Paprašyk pas ūkvedį : 
ūkvedžio [naujos kėdės.]

34 pav. ĮNKR sąvado fragmentas. Konkrečios varijuojančios raiškos atvejis 

VI skiltyje su ĮNKR vartosenos kontekstu

Kai kuriais leksikos ir ypač morfologijos formų variacijos atvejais net minimalus kon-
tekstas nėra reikalingas, nes variacijos esmės jis nekeistų (žr. 35-ą pav.).

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija
Sisteminis a 
reiškinio ti-
pas / funk-
cinis tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

ĮnKR vertė

Konkreti įvairuo-
jančių reiškinių 

a : b raiška
ĮnKR

a

Kiti variaci-
jos nariai
b (c, d...)

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 1.4.4/
laisv.

□ ė 8 paradigma: kai ku-
rių daugiaskiemenių daik-
tav. (daugiausia deminuty-
vinių) vns. šauksm. bega-
lūnis ir galūninis variantai

mergel : mergele
sesut : sesute
Elenyt : Elenyte
mergužėl : mer-
gužėle

35 pav. ĮNKR sąvado fragmentas. Konkrečios varijuojančios raiškos atvejis 

VI skiltyje be ĮNKR vartosenos konteksto
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jeigu variaciją sudaro daugiau ar mažiau reguliarus modelis (darybos ar kaitybos tipas, 
sintaksinė konstrukcija), bet jis būdingas kokios semantinės grupės leksiniams vienetams, 
šie po pavyzdžių išvardijami abėcėlės tvarka. Suprantama, kad semantiškai kiekvienas 
iš tų leksinių vienetų nebūtinai derės pateiktame konkrečiame sakinyje. Daugtaškis są-
rašo gale rodo, kad jis nebaigtinis. Pavyzdžiui, tokia yra galininko : kilmininko variaci-
ja objektui reikšti su kai kuriais būdo prieveiksmiais [S gal. 1.14]:

[Kas ten bėga] skersai kelią : kelio?
įkypai
įstrižai
išilgai
kiaurai
skersai
skradžiai
…

jeigu variaciją sudaro daugiau negu du nariai, kaip varijuojantys pateikiami du artimiau-
si, o kiti, jeigu yra norminiai, lenktiniuose skliaustuose nurodomi kaip sinonimai, pavyz-
džiui: [Visi surimtėjo,] kuomet : kada (kai) [prabilo pirmininkas].

1.7.7. Sąvado sąsajų sistema

Kad būtų galima geriau atskleisti vidinius sisteminius ĮnKR ryšius ir patogiau rasti rei-
kiamus reiškinius, per sisteminių tipų nuorodas jie susiejami keliais būdais:
1)  plg. – ĮnKR siejamas su panašiu reiškiniu (žr. 36-ą pav.);
2)  žr. – nurodoma iš antrinio variacijos požymio į pagrindinį (žr. 37-ą pav.);
3)  dar žr. – papildomai nurodoma į dalinį arba plačiau apimantį reiškinį (žr. 38-ą pav.).
toliau pateikiami keli sąsajų pavyzdžiai ir jų komentarai:
(1) plg.: Sintaksės skyriuje veiksmažodis atsiprašyti adresatui reikšti pateikiamas trijo-

se skirtingos norminės vertės variacijose (atsiprašyti ką : atsiprašyti ko; atsiprašyti 
pas ką : atsiprašyti ką (ko); atsiprašyti prieš ką : atsiprašyti ką (ko)) ir kiekvienoje 
iš jų sąsaja plg. siejamas su kitomis dviem variacijomis.

(2) žr.: normos atžvilgiu lygiaverčių sintaksės variantų kratytis kuo : kratytis ko varia-
cija (KP S 1 2003: 25, 72) aprašoma, atliepiamuoju variantu laikant įnagininko kons-
trukciją, todėl Sąvade priešingos krypties variacija kratytis ko : kratytis kuo per 
sąsają nurodoma į pirmąją (t. y. iš kilmininko į įnagininką).

taigi Sąvade sąsają žr. turinčių variacijų eilutės yra tik papildomos, ir jose ga-
lėtų būti informacijos minimumas: tik pats ĮnKR 2-oje skiltyje ir nuoroda į kitą 
sisteminį tipą ar potipį 4-oje skiltyje. tačiau aiškumo, informatyvumo ir patogumo 
dėlei dažnai užpildomos ir kai kurios kitos (bet nebūtinai visos) skiltys.
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I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija
Sisteminis a reiški-
nio tipas / funkci-

nis tipas

Varijavimo vartose-
noje pagrindas 

ir norminė 
ĮnKR vertė

Konkreti įvai-
ruojančių reiš-

kinių a : b 
raiška

ĮnKR
a

Kiti variaci-
jos nariai
b (c, d...)

◒ galininkas kilmininkas S gal. 1.10 adresatui reikšti 
su kai kuriais krei-
pimosi reikšmės 
veiksmažodžiais

atsiprašyti
klausti

paklausti
prašyti

◒ atsipra šyti 
ką

atsiprašyti 
ko

S gal. 1.10.1;
plg. S pas 4.1.1; 
S prieš 2.4

□ adresatui reikšti [Greičiau] at-
siprašyk jį : jo.

36 pav. ĮNKR sąvado fragmentas. Sąsajos plg. IV skiltyje pavyzdys

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

ĮnKR vertė

Konkreti įvairuo-
jančių reiškinių a : 

b raiška
ĮnKR

a

Kiti varia-
cijos nariai

b (c, d...)

◓
◒

kilmininkas įnagi-
ninkas

S kilm. 1.5 □ objektui reikšti su 
atsiribojimo veiksma-
žodžiais

bodėtis
kratytis

●
◒

bodėtis ko bodėtis kuo S kilm. 
1.5.1

□ objektui reikšti bodisi [tuščių] po-
kalbių : [tuščiais] 
pokalbiais

◓
◒

kratytis ko kratytis 
kuo

S kilm. 
1.5.2;
žr. S įn. 
1.11.1

objektui reikšti kratosi [tokiu] dar-
bu : [tokio] darbo

kratytis
atsikratyti
nusikratyti

37 pav. ĮNKR sąvado fragmentas. Sąsajos žr. IV skiltyje pavyzdys

(3)  dar žr.: Žodžių sandaros skyriuje pateikiama būdo prieveiksmių morfeminės sanda-
ros variacija, kurios nenorminis atliepiamasis dėmuo – baigmuo -aliniai varijuoja su 
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baigmenimis -aliai, -ališkai96. Ši variacija yra dalinis sisteminio tipo [ŽS -iai] atvejis, 
todėl siejama jos kontekstą išplečiančia papildomąja sąsaja.

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis a 
reiškinio ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrin-
das ir norminė 

ĮnKR vertė

Konkreti įvairuojančių 
reiškinių a : b raiškaĮnKR

a

Kiti varia-
cijos nariai

b (c, d...)

ŽS -aliniai

◓ -aliniai -aliai;
-ališkai

ŽS -aliniai 1/
psn.; dar žr. 
ŽS -iai 1; ŽS 
-iniai 1/sen.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (prie-
veiksmiai)

[jis pasirodė] morali-
niai : morališkai [tvir-
tas]; materialiniai : ma-
terialiai [atsakingas]

38 pav. ĮNKR sąvado fragmentas. Sąsajos dar žr. IV skiltyje pavyzdys

eKP duomenų bazėje visos panašios sąsajos, siejančios skirtingose rekomendacijose pa-
teikiamus kokiu nors būdu susijusius ĮnKR, yra aktyvios ir leidžia greitai pereiti iš vie-
nos rekomendacijos aprašo į kitą.

³ ³ ³

apibendrinant Sąvado sandaros ypatumus, reikia pažymėti, kad Sąvadą galima skaityti 
ir juo naudotis tiek pagal skiltis, tiek pagal eilutes. Einant pirmąja skiltimi žemyn kiek-
viena stambesnė klasifikacinė kategorija suskirstoma iki smulkiausios, tada tokiu pačiu 
būdu pateikiama tolesnė klasifikacinė kategorija (potipiai) ir t. t. Sąvado eilutės (išskyrus 
minėtas tamsesniame fone) pateikia informaciją apie kiekvieną aprašomą variaciją.

1.8. Teorinė Sąvado vertė ir praktinis taikymas

ankstesnėje monografijoje (Miliūnaitė 2009) minėta, kad vartosenos variantų inventori-
nimo tikslas dvejopas – pažinti tiriamąjį objektą ir sukurti sistemą informacijai apie jį 
tvarkyti. taigi ĮnKR klasifikavimo tikslai yra ir pažintiniai, ir praktiniai. ne kartą yra 
tekę pastebėti, kad mokslo darbuose, jų recenzijose, vadovėliuose, studentų darbuose ap-
rašomus kalbos reiškinius mėginama skirstyti įvairiais pagrindais, tačiau ne visada įsigi-
linama į vieno ar kito reiškinio atsiradimo priežastis, sandaros bei funkcionavimo ypatu-
mus ir kitus požymius, ir tokie mėginimai kartais būna netikslūs ar net klaidinantys. Turint 
ĮnKR sąvadą, atsiranda pagrindas į dabartinėje vartosenoje varijuojančius reiškinius, į jų 

96 Priesaga -iai neteiktina daryti prieveiksmiams iš santykinių būdvardžių, turinčių vienaskaitos vyriškosios giminės 
vardininko galūnę -is, o daugiskaitos naudininko -(i)ams (eKP: DKKS 1997).
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tarpusavio ryšius, reikšmių bei funkcijų sąsajas, į vertinimą žiūrėti sistemiškai, pačiu bend-
riausiu žvilgsniu mėginti aprėpti variantų ir naujai atsirandančių reiškinių įvairovę, kad 
vėliau būtų galima nuosekliai gilintis į kiekvieną konkrečią varijavimo apraišką.

Sąvado sudarymas ir pildymas iš esmės yra sistemiškas dabartinėje vartosenoje 
funkcionuojančių ĮnKR tipų ir konkrečios jų raiškos fiksavimas. tai būtina tolesnių ben-
drinės kalbos variantiškumo tiriamųjų darbų sąlyga ir atspirties taškas. Kitaip tariant, 
Sąvadas reikalingas norint tirti vartosenos pokyčius ir polinkius. neturint atskaitos taš-
ko, nežinant, kokia vartosenos ir kodifikacijos padėtis, negalima nustatyti ir pačių poky-
čių, sunkiau atpažinti naujus reiškinius. taigi ĮnKR sąvadas – metodologinis įrankis 
vartosenos pokyčiams matuoti, geriau matyti jų pobūdį: ar tai naujas pokytis, ar jau 
esančio reiškinio transformacija, ar pavienis, ar sisteminis kitimas.

Kitas svarbus dalykas yra praktiniai bendrinės kalbos normų kodifikacijos poreikiai. 
Kad kodifikacija būtų adekvati esamojo laiko vartosenos polinkiams ir atitiktų kalbos 
politikos strategiją bei kryptį, svarbu nustatyti variantiškumo priežastis ir variantų funk-
cionavimo ypatumus (pavyzdžiui, atitikmenų adekvatumą ir pan.). todėl varijavimo 
pagrindų nustatymas ir ĮnKR sistematika yra būtina kodifikacijos veiksmingumo sąlyga. 
Kadangi ĮnKR pateikiami pagal tam tikrą sistemą, geriau matyti jų apibūdinimo bei 
vertinimo nevienodumai ir spragos norminamuosiuose darbuose. tai kartu skatina ieš-
koti ryškesnių normos ir klaidos ribų, aiškiau apibūdinti pačius reiškinius ir tiksliau bei 
nuosekliau juos vertinti, bendrinės kalbos normų kodifikaciją padaryti sistemiškesnę, 
nuoseklesnę ir pagrįstesnę, sumažinančią subjektyvųjį normintojų veiksnį.

taip pat kalbos praktikai Sąvadas turėtų būti parankus, ieškant reikiamo reiškinio 
bei jo apibūdinimo, ir padėtų išvengti kalbos rekomendacijose kartais pasitaikančios 
terminologinės bei dalykinės painiavos. Kuo tiksliau įvardyti bei suskirstyti kalbos reiš-
kinius svarbu ir kompiuterizuojant įvairią su kalbos norminimu susijusią informaciją 
(pavyzdžiui, jei konsultuojant norima greičiau rasti reikiamą reiškinį97).

Sąvadas gali būti pravartus ir kalbos kokybės tyrimams. Vartosenos ir kodifikacijos 
atitiktis yra vienas iš bendrinės kalbos rašytinio ar sakytinio teksto kokybės kriterijų. 
Įvertinant įvairias išlygas (natūralų kodifikacijos atsilikimą nuo vartosenos polinkių, 
motyvuotą nenorminių reiškinių vartojimą, įvairius stilistinius teksto ypatumus ir pan.), 
suprantama, kad šis kriterijus nėra absoliutus, bet tam tikrais atvejais gana išraiškus. 
teksto atitiktį kodifikacijai galima nustatyti iš ĮnKR sąvado pasirinkus norimas variaci-
jas ir patikrinus, kaip jos realizuojamos tame tekste.

Svarbiausių viešosios vartosenos variantų rinkinys ir sisteminiai bei funkciniai jų 
požymiai gali būti geras atspirties taškas lektometrijos (žr. Rosseel et al. 2020: 131–143) – 
įvairių kalbos atmainų, ypač bendrinės kalbos ir substandarto, bei jų sąveikos – tyrimams.

³ ³ ³

aptarus teorinius ir metodologinius ĮnKR sistematikos kūrimo aspektus, galima apiben-
drinti, kad svarbiausias ĮnKR klasifikavimo sistemai keliamas reikalavimas yra toks: 
mokslinis pagrįstumas turi derėti su praktiniu šios sistemos funkcionalumu.

97 Plg. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banką. Prieiga: http://vlkk.lt/lit/konsultacijos.

http://vlkk.lt/lit/konsultacijos
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Antra dalis. Įvairuojančių 
ir naujų kalbos reiškinių 
sąvadas ir jo aprašas

Ši monografijos dalis pagal stambiausias ĮnKR grupes suskirstyta į keturis skyrius, at-
sižvelgiant į leksikos, žodžių darybos, morfologijos bei sintaksės lygmenis ir įvairuojan-
čią jiems priklausančių reiškinių realizaciją vartosenoje. Kaip jau minėta poskyryje 1.6.4. 
Sisteminiai tipai, stambiųjų grupių pavadinimai ne visai atliepia lygmenų pavadinimus. 
Pavyzdžiui, vietoj žodžių darybos parankiau kalbėti apie įvairuojančią žodžių sandarą.

Skyriuose lentelių pavidalu pateikiamas būdingiausių viešosios vartosenos ĮnKR 
sąvadas. Savo ruožtu Sąvadas suskaidytas į 34-ias dalis pagal kiekviename iš keturių 
skyrių išsiskiriančias stambesnes sisteminių tipų grupes su jas aprašančio ir aiškinančio 
teksto intarpais. ĮnKR klasifikacija paremta pirmoje monografijos dalyje aprašytais kla-
sifikavimo principais. Sisteminant ĮnKR, stengiamasi išryškinti tuos jų ypatumus, kurie 
svarbūs šių reiškinių kodifikacijai, t. y. leidžia atpažinti būdingus vieno ar kito tipo reiš-
kinius ir gali padėti nustatyti jų vertę bendrinės kalbos normų atžvilgiu. 

Kiekvieno skyriaus pradžioje paaiškinama, kuo remiantis konkretūs ĮnKR sisteminami, 
kokiu būdu pateikiami Sąvade. apibūdinami svarbiausi klasifikacines grupes sudarančių 
kalbos reiškinių požymiai, taip pat nurodoma, kaip elgiamasi susidūrus su netipiškais atve-
jais. tai svarbu ypač tada, kai susikerta skirtingi klasifikavimo pagrindai arba atsiranda 
išskirtinių, į bendrą schemą netelpančių reiškinių, ir pasidaro būtina pagrįsti, kodėl pasirink-
tas vienoks ar kitoks klasifikacinis sprendimas. taigi Sąvado aprašuose neturima tikslo ap-
žvelgti ĮnKR norminimo istorijos ir nagrinėti jų funkcionavimo dabartinėje vartosenoje 
problemas; į šiuos aspektus atsižvelgiama tiek, kiek tai svarbu ĮnKR pokyčiams apibūdinti.

Po stambesnių kiekvienos dalies Sąvado skyrių (lentelių) pateikiama ĮnKR 
vartosenos pavyzdžių ir komentarų: aptariami ne visi, o tik ryškesni variacijų 
atvejai, keliantys sistematikos keblumų, taip pat kai kurie tiriamuose šaltiniuo-
se – DVK ir nD – fiksuoti vartosenos pokyčiai, galintys turėti įtakos bendrinės 
kalbos normų raidai ir lemti jų kodifikacijos kaitą. 

2.1. Leksika

Kadangi leksika – sparčiausiai kintantis kalbos lygmuo, čia daugiau nei kituose kalbos 
lygmenyse atsiranda besitraukiančių iš vartosenos reiškinių ir bene daugiausia naujovių: 
naujų skolintų ir išsiverstų žodžių, pastoviųjų junginių, naujų reikšmių. Sistematikos at-
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žvilgiu tai sudėtingiausias kalbos lygmuo. loginių klasifikavimo pagrindų yra ne vienas, 
jie visi susipina, susikerta, todėl neišvengiamai nė vienas klasifikacijos variantas negali 
atskleisti visų svarbiausių leksikos sisteminių ir funkcinių ypatybių. leksikos ĮnKR, 
galima sakyti, gausiai padengia visą 27-ame pav. (poskyryje 1.6.5. ĮNKR funkciniai tipai) 
parodytą funkcinių tipų schemą. todėl šio kalbos lygmens ĮnKR sistematikos kūrimo 
principų ir sąvokų aiškinimas užima kur kas daugiau vietos nei pats Sąvadas, nes jame 
pateikiami tik sisteminiai tipai ir potipiai, žodyniškai neišskleidžiant visų žodžių sąrašų.

Vienas iš dabartinių leksikos lygmens pokyčių ypatumų tas, kad šie pokyčiai dažnai 
esti susiję ne su pavieniais reiškiniais, o su ištisais jų blokais. tai dažniausiai lemia naujų 
reiškinių radimasis įvairiose sparčiai besiplėtojančiose gyvenimo srityse (žr. 39a ir 39b pav.).

39a pav. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne fiksuotų naujažodžių 

(iš viso 7427 antraštinių žodžių, 7753 reikšmių) viešojo vartojimo sričių 

kiekybinis pasiskirstymas (žiūrėta 2022-05-17)

39b pav. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne fiksuotų naujažodžių 

(iš viso 7427 antraštinių žodžių, 7753 reikšmių) dešimties labiausiai kintančių 

viešojo vartojimo sričių kiekybinis pasiskirstymas (žiūrėta 2022-05-17)
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Pavyzdžiui, skaitmeninė era verslui (ir ne tik jam) teikia tiek naujovių, kad jas aprašan-
čių tekstų prieš dešimtmetį kitą nebūtume galėję įsivaizduoti. Štai vieno žiniasklaidai 
skirto straipsnio ištrauka:

(15min.lt, aut. gerda Žigienė, 2019-07-20)

ištraukoje matome lietuvių kalboje adaptuotų naujųjų skolinių (influenceris, tokenas, 
tokenizacija), neadaptuotų citatų (win-win, blockchain)98, o pats turinys nesusidūrusiems 
su šiais reiškiniais atrodo gerokai miglotas.

leksikos pokyčių srautai ir įvairovė atspindi reikšmingus valstybės ar pasaulio po-
litinius, ekonominius, socialinius, kultūrinius įvykius ir globalizacijos sąlygomis dažnai 
sinchroniškai ar kiek uždelstai išplinta po daugelį kalbų. antai 2004 m. lietuvai įstojus 
į Europos Sąjungą, pradėti versti, derinti rengiami dokumentai ir jų sąvokinis aparatas. 
tai atnešė nemažai naujovių į lietuvių administracinę kalbą, jos leksiką: ypač išsiplėtė 
semantiniai tarptautinių žodžių laukai (plačiau žr. Vladarskienė 2021: 1–16).

2019 m. pabaigoje prasidėjus koronaviruso pandemijai, viešojoje vartosenoje atsirado 
iki tol tik specialiajai medicinos sričiai būdingų terminų, o pandemijai besitęsiant ir 
tampant didžiule globalia problema, pradėtas kurti naujos leksikos sluoksnis, kurį galima 
pavadinti socialine leksika. tai žmonių reakcijas, nuotaikas, įvairių reiškinių, veikėjų 
vertinimą atspindintys ir daugiausia per socialinius tinklus plintantys naujažodžiai. Su-
sikūrė net nauja šios leksikos tyrimo (beje, ir pačiais moderniausiais kompiuterinės lin-
gvistikos metodais) atšaka – koronalingvistika. nD fiksuotas visas pluoštas koron- šaknies 
ar kontaminaciškai su ja padarytų naujažodžių lietuvių kalboje: antikoronininkas, -ė; 
flurona; ikikoroninis, -ė; korokarantinas; korona; koronabėglys, -ė; koronabondas; koro-
nadiktatūra; koronafašizmas; koronafobas, -ė; koronafobija; koronagrėsmė; koronainfek-
cija; koronaisterija; koronakuponas; Koronalandas; koronalingvistika; koronalogizmas; 
koronamirtis; koronapanika; koronapasas; koronapsichozė; koronaserialas; koronasimu-

98 naujažodžių reikšmes žr. nD.
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liakras; koronašou; koronatestas; koronavirusinis, -ė; koronavirusuotas, -a; koronažiema; 
koroninis, -ė; koronokratija; koronorama; koronskydis; korontinas; koronvirusynė; pani-
korona; postkorona. ne ką mažiau ir su šia pandemija susijusių kitų naujų žodžių: anti-
vakcininis, -ė; antivakserinis, -ė; apkaukinti; atsivaksinti; bedozis, -ė (dktv.); beskiepis, -ė 
(būdv.); beskiepis, -ė (dktv.); blatavakseris, -ė; būsterinis, -ė; deltakronas; dezinfekantas; 
endemizuotis; evazija; galimybininkas, -ė; galimybių pasas; galimybpasis, -ė; hantavirusas; 
infobiokontroliuojamas, -a; infodemija; karantinadienis; karantinuoti; karantinuotis; kau-
kinėti; kauknešys, -ė; kaupinys; koronatestas; koronskydis; kovidas; kovidinis, -ė; kovid-
metis; kovidnešys, -ė; kovidukas, -ė; lokdaunas; nuotolumas; omikronas; omniperšalimas; 
panikademija; pasobusas; pokovidinis, -ė; praskiepas, -ė; priešpandeminis, -ė; saviizolia-
cija; sindemija; skiepadienis; skiepidemija; skiepobusas; skiepomobilis; skiepticizmas; skiep-
tikas, -ė; superplatintojas, -a; superspreader’is, -ė; trečiadozis, -ė (dktv.); tridozis, -ė 
(būdv.); tvindemija; vakcinadienis; vakcininkas, -ė; vakcinoljė; virucidiškai; virusnešys, -ė; 
virusologika (nD, žiūrėta 2022-05-17).

2022 m. vasario 24 d. Rusijai užpuolus Ukrainą, viešojoje vartosenoje įsivyravo ka-
rybos terminijos ir karą lydinčios socialinės leksikos, iki tol nefiksuotos pagrindiniuose 
lietuvių kalbos žodynuose, srautas, plg.: banderomobilis; banderožąsis; džavelinas; fleše-
tė; kadyrovcas (ir kadyrovietis, kadyrovininkas); krymnašistas; tankavagis; vagnerovcas; 
zvastika ir kt., neminint gausių su Rusijos federacijos prezidento diktatoriaus Vladimiro 
Putino pavarde siejamų naujadarų (nD, žiūrėta 2022-05-17).

nors atrodytų, kad naujoji leksika užgožia kitus leksikos pokyčius, tačiau viešojoje 
vartosenoje tęsiasi ir anksčiau atsiradusių variantų konkurencija. jeigu remsimės pradiniu 
ĮnKR klasifikavimo principu, t. y. sisteminių tipų nustatymu pagal variacijų susidarymo 
pagrindą, matysime, kad leksikos variacijas sudaro tą pačią arba labai artimą reikšmę 
turintys leksikos vienetai – žodžiai arba pastovieji žodžių junginiai. atskira leksikos va-
riacijų rūšis susijusi su vieno žodžio reikšmės perėmimu iš kito žodžio. norint identifikuo-
ti leksikos variaciją, kyla dvi problemos: įvairuojančių leksikos vienetų raiškos ir turinio.

Į žodį žiūrint kaip į leksemos realizaciją šnekoje (Palionis 1985: 11–12) ir jį suvokiant 
kaip garsinės (ar rašytinės) raiškos ir reikšmės vienovę (KtŽ 1990: 241), leksikos (žodžių) 
variantais galima būtų laikyti skirtingos raiškos žodžius, turinčius tą pačią reikšmę. 
tačiau skirtingos raiškos žodžius galima suprasti labai plačiai: tai gali būti tik morfolo-
giškai ar darybiškai besiskiriantys tos pačios reikšmės žodžiai (dukra : duktė99; atvirutė : 
atvirukas; keliauninkas -ė : keliautojas, -a ir pan.). Dėl to leksikos variantams nustatyti 
svarbu skirtingos šaknies žodžiai, nes šaknis yra pagrindinė žodžio skirtybę nuo kitų 
žodžių lemianti jo dalis100. tad patikslinta leksikos variantų apibrėžtis galėtų būti tokia: 
tai skirtingų šaknų žodžiai, turintys tą pačią leksinę reikšmę. Kartu pažymėtina, kad 
leksikos variantų reikšmės tapatumas yra tiktai orientacinis požymis, visiškai tinkantis 

99 Visiškais dubletais dukters ir dukros laikyti negalime, nes vartosenoje išsikristalizavo tam tikras skirtumas. Duktė – 
oficialusis, pagrindinis variantas (pavyzdžiui, rašomas administraciniuose dokumentuose), o dukra – šnekamosios 
kalbos žodis.

100 Plg.: šaknis – „pagrindinė leksinė žodžio morfema, kurioje yra sutelktas žodžio leksinės reikšmės branduolys ir kuri 
yra bendra visiems giminiškiems (kilmės ir reikšmės atžvilgiu) žodžiams“ (KtŽ 1990: 199).
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tik dubletams. Dažnu atveju leksikos variantai turi bent šiokių tokių reikšmės skirtybių, 
stilistinių atspalvių. tos skirtybės, tiesiogiai susijusios su atitikmenų adekvatumo proble-
ma, neretai tampa ir diskusijų objektu (plg. šoferis : vairuotojas, pliažas : paplūdimys, 
Miliūnaitė 2004: 36–37). taip pat pridurtina, kad leksikos variacijose kartais išeinama už 
žodžio ribų; kai žodį atstoja sustabarėjęs ar šiaip pastovus žodžių junginys, vartojama 
platesnė sąvoka leksikos vienetas.

Darytina išlyga dėl smulkesnio lygmens variacijų, kurias gali apimti tas pats leksikos 
vienetas. fonetiniai, akcentiniai, rašybos skirtumai leksikos vieneto tapatumui, kalbant 
apie skirtingų leksikos vienetų variacijas, iš esmės nėra reikšmingi. Pavyzdžiui, skolinys 
flešmobas vartosenoje funkcionuoja ne vienu rašybos pavidalu (plg.: flashmobas, flashmob’as, 
flashmob, flash mobas; nD, žiūrėta 2022-05-17), bet jo variantiškumo santykiui su lietu-
viškais atitikmenimis – žaibiškas sambūris, sulėktuvės, sąspietis – tai neturi reikšmės.

leksikos variantų atsiranda dėl gana įvairių priežasčių ir skirtingu pagrindu (pa-
vyzdžiui, dėl skirtingų sistemų – kalbų ar atmainų – sąveikos), todėl šios rūšies įvairuo-
jančių reiškinių klasifikacija gerokai nevienalytė. aldonas Pupkis nenorminius leksikos 
variantus skirsto pagal išorinės ir vidinės raiškos opoziciją į barbarizmus, hibridus, ver-
talus ir semantizmus, tačiau kartu pažymi, kad „leksikos sistemoje lieka neaiški kitų 
leksikos sluoksnių – tarmybių, archaizmų, žargonizmų ir specialiosios (terminų) bei ti-
krinės leksikos – vieta“ (Pupkis 1980: 98–99).

turėdami galvoje, kad leksikos ĮnKR varijavimo santykiai klostosi tarp skirtingos 
šaknies žodžių, galime nusistatyti bendriausią variacijos tipą: ax : bx. toliau galime skir-
ti dvi ryškias leksikos variantų grupes pagal variacijos tipus: 1) varijuoja forma – ax : bx 
ir 2) varijuoja reikšmė – ax : y (arba a(x : y) : by). Pati variacijas sudarančių leksikos vienetų 
prigimtis skirtinga. taigi reikia papildomų kriterijų, kurie leistų tuos leksikos vienetus 
sugrupuoti smulkiau.

ĮnKR sąvade skiriamos keturios didelės leksikos ĮnKR grupės. trys iš jų paremtos 
leksikos vieneto formos (kartu ir semantinės struktūros) ypatumais: skolintos šaknies 
žodžiai, vertiniai, žodžiai įvairuojančiomis reikšmėmis. atskirą grupę sudaro leksikos 
vienetai, kurių variacijos pagrindas – jų funkciniai požymiai, t. y. funkcinis žymėtumas: 
leksinės tarmybės, archaizmai, žargonybės ir kt. Kaip matyti, pastarosios grupės leksikos 
vienetai gali turėti ir pirmųjų trijų grupių požymių, pavyzdžiui, žargonybė gali būti sko-
lintos šaknies žodis. taigi, norint išryškinti skirtingą variacijų pagrindą, neišvengiamai 
leksikos ĮnKR klasifikacija tampa keliasluoksnė. leksikos ĮnKR įvairovę gerai atskleidžia 
dažnai iš visos leksikos išskiriamas naujažodžių sluoksnis. Viena iš naujažodžių klasifika-
vimo galimybių aptarta skyrelyje 1.1.2.2. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas.

Didelį leksikos ĮnKR sisteminimo sunkumą kelia tai, kad reikia remtis žodžių kilme. 
o ją ne visada įmanoma tiksliai nustatyti. Žodis gali atrodyti esąs naujadaras, bet paty-
rinėjus pasirodo, kad tai vertinys. Žinoma, gali būti, kad adekvatus atitikmuo kitoje 
kalboje – tik sutapimas. Dėl šios priežasties nemažą leksikos dalį ĮnKR sistematikoje 
sudaro pavienių (nepritampančių prie kitų leksikos sisteminių tipų) reiškinių grupė.

Be pagrindinio leksikos skirstymo pagal sisteminius tipus, galimas dar vienas pjū-
vis – bendrinė ir tikrinė leksika (žr. gaivenis, Keinys 1990: 212; lKE 2008: 379). tik-
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riniai žodžiai – vardynas (asmenvardžiai, vietovardžiai ir kt.), taip pat tiesioginiai ir 
simboliniai įstaigų, įmonių, organizacijų pavadinimai ir kt. – turi savų norminimo ir 
vartojimo ypatumų (plg. Pupkis 1980: 101–102; Kniūkšta 2004). tačiau tikriniai žodžiai 
į bendrąją vartoseną įsilieja ir joje varijuoja įvairiais aspektais, tad daugelis požymių 
leistų juos įterpti ir į bendrąją variantų klasifikaciją, pavyzdžiui: savas ar svetimas 
vietovardis (Kena : Kinė), rašyba (Žąsliai : Žasliai), kirčiavimas (Traka : Trãkai), kai-
tyba ([Nuolaida bet kuriame] VAGA knygyne : VAGOS knygyne, knygyne VAGA); žodžių 
sandara (Valakupiai : Valakampiai; Gražkė : Gražina), sintaksė – asmenvardiniai krei-
piniai vardininku : šauksmininku; vardininkiniai : kilmininkiniai simboliniai pavadini-
mai (leidykla „Šviesa“ : „Šviesos“ leidykla) ir pan.101. Kartais riba tarp bendrinės ir ti-
krinės leksikos apskritai pasidaro neryški, pavyzdžiui, vartojant rašybiškai neadaptuo-
tus iš originalo rašybos svetimvardžių padarytus darinius (Marxas → marxizmas). Po-
litinių pokyčių metu kai kurie, dažnai ideologiškai nepriimtini, tikriniai vardai (vieto-
vardžiai) keičiami, kodifikuojami nauji jų variantai, tad vartosenoje kurį laiką funkcio-
nuoja kelios variantiškos formos, pavyzdžiui: Gruzija : Sakartvelas102; Kijevas : Kyjivas103, 
Zaporožė : Zaporižė104, Zaporižià ir kt.

taigi su išlyga būtų galima skirti dar vieną stambią ĮnKR reiškinių grupę – tikrinių 
žodžių variantus. tai būtų svarbu ypač vardyno ir administracinės kalbos specialistams, 
bet nebūtų išlaikytas vienas loginis klasifikacijos pagrindas, todėl ĮnKR sąvade tikriniai 
vardai klasifikuojami pagal bendruosius principus (formaliąją raišką) ir gali įeiti į įvairius 
sisteminius stambiųjų aštuonių grupių tipus, o „tikrinis“ požymis pagal poreikius gali 
būti nurodomas kaip papildomas.

iš norminamajai kalbotyrai aktualios leksikos visumos gali būti išskiriamas dar 
vienas specifinis jos klodas – terminija (plg. Pupkis 1980: 100–101). tačiau, nors ir esa-
ma tam tikrų terminijos norminimo ypatumų (žr. gaivenis 2002: 89–108), į terminus 
galima žiūrėti kaip į tam tikrus funkciškai žymėtus (t. y. būdingus tam tikroms vartoji-
mo sritims ir stiliams) kalbos vienetus, kurie, kaip ir tikriniai žodžiai, sistemiškai pri-
tampa prie įvairių sisteminių variantų tipų (skolinių, reikšmės, žodžių sandaros ar mor-
fologijos, rečiau – prie sintaksės105 variantų).

Kadangi monografijoje orientuojamasi į bendrąją vartoseną (ne terminiją), specia-
liojoje kalboje funkcionuojantys variantai ir tikrinė leksika (asmenvardžiai, vietovardžiai 
ir kt.) atskirai neaptariami.

101 Pateiktuose šios pastraipos pavyzdžiuose kairiosios variacijų pusės variantų norminė vertė įvairi – nuo bendrinei kalbai 
nepriimtinų reiškinių iki normos variantų; dešinėje pusėje – neutralioji norma.

102 VlKK 2018-05-03 nutarė greta oficialaus valstybės pavadinimo Gruzija įteisinti šalutinį variantą Sakartvelas. 2021-01-07 
priimtas nutarimas nr. n-1 (184) oficialiu valstybės pavadinimu laikyti Sakartvelą, o Gruziją – tradiciniu pavadinimu, 
taigi variantai sukeisti vietomis. Prieiga: http://www.vlkk.lt/konsultacijos/8584-georgia-sakartvelo-gruzija (žiūrėta 
2022-05-20).

103 VlKK 2022-03-03 priėmė nutarimą nr. n-2 (191), kad teiktini du to paties Ukrainos sostinės pavadinimo variantai: 
transkribuota iš ukrainiečių kalbos forma Kýjivas ir senasis tradicinis, iš rusėnų kalbos atėjęs pavadinimas KǮjevas. Dar 
žr. VlKK KB: Koks Ukrainos sostinės pavadinimas? Prieiga: http://www.vlkk.lt/konsultacijos/11388-kijevas-kyiv (žiūrėta 
2022-05-20).

104 Šio varianto VlKK KB nesiūlo vartoti kaip norminio (žiūrėta 2022-09-12), nors vartosenoje jis neretas.
105 Pavyzdžiui, gali įvairuoti sudėtinio termino dėmenų tvarka: akcijų kontrolinis paketas : kontrolinis akcijų paketas.

http://www.vlkk.lt/konsultacijos/8584-georgia-sakartvelo-gruzija
http://www.vlkk.lt/konsultacijos/11388-kijevas-kyiv
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Skirtingai nei kitų monografijoje nagrinėjamų kalbos lygmenų, leksikos sisteminius 
tipus ir potipius paprastai sudaro dideli ir nebaigtiniai sąrašai (dalį jų galima rasti eKP). 
todėl suprantama, kad ĮnKR sąvado skiltyje „Šaltinis“ rodoma tik apibendrinta infor-
macija, nesiejama su konkrečiais leksikos vienetais; skirtinguose šaltiniuose jų norminė 
vertė gali skirtis. ĮnKR sąvade leksikos reiškiniai išdėstyti tokia tvarka:

leksika
1.  Skolintos šaknies žodžiai:

1.1.  Skoliniai.
1.2.  Daliniai skoliniai.

2.  Vertiniai.
3.  Žodžiai įvairuojančiomis reikšmėmis.
4.  funkciškai žymėtieji leksikos vienetai.

4.1. leksinės tarmybės.
4.2. Senstantys ar pasenę žodžiai (archaizmai).
4.3. frazeologizmai.
4.4. Slengas, žargonybės.
4.5. Kiti žymėtieji leksikos vienetai.

2.1.1. Skolintos šaknies žodžiai

Skolintos šaknies žodžių sisteminį tipą sudaro du pagrindiniai potipiai: ištisiniai ir dali-
niai skoliniai. taip pat prie šio sisteminio tipo šliejasi neadaptuotieji skoliniai – citatos. 
jos gali būti ir pusiau adaptuotos (pavyzdžiui, originalo kalbos rašybos, bet kartu lietu-
viškai sugramatintos po apostrofo: startup’as; copypast’inti) ir sudaro pereinamąjį sluoks-
nį nuo citatų iki skolinių.

Su įvairių lygmenų skolintais iš kitų kalbų elementais susijusi sąvokų sistema lietuvių 
kalboje nėra nuosekli, neišvengiama terminologinės painiavos. todėl pirmiausia reikia glaus-
tai aptarti pagrindines monografijoje vartojamas šios srities sąvokas ir atskleisti jų turinį. 
Kadangi, kodifikuojant skolintus kalbos vienetus, svarbu atskirti normą nuo bendrinei 
kalbai neteiktinų reiškinių, reikalingi ir du skirtingi terminai šiems reiškiniams pavadinti.

Daugiausia neaiškumų kelia terminų skolinys, svetimybė, barbarizmas ir svetimžodis 
santykiai. 

iki XX a. pabaigos skolinio samprata buvo siauresnė nei šiuo metu. Pranas Kniūkš-
ta pažymi, kad „skolinimasis susijęs su sąmoningu reikiamo dalyko įgijimu“, todėl sko-
liniais buvo vadinami tik norminiai svetimi leksikos vienetai (Kniūkšta 2007: 28):

turėjome skolinių ir barbarizmų, buvo aiški jų priešprieša: skoliniai – lietuvių kalbos pri-
imti svetimos kilmės žodžiai, barbarizmai – klaidomis laikomos svetimybės; kaip atskira 
skolinių rūšis buvo tarptautiniai žodžiai.
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naujų skolintų žodžių srautui labai pagausėjus, normos ir ne normos rbos ėmė darytis 
ne visada aiškios. todėl atsirado žodžių, kurių nebuvo galima vadinti nei siaurąja reikš-
me suprantamais skoliniais, nes jie dar nebuvo tapę norma, nei barbarizmais, nes jie dar 
nebuvo kodifikuoti neigiamai. Pasirinkta išeitis plėsti sąvokos skolinys aprėptį ir ja įvar-
dyti visus skolintus žodžius.

Kitaip nutiko su terminu svetimybė. KPP1 (1976) į sutrumpinimų sąrašą įtrauktos, bet 
plačiau neapibrėžtos santrumpos: n. svet. – „neteiktina svetimybė“ ir svet. – „svetimybė“; 
jos išliko ir KPP2 (1985). tai rodytų, kad normos atžvilgiu svetimybių gali būti dvejopų: 
ir teiktinų, ir neteiktinų. aldono Pupkio vadovėlyje „Kalbos kultūros pagrindai“ (Pupkis 
1980) neigiamai kodifikuotiems skoliniams pavadinti vartojamas tik barbarizmo terminas. 
„Kalbotyros terminų žodyne“ barbarizmas ir svetimybė tapatinami; jais vadinama „iš kitų 
kalbų paskolintas žodis ar posakis, akivaizdžiai prieštaraujantis savos kalbos normoms 
(paprastai turintis tinkamų savų atitikmenų)“ (KtŽ 1990: 35). tokio pat požiūrio laiko-
masi ir „lietuvių kalbos enciklopedijoje“: barbarizmais, arba svetimybėmis, laikomi ne-
norminiai skoliniai (lKE 2008: 70 [ir 1 leid. 1999: 78]). Painiavą toliau tęsė VlKK 1997 m. 
patvirtintas į DKKS dalį „Žodyno klaidos“ įtrauktas skyrius, pavadintas „neteiktinos 
svetimybės ir jų dariniai“. taigi svetimybės sąvoka ilgainiui tapo dviprasmiška.

jonas Šukys laikosi barbarizmo termino: „tai nevartotini svetimi žodžiai, kuriems 
paprastai yra savų“ (2001: 51); „tai nevartotini svetimi žodžiai, kuriems randame savų 
pakaitų“ (2003: 35). Barbarizmus vadinti vien žodžiu svetimybės jam atrodo nelabai 
tinkama: barbarizmai esančios neteiktinos (nevartotinos) svetimybės, nes dalis svetimy-
bių (svetimos leksikos) yra įteisinta. Kitaip tariant, svetimybės sąvoka jo prilyginama 
skolinio plačiąja reikšme sąvokai.

Dažnai vartojama su skolintais žodžiais susijusi sąvoka svetimžodis. 2000-11-06 lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame dokumente „Svetimžodžių keitimo lietu-
viškais atitikmenimis tvarka“106 svetimžodžiai apibūdinti labai aptakiai – kaip bendrinė-
je lietuvių kalboje nevartotini svetimų kalbų ar svetimos kilmės žodžiai. tačiau vėles-
niuose VlKK dokumentuose nėra paaiškinta, kuo svetimžodis skiriasi nuo skolinio ir nuo 
svetimybės. iš esmės svetimžodis galėtų būti pats plačiausias skolintus žodžius – bendri-
nius ir tikrinius – aprėpiantis pavadinimas. Čia įeitų ir svetimi asmenvardžiai, vietovar-
džiai, įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai, taip pat visi bendriniai skolinti žodžiai.

KtŽ svetimžodis apibrėžtas kitaip – kaip skolinio sinonimas, t. y. pasiskolintas iš kitos 
kalbos žodis, nesvarbu, kokios norminės vertės (taigi platesnė sąvoka už svetimybę (bar-
barizmą) (KtŽ 1990: 198). apie šių sąvokų painiavą užsimena Pranas Kniūkšta (2007: 29):

Barbarizmas beveik išėjo iš apyvartos, jį pakeitė svetimybė, bet ir šis terminas vartojamas 
platesne, visiems skoliniams taikoma reikšme. Kad nuo jos atsiskirtų neigiamoji, su barba-
rizmu sutampančioji, reikšmė, ji išryškinama sudėtiniais, su tikslinamaisiais pažyminiais 
sudarytais pavadinimais – neteiktinos arba nevartotinos svetimybės.

106 Prieiga: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalact/taR.90C5C0D2C07C.
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Dėl neapibrėžtumo ir netikslingumo šioje monografijoje svetimžodžio sąvoka nevartojama. 
Skolinys neutraliai normos atžvilgiu įvardija visus skolintus, t. y. iš kitų kalbų į lietuvių 
kalbos vartoseną patekusius leksikos (ir ne tik jos) vienetus. Svetimybė (atitinkanti pasi-
traukusį barbarizmo terminą) vartojama neigiamai kodifikuoto skolinio reikšme, todėl 
pažyminiai – neteiktina ar nevartotina svetimybė netikslingi.

2.1.1.1. Skoliniai

ištisiniai skoliniai, arba tiesiog skoliniai107, – pasiskolinti iš kitų kalbų ir morfologiškai 
bei kitomis priemonėmis adaptuoti lietuvių kalboje žodžiai. Skoliniai įeina į variacijas 
pagal leksikos kilmės priešpriešą skolinta : sãva su tą pačią ar labai artimą reikšmę tu-
rinčiais dažniausiai savakilmiais leksikos vienetais. Retais atvejais sãva gali būti supran-
tama ne kaip savakilmiška (lietuviška), o kaip skolinta normiška (kas įsitvirtinę lietuvių 
kalboje ir kodifikuota teigiamai, pavyzdžiui antrieji variacijų dėmenys: bonkė : butelis; 
farforas : porcelianas; izumrudas : smaragdas ir pan.; plačiau žr. Miliūnaitė 2009: 165).

Skolinių ir savakilmių žodžių varijavimo pagrindas yra bendra leksinė reikšmė, 
realizuojama skirtingas šaknines morfemas (iš kurių viena skolinta) turinčiais žodžiais. 
Skolintų ir savų afiksų variacijos skiriamos prie žodžių sandaros variantų, taigi apima ir 
didžiąją dalį plačiai suprantamų hibridų – žodžių, turinčių bent vieną skolintą morfemą 
(žr. Pupkis 1980: 106–107).

Skolinių kodifikacijai svarbių klasifikavimo pagrindų, kurie atspindėtų esminius 
sisteminius ir funkcinius skolinių požymius, gali būti ne vienas, todėl ir pati klasifikaci-
ja, pateikta ĮnKR sąvade, nėra vientisa. tas pats skolinys gali priklausyti keliems siste-
miniams tipams. toliau skolinių klasifikavimo pagrindai aptariami smulkiau. Skolintų 
ĮnKR sistematikai ne visi jie vienodai svarbūs.

1. Skolinio atėjimo į lietuvių kalbą laikas, arba skolinio amžius. Pagal 
leksikos vienetų skolinimosi laiką sąlygiškai atsiskiria keli skolinių sluoksniai.

Pirmiausia skiriami senieji skoliniai, patekę į lietuvių kalbą iki bendrinės lietuvių 
kalbos susiformavimo – iki XX a. pirmųjų dešimtmečių (jakaitienė 2010: 233; dar plg. 
Kniūkšta 2007: 24–31). Dalis jų neturi lietuviškų atitikmenų ir yra tiek įaugę į lietuvių 
kalbą, kad jų svetimumas nejaučiamas, pavyzdžiui: gatvė, pipiras, pinigas. juos palaiko 
ir vartojimo tradicija, ir tai, kad jų nėra kuo pakeisti. taigi variacija čia nulinė: a : Ø.

Dalis senųjų skolinių turi lietuviškų atitikmenų, todėl yra kodifikuoti neigiamai ir 
dažnai vadinami senosiomis svetimybėmis, arba barbarizmais. Kai kada mėginimai keisti 
skolinį baigdavosi nesėkme, ir bendrinėje kalboje įsigalėjo skolintos šaknies žodis: bara-
vykas (: storkotis, tikrinis); grybas (: kremblys). neutralioji norma ir čia yra nevariantiška, 
o minėti sinonimai aiškiai skirtini tarminių ar pasenusių žodžių funkciniams tipams.

107 Pažyminys ištisiniai skoliniams svarbus tik tada, kai reikia išryškinti skirtumą nuo dalinių skolinių. Kadangi apie 
skolinius kalbama leksikos skyriuje, suprantama, kad skolinio sąvoka neapima kartais skoliniais vadinamų kitų rūšių 
skolintų kalbos reiškinių (pavyzdžiui, skolintų žodžių reikšmių ar sintaksės variantų).
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Kai kurie įsigalėję skoliniai taip pat nėra bendrinės kalbos normų pažeidimai (nors 
kodifikacija yra svyravusi), tačiau kartais turi galinčių juos dažnai atstoti lietuviškų 
atitikmenų, pavyzdžiui: anūkas, -ė skol. || vaikaitis, -ė (dukraitė, sūnaitis); rūbas skol. || 
drabužis, apdaras; (dgs.) apranga ir kt., tad laikytini normos variantais, dažniausiai si-
nonimais, turinčiais reikšmės atspalvių ar vartojimo srities skirtumų.

gausiomis rusybėmis išsiskiria sovietinis laikotarpis; po antrojo pasaulinio karo 
atėję skoliniai tradiciškai leksikologijoje dar buvo skiriami prie naujųjų, tačiau juos jau 
reikėtų įvardyti kitaip. Šiuo metu naujaisiais skoliniais vadinami nuo XX a. paskutinio 
dešimtmečio (po 1990 m.) atėję skoliniai (jakaitienė 2010: 233–243). nD skolintais nau-
jažodžiais laikomi XXi a. pradžioje viešojoje vartosenoje atsiradę, taip pat kiek ankstes-
ni, bet pagrindiniuose lietuvių kalbos leksikografijos ir kodifikacijos darbuose nefiksuo-
ti skoliniai. Dabartinei vartosenai tai aktualiausias skolinių sluoksnis. Visų jų santykis 
su kodifikuota norma nevienodas, bet ir nustatyti ją, vos tik skoliniui pasirodžius, ne 
visada iš karto įmanoma. Kai kurie naujųjų skolinių lietuviški atitikmenys per kelis de-
šimtmečius bendrinėje kalboje jau yra įsigalėję, pavyzdžiui: hotdogas : dešrainis; peintbo-
las : dažasvydis; skeitbordas : riedlentė ir kt., arba dar konkuruoja su naujaisiais skoliniais. 
nuolat atsiranda naujų skolinių, ir dažnai jų norminė vertė paaiškėja tik per laiką.

taigi pagal amžiaus kriterijų ĮnKR sąvade kai kurie skoliniai priskiriami vienam ar 
kitam funkciniam tipui (sn. – senieji arba nauj. – naujieji). Dalis sovietinio laikotarpio 
skolinių yra tarpinio būvio: jau nueinantys (vadinasi, senstelėję), dažniau pavartojami 
motyvuotai. Dėl šios priežasties kitų lygmenų iš vartosenos besitraukiantiems reiškiniams 
nustatyti funkcinį tipą „senstelėjęs“ (sen.) lengviau nei leksikoje, tad Sąvade senstelėję 
skoliniai į atskirą potipį neskiriami.

2. Kilmės kalba (ar tarpininkė). Pagal kilmės kalbą didžiausios skolinių grupės 
jau turi tradiciją būti vadinamos priesagos -ybė vediniais: slavybės (rusybės), anglybės, 
kartais japonybės, rečiau – germanybės, lenkybės ir kt. (greta tarptautinių atitikmenų 
slavizmai, anglizmai, germanizmai, polonizmai). Dažniausia naujųjų skolinių kalba, kartu 
ir tarpininkė, yra anglų kalba. Pavyzdžiui, iš anglų kalbos atėjusių skolintos šaknies 
naujažodžių tarp visų naujų žodžių nD fiksuota apie 30 proc., kur kas mažiau (mažėjimo 
tvarka) – iš prancūzų, italų, japonų, rusų, ispanų ir arabų kalbų (dalis jų taip pat neabe-
jotinai pateko per angų kalbą; žiūrėta 2022-05-20). nors teigiama, kad, grupuojant skoli-
nius „pagal kilmės šaltinį, svarbiau yra nustatyti, iš kurios kalbos žodis gautas tiesiogiai, 
o ne iš kurios pradėjo plisti“ (jakaitienė 2010: 229), naujiesiems skoliniams ir jų adapta-
vimo būdui svarbu ir pirminis kilmės šaltinis. tiesa, variacijų pobūdžiui ir ĮnKR siste-
matikai pati kilmės kalba ar kalba tarpininkė nėra itin svarbu, nes ne tai lemia norminę 
skolinio vertę. Svarbiau yra, ar skolinys paplitęs įvairiose kalbose.

Skoliniai, kurių kilmės kalbos yra klasikinės graikų ir lotynų kalbos, be to, paplitę 
bent keliose šiuolaikinėse (dažniausiai Vakarų Europos) kalbose, laikomi tarptautiniais 
žodžiais, arba internacionalizmais (žr. jakaitienė 2010: 231). naujaisiais laikais tarptau-
tiniais žodžiais kartais tampa ir vienõs – anglų kalbos skoliniai, neturintys savakilmių 
atitikmenų. tai ypač pasakytina apie naujų sparčiai besiplėtojančių sričių, pavyzdžiui, 
informacinių technologijų, terminiją, plg. lietuvių kalboje tarptautiniais žodžiais (taigi 
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norminiais) laikomus iš anglų kalbos perimtus naujuosius skolinius failas, gūglas, bitkoi-
nas ir kt. tarptautiniai žodžiai skolinių ĮnKR sąvade žymimi kaip tarpt. funkcinis tipas.

3. Asimiliavimosi (arba prisitaikymo prie bendrinės lietuvių kalbos sis-
temos) laipsnis. Skoliniais tradiciškai vadinami visiškai prie bendrinės lietuvių kalbos 
fonologinės, kirčiavimo, rašybos, kaitybos sistemos prisitaikę svetimkilmiai žodžiai. jie 
paprastai įgyja lietuvišką galūnę, kad būtų galima juos kaityti (tik nedidelė dalis lieka 
nekaitomų), o kartais, ypač būdvardžiai, – ir priesagą (žr. Keinys 1999: 13; jakaitienė 
2010: 235–236).

Pastaruoju metu daug skolintos šaknies žodžių į vartoseną pirmiausia patenka kaip 
kitų kalbų citatos ir tik ilgainiui pradedami iš dalies arba visiškai adaptuoti, pavyzdžiui, 
po apostrofo pridedama darybos ir (ar) kaitybos elementų, plg.:

Slutshaming`as lietuvoje: kodėl moterys gėdija viena kitą dėl išvaizdos? [antraštė]
išgirdęs, kad šią savaitę rašysiu apie slutshaming`ą, mano vyras nuoširdžiai nustebo: argi tai 
ne dešimtmečio senumo tema? lietuvoje, pasirodo, dar ne, ir vis aiškiau darosi, kad net labai 
išsilavinusių piliečių sluoksniuose pasitaiko nesuprantančių šio termino. (lrt.lt, 2020-10-03)

tad pakalbėkim apie tamsiąją pažinčių programėlių pusę – juose grobio ieškančius cat-
fish’intojus (apgavikus, socialinėse medijose apsimetančius visai kitu asmeniu) ir išnaudo-
tojus. (delfi.lt, 2022-05-05)

Citatos ar pusiau adaptuotos vienažodės arba keliažodės citatos gali sudaryti variacijas 
su savakilmiais leksikos vienetais (pavyzdžiui, acquis : Europos Sąjungos teisynas; call-
back : atgalinis skambutis; must-have : būtina turėti; nD), todėl šių reiškinių negalima 
palikti už skolintos leksikos ribų.

4. Santykis su atitikmeniu. Dalis skolinių, dažnai reiškiančių kitų kraštų realijas, 
įsitvirtina vartosenoje be lietuviškų atitikmenų (pavyzdžiui, iš japonų k.: animė, mačia, 
sušis, tempura, terijakis ir kt.). Dalis skolinių įgyja vieną arba kelis ar net keliolika 
(dažnai ir situacinių, įvairios stilistinės ir norminės vertės) atitikmenų (influenceris, -ė : 
įtakdarys, -ė; įtakininkas, -ė; įtakiukas, -ė; įtakoklis, -ė; įtakonešis, -ė; įtakotojas, -a; 
įtakotukas, -ė; įtakūnas, -ė; nuomonės formuotojas, -a; nuomonės lyderis, -ė; nD, žiūrė-
ta 2022-05-21) arba, ypač jei vartojami rečiau, bent kurį laiką išlaiko nulinę variaciją 
(blokbasteris108, hettrikas109, tyzeris110 ir kt.), nors potencialiai atitikmenų gali atsirasti 
(ir pavieniais, sunkiau aptinkamais atvejais neabejotinai atsiranda).

Skolinių atitikmenys gali būti semantiškai visiškai adekvatūs, tada variacija pagrįs-
ta laisvosios distribucijos santykiais (pavyzdžiui, selfis : asmenukė; podkastas : tinkla-
laidė). jeigu atitikmuo yra siauresnės ar platesnės reikšmės už skolinį, arba bent vienas 

108 Blokbasteris „labai populiarus, įspūdingas, komercinės sėkmės susilaukęs filmas, knyga ir kt.“ (nD, žiūrėta 
2022-05-21).

109 Hettrikas „sport. trys vieno žaidėjo įvarčiai (ypač futbolo rungtynėse)“ (nD, žiūrėta 2022-05-21).
110 Tyzeris „reklamos žanras – trumpa intriguojanti vaizdinė užuomina apie pasirodysiantį filmą, kompiuterinį žaidimą, 

automobilį ar pan.“ (nD, žiūrėta 2022-05-21).
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iš jų yra keliareikšmis, tarp jų klostosi dalinės distribucijos santykiai, pavyzdžiui, fanta-
zija : vaizduotė; meniu : valgiaraštis. jeigu reikšmės diferencijuojasi, o patys jas turintys 
žodžiai dažnai vartojami, didelė tikimybė, kad variacija, jeigu ir buvusi, ilgainiui išnyks, 
o atėjus naujam skoliniui – nesusidarys. Pavyzdžiui, anglų kalbos žodis misinformation 
verčiamas tarptautiniais žodžiais dezinformacija; dezorientacija (r. „klaidinančių žinių 
skleidimas propagandos sumetimais, karyboje – siekiant suklaidinti priešą“, tŽŽ 2013). 
tačiau vartosenoje ne per seniausiai atsirado skolinys misinformacija, o greta jo – malin-
formacija. jų reikšmės tik iš dalies sutampa su dezinformacijos reikšme: misinformacija – 
„nesąmoningai, nesiekiant pakenkti pateikiama klaidinanti informacija“; malinformacija – 
„tiksli, dažniausiai asmens duomenis apimanti informacija, kurią skleidžiant tyčia (pa-
vyzdžiui, kerštaujant) siekiama pakenkti“ (nD, žiūrėta 2022-05-31):

Prieš pradedant kalbėti apie melagingas naujienas, pravartu paaiškinti sąvokų reikšmę. 
tiek dezinformacijos, tiek vadinamosios misinformacijos koncepcijos nėra naujos, o fake 
news (liet. atitikmuo melaginga naujiena) – pastaruoju metu pradėtas plačiai vartoti ter-
minas, kuris gali būti tiek dezinformacija (sąmoningas klaidinančių žinių skleidimas), tiek 
misinformacija (nesąmoningas klaidinančių žinių skleidimas). (delfi.lt, 2019-04-28)

[a<...> Č<...>:] ar suintensyvėjusi netikslių arba melagingų naujienų sklaida yra organizuota, 
ar labiau susijusi su besidalinančiųjų informacija nežinojimo, logikos ar išsilavinimo spragų?
[t<...> K<...>:] Suintensyvėjimą pastebime ne tik dabar, bet tai tęsiasi jau kurį laiką. Žinoma, 
tam tikra informacija, skleidžiama įvairiais kanalais, yra numatyta ar suplanuota. ją va-
diname dezinformacija. tačiau yra ir klaidingos bei melagingos informacijos srautas, kuriuo 
žmonės dalinasi ne iš piktų kėslų, o tiesiog to net nežinodami. tai vadinama misinforma-
cija. tai melaginga informacija, kuria neturima siekio sukelti neigiamų pasekmių. (bernar-
dinai.lt, 2021-09-20)

– Ką daryti? Koks terminas geriau tiktų „fake news“ fenomenui?
– Mes stengiamės vengti šio termino, nes jis paverčiamas ginklu prieš žurnalistus, o mūsų 
mandatas – saugoti žurnalistus. alternatyvos turėtų ieškoti akademikai, bet mes kalbame 
apie „dezinformaciją internete, misinformaciją ir mal-informaciją (tikslią informaciją, kuria 
siekiama pakenkti, – red.). (15min.lt, 2022-03-31)

Vadinasi, šių naujųjų skolinių vartojimas motyvuotas bent specialiuose tekstuose, 
kur reikšmių skirtumai yra svarbūs.

Santykis su atitikmeniu paprastai lemia skolinio norminę vertę, bet atskirai ĮnKR 
sąvade nėra kaip nors žymimas.

5. Santykis su norma. Kartais klaidingai įsivaizduojama, kad grynumo kriterijus 
griežtai atskiria savą ir skolintą leksiką. iš tiesų skolinių santykis su norma yra labai 
nevienodas ir priklauso nuo daugelio aplinkybių (plačiau apie skolinių vertinimo krite-
rijus žr. Miliūnaitė 2004: 30–54). lemiamas dalykas yra adekvataus atitikmens buvimas 
ar nebuvimas. galima skirti trejopą skolinių santykį su bendrinės kalbos norma:
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a)  bendrinei kalbai nereikalingi skoliniai, nes turima adekvačių savų atitikmenų. Kaip 
minėta, tokie įvairių skolinimosi laikotarpių nenorminiais laikomi skoliniai dar vadi-
nami barbarizmais (žr. Pupkis 1980: 103–106) arba šiuo metu labiau įsigalėjusiu ter-
minu – svetimybėmis. Dažnesni iš jų paprastai būna kodifikuoti neigiamai111 arba iš 
viso nekodifikuoti (neįtraukti į norminius bendrinės kalbos leksikografijos veikalus);

b)  skoliniai (daugelis iš jų – tarptautiniai žodžiai), ypač turintys funkcinių skirtumų 
nuo kitų variacijos narių, laikomi norma (pagrindiniais arba šalutiniais variantais), 
bendrinei kalbai priimtinais sinonimais;

c)  iš viso savakilmių variantų neturintys skoliniai, sudarantys nulines variacijas ir tapę 
nevariantiška bendrinės kalbos norma.

Vis dėlto ar tarptautiškumas būtinai reiškia skolinio normiškumą? Sąvoka tarptautinis 
žodis yra to paties lygmens kaip ir hibrido sąvoka – jos abi rodo formalųjį savakilmio ir 
skolinto kalbos vieneto santykį, pažymėdamos vienokį ar kitokį kilmės aspektą, o ne 
norminę vertę. Didžioji dalis tarptautinių žodžių (kaip ir senųjų skolinių) yra nepakei-
čiami, įsigalėję ir tapę bendrinės kalbos norma. tačiau kai kurie tarptautiniai žodžiai be 
reikalo stumia savakilmius žodžius, todėl teikiant jų vartojimo rekomendacijas stengia-
masi parodyti lietuviškų atitikmenų pirmenybę arba patariama, jei įmanoma, anų nevar-
toti be reikalo, pavyzdžiui (eKP):

Esama ir tokių tarptautinių žodžių, kurie, ilgiau ar trumpiau konkuravę su lietuviškais, 
traukiasi iš aktyviosios vartosenos. Pavyzdžiui, kapišoną vis dažniau keičia gobtuvas 

111 Pavyzdžiui, lKŽi prie tokių skolinių rašomas kryžiukas, DlKŽ6e ir ankstesniuose leidimuose – santrumpa ntk. (t. y. 
„neteiktina“).



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 143

(kadaise, dar KP (1939) šia reikšme teikta savakilmė vaurà jau tapo archaizmu). Kai 
kuriuos iš jų jau galima vertinti dar griežčiau – kaip nereikalingas svetimybes (aisbergas : 
ledkalnis; buljonas112 : sultinys ir kt.).

taigi ribos tarp minėtų grupių, skiriamų pagal skolinių santykį su atitikmenimis, 
yra paslankios, ypač turint galvoje naujuosius skolinius, nes kodifikacija į vieną ar kitą 
pusę gali kisti, atsiradus gerų atitikmenų arba, priešingai, nepavykus įdiegti neigiamai 
kodifikuotam skoliniui norminio atitikmens (pavyzdžiui, taip yra atsitikę su parkingu). 
tokiõs kodifikavimo praktikos, tačiau ne visai nuoseklios, būta peržiūrint KP l 1 dalies 
skolinių vertinimą ir rengiant antrą šio leidinio leidimą.

ĮnKR sąvade skolinių norminė vertė nurodoma trejopai: bendrinės kalbos norma, ne 
norma ir svyruojanti norma.

2.1.1.2. Daliniai skoliniai

Šioje monografijoje daliniais skoliniais vadinami skolintos šaknies vediniai, t. y. su lietu-
vių kalbos žodžių darybos priemonėmis (priešdėliais, priesagomis, dūrybos ar mišriuoju 
būdu) padaryti skolintą šaknį turintys žodžiai113. Pavyzdžiui, iš skolinio feisbukas lietuvių 
kalboje padaryta pluoštas vedinių, arba dalinių skolinių: feisbučkis; feisbukėjimas; feis-
bukėnas, -ė; feisbukietis, -ė; feisbukija; feisbukinėtojas, -a; feisbukininkas, -ė; feisbukinis, -ė; 
feisbukinti; feisbukiškės; feisbukiškis, -ė; feisbukuomenė; įfeisbukinti; pofeisbukinis, -ė ir kt. 
(nD, žiūrėta 2022-05-21). taip pat prie dalinių skolinių skiriami lietuvių kalboje padary-
ti dūriniai, turintys vieną skolintą šaknį, pavyzdžiui: pečialinda : krosnilanda; pusbliūdis : 
pusdubenis.

tradiciškai tokie žodžiai, turintys bent vieną skolintą darybos (t. y. nekaitybinę) 
morfemą, įskaitant šaknį, dažnai vadinami hibridais (gaivenis, Keinys 1990: 78; lKE 2008: 
207), tačiau pati hibrido sąvoka nėra vienareikšmė (žr. Keinys 1984: 113–125; jakaitienė 
2010: 255–256) ir skolintos šaknies žodžių variacijoms apibūdinti nėra paranki. normina-
mojoje kalbotyroje svarbu atskirti skolinius su jų vediniais nuo žodžių su skolintais dary-
bos afiksais. Kartais hibrido sąvoka susiaurinama iki neigiamai kodifikuotų žodžių, kurie 
turi skolintų darybos elementų – priešdėlių ar priesagų (plg. Pupkis 1980: 106–108).

Šioje monografijoje hibrido sąvoka taip pat siauresnė, bet nesiejama su normine 
verte: hibridais laikomi tik dariniai, turintys skolintų (nebūtinai nenorminių, tačiau ga-
linčių sudaryti variacijas su savakilmiais) darybos afiksų. Kitaip tariant, hibridas gali 
sudaryti variaciją su tos pačios šaknies, bet lietuvišką darybos afiksą turinčiu žodžiu, 

112 Pastaraisiais dešimtmečiais šio skolinio kodifikacija kito: KP l 1 (2005) jis buvo neteiktinas, KP l 1 (2013) – vengtinas, 
o VlKK svarstant rengiamą BlKŽ, kažin ar pagrįstai nutarta buljoną įteisinti kaip šalutinį sultinio variantą, taigi iš 
nenorminio jis tapo normos variantu. Vartosenos polinkiai (matomi internete „googe“ paieškos įrankiu), taip pat DlKt 
duomenys (plg. išplėstinės paieškos rezultatus: „buljon“ – 59 pavartojimai; „sultin“, atmetus kitų šaknų žodžius, – 899 
pavartojimai, žiūrėta 2022-05-30) rodo ką kita: vyraujanti norma yra sultinys, o buljonas kur kas retesnis, besitraukiantis. 
Pagal konkurencijos pobūdį, kurį lemia kiekybinis variantų santykis vartosenoje (1 : 15), – tai silpna variacija.

113 Kitokią dalinių skolinių sampratą žr. Keinys 1984: 118: jais laikomi skolinti žodžiai, turintys lietuviškų afiksų, kurie 
atlieka tik kaitybos ir morfologinės adaptacijos, o ne naujų žodžių darybos funkciją.
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pavyzdžiui: dadėjo : pridėjo; garsistas, -ė : garsininkas, -ė („garso režisierius“). taigi 
daliniai skoliniai į taip suprantamų hibridų lauką nepatenka.

ištisiniai ir daliniai skoliniai monografijoje priskirti dviem to paties sisteminio tipo 
[l skol.] potipiams, atsižvelgiant į variacijos pagrindą – skolintą šaknį, plg.: selfis : as-
menukė; selfintis : asmenukintis; selfininkas, -ė : asmenukininkas, -ė ir pan., taigi ir dali-
nių skolinių klasifikavimo pagrindai iš esmės nesiskiria nuo ištisinių skolinių.

³ ³ ³

Skolintos šaknies žodžių sistematikai svarbi ir nelengvai sprendžiama daugiareikšmių 
žodžių problema. Variaciją sudarančių skolintos šaknies žodžio ir jo atitikmens atveju 
variacija žymėtina ax : bx, t. y. abu leksikos vienetus sieja bendra reikšmė x, pavyzdžiui: 
brauseris : naršyklė, kur x yra „komp. kompiuterinė programa, naudojama informacijos 
ppr. internete peržiūrai“ (KP l 1 (2005, 2013), DlKŽ8i). Šios variacijos nariai bendrinėje 
lietuvių kalboje yra vienareikšmiai, jeigu nepaisysime tik lKŽi fiksuotos šiame žodyne 
vienintelės naršyklės reikšmės „žabų užtvara upėje su įstatytomis į ją varžomis žuvims 
gaudyti; perkolas, takišys“114.

ne vieną reikšmę turinčių savakilmio ir skolinto žodžio reikšmių santykiai variacijoje 
gali būti gana sudėtingi, o pats santykis lemia, ar leksikos ĮnKR skirtinas skolintos šaknies 
sisteminiam tipui, ar žodžių įvairuojančiomis reikšmėmis sisteminiam tipui, nors abiem 
atvejais skolinys užima savakilmio žodžio vietą. Esminis skirtumas – ar vienas variacijos 
narys vartojamas vietoj kito ta pačia abiem būdinga reikšme, ar įvyksta pagrindinio 
variacijos nario reikšmės pokytis. Panagrinėkime kelis tokių santykių atvejus.

imkime skolinį štampas ir savakilmį žodį spaudas. tarp jų yra susiklosčiusi dalinės 
(inkliuzinės) distribucijos santykiais grįsta ir normos atžvilgiu per laiką gerokai kitusi 
variacija (žr. 14-ą lentelę); tokie santykiai klostosi ir tarp vedinių štampuoti : spauduoti.

14 lentelė. Žodžių štampas ir spaudas variacijos (spalva išskirtos 

į variaciją patekusios reikšmės)

Šaltinis štampas spaudas

lKŽi

(S – 1984;
Š – 1991)

1. forma ar įrankis detalėms gaminti spau-
dimu;

2. antspaudas su įstaigos pavadinimu; to 
antspaudo atspaudas, spaudas;

3. nuvalkiota išraiškos forma, šablonas, tra-
faretas.

1. instrumentas, kuriuo spau-
džiant ar kalant daromi 
įspaudai, žymės, štampas;

2. štampas su įstaigos pavadi-
nimu, adresu ir kt., ppr. de-
damas viršutiniame kairia-
jame popieriaus lapo kam-
pe, tuo štampu atspaustas 
tekstas.

114 Suprantama, kad, 1970 m. rašant ir skelbiant žodyno n raidę, naujojo kompiuterijos termino dar nebuvo.
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Šaltinis štampas spaudas

KPP2 (1985) – –

KP l 1 
(2005)

nuoroda į KP l 2 (žodžių reikšmes) –

DlKŽ8i

(2021)115

1. tech. metalinė forma ar įrankis detalėms 
gaminti spaudžiant.

2. žr. s p a u d a s  1 .
3. žr. s p a u d a s  2 .
4. prk. šablonas, trafaretas: Literatūrinis, 

stiliaus, vaidybos š.

1. tech. įtaisas žymei, ženklui 
spausti.

2. įspaustas ar atspaustas 
ženklas, žymė.

tŽŽ
(2013)116

[vok. Stampfe < it. stampa – antspaudas]
1. preso, kūjo, kalimo mašinos darbo 

įrankis (ppr. metalinė forma), iškertantis, 
lenkiantis, pramušantis lakštą arba savo ert-
mėje suformuojantis detalę;

2. spaustuvinis ∆ teksto arba atvaizdo 
spaudos forma įspausti tekstui, vaizdui, 
pvz., knygos viršelyje;

3. ntk. = spaudas (įtaisas; atspaustas  
ženklas);

4*. šablonas, trafaretas, aktorių vaidybo-
je, grož. literatūros, publicistikos ir kt. meno 
šakose – standartinė išraiškos priemonė, 
standartinis pasakymas.

–

KancKP 
(2021)

spaudžiamojo ženklo reikšme vartoti ne 
štampą, o spaũdą (žr. spaũdas). taip pat 
vartotinas junginys dėti (uždėti) spaudą (ne 
štampą). Dokumentų paliudijimo ženklas 
yra añtspaudas (žr. añtspaudas).

iš kanceliarinės kalbos ir veiksmažodį 
štampuoti išstūmė lietuviškas atitikmuo 
spaudúoti;

žodis štampas vartojamas standartiniams 
pasakymams pavadinti: Kanceliarinė kalba 
turi nemažai štampų. taisyklingi, reikiamo-
se vietose vartojami štampai kanceliarinei 
kalbai yra reikalingi (žr. tèkstas); kitų sričių 
kalbą jie gadina.

ant dokumentų dedama žyma 
su specialiu įrašu ar vieta įra-
šui (plg. aǹtspaudas): Doku-
mentų spaude įrašoma data. 
Registracijos spaudas deda-
mas lapo viršutinės paraštės 
dešinėje pusėje. Spaudas daž-
niausiai būna keturkampės ar 
trikampės formos. turėdami 
spaudą, raštvedyboje galime 
verstis be svetimo žodžio 
štampas. tačiau štampas var-
tojamas standartiniam pasa-
kymui pavadinti (žr. štampas).

115	 Imamas	šis	šaltinis,	nes	BLKŽ	raidė	Š	dar	nepateikta	(žiūrėta	20220523).
116	 TŽŽ	(2013)	 trikampio	ženklas	∆	 tekste	atstoja	antraštinį	 žodį,	 žvaigždutė	*	prie	 žodžio	 reikšmę	žyminčio	 skaitmens	

rodo,	kad	reikšmė	perkeltinė.
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Dviem DlKŽ8i (2021) reikšmėmis (1-ąja ir 4-ąja) štampas vartotinas kaip tarptautinis žodis; 
kitomis dviem reikšmėmis (2-ąja ir 3-iąja) vietoj jo teikiamas lietuviškas atitikmuo. Panaši 
informacija, tik kitokia forma pateikta ir kituose dviejuose šaltiniuose. taigi kyla klausimas, 
ar variacijos štampas : spaudas (2-ąja ir 3-iąja štampo reikšme) skirtinos skolintos šaknies 
žodžių, ar žodžių su įvairuojančiomis reikšmėmis sisteminiam tipui. jas galima užrašyti taip 
(skaitmenys žymi DlKŽ8i reikšmių numerius): ax2: bx1, kur x yra „tech. įtaisas žymei, ženklui 
spausti“, ir ax3: bx2, kur x yra „įspaustas ar atspaustas ženklas, žymė“. taigi šiose variacijo-
se nebūtų galima sakyti, kad b variantas perėmė (įgijo) nenorminę a reikšmę. Vadinasi, 
daugiareikšmiai žodžiai gali sudaryti skirtingas variacijas atskirų sememų pagrindu.

Dar vienas pavyzdys – skolinio cilindras ir savakilmio žodžio ritinys santykis; tarp 
daugybės šių žodžių reikšmių, kurių tik dalis sutampa, normos atžvilgiu svarbi variacija, 
kurios pagrindą sudaro bendra reikšmė, žyminti geometrinę figūrą (žr. 15-ą lentelę).

15 lentelė. Žodžių cilindras ir ritinys variacijos 

(spalva išskirtos į variaciją patekusios reikšmės)

Šaltinis cilindras ritinys

lKŽi

(C – 1969;
R – 1978)

1. geometrinė figūra, gaunama sukant sta-
čiakampį apie vieną jo kraštinę, ritinys;

2. garo arba vidaus degimo variklių dalis, 
kurioje slankioja stūmoklis;

3. aukšta, kieta, plokščiu viršumi vyriška 
skrybėlė;

4. žibalinės lempos stiklas.

žr. 1 ritinis117.
1–8. <...>
9. geom. cilindras;
10–14. <...>
15. žr. 1 ritinis 13: <...> || 
vienas šulinio cementinis ci-

lindras.

KP l 1 (2005) cilindras svet. ntk. = mat. ritinys. –

BlKŽ
(2022)118

1. trimatė geometrinė figūra, gaunama su-
kant stačiakampį apie vieną jo kraštinę; 
sin. ritinys;

2. iš vieno ar iš abiejų galų uždara vamzdi-
nio ritinio pavidalo detalė, kurioje daž-
niausiai slankioja stūmoklis; 

3. aukšta, kieta, ppr. juoda ar pilka vyriška 
skrybėlė su nedidelėmis atbrailomis, da-
bar dėvima tik ypatingomis progomis;

4. kompiuterijoje – apskritimo pavidalo disko 
takelių, vienodai nutolusių nuo disko cent-
ro, visuma.

1. suristas daiktas;
2. riečiant suvyniotas koks 

daiktas, gabalas;
3. vamzdžio pavidalo daiktas;
4. betoninis šulinio cilindras;
5. ritinis 1: Ritinỹs – neolǮmpinė 

spòrto šakà, komándinis žai-
dǮmas;

6. ritinis 2: Žadžiama fùtbolo 
aikštėjè sù guminiù rǮtiniu ir ̃ 
rǮtmuša;

7. apskritasis cilindras.

117	 LKŽi	visas	žodžio	ritinys	straipsnis	yra	su	nuoroda	į	variantą	ritinis.	 Iš	viso	pateikiama	15	reikšmių,	todėl	glaustumo	
dėlei	lentelėje	pateikiamos	tik	tos,	kurios	reikalingos	aptariamai	variacijai	atskleisti.

118	 Glaustumo	sumetimais	iliustraciniai	pavyzdžiai,	išskyrus	prie	nuorodų	į	žodį	ritinis	(kad	būtų	aišku,	jog	su	cilindru tai 
nesusiję),	praleisti.
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Šaltinis cilindras ritinys

tŽŽ
(2013)

[gr. kylindros]
1. mat. ritinys, geom. kūnas, apribotas pavir-

šiaus, kurį sudaro pasirinktai krypčiai ly-
giagreti tiesė, sukama kokia nors kreive 
(pvz., apskritimu, elipse), ir dviejų tą pa-
viršių kertančių lygiagrečių plokštumų;

2. iš vieno arba abiejų galų uždara vamzdiš-
ka detalė, kurios viduje slankioja stūmo-
klis <...>;

3. aukšta, kieta ritinio formos vyriška skry-
bėlė su nedidelėmis kietomis atbrailomis.

–

jeigu nepaisysime variacijos cilindras : ritinys (kaip geometrijos termino) skirtinguose šal-
tiniuose kintančios norminės vertės, vėlgi šią variaciją apibendrintai galime užrašyti ax : bx, 
kur x yra „trimatė geometrinė figūra, gaunama sukant stačiakampį apie vieną jo kraštinę“.

taigi abiem aptartais atvejais reikia kalbėti apie skirtingą tos pačios sememos rea-
lizaciją skolintos ir savos šaknies žodžių formomis.

Kas kita yra žodžių įvairuojančiomis reikšmėmis variacijos. jas galima užrašyti taip: 
ay→x : bx. Dėl įvairių priežasčių įvyksta pokytis a varianto reikšmių sistemoje, pavyzdžiui: 
konspiracija y→x : sąmokslasx. Skoliniai įvairuojančiomis reikšmėmis sudaro tik dalį visų pas-
tarojo sisteminio tipo atvejų (plačiau žr. poskyrį 2.1.3. Žodžiai įvairuojančiomis reikšmėmis).

ĮNKR SĄVADAS (1)

Šal-
tinis

Variantai

Sisteminis va-
rianto a tipas / 
funkcinis tipas

Varijavimo var-
tosenoje pa-

grindas ir nor-
minė variacijos 

vertė

Konkreti variantų 
a : b raiškaVariantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

I. LEKSIKA L

1. SKolin-
toS ŠaK-
niES Žo-
DŽiai119

L skol.

ištisiniai sko-
liniai

L skol. 1 leksinė 
reikšmė

119	 Abėcėlinį	 skolintos	 šaknies	 žodžių,	 turinčių	vartojimo	 rekomendacijų,	 sąrašą	galima	 rasti	 eKP,	nustačius	 antraštyno	
filtrą	Leksika	/	Žodžių	sąrašas	/	I.	Skoliniai.
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ĮNKR SĄVADAS (1)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrin-
das ir norminė 
variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiškaVariantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

◓
◒

senieji normi-
niai skoliniai 

(paprastai) 
lietuviški 
atitik-
menys

l skol. 1.1 □ ta pati leksinė 
reikšmė, skolin-
tas : savas žodis

anūkas : vaikaitis;
rūbas : drabužis, 
apdaras; (dgs. rū-
bai) apranga; ~

◓
◒

senieji nenor-
miniai skoli-
niai (senosios 
svetimybės)

(paprastai) 
lietuviški 
atitik-
menys

l skol. 1.2/
sn.; psn.

■ ta pati leksinė 
reikšmė, skolin-
tas : savas žodis

abrūsas : 
rankšluostis; 
ale : bet;
lenciūgas : grandi-
nė; kolioti : plūsti, 
koneveikti

◓
◒

norminiai 
skoliniai 
(tarptautiniai 
žodžiai)

(paprastai) 
lietuviški 
atitik-
menys

l skol. 1.3/
tarpt.

□ ta pati leksinė 
reikšmė, skolin-
tas : savas žodis

absoliučiai : vi-
siškai; 
efektyvus, -i : 
veiksmingas, -a;
identitetas : tapaty-
bė; realybė : 
tikrovė

◓
◒

nenorminiai 
skoliniai (sve-
timybės)

(paprastai) 
lietuviški 
atitik-
menys

l skol. 1.4 ■ ta pati leksinė 
reikšmė, skolin-
tas : savas žodis

bujoti : tarpti, ve-
šėti;
kolioti : plūsti, ko-
neveikti;
knopkė : mygtukas, 
spraustukas, smeig-
tukas

◒
●

naujieji nor-
miniai sko-
liniai

(paprastai) 
lietuviški 
atitik-
menys

l skol. 1.5/
nauj.

□ ta pati leksinė 
reikšmė, skolin-
tas : savas žodis

kuskusas120 : kruo-
painiai;
liposakcija : riebalų 
nusiurbimas

◒
●

naujieji nenor-
miniai sko-
liniai

(paprastai) 
lietuviški 
atitik-
menys

l skol. 1.6/
nauj.

■ ta pati leksinė 
reikšmė, skolin-
tas : savas žodis

laimas : žalioji cit-
rina; pampersai : 
sauskelnės; selfis : 
asmenukė

120	 Daugiau	informacijos	apie	naujųjų	skolinių	reikšmes	ir	vartoseną	žr.	ND.
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ĮNKR SĄVADAS (1)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrin-
das ir norminė 
variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiškaVariantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

● naujieji nenu-
sistovėję sko-
liniai

Ø l skol. 1.7/
nauj.

□■ nulinė varia-
cija leksinės 
reikšmės pagrin-
du (skolintas žo-
dis, galintis turė-
ti lietuviškų ati-
tikmenų)

glempingas : Ø;
klikbeitas : Ø121

daliniai sko‑
liniai

L skol. 2 leksinė reikšmė

◓
◒

skolintos šak-
nies vediniai

(paprastai)
lietuviškos 
šaknies 
žodžiai 
(vediniai)

l skol. 2.1 □■ ta pati leksi-
nė reikšmė, sko-
linta : sava vedi-
nio šaknis

aprėdas : apdaras, 
drabužis;
bulkutė : bandelė

◓
◒

dūriniai, kurių 
viena šaknis 
skolinta

dūriniai, 
kurių (pa-
prastai) 
abi šaknys 
lietuviškos

l skol. 2.2 □■ ta pati leksi-
nė reikšmė, sko-
linta : sava viena 
dūrinio šaknis

pečialinda : krosni-
landa;
pusbonkė : pusbu-
telis

◓
◒

žodžiai su 
skolintais pre-
poziciniais 
elementais 
(prefiksoi-
dais)122

dūriniai su 
lietuviško-
mis šakni-
mis; žo-
džių jun-
giniai; ~

l skol. 2.3; 
dar žr. ŽS 
pref.

□■ ta pati lek-
sinė reikšmė, 
skolinta : sava 
šaknis

videojuosta : vaiz-
dajuostė;
aerouostas : oro 
uostas

citatos

neadaptuotie-
ji skoliniai 
(ci tatos)

L skol. 3 leksinė reikšmė

121	 Vartosenoje	 fiksuoti,	bet	dar	nekodifikuoti	pavieniai,	 labiau	dėl	 stilistinio	efekto	pavartoti	klikbeito	 (r.	„paspaudimus	
provokuojanti	 (klaidinanti,	 sensacinga)	 interneto	 straipsnio	 antraštė	 ar	 paveikslėlis“)	 atitikmenys	 –	 spaudajaukis, 
šlamštraštė	(ND,	žiūrėta	20220420).

122	 Apie	prefiksoidus	plačiau	žr.	poskyryje	2.2.6. Kiti kaičios žodžių sandaros reiškiniai.
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ĮNKR SĄVADAS (1)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrin-
das ir norminė 
variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiškaVariantas

a

Kiti va riantų 
lizdo nariai

b (c, d...)

●
◒
●

vienažo-
džiai nea-
daptuotieji 
skoliniai

(paprastai) 
lietuviški ati-
tikmenys 
(žodžiai ar 
junginiai); Ø

l skol. 
3.1/nauj.

■ ta pati leksinė 
reikšmė, skolinta 
raiška : savas 
leksikos vienetas

colombré : Ø;
nude : kūno spalvõs;
voilà : ir štai, šit, 
va, štai taip

●
◒
●

keliažo-
džiai nea-
daptuotieji 
skoliniai

(paprastai) 
lietuviški ati-
tikmenys 
(žodžiai ar 
junginiai); Ø

l skol. 
3.2/nauj.

■ ta pati leksinė 
reikšmė, skolinta 
raiška : savas 
leksikos vienetas

call-back : atgalinis 
skambutis;
by default : pagal 
nutylėjimą, ~;
big data : didieji 
duomenys;
foot cleavage : Ø

pusiau 
adaptuotie-
ji skoliniai 
(citatos)

L skol. 4 leksinė reikšmė

●
◒
●

pusiau 
adaptuotieji 
skoliniai

visiškai adap-
tuoti skoli-
niai; lietuviš-
ki atitikme-
nys (žodžiai 
ar junginiai); 
Ø

l skol. 
4.1/nauj.

■ ta pati leksinė 
reikšmė, skolinta 
raiška : adaptuo-
ta raiška

body painting a̓s : 
bodipeintingas : 
kūno tapyba;
standupas : stenda-
pas : Ø 

Skolinių ir jų atitikmenų variacijos esti gana nepastovios. Variantai ilgesnį ar trumpesnį 
laiką konkuruoja vartosenoje; jų reikšmės gali diferencijuotis, įgauti papildomų atspalvių 
ar funkcinių požymių, specializuotis, ir variacija iš laisvosios gali pereiti į dalinę arba 
apskritai skirtumai gali vesti į variacijos santykių pabaigą. Pavyzdžiui, į DKKS (1997) 
buvo įtrauktas skolinys hospisas ir pateiktas jo atitikmuo slaugos namai. Per laiką šių 
įstaigų paskirtis, remiantis užsienio patirtimi, išsigrynino, ir 2016 m. VlKK Žodyno 
pakomisė nutarė hospisą įteisinti reikšme „paliatyviosios slaugos (gydymo) įstaiga“ ir 
netapatinti jo su slaugos ligonine123.

123 Plačiau	 žr.	VLKK	KB	 įrašą	 „Ar	vartotinas	 žodis	 „hospisas“?“.	Prieiga:	 http://www.vlkk.lt/konsultacijos/1109hospi
saspaliatyviosiosslaugosligonine	(žiūrėta	20220524).

http://www.vlkk.lt/konsultacijos/1109-hospisas-paliatyviosios-slaugos-ligonine
http://www.vlkk.lt/konsultacijos/1109-hospisas-paliatyviosios-slaugos-ligonine
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galutinės skolinio ir savakilmio žodžio konkurencijos baigties numatyti iš anksto 
paprastai neįmanoma, nes tai priklauso nuo daugelio su konkrečia variacija susijusių veiks-
nių (įskaitant ekstralingvistinius). Santykis su atitikmeniu yra vienas iš svarbiausiųjų: 
jeigu savakilmis atitikmuo vartotojams neatrodo adekvatus, tikėtina, kad net ir neigiamos 
skolinio kodifikacijos nebus paisoma. Į tai atsižvelgiant, kodifikacija kartais koreguojama. 
Pavyzdžiui, KP l 1 (2005) skolinys pinakolada „ananasų sulčių, kokosų pieno ir romo 
kokteilis“ buvo vertinamas kaip neteiktinas, ir siūlytas atitikmuo ananasų kokteilis. tačiau, 
svarstant antrąjį šio leidinio leidimą (KP l 1 2013), pinakolada įteisinta kaip lygiavertis 
variantas, nes ananasų kokteilis – ne visai tikslus, per daug bendras pavadinimas.

Skolinių kodifikacijai kartais trūksta tikslumo, išsamumo – dažnai dėl to, kad ne iki 
galo ištirta variacijos apimtis. Pavyzdžiui, KP l 1 (2005) ir KP l 2 (2013) tarptautinis 
žodis finalas laikomas lygiaverte norma su savakilmiu žodžiu pabaiga:

Įvairūs vartosenos kontekstai (beje, ir leksikografijos šaltiniai) rodo, kad daugeliu atve-
jų tai nėra adekvatūs variantai. Finalas turi specialių reikšmių, kurių neturi pabaiga, plg.: 
finalas 1. „paskutinis sporto varžybų, konkursų etapas, kuriame paaiškėja nugalėtojai ir 
prizininkai“; 2. „kelių dalių muzikos, scenos kūrinio baigiamoji dalis“ (BlKŽ, žiūrėta 
2022-05-24). taigi tokiais atvejais svarbu nurodyti, kokia bendra reikšmė sieja variacijos 
narius, o kókios reikšmės juos skiria.

Vartosenos kontekstai gali nerodyti reikšmės skirtumų, pavyzdžiui, tarp žodžių 
siurprizas ir staigmena, bet gali būti funkcinių skirtumų: siurprizas rimuojasi su prizu; 
siurprizą palaiko giminiškas skolinys kindersiurprizas; reklama sukūrė naujadarą sūr-
prizas (< sūris + (siur)prizas „prizas su daug sūrio (olandiškas dešrainis)“; nD, žiūrėta 
2022-04-20). Panašiai skolinys leginsai buvo kodifikuotas neigiamai (KP l 1 2005), teikiant 
atitikmenis tamprės ir timpės, – ir vartosenoje jie nereti, tačiau, atsiradus naujiems sko-
liniams – maišiniams anglų kalboje iš leginsų – meginsams ir džeginsams, apie juos kal-
bant, leginsai minimi neišvengiamai.

[L skol. 1.2/sn.], [L skol. 1.4]. Senieji skoliniai yra bendrinės lietuvių kalbos forma-
vimosi laikotarpio kodifikacijos objektas ir jau paprastai nefunkcionuoja dabartinėje 
aktyviojoje vartosenoje, o jeigu ir pavartojami, dažniausiai būna funkciškai ar stilistiškai 
motyvuoti. Senųjų skolinių, daugiausia slavybių ir germanybių, kurios turi įsigalėjusių 
lietuviškų atitikmenų, nenormiškumą (su nedidelėmis išimtimis) kalbos vartotojai paprastai 
gerai jaučia, ir tai daugiausia mokyklos ir lingvistinio švietimo rezultatas. nemotyvuotos 
vartosenos pasitaiko tik pavieniais atvejais, plg.:

Karingasis feminizmas išbujojo taip, kad moteriai lietuvoje nebėra baisesnio paniekinimo 
ir įžeidimo, negu tada, kai ją pavadina moterimi. (delfi.lt, 2017-01-08)
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Romanas aktualus dėl žmogiškų temų, tačiau, mano manymu, pagrindinė jo sėkmės prie-
žastis – originali forma. fragmentuotas pasakojimas audžiamas iš įvairių – tikrų ir borge-
siškai sugalvotų – šaltinių citatų bei mirusiųjų (kalba net 166 dvasios!) balsų. jais vietomis 
sukeliamas alaso įspūdis. (Literatūra ir menas, 2019-03-08)

Kai kurie komentatoriai pajuokavo, kad geltona suknia apsirėdžiusią merginą šalia Kolios 
tikriausiai pastatė piktadariai. (delfi.lt, 2022-06-13)

Kalbinės ekspresijos siekį rodo tai, kad tokius skolinius tekste linkstama kaip nors išskirti – 
dažniausiai pasviruoju šriftu arba kabutėmis. Panašiai galima pasakyti ir apie sovietinio 
laikotarpio svetimybes. atpažįstamais nenorminiais skoliniais siekiama sukurti kokį nors 
komunikacinį efektą: įvardyti ankstesnės epochos realiją, pateikti tai kaip dažniausiai 
neigiamos veikėjo charakteristikos detalę, suteikti minčiai juokaujamąjį, menkinamąjį ar 
ironišką atspalvį ir pan., pavyzdžiui:

Pusę amžiaus viskas buvo aišku – buvo Maskva, buvo dešrų pilni čemodanai ir direktyvos, 
kurias reikėjo išpildyti. Pasiteisinimo net nereikėjo, su okupaciniu režimu nepasiginčysi. 
(Lietuvos žinios, 2017-04-06)

Bet žmonės keliauja į egzotinius kvarabų lopšius ir kartais namo grįžta gyvi, nors gal jau 
ir „ne vieni“, bet niekas nepuola oro uoste jų pasitikinėti su dujokaukėmis ir lašelinėmis ar 
grūsti į izoliacines palatas. (delfi.lt, 2020-02-06)

taip kaip supratau, sovietinių laikų daugumos nešiojamos tinklinės „sietkos“ buvo ekolo-
gijos viršūnė? :) (delfi.lt straipsnio komentaras, 2020-02-25)

guliu po raudonais dryžiais išvagota kaldra. Vatine. tada buvo tik kaldros, antklodės 
atsirado gerokai vėliau... Po ja miegojau gerą dešimtmetį – XX a. 9 dešimtmetį, o ir vėliau. 
(Literatūra ir menas, 2020-12-18)

tiesa, tokie veikėjai paskui patekę su lRSl į Seimą sugeba iškart pasiskelbti, jog prie 
frakcijos nesijungs, nes dabar jau su Darbo partija į vieną bliūdą kojas sumerkė. (lrt.lt, 
2021-11-15)

Skaudžios vaikiškos traumos – kur ir kaip slėpti tą raudoną kaklaraištį, užrištą mokykloje, 
jei namuose negali jo parodyti, nei išsiskalbti, nei „išsiprosyti“, kaip reikalaujama. (lrt.lt, 
2021-01-24)

taigi senesnių, pasitraukusių iš aktyviosios vartosenos nenorminių skolinių, kurių sve-
timumą vartotojai suvokia, atsiradimą šiuolaikiniuose tekstuose iš esmės lemia stilistiniai 
sumetimai.
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[L skol. 1.5/nauj.], [L skol. 1.6/nauj.], [L skol. 1.6/nauj.], [L skol. 4.1/nauj.]. apie 
naujuosius skolinius, jų vartojimo priežastis, adaptavimą lietuvių kalboje ir funkcionavimą, 
santykį su atitikmenimis paskelbta nemažai tyrimų (žr. girčienė 2005; girčienė 2007: 
143–152; Vaicekauskienė 2007; nevinskaitė 2013: 1–31; Vaicekauskienė, Dabašinskienė, 
Kamandulytė-Merfeldienė 2013: 1–27; Pažūsis 2014: 228–238 ir kt.). toliau minėtini tik 
keli su šio leksikos sluoksnio pokyčiais susiję aspektai.

Bendrinės kalbos raidai svarbios tokios variacijos, kuriose naujieji skoliniai daugiau 
ar mažiau neutraliojoje viešojoje vartosenoje konkuruoja su adekvačiais savakilmiais 
žodžiais – ir ne pastarųjų naudai. neutraliosios vartosenos kontekstas būtinas todėl, kad 
nebūtų papildomų naujųjų skolinių vartojimą lemiančių veiksnių. Motyvuotas skolinių, 
kartu ir naujųjų, vartojimas paprastai aiškinamas tokiomis kalbos vartotojų poreikius bei 
nuostatas atspindinčiomis priežastimis: reikia įvardyti naują realiją, kuriai lietuvių kal-
boje nėra pavadinimo; skoliniai kai kada tiksliau nei turimi atitikmenys atskleidžia ko-
munikacijai svarbius įvardijamų objektų požymius; skoliniai ženklina sąsajas su kitomis 
kultūromis, padeda tapatintis su kokiomis nors socialinėmis grupėmis (kartu dažnai 
reiškia prestižiškesnę vartoseną), atlieka teksto pagyvinimo funkciją – labiau atkreipia 
adresatų dėmesį ir leidžia ekspresyviau perteikti mintį.

ilgainiui laisvuosiuose viešosios kalbos stiliuose (ypač elektroninėje komunikacijoje) 
pastebimas aiškus polinkis apskritai pirmenybę teikti skoliniams – net tada, kai lietuvių 
kalboje yra adekvatus atitikmuo. taigi šis polinkis labiau susijęs ne tiek su kalbiniais 
skolinių ypatumais, kiek su kalbinėmis nuostatomis (kitos kalbos žodžių prestižiškumu), 
o tai galų gale virsta tam tikru kalbinės elgsenos įpročiu, pavyzdžiui: imposteris, -ė : 
apsimetėlis, -ė; steitmentas : pareiškimas; tripas : žygis, kelionė; diskleimeris : perspėjimas 
ir pan. (pavyzdžiai – ne pavieniai, nD, žiūrėta 2022-05-26): 

gyvename sudėtingame pasaulyje, kai išorinis blizgesys, tarsi steitmentas kas tu esi ir kaip 
tau sekasi, o tas spindesys labai dažnai tik optinė apgaulė. (supermama.lt, 2017-11-01)

ir iš karto norime pasakyti maža diskleimerį: jei jūs neturite nors truputėlio godumo, 
meskite investavimo veiklą. tai ne jums. (aipt.lt, 2020-02-10)

noriu į naktinį tripą su keliais draugais. trūksta excitement. Per ramiai gyvenu. (twitter.com, 
2021-02-20)

cia heloween, bet lietuviai bijo buti netautiski tai bando pavadinti -rudenelio svente, mo-
liugu svente, derliaus svente, :) imposteriai (ve.lt, straipsnio komentaras, 2021-10-27)

jeigu turima kitõs kalbõs vartojimo įgūdžių, skolinta raiška tampa patogesnė, neverčianti 
įdėti papildomų pastangų, ieškant adekvačios lietuviškos raiškos. jaunesnio amžiaus kalbos 
vartotojai, daugiau ar mažiau laiko praleisdami virtualioje anglakalbėje terpėje (pavyz-
džiui, naršydami internete, plg. tamulionienė 2019: 1–20), pripažįsta, kad anglų kalba 
reikšti mintis, ypač specifinėse srityse, tokiose kaip informacinės technologijos, kompiu-
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teriniai žaidimai, mados, muzika ir pan., yra lengviau. Simptomiška, kad kartu lietuvių 
kalbos įgūdžiai menksta, raiškos priemonių atsargos skursta (paryškinta mano. – R. M.):

Šiandien vis garsiau kalbama, kaip svarbu mokyti vaiką atpažinti ir įvardinti emocijas, o 
ypač – savo vidinius jausmus ir išgyvenimus. Skaitant literatūrą suomių ir anglų kalbomis 
aš labai dažnai stabteliu, nes lietuvių kalboje tikrai trūksta daug žodžių ar išsireiškimų 
emocijoms įvardinti! tuomet suku galvą ir mintyse žaidžiu aliaS – pasakyk tai kitaip. 
Reikia didžiulių pastangų, kad sugebėčiau išmokyti save ir vaiką pažinti bei įvardinti 
jausmą, kuriam nėra žodžio! Galbūt žodyne ar knygose tas žodis yra, bet jo nėra gyvo-
joje kalboje, nemoku jo įvardinti, nors ir jaučiu jį. tų žodžių nevartoja visuomenė, nebent 
tik knygų personažai. o ištarus gyvai „man labai apmaudu“ arba „ši situacija nuvilianti“, 
kyla kažkoks juokingas verbaline prasme nenatūralumo jausmas. (delfi.lt, 2019-09-26)

Kai naujieji skoliniai pereina į vartoseną, besiorientuojančią į bendrinės kalbos normas, 
dalis tokių priežasčių atkrinta. Bendrinės kalbos adresatai nėra apibrėžti, tad raiška turi 
būti parenkama tokia, kuri būtų suprantama kuo didesniam adresatų skaičiui. Pavyzdžiui, 
siauros srities terminai (automobilizmo – lipas, burnautas, kompiuterinių žaidimų – ar-
kada, atakeris, geimeris, openvorldas ir pan.) būdingi tų sričių diskusijų forumams, so-
cialinių tinklų grupėms ir pan. tačiau dažniau vartojami, jie iš socialinio ar profesinio 
žargono pereina į slengą ir turi didesnę tikimybę atsidurti viešojoje vartosenoje, ypač 
perskelbiant socialinių tinklų įrašus žiniasklaidoje. Pati žiniasklaida, o kartais ir autoriai 
tokius mažiau žinomus skolinius yra linkę paaiškinti prierašais, pastabomis arba ieško 
lietuviškų atitikmenų. Keli pavyzdžiai:

„HUB Kaunas“ yra erdvė, kurioje laisvai dirbantys įvairių specialybių žmonės, įvairių 
krypčių nevyriausybinės organizacijos ir pradedančios įmonės (startup‘ai) gali dirbti 
kartu. nariams suteikiama darbo erdvė, bevielis internetas, įvairi technika, virtuvėlė, jie 
gali vaišintis kava, arbata, sausainiais, naudotis biblioteka, susitikimų kambariu, konferen-
cijų sale. Pasaulyje tai vadinama coworkingo centru (lietuviškai atitikmens dar nėra, bet 
gal galima būtų versti kaip bendrą darbovietę), nes tokiame centre yra labai palanki 
atmosfera bendradarbiavimui, idėjų generavimui ir spartesniam įgyvendinimui. (bernar-
dinai.lt, 2011-03-28)

ir niekas nepasakys, kad kiauroje neoliberalioje sistemoje niekada nė nebus našumo lubų. 
ir nepasiskųs niekas, kad tokie autsorseriai (anot VlKK, „veiklos rangovai“) yra naũjosios 
vergvaldystės formos. (15min.lt, 2020-10-26)

„Mes neliečiame dabartinių aktualijų, kai atsirado žmonių, kurie nori hijackinti (angl. 
užgrobti – BnS) valstybines ir kitas šventes. Kol kas mūsų taisyklėse, kiek pamenu, tik 
prieš kelerius metus įtvirtinta, kad Katedros aikštėje mišių metu neturėtų garsūs renginiai 
vykti“, – teigė meras. (alfa.lt (BnS), 2022-02-06) 
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(delfi.lt, 2022-05-26)

naujųjų skolinių adaptavimo laipsnis viešojoje vartosenoje labai įvairuoja. jie gali būti 
rašomi originalo rašyba, tik pridedama gramatinimo elementų; neretai vartojamas apos-
trofas, mėginant atskirti skolintąją ir lietuviškąją žodžio dalis, kad skolinys būtų lengviau 
atpažįstamas, pavyzdžiui:

Žiūrint labai filosofiškai, trumpas modernizavo ne tik jaV, bet ir viso pasaulio politiką. 
nežinau, ar modernizacija visada yra į naudą, bet jis tikrai „update’ino“ tą politiką socia-
linių tinklų erai. (delfi.lt, 2020-02-05)

Vakarų pasaulyje – viskas paprasčiau. jaunosios kartos skaitmenos noliferiams, kurie 
neskiria virtualių ikonų bei like’ų nuo tikrų emocijų, o be mobiliųjų aplikacijų nepajėgūs 
nuosavame bute rasti kelio į tualetą, labiausiai limpa įžvalgos, kad vertėtų „Huawei“ tele-
fonuose vengti atnaujinti programėles, nes per jas irgi plinta klastingasis virusas. (delfi.lt, 
2020-02-06)

nenuoseklumų pasitaiko net tame pačiame tekste: vienas skolinys linksniuojamas, kiti 
paliekami nekaitomi. antai skirtingas pasirinktas ir jų šriftas – neadaptuotieji skoliniai 
tekste (bet ne antraštėje) išskiriami pasviruoju šriftu, ir tai rodo, kad taip elgiamasi są-
moningai, galbūt abejojant dėl adaptuotos formos, pavyzdžiui:

labai mėgstama tiek tunise, tiek izraelyje, šakšuka iš esmės yra kiaušiniai, kepti daržovių 
salotose (šakšukos pagrindas vadinamas matbucha – „patiekalas“ arabiškai, ir tai yra 
pomidorų, paprikų bei čili pipirų salotos), pateikiami su šviežiai kepta pita arba duona. 
taigi, ko reikės šakšukai? <...>

jeigu jūs turite nduja dešros – o tai iš esmės yra labai riebi, minkšta kiaulienos dešra 
su aitriosiomis paprikomis – įspauskite kelis gabaliukus į keptuvę ir gerai pavartykite po 
visą plotą. <...>

Pabaigoje dar pasūdykite, paprieskoniuokite ir visiškai tobulam skoniui įdėkite kelis 
minkšto burrata sūrio gabalėlius. (15min.lt, 2021-11-02)



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys156

neadaptuotų naujųjų skolinių vartojimas nebūtinai reiškia, kad nėra oficialiai nustatyta 
(kasmet VlKK teikiamuose svetimžodžių atitikmenų sąrašuose) adaptuotoji jų forma ar 
nesama lietuviškų atitikmenų. jų galima rasti tiek VlKK KB, tiek nD ir kituose šalti-
niuose, tačiau neretas lengviausio varianto pasirinkimas – mechaninis žodžio perkėlimas 
iš kitų kalbų tekstų – atspindi žiniasklaidos nuostatas dėl bendrinės kalbos kokybės. 
Pavyzdžiui, straipsnyje apie vasaros avalynės madas vartojama, be kitų svetimybių, 
vienažodė anglų kalbos citata mules:

(15min.lt, 2022-05-28)

Straipsnio skyrelio antraštėje paaiškinama, kad lietuviškai mules – įsispiriamos šlepetės, 
tačiau suprantama, kad tekste toks dvižodis junginys nepatogus vartoti. ne vėliau kaip 
2007 m. vartosenoje fiksuotas ir su vėlesniais gausiais pavyzdžiais nD pateiktas lietuviš-
kas jų atitikmuo įspirtukės jau gana žinomas; jis minimas ir VlKK KB (žiūrėta 2022-05-28), 
tačiau, matyt, nepatenka į kai kurių žiniasklaidininkų akiratį.

taigi plačiausia skolinių vartojimo dirva tampa elektroninė komunikacija ir sakyti-
nė laisvoji kalba, o žiniasklaidoje naujųjų skolinių srautas tik kiek pristabdomas dėl ga-
limų viešosios komunikacijos poveikio trikdžių. Matyti bendras polinkis, kol skolinys 
naujas ir mažiau žinomas, dažniau rinktis ne adaptuotą variantą, o išlaikyti originalo 
formą ir, jei atrodo reikalinga, pridėti redakcinių paaiškinimų.

[L skol. 3.1/nauj.], [L skol. 3.2/nauj.]. Dar labiau įprotis vartoti naujuosius skolinius 
matyti iš viešojoje sakytinėje ir rašytinėje vartosenoje dažnų angliškų citatų. tai ryškus 
pastarųjų kelių dešimtmečių pokytis. Su citatomis elgiamasi panašiai kaip ir su adaptuo-
tais ar pusiau adaptuotais naujaisiais skoliniais: jei manoma, kad adresatai jų reikšmės 
nesupras, prirašomas paaiškinimas, o jeigu citatos plačiai paplitusios, žiniasklaidoje jos 
dažniausiai išskiriamos pasviruoju šriftu arba kabutėmis, pavyzdžiui:

Viešai menkinti politiką (ir niekinti politines partijas) lietuvoje yra toks jau kaip ir gero 
tono ženklas. Yra netgi tokia partija, kuri laimėjo rinkimus su šūkiu apie nepolitikų „pro-
fesionalų vyriausybę“. gal teko girdėti? Man irgi teko. Small world. (delfi.lt, 2017-09-19)

Kitas klausimas, ar mes esame įgalūs daryti ką nors kito, gyvendami pasaulyje, kur įvaiz-
dis, komunikacija, viešieji ryšiai tampa pačiu turiniu, o politikui (ir šiaip pilietiškam as-
meniui) svarbiausia – charizma, perdėtas pasitikėjimas savimi, na, ir šioks toks fake it till 
you make it. (Šiaurės Atėnai, 2017-07-21)
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„Mokytojai jau pasiekė pergalę. Ministrės politinė karjera jau baigta, o kad ir kas bus kitas 
ministras – tikrai bus lankstesnis derėtis ir klausytis. o ir Premjeras jau pradėjo girdėti – 
partijų susitarimą nuo 2020 dėl mokytojų atlyginimų siūlyti? tik, kaip sakoma, too little, 
too late (liet. Per mažai, per vėlai)“, – feisbuke tvirtino g. landsbergis. <...>

„Kai šių metų gegužės mėnesį ministras Šapoka su Premjeru padalino „milijardą eurų 
milijonui gvyentojų“ per trejus metus ar reikėjo susitarimo? Nope (liet. ne). Einam – da-
rom – apie pasekmes negalvojam. <...> Kai kitai politinei partijai reikės iš išgramdyto 
puodo mokytojams algas kelti“, – svarstė g. landsbergis. (delfi.lt, 2018-12-02)

Marksizmas (ne tik tas, prisimenamas iš SSSR praktikų, bet ir kaip solidi filosofinė para-
digma) irgi niekada nebuvo my cup of tea (analizuoti seminaruose K. Marxo tekstus nėRa 
tas pat, kas būti marksistu; kaip ir mechaniškai nesiplūsti išgirdus tą vardą ir nemanyti, 
kad nieko ten skaitytino, nėRa tas pats). (delfi.lt, 2018-11-23)

„Stiklių aludė“. Šios aludės vardas iš karto kvepia prestižu, nepaisant nuo vienos ant kitos 
kojos svyruojančio stalo. tądien buvo neįprastai vėsu, lankytojų lauke mažai, tačiau aptar-
navimas užtruko – gal viską daro from scratch, tai yra – be paruoštukų? (15min.lt, 2018-06-17)

Specialistai sako, kad būtų nauda visiems – sukūrus tokią lojalumo mainymo į tam tikras 
naudas sistemą, naudos būtų dalijamos tarp „influencerio“, restoranų ir sekėjų. Win – win 
situacija visiems suinteresuotiems asmenims. (15min.lt, 2019-07-20)

o kaip milžiniškas kontrastas šiam lėkimui strimgalviais per kategorijas keisdavo išsitęsę 
small talk apie nieką arba tai, kas žinoma nebent Vokietijos televizijos žiūrovams. (lrt.lt, 
2020-12-17)

(delfi.lt, 2021-10-19)

(delfi.lt, 2022-05-03)
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(delfi.lt, 2021-04-22)

Šiais galimybių laikais tai net skamba kaip pasiūlymas laikinai penkmečio emigracijai. 
Ypač galintiems dirbti nuotoliu tai gali pasirodyti visai patrauklu. Penkmetis Kanaruose, 
o vėliau lengvatinis gPM grįžus, why not? (lrytas.lt, 2021-09-23)

Svarbiausios naujųjų skolinių struktūrinės ypatybės dvi: 1) semantinės motyvacijos ne-
buvimas, 2) formos skirtumai nuo lietuvių kalbos gramatinės sistemos. tad ir poveikis 
bendrinei lietuvių kalbai dvejopas: naujieji skoliniai neturi atramos lietuvių kalboje su-
siklosčiusioje semantinių žodžių ryšių sistemoje, taip pat apsunkinami gramatiniai žodžių 
ryšiai sakinyje. Visa tai kartu siaurina pačios lietuvių kalbos funkcionalumą: savakilmę 
raišką iš aktyviosios vartosenos stumia skolintoji.

apie morfemiškai skaidžius naujuosius skolinius ir jų pavyzdžiu daromus žodžius 
su menamosiomis morfemomis žr. poskyryje 2.2.6. Kiti kaičios žodžių sandaros reiškiniai.

2.1.2. Vertiniai

Pagal kitų kalbų leksikos vienetų struktūrinį ir semantinės motyvacijos modelį išverstų 
žodžių ar junginių turi visos kalbos (žr. Bombi 2017: 273). tai vienas iš būdų papildyti 
kalbos žodyną, vengiant tiesioginio skolinimosi. tokie verstiniai leksikos vienetai dar 
vadinami kalkėmis, o lietuvių kalboje įsitvirtinęs terminas vertinys. 

Verčiant žodį iš kitų kalbų, „žodžio darybinė ir semantinė motyvacija skolinama iš 
kitos kalbos, o garsai ir morfemos imamos iš juos sudarančios kalbos“ (jakaitienė 2010: 
208). Pavyzdžiui, žodis laikraštis išsiverstas iš vokiečių kalbos žodžio Zeitschrift. Vin-
centas Drotvinas rašo (Drotvinas 1993: 27):

Pirmą kartą žodis laikraštis pavartotas „aušroje“ 1983 m. <...>. tai vertinys (greičiausiai 
sugalvotas paties Basanavičiaus ar pirmųjų „aušros“ redaktorių bei leidėjų j. Mikšo, j. Šliū-
po, a. Višteliausko) iš vokiečių kalbos žodžio „Zeitschrift“ (Zeit „laikas“, Schrift „raštas“). 
<...> tiesa, pati „aušra“ buvo ne laikraštis, o žurnalas, tačiau ji buvo labai populiari ir 
todėl terminas laikraštis greitai paplito.

norminiai vertiniai nepastebimai įsilieja į kalbos sistemą ir jų svetimos kilmės paprastai 
nė nepastebima, o ir nustatyti, ar žodis išsiverstas, ar pasidarytas savo kalboje ir tik atsi-
tiktinai sutampa su kitos kalbos leksikos vienetu, ne visada įmanoma. todėl vienažodžiai 
norminiai vertiniai sistemiškai pritampa prie darinių. jie variacijų paprastai nesudaro.
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taip pat prie vertinių gali būti priskiriami ir apstabarėję žodžių junginiai, o kartais 
ir ištisi frazeologizmai (žr. Pupkis 1980: 108–109; DKKS 1997; Šukys 2003: 44–50). Pa-
vyzdžiui, junginys taip vadinamas, -a (r. „vadinamasis, -oji“) išsiverstas iš rusų k. так 
называемый, -ая; apvalus kvailys – iš rusų k. круглый дурак124.

Kur skirti įvairius verstinius sustabarėjusius žodžių junginius – susitarimo dalykas. 
ĮnKR sąvade vienas iš pagrindinių kriterijų – vertinio ir jo atitikmens formos santykis. 
Pavyzdžiui, prielinksnio konstrukcija variacijoje ant galo : pagaliau, galų gale skiriama 
prie sintaksės (prielinksnių vartojimo) variantų. Kai kurie KP S 3 (2003) įdėti verstiniai 
sakinių ir sakinio dalių jungiamieji žodžiai eKP perkelti į vertinių skyrių (ne tai, tuo 
pačiu, taip kad ir kt.). leksikos vertinių sisteminiam tipui paprastai priklauso su konkre-
čia sintaksine pozicija ar sintaksinėmis funkcijomis nesiejami verstiniai leksikos vienetai.

nenorminiai vertiniai, atsiradę verčiant žodį pamorfemiui ar žodžių junginį pažodžiui 
ir neatitinkantys kalbos, į kurią jie patenka, sistemos, vadinami vertalais. teoriškai riba 
tarp norminių vertinių ir vertalų nėra labai aiški. jos paslankumas iš esmės priklauso 
nuo vertinių vidinės sandaros (ar ji būdinga lietuvių kalbai), taip pat nuo įsigalėjimo 
vartosenoje ir atitikmenų (ne)adekvatumo.

lietuvių kalbotyroje greta aptartųjų vertinių minimi ir semantiniai vertiniai, pir-
muosius tokiu atveju atskiriant kaip darybinius vertinius (Kaulakienė 2001: 28–33; ja-
kaitienė 2010: 214). Semantinių vertinių atsiranda, suteikiant esamam žodžiui naują 
reikšmę, kurią turi atitinkamas kitos kalbos žodis. ĮnKR sąvade tokie vertiniai skiriami 
prie žodžių įvairuojančiomis reikšmėmis sisteminio tipo (žr. poskyrį 2.1.3. Žodžiai įvai-
ruojančiomis reikšmėmis).

lengviau atpažįstamus, t. y. nenorminius ar svyruojančios norminės vertės vertinius, 
būtų galima, kaip ir skolinius, skirstyti į senuosius, sovietinio laikotarpio ir naujuosius, 
tačiau dėl pačių šių vertinių negausumo prasmingesnis yra tik skyrimas pagal struktū-
rinius ypatumus į vienažodžius ir keliažodžius vertinius.

[L vert. 1.1], [L vert. 2.1]. Kai kurie senieji vertalai, buvę dar KP (1939), ir dar 
vienas kitas patekęs į KPP1 (1976), jau nedėti į KPP2 (1985) kaip nebeaktualūs: antgalvis : 
antraštė; rankvedis : vadovas, vadovėlis; sandarbininkas, -ė : bendradarbis, -ė; sankelei-
vis, -ė : bendrakelionis, -ė ir kt. Sovietmečiu dažniau vartoti vertalai – tiek vienažodžiai, 
tiek keliažodžiai – buvo įtraukti į DKKS (1997), plg.: įstatymdavystė, neužilgo, obalsis, 
savistovus, -i, stovyla, įvardžiai su dalelyte tai (kažkas tai, ...) ir kt. Erikos Rimkutės 
tirti DlKt duomenys parodė, kad nuo XXi a. pradžios į šį sąrašą įtrauktų vertalų daugiau 
ar mažiau redaguojamoje vartosenoje mąžta (Rimkutė 2014: 1–13). jeigu būtų ištirtos 
dabartinio vertalų vartojimo ir kalbos vartotojų amžiaus sąsajos, greičiausiai būtų maty-
ti gana aiški jų tarpusavio priklausomybė. Vertalai, kurių nenormiškumas geriau justi 
(t. y. nėra semantinių sąsajų su kitais lietuvių kalbos žodžiais) ir esama įsigalėjusių ati-
tikmenų, pastebimai traukiasi keičiantis kartoms.

124 Plg. KPP2 (1985): apvalus kvailys n. vert. – visiškas, tikras kvailys.
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ĮNKR SĄVADAS (2)

Šalti-
nis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo 
vartosenoje 
pagrindas ir 

norminė varia-
cijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiškaVariantas

a

Kiti varian-
tų lizdo 
nariai

b (c, d...)

I. LEKSIKA L

2. VER-
tiniai125

L vert.

vienažodžiai 
vertiniai

l vert. 1 leksinė 
reikšmė

◓
◒

vienažodžiai 
vertiniai

(paprastai) 
lietuviški 
atitik menys

l vert. 
1.1/vert.

□■ ta pati lek-
sinė reikšmė

lietsargis : skėtis;
savistovus, -i : sava-
rankiškas, -a

keliažodžiai 
vertiniai

l vert. 2 leksikos vie-
neto reikšmė

◓
◒

keliažodžiai 
vertiniai

norminiai 
žodžių jun-
giniai

l vert. 
2.1/vert.

□■ ta pati lek-
sikos vieneto 
reikšmė

[Ji čia tikrai] ne prie 
ko : niekuo dėta;
[Savaitgalį] turėjom 
gerą laiką : gerai 
praleidom laiką.

Vis dėlto kai kurie jau vartosenoje dėl įvairių priežasčių įsigalėję, nors nenorminiais 
laikomi ar laikyti vertalai dar vis kelia diskusijų dėl normiškumo. teigiama, kad jų da-
rybą (pavyzdžiui, veiksmažodžio įtakoti, žr. Smetona 2021: 98–110) galima paaiškinti 
lietuvių kalbos žodžių darybos taisyklėmis, arba semantiką – lietuvių kalbos žodžių 
reikšmių sistema (pavyzdžiui, daiktavardžio raktažodis126, būdvardžio žingeidus, -i). Vie-
nas iš tokių persvarstytų atvejų – daiktavardis gerbūvis. 2019 m. VlKK vykusiose dis-
kusijose pripažinta, kad pati šio žodžio daryba esanti taisyklinga, taip pat ir pagrindinė 
reikšmė „geras būvis, arba geras, aprūpintas gyvenimas“ gali būti vartojama kaip šalu-
tinis žodžio gerovė variantas, juolab kad tai skatinantis funkcinio tikslingumo principas. 
Socialiniuose moksluose skiriama: gerbūvis „valstybės socialinio aprūpinimo sistema“ 
(anglų k. welfare) ir gerovė „geras, aprūpintas gyvenimas“ (anglų k. well-being). taigi 
tarp variacijos narių vartosenoje susidarė papildomosios distribucijos santykis. Kitomis 

125	 Abėcėlinį	 vienažodžių	 ir	 keliažodžių	vertinių,	 turinčių	vartojimo	 rekomendacijų,	 sąrašą	galima	 rasti	 eKP,	 nustačius	
antraštyno	filtrą	Leksika	/	Žodžių	sąrašas	/	II.	Vertiniai.

126 Kurį laiką taisytas kaip vertinys iš anglų kalbos keyword, žodis raktažodis 2018 m. VlKK pripažintas šalutiniu normos 
variantu greta kitų vartojamų atitikmenų reikšminis žodis, esminis žodis. Prieiga: https://www.vlkk.lt/konsultaci-
jos/13275-reiksminiai-zodziai-esminiai-zodziai-raktazodziai (žiūrėta 2022-09-03).

https://www.vlkk.lt/konsultacijos/13275-reiksminiai-zodziai-esminiai-zodziai-raktazodziai
https://www.vlkk.lt/konsultacijos/13275-reiksminiai-zodziai-esminiai-zodziai-raktazodziai
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dviem reikšmėmis – „aplinka ir jos tvarkymas“ bei „geras, modernus komunalinis su-
tvarkymas“ gerbūvis, kaip verstas iš rusų kalbos, ir toliau pripažįstamas kaip bendrinės 
kalbos normų pažeidimas127.

nors vertalų sluoksnis palyginti negausus, matyti nedidelių vartosenos ir normos 
poslinkių, tik jie daug lėtesni nei skolinių sisteminio tipo. Pasikeitus vertimo krypčiai – 
vietoj struktūriškai artimesnių slavų kalbų perėjus prie vertinių iš anglų kalbos, – maty-
ti, kad formos (vidinės sandaros) trūkumų naujieji vienažodžiai vertiniai turi mažiau. 
Dažnai tiek anglų kalbos dūriniai, tiek maišiniai128 verčiami formaliai taisyklingais lie-
tuvių kalbos dūriniais arba taip pat maišiniais, pavyzdžiui: didkrepšis (anglų k. bigbag), 
šaltmaišis (anglų k. coldbag), šluotbolas (anglų k. broomball < broom „šluota“), biurslas 
(burness < bureaucracy „biurokratija“ + business „verslas“, r. „biurokratų ar politikų 
kuriamas verslas, skirtas jų interesams tenkinti“), kalbocidas (anglų k. linguicide, r. „tiks-
lingas ir nusikalstamas kalbos naikinimas“) ir kt.

Daugiau norminės vertės klausimų kyla dėl naujųjų vertinių, ypač keliažodžių, se-
mantikos. Pavyzdžiui, pasakymai turėti gerą laiką (anglų k. to have a good time, r. „ge-
rai praleisti laiką“), vidury niekur (anglų k. in the middle of nowhere, r. „pasaulio krašte, 
(giliame) užkampyje“) ir kt. išversti pažodžiui, ir juos sudarančių žodžių semantiniai 
ryšiai lietuvių kalbai neįprasti, todėl bendrinėje kalboje jie laikomi vertalais.

2.1.3. Žodžiai įvairuojančiomis reikšmėmis

Žodžių reikšmių pokyčiai, ypač susiję su normų raida ir pažeidimais, lietuvių kalboje itin 
mažai tyrinėti. iki šiol nėra suformuluota aiškių kriterijų, kaip vertinti įvairias žodžių 
reikšmių variacijas, išskyrus keletą bendresnių teorinių teiginių ir pavyzdžių. Žodžių 
reikšmės paprastai kodifikuojamos remiantis leksikografijos šaltiniais ir darant mažai 
argumentuotą išvadą, „būdinga“ ar „nebūdinga“ lietuvių kalbai, tačiau ir tie patys šalti-
niai stokoja atnaujintų dabartinės vartosenos faktais duomenų. KP žodžių reikšmių re-
komendacijoms skirtõs dalies iki šiol nėra baigta rengti. taigi žodžių įvairuojančiomis 
reikšmėmis variacijų susidarymo, jų sistematikos ir santykio su norma klausimas – vienas 
iš aktualiausių dabartinei bendrinės kalbos normų kodifikacijai.

Žodžių reikšmių pokyčių tyrimuose aiškinamasi, kokiems kalbos kaitos mechaniz-
mams veikiant, šie pokyčiai vyksta, kokiomis aplinkybėmis ir kodėl atsiranda naujų 
reikšmių, o kai kurios buvusios transformuojasi arba nyksta (Croft 2000: 151–153; grygiel 
2005: 25–47; Hollmann 2009: 301–313; jakaitienė 2010: 212–214; Martines, Montserra 2015: 
7). Į šiuos tyrimus įtraukiamas ir platesnis komunikacinių bei sociokultūrinių pokyčių, 
vykstančių visuomenėse, kontekstas, kuris, skirtingai nei kitų kalbos reiškinių rūšių 
kaitą, žodžių reikšmių pokyčius lemia tiesiogiai. Pastarojo meto naujažodžių semantikos 
tyrimų lietuvių kalboje itin trūksta. Minėtinas įdomus Vilniaus universiteto 2016 m. ba-

127 Plačiau žr. eKP. Prieiga: https://ekalba.lt/kalbos-patarimai/gerb%C5%aBvis?paieska=gerb%C5%aBv&i=8a28fae1-c816-
4231-b840-1800492eb6a3 (žiūrėta 2022-03-21).

128 apie naujuosius maišinius plačiau žr. poskyryje 2.2.5. Maišiniai.

https://ekalba.lt/kalbos-patarimai/gerb%C5%ABvis?paieska=gerb%C5%ABv&i=8a28fae1-c816-4231-b840-1800492eb6a3
https://ekalba.lt/kalbos-patarimai/gerb%C5%ABvis?paieska=gerb%C5%ABv&i=8a28fae1-c816-4231-b840-1800492eb6a3
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kalaurantės Dovilės Plokštytės bakalauro darbas „naujos reikšmės ir jų semantinė mo-
tyvacija“ (darbo vadovė doc. dr. Vilma Zubaitienė), kuriame nagrinėjami 235 nD tuo 
metu fiksuoti naujažodžiai naujomis reikšmėmis. Darbe, ištyrus naujų išvestinių reikšmių 
motyvaciją, nustatyta, kad „buvusi reikšmė išplečiama ar susiaurinama, šalutinėje reikš-
mėje iškeliamas naujas denotato aspektas, reikšmės atsiranda metaforizacijos ar metoni-
mizacijos būdu, t. y. pakinta denotatų (asmenų, daiktų, savybių ar veiksmų) klasė“ (Plokš-
tytė 2016: 85–86).

taigi kókios yra žodžių reikšmių pokyčių priežastys ir kaip vartosenoje atsiranda 
žodžių įvairuojančiomis reikšmėmis? Šie klausimai ypač svarbūs tiek įvairuojančių žodžių 
reikšmių sistematikai, tiek pokyčių ypatybėms suprasti ir apibūdinti, todėl toliau jie na-
grinėjami išsamiau.

Dažniausiai nurodomi du natūralaus reikšmių kitimo būdai: denotacijos kitimas ir 
konotacijos kitimas. Denotacijos kitimas lemia, kad žodžio reikšmė pagal objektyvios 
tikrovės pokyčius bei vartotojų poreikius siaurinama arba plečiama. Žodis gali būti per-
keliamas į kitą vartojimo sritį dėl panašumo (metaforizacijos) arba dėl loginio objektų 
ryšio (metonimizacijos). taip pat žodžio reikšmė gali įgauti konotaciją – menkinamąjį ar 
kokį teigiamą atspalvį.

tarp žodžių su skirtingomis reikšmėmis gali susikurti sąsajų dėl kitų tos pačios 
kalbos atmainų ar kitų kalbų poveikio semantinei sistemai. Pagrindiniai žodžių reikšmių 
perkėlimo šaltiniai yra kitos kalbos, lietuvių kalbos tarmės, lietuvių kalbos substandar-
to atmaina ir pačiõs bendrinės kalbos sistema (plg. jakaitienė 1986: 102).

1) Kitos kalbos. Žodžių reikšmių sistemos pokyčiai dėl kalbų kontaktų dažnai 
įvardijami kaip semantinė vertyba129 (plg. Bombi 2017: 273). Semantinės vertybos būdu 
atsiranda nemažai semantinių naujadarų (arba semantinių vertinių) – „dėl dviejų (kartais 
ir kelių) kalbų žodžių reikšmių sąsajų. Dažniausiai taip atsitinka, kai koks nors vienoje 
iš dviejų kalbų pagrindinėmis reikšmėmis sutampantis žodis įgyja naują reikšmę; tada 
po kurio laiko tokia reikšmė gali atsirasti ir antroje kalboje <…>“ (jakaitienė 2010: 213–
214). Pavyzdžiui, tŽŽ (2013) daiktavardžio donoras, -ė pagrindinė reikšmė nurodyta 
„žmogus, duodantis perpilti kitam žmogui (ligoniui) kraujo, transplantuoti audinių ar 
organų, pvz., odos, inkstą“, taip pat įdėti dar du siauri fizikos ir chemijos terminai130. nD 
ir BlKŽ (žiūrėta 2022-05-30) įtraukta nauja semantinės vertybos būdu lietuvių kalboje 
atsiradusi reikšmė „finansinės ar kitokios pagalbos teikėjas, dovanotojas“ (nD), arba „tas, 
kuris teikia finansinę paramą ar kitokią pagalbą“ (BlKŽ).

Kai kurios naujos skolintos reikšmės lengvai pritampa, nes sistemiškai įsilieja į se-
mantinę žodžio struktūrą, pavyzdžiui (nD, žiūrėta 2022-05-20, 2022-06-04):

 
kasti (ir kasėjas, -a; kasyba; kasimas; kasykla) „generuoti kriptovaliutą serveriuose“ (plg. 
anglų k. to mine).

129 apie semantinę vertybą terminijoje žr. Kaulakienė 2001: 28–33 (autorė nagrinėja kompiuterijos terminus, įvardijamus 
leksemomis karta, šeima, paveldėjimas).

130 Chemijos srityje „atomas, jonas ar molekulė, chem. reakcijos metu atiduodanti elektroną ar protoną“; fizikos srityje – 
„puslaidininkio kristalinės gardelės struktūros defektas“ (tŽŽ 2013).
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žaidėjas, ‑a „aktyvus srities, kurioje konkuruojama (pavyzdžiui, rinkos ar politikos), da-
lyvis“ (plg. anglų k. player).

Semantiniai vertiniai formuojasi, pasak Evaldos jakaitienės, „dėl dviejų kalbų žodžių 
(dialeksemų) fonetinio, semantinio panašumo“ arba objekto požymio (jį autorė vadina 
vidine forma), įvardijamo tais žodžiais, tapatumo (jakaitienė 1986: 102–103). Dėl seman-
tinės vertybos atsiranda tarpinių atvejų, pilkųjų sričių, kai semantinė verstinės reikšmės 
sąsaja su lietuvių kalbos žodžio semantine struktūra yra, tačiau pačioje lietuvių kalboje 
jau esama kitokio, įprasto raiškos būdo. Įdomus naujas žodžio akistata reikšmių pokytis 
XXi a. pradžioje atsirado dėl anglų kalbos įtakos (žr. 16-ą lentelę).

16 lentelė. Lietuvių kalbos daiktavardžių akistata, konfrontacija 

ir anglų kalbos daiktavardžio confrontation reikšmių sąveika dėl kalbų kontaktų

Šaltinis Žodžių akistata, konfrontacija ir confrontation semantinės struktūros

akistata

DlKŽ8i teis. liudytojų ar nukentėjusiojo su kaltinamuoju suvedimas parodymams 
patikrinti: Suvedė juodu į ~ą.

nD (žiūrėta 
2022-06-01)131

1. priešprieša paremtas fizinis susidūrimas, susirėmimas akis į akį (kon-
frontacija);

2. skirtingų pusių susitikimas akis į akį;
3. sporto rungtynės.

BlKŽ 
(10 dalis, 2020) 
(žiūrėta 2022-
05-31)

1. dviejų anksčiau apklaustų liudytojų, įtariamųjų, kaltinamųjų, nukentėju-
siųjų bendra apklausa, kurios tikslas – atsklesti parodymų prieštaravi-
mus: Prokurõras reikaláuja sureñgti akǮstatą. Pe akǮstatas apklausiamǯe-
ji atsakinȇja ǭ pareigno kláusimus. <...>

2. neišvengiamas, sunkus ar nemalonus susitikimas: ŽūtbūtǮnė akǮstata.   
VǮs atidėliójau akǮstatą sù tuõ žmogumǮ. Neleǹgva atlaikýti akǮstatą sù 
stip rias konkureñtais. Láukia sunkǮ akǮstata sù prǯešininko kománda 
(sport.). | prk.: Akǯstata sù mirtimǮ. AkǮstata sù pačiù savimǮ nè kiek vǯe-
no jėgóms.

konfrontacija

tŽŽ (2013) konfrontãcija [pranc. confrontation <  kon... + lot. frons (kilm. frontis) – 
kakta]: 
1. akistata; gretinimas;
2. ideologinis, politinis susidūrimas, ginčas;
3. prieštaravimų, įtampos, kovos prieš ką nors didinimas, santykių bloginimas.

131	 Pirmas	antrosios	reikšmės	pavyzdys	fiksuotas	2006	m.,	bet	suprantama,	kad	vartosenoje	greičiausiai	būtų	galima	rasti	
ir	ankstesnių	pavyzdžių,	tačiau	tam	reikėtų	peržiūrėti	didžiulius	duomenų	kiekius.

about:blank_kon...
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Šaltinis Žodžių akistata, konfrontacija ir confrontation semantinės struktūros

confrontation

MW (žiūrėta 
2022-05-31)

the act of confronting: the state of being confronted: such as 
a: a face-to-face meeting: a confrontation between the suspect and the victim;
b: the clashing of forces or ideas: ConfliCt: a violent confrontation be-

tween rival gangs;
c: CoMPaRiSon: The flashbacks bring into meaningful confrontation pres-

ent and past, near and far.

MD (žiūrėta 
2022-05-31)

1. a situation in which people hit, kick, or bite each other <...>;
2. a situation in which soldiers or armies use weapons against each other 
<...>.

anglonaS

 

DlKŽ8i (kaip ir lKŽi) pateikta vienintelė tradicinė, per visus DlKŽ leidimus einanti 
teisės srityje vartojama akistatos reikšmė „liudytojų ar nukentėjusiojo su kaltinamuoju 
suvedimas parodymams patikrinti“. neabejotinai dar iki XX a. pab. vartosenoje gyvavo 
ir perkeltinė reikšmė „susidūrimas iš arti su kokiu nematerialiu reiškiniu“ (praeitimi, 
mirtimi ir pan. – kaip ir 16-oje lentelėje pateiktas MW c atvejis).

XXi a. pradžioje nD fiksuotos kelios naujos reikšmės. Akistata natūraliai įgavo pla-
tesnę „skirtingų pusių susitikimo akis į akį“ reikšmę – nebūtinai tik teismo procese, 
pavyzdžiui, politiko ir rinkėjų akistata, įmonės vadovų ir akcininkų akistata. tai apima 
2-oji nD reikšmė. Akistata lietuviškojoje viešojoje vartosenoje itin paplito kalbant apie 
sporto rungtynes – kaip rungtynių, varžybų, komandų susitikimo sinonimas (3-ioji nD 
reikšmė)132. Šios dvi reikšmės kartu su minėtąja perkeltine BlKŽ subendrintos į vieną: 
„neišvengiamas, sunkus ar nemalonus susitikimas“. anglų kalbos daiktavardžio confron-
tation, kaip ir tarptautinio žodžio konfrontacija, reikšmės platesnės. jų semantinės struk-
tūros pagrindą sudaro etimologiškai nulemta skirtingų jėgų susidūrimo sema133. Seman-
tinės vertybos būdu, t. y. verčiant anglų kalbos žodį confrontation, lietuvių kalboje daik-
tavardžiui akistata suteikta ir fizinio (dažniausiai priešiško) kontakto – kelių konfrontuo-
jančių jėgų (protestuotojų ir policijos, kelių kariuomenių ir pan.) „susirėmimo“ ar nety-
činio „fizinio susidūrimo“ (pavyzdžiui, automobilio ir stambaus gyvūno) reikšmė (16-oje 
lentelėje – abi MD reikšmės ir 1-oji nD reikšmė), pavyzdžiui:

132 Plg. dar anglų k. šia reikšme dažniau vartojamus daiktavardžius competition, contest, kurie žodynuose nurodomi kaip 
sinonimai su daiktavardžiu confrontation.  

133 Sema – „[m]ažiausias (toliau neskaidomas) ir savarankiškai nerealizuojamas reikšmės (turinio plano) vienetas, skiriamas 
be ryšio su išraiška. Žodžio reikšmė (semema) paprastai susidaro iš įvairių semų – vienos sieja su kitais žodžiais, kitos nuo 
jų skiria, pavyzdžiui, pušies reikšmė susideda iš semų „augalas“, „medis“, „spygliuotis“ ir kt.“ (gaivenis, Keinys 1990: 179)
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Mariupolo134 mieste radikalūs Regionų partijos rėmėjai ir „tituškos“ sunkina padėtį mieste – 
akistatos metu su Maidano palaikytojais buvo sužeisti žmonės. (delfi.lt, 2014-02-20)

„turiu informacijos, kad kai kurie iS nariai siunčia savo šeimas į Mosulą. o daugelis, kurie 
ką tik prisijungė prie iS kovotojų, jaučiasi nuvilti. Sklinda kalbos, esą jeigu irako vyriau-
sybė suteiktų amnestiją, nemaža dalis kalifato kovotojų pereitų į vyriausybines pajėgas, 
kad išvengtų akistatos su šiitų grupuotėmis“, – pridūrė tas pats šaltinis. (kaunodiena.lt, 
2016-08-20)

Vokietijoje įsiplieskė susirėmimai tarp vietinių ir pabėgėlių [antraštė]
Remiantis policijos pranešimais, į žodinius išpuolius ir fizinius susirėmimus trečiadienio 
naktį įsitraukė 20 pabėgėlių ir 80 dešiniosios pakraipos ekstremistų. abi pusės mėtė viena 
į kitą butelius. apie 100 policijos pareigūnų bandė nutraukti akistatą. (lrytas.lt, 2016-09-15)

Kelionė Ukmergės rajone baigėsi avarija: per akistatą su briedžiu sužalotas žmogus [ant raštė] 
Ukmergės rajone mašinai susidūrus su briedžiu, nukentėjo vairuotojas. automobilis per 
avariją sugadintas nepataisomai, skelbia policija. (tv3.lt, 2018-11-29)

Bendrinėje lietuvių kalboje šioji „susirėmimo, fizinio susidūrimo“ akistatos reikšmė nėra 
įprasta, nes gerokai nutolusi nuo iki tol buvusios kodifikuotos reikšmės teisės srityje. 
todėl ji nebuvo kodifikuota BlKŽ, nors bendrą semą akistata ir susidūrimas (susirėmimas) 
turi. taigi dėl semantinės vertybos lietuvių kalbos daiktavardžio akistata semantinė 
struktūra pastaruoju dešimtmečiu gerokai pakito (žr. 40-ą pav.)

Dėl vertimų atsiradusios variacijos semantinę žodžio struktūrą gali žymiai pakeisti 
ar net iškreipti, ypač kai žodžiai daugiareikšmiai, o verčiant konkrečiame tekste pasi-
renkama pirmoji (bet nebūtinai tiksliausia) kalbos, į kurią verčiama, žodžio reikšmė. 
Pavyzdžiui, dėl semantinės vertybos pakito lietuviškų būdvardžių draugiškas, -a, išma-
nus, -i ir kt. semantinė struktūra. tradiciškai šie būdvardžiai reiškia gyvų būtybių ypa-
tybes, o dėl anglų kalbos poveikio tos ypatybės perkeltos negyviems objektams, plg. (nD 
ir nDk, žiūrėta 2022-05-30):

draugiškas, ‑a135

1.  nekenksmingas, nekenkiantis (kalbant apie aplinkai nekenkiančius, gamtos neteršian-
čius, jos nežalojančius objektus): 

 antradienį Kinijos valdžia atskleidė aplinkai draugiškam transportui skirtos subsi-
dijų programos detales. Šia programa siekiama paskatinti šalies gyventojus įsigyti 
ekologiškas transporto priemones ir sumažinti Co2 emisiją, praneša „China Daily“. 
(delfi.lt, 2010-06-03)

134 Šaltinyje – greičiausiai korektūros klaida (norma – Mariupolis, -io).
135 Dėl būdvardžio draugiškas, -a reikšmių pokyčių žr. Drukteinytė 2014: 66–85.
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2.  saugus, tinkamas, palankus, pritaikytas (kalbant apie žmogui patogius, patikimus 
naudoti objektus):

 taip jai ir vienai jos bičiulei gimė mintis atidaryti šeimai draugišką restoraną, ku-
riame patiktų tiek vaikams, tiek jų tėvams. (15min.lt, 2016-03-12)

išmanus, ‑i (išmanusis, ‑ioji)
1. kurio tam tikras autonomiškas veikimas pagrįstas informacinėmis technologijomis:

 Lietuviai išmaniuosius telefonus naudoja praktiškoms paslaugoms, skandinavai – 
pramogoms [antraštė] (alfa.lt, 2011-11-09)

2.  savo veikloje naudojantis aukšto lygio informacines galimybes turinčią autonomišką 
techniką, veikiančią operacinės sistemos pagrindu:

Be visų šių techninių šnekų, su išmaniaisiais namais bus galima pasišnekėti ir links-
mai, pavyzdžiui, jie galės palinkėti jums smagios kelionės, o jūs paklausti savo šal-
dytuvo: „ar turime alaus?“. (tele2.lt, 2014-02-15)

40 pav. Daiktavardžio akistata reikšmių pokyčiai XXI a. pr.



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 167

3.  susijęs su autonomišku veikimu, pagrįstu informacinėmis technologijomis, operacinės 
sistemos naudojimu:

 geidžiamiausios išmaniosios paslaugos lietuviams – mobilioji piniginė, bankas tele-
fone ir balsavimas internetu [antraštė] (technologijos.lt, 2011-12-18)

taigi dėl tokių reikšmių pokyčių bendrinėje lietuvių kalboje niveliuojasi (kaip, beje, ne tik 
žodžių reikšmių atveju, bet ir žodžių daryboje, sintaksėje) semantinė skirtis gyva–negyva.

Su anglų kalbos būdvardžių soft ir hard vertimu susiję ir būdvardžių minkštas, -a ir 
kietas, -a reikšmių pokyčiai. jie pradėti vartoti naujuose kontekstuose, kuriuose daroma 
priešprieša tarp materialių ir nematerialių (idėjų lygio) dalykų – poveikio priemonių, 
tikslų, įgūdžių, tarp griežtų ir negriežtų veikimo būdų ir pan., ir įgavo naują semantinį 
junglumą. Su būdvardžiu minkštas, -a ir jo įvardžiuotine forma vartojami tokie verstiniai 
junginiai kaip minkšti tikslai, minkšta (mokesčių surinkimo) priemonė, minkštoji teisė, 
minkštasis karas, minkštosios kompetencijos, minkštieji gebėjimai, minkštieji įgūdžiai, 
minkštoji investicija, minkštieji renginiai, minkštoji (Rusijos sulaikymo) strategija, minkš-
tasis (valstybės politikos) įrankis ir kt. (nDk). Dėl netinkamo vertimo susidarė variacija 
minkštasis, -oji : švelnusis, -oji (pirmasis variacijos narys vartosenoje vyrauja, antrasis 
daugeliu atvejų galėtų būti norma), pavyzdžiui:

Prieš du metus tS-lKD parengtoje „Minkštojoje Rusijos sulaikymo strategijoje“ tarp Ru-
sijos „minkštosios galios“ įrankių lietuvoje įvardyta ir R. K<...> veikla. (alfa.lt, 2016-09-13)

taip, Šventasis sostas neturi politinių galios instrumentų. Bet jis veikia švelniąja galia – 
formuodamas etinius kontūrus tikintiesiems ir toms valstybėms, kuriose katalikybė vis dar 
išsaugojusi aktyvų socialinį vaidmenį. (15min.lt, 2019-09-24)

taigi dalis naujų reikšmių papildo savos kalbos žodžių reikšmių sistemą, o dalis laikoma 
normos pažeidimu (semantizmais, žr. Pupkis 1980: 10–113), jeigu neturi semantinio ryšio 
su ta reikšmių sistema ir yra semantiškai nemotyvuotos. nenorminių semantinių vertinių 
atsiradimą lemia dalinis arba visiškas skirtingų kalbų žodžių reikšmių sistemų atsijimas. 
Kitų kalbų poveikis žodžių reikšmių sistemai gali reikštis ir per sinonimiją (Paulauskie-
nė, tarvydaitė 1998: 33):

Sinonimija, kaip visiems žinoma, natūralus kalbos reiškinys. tačiau būtent sinoniminio 
vartojimo srityje lengviausiai pažeidžiama norma. Kitų kalbų įtaka gali padaryti taip, kad 
šalutine reikšme vartojamas žodis gali išstumti iš kalbos tą žodį, kuris vartojamas pagrin-
dine reikšme <...>.

Semantinės vertybos reiškinių kodifikacija itin kebli, nes vienas pats semantinės mo-
tyvacijos kriterijus ne visada patikimas. net tada, kai galima rasti naujos reikšmės 
sąsajų su tradicine žodžio reikšmių struktūra, norminę vertę labiau lemia tikslingumas: 
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žiūrėtina, ar nauja reikšmė nedubliuoja jau esamų raiškos priemonių, ar nesukelia kitų 
vartojimo sunkumų136.

2) Lietuvių kalbos tarmių leksika. Šios regioninės ãtmainos mažai beveikia 
bendrinės kalbos žodžių reikšmių sistemą, tačiau yra užsilikę keletas tarminių žodžių, 
kurie bendrinės kalbos vartotojų buvo nesuprasti, pradėti vartoti ne savo reikšme ir su-
darė variacijas su bendrinės kalbos žodžiais.

nebūdinga reikšmė žodžiui gali būti suteikiama dėl panašaus skambesio. Pavyzdžiui, 
būdvardis abuojas, -a kai kuriose tarmėse vartojamas reikšmėmis „piktas, nedoras, bjau-
rus“, o viešojoje vartosenoje kartais jam suteikiama nenorminė būdvardžio abejingas, -a 
reikšmė „nesidomintis, nekreipiantis dėmesio“. tai matyti rašomos KP l 2 dalies reko-
mendacijoje:

abuojas, ‑a ntk. r. „nesidomintis, nekreipiantis dėmesio“ = abejingas, -a; ~.

	 Kunigaikštis žvelgė iš paveikslo abuoju (= abejingu), nieko nesakančiu žvilgsniu.
	 Kaip išjudinti apsnūdusią ir abuoją (= abejingą) auditoriją?
	 Meras sakosi toje mokykloje susidūręs su abuoju (= abejingu) vadovybės požiūriu į 

patyčių problemą.
	 <...>.

Vart. r.:
1. trm. piktas, pasiutęs (apie gyvūnus):

 Sudrauskit tą abuoją šunį – loja ir loja įniršęs.
2. trm. blogas, įkyrus, įžūlus, atgrasus, nedoras:

 Su tokiu abuoju žmogum sunku susikalbėti.
 Jo balsas buvo abuojas ir grasinantis.

3.  trm. prastas, bjaurus, netikęs (apie orą, kelią):
 Oras tądien pasitaikė abuojas.

Būdvardis tūlas, -a („dažnas, ne vienas“) pažįstamas ne visoms tarmėms ir bendrinėje 
kalboje vartojamas gana retai, be to, kai kada nenormine reikšme „toks, kažkoks, vienas, 
kuris ne kuris“, pavyzdžiui:

Rodos, galiniais ratais varomas kabrioletas BMW yra idealus vasaros automobilis ir visiš-
kai niekam tinkamas žiemą. tačiau tūlas amerikietis nusprendė įrodyti, kad toks automo-
bilis gali būti vertingas ir žiemą - jis sumontavo ant savo mašinos sniego stumdytuvą ir 
juo žiemą valo savo kiemą. (lrytas.lt, 2012-10-21)

Rimtas buvo ir praėjusį dešimtmetį pasirodęs tūlo Charleso Cockello straipsnis apie mi-
krobų teises ir jų paisymo etiką. (delfi.lt, 2016-02-09)

136 apie vertėjų taikomas leksines (semantines) perdaras, kai susiduriama su akivaizdžių ir tikslių atitikmenų kalboje, į 
kurią verčiama, stoka, žr. Pažūsis 2014: 478–544.
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3) Lietuvių kalbos substandarto137 atmainai būdingos žodžių reikšmės. 
Šioje atmainoje funkcionuoja įvairios kilmės už bendrinės kalbos normų ribų ar jų pari-
byje esanti leksika. Viena iš aiškiausių jos apraiškų – slengo (dažnai paveikto kitų kalbų) 
sluoksnis. jo reiškiniai, kartu ir nenorminės žodžių reikšmės, skverbiasi į bendrinės kal-
bos žodžių reikšmių sistemą. tai vienas iš šios monografijos įvade minėto visuotinio 
reiškinio – bendrinės kalbos destandartizacijos – požymių. Pavyzdžiui, nD pateikiama 
tokių slengo atspalvį turinčių žodžių:

apšalti „apstulbti“;
atsilupęs, ‑usi „nesiorientuojantis besikeičiančioje aplinkoje, atsilikęs“;
nukalti „nugalėti, sutriuškinti; 2. sužlugdyti“;
pačiuožęs, ‑usi „kvanktelėjęs; kvaištelėjęs“;
perspjauti „pranokti, pralenkti“; 
svaigti „svaičioti; kalbėti niekus; būti karštai (bet nepagrįstai) įsitikinus ar susižavėjus 

kuo nors“ ir kt. 

Slengo reikšmėms plintant bendrinės kalbos vartosenoje, neutraliems raiškos būdams 
sudaroma stilistiškai konotuotų, ekspresyvių žodžių konkurencija. ilgainiui semantiškai 
motyvuotos naujosios reikšmės gali papildyti bendrinės kalbos žodžių reikšmių išteklius.

4) Tos pačiõs atmainõs (t. y. bendrinės kalbos) reikšmių sistema. Prie šios 
grupės priklausytų retoki dėl panašaus skambesio painiojami tarptautiniai žodžiai, pa-
vyzdžiui, formacija : farmacija; efektingas, -a „įspūdingas, -a; stebinantis, -i; stulbinan-
tis, -i“ ir efektyvus,  -i „duodantis reikiamus arba geriausius rezultatus“ ir pan.

Kadangi variantiškumo esmė – skirtinga tos pačiõs reikšmės ar funkcijos raiška, 
ypač kalbant apie nenormines reikšmės variacijas, kebliausia apibrėžti, kas sudaro varia-
cijos pagrindą. Mėginant glaustai apibūdinti šių variacijų esmę, galima sakyti, kad kon-
krečiame kontekste invariantiška reikšme konkuruoja skirtingi žodžiai, tačiau tai nebūtų 
visai tikslu.

Skirtingai nuo kitų ĮnKR, kai variaciją sudaro tą pačią reikšmę ar funkciją įgavusios 
įvairuojančios formos ax : bx, žodžių reikšmių atveju reikia kalbėti apie daug sudėtinges-
nio pobūdžio variaciją.

Žodžių įvairuojančiomis reikšmėmis138, kitaip – semantinių naujadarų (jakaitienė 
2010: 214), atsiranda tai pačiai žodžio formai įgyjant naują reikšmę. tai gali vykti dėl 
natūralios semantinės raidos – semantinės derivacijos būdu: vienõs žodžio reikšmės pa-
grindu sukuriama kita reikšmė (jakaitienė 1988: 92–93). Santykis tarp to paties žodžio 
sememų – semantinė motyvacija, „kurią lemia arba realus sememomis pavadintų dalykų 
panašumas, arba vaizduotės sukurtos asociacijos, arba įvardytų dalykų loginis ryšys“.

137 apie šią atmainą plačiau žr. poskyrį 0.3.3. Substandartas.
138 Žodžio reikšmė, arba leksinė reikšmė, arba semema, suprantama kaip „[m]ažiausias savarankiškai realizuojamas reikš-

minės sandaros vienetas, susidedantis iš semų <…>, pavyzdžiui, atskira tam tikro žodžio reikšmė sudaro sememą“ 
(gaivenis, Keinys 1990: 179; dar plg. lKE 2008: 484; jakaitienė 2010: 57).
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Žodžių reikšmių pokyčiams, normų svyravimams ir pažeidimams nustatyti svarbūs 
šie šaltiniai: lKŽi, KPP2, KP l 2 (rašomas rankraštis), DlKŽ8i (naujesni DlKŽ leidimai 
šiuo atžvilgiu beveik neredaguoti nuo XX a. pab.), BlKŽ, tŽŽ (2006, 2013), RekB, nD 
ir nDk. Kai kurie iš jų išleisti praėjusio amžiaus pabaigoje, bet tebėra aktualūs, kol ne-
baigtas skelbti BlKŽ, be to, tinka kaip pokyčių atskaitos taškas. taip pat remiamasi XX a. 
pab. atlikta tuometinės vartosenos ir žodynų normų atitikties analize (Paulauskienė, 
tarvydaitė 1998).

Žodžių įvairuojančiomis reikšmėmis sluoksnis visoje leksikoje yra gausiausias (Pup-
kis 1980: 110), bet jų ne visada lengvai aptinkama dėl paties objekto neapibrėžtumo, 
įvairių pereinamųjų atvejų. Be to, semantikos tyrimus sunkina vartosenos duomenų ty-
rimo, ypač kiekybinio, ribotumas, palyginti su kitų kalbos lygmenų reiškiniais. Dabarti-
nis informacinių technologijų lygis dar neleidžia atlikti didelių duomenų sankaupų (teks-
tynų) semantinės analizės ir atrinkti reikalingos reikšmės žodžių. Šių variacijų ir naujo-
vių neįmanoma iš dabartinių lietuvių kalbos duomenų masyvų tiesiogiai išfiltruoti kom-
piuterinės paieškos įrankiais. net ir turint ieškomų leksemų sąrašą, iš paieškos rezultatų 
(visų pavartojimo atvejų) reikia atskirai rinktis tas, kurios sudaro potencialias reikšmės 
variacijas (žr. Rimkutė 2015: 4–5). ne visus nustatytus reikšmių pokyčius spėjama grei-
tai ištirti ir pateikti žodynuose. tad, neturint galimybių statistiškai tiksliai įvertinti žodžių 
reikšmių vartojimo dažnumo, orientuojamasi į tokius apytikrius vartosenoje aptinkamus 
ir įmanomus iš turimų duomenų nustatyti ĮnKR vartojimo polinkius: 1) retas (besitrau-
kiantis, pasitaikantis vartosenoje stabiliai pavieniais atvejais); 2) ne itin dažnas arba 
linkęs plisti; 3) dažnas.

Dar vienas keblumas, kalbant apie žodžių reikšmių pokyčius, – subjektyvusis žodžio 
reikšmių tyrimų aspektas. leksikologai pripažįsta, kad žodžių reikšmių apibrėžtys yra 
reliatyvios (jakaitienė 2010: 83):

nors ištyrus žodžio sintagminius ir paradigminius žodžio santykius, galima nustatyti ir 
surikiuoti jo reikšmės semantinius komponentus gana objektyviai ir semantine metakalba 
patikimai paaiškinti jo reikšmę, bet koks aiškinimas iš prigimties yra reliatyvus ir, kad ir 
kaip tai būtų nepriimtina, išlieka šiek tiek subjektyvus.

tai kelia ir nemažų kodifikacijos sunkumų. tuo galima įsitikinti panagrinėjus reikšmės 
normos svyravimų turinčių žodžių pastovus, -i ir nuolatinis, -ė apibrėžtis dviejuose žody-
nuose ir eKP (žr. 17-ą lentelę).

abu būdvardžiai pateikti kaip daliniai sinonimai, iš esmės – prmosios réikšmės 
aiškinamos viena kita, o jų vartojimo skirtumus iš apibrėžčių ir iš pavyzdžių (kai kurie – 
junginiuose su žodžiais darbas, srovė – net kartojasi) būtų sunku tiksliai nustatyti. tačiau 
kalbos norminimo praktikoje taisoma nenorminė būdvardžio pastovus, -i ir prieveiksmio 
pastoviai vartosena, kurią yra paveikusi rusų kalba (būdvardžio постоянный, -ая reikš-
mių sistema). Pavyzdžiui, Kalbos rekomendacijų bazėje (RekB) nurodoma, kad būdvardžiui 
pastovus, -i nebūdinga laiko (t. y. nepaliaujamo vyksmo, buvimo laike) reikšmė. 
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17 lentelė. Būdvardžių pastovus, -i ir nuolatinis, -ė bei prieveiksmio pastoviai 

pateikimas DLKŽ8i, LKŽi ir eKP (spalva išskirtos į variaciją patekusios reikšmės)

Šaltinis pastovus, -i nuolatinis, -ė

lKŽi
139 1. nekintantis, nuolatinis.

2. ilgam laikui skirtas.
3. tvirtų pažiūrų, nesikeičiančio, ne-

permainingo elgesio, nusistatymo.

1. nepertraukiamas, nepaliaujamas, 
pastovus, dažnas.

2. kelintinis (skaitvardis).

DlKŽ8i

(2021)140

kuris nekinta, nuolatinis, vienodas: 
~Ǯ temperatūra. P. darbas. P. dydis. 
P. kirtis (lingv.). ~ióji elektros srovė. 
~Ǯ valiuta. ~ia prv., ~ùmas (2): 
Pinigų kurso ~ùmas.

apimantis visą laiką, nepaliaujamas; 
nekintamas: N. darbas, reiškinys. N. 
teatro lankytojas. N. bilietas. ~ė sro-
vė.

KPP2 (1985)

1986–1998 m. RekB taisyti tokie junginiai:

pastovūs (= nuolatiniai) chorvedžių vargonininkų kursai,
pastovios (= nuolatinės) ir kilnojamos ekspozicijos,
pastovi (= nuolatinė) oro linija,
pastovus (= nuolatinis) dėmesys,
pastovios (|| tvirtos) pažiūros,
pastovi (|| tvirta) nuomonė,
pastovi (= nuolatinė, nekintama) būsena,
pastovaus (= nuolatinio, nesibaigiančio) džiaugsmo šaltinis,
pastovus (= dažnas, nuolatinis) šmeižimas,
pastovi (= nuolat daroma) žala,
pastovi (= nuolatinė) kaita,
pastovus (= nuolatinis) skausmas,
pastovus (= nuolatinis) kosulys,
pastovus (= nuolatinis, stiprus) nenoras gyventi,
pastovus (= nuolatinis) kateteris,
pastovi (= nuolatinė) komisija,

139	 LKŽi	iliustraciniai	pavyzdžiai	dėl	glaustumo	lentelėje	nepateikiami.
140	 Čia	ir	kitur	imamas	šis	šaltinis,	kai	BLKŽ	atitinkamų	raidžių	straipsniai	dar	viešai	nepateikti	(žiūrėta	20220523).
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pastovūs (= nuolatiniai, reguliarūs, sistemingi) tyrimai,
pastovaus (= nuolatinio) tiekimo sutartis,
pastovus (= nuolatinis) leidimas,
pastovus (= dažnas, nuolatinis) svečias (viešnia),
pastovūs (= nuolatiniai) partneriai, darbuotojai,
pastovūs (= nuolatiniai) klientai, lankytojai, klausytojai.

taigi, norint apibrėžti invariantišką reikšmę, kurios pagrindu susidaro variacija, ne visa-
da galima kliautis vien žodynų apibrėžtimis, reikalinga išsamesnė žodžių reikšmių kom-
ponentinė analizė (žr. jakaitienė 2010: 60, 94).

nagrinėjant ir aprašant reikšmės variantiškumo reiškinius, siejamus su normos ka-
tegorija, parankiausia imti invariantiškos reikšmės x siejamus skirtingus žodžius. Mono-
grafijoje žodžių reikšms variantai ay→x : bx apibrėžiami kaip skirtingi žodžiai – kon-
kurentai reikšmės pagrindu, kai vienas žodis vartosenoje įgyja (o ne sistemiškai turi) 
naują reikšmę, kuri būdinga kitam žodžiui. Skirtingai nuo kitų lygmenų variantų, 
reikšmės variantai apima žodžių turinį ir raišką kaip vientisą elementą.

Palyginkime seniai vartosenoje funkcionuojančios (dar pasitaikančios ypač vyresnės 
kartos vartotojų sakytinėje kalboje) variacijos pavyzdį – veiksmažodį skaityti reikšme „būti 
kokios nuomonės, būti įsitikinus“ (DlKŽ8i), kurią jis įgavo atitinkamuose kontekstuose ver-
čiant iš rusų kalbos veiksmažodį считать. Pagrindinė šio reikšmė rusų kalboje yra „skai-
čiuoti“; 7-oji – „laikyti ką kuo; turėti kokią nuomonę, manyti“ („расценивать, вос при ни мать 
каким-либо образом; иметь какое-либо мнение, полагать“, БТС), žr. 18-ą lentelę.

18 lentelė. Lietuvių kalbos veiksmažodžių skaityti ir manyti reikšmės DLKŽ8i 

ir realiojoje vartosenoje (spalva išskirtos į variaciją patekusios reikšmės)

Šaltinis skaityti manyti

DlKŽ8i

(2021)
1. raštą suprasti, reikšti jį žodžiais: S. kny-

gą, laišką. Garsiai, balsu s. Prancūziš-
kai s. Kas skaito rašo, – duonos nepra-
šo (tts.).

2. dėstyti žodžiais: Paskaitą s. Universite-
te skaitė bendrąjį lietuvių kalbos kursą.

3. knyg. meniškai sakyti, deklamuoti.
4. skaičiuoti: Pinigus s. Pirštais s.

1. būti kokios nuomonės, būti įsitiki-
nusiam: ~au, kad rytoj bus gražu. 
Ką tu apie jį ~ai?

2. galvoti, mąstyti: Daug manančių, 
mažai išmanančių (tts.).

3. ketinti, žadėti: Ką ~ai daryti, bai-
gęs mokyklą? Jis visai nemanė 
pasiduoti.

DVK *141 būti kokios nuomonės, būti įsitikinu-
siam: Aš skaitau (= manau; esu įsitikinęs), 
kad jis seniai turėjo sėdėti už grotų.
Plg. rusų k. (norma): Я считаю, что он 
давно должен был сидеть за решёткой.

141	 Čia	ir	toliau	žvaigždute	žymima	norminiuose	žodynuose	nefiksuota	(nenorminė)	reikšmė.
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Veiksmažodis skaityti vartosenoje yra įgavęs nebūdingą, svetimą, nenorminę reikšmę, 
kuri normaliai priklauso veiksmažodžiui manyti. Ką tai reiškia variantiškumo požiūriu? 
Pirma, invariantiška reikšmė realizuojama keliais raiškos variantais: įvairiais norminiais 
variantais (manyti; būti įsitikinusiam; laikyti kuo142 ir pan.) ir nenorminiu (skaityti). 
antra, veiksmažodžio skaityti forma yra invariantiška reikšmės pagrindu: kartais jis 
atsiduria ne savo vietoje, t. y. pavartojamas ne savo reikšme (reikšmėmis). tad veiksma-
žodžius skaityti ir manyti galima vadinti žodžiais, kurių variantiškumą sukuria ta pati 
invariantiška reikšmė x; jie sudaro variaciją ay, x : bx; variantas a, be to, turi ir keturias 
normines reikšmes, pažymėtas y.

Dar viena žodžių reikšmių pokyčių sistematikos problema susijusi su tuo, kad, tiriant 
naujus kalbos reiškinius (ypač tai matyti nD rengimo praktikoje), kartais sunku nu-
statyti, ar žodis įgavo naują reikšmę, ar yra naujai pasidarytas. Pirmu atveju jis būtų 
skiriamas prie leksikos, antru – prie žodžių sandaros reiškinių. Pavyzdžiui, naujai nD 
fiksuotas žodis vertyklė („kompiuterinė teksto vertimo iš vienos kalbos į kitą programa“) 
formaliai sutampa su lKŽi fiksuotu (į DlKŽ jau ir netrauktu) žodžiu vertyklė, turinčiu 
tokią pačią formą ir dvi tradicines, į pasyviąją vartoseną pasitraukusias reikšmes 
(1. „kab lys mėšlui ar kam nors versti iš vežimo“ ir 2. „senoviško arklo, žambio dalis“). 
ar naujoji vertyklė yra naujadaras, ar nauja, iš senosios išsirutuliojusi (taigi semantiš-
kai motyvuota) reikšmė? jeigu pamatinis žodis yra daugiareikšmis, būtina atsižvelgti 
į pamatinio žodžio reikšmę ir naujo žodžio semantinį ryšį su formos atžvilgiu sutam-
pančiu žodžiu (plačiau žr. Miliūnaitė 2015: 177–179). Senoji vertyklė „kablio“ reikšme 
sietina greičiausiai su veiksmažodžio versti reikšme „viršutinę pusę keisti apatine“, o 
arklo dalis – su reikšme „mesti, blokšti, sviesti žemyn ar gilyn“. naujoji vertyklė nea-
bejotinai sietina su veiksmažodžio versti reikšme „vienos kalbos tekstą išdėstyti kita 
kalba“ – gerokai nutolusia nuo pirmųjų. taigi šiuo atveju nebūtų galima kalbėti apie 
lKŽi fiksuoto žodžio vertyklė reikšmių raidą ir naujos reikšmės įgijimą. tai naujai 
pasidarytas žodis.

Pagal atėjimo laiką, kaip ir skolinius, žodžius įvairuojančiomis reikšmėmis būtų 
galima sąlygiškai skirstyti į senuosius, sovietinio laikotarpio ir naujuosius, tačiau tiksliai 
nustatyti naujos reikšmės susiformavimo ar perėmimo laiką yra keblu. todėl ĮnKR 
sąvade pateikiama kiek realesnė klasifikacija – žodžiai, ilgesnį laiką vartojami įvairuo-
jančiomis reikšmėmis, ir naujai (nuo XXi a. pr.) reikšmių pokyčių patyrę žodžiai. taip 
pat tikslinga, nors ir sąlygiškai (ypač dėl kai kada slankios kodifikacijos), atskirti dėl 
natūralios reikšmių raidos atsiradusius semantinius naujadarus ir nenorminius atvejus.

Kad geriau atsiskleistų norminių ir nenorminių (kartu ir svyruojančių normų) žodžių 
reikšmių pokyčių skirtumai, pirmiausia panagrinėkime kelis natūraliai kintančių žodžių 
reikšmių atvejus.

Natūralus žodžio reikšmės (semantinės struktūros) platėjimas arba siau-
rėjimas143. Dėl kintančių gyvenimo realijų žodžio reikšmė gali plėstis, rečiau – siaurėti, 

142 Plg.: Aš skaitau (= laikau) tai svarbiausiu savo laimėjimu.
143 Esamõs žodžio reikšmės pokytis (perkėlimas) ar naujõs žodžio reikšmės susikūrimas – atskira teorinė leksikologijos ir 

praktinė leksikografijos problema; jos atskirai šioje monografijoje negvildenama.
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specializuotis. Pavyzdžiui, vartosena rodo, kad XXi a. pradžioje ėmė plėstis daiktavardžio 
skraidyk lė reikšmė. XX a. pabaigos vartoseną fiksuojančiuose leksikografijos šaltiniuose 
skraidyklė buvo apibrėžta kaip tam tikras nedidelis skraidymo aparatas: „skraidymo 
prietaisas, sudarytas iš bure aptraukto trikampio sparno pavidalo rėmo“ (DlKŽ6e) arba 
kaip „sparnų pavidalo sportinis skraidomasis prietaisas, deltasparnis“ (lKŽi). atsiradus 
įvairesnių (ir bepiločių) skraidymo aparatų, skraidyklė imta vartoti bendresne nedidelių 
skraidančių aparatų reikšme, pavyzdžiui, tapo termino reaktyvinė vandens skraidyklė 
(anglų k. flyboard) dėmeniu.

Kitas pavyzdys. Viena iš veiksmažodžio pakloti reikšmių DlKŽ8i yra „3. padėti, 
mokant už ką“: Tėvas šimtinę ~jo ant stalo. Kol pinigai egzistavo tik grynuoju pavidalu 
(popieriniai ir metaliniai), veiksmažodžio reikšmė buvo tiesioginė, žyminti konkretų 
fizinį veiksmą. atsiradus virtualiesiems pinigams, tokio fizinio veiksmo su jais atlikti 
negalima. Vartosenoje veiksmažodžio reikšmė išsiplečia (netenka semos „padėti“) ir 
apima mokėjimą bet kuriuo pavidalu, plg.:

ĮNKR SĄVADAS (3)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo 
vartosenoje 
pagrindas ir 
norminė va-
riacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiškaVariantas

a

Kiti vari-
antų lizdo 

nariai
b (c, d...)

I. LEKSIKA L

3. ŽoDŽiai 
ĮVaiRUojan-
ČioMiS REiKŠ-
MėMiS

L r.

žodžiai ilgesnį lai-
ką įvairuojančio-
mis reikšmėmis

l r. 1 leksinė 
reikšmė

◓
◒

žodis nenormine 
reikšme

kitas žodis 
normine 
reikšme

l r. 1.1 ■ leksinė 
reikšmė

skaityti : manyti („turėti 
kokią nuomonę“);
iššaukti : sukelti („pada-
ryti, kad kas atsirastų“)

žodžiai naujai pa-
kitusiomis reikš-
mėmis

l r. 2 leksinė 
reikšmė

● žodis naujai paki-
tusia reikšme

kitas žodis 
normine 
reikšme

l r. 
2.1/nauj.

□■ leksinė 
reikšmė

konspiracija : sąmokslas;
kopija : egzempliorius
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Vilniuje veikiančio prekybos centro „Europa“ atstovai kiek anksčiau buvo paskaičiavę, kad 
jiems prireiks penkių papildomų apsaugos darbuotojų, kurie prie įėjimų tikrintų galimybių 
pasus. jiems už šių darbuotojų samdymą tektų pakloti apie 20 tūkst. eurų per mėnesį. 
(lrytas.lt, 2021-09-03)

Kitas panašus su skaitmenizacija susijęs pavyzdys rodo, kaip patys kalbos vartotojai 
suvokia žodžių reikšmių pokyčius, kai išlaikoma ta pati žodžio forma:

nors žodį „rankraštis“ leidėjai dar vartoja, iš tiesų ranka rašytus lapus jau seniai pakeitė 
kompiuteriu surinkti tekstai. l. Varanavičienė sako jau neatsimenanti, kada rašytojas lei-
dyklai pateikė ne elektroninę, o ranka rašytą knygą. Rankraščių elektroniniu paštu per 
savaitę atkeliauja apie 5 ar 6, kartais ir 10. (Savaitė, 2020-06-25)

Plečiantis sąvokų apimčiai, žodžiai pradedami vartoti įvairesniuose kontekstuose ir įgau-
na naujų, įvairesnę žmonijos patirtį apibendrinančių reikšmių. Pavyzdžiui, žodis raštin-
gumas, tradiciškai sietas su gebėjimu skaityti ir rašyti, pastaruoju metu įgavo platesnę 
reikšmę „bendrų tam tikros srities žinių turėjimas ir sugebėjimas jas veiksmingai taiky-
ti“ (BlKŽ, žiūrėta 2022-05-29)144: kompiuterinis, gamtamokslinis, finansinis, lytinis, svei-
katos ir pan. raštingumas, plg.:

Finansinis raštingumas – tai įgūdžių ir žinių, leidžiančių asmeniui priimti pagrįstus ir 
veiksmingus finansinius sprendimus, visuma. asmens gebėjimas tvarkytis su savo pinigais 
priklauso nuo kelių aspektų: kiek esame finansiškai raštingi, t.y. kiek žinių turime tvar-
kydamiesi su savo finansais; kokia yra mūsų finansinė elgsena, kaip tas žinias panaudoja-
me priimdami įvairius finansinius sprendimus. (lrt.lt, 2021-08-12)

Skaitymo raštingumas – daugiau nei gebėjimas atpažinti raides [antraštė]
<...> tai galimybė panaudoti skaitymo įgūdžius atliekant įvairias užduotis – ir ugdymo 
kontekste, ir realiame gyvenime. (15min.lt, 2017-11-17)

Psichikos sveikatos raštingumo stoka – ir suaugusiųjų, ir vaikų bėda [antraštė]
Visi patiriame būsenas, reakcijas ir pan. taigi čia reikėtų kalbėti apie įveikas ir būdus, kaip 
su tuo susitvarkyti, apie emocinį raštingumą. jei netinkamai tvarkomasi su psichologiniais 
sunkumais, tai gali rimtai pakenkti ir vystytis į sutrikimą. (lrt.lt, 2018-03-25)

Dažnai pradėję intensyviau sportuoti žmones skuba pirkti ir vartoti maisto papildus, spe-
cialius gėrimus, tačiau a. Sujeta, nemažai savo laiko skiriantis papildų analizėms, tyrimams 
ir bendravimui su sportininkais, sako, kad lietuvoje žmonių raštingumas kalbant apie 
paprasčiausius vitaminus yra dar gana menkas. (delfi.lt, 2022-06-27)

144 Plg. anglų k. literacy: „1. gebėjimas skaityti ir rašyti; 2. tam tikros srities žinios ir kompetencija“ (MD, žiūrėta 
2022-09-12).



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys176

Žodžio kultūra DlKŽ8i pirmosios trys reikšmės žymi teigiamai vertinamą materialų ar 
dvasinį žmogaus veiklos, kuri siejama su civilizacijos, t. y. pažangos kūrimu, rezultatą:

Dabartinėje vartosenoje žodžio kultūra semantinis junglumas pakito, ir šis žodis kai kada 
vartojamas apibendrintai įvardyti kurios nors srities žmogaus elgsenos modeliams, kurie 
gali būti vertinami ir visiškai neigiamai, pavyzdžiui, patyčių kultūra, nutildymo kultūra, 
prievartavimo (žaginimo) kultūra ir pan.:

Besityčiodami vaikai siekia parodyti savo viršenybę, apsiginti, o tam įtaką daro ir suau-
gusiųjų pavyzdys – santykiai šeimoje, žiniasklaidos formuojamas vaizdas ir, sako specia-
listai, vaizdai Seimo salėje. lietuvoje dar gaji patyčių kultūra ir nemokame jai pasiprie-
šinti, o vaikai vengia apie tai kalbėti, slepia savo jausmus. (lrt.lt, 2020-10-25)

liepos pradžioje 150 intelektualų bei garsių rašytojų žurnale „Harper“ paskelbė atvirą 
laišką, kuriame pasisakė prieš vis labiau įsigalinčią „nutildymo kultūrą“ (cancel culture), 
prieš kairiųjų pastangas riboti nuomonės laisvę. (delfi.lt, 2020-12-13)

feminizmo istorija prasideda XiX a. viduryje ir tęsiasi iki pat dabar, kaip žinia per pasau-
lį risdamasi bangomis. Šiuo metu plaukiame su ketvirtąja feminizmo banga, prasidėjusia 
2012 m. dėl informacinių technologijų ir socialinių tinklų. Šios bangos ryškiausi akcentai 
yra moterų saugumas gatvėje ir darbovietėje, seksualinis priekabiavimas, prievartavimo 
kultūra, kova su smurtu prieš moteris. (lrt.lt, 2021-04-17)

taigi matyti, kad žodis iš vienos, siauresnės vartojimo srities gali būti perkeltas į kitas 
sritis. to perkėlimo pagrindas gali būti objektų panašumas ar jų loginis ryšys (jakaitienė 
2010: 212), t. y. metaforizacija arba metonimizacija, arba jų derinys, vadinamas metafo-
nimija (žr. Barcelona 2003: 31–58; Анохина 2021: 65–82).

Pavyzdžiui, anglų kalboje iš statybos terminijos į pedagogikos sritį perimtas žodis 
scaffold „iš karčių ir lentų padaryti arba metaliniai sunarstomi darbo laiptai prie namo 
sienų“ ir pradėtas vartoti reikšme „pedagogikos metodas – parama mokiniui, kuris susi-
duria su mokymosi kliūtimis“; lietuvių kalboje jo atitikmuo pastoliai (ir vediniai pasto-
liuoti, pastoliavimas) taip pat įgavo šią reikšmę (nD, žiūrėta 2022-04-28).

anglų kalboje žodis evangelist įgavo naują reikšmę „naujųjų technologijų, ypač kom-
piuterinių, specialistas, gebantis įvairiomis informacijos sklaidos priemonėmis sukelti 
visuomenės susidomėjimą pažangiomis idėjomis“ ir per vertimus ji pateko į lietuvių kal-
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bos vartoseną greta religijos srityje vartojamos įprastos reikšmės „evangelijos autorius“ 
(nD, žiūrėta 2022-04-28)145:

Evangelistas – tam tikro dalyko ar veiklos entuziastas ir propaguotojas. jeigu jums patin-
ka slidinėti, tai galite būti slidinėjimo evangelistas, o jei žavitės įmantriais automobiliais – 
autoevangelistas. Mano atveju tai reiškia propaguoti interneto plėtrą ir jo naudojimo pli-
timą. tikiuosi, kad interneto propagavimas yra naudingas ne tik „google“, bet ir visiems 
kitiems, nepriklausomai nuo to, naudojasi jie mūsų paslaugomis ar ne. (delfi.lt, 2010-12-12)

– Jūsų pareigų pavadinimas gana neįprastas. Ką daro programavimo technologijų evan-
gelistas?
– Evangelistai – gana nauja pareigybė, egzistuojanti kelerius metus ir atsiradusi tokiose 
bendrovėse kaip „Microsoft“ ar „adobe“. Kai įkūriau portalą developer-evangelism.com, 
kuriame aiškinama, kas tai yra, šį darbą dirbau „Yahoo“. (delfi.lt, 2011-04-03)

lietuvių kalbos veiksmažodis skiepytis (pasiskiepyti) „įsileisti skiepų“ įprastas medicinos 
srityje, o dėl rezultato panašumo „įgyti atsparumą“ perkeltas į politiką („įgyti politinį 
atsparumą, t. y. viešųjų ryšių arba politinėmis priemonėmis užbėgti už akių galimiems 
skandalams“; nD, žiūrėta 2022-04-28):

apdairioji prezidentė D.grybauskaitė nepaliauja skiepytis [antraštė]
anot kai kurių politologų, taip D.grybauskaitė galbūt mėgina dar kartą „pasiskiepyti“ 
nuo galimų neparankių klausimų. Po vakarykštės išpažinties prezidentė įkyruoliams esą 
galės atsikirsti viską jau paaiškinusi. (lrytas.lt, 2018-02-06)

tai nėra naujas triukas ir lietuvos politikų gyvenime, anksčiau „pasiskiepijimą“ nuo 
galimai jai nepalankios ar net melagingos ir šmeižikiško pobūdžio informacijos yra taikiu-
si ir kadenciją baigianti prezidentė Dalia grybauskaitė. ar gali būti, kad V. Pranckietis 
„pasiskiepyti“ suskubo po to, kai DElfi pradėjo domėtis minėto įstatymo pataisų priėmi-
mo detalėmis išsigandęs, kad į viešumą pateksianti informacija gali stipriai pakenkti jo 
įvaizdžiui? (delfi.lt, 2019-06-27)

Būdvardis kosmetinis, -ė iš kosmetologijos srities („dekoratyvus, pagražinantis“) perėjo 
į bendrąją vartoseną ir įgavo naują konotuotą reikšmę iron. „apgaulingai paslepiantis; 
daromas dėl akių“ (nDk), pavyzdžiui:

Paskutiniu diktatoriumi Europoje vadinamo aliaksandro lukašenkos planai įvykdyti Bal-
tarusijoje jau trečiąją valiutos denominaciją yra daugiau, nei tik siekis palengvinti gyve-
nimą šalies piliečiams, kurių piniginės plyšta nuo stambaus nominalo kupiūrų. Visgi ana-
litikai mano, kad toks ėjimas turės tik kosmetinį poveikį. (vz.lt, 2015-11-23)

145 naujoji evangelisto reikšmė lietuvių kalbos vartosenoje ėmė plisti ne vėliau kaip apie 2010 m., bet iki šiol nėra kodifi-
kuota – palikta kodifikacijos plyšyje kaip, matyt, per daug specifinė, ne itin aktuali bendrajai vartosenai.
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ar tikrai euro zonos bankų remontas tik kosmetinis? [antraštė] (15min.lt, 2017-05-12)

Bet kuriuo atveju, tai šiek tiek paveiks. aišku, jeigu bus priimtas tik kosmetinis sprendi-
mas, kad nebus įleidžiami tik Rusijos federacijos laivai, tai efektas bus nedidelis. (lrt.lt, 
2022-03-02)

Dar keli žodžių reikšmių perkėlimo į kitas sritis pavyzdžiai dėl žymimų designatų pana-
šumo (nD, žiūrėta 2022-05-29):

balerinos „žemakulniai į baleto puantus panašūs moteriški bateliai“;
blakė „slapto klausymosi ir stebėjimo įranga“;
cigaretės „moteriškos siauros, tiesios, prie kojų prigludusios kelnės“;
dulksna „mažos (iki 3 proc.) koncentracijos kvapi purškiamoji kosmetikos priemonė“;
ežys „dygliuota priverstinio automobilių stabdymo kelyje juosta“;
inkilas „stacionarus mieste įtvirtintas greičio matuoklis, panašus į inkilą“;
krabas „kelių policijos naudojamas automobilio rato blokavimo įtaisas“;
kurmis „slaptas informacijos teikėjas, nutekintojas“;
lesykla „pasipelnymo šaltinis (ypač kalbant apie partijų finansavimą)“.

Kai kurios reikšmės perimtos pagal pavyzdį iš kitų kalbų, tačiau be papildomų tyrimų ne 
visada paprasta tai nustatyti. Vis dėlto galima teigti, kad pastaruoju metu tiek tarptautinių, 
tiek savakilmių žodžių reikšmės pagal panašumą ar loginį ryšį dažnai plečiamos dėl anglų 
kalbos poveikio: per vertimus žodis atsineša ir naują reikšmę. Pavyzdžiui, taip lietuvių 
kalbos vartosenoje atsirado keli nauji ekonomikos terminai – įmonių rūšių pavadinimai. 
Savakilmis darinys vienaragis įgavo naują reikšmę „naujoviška verslą pradedanti bendro-
vė (startuolis), kuri dėl spartaus augimo ir pritrauktų investicijų išauga į didesnės nei 1 
milijardo jaV dolerių vertės bendrovę“ (paskui jį – ir verstiniai naujadarai dešimtragis, 
šimtaragis) ir skolinys feniksas – naują reikšmę „nesąžininga įmonė, sukelianti tyčinį 
bankrotą, siekdama išvengti finansinių įsipareigojimų, ir „prisikelianti“ nauju vardu“:

Pasaulyje šiuo metu yra per 170 vienaragių – startuolių, kurių kiekvieno vertė viršija 1 
mlrd. USD. <...> audrius Milukas, rizikos kapitalo fondo „open Circle Capital“ vadovas, 
sako, kad tikro vienaragio mūsų šalyje dar reikės palaukti ne vienus metus.

„Vienaragiais“ (angl. unicorn company) vadinamos pradedančios įmonės, kurios dėl 
spartaus augimo ir pritrauktų investicijų išauga į didesnės nei 1 mlrd. USD vertės kompa-
nijas. (vz.lt, 2018-03-16)

tačiau nagrinėjant bankrotų atvejus, verta atkreipti dėmesį į „iškalbingą“ tyčinių bankro-
tų arba vadinamų „feniksų“ statistiką. oficialiais duomenimis, lietuvoje nuo 1998 m. iki 
2009 m., tyčiniais buvo pripažinti tik 30 bankroto atvejų. ar išties šalyje tiek mažai įmonių 
„feniksų“, ar sunku tokius atvejus nustatyti? (delfi.lt, 2011-09-15)
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Žodžiai lubos ir grindys pagal loginę sąsają įgavo (ypač ekonomikoje) perkeltines reikš-
mes „apatinė ar viršutinė ko nors (kiekio, galimybių) riba“; natūralu, kad iš šių naujų 
reikšmių pamatinių žodžių ima rastis ir vedinių, plg. belubis, -ė „kuris be lubų perkeltine 
reikšme, t. y. neturintis viršutinės ribos“ (nDk, žiūrėta 2022-09-15).

Žodžio reikšmės siaurėjimą rodo naujõs reikšmės formavimasis tolstant „nuo dary-
binės (t. y. žodžio struktūros lemiamos) reikšmės“ (jakaitienė 2010: 212). Pavyzdžiui, 
žodžio rietiklis darybos reikšmė yra „įrankis, priemonė kam nors riesti“; jis turėjo ir jau 
nueinančią reikšmę „lazdelė velenui sukti, audeklą riečiant“ (BlKŽ, žiūrėta 2022-05-29). 
nD rietiklis fiksuotas nauja reikšme „įrankis blakstienoms riesti – nedidelės žnyplės su 
tam tikru antgaliu“ (žiūrėta 2022-05-29; dar dėl priesagos -iklis vedinių reikšmių siaurė-
jimo ir konkretėjimo žr. Murmulaitytė 2014: 3–5).

Retesniu atveju žodžio reikšmės struktūros siaurėjimas gali būti susijęs su kai kurių 
reikšmių perdavimu kitiems žodžiams. tai gali atsitikti daugiareikšmiams skoliniams, 
kurių viena ar kelios reikšmės gali turėti savakilmių atitikmenų, ir kodifikacija šį proce-
są kai kada paspartina. Pavyzdžiui, žodis biuletenis kodifikuotas keturiomis reikšmėmis 
(BlKŽ, žiūrėta 2022-05-29):

Vartosena rodo, kad reikšme „tam tikras blankas, kurį balsuotojai turi užpildyti balsuo-
dami rinkimuose, referendume ar pan.“ įsigali lietuviškas atitikmuo balsalapis, taigi 
anksčiau ar vėliau biuletenis pirmosios reikšmės gali ir visiškai netekti. Kinta (funkciškai 
siaurėja) ir antroji biuletenio reikšmė, nes ją turintis oficialusis terminas yra nedarbin-
gumo pažymėjimas, o biuletenis užsilikęs šnekamojoje kalboje.

Reikšmių pokyčiai dažnai formuojasi substandarte, šnekamojoje kalboje – judriame 
kalbos sluoksnyje – ir nebūtinai pereina į bendrinės kalbos žodžių reikšmių sistemą. 
taigi naujoms reikšmėms susiformuoti reikia ir laiko, ir vartojimo dažnumo. Pavyzdžiui, 
žodžio trumpukas darybos reikšmė „kas trumpas, nedidelio ilgio; neilgai trunkantis“. 
lKŽi yra jo reikšmė „trumpasis, mažasis traukinys“, o nD fiksuotos dar penkios panašios 
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reikšmės (žiūrėta 2022-05-29): 1. „trumpametražis filmas“; 2. „trumpas eilėraštis“; 
3. „trumpa palaidinė“; 4. „trumpas sijonas“ ir 5. „trumpakojis šuo“. Kai kurie vartosenos 
pavyzdžiai tik pavieniai, bet pats polinkis rodo, kad šio darinio reikšmės linkusios kon-
kretėti, specializuotis.

iš apžvelgtų natūralių žodžių reikšmių pokyčių matyti, kad variacijoms susidaryti 
prielaidų nėra daug; viena iš jų – savo ir skolinto žodžio konkurencija (kaip kad biulete-
nio : balsalapio atveju). Dažniau galima kalbėti apie naujas reikšmes, neįeinančias į va-
riacijas. Visiems šiems pokyčiams bendra tai, kad nauja reikšmė, nesvarbu, ar atėjusi per 
vertimus, ar susidariusi savakilmiškai, atsiranda kaip struktūrinė esamų žodžių reikšmių 
dalis ir yra semantiškai motyvuota.

Nenorminių arba svyruojančios normos žodžių reikšmių variacijos. jų 
atsiranda keliais būdais. tai lemia žodžio atliepiamojo varianto a reikšmės y (ar reikšmių 
y1, y2…) santykių su invariantiška reikšme x pobūdis. Pagal x ir y santykius galima nu-
statyti kelias žodžių reikšmių variacijų rūšis, būdingas tiek senesniesiems, tiek naujiesiems 
žodžių reikšmių pokyčiams, taip pat neišskirtinai savakilmiams ir skolintiems žodžiams 
(žr. 19-ą lentelę).

19 lentelė. Nenorminės (ar svyruojančios normos) žodžių reikšmių variacijos 

pagal įvairuojančių ir kintančių reikšmių santykius

Įvairuojančių reikšmių x ir y santykiai a x : y bx

1. leksemos a ir b neturi bendrų reikšmių:

1.1. klaidinamai panaši žodžių forma abuojas, -a
dienovidis

abejingas, -a
dienovidinis

1.2. reikšmių sąsajas sukuria kitõs kalbos 
poveikis

iššaukti sukelti

2. leksemos a ir b turi semų, bet nėra 
bendrų reikšmių

sąstatas
dvigubas, -a
didėti
antspaudas
perspjauti

sudėtis
dvejopas, -a
daugėti
atspaudas
pranokti

3. Viena reikšmė platesnė už kitą ar kitas kuris, -i
groti
pilnas, -a

katras, -a
skambinti (griežti…)
visiškas (ištisas, išsa-
mus, detalus, tvirtas)

1. Žodžiai neturi bendrų norminių reikšmių. Šiuo atveju jokių semantinių 
ryšių tarp žodžių nėra. galimi du atvejai.

1.1. Vartosenoje žodžio reikšmė gali pakisti dėl atsitiktinio ir todėl apgaulingo 
žodžių formos panašumo (paronimiškumo). Keli panašiai skambantys žodžiai imami 
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painioti, ir atsiranda variacijų. taip nutinka ypač tada, kai tie žodžiai yra retesni ir (ar) 
jų norminė reikšmė kalbos vartotojams ne visada aiški.

Paprasčiausias tokios variacijos atvejis, kai du žodžiai yra vienareikšmiai, ir tarp tų 
reikšmių nėra bendrų semų, bet vieno iš jų reikšmė dėl kokių nors priežasčių perkeliama 
kitam. Pavyzdžiui, dėl panašaus skambesio painiojami žodžiai dienovidis ir dienovidinis. 
norminės šių žodžių reikšmės yra tokios (BlKŽ, žiūrėta 2022-05-28):

ay: dienovidinis „įsivaizduojama kreivė, einanti per dangaus kūno ar jo sukimosi sferos 
ašigalius“;

bx: dienovidis „dienos vidurys; sin. vidudienis, vidurdienis“.

Vartosenoje dienovidis kai kada klaidingai pavartojamas vietoj dienovidinio, ir susidaro 
variacija ax : bx, plg.:

Kulminacija (viršūnė). Dangaus šviesulio perėjimo per dangaus dienovidį momentas. Vir-
šutinės kulminacijos metu šviesulys būna arčiausiai zenito, apatinės kulminacijos – arčiau-
siai nadyro. (istorikas.lt, 2013)

Šios reikšmės semantinių pokyčių yra palyginti visai nedaug (jiems priklauso ir minėti 
dėl panašaus skambesio painiojami tarptautiniai žodžiai), tad bendrinės kalbos normų 
stabilumo tokios variacijos negriauna. tiesa, čia nereikėtų priskirti pavienių, nesikarto-
jančių atvejų. Pavyzdžiui, kartą žiniasklaidos tekste buvo supainioti žodžiai demencija 
„įgyta silpnaprotystė“ ir vietoj jos pavartota dimensija „matmuo“ (tŽŽ 2013):

(lrytas.lt, 2018-06-25)

tokie kurioziški atvejai prie tikrųjų variacijų neskiriami.
1.2. Žodžiui nebūdinga reikšmė dažniau perkeliama iš kitos kalbos per 

vertimus. Kai kada tokius reikšmių santykius gali būti gana sudėtinga tirti, nes skir-
tingų kalbų žodžių reikšmių sistemos ir jų pateikimas žodynuose nesti tapatūs.

Panagrinėkime variaciją, kurią sudaro veiksmažodžiai iššaukti : sukelti invariantiš-
ka reikšme „padaryti, kad kas atsirastų“ (žr. 20-ą lentelę).
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20 lentelė. Lietuvių kalbos variacijos iššaukti : sukelti susidarymas dėl sąveikos 

su rusų kalbos veiksmažodžiu вызвать (spalva išskirtos reikšmių sąsajos)

iššaukti 
(DlKŽ6e)146 sukelti (DlKŽ6e) вызвать (БТС)

1. iškviesti iš 
kur: I. iš 
kambario, iš 
atostogų.

1. кого-что (чем). обычно офиц. По-
просить, пригласить, потребовать 
показаться, явиться куда-л. отку-
да-л. В. врача. В. родителей те-
леграммой. В. в школу, на рабо-
ту. В. к телефону. В. из зала, из 
отпуска. В. артиста (апло-
дисментами попросить выйти на 
сцену ещё раз). В. ученика к до-
ске (отвечать урок). В. духов (на 
спиритических сеансах, при га-
дании и т.п.: <...> В. на ковёр ко-
го-л. (пригласить к начальству 
для объяснений, выговора и т.п.). 

1. daugelį sudėti aukščiau ar į vidų: 
Sukėlė dėžes ant aukšto. Sukėlė 
knygas į svetainę. | sngr.

2. sukraustyti, sudanginti: Į namą 
sukėlė naujus gyventojus. | sngr.: 
Žmonės susikėlė į miestus.

3. visus prikelti iš miego: Sukėlė 
greitai vaikus. | sngr.: Susikėlė 
visa šeimyna.

4. sujudinti: Sukėlė kaimo šunis. Vė-
jas sukelia dideles bangas. | sngr.

2. pajėgti šauk-
ti: Prarado 
balsą, nebe-
iššaukia.

5. paskatinti veikti: Tie šūkiai sukėlė 
žmones.

2. кого на что или с инф. Призвать, 
побудить к каким-л. действиям. 
В. на бой, на поединок, на сорев-
нование. В. бороться. В. на раз-
говор, на объяснение, на откро-
венность. В. на спор, на ссору, 
на скандал (спровоцировать).

146	 Imamas	šis	šaltinis,	nes	nuo	DLKŽ7i	neteiktini	žodžiai	ar	jų	reikšmės	į	šį	žodyną	nebėra	įtraukiami.
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iššaukti 
(DlKŽ6e)

sukelti (DlKŽ6e) вызвать (БТС)

3. ntk. = s u -
k e l t i  6 .

6. padaryti, kad kas atsirastų: S. 
karą. S. įtarimą. S. ligą.

3. только 3 л. что. Возбудить, поро-
дить, явиться причиной чего-л. В. в 
сознании какой-л. образ. В. к жизни 
(какое-л. явление, событие). Фильм 
вызвал много откликов. Шутка вы-
звала улыбку. Доклад вызвал инте-
рес. Чем вызван ваш гнев?

KPP2 (1985) rekomendacijos:
iššaukti — nevart. r. „sukelti“: Įrašai iliustracijose i š š a u k i a  ( =  sukelia) savotišką pole-

miką. Socialistinis lenktyniavimas i š š a u k ė  ( =  sukėlė) tarybinių žmonių kūrybinį en-
tuziazmą. Neišmelžtas pienas gali i š š a u k t i  ( =  sukelti) tešmens uždegimą; <...>.

Vart.: Užkimęs esu ir garsiai n e i š š a u k i u . Visą valandą  i š š a u k ė  nesavu balsu.

Veiksmažodžiai iššaukti ir sukelti bendrinėje lietuvių kalboje bendrų reikšmių neturi. 
Veiksmažodį iššaukti „iškviesti iš kur“ rusų kalboje atitinkantis veiksmažodis вызвать 
turi tapačią reikšmę „попросить, пригласить, потребовать показаться, явиться куда-л. 
откуда-л.“. Verčiant tekstą iš rusų kalbos, kur вызвать pavartotas 3-iąja reikšme 
„возбудить, породить, явиться причиной чего-л.“, neatsižvelgiama į lietuvių kalbos 
veiksmažodžio iššaukti reikšmių sistemą, kurioje nėra šios 3-iosios reikšmės atitikmens, 
ji šiam veiksmažodžiui suteikiama. taigi lietuvių kalboje veiksmažodis iššaukti, norma-
liai vartojamas su asmenų pavadinimais (tik žmogus balsu gali šaukti), įgauna naują, 
nebūdingą reikšmę, nes imamas sieti ir su negyvais objektais (nesusipratimai, vartojimas, 
sodo darbai). Susiklosto variacija su kitu lietuvių kalbos veiksmažodžiu, kuris tokią 
reikšmę turi: iššaukti : sukelti „padaryti, kad kas atsirastų“. jeigu naująja reikšme iššauk-
ti vartojamas dažnai, ji įsitvirtina vartosenoje ir gali būti generuojama nepriklausomai 
nuo verstinių tekstų. Kalbamoji variacija vartosenoje gana dažna, pavyzdžiui:

tie nesusipratimai ir iššaukia kartais negebėjimą vienas su kitu susitarti, negebėjimą iš-
girsti vienas kito. galiausiai, skirtingi požiūriai vėlgi iššaukia kibirkštis. Visa tai susikau-
pė ir matome, kai Vyriausybės ir Seimo vadovė tarpusavyje paprasčiausiai prieštarauja 
viena kitai ir negali susikalbėti. (delfi.lt, 2021-05-04)

Reguliarus didelių šios medžiagos kiekių vartojimas iššaukia neprognozuojamą nuotaikų 
svyravimą bei agresyvų elgesį. (lrytas.lt, 2021-09-13)

Šiais metų laikais mūsų kūne vyksta adaptaciniai procesai, paaštrėja įvairios ligos ir, ži-
noma, nugaros problemos. tai vidinės nugaros skausmų priežastys. išorinės – kai nugaros 
skausmą iššaukia įvairūs sodo ir daržo darbai, tiksliau, netinkama kūno padėtis kasant, 
grėbiant, keliant sunkius daiktus. (lrytas.lt, 2021-10-17)
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Rusijos karinė kolona praėjo per zoną, komentavo du darbuotojai. Vienas iš jų teigė, kad 
okupantai važiavo apleistu keliu.

„jie iššaukė didelį dulkių pakilimą. Daugelis radiacinės saugos jutiklių rodė viršytą 
lygį“, – pabrėžė jis. (alfa.lt, 2022-03-29)

Kitas panašus pavyzdys. lietuvių kalbos žodžiui plonybė per vertimus iš rusų kalbos 
sùteikta nebūdingų reikšmių: pagrindinės iš jų sutampa, bet rusų kalbos daiktavardžio 
тонкость reikšmių laukas platesnis nei lietuvių kalbos plonybės (kaip ir pamatinių 
būdvardžių plonas, -a ir тонкий, -ая147) (žr. 21-ą lentelę).

21 lentelė. Lietuvių kalbos žodžių plonas, -a, plonybė 
ir rusų kalbos žodžių тонкий, -ая, тонкость reikšmių sąveika 

(spalva išskirtos į variacijos procesą patekusios reikšmės)

plonybė тонкость (БТС)

* 1. „subtilumas“;
* 2. „smulkmena, detalė“.

DlKŽ8i nėra iškelta ant-
raštiniu žodžiu, pateikta 
tik kaip priesagos -ybė 
vedinys būdvardžio plo-
nas, -a straipsnyje.

1. только ед. к Тонкий. Т. сукна, ниток. Т. линий. Т. резьбы, 
работы. Т. вин, духов. Т. вкуса. Т. обоняния. Т. рассужде-
ния, наблюдения. Т. обращения, поведения.

2. мн.: Мельчайшая подробность, особенность, деталь. Психо-
логическая, юридическая т. Технологическая т. Тонкости 
математики, грамматики. Вдаваться в тонкости. Оста-
навливаться на тонкостях. Узнать всё до тонкостей 
(досконально, до мельчайших подробностей).

KPP2 rekomendacijos: plonybė nevart. r.:
1. „subtilumas“: Greitai perpratome visas jų plonybes (= visus subtilumus);
2. „smulkmena, detalė“: Sunku buvo leistis į tokias plonybes (= smulkmenas, detales).

Vart.: Kas to siūlo per plonybė!

plonas, -a тонкий, -ая (БТС)

Reikšmės „subtilus, -i“ 
nėra, pateikta tik:
1. turintis mažą matmenį 
tarp priešingų paviršių 
(plonas popierius, <...>);
2. laibas (plonas vyras, 
<...>);
3. aukštas (apie balsą).

Pateikiama 12 reikšmių, tarp jų:
7. изысканный, утончённый. Т. аромат. Тонкого воспитания 

кто-л. Иметь т. вкус (о кушаньях, напитках; о человеке 
хорошо разбирающемся в чём-л.). Т-ие вина, духи (такого 
вкуса или запаха). Т. на вкус. Т. по своему запаху. Т-ие чер-
ты лица (изящно очерченные; некрупные и негрубые). Т-ая 
бестия (о хитром, ловком и дальновидном человеке). <...>

9. малый, еле заметный, с трудом воспринимаемый, различае-
мый. Т-ие оттенки красок. Т-ие различия. Т. отпечаток 
грусти. Т-ая улыбка, усмешка (лёгкая, выражающая иро-
нию, лукавство и т.п.). Узнать всё до тончайших подроб-
ностей. // Изящно-остроумный, искусно завуалированный. 
Т. юмор, намёк. Т-ая насмешка, ирония, лесть.

147 Plg. rusų k. тонкий намёк – lietuvių k. subtili užuomina.
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Bendrinėje lietuvių kalboje būdvardis plonas, -a neturi atitinkamam rusų kalbos būdvar-
džiui тонкий, -ая būdingų reikšmių „изысканный, утончённый“ ir „малый, еле за-
метный, с трудом воспринимаемый, различаемый“, tad ir vedinys plonybė nesietinas 
su šiomis ypatybėmis.

Bendrinės kalbos normų atžvilgiu šios rūšies variacijos yra nepriimtinos, nes ardo 
tradiciškai susiklosčiusią savakilmių žodžių semantinę struktūrą, į kurią įsiterpia nemo-
tyvuota svetimkilmė semema.

2. Žodžiai turi bendrų semų, bet neturi bendrų reikšmių. normos atžvilgiu 
keblūs tie atvejai, kai kelių žodžių kai kurios reikšmės yra artimos, bet netapačios, t. y. 
turi bendrų semų, bet to nepakanka tiems žodžiams tapti sinonimais. tokiu atveju sava-
kilmę formą turintis žodis, nors ir įgavęs jam nebūdingą reikšmę, kalbos vartotojų sunkiau 
atpažįstamas kaip normos pažeidimas (žr. Rimkutė 2015: 15).

Panagrinėkime savakilmių žodžių reikšmių pagrindu susidariusią būdvardžių varia-
ciją tamprus, -i : glaudus, -i invariantiška reikšme „arti esantis, artimas“ (žr. 22-ą lentelę).

22 lentelė. Būdvardžių tamprus, -i ir glaudus, -i reikšmių sąveika 

(spalva išskirtos reikšmių sąsajos)

tamprus, -i (DlKŽ6e) glaudus, -i (DlKŽ6e)

1. stangrus, elastingas: Šitas lankas labai 
t. T. diržas.
2. tąsus: Triušio ~i mėsa.
3. ntk. = g l a u d u s ,  a r t i m a s .

1. arti esantis, artimas: Glaudžios gretos, eilės.
2. lipšnus, meilus, malonus: G. vaikas. G. veršis 
dvi karves žinda (tts.).

KPP2 rekomendacija (eKP):

Būdvardį tamprus, -i (ir prieveiksmį tampriai) nebūdinga reikšme „glaudus, artimas“ 
taisė jonas jablonskis (maždaug nuo 1925 m., žr. Piročkinas 1986: 39), vėliau KP (1939) 
ir kiti šaltiniai, tačiau aiškiõs šių būdvardžių reikšmių painiojimo priežasties nėra nuro-
doma. Kitų kalbų įtakos čia įžvelgti vargu ar būtų galima; Evalda jakaitienė šią reikšmę 
laiko tarmybe (Якайтене 1986: 60). iš tiesų lKŽi nurodoma iš viso 14 būdvardžio tamp-
rus, -i reikšmių, ir, be [StangRUMo], [lanKStUMo], [tĄSUMo] semų, galima rasti 
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ir vieną reikšmę, turinčią [glaUDUMo] semą, o 7-oji reikšmė, taip pat ją turinti, pažy-
mėta kaip bendrinei kalbai neteiktina:

6. glaudžiai suleistas, kietai prisispaudžiantis, tvirtai suveržiantis, įtemptas: taǧprios yra 
žirklės Všv. tokių tampriǚ dangčių buvo, o dabar nė vieno. Kur jie dingo? jrb. tamprès nis 
ka būtum [šniūras], pryverža DūnŽ.

×7. kng. glaudus, artimas: taǧprūs santykiai DŽ1, ndŽ. tarp jų niekuomet nebuvo tampraus 
dvasinio ryšio j.avyž.

taigi, kad ir nedidelis, semantinis ryšys tarp variacijos narių tamprus, -i : glaudus, -i yra, 
bet jis išeina už bendrinės kalbos ribų. RekB 1928–1999 m. taisyti junginiai, tarp kurių 
daugiausia taisymų su žodžiu ryšys (ryšiai):

tamprūs (= glaudūs, stiprūs, nenutrūkstą) santykiai,
tamprūs (= artimi, glaudūs) ryšiai, bendradarbiavimas,
tampri (= artima) draugystė.

nenorminės būdvardžio tamprus, -i (ir iš jo padaryto prieveiksmio tampriai) vartosenos 
pasitaiko ir dabartinėje bendrinėje kalboje, pavyzdžiui:

Požiūris į sovietinę praeitį yra tiek svarbus pasaulėžiūros aspektas, jog pagal teigiamą ar 
neigiamą jos vertinimą galima daug pasakyti apie asmenų ir socialinių grupių rinkiminį 
elgesį: sociologiniai tyrimai atskleidžia tamprią teigiamo sovietmečio vertinimo koreliaci-
ją su balsavimu už vienas partijas ir neigiamo vertinimo tamprią koreliaciją su balsavimu 
už kitas. (lrt.lt, 2016-07-30)

nors vienos ar kitos rankos įvaldymas iš tiesų siejamas su smegenų pusrutulių aktyvumu, 
tačiau pastebėti genų veiklos pokyčiai nugaros smegenyse pasireiškia daug anksčiau nei 
galvos smegenų motorinė žievės dalis, atsakinga už motorines funkcijas, tampriais ryšiais 
susiejama su nugaros smegenimis. (lzinios.lt, 2017-03-10)

ar politikai gali tai reprezentuoti? taip, bet tai tik viena iš šimto kitų galimų profesijų. 
ir nemaža jų dalis yra daug tampriau susijusios su mokslo svarba ir žinių generavimu. 
(15min.lt, 2016-09-05)

23-ioje lentelėje matyti, kad lietuvių kalbos žodžiai sąstatas ir sudėtis bendrų reikšmių 
taip pat neturi. galima įžvelgti bendrą reikšmių x ir y – 1-os sąstato reikšmės „greta 
sustatytų daiktų visuma“ ir 2-os sudėties reikšmės „sudedamųjų dalių visuma“ semą 
[objektą sudarančių dalių visuma]. tačiau ne tai lemia variacijos susidarymą, nes šie 
žodžiai lietuvių kalboje nėra sinonimai (neįmanoma pasakyti *traukinio sudėtis). Pavar-
tojama priešingai: kariuomenės, spektaklio sąstatas ir pan. taip atsitinka todėl, kad dėl 
vertimo iš rusų kalbos žodis sąstatas yra įgavęs antrą – jam nebūdingą reikšmę.
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23 lentelė. Lietuvių kalbos daiktavardžio sąstatas ir rusų kalbos daiktavardžio 

состав reikšmių sąveika dėl kalbų kontaktų  (spalva išskirtos į variacijos 

procesą patekusios reikšmės)

sąstatas (DlKŽ6e) sudėtis (DlKŽ6e) состав (БТС)

1. mat. veiksmas, kuriuo iš dėme-
nų gaunama suma;
prš. a t i m t i s : ~ies ir atimties 
veiksmai. Aritmetinė, algebrinė 
s. Nelygybių, atkarpų s.

1. greta sustatytų 
daiktų visuma: 
Traukinio s.

3. ряд сцеплённых вместе же-
лезнодорожных вагонов; по-
езд: Железнодорожный с. 
Пассажирский с. <…>.

2. ntk. = s u d ė t i s . 2. sudedamųjų dalių visuma: Me-
džiagos, mišinio s. Cheminė s. 
Kariuomenės, tarybos s. Kal-
bos žodyno s.
^ Nusikaltimo s. (teis. veikos 
požymiai, už kuriuos reikia 
bausti).

1. совокупность каких-либо ча-
стей, предметов, людей и 
т. п., образующих нечто це-
лое: С. суда. С. флотилии. 
Социальный с. населения. 
<…> Словарный с. языка 
(слова, лексика языка) <…>;

2. соединение, смесь, раствор, 
состоящие из разных элемен-
тов, веществ: Лекарствен-
ные составы. <…>.

KP l 2 rekomendacija:
 Spektaklio gerbėjai turės progą išvysti naują šokėjų sąstatą (= sudėtį).

Pats rusų kalbos žodis состав turi tris reikšmes, kurias bendrinėje lietuvių kalboje ati-
tinka dviejų žodžių reikšmės:
1) sąstatas (DlKŽ6e) 1-a reikšmė = состав (БТС) 3-ia reikšmė;
2) sudėtis (DlKŽ6e) 2-a reikšmė = состав (БТС) 1-a ir 2-a reikšmė.
Per vertimus žodžio состав 1-a ir 2-a reikšmės, kurios lietuvių leksikografijos šaltinyje 
apibendrintos kaip viena reikšmė („sudedamųjų dalių visuma“) ir priklauso žodžiui su-
dėtis, suteikta ir žodžiui sąstatas, tad šios reikšmės pagrindu vartosenoje susidarė sąsta-
to ir sudėties variacija.

Kaip šiuo atžvilgiu atrodo daug diskusijų keliančio (žr. Vosylytė 1978: 48–50; jakai-
tienė 1986: 104; adomėnas 1995: 3–4; Kniūkšta 2008: 236–244; Razauskas 2008: 224–235) 
subūdvardėjusio dalyvio sekantis, -i semantinė struktūra (neatsietina ir nuo veiksmažodžio 
sekti reikšmių) ir jos santykis su rusų kalbos žodžio следующий, -aя semantine struk-
tūra? (žr. 24-ą lentelę).
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24 lentelė. Lietuvių kalbos žodžių sekantis, -i, kitas, -a 

ir rusų kalbos žodžio следующий, -aя reikšmių sąveika dėl kalbų kontaktų  

(spalva išskirtos į variacijos procesą patekusios reikšmės)

sekantis, -i (DlKŽ6e) kitas, -a (DlKŽ6e) следующий, -aя (БТС)

1. ne tas, kitoniškas: Jis 
visai k. žmogus. K. čia 
kitaip darytų. Tai vi-
sai k. reikalas, da-
lykas.;

2. antras (iš dviejų): Jie 
vienas ~am padeda. 
Geriau ~am duoti, 
negu iš ~o prašyti 
(tts.).

1. → s e k t i (dalyvis).

1 sek||ti, seka, sekė148

1. eiti, vykti pãskui: Prašom s. 
paskui mane (man iš paskos). 
S. kieno pėdomis. Šuo sẽka 
žmogų. Paskui arklą s. (arti);

2. stebėti judantį daiktą;
3. stebėti (ppr. slapta) kieno nors 

veikimą, norint išaiš kinti;
4. laikytis (tikro kelio);
5. daryti, kaip kitas daro, mėg-

džioti elgesį;
6. pasakoti;
7. atsigimti.

2. ntk. = 1 k i t a s  3 ,  4 . 3. ateinantis, tolesnis:  
Ateik ~ą dieną, ~ą 
kartą, ~ais metais;

4. esantis po šito: Ar lip-
site ~oje stotelėje?

i. прил. Наступающий, по-
являющийся непосред-
ственно вслед за кем-, 
чем-л., ближайший по 
очереди. С. посетитель. 
С. дом. На с. день. В сле-
дующем номере журна-
ла. В с. раз. С. самолёт 
только утром. До следу-
ющих встреч. Кто с.?

148	 Dėl	glaustumo	veiksmažodžio	sekti	iliustraciniai	pavyzdžiai,	išskyrus	pirmosios	reikšmės,	praleisti.
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sekantis, -i (DlKŽ6e) kitas, -a (DlKŽ6e) следующий, -aя (БТС)

3. ntk. = š i s  1 ii. в зн. местоим. прил. Вот 
такой, именно такой, ко-
торый следует далее. За-
писка следующего содер-
жания. Это делается 
следующим образом. Вы-
йдут в свет с-ие изда-
ния. Закончил выступле-
ние следующими слова-
ми. <Следующее, -его; 
ср. То, что следует далее; 
вот что. Произошло с. 
Запомни с. Необходимо 
учесть с.

5. neįeinantis į šitą būrį: 
Dabar imu tik dvi 
knygas – ~as paimsiu 
rytoj;
… ~ą kartą (kadaise, 
kitados). Be ~a ko (be 
to). ~a tiek (dvigubai).

KPP2 (1985) rekomendacijos (eKP):
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iš DlKŽ6e veiksmažodžio sekti pirmosios reikšmės pavyzdžių matyti, kad jis reiškia tik 
fizinį gyvos būtybės veiksmą – judėjimą kam iš paskos. KPP2 sekti taisomas, kai eina su 
abstrakčius dalykus reiškiančiais daiktavardžiais:

taigi akivaizdu, kad šios veiksmažodžio sekti reikšmės ir dalyvio sekantis, -i reikšmės, 
atitinkančios rusų kalbos reikšmes „наступающий, появляющийся непосредственно 
вслед за кем-, чем-л., ближайший по очереди“ ir „вот такой, именно такой, кото-
рый следует далее“, nėra natūraliõs lietuvių kalbos raidos rezultatas. Beje, lKŽi prie 
1-osios reikšmės „einantis po ko nors, kitas“ įdėtas pavyzdys sekantis laikraščio nu-
meris paimtas iš DlKŽ1 (1954), kur yra dar vienas pavyzdys – Ateik sekančią dieną, 
o DlKŽ2 (1972), be to paties pavyzdžio sekantis laikraščio numeris, įdėtas antras – 
Išlipsim sekančioje stotelėje (pavyzdžio Ateik sekančią dieną neliko). Bet nuo DlKŽ3 

(1993) tokia vartosena nurodoma kaip bendrinei kalbai neteiktina. tai paaiškina, 
kodėl KPP1 (1976) ir KPP2 (1985), kurie derinosi prie DlKŽ2, reikšmę „kitas, ateinan-
tis“ iš viso nutylėjo.

norint aiškiau apibrėžti šios rūšies žodžių reikšms variantų normas, būtina itin 
išsami vartosenos duomenų analizė, kuri leistų gerokai patikslinti žodynines žodžių reikš-
mių apibrėžtis.

3. Viena reikšmė platesnė už kitą ar kitas. Kai bent viena skirtingų žodžių 
reikšmė sutampa, galima kalbėti apie dalinę sinonimiją ir ne visada griežtas normos ribas. 
Kaip susiklosto šios variacijos? Daugiareikšmių žodžių atveju variacijų gali susidaryti 
tiek remiantis viena reikšme, tiek keliomis.

Kai variacijų susidaro platesnės ir siauresnės (konkretesnės) reikšmės pagrindu, tarp 
žodžių susiklosto inkliuzinės distribucijos santykiai. Pavyzdžiui, tokia yra įvardžių kuris, 
-i : katras, -a variacija. Visais atvejais vietoj įvardžio katras, -a galima vartoti įvardį 
kuris, -i, bet ne atvirkščiai, plg.:
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(DlKŽ8i)

BlKŽ (žiūrėta 2022-05-31).

Įvardžio katras, -a reikšmės apibrėžiamos kaip siaurinančios įvardžio kuris, -i reikšmes, 
t. y. katras, -a yra vienas iš dviejų, o kuris, -i – vienas iš neapibrėžtos aibės. DlKg (2005: 
267) teigiama:

KurǮs, -Ǯ ir katràs, -à, be bendros klausiamosios ir santykinės, dar turi specialių leksinių 
reikšmių. Katràs, -à paprastai nurodo daiktą ar ypatybę, išskirdamas juos iš dviejų, o ku-
rǮs, -Ǯ – išskiriamas daugiau kaip iš dviejų daiktų. Bet šios reikšmės jau blunka. Dažniau 
vartojamas kurǮs, -Ǯ, jis gali eiti ir vietoj katràs, -à.

itin susipynę vartosenoje dažnai painiojamų veiksmažodžių vartoti ir naudoti bei jų ve-
dinių reikšmių santykiai (žr. 25-ą lentelę).

DlKŽ8i pateiktų veiksmažodžio vartoti reikšms ir naudoti 2-os reikšmės apibrėžtys 
rodo reikšmių sinonimiškumą: vartoti „taikyti praktikoje, naudoti kuriam reikalui“ ir 
naudoti „vartoti kaip priemonę, įrankį kam nors siekti“. Be to, naudoti 1-a reikšmė (ne-
sangrąžinės formos veiksmažodžio) faktiškai taip pat gali būti nusakoma „vartoti pati-
riant naudą“.

Šių veiksmažodžių vartojimo skirtumus galima nustatyti tik iš būdingiausių, tradi-
ciškai susiklosčiusių junginių su kitais žodžiais:

vartoti – vaistus, maistą, kosmetikos priemones; kalbą, žodžius, pasakymus;
naudoti – gamtos išteklius, degalus; įrankius, prietaisus; įvairias medžiagas kokiam nors 

tikslui (pvz.: sunaudojo visą rašomąjį popierių).
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25 lentelė. Veiksmažodžių vartoti ir naudoti reikšmių sąveika 

(spalva išskirtos į variaciją patekusios reikšmės)

vartoti (DlKŽ8i) naudoti (DlKŽ8i)

taikyti praktikoje, naudoti kuriam reika-
lui: Vaistus v. Maistui reikia v. daug daržo-
vių. Mėgsta v. priežodžius savo kalboje. 
Tas žodis ~tinas. Tą kalbą ~ja nemažai 
žmonių. ~ti pašto ženklai. ~jamoji vertė. 
~jamosios prekių ypatybės.

1. patirti naudą: N. elektrą, dujas. N. gamtos 
turtus. || sngr.: Kito geru ilgai nesinaudósi. 
~tis laisve, laimėjimais.

2. vartoti kaip priemonę, įrankį kam nors siek-
ti: Kosminė erdvė turi būti ~jama taikiems 
tikslams. Savo kūrybai ~jo istorijos faktus. || 
sngr.: ~kis tuo tarpu mano mašina. || prk.: 
~damasis proga, perduodu sveikinimus.

3. šnek. turėti, gauti naudą, pelnyti, laimėti: Ar 
ką ~si bridęs (žuvavęs)? Ką tu ~si iš to?

4. savintis svetimo darbo vaisius.

Kai kada tas pats dalykas gali būti ir vartojamas, ir naudojamas, plg.: aliejus vartojamas 
maistui ir naudojamas dažams gaminti. juo sudėtingesnis yra šių veiksmažodžių vedinių – 
asmenų pavadinimų vartotojas, -a ir naudotojas, -a – reikšmių santykis. nors elektrą ir 
dujas DlKŽ8i teikia naudoti, įprasta kalbėti apie elektros ir dujų vartotojus. Veiksmažodžio 
naudoti (ką) reikšmes geriau atskleidžia sangrąžinė forma naudotis (kuo) (vartoti realiai 
sangrąžinės formos neturi). Plg.:

moksliniam darbui naudoja faktus, informaciją – naudojasi faktais, informacija;
valgydamas moka naudoti lazdeles – moka naudotis lazdelėmis.

ten, kur reikia veiksmažodžio vartoti, tokia transformacija paprastai negalima, arba tam 
tikrame kontekste atsiranda sema [naUDa]:

vartoja vaistus – *naudojasi vaistais,
vartoja žodžius – *naudojasi žodžiais.

Vartosenoje matyti polinkis plėsti veiksmažodžio naudoti reikšmę (*naudojami žodžiai, 
posakiai, kalba).

atsiradus internetui, vartosenoje pradėjo konkuruoti junginiai interneto vartotojai 
ir naudotojai. Sema [naUDa] leidžia kalbėti apie interneto naudotojus: naudoja interne-
tą (kaip ir kompiuterį) ne tik darbui, bet ir pramogoms, bet kai ši sema neutralizuojama, 
interneto vartotojas, -a gali būti grindžiamas elektros ar dujų vartotojo analogija. „Encik-
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lopediniame kompiuterijos žodyne“ (EKŽ), ankstesniuose nei 2016 m. leidimuose, žodis 
vartotojas su kompiuterija apskritai nebuvo siejamas; tekta tik naudotojas (naudotojo 
vardas, naudotojo sąsaja ir t. t.), nors angliškojoje šio žodyno dalyje palikta galimybė 
žodį user versti ir vartotoju. 2016 m. leidime įvyko kardinalių kodifikacijos pokyčių: 
vartotojas buvo pateikiamas kaip norma, o naudotojas – su nuoroda į vartotoją (vartoto-
jo profilis, sąsaja, grupė). Prie naudotojo parašyta (prie vartotojo – taip pat):

Panašią prasmę turi žodis vartotojas. jie kartais vartojami sinonimiškai, bet iš tikrųjų nėra 
sinonimai, nes nurodo skirtingą santykį tarp asmens ir daikto – naudojimo arba vartojimo. 
todėl kai toks santykis svarbus, pavyzdžiui, juridiniuose ar kituose tekstuose, kuriuose 
reikalingas tikslumas, skirtumas labiau pastebimas ir į jį atsižvelgiama.

EKŽ versija buvo koreguojama 2020–2022 m., ir joje vėl matyti kalbamųjų terminų 
kodifikacijos pokyčių. Įrašyti nauji terminai interneto naudotojas (jis apibrėžtas kaip 
„[a]smuo, naudojantis internetą kaip įrankį savo veiklai realizuoti, pavyzdžiui, informa-
cijos skleidimui, reklamai. Kartu jis yra ir interneto turinio kūrėjas“) ir interneto nar-
šytojas. Pastarasis paaiškintas kaip „[a]smuo, naršantis po internetą“ ir pridėta: „Dar 
vartojama interneto vartotojas.“ taigi mėginama daryti skirtumą, ar asmuo tik šiaip 
naršo internete (vadinasi, yra vartotojas), ar jį pritaiko savo naudai (vadinasi, yra nau-
dotojas). Vis dėlto praktiškai skirtis tarp šių asmenų yra neryški. Kita korekcija – buvęs 
terminas patyręs vartotojas nukreiptas į terminą patyręs naudotojas, o šis paaiškintas: 
„[k]ompiuterio arba jo programinės įrangos naudotojas, turintis darbo su tokia įranga 
arba atskirais jos komponentais patirtį. <...>“. Palikti ir bendrieji terminai vartotojas bei 
naudotojas; pirmoji abiejų terminų pastraipa bemaž sutampa, bet termino vartotojas 
straipsnis išsamesnis:

vartotojas
Ką nors vartojantis fizinis asmuo arba tokių asmenų grupė.
Panašią prasmę turi terminas (žodis) naudotojas. jie kartais vartojami sinonimiškai, bet iš 
tikrųjų nėra sinonimai, nes nurodo skirtingą santykį tarp asmens ir daikto – vartojimo arba 
naudojimo. todėl kai toks santykis svarbus, pavyzdžiui, juridiniuose ar kituose tekstuose, 
kuriuose reikalingas tikslumas, skirtumas labiau pastebimas ir į jį atsižvelgiama.

naudoti galima tai, iš ko patiriame naudos, pavyzdžiui, gamtos išteklius, mašinas, įrankius, 
priemones (kompiuterius, programas, internetą). Vartojame valgį, vaistus, kalbą.
Yra atvejų, kai tam tikrą daiktą galima ir vartoti, ir naudoti. Pavyzdžiui, maisto reika-
lams vanduo vartojamas, o pramonėje – naudojamas. Maisto produktai dažniausiai var-
tojami. tačiau, jei iš jų daromas kitas produktas, jie naudojami, pavyzdžiui, tortui pa-
gaminti naudojamas sviestas. todėl ir vaistus žmonės vartoja, o gyvūnams gydyti vais-
tai naudojami.
Dar žr. abonentas.

http://www.ims.mii.lt/EK%c5%bd/n/naudotojas.html
http://www.ims.mii.lt/EK%c5%bd/a/abonentas.html
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naudotojas
Ką nors naudojantis fizinis arba juridinis asmuo, arba tokių asmenų grupė.
Panašią prasmę turi žodis vartotojas. jie kartais vartojami sinonimiškai, bet iš tikrųjų nėra 
sinonimai, nes nurodo skirtingą santykį tarp asmens ir daikto – naudojimo arba vartojimo. 
todėl kai toks santykis svarbus, pavyzdžiui, juridiniuose ar kituose tekstuose, kuriuose 
reikalingas tikslumas, skirtumas labiau pastebimas ir į jį atsižvelgiama.
Žr. vartotojas, abonentas.

Šios pastangos nusakyti veiksmažodžių vartoti ir naudoti bei jų vedinių vartojimo ribas 
rodo, kad normos nėra iki galo atsiskyrusios ir išsikristalizavusios, todėl leksikografams 
ir terminologams keblu šiuos žodžius apibrėžti. Kompiuterijoje „vartotojo sąvoka yra 
pasidariusi universali“ ir „bendra sistema linksta link vartotojo“ (Umbrasas 2018: 111–114).

Suprantama, kad platesnės reikšmės žodis stumia iš vartosenos turintį konkretesnę 
reikšmę, ypač jei šis procesas dar skatinamas kitų kalbų. aldonas Pupkis tokius platesnės 
reikšmės žodžius, pavartojamus vietoj konkretesnių, vadina universaliaisiais semantizmais 
(žr. Pupkis 1980: 111), pavyzdžiui, *pilnas, -a „visas, visiškas, ištisas, išsamus, detalus, 
tvirtas“ ir kt.; *dėti(s) „vilktis, rengtis, autis, mautis, segtis“ ir kt. Konkretesnės reikšmės 
žodžio vartosenos siaurėjimas reiškia, kad niveliuojami kalbos sistemoje susidarę žodžių 
reikšmės skirtumai.

Variacijų ir kartu kodifikacijos keblumų sudaro per vertimus ateinančios naujos 
tarptautinių žodžių reikšmės. Kada jos priimtinos, o kada laikytinos normos pažeidimais? 
nors tarptautinių žodžių reikšmės daugelyje kalbų „sutampa arba yra artimos“, tačiau 
„pasitaiko, kad šių bendros kilmės žodžių semantikos bendrumas yra gana reliatyvus. 
jei žodis kurioje nors kalboje yra daugiareikšmis, tarptautinė gali būti toli gražu ne kiek-
viena jo reikšmė“ (jakaitienė 2010: 231).

Panagrinėjus DVK, nD ir nDk duomenis, matyti aiškus pastarojo dešimtmečio po-
linkis lietuvių kalboje įprastus tarptautinius žodžius vartoti iki tol jiems nebūdinguose 
kontekstuose, kuriuose išryškėja šių žodžių reikšmių, būdingų atitinkamų žodžių angliš-
kajai vartosenai, bet naujų bendrinėje lietuvių kalboje. Keli pavyzdžiai:

deleguoti149 „siųsti delegatu, įgaliotiniu, atstovu“ (DlKŽ8i);
nauj. „perduoti, skirti įgaliojimus“:

Leiskite laiką su šeima ir išmokite deleguoti darbus. Delegacija yra menas. Ras-
kite žmonių, kurie tam tikrus darbus gali atlikti geriau nei jūs. taip jums atsiras 
laisvo laiko, kurį galėsite praleisti su šeima. (15min.lt, 2014-03-18)

Reikėtų pradėti nuo to, jog dalis vadovų teigia užduočių deleguoti tiesiog nemokantys. 
(delfi.lt, 2020-01-01)

149 Dėl naujų šio žodžio sintaksės variacijų žr. poskyrį 2.4.1. Linksnių vartojimas.

http://www.ims.mii.lt/EK%c5%bd/v/vartotojas.html
http://www.ims.mii.lt/EK%c5%bd/a/abonentas.html
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dramatiškas, ‑a (‑ai) „pasižymintis dramatizmu, sukrečiantis“ (DlKŽ8i);
dramatiškai nauj. „itin; ryškiai; stipriai; smarkiai“:

Manau, kad to mums reikia tautai sutelkti. [Be to,] ateinančiu laikotarpiu turime 
dramatiškai suintesyvinti vengrų bendruomenės telkimą Karpatų baseine, ir ypač 
jos ekonominę galią. (propatria.lt, 2017-10-16)

Pirmiausia reikėtų nuspręsti, kokios dangos šiltnamio norite, nes atsižvelgiant į šį 
niuansą, kainos skiriasi dramatiškai. (15min.lt, 2022-04-09)

epinis, ‑ė 1. „būdingas epui, pasakojamasis, plačiai vaizduojantis įvykius“; 2. prk. „didin-
gai ramus“ (tŽŽ 2013)
nauj. „įspūdingas, a; didingas, -a“:

Epinę britų ir amerikiečių kovą baseine vainikavo skambus pasaulio rekordas [ant-
raštė]
Didžiosios Britanijos plaukikų pasirodymas taip pat buvo įspūdingas – jie fiksavo 
Europos rekordą (3 min. 27,51 sek.). (delfi.lt, 2021-08-01)

Štai dar vienas epinis genialumo pavyzdys. Dėmesio vertas naujasis #galaxyS22Ultra - 
pirmasis galaxy S su integruotu rašikliu S Pen. (instagram.com, 2022-02-09)

kolaboruoti „bendradarbiauti su okupacine valdžia“ (tŽŽ 2013);
nauj. „bendradarbiauti (teigiama reikšme), dirbti bendrą darbą“:

taigi atviri biurai jau tapo norma. Ko gero, šiandien labiau nustebtumėme patekę į 
tokį, kuris būtų pilnas sienų. natūraliai iškyla klausimas: ar moderni biurų koncep-
cija bent jau išpildė savo pažadą ir tikrai padeda efektyviau kolaboruoti tarpusavyje. 
(tele2.lt, 2019-06-15)

Didelio pasisekimo sulaukė ir „Kino pavasario“ iniciatyva – žiūrovai buvo kviečiami 
žiūrėti festivalio filmus ne kino teatruose, o viešbutyje. Moters diena taip pat nebuvo 
pamiršta – viešbutis kolaboravo kartu su „Douglas lietuva“ ir siūlė moterims prabangaus 
poilsio patirtį – skatino moteris prisiminti, kaip gera save palepinti. (delfi.lt, 2022-02-22)

kopija 1. „tikslus originalo nuorašas“; 2 „tiksliai iš originalo padarytas dailės kūrinys ar 
kitas daiktas“ (DlKŽ8i);
nauj. „egzempliorius“:

<...> tave lydėjo daug didesnė sėkmė, nei kada nors galėjai tikėtis, padėjai tokiai dau-
gybei pacientų, pardavei milijonus kopijų savo knygų, kurios išverstos į trisdešimtį 
kalbų <...>.
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Seniausia knyga, kurios aš neatidaviau, yra Sirano de Beržerako kopija, padovanota 
man mano prancūzų kalbos mokytojos Mary girard, kai 1950 metais baigiau viduri-
nę mokyklą. (Yalom i., Yalom M. 2021: 128, 142–142)

Panagrinėjus šių ir kitų panašiai plečiančių savo reikšmes tarptautinių žodžių (dar plg.: 
formalus, -i : oficialus, -i; harmonizuoti : derinti; toksiškas, -a : nuodingas, -a; kenksmin-
gas, -a ir kt.) pateikimą lietuvių kalbos ir anglakalbiuose šaltiniuose, matyti, kad dalis tų 
reikšmių abiejose kalbose sutampa, tad norint nustatyti, kurios iš jų lietuvių kalboje iš-
eina už normos ribų ir nepritampa prie žodžių semantinės struktūros, reikalinga atskira 
kruopšti semantinė analizė.

tiriant žodžių reikšmių pokyčius, gerokai mažiau kalbama apie priešingą nei naujų 
reikšmių radimasis reiškinį – reikšmių traukimąsi į pasyviąją vartoseną. tai taip pat 
neišleistina iš akių leksikos raidos ypatybė. Kad reikšmė traukiasi, yra senstelėjusi arba 
pasenusi, galima nustatyti ištyrus žodžių pateikimą leksikografijos darbuose ir dažnumą 
vartosenoje, o normos pažeidimų atveju – ir taisymų dažnumą. Pavyzdžiui, XiX a. pa-
baigos lietuvių spaudoje ir iki 1920 m. čiaupo „įtaiso vamzdelyje skysčiams arba dujoms 
leisti ar sulaikyti“ (BlKŽ, žiūrėta 2022-05-29) reikšme vartotas reikšmės skolinys (arba 
semantinis vertinys) iš vokiečių kalbos – gaidys (vok. Hahn) (žr. Klimavičius 2004: 164–
165; lKŽi). Šiandien tai yra archajinė gaidžio reikšmė.

Mažėjantį kai kurių reikšmių vartojimo aktualumą lemia kelios priežastys. Pirmiau-
sia gali išnykti pati realija arba dėl aktyvios normų diegimo praktikos įsivyrauja nor-
minis variantas. Pavyzdžiui, kalbos praktikai nebėra aktualios nenorminės veiksmažo-
džio atmainyti reikšmės, taisytos KPP2 (1985): „panaikinti (sprendimą)“ ir „pakeisti, 
pavaduoti“. tiesa, į DKS „Žodžių ir junginių reikšmės klaidų“ dalį dar buvo įtraukta 
tokia rekomendacija:

atmainyti – nevart. r. „panaikinti“: atmainyti (= panaikinti) įstatymą, nutarimą, potvarkį, 
susitarimą, nuosprendį ir pan.

turimi DVK ir paieškos interneto vartosenoje duomenys rodo, kad bent rašytinėje kal-
boje šia reikšme atmainyti nebepasitaiko. 

iš viešosios kalbos traukiasi ir verstinės veiksmažodžio atleisti reikšmės, plg. KP l 
2 rekomendaciją:

atleisti sen. vert. (rus. отпустить, отпускать) ntk. prekių ar paslaugų pardavimo, pir-
kėjų, klientų aptarnavimo r. = 1. parduoti; tiekti; 2. aptarnauti.

	 Sandėlininkas susirgo, todėl šįryt prekės buvo atleidžiamos (= parduodamos, tiekiamos) 
su pertrūkiais.

	 Šiandien bibliotekoje vyks skaitovų konkursas, todėl skaitytojai nebus atleidžiami (= ap-
tarnaujami).
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Vart. r.:
1. atpalaiduoti, pailginti (paplatinti):

Truputį atleisk šuniui antkaklį, man atrodo, kad jam veržia.
<...>

Panašių nenorminių žodžių reikšmių traukimasis greičiausiai reiškia tai, kad kalbos var-
totojai, tiesiogiai nebeveikiami kitos kalbos, nebesieja skirtingų žodžių, neturinčių bendrų 
reikšmių lietuvių kalboje.

³ ³ ³

iš nagrinėtų pavyzdžių matyti, kad nenorminių arba svyruojančios normos žodžių varia-
cijų reikšms pagrindu dažnai atsiranda dėl dialeksemų, priklausančių skirtingoms kalbų, 
tos pačios kalbos atmainų, stilių, registrų ir pan. sistemoms dėl tų dialeksemų semantinių 
struktūrų sąveikos. joms maišantis, t. y. kalbos vartotojams verčiant pažodžiui arba pai-
niojant panašiai skambančius arba panašios, bet netapačios semantinės apimties žodžius, 
vienõs sistemos žodis perima kitos sistemos žodžio reikšmę ar visą reikšmių struktūrą. 
taip žodis įgyja naują reikšmę ar kelias, ir kartu gali pradėti konkuruoti su tą pačią reikš-
mę jau turinčiu žodžiu. tokių reikšmės perėmimų pasitaiko ir tos pačiõs atmainos viduje.

tiriant žodžių įvairuojančiomis reikšmėmis variacijas, kyla klausimas, kokia šių 
variacijų kryptis. ar gali būti atvejų, kai „mainai“ reikšmėmis abipusiai, t. y. kai skir-
tingi žodžiai abipusiškai pradedami vartoti vienas kito reikšme? Vertimo ar reikšmės 
perėmimo atvejais variacijos kryptis esti vienpusė, o tada, kai reikšmės painiojamos dėl 
žodžių panašumo, sinonimiškumo, tikėtinas abipusis poveikis (kaip kad nagrinėtu var-
toti ir naudoti ir jų vedinių atveju). Vis dėlto dažniau matyti, kad vienas variacijos narys 
ima vyrauti ir stumia iš vartosenos kitą. tai tyrinėtini dalykai, o hipotetiškai galima 
pasakyti, kad universalesnė, bendresnė reikšmė dažniau stumia iš vartosenos siauresnę 
reikšmę turintį žodį (pagal modelį dėtis : vilktis, autis, rištis ir t. t.).

Kaip į aptartuosius žodžių reikšmių pokyčius turėtų reaguoti bendrinės kalbos nor-
mų kodifikacija? Evalda jakaitienė nurodo, kad objektyvus semantinių inovacijų normi-
nimo kriterijus paremtas universaliu semantinio ryšio tarp visų daugiareikšmio žodžio 
reikšmių dėsniu (Якайтене 1986: 59–63). to semantinio ryšio (artumo) pobūdis gali būti 
nevienodas, tačiau jeigu tarp visų žodžio reikšmių egzistuoja nors vienas, kad ir asocia-
tyvus, bendras požymis, kuris ir sulipdo daugiareikšmio žodžio struktūrą, galima kal-
bėti apie atskirų leksinių-semantinių variantų tarpusavio semantinę motyvaciją (Якайтене 
1986: 61). Kitaip tariant, tomis pačiomis žodžio sememomis siūloma laikyti tik tas, kurių 
struktūrą sieja bent vienas bendras semantinis komponentas, taigi veikia semantinės 
motyvacijos dėsnis (jakaitienė 1986: 103–104). Savo ruožtu nenorminiai žodžių reikšmių 
variantai yra tie (pvz., išlaikytas „santūrus, ramus“ [žmogus]; išieškotas „ištobulintas“ 
[meno kūrinys] ir kt.), kurių leksemų sugretinimas lietuvių ir kitose kalbose rodo fone-
tinį tapatumą (išvertus kiekvieną morfemą), tačiau semantinės motyvacijos naũjosios 
verstinės réikšmės lietuvių kalboje neturi.
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Evalda jakaitienė pažymi, kad, kalbant apie semantinius vertinius, reikia atsižvelg-
ti į naujos reikšmės stilistinę skaidą, pavyzdžiui, kai kurios iš jų gali būti būdingos tik 
šnekamajam bendrinės kalbos stiliui, plg. laužytis „maivytis“ (Якайтене 1986: 62), todėl 
negalima atmesti naujos reikšmės vien dėl to, kad kitas žodis, turintis tokią pačią reikš-
mę, lietuvių kalboje jau egzistuoja. XX a. 9-ame dešimtmetyje ji teigė, kad tuometinė 
sociolingvistinė situacija (be abejo, turėta galvoje rusų kalbos įtaka) neleidžia palikti 
semantinio skolinimosi proceso savieigai; vertinant semantines inovacijas, turi būti atsi-
žvelgiama į sisteminius kalbos dėsnius, ypač į semantinę daugiareikšmio žodžio reikšmių 
motyvaciją (Якайтене 1986: 63; jakaitienė 1986: 105).

Semantinės motyvacijos kriterijus yra vieno iš kodifikacijos principų – sistemiškumo 
išraiška. norint jį taikyti sprendžiant normos klausimus, turi būti remiamasi preciziškai 
išnagrinėtomis ir palygintomis variacijas sudarančių narių semantinėmis struktūromis. 
tačiau, kaip buvo matyti iš kai kurių pavyzdžių, lietuvių kalbos leksikografijos šaltiniai 
šiuo atžvilgiu ne visada yra patikimi. Be to, vienas pats šis kriterijus nėra pakankamas, 
nes gali susidurti su kitais principais ir kriterijais (grynumo, distinktyvumo, norminimo 
tradicijos ir kt.). todėl šių kriterijų sąveiką kiekvienas normintojas gali suvokti skirtingai, 
ir čia atsiranda subjektyvumo (dėl amžiaus veiksnio, kalbinės patirties, dalykinio pasi-
rengimo, požiūrio į inovacijas ir pan.).

2.1.4. Funkciškai žymėtieji leksikos vienetai

Kaip buvo matyti iš poskyrio 2.1.1. Skolintos šaknies žodžiai, dalis šiam sisteminiam tipui 
priklausančių reiškinių turi jų ypatybėms atskleisti svarbių funkcinių tipų žymas sn. ir 
nauj., taigi kartu patenka ir į kitą klasifikacinę grupę – prie funkciškai žymėtųjų leksikos 
vienetų. tai galima pasakyti ir apie kitų sisteminių tipų leksikos vienetus. tokia dvejopa 
klasifikacija kai kada gali būti paranki, tiriant atskirų leksikos sluoksnių (naujažodžių, 
tarmybių ar pan.) pokyčius.

taip pat esama įvairuojančių leksikos reiškinių, kurių negalima priskirti nei prie 
skolinių, nei prie leksinių reikšmių variacijų. Kai kada sunku nustatyti ir tai, ar žodis 
(posakis) yra savakilmis, ar verstinis. todėl į šį sisteminį leksikos tipą būtų galima su-
dėti minėtiems kitiems sisteminiams tipams nepriklausančius leksikos vienetus, kurie turi 
kokių nors funkcinių ypatumų, t. y. dabartinės bendrinės kalbos atžvilgiu yra kaip nors 
funkciškai ar stilistiškai žymėti, palyginti su neutraliaisiais atitikmenimis. taigi tokių 
reiškinių varijavimo pagrindu galima laikyti funkcinius leksikos vienetų požymius.

Sąlygiškai prie funkciškai žymėtųjų leksikos vienetų galima priskirti atskirą leksi-
kos sluoksnį – frazeologizmus (ekspresyvius sustabarėjusius žodžių junginius). jų sky-
rimo pagrindas ne tik funkcinis (stilistinis), kaip kad kitų šio sisteminio tipo potipių, bet 
ir susijęs su raiškos pastovumu bei vientisa jai suteikiama leksine reikšme. frazeologiz-
mai gali turėti visų kitų šio sisteminio tipo požymių (pasenę, nauji, žargoniniai ir pan. 
leksikos vienetai).
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ĮNKR SĄVADAS (4)

Šalti-
nis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / funk-
cinis tipas

Varijavimo varto-
senoje pagrindas 
ir norminė varia-

cijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiškaVariantas

a

Kiti variantų 
lizdo nariai

b (c, d...)

I. LEKSIKA L

4. fUnKCiŠ-
Kai ŽYMė-
tiEji lEK-
SiKoS ViE-
nEtai

L vnt.

leksinės tar-
mybės

l vnt. 
1/trm.

leksinė reikšmė

◓
◒

tarmybė bendrinis 
atitikmuo

l vnt. 
1.1/trm.

□■ ta pati leksi-
nė reikšmė, skir-
tinga vartojimo 
atmaina

dėdina : dėdienė;
sodnas : sodas; 
skaitlingas, -a : 
gausus, -i;
spalgena : span-
guolė

archaizmai l vnt. 
2/psn.

leksinė reikšmė

◓
◒

pasenęs leksi-
kos vienetas

dabartinės 
vartosenos 
atitikmuo; Ø

l vnt. 
2.1/psn.

□■ ta pati leksi-
nė reikšmė, skir-
tingas vartojimo 
laikotarpis

bylosena : bylinėji-
masis; pratartis150 : 
pratarmė

◓
◒

senstelėjęs 
leksikos vie-
netas

dabartinės 
vartosenos 
atitikmuo; Ø

l vnt. 
2.2/sen.

□■ ta pati leksi-
nė reikšmė, skir-
tingas vartojimo 
laikotarpis

destis151: žiūrint, 
nelygu; plastmasė : 
plastikas

naujažodžiai l vnt. 3 leksinė reikšmė

◒
●
●

naujas leksi-
kos vienetas

galimas 
bend rinės 
kalbos atitik-
muo; Ø

l vnt. 
3.1/nauj.

□■ ta pati leksi-
nė reikšmė

multitaskingas : 
daugiaveika; 
čatnis : Ø

150	 DLKŽ8i	yra	žyma	psn.	žr.	p r a t a r m ė .
151	 DLKŽ8i	nėra	žymos	dėl	šios	dalelytės	archaizacijos,	nes	vyriausiosios	kartos	žmonių	ji	dar	pavartojama,	pasitaiko	net	

XX	a.	pab.	kalbotyros	darbuose.	Plg.	Vytauto	Ambrazo	tekstą:	„Laisva	(variacinė)	žodžių	tvarka	nėra	griežtai	apibrėžta	
sakinio	ar	jo	atskirų	dalių	gramatinės	sandaros	ir	gali	įvairuoti	–	destis	koks	pasakymo	tikslas	<...>“	(DLKG	2005:	645).	
Dabartinė	vartosena	rodo	archaizacijos	procesą	vykstant,	o	BLKŽ	yra	žyma	psn.	(žiūrėta	20190110).
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ĮNKR SĄVADAS (4)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo 
vartosenoje 
pagrindas ir 
norminė va-
riacijos vertė

Konkreti variantų a : b 
raiškaVariantas

a

Kiti vari-
antų lizdo 

nariai
b (c, d...)

◒
●
●

nauja žodžio 
reikšmė

galimas 
bend rinės 
kalbos ati-
tikmuo; Ø

l vnt. 
3.2/nauj.

□■ ta pati 
leksinė reikš-
mė

kurmis : slaptas informaci-
jos teikėjas, nutekintojas;
trintukas : smulkus valdi-
ninkas;
koncertina152 : Ø

slengas l vnt. 4 leksinė 
reikšmė

◓
●
●

žodis ar jun-
ginys

bendrinės 
kalbos ati-
tikmuo

l vnt. 
4.1/sleng.

■ ta pati lek-
sinė reikšmė

apšalti : apstulbti;
pasišiukšlinti : pasidaryti 
gėdą, apsigėdinti, apsikiau-
linti

žargonybės l vnt. 5 leksinė 
reikšmė

◓
●
●

žodis ar jun-
ginys

bendrinės 
kalbos ati-
tikmuo

l vnt. 
5.1/žarg.

■ ta pati lek-
sinė reikšmė

čilinti : atsipalaiduoti, pra-
mogauti atsipalaidavus;
feilas : nesėkmė, susimovi-
mas, susikirtimas

stilistiškai 
žymėti leksi-
kos vienetai

l vnt. 6 leksinė 
reikšmė

◓
◒

funkciniam 
stiliui pri-
klausantis 
leksikos vie-
netas

neutralus 
bendrinės 
kalbos ati-
tikmuo

l vnt. 
6.1/st.

□■ ta pati 
leksinė reikš-
mė, skirtinga 
stilistinė 
vertė

vykdyti knygų platinimą : 
platinti knygas;
priklausomai nuo ko : atsi-
žvelgiant į ką, pagal ką, ~

frazeologiz-
mai

l vnt. 7 leksinė 
reikšmė

◓
●
●

frazeologinis 
junginys

galimas 
frazeologi-
nis arba 
ne frazeo-
loginis ati-
tikmuo 

l vnt. 
7.1/fraz.

□■ ta pati 
leksinė 
reikšmė

sustirti į kuolą : sustirti į 
ragą, sušalti;
pasileisti plaukus : atsipa-
laiduoti

152	 Greta	 tradicinės	 reikšmės	 „dumplinis	muzikos	 instrumentas“	koncertina	 įgavo	naują	 reikšmę	„spiralinė	 spygliuotos	
vielos	tvora	judėjimo	kliūčiai	sudaryti“.
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ĮNKR SĄVADAS (4)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo 
vartosenoje 
pagrindas ir 
norminė va-
riacijos vertė

Konkreti variantų a : b 
raiškaVariantas

a

Kiti vari-
antų lizdo 

nariai
b (c, d...)

retorinės 
frazės

l vnt. 8

● frazė Ø l vnt. 
8.1/st.; 
vert.

minties pa-
ryškinimui 
reikšti

ne, negirdėjau;
ir taškas;
[Daugelis tuo suabejojo.] 
Bet tik ne [ji.]

[L vnt. 1.1/trm.]. istoriškai žiūrint, tarminė leksika yra svarbiausias bendrinės kalbos 
leksikos turtinimo šaltinis (žr. jakaitienė 2010: 180), potencialūs bendrinės kalbos faktai 
(Pupkis 1980: 58). Keičiantis bendrinės kalbos ir tarmių santykiui, šių atmainų sąveika 
pasidarė atvirkštinė. Dabartinėje viešojoje vartosenoje galime kalbėti tik apie retus tar-
minius elementus153. Kaip minėta poskyryje 1.6.5. Funkciniai tipai, norminamojoje kal-
botyroje tarmybėmis laikoma ne visa tarminė leksika, o tik ta, kuri patenka į bendrinės 
kalbos vartoseną ir nėra suvokiama kaip bendrinės kalbos leksinės sistemos dalis, nes 
kai kuriems kalbos vartotojams yra neįprasta, nepažįstama, pavyzdžiui:

Mokslininkų grupė tiria jūros priekrantės sėklių, povandeninės jūros priekrantės dalies 
pokyčius ir ten vykstančius procesus. Priekrantė yra seklioji jūros pakrantės dalis, esanti 
toje vietoje, kur gožta bangos. Šie tyrimai labai svarbūs norint suprasti, kas darosi jūros 
krante ir kokie pokyčiai laukia mūsų numylėtų paplūdimių. (lrt.lt, 2021-09-10)

Šiame publicistinio stiliaus žiniasklaidos tekste pavartota žemaitybė gožti „lieti, pilti“154 – 
veiksmažodžio gožti „stelbti“ homonimas (lKŽi) – dar buvo įtraukta į DlKŽ6e; DlKŽ8i 
ir BlKŽ (žiūrėta 2022-06-02) jos neliko. nors pateiktame pavyzdyje greičiausiai tarmės 
atstovo pavartota natūraliai, ši tarmybė bendrinės kalbos vartotojų nesunkiai intuityviai 
suprantama ir publicistinį stilių pagyvina, taigi atlieka žymėtojo leksikos vieneto funk-
ciją, bet pastoviųjų variacijų nesudaro.

Dar kelios panašios žemaitybės, vartojamos dėmesiui patraukti ir stiliui pagyvinti, – 
urkštulys „landynė“155, pasubinotas „pataikūnas, padlaižys“:

nesiskiepijančiųjų suvarymas į mažas krautuves buvo didelė klaida. Dabar ten tokie urkš-
tuliai, tokie kamščiai, kad koronavirusas net norėdamas negalėtų išvengti naujos burnos 
ar nosies. (delfi.lt, 2021-09-19)

153 tikėtina, kad socialiniuose tinkluose tarmybių vartojama dažniau, bet tokių lietuvių kalbos tyrimų greičiausiai dar nėra 
(plg. nguyen 2021: 204–218).

154 Pagrindinės veiksmažodžio gožti formos lKŽi nurodytos gožia, gožė, tekste – kito kamiengalio esamojo laiko forma gožta.
155 Šio žodžio reikšmę lKŽi galima aptikti tik per aplinkines nuorodas. DlKŽ8i yra tik urkštynė.
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Buvę aršiausi valdžios pasubinotai, pasikeitus politinėms aplinkybėms, kai jų garbinami 
šventieji netenka regalijų ir įtakos, neretai tampa tikrais šakalais savo garbinamųjų atžvil-
giu. (delfi.lt, 2020-04-26)

Kartais tarmybės vartojamos kaip žemesnės socialinės padėties žymė, norint pašiepti – 
parodyti, kad tarmiškai kalbantis žmogus yra neišprusęs, atsilikęs, pavyzdžiui:

Užtat ir silkių skrodikai anglijoje, apie kuriuos rašo andrius Užkalnis, jaučiasi daug žiną: 
mat, pakeliavo, pasaulį matė, o politinė išmintis, prudentia savaime įsiliejo į jų galvas per 
plačiai atmerktas žlibes, kitaip tariant, veizolus. (delfi.lt, 2016-06-28)

todėl, agirdž Valdže, leiskite veikti. leiskite laisvai užkrėsti savo artimą. leiskit laisvai 
užpildyti ligoninių kovidinius skyrius. (delfi.lt, 2021-09-12)

norminamajai kalbotyrai aktualu tos leksinės tarmybės, kurios turi atitikmenų bendri-
nėje kalboje (sudaro leksines arba semantines variacijas) ir neutraliojoje vartosenoje gali 
kelti keblumų. jeigu leksinės tarmybės atpažįstamos bendrinės kalbos vartotojų ir var-
tojamos motyvuotai, ypač laisvuosiuose stiliuose, yra funkciškai tikslingos ir „daugiau 
priklauso stilistikos, ne kalbos kultūros sferai“ (Pupkis 1980: 99).

[L vnt. 2.1/psn.], [L vnt. 2.2/sen.]. Riba tarp pasenusių ir senstelėjusių žodžių nėra 
ryški, ją lemia žodžio pasitraukimo iš aktyviosios vartosenos laikas ir vartojimo retumas. 
tuo remiamasi ir pateikiant šiuos reiškinius su funkcinėmis žymomis pagrindiniuose 
leksikografijos veikaluose. Dabartinėje viešojoje vartosenoje archaizmai paprastai atlieka 
stilistinę funkciją kaip ankstesnių laikotarpių realijų išraiška arba yra aktualizuojami 
kaip stiliaus pagyvinimo priemonė, pavyzdžiui:

Šiandien per tV pamačiau ministerį kalbant apie cukrų ir jo apmokestinimą. Ministras 
pastoviai kalba apie mūsų visų sveikatą. alkoholio ribojimai, cukraus ribojimai – viskas, 
kad tik mums būtų geriau. (delfi.lt, 2017-08-03)

jie nieko daugiau neveikia, tik naktimis slaptose požeminėse laboratorijose kuria visokiau-
sius nuodus. Maisto priedus, konservantus ir kitus E. augina gMo, palaistydami kance-
rogenais. grūda visa tai į maistą. Kad tik tie žmonės daugiau surytų. Kad skerdyklos, 
gamyklos ir visokios pardavyklos daugiau uždirbtų. (lrytas.lt, 2014-12-09)156

Pastoviųjų variacijų archaizmai taip pat nesudaro, nes yra pasibaigusios konkurencijos, 
taigi ir leksikos kaitos ženklas.

[L vnt. 3.1/nauj.]. apie naująją leksiką – naujažodžius – ir jos klasifikavimo galimy-
bes jau rašyta skyreliuose 1.1.2.2. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas, 2.1.1.1. Sko-

156 tiesą sakant, iš šio pavyzdžio sunku spręsti, ar pardavykla pavartota kaip aktualizuotas archaizmas (teksto autorius – 
vidurinės kartos atstovas, galėjęs šį žodį žinoti), ar pasidaryta pagal analogiją su to paties sakinio žodžiais skerdykla 
ir gamykla.
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liniai. Šio judriausio leksikos sluoksnio vienetų variacijos, jeigu jų apskritai susidaro, gali 
greitai kisti. naujiesiems skoliniams gali atsirasti savakilmių atitikmenų, gali prasidėti jų 
visų konkurencija ir pan., pavyzdžiui:

geriausios 2013-ųjų garsenybių „selfie“ nuotraukos [antraštė]
Šiais metais autoportretų, kitaip dar žinomų kaip „selfies“, skelbimas socialiniuose tin-
kluose tapo kaip niekada populiarus. tokiam „narciziškam“ savęs demonstravimui neatsi-
spyrė ir pasaulinės garsenybės. (alfa.lt, 2014-01-05)

autoportreto tipo nuotrauka, kitaip „selfis“, padeda moterims sulaukti tik 4 proc. daugiau 
dėmesio, o vyrų populiarumą sumažina net 8 proc. (alfa.lt, 2014-01-09)

gal tada geriau pavadinti „pačiuku“? asmenuke man skamba kaip kokia asmens tapatybes 
kortele. ( facebook.com, 2014-01-09)

Monika linkytė pasinėrė į asmenukių pasaulį [antraštė]
Paaugliškas pomėgis save įsiamžinti nuotraukoje, išpopuliarėjo už atlanto, amerikoje. ten 
jis vadinamas „selfie“, tačiau portalas MiEStE siūlo tokias nuotraukas „pakrikštyti“ as-
menukėmis. (delfi.lt, 2014-04-15)

Pagrindinė telefono kamera (ne ta, kuri skirta asmenutėms) turi 20,7 MP raiškos 1/2,3 
colio dydžio jutiklį. (lrytas.lt, 2014-06-19)

Dar vienas antilietuviškas, bukas „facebook“ elementas – „selfie“ arba asmeninukė. lie-
tuvaitės –vienos gražiausių pasaulyje, o su ne itin kokybiškomis fotokameromis ir prasta-
me apšvietime atliekamų „selfie“ manija sudarko jų privalumus. (lrytas.lt, 2014-06-25)

Vos tik atsiradus skoliniui selfis (iš pradžių dar neadaptuotai formai selfie) „autoportre-
tinė nuotrauka, daroma išmaniuoju telefonu ir dedama į socialinius tinklus“ (nD, žiūrė-
ta 2022-05-20), vartosenoje iš karto ėmė rastis ir lietuviškų atitikmenų: asmenutė, asme-
ninukė, asmenukė, pačiukas ir kt. Vienas iš jų – asmenukė – gana greitai įsitvirtino vie-
šojoje vartosenoje, išstumdamas selfį į laisvąją (dažniau privačiąją) vartoseną (plačiau 
žr. Miliūnaitė 2021b: 1–20).

[L vnt. 4.1/sleng.], [L vnt. 5.1/žarg.]. apie substandarto apraiškas – slengą ir socialinį 
bei profesinį žargoną – jau rašyta poskyryje 1.6.5. Funkciniai tipai. Slengo tyrėjų dažnai 
cituojamas žymus XX a. pradžios leksikografas iš naujosios Zelandijos Eric’as Partridge’as, 
kuris, remdamasis įvairiais šaltiniais, nurodė keliolika priežasčių, kodėl vartojamas slen-
gas, ir pridūrė, kad šis klausimas yra kaip mažo vaiko: kylantis natūraliai, bet sunkus 
atsakyti. Slengas vartojamas sąmoningai kaip tam tikri leksikos elementai (Partridge 
1979 [1933]: 5–7), o šio autoriaus nurodytos priežastys, glaudžiai susijusios tarpusavyje, 
visiškai tinka tiek slengui, tiek žargonui ir šiandien157:

157 laisvas vertimas – monografijos autorės.
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1)  dėl žaismingumo, juokaujant, išdykaujant,
2)  siekiant parodyti savo sąmojingumą, humoro jausmą;
3)  siekiant išsiskirti, būti originaliam;
4)  siekiant vaizdingumo, vengiant lėkštumo;
5)  siekiant sužavėti ir apstulbinti;
6)  vengiant klišių ir siekiant naujumo, glaustumo;
7)  siekiant praturtinti kalbą (tai būdinga išsilavinusiems rašto žmonėms);
8)  siekiant suteikti konkretumo abstrakcijai, žemiškumo tam, kas idealistiška, ir betar-

piškumo tam, kas nutolę;
9)  siekiant sušvelninti kandumą, suteikti papildomą atspalvį atsižadėjimui, atsisakymui;
10)  siekiant sumažinti bendravimo pompastiškumą, perdėtą rimtumą;
11)  siekiant sušvelninti tragediją, padailinti mirties neišvengiamybę, paslėpti bjaurumą, 

klastą ar nedėkingumą;
12)  siekiant palengvinti socialinį bendravimą;
13)  siekiant parodyti draugiškumą;
14)  siekiant parodyti priklausymą tam pačiam (arba priešingai – skirtingam) sluoksniui, 

profesijai, socialinei klasei;
15)  siekiant slaptumo, kad nesuprastų aplinkiniai (vaikai, tėvai, kitų socialinių grupių 

atstovai ir pan.).
Matyti, kad šių leksikos sluoksnių pasirinkimas nulemtas iš esmės sociopsichologinių 
priežasčių, taigi būna motyvuotas. Į viešąją, orientuotą į bendrinę kalbą, vartoseną šių 
substandarto elementų patenka taip pat dažniausiai norint pagyvinti stilių arba cituojant 
tekstą iš privatesnės vartosenos, todėl juos stengiamasi, nors ne visada, kaip nors grafiš-
kai išskirti, pavyzdžiui:

labiausiai liūdni atrodo tie atvirukai, kuriems dėmesio buvo skirta mažiausiai. normalu, 
juk gėlė irgi nuvysta nelaistoma. o ir tokių pačių, vienodų yra – tai tų siuntėjų originalu-
mui šakės. jausmas toks, kaip vakarėlyje sutikti ponią tokia pat suknele“, – ironiškai dės-
tė ministro patarėja. (lrytas.lt, 2018-01-18)

(delfi.lt, 2013-02-02)

Brutalių vyrų laikai baigiasi, skelbia užsienio seksologai. „Užsikačialinusį“, savimi pasi-
tikintį, stiprų vyrą nuo pjedestalo nustūmė protingas stipriosios lyties atstovas, kuriam 
labiau nei kūnas imponuoja protas. (balsas.lt, 2014-02-14)

(lrytas.lt, 2022-02-19)
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(delfi.lt, 2019-02-03)

jo valdybą užbanino prokuratūra, nes 100 proc. absoliučiai gerai dirbantis susisiekimo 
ministras ją paskyrė pažeisdamas įstatymus. (delfi.lt, 2020-02-03)

Kiekybiniai tyrimai turėtų patvirtinti prielaidą, kad dėl bendrųjų viešosios vartosenos 
artėjimo prie substandarto polinkių šių buvusių pakraštinių leksinės raiškos formų ži-
niasklaidoje gerokai padaugėjo. Slengo bei žargono nevengia ir reklama, skirta tikslinei 
(jaunimo) auditorijai (žr. 41-ą pav.).

41 pav. Ledų lauko reklama Vilniuje: 

Laižytis dar niekada nebuvo taip skanu! (2019)158

Šioje reklamoje žaidžiama žodžio laižytis dviprasmiškumu: žargoninė jo reikšmė „bučiuotis“ 
dera su tiesiogine reikšme „liežuviu braukytis apie ką“ (lūpas, pirštus) (DlKŽ8i) valgant 
ledus ir patiriant malonumą. tokiais atvejais viešojoje vartosenoje susikuria žargonybės ir 
neutralaus jos atitikmens variacijos, ir žargonybės vartoseną motyvuoja tikslingumas.

158 nuotraukoje užrašas ant marškinėlių kiek trumpesnis nei pačiame stende.
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[L vnt. 7.1/fraz.]. Įdomus ir mažai tirtas, nors pokyčių gausiai patiriantis žymėtųjų 
leksikos vienetų sluoksnis – frazeologija. iki XX a. pab. variacijų susidarydavo dėl iš 
rusų kalbos išsiverstų frazeologinių junginių. Pavyzdžiui, KPP2 (1985) įdėtos kelios 
rekomendacijos:

durnių volioti n. vert. [ ntk. = ] kvailiu dėtis, kvailioti, paikioti.

sustirti į kuolą n. vert. [ ntk. = ] sustirti į ragą:
 Belaukdami šaltyje autobuso, sustirome į kuolą (= sustirome į ragą).

ne baltais siūlais siūta nevart. kaip frazeologizmas [ ntk. ]:
Ir tai, kas pasakoma, turi būti ne baltais siūlais siūta (= ne prikišamai, ne pirštu 

nurodoma).
 Vart.:
Tamsaus palto sagos ne baltais siūlais siūtos.

Kalbinėje literatūroje sovietiniu laikotarpiu verstinių frazeologizmų taisyta kur kas dau-
giau (plg.: viščiukus skaičiuoti rudenį159, čiaudėti ant ko, staltiese kelias, mano pirkia iš 
krašto, pūsti dulkes į veidą ir kt., RekB).

frazeologija, kaip kalbos gyvinimo priemonė, priklausoma nuo kalbos madų160. Se-
nasis lietuviškasis frazeologijos sluoksnis iš vartosenos traukiasi, ir tai nėra keista, nes 
jis daugeliu atvejų atspindi valstietiškąsias XiX–XX a. realijas, kurios šiuolaikiniams 
kalbos vartotojams, ypač miestų gyventojams, darosi svetimos (plg.: tuščiomis girnomis 
malti, iš adatos vežimą priskaldyti, ant ruginių šiaudų sėdėti ir pan., fŽ). Rusiškoji frazeo-
logija dar vartojama vyresnio amžiaus žmonių, o jaunesnioji karta ypač veikiama angliš-
kosios frazeologijos. tiesa, ne visada galima patikimai nustatyti frazeologinių junginių 
kilmės šaltinį, tad ir ne visus naujuosius frazeologizmus galime laikyti pažodžiui išvers-
tais iš kitų kalbų (iš esmės – iš anglų kalbos). Štai pluoštas pastarojo meto nD ir nDk 
fiksuotų naujųjų frazeologizmų, kurie aptikti viešojoje vartosenoje ne po vieną kartą 
(žiūrėta 2022-05-28):

biuro planktonas (anglų k. office plankton) „paprastas mažai uždirbantis biuro darbuoto-
jas, atliekantis įprastas smulkias užduotis ir nesitikintis padaryti karjerą“:

 Be abejo, tai yra išmanusis telefonas, kaip ir bet kuris kitas. jame yra „android“ 
operacinė sistema, lietimui jautrus ekranas, nuolat ne laiku išsikraunantis akumulia-
torius ir visi kiti daugumai žmonių pažįstamų dalykų. Bet kai kurie dizaino elementai 
aiškiai parodo, kad jis – ne „biuro planktonui“. (15min.lt, 2019-12-21)

159 Šis frazeologizmas vėliau įteisintas (BlKŽ, žiūrėta 2022-06-29).
160 apie kelių šiomis dienomis populiarių frazeologizmų (auksinis protas; reikia (reikėtų) šaudyti ir kt.) vartojimą bei jų 

variacijas žr. Mataitytė 2020: 7–8.
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butelio kakliukas (kaklelis) (anglų k. bottleneck) „silpnoji grandis; problema, apsunki-
nanti tolesnę veiklą, stabdanti pralaidumą“:

 tai, kad devynis mėnesius užtrunka išsiaiškinti, kad nacionalinis visuomenės svei-
katos centras negali pasiimti mirčių duomenų iš e-sveikatos, tai yra gyvenimo paro-
dijos, kur kvaili butelio kakliukai susidaro ir paskui iškilusios žinios apie mirčių 
atvejų nesutapimą kompromituoja valstybę. (lrt.lt, 2021-01-26)

griaučiai spintoje (anglų k. skeleton in the closet, skeleton in the cupboard) „gėdingas ar 
galintis sukelti keblumų faktas, kurį stengiamasi laikyti paslaptyje“:

 Šiandien mes žinome, kad mažiausiai du mėnesius viena iš šių institucijų slepia griau-
čius spintoje – „kurmį“, kuris jau kartą nutekino ir bet kada bet kam gali vėl nute-
kinti šimtų milijonų vertės konfidencialią informaciją. (15min.lt, 2012-01-26)

kelių gaidelis „vairuotojas – kelių chuliganas, akiplėšiškai ir piktybiškai nepaisantis eismo 
taisyklių“;

kelių vištelė „vairuotoja moteris, akiplėšiškai ir piktybiškai nepaisanti eismo taisyklių“:

 norėdama reabilituoti vargšo paukščio erelio garbę Susisiekimo ministerija pradeda 
naują viešųjų ryšių kampaniją, kurios pagrindinis herojus bus... kelių gaidelis. Kaip 
žinia, kelių chuliganai savo dienas dažniausiai baigia liūdnai. todėl gaidelio įvaizdis, 
atsižvelgiant į šiuolaikinę gatvės tautosaką, kelių chuliganams, manau, yra tinka-
mesnis. <...>

 turime vėl susiimti, ieškoti naujų priemonių ir kovos su kelių gaideliais būdų. Kvie-
čiu visus dorus šalies piliečius prisidėti. (delfi.lt, 2011-07-21)

 <...> mano greitis visada buvo 90, bet kai pamačiau jog kelių vištelė vistiek tuoj 
lenks pavojingame ruože pristabdžiau iki 80 kad greičiau aplenktų <...> (ve.lt, 2013-
12-02)

krauti (perkrauti) baterijas „rengtis, kaupti jėgas (sporto) sezonui“:

 Ekipa krovė baterijas [antraštė]
 „treniravomės sunkiai ir dar teks paprakaituoti, kad sezonas būtų sėkmingas“, – pas-

kutinę stovyklos Druskininkuose dieną Vilniaus „lietuvos ryto“ krepšininkams sakė 
treneris Draženas anzulovičius. (Lietuvos rytas, 2010-09-03)

 Visų pirma to vyro atsitraukimo nereikia bijoti. tai reiškia, kad artumu jis jau pasi-
sotino ir tiesiog nori „perkrauti baterijas“, pailsėti. o moteris pradeda panikuoti. 
(respublika.lt, 2015-12-11)
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pasileisti plaukus (kasas) (anglų k. to let one’s hair down) „atsipalaiduoti, leisti sau elgtis 
nevaržomai“:

 lietuviai aplankė salą, kurioje visi „pasileidžia plaukus“: čia atvykstama prarasti 
sveiką protą [antraštė] (delfi.lt, 2021-08-28)

 Žinoma, taikydami imunoterapinį gydymą, stengiamės padaryti taip, kad imuninė 
sistema „pasileistų plaukus“, atlaisvintų savireguliacinius mechanizmus ir vėžį pul-
tų kuo stipriau, pamiršdama savo discipliną. (lrytas.lt, 2021-06-20)161

pažadinti žvėriuką
 1. „vairuoti automobilį visu pajėgumu, nepaisant saugumo“:

 Bet ar neatrastume paralelių ir su valstybės vairu? Kai už jo vairo tarsi kregždės 
skriejantys vairuotojai. Vieni apakinti ambicijų pažadinti žvėriuką, kiti neturintys 
vairuotojo patirties ar tiesiog neturintys smegenų <...> (delfi.lt, 2015-11-24)

 2. „sukelti azartą“: 

 ispanai dėkot turi Kurtinaičiui, manau pažadino žvėriuką. Kad mums pažadinę būtų.. 
(krepsinis.net, 2021-08-17)

rūkyti kamputyje – frazeologizmas nusakyti situacijai, kai atsiranda kas nors svarbesnis, 
pranašesnis, žiauresnis ir pan. nei pirmtakas, kuriam belieka tyliai susigūžus nervintis:

 Kodėl tikslieji mokslai vis dar nervingai rūko kamputyje? Kaip ironiškai beskambė-
tų, tačiau studijuoti tiksliuosius mokslus, šiame mokslo ir technikos amžiuje vis dar 
nemadinga. (lrytas.lt, 2014-07-01)

 Pasirodo, maisto ir aptarnavimo kultūra Ukrainos sostinėje – neįtikėtina. „lietuviai 
iki šiol tyliai rūko kamputyje“, – vaizdingai pasakojimą apie restoranus Kijeve pra-
deda Saugirdas. (zmones.lt, 2017-08-01)

Dalį naujųjų frazeologinių junginių būtų galima priskirti slengo ar žargono sluoksniui, 
nors aiškių kriterijų nėra: ar frazeologinis junginys įtrauktinas į bendrinės kalbos raiškos 
priemonių arsenalą, greičiausiai lemtų jau ne jo kilmė, o jo sudėtyje esančios žargonybės, 
svetimybės arba (ir) tam tikra konotacija (pavyzdžiui, vulgarumas). tačiau ir frazeolo-
ginio žargono elementai, sumaniai įpinti į reklamą (sukeliantys dviprasmybę tarp tiesio-
ginės ir perkeltinės reikšmės), gali atlikti stilistinę funkciją. antai jaunimui, važinėjančiam 
paspirtukais, kaip tikslinei auditorijai, skirta Vilniaus miesto savivaldybės socialinė rek-
lama panaudojo jam suprantamą žargoninį frazeologizmą dėti skersą (žr. 42-ą pav.).

161 Šis pavyzdys apie plaukus pasileidžiančią imuninę sistemą rodo, kad kartais siekis pataikyti į kalbos madą jau kiek 
prasilenkia su kalbine nuovoka. 
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42 pav. Socialinė lauko reklama Vilniuje 

„Nedėk skerso“ (2019)

tiesioginė šio pasakymo reikšmė „statyti paspirtuką skersai tako“ ir žargoninė „akiplė-
šiškai ignoruoti“, kurias skiria subtiliai juntama riba, sukuria žodžių žaismą ir atlieka 
stilistinę netikėto efekto funkciją.

[L vnt. 8.1/st.; vert.]. greta frazeologinių junginių sąlygiškai galima skirti dar vie-
ną ekspresyviosios leksikos grupę – retorines frazes, t. y. savotiškus stiliaus štampus, 
neretai verstus iš anglų kalbos, kurie pastaruoju metu įsigali kaip kalbos mãdos162:

bet tik ne – neigiamam išskirtinumui pabrėžti: 

 Dešimtys tūkstančių šuoliuojančių žirgų – itin retas reginys, bet tik ne Sindziango ui-
gūrų autonominiame regione esančioje „Yili“ žirgų veisimo bazėje. (delfi.lt, 2020-01-07)

 Vašingtonas, Maskva ir didžioji dalis pasaulio manė, kad Rusija vos per kelias dienas 
sutriuškins visą Ukrainos kariuomenę. Bet tik ne Valerijus Zalužnas – vyriausiasis 
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas, sumanęs ir vadovavęs kovai, po kurios palaužta 
rusų armija buvo priversta gėdinta trauktis, rašo „Politico“. (delfi.lt, 2022-05-01)

162 neatmestina, kad tokių frazių pavieniui pasitaikydavo ir anksčiau nei XXi a. 2-ame dešimtmetyje, tačiau nuolatinė 
vartosenos stebėsena leidžia teigti, kad šiuo metu jų itin padaugėjo. Čia pateikta tik po keletą pavyzdžių iš turimų DVK.
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ir taip; ir ne – vartojama tolesniam teiginiui ar neiginiui sustiprinti:

 Man pačiai turbūt sunkiausia buvo suvokti kultūrinės apropriacijos niuansus. Papras-
čiau kalbant, kodėl nevalia per Helovyną persirengti indėnu arba geiša? Čia daug ką 
suvokti padėjo įvairūs skaitiniai ir pokalbiai su skirtingų kultūrų atstovais.

 Vis dėlto galiausiai įsisąmoninau, kad tautiniai kitų šalių kostiumai yra verti pagarbos 
bei sakralumo ir ne – jie nėra tinkami vilktis per Helovyną. (lrt.lt, 2021-11-06)

 o štai išmokti naudoti skaitmeną dalykiniams tikslams, vartoti profesionalų moky-
muisi skirtą skaitmeninį turinį lietuvių kalba lietuva jiems nesiūlo. jų bendraamžiai 
kitur pamažu tolsta nepasiekiamai.

 Ir ne, skaitmeninės terpės nepanaikina knygų lentynos norintiems. Bet net popierinę 
knygą mokykloje skaityti smagiau, kai gali registruoti perskaitytus puslapius speci-
alioje platformoje, matyti, ką skaito kiti, ir ten pat gauti mokytojo komentarų. (lrt.lt, 
2021-03-24)

 Manau, kad Rusijos kariuomenės nesėkmės ir nekompetencija buvo pervertintos. juk 
nesutelki 200 000 kariuomenę prie sienų tam, kad įvykdytumei tik Bliztkriegą. tai 
buvo pirminis, paprasčiausias planas ir taip, jis žlugo. (lrt.lt, 2022-05-02)

(ir) taškas – kategoriškam teiginiui įtvirtinti:

 Šveicarai nori šauktinių kariuomenės ir taškas [antraštė] (delfi.lt, 2013-09-22)

 lietuva nėra išmtis: 1992 metų spalio 25 dieną lietuvių tauta referendumu priėmė pa-
grindinį įstatymą - lietuvos Respublikos Konstituciją, kurios 14 straipsnyje aiškiai ir 
vienareikšmiškai pasakyta, kad valstybinė kalba yra lietuvių kalba. Taškas. (lzinios.lt, 
2014-06-19)

 laikotarpis nuo vieno jų veiksmo iki kito trumpėja. turiu omeny Čečėniją, gruziją, 
Ukrainą… ir toliau vykdoma karinė reforma, atsiranda pajėgūs, specialūs daliniai. 
jie jau moka „žaisti karą“, turi pakankamą priemonių banką – nuo „visokių gazma-
novų“ ir žinių tarnybų įvairiom kalbom iki agentų užsienio šalių viduje. ir jis eis toliau. 
V. Putino režimas reiškia karą. Taškas. (alfa.lt, 2014-03-15)

atsakymas yra „ne“ („taip“) – dėmesiui į iškeltą klausimą ir jo atsakymą atkreipti:

 ar galima tokenizuoti save? ar įmanoma pateikti rinkai asmenybę, parduodant jos 
atskiras savybes? nors šiandien galimai dar skamba kaip utopija, bet mano atsakymas 
yra: „Taip“. Kol kas – su išlygomis, gal ne taip greitai, bet tokia tendencija sparčiai 
artėja. (15min.lt, 2019-07-20)
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 „Dalis politinių lyderių kelia idėją kurti naują geopolitinę erdvę nuo atlanto vande-
nyno iki Vladivostoko, kuri įtrauktų ir Rusiją. Mintis įdomi, tačiau ar mes jos įgyven-
dinimui turime bendrą pagrindą? ar turime bendrų vertybių? Atsakymas yra „ne“!“ – 
kalbėjo g. nausėda. (lrytas.lt, 2019-09-26)

 tad ar dabartinis palankesnis valdžios vertinimas turės realias pasekmes ir lems rinkė-
jų žingsnius netolimoje ateityje? ar, visgi, yra kitų ilgalaikiškesnių veiksnių, kurie val-
džios vertinimams yra reikšmingesni? Atsakymas čia yra „taip“. (15min.lt, 2020-05-30)

(kalbamasis reiškinys)? Ne, negirdėjau – kalbamojo reiškinio ignoravimui, neegzistavimui 
pabrėžti:

 Atostogos? Neee, negirdėjau! ( facebook.com, sporto klubo paskyra „Kovos akade-
mija“, 2019-10-28)

 Velykos? Ne, negirdėjau. ... Ši mintis mane prižadino. (twitter.com, 2022-04-17)

 Vasara?! ne, nieko negirdėjau (siulumazgas.lt, 2022-06-02)

 Amžius? Ne, negirdėjau: 37-ąjį gimtadienį leBronas pažymėjo sezono pasirodymu 
[antraštė] (basketnews.lt, 2022-01-01)

 Kasparas adomaitis. Kibernetinis saugumas Lietuvoje? Ne, negirdėjau [antraštė] 
(delfi.lt, 2022-07-02)

(ir) (bet) tai yra tiesa – teiginio teisingumui pabrėžti

 gerbiamieji, valstybė turi sveikti! ta problema yra ne tik lietuvoje. ir amerikos 
Prezidentas labai dažnai kalba apie amerikos sergančią žiniasklaidą taip pat, ir tai 
yra tiesa! ir, man atrodo, žengtas pirmas žingsnis ir reikėjo daug politinės valios… 
(e-seimas.lrs.lt, Seimo posėdžio stenograma, 2019-01-11)

 atsilyginti gėriu už gėrį ir blogiu už blogį gali kiekvienas, tačiau atsilyginti gėriu už 
blogį yra aukščiausias ir išskirtinis humaniškumo bruožas. tačiau negalima leisti 
blogiui keroti. Ukrainoje žmonės gina savo tėvynę, ir tai yra tiesa. jeigu žmonės 
kitaip mąsto, kitaip nori gyventi, niekas negali primesti jiems savo diktatūros. (paju-
rionaujienos.com, 2022-04-15)

Bendrinės kalbos kodifikacija paprastai tokių įtaigumo tekstui teikiančių reiškinių neri-
boja. Šios leksikos naujovės paįvairina, pagyvina vartoseną, tačiau ilgainiui dažnai tam-
pa stiliaus atgyvenomis.

³ ³ ³

https://www.basketnews.lt/news-162950-amzius-ne-negirdejau-37-aji-gimtadieni-lebronas-pazymejo-sezono-pasirodymu.html
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apžvelgus leksikos ĮnKR matyti, kad dalį šių reiškinių sudaro besitraukianti sovietmečiu 
įgytoji skolinta ir verstinė žodyno dalis ir vis daugiau vartojama iš anglų kalbos skolin-
tų arba verstų leksikos vienetų: skolinių, vertinių, dėl semantinės vertybos atsiradusių 
naujų žodžių reikšmių arba tuo pagrindu susidariusių naujų variacijų.

Sisteminti ĮnKR nėra paprasta, nes jų ypatybėms atskleisti svarbūs dvejopi – tiek 
sisteminiai, tiek funkciniai požymiai. ir kaip tik funkcinių ypatybių (priklausymo įvai-
riems leksikos sluoksniams, skiriamiems pagal leksikos atsiradimo laiką, vartojimo sritis, 
būdingumą skirtingoms socialinėms grupėms ir pan.) gausa leidžia daryti išvadą, kad į 
viešąją bendrinės kalbos sričiai priklausančią vartoseną patenka daug už bendrinės kal-
bos ribų – substandarte – gyvuojančių leksikos vienetų, būdingų kasdienei šnekamajai 
kalbai. jų vartojimą lemia tiek žiniasklaidos cituojami kiti (laisvosios vartosenos, ypač 
socialinių tinklų) šaltiniai, tiek autorių noras pagyvinti stilistinę raišką, atkreipti dėme-
sį ryškesniais ir vaizdingesniais slengui ar žargonui priklausančiais raiškos būdais.

leksikos pokyčiai, kaip bus matyti tolesniuose monografijos skyriuose, vyksta ne 
uždarame kalbos posistemyje. jie veikia tiek bendrinės lietuvių kalbos žodžių darybą, tiek 
morfologiją, tiek sintaksės lygmenį. taigi intensyvus pastarųjų kelių dešimtmečių kalbos 
naujovių radimasis leksikos sluoksnyje skatina ir greitesnius kitų lygmenų pokyčius.

globaliu mastu suaktyvėję kalbų kontaktai ir su tuo susiję leksikos skolinimosi pro-
cesai Europos kalbų tyrėjus paskatino atidžiau pažvelgti į vis labiau ryškėjantį tokio 
skolinimosi poveikį Europos kalbų žodžių darybos sistemoms (Renner 2018: 2–12; Hamans 
2021: 659–691). tai iš dalies nagrinėjama tolesniame skyriuje.

2.2. Žodžių sandara

naujų žodžių kūrimas – vienas iš svarbiausių būdų lietuvių kalbos leksikai atsinaujinti. 
aktyvi dabartinės leksikos kaita ir nuolatinis jos gausėjimas sudaro galimybę net tarp 
situacinių, iš pažiūros atsitiktinių, netipiškų reiškinių atrasti besiklostančių tipiškumų. 
Daugėjant dabartinės vartosenos duomenų lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne, ku-
rie kaip tik ir rodo naujadaros procesą esant labai aktyvų, dalis nD pagrindu atliekamų 
žvalgomųjų tyrimų skirta naujiems lietuvių kalbos žodžių darybos reiškiniams. Svarsto-
mos jų tyrimo kryptys ir galimybės: 2021 m. išleista elektroninė Daivos Murmulaitytės 
knyga „naujažodžių darybos ir morfemikos tyrimų perspektyvos (lietuvių kalbos nau-
jažodžių duomenyno atvejis)“ (Murmulaitytė 2021b). 2022 m. birželį apginta agnės alek-
saitės daktaro disertacija „lietuvių kalbos naujažodžių daryba (2011–2019 m. naujažodžių 
duomenyno pagrindu)“, kurioje pateikiamos lyginamosios kiekybinės charakteristikos, 
atskaitos tašku imant lKg ir DlKg darybos priemonių inventorių, ir, atlikus daugiau 
kaip 3 tūkst. nD aprašytų naujadarų analizę, daroma išvadų apie šiame šaltinyje atspin-
dimus kai kuriuos naujus lietuvių kalbos žodžių darybos polinkius.

taip pat paskelbtas ne vienas šios tematikos straipsnis (žr. Miliūnaitė 2014: 246–264; 
Murmulaitytė 2014: 1–17; Murmulaitytė 2016a: 1–27; 2016b: 1–22; 2018: 60–70; aleksaitė 
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2018: 1–27; 2019: 1–26; Murmulaitytė 2019: 107–122; 2020: 34–51; aleksaitė 2021: 64–78; 
Murmulaitytė 2021a: 51–69 ir kt.)163.

Šioje monografijoje į žodžių darybos procesą ir žodžių darybinę sudėtį žvelgiama iš 
variantiškumo ir pokyčių perspektyvos, turint prieš akis bendrąjį tikslą – susisteminti daž-
niausius ir naujus ĮnKR, ypač susijusius su bendrinės lietuvių kalbos normų kaita. taigi 
tyrimo objektas yra kur kas platesnis nei vien naujų žodžių daryba, nes į ĮnKR sistematiką 
įtraukiamos ir tradicinės variacijos (ilgiau ar trumpiau vartosenoje konkuruojantys žodžių 
darybos variantai). Be to, variantiškumo (variantų santykių susidarymo) aspektu į darybos 
morfemų turintį žodį galima žvelgti ne tik iš teorinių žodžių darybos prieigų: morfemiškai 
skaidžius žodžius galima traktuoti ne tik kaip žodžių darybos rezultatą, bet ir kaip skirtin-
gų darybos morfemų turinčius, bet tos pačiõs leksinės reikšmės siejamus variantus. Visi šie 
reiškiniai monografijoje apibendrintai vadinami žodžių sandaros reiškiniais. Pavyzdžiui, 
pagal formalųjį variacijoms nustatyti taikomą kriterijų kai kurie mišriosios darybos žodžiai 
Sąvade patenka prie žodžių su įvairuojančiais priešdėliais (prieškarinis, -ė : ikikarinis, -ė 
[ŽS prieš- 1]) arba žodžių su įvairuojančiais baigmenimis (beprocentinis, -ė : beprocentis, 
-ė [ŽS -inis 1]). todėl panašiais atvejais ir pasirinkta kalbėti ne apie priešdėlių ar priesagų 
vedinius arba mišriuosius darinius, o apie žodžius su įvairuojančiais afiksais.

Mažiau žiūrima į pakraštines žodžių darybos sritis – situacinius naujadarus, įvairius 
okazionalizmus (pavyzdžiui, antipoezijospavasarininkas, -ė „kas neigiamai žiūri į „Poe-
zijos pavasario“ renginius kaip reiškinį“; betkaipukiškai „bet kaip, nesvarbu kaip“; de-
gradyn „vis labiau smunkant, einant blogyn“; kovovienuoliktadieninis, -ė „skirtas Kovo 
11-ajai, susijęs su Kovo 11-ąja“; susveikaprotėti „ateiti į sveiką protą“ ir kt.; nD, žiūrėta 
2022-06-07). Plg.:

todėl tas dažnusyk poezijos paukštės sunkiai išgyvendinamas pakilus tonas, retorika – ne 
mano kraujui. Esu antipoezijospavasarininkas. ne mano tai festivalis. (Literatūra ir menas, 
2016-06-03, Gytis Norvilas)

investicijų sektoriaus atstovai lietuvos jaunąją kartą, patenkančią į vadinamosios Y kartos 
rėmus, giria dėl finansinio išprusimo, rizikos suvokimo ir atsakingų sprendimų. neretai 
dvidešimtkažkelintmečiams patikimos valdyti ir šeimos santaupos. (vz.lt, 2016-03-15)

tokie naujadarai yra lietuvių kalbos darybos galių ir kalbos vartotojų kūrybiškumo iš-
raiška (plg. Vaskelienė 2012: 145–162 ir kitus šios autorės tyrimus, kuriuose nagrinėjami 
rašytojų sukurti naujadarai), tačiau, regis, neturi didesnės įtakos pačiai žodžių darybos 
sistemos raidai. 

Kaičiųjų žodžių sandaros reiškinių sistematika reikalauja visiškai kitokios metodo-
loginės prieigos nei leksikos reiškiniai. Pirmiausia būtina plačiau paaiškinti (tiksliau – 
priminti, kas buvo rašyta 2009 m. monografijoje), kodėl, kalbant apie ĮnKR normina-

163 naujažodžių tyrimų ir informacijos apie juos bibliografija nuolat atnaujinama nD svetainėje, puslapyje „apie duome-
nyną / Skelbiniai“. Prieiga: https://ekalba.lt/naujazodziai/apie/nD%20Skelbiniai.
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muoju aspektu, skiriami įvairuojantys ir nauji ne žodžių darybos, o žodžių sandaros 
reiškiniai, nors tradiciškai kalbos kultūros darbuose būdavo aptariamos žodžių darybos 
klaidos ir variantai (plg.: Pupkis 1980: 113–126; Župerka 1983: 28; Šukys 2003: 64–100 ir 
kt.). Stasys Keinys, recenzuodamas arnoldo Piročkino knygą „jono jablonskio leksiniai 
taisymai“, yra pastebėjęs, kad, aptariant kalbos klaidas, skirstyti darinius pagal žodžių 
darybos tyrinėjimams įprastą klasifikaciją (pagal darybos reikšmę) ne visai tinka; rei-
kėtų atsižvelgti į klaidos priežastis ir jos vietą žodyje: „Vediniai visų pirma būtų skirs-
tomi ne pagal jų darybos reikšmę, o pagal tai, ar jie nevykę dėl afikso, ar dėl pamatinio 
žodžio, ar dėl pamatinio kamieno sandaros, ar dėl reikšmės, rašybos, ar pagaliau ne 
vietoje pavartoti“ (Keinys 1972: 135). nagrinėjant žodžių sandaros variacijas matyti, kad 
nenorminiai variantai keičiami norminiais dažnai ne „taisant“ ydingą darybos ar verty-
bos procesą, o ieškant semantiškai adekvačiõs kitos raiškos, ypač jei formaliai vertina-
masis reiškinys darybiškai taisyklingas, tačiau darybos morfema suteikia netinkamą 
konkrečiam kontekstui reikšmę. 

Kaičiųjų žodžių sandaros reiškinių klasifikacija pradiniu lygmeniu monografijoje 
taip pat pagrįsta ne žodžių darybos, o formaliaisiais morfeminės žodžių sandaros ypa-
tumais. jeigu klasifikacijos pagrindu būtų imamos darybos kategorijos, pasak Vinco 
Urbučio, vienoje vietoje būtų „apžvelgiami visi sinoniminiai bei konkuruoją tarpusavy 
darybos tipai“, o darinių klasifikavimas pagal abėcėliškai išdėstytas darybos priemones 
„nė kiek nepadeda pavaizduoti realią kalbos darybos sistemą“ (Urbutis 2009: 333). Bet 
darybos kategorijos apimtų tik su žodžių daryba susijusius atvejus ir neatspindėtų visų 
vartosenoje variacijas sudarančių (kartu ir nesisteminių) reiškinių, todėl ĮnKR šis kla-
sifikavimo pagrindas netinka.

Žodžių sandaros ĮnKR netapatintini su morfologijos ĮnKR, kurie sudaro kitokio tipo 
variacijas. Morfologijos variacijų nariai (žodžių formos variantai), nors taip pat skiriasi 
morfemine sudėtimi kaip ir žodžių sandaros ĮnKR, tačiau sąveikauja kitu – morfologinių 
kategorijų (giminės, skaičiaus, veikslo ir kt.) arba žodžių kaitybos pagrindu. Žodžių 
sandaros ĮnKR atveju variacijos pagrindą sudaro ne gramatinė reikšmė, realizuojama 
skirtingomis morfologinėmis formomis, o ta pati leksinė reikšmė, realizuojama žodžiais, 
turinčiais įvairių darybos morfemų, ar kitais raiškos būdais. 

jeigu dariniams bendras tas pats pamatinis žodis ar keli pamatiniai žodžiai, o įvai-
ruoja tik darybos formantas (jo forma), iš esmės kalbama apie darybinius variantus 
(pavyzdžiui, priešdėlio variantai užu- : už- sukuria darybinius variantus užugiris : už-
giris). jeigu variantų, turinčių bendrą šaknį, atsiranda dėl skirtingų žodžiui daryti var-
tojamų darybos formantų (plg. aplankalas : aplankas; nerimastis : nerimas; pobaltis : 
apybaltis), kalbama apie darybinę sinonimiją (žr. Vaskelienė 2000: 11–13; 2013: 206–214). 
Pavyzdžiui, leksinė reikšmė „ką sieja bendra autorystė su kitu asmeniu ar asmenimis“ 
gali būti realizuojama skirtingos norminės vertės žodžiais koautorius : suautorius164 : 
bendraautorius : bendraautoris. tai tinka ir skirtingą jungiamąjį balsį turintiems dūri-

164 Beje, vertinį iš rusų kalbos suautorius dar XX a. 9 deš. yra pavartojęs savo dienoraštyje juozas Baltušis „Paruošiau ir išsiun-
čiau atsakymą Bužinskiui-Bury dėl jo atsiminimų rankraščio „Per ašaras ir kantrybę“. atsakiau, jog reikėtų jam pasiieškoti 
suautoriaus, ne redaktoriaus, o būtent suautoriaus, be to, dar vertėjo <...>.“ (1984 m. birželio 21 d.; Baltušis 2020: 97).
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niams (ar vienam iš jų turinčiam, kitam neturinčiam), pavyzdžiui: akligatvis : aklagatvis; 
penkiolikmetis, -ė : penkiolikametis, -ė. tačiau monografijoje darybinių variantų ir dary-
binių sinonimų skirtis nėra svarbi: tiek vieni, tiek kiti gali įeiti į bendrą variaciją ir va-
dinami įvairuojančios morfeminės žodžių sandaros reiškiniais arba tiesiog – įvairuojančiais 
žodžių sandaros reiškiniais. taigi prie jų pritampa ir tokios variacijos kaip garbanotuvas : 
garbanoklis (nD, žiūrėta 2021-12-15) – šiuo atveju žodžių sandaros variantais realizuoja-
ma ta pati leksinė reikšmė „įrankis plaukams garbanoti“.

Kaip ir įvairuojančių žodžių reikšmių atveju, žodžių sandaros variantai gali sudary-
ti išplėtotas nesimetriškas variacijas. Pavyzdžiui, priešdėliai su- ir pa- su veiksmažodžiu 
lyginti gali sudaryti variantus (sulyginti : palyginti → sulyginimas : palyginimas):

Štai „Vasaros darbuose“ poetas sulygina žmogaus gyvenimą su žolės amžiumi <…>. Šis 
sulyginimas atsirado neatsitiktinai: tai iš Biblijos paimtas palyginimas, kurį pasakė izra-
elio valdovas Dovydas <…>. (arnoldas Piročkinas. Lietuvių kalbos savitumas, 2016, p. 145)

Veiksmažodžius sulyginti ir palyginti (r. „sugretinti, nustatant panašumą ar skirtumą“) 
greičiausiai sieja ekvivalentinės distribucijos santykiai165, o jų vedinius – veiksmažodžių 
abstraktus su priesaga -imas – papildomosios distribucijos santykiai, nes palyginimas yra 
sukonkretėjęs, terminizuotas (r. „vaizdingas dviejų dalykų sugretinimas“) ir sulyginimas 
ne visada gali adekvačiai jį atitikti.

identifikuojant žodžių sandaros ĮnKR, praktinis klausimas keliamas ne iš ko ir kaip 
žodis padarytas (kokiu pamatiniu žodžiu remiasi)?, o kaip žodis sudarytas ir su kuo jis 
konkuruoja vartosenoje?, kokių darybos (nebūtinai paskutinės pakopos) morfemų skir-
tumų turi konkuruojantys variantai? taigi žodžių darybai pirmiausia rūpi darybos būdas, 
darybos pamatas, darybos reikšmė ar darybos kategorija, ir pagal tai dariniai dažniausiai 
sisteminami. Į ĮnKR sąvado žodžių sandaros dalį patenka ir tie reiškiniai, kurių atsiranda 
ne žodžių darybos procese. Vartosenoje konkuruojantys žodžiai morfeminių skirtumų gali 
įgyti ne tik darybos, bet ir vertybos ar žodžių reikšmių skolinimosi būdu. Pavyzdžiui, 
veiksmažodžio atremontuoti [pastatą] norminis atitikmuo yra suremontuoti. formalusis 
šių variantų skirtumas – priešdėliai, tačiau pirmasis variantas yra atsiradęs ne darantis 
veiksmažodį su priešdėliu at- lietuvių kalboje, o pamorfemiui išsivertus iš rusų kalbos. 
Kitų šio sisteminio tipo, bet ne to paties potipio variantų gali atsirasti jau pačioje lietuvių 
kalboje netinkamai vartojant minėtą priešdėlį, t. y. atliekant žodžių darybos veiksmą 
pagal ydingą modelį (pavyzdžiui, ateiti (atvažiuoti, atlėkti...) : pareiti (parvažiuoti, par-
lėkti...) [namo]). Kitaip tariant, į ĮnKR variacijų aprėptį patenka ne tik pačioje lietuvių 
kalboje padaryti žodžiai, bet ir vertiniai ar skoliniai, kurie sinchroniškai gali sudaryti 
darybos opoziciją su tos pačios skolintos šaknies potencialiais pamatiniais žodžiais, plg.: 
transliacija : transliavimas ← transliuoti (plačiau žr. Vaskelienė 2022: 97–100). Žodžių 

165 Be to, veiksmažodis sulyginti turi kitą reikšmę „padaryti lygų“, ir šia reikšme variacija sulyginti : palyginti negalima. 
Pavyzdžiui, straipsnio antraštėje „Degalai brangsta, bet sekti kitų pavyzdžiu lietuva nesiruošia: palygino kainas mūsų 
šalyje ir užsienyje“ (lrytas.lt, 2022-06-22) vietoj palygino pavartotas veiksmažodis sulygino būtų dviprasmiškas: be 
reikšmės „sugretino, kad nustatytų panašumą ar skirtumą“, galėtų reikšti ir visai ką kita – „padarė lygias, tokias pat“.
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darybos dėsningumai (jų pažeidimai) svarbūs antruoju klasifikacijos etapu – kai, atsižvel-
giant į kodifikacijos kriterijus, žodžių sandaros variantai ir nauji reiškiniai vertinami 
pagal sistemiškumą ir taisyklingumą, nes nuo to priklauso variacijos nario statusas (pa-
grindinis ar atliepiamasis variantas) ir jo padėtis ĮnKR sąvado lentelėje.

taigi ĮnKR sąvado žodžių sandaros dalį sudaro darybos morfemomis besiskiriantys, 
bet nebūtinai tiesioginiame žodžių darybos procese atsiradę žodžių variantai, taip pat 
variantai, iš kurių atliepiamasis (žymėtasis) narys turi darybos morfemą ir dėl jos daž-
niausiai kodifikuojamas neigiamai, o pagrindinis variacijos narys gali būti ir kitokio tipo 
raiškos priemonė (žodžių junginys ar pan.). Pavyzdžiui, variaciją sudaro priešdėlį nu- 
turintys dariniai šalinimui reikšti ir žodžių junginiai: nudruskinti : pašalinti druską, 
nuriebalinti : pašalinti riebalus.

Mėginti skirstyti žodžių sandaros ĮnKR pagal atsiradimo būdą būtų keblu, nes ne 
visada įmanoma tiksliai nustatyti, ar žodis išsiverstas, ar pasidarytas savo kalboje, todėl 
monografijoje pasirinktas formalusis įvairuojančios sandaros bei naujai padaromų žodžių 
klasifikavimo kriterijus. Pirmiausia šie reiškiniai skirstomi į žodžius su įvairuojančiais 
priešdėliais (taigi ir priešdėlinius, ir priešdėlėtuosius), baigmenimis166 ir galūnėmis, taip 
pat į variantų turinčius dūrinius. Prie pastarųjų šliejasi prefiksoidų ar sufiksoidų turintys 
dariniai, taip pat tradiciniams darybos būdams nepriklausantys, bet pastaruoju dešimt-
mečiu itin gausėjantys maišiniai. atskirą sisteminį tipą sudaro įvairūs netipiškos sanda-
ros žodžiai, kurių gausoje jau būtų galima įžvelgti ir kai kuriuos naujus lietuvių kalbos 
žodžių darybos polinkius.

formalusis įvairuojančios sandaros bei naujai padarytų žodžių klasifikavimo krite-
rijus turi ir trūkumų. juo remiantis, atsiranda dvigubos klasifikacijos galimybė, ir tada 
reikia spręsti, kas ĮnKR sąvade būtų tikslingiau. Pavyzdžiui, pagal šį kriterijų galima 
dvejopai skirstyti mišriosios darybos (priešdėlių-priesagų, dūrybos-priesagų ir pan.) 
variantus (žr. Keinys 1999: 23). tarkim, variantai liberalsąjūdietis, -ė : liberalsąjūdinin-
kas, -ė padaryti mišriuoju dūrybos-priesagų būdu ir pagal atliepiamąjį variacijos narį 
galėtų būti skiriami tiek prie dūrinių, tiek prie priesagos -ietis, -ė vedinių, tiek sudaryti 
atskirą mišriosios darybos žodžių grupę. Pagal variantų susidarymo priežastį šiuo atve-
ju formaliuoju klasifikavimo kriterijumi tikslinga pasirinkti priesagų -ietis, -ė : -ininkas, 
-ė varia ciją, kuri priklauso [ŽS -ietis] sisteminiam potipiui.

Kitokia žodžių sandaros ĮnKR sisteminimo galimybė atsiranda žemesniu klasifika-
vimo lygmeniu, pavyzdžiui, atskyrus ir toliau sisteminant žodžius su įvairuojančiais 
baigmenimis. ĮnKR sąvade abėcėliškai pateikiamos šių baigmenų variacijos pagal atlie-
piamąjį jos narį, o komentaruose po šio skyriaus Sąvadu ieškoma kitų sisteminimo gali-
mybių (pavyzdžiui, pagal kilmę išsiskiria skolinti baigmenys167), kad išryškėtų papildomos 
variacijų ypatybės.

166 Baigmuo dažnai vartojamas akcentologijoje ir suprantamas kaip „formali žodžio dalis, neretai sutampanti su kokia nors 
priesaga ir galūne, tačiau neatliekanti nei žodžių, nei formų darybos funkcijų“ (Stundžia 2014: 62). Monografijoje baigmuo 
vartojamas kaip bendresnė sąvoka, apimanti ir priesagas; tada, kai reikia išryškinti darybinę priesagos funkciją, var-
tojama sąvoka priesaga ir, kaip įprasta kalbotyros darbuose, dažniausiai pateikiama kartu su galūne.

167 Pažymėtina, kad skolinamos ne atskiros morfemos, o žodžiai, kuriuose dėl vartojimo dažnumo tos morfemos identifi-
kuojamos ir vėliau imamos taikyti savų žodžių darybai (plg. Hamans 2021: 685).
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nagrinėjant KPP2 (1985) rekomendacijas, vienas iš sisteminimo uždavinių buvo pa-
tikrinti, ar abėcėliškai iškelti dariniai šiame šaltinyje neturi apibendrinamųjų straipsnių 
ir ar vartosenoje nesudaro didesnių grupių. Pavyzdžiui, KPP2 abėcėliškai pateiktos dvi 
rekomendacijos:

beperspektyvus n. dirbt. – neperspektyvus, be perspektyvos: Šitos jo pastangos yra b e -
p e r s p e k t y v i o s  ( =  neperspektyvios, be perspektyvos).

bešališkas || objektyvus, nešališkas: Romanui būdingas ramus pasakojimas, b e š a l i š k a s 
(nešališkas, objektyvus) gyvenimo traktavimas. 

iš šiose rekomendacijose nurodytų atitikmenų matyti, kad galimà priešdėlių be- : ne- va-
riacija, nors jokių sąsajų su bendruoju priešdėlio be- straipsniu nėra nurodyta. Šiųdviejų 
būdvardžių su priešdėliu be- vertinimo laipsnis šaltinyje skiriasi, bet galima įžvelgti 
bendrą darybos reikšmę: „pamatiniu būdvardžiu pasakytos ypatybės neigimas, stoka“. 
Prie jų dar galima pridėti būdvardį bereikalingas, -a – jis taip pat sudaro variaciją su 
priešdėlio ne- vediniu nereikalingas, -a (RekB). taigi ĮnKR sąvade galima iškelti atskirą 
be- : ne- variaciją168.

Žodžių sandaros ĮnKR įvairovė gerai parodo, kad dėl skirtingų priežasčių atsiradę 
ypač nenorminiai reiškiniai ne visada sudaro aiškią klasifikacinę schemą. Pavyzdžiui, tik 
gausiai išsiplėtojusių kai kurių priesagų (-inis, -ė ir -iškas, -a) variantus pagal formaliuo-
sius kriterijus, dėl kurių atsiranda variacijų, galima skirstyti į tris grupes:
1)  pagal darybos būdą (variantų atsiranda, kai nepaisoma formaliųjų darybos su mi-

nėtomis priesagomis apribojimų, pavyzdžiui: bevizinis : bevizis [režimas], skaldyto-
jiška : skaldomoji [veikla]);

2)  pagal darybos reikšmę (darybos priemonė įgauna morfologinei formai būdingą reikš-
mę, pavyzdžiui: milijoninis : milijonasis [lankytojas], arba darybos priemonių reikš-
mės niveliuojasi: simpatiškas, -a : simpatingas, -a);

3)  pagal sintaksines funkcijas (darinys atlieka tą pačią sintaksinę funkciją kaip ir kita 
raiškos priemonė, pavyzdžiui: minutinė : minutės [pertraukėlė], švediškieji : švedų 
[sportininkai] – šiais atvejais priesagų vediniai ir kilmininkas eina pažyminiais, 
tačiau vertinimas normos atžvilgiu skiriasi).

Panašiai galima suskirstyti ir variacijas sudarančius žodžius su priešdėliais, tik ne kiek-
vienam iš jų būdingi visi šie atvejai:
1)  variantų atsiranda, kai nepaisoma formaliųjų darybos su priešdėliais apribojimų, 

pavyzdžiui, kai priešdėliniai veiksmažodžiai daromi su antru priešdėliu: perpaskirs-
tyti : perskirstyti169;

168 Panaši, tik sudėtingesnė yra variacija bealkoholinis, -ė : nealkoholinis, -ė, nes į ją įsiterpia dar vienas narys gaivusis, 
-ioji, be to, variantas bealkoholinis, -ė įeina ir į kitą sisteminį potipį [ŽS -inis 1].

169 Čia neturimi galvoje atvejai, kai priešdėlinis veiksmažodis yra įgijęs savarankišką reikšmę, besiskiriančią nuo neprieš-
dėlinio veiksmažodžio reikšmės, – tada antras priešdėlis normos nepažeidžia (plg.: duoti ir parduoti → perparduoti).
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2)  variantų atsiranda, kai skirtingai (dažnai dėl kitų kalbų įtakos) realizuojama darybos 
reikšmė:
a)  individuali žodžio reikšmė realizuojama skirtingų priešdėlių vediniais arba ne-

priešdėline forma, pavyzdžiui: [iš sulaikytojo namų] išimta : paimta [sprog menų 
ir ginklų]; [viskas jį] įdomino : domino;

b)  veikėjų ir prietaisų pavadinimai daromi tiek iš priešdėlinių, tiek iš nepriešdėlinių 
veiksmažodžių, tačiau priešdėlis darybos pamatui nereikalingas, jeigu nesutei-
kia daiktavardžiui specialios reikšmės, pavyzdžiui: apvynioti → apvyniotuvas : 
vynioti → vyniotuvas;

c)  darybos reikšmė realizuojama skirtingais priešdėliais, pavyzdžiui: grįžimo į 
pradinę būseną (atremontavo : suremontavo [patalpas]); grįžimo į savo buvimo 
vietą ([verslo idėją] atsivežė : parsivežė [iš užsienio]); medžiagos ar ypatybės 
šalinimo (nuriebalinti : pašalinti riebalus) ir kt.

d)  įvairuoja eigos ir įvykio veikslo raiška priešdėliniais ir nepriešdėliniais veiks-
mažodžiais ([paskaitą] pratęsime : tęsime [po 10-ies minučių]).

atskira variacijų rūšis – žodžiai, turintys kokiai nors kitai nei bendrinė kalba atmainai 
priklausančių arba skolintų darybos morfemų ir konkuruojantys su tos pačios reikšmės 
žodžiais, turinčiais bendrinės kalbos (savakilmių) darybos morfemų (pavyzdžiui: atatik-
ti : atitikti; daėjo : nuėjo [iki kampo ir sustojo]; garsistas, -ė : garsininkas, -ė).

ĮnKR sąvade žodžių sandaros variantai ir naujovės abstrahuoti iki darybos morfemų 
variacijų arba darybos būdų ir išdėstyti pagal formaliuosius kriterijus tokia tvarka:

Žodžių sandara
1.  Žodžiai su įvairuojančiais priešdėliais.
2.  Žodžiai su įvairuojančiais baigmenimis.
3.  Įvairuojantys ir nauji galūnių vediniai.
4.  Įvairuojantys ir nauji dūriniai.
5.  Maišiniai.
6. Kiti kaičios žodžių sandaros reiškiniai.

2.2.1. Žodžiai su įvairuojančiais priešdėliais

Būtina priminti, kad šioje Sąvado dalyje, kaip ir kitose, patekiamos nebūtinai tokios 
variacijos, kurių susidaro žodžių darybos procese. Priešdėliai gali įvairuoti ir dėl kitų 
priežasčių. jas kiekvienu konkrečiu atveju ne visada paprasta nustatyti, nes tą patį prieš-
dėlį turintį žodį kai kada galima interpretuoti įvairiai – kaip priešdėlinės ar mišrios da-
rybos arba skolinimosi ar vertybos rezultatą. Pavyzdžiui, variacija postsovietinis, -ė : 
posovietinis, -ė normos atžvilgiu svarbi kaip susidariusi iš skolintą ir savą priešdėlį tu-
rinčių žodžių, bet Sąvado klasifikacijai nėra būtina tiksliai nustatyti, kaip šie žodžiai 
atsiradę – padaryti lietuvių kalboje kuriuo nors būdu ar pirmasis ištisai paskolintas.
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ĮNKR SĄVADAS (5)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiška

Va-
riantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

II. ŽODŽIŲ 
SANDARA

ŽS

1. ŽoDŽiai 
SU PRiEŠ-
DėliaiS

ŽS priešd.

ŽS a‑

◒170 a- ne- ŽS a- 
1/skol.

□ ta pati leksinė reikš-
mė, skolintas Þ savas 
priešdėlis (daiktavar-
džiai, būdvardžiai) prie-
šingybei reikšti

alogiškas, -a : nelo-
giškas, -a [spren-
dimas];
atipinis : netipinis 
[simptomas]

ŽS anti‑

● anti- + 
daiktavardis 
su pakitusia 
galūne

anti- + 
daiktavar-
dis su ne-
pakitusia 
galūne

ŽS anti- 
1/skol.

■ ta pati leksinė reikš-
mė (daiktavardžiai) prie-
šingybei reikšti

antikūnis : antikūnas; 
antimedžiagė : anti-
medžiaga

●
●

anti- prieš- ŽS anti- 
2/skol.

□■ ta pati leksinė reikš-
mė, skolintas Þ savas 
priešdėlis ar kita raiškos 
priemonė (daiktavar-
džiai) priešingybei, prie-
šiškumui reikšti

antiskiepininkas : 
priešskiepininkas

● anti- ne-; 
priešta-
raujantis, 
-i kam; 
priešin-
gas, -a 
kam; ~

ŽS anti- 
3/skol.

□■ ta pati leksinė reikš-
mė, skolintas Þ savas 
priešdėlis ar kita raiškos 
priemonė (būdvardžiai) 
priešingai, nukreiptai 
prieš ką ypatybei reikšti

antimokslinis, -ė : ne-
mokslinis, -ė; mokslui 
prieštaraujantis, -i 
[požiūris, argu-
mentai];
antislydiminis, -ė : 
neslystantysis, -ioji 
[kilimėlis, danga]; 
[juosta] nuo slydimo

170	 Šis	priešdėlis	buvo	priskirtas	prie	KP	L	1	(2005).
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ĮNKR SĄVADAS (5)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiška

Va-
riantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ap‑

◓ ap- 
(api-)

kitas 
priešdėlis

ŽS ap- 1 □■ ta pati individuali 
leksinė reikšmė

apiforminti : įforminti 
[santuoką];
apjungti : sujungti [abu 
sklypus]

● ap- 
(api-)

Ø ŽS ap- 2; 
dar žr. M 
vksl. 1.3

□■ ta pati leksinė reikš-
mė (veiksmažodiniai 
daiktavardžiai, reiškian-
tys veikėjų ir prietaisų 
pavadinimus, jeigu 
priešdėlis nesuteikia 
daiktavardžiui specialios 
reikšmės)

apdraudėjas, -a : drau-
dėjas, -a; apvyniotuvas : 
vyniotuvas

◓ ap- 
(api-)

~ ŽS ap- 3 ■ ta pati leksinė reikš-
mė (veiksmažodžių su 
šiuo priešdėliu daryba iš 
nesamų pamatinių veiks-
mažodžių)171

apvandeninti : užlieti 
vandeniu; drėkinti; ap-
rūpinti vandeniu;
apmiškinti : apželdinti 
(apsodinti, užleisti) mišku

◓ ap- 
(api-)

~; Ø ŽS ap- 4 ■ ta pati leksinė reikš-
mė (veiksmažodžiai) in-
tensyviam, išbaigtam 
veiksmui reikšti

apmokyti : (iš)mokyti 
[dirbti su didelio tikslu-
mo staklėmis]

◓ ap- 
(api-)

Ø ŽS ap- 5; 
dar žr. M 
vksl. 1.2

■ ta pati gramatinė 
(veiksmo eigos) reikšmė 
(veiksmažodžiai ir iš jų 
padaryti daiktavardžiai)

apkūrenimas : kūreni-
mas [dujomis];
neapmokamos : nemoka-
mos [atostogos]

ŽS api‑

● api- apy- ŽS api- 1 ■ to paties priešdėlio va-
riantai (kai daiktavardžio 
priešdėlis kirčiuotas)

apikaklė : apykaklė;
apinasris : apynasris

171	 Monografijos	 recenzentės	 Jolantos	Vaskelienės	manymu,	 šiuos	veiksmažodžius	 galima	 laikyti	 ir	mišriosios	 darybos	
dariniais	iš	daiktavardžių	(pavyzdžiui,	apvandeninti	←	vanduo, apmiškinti	←	miškas).



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 221

ĮNKR SĄVADAS (5)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiška

Va-
riantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ata‑

◓ ata- ati- ŽS ata- 
1/trm.

■ to paties priešdėlio 
variantai

atatikti : atitikti [reika-
lavimus];
atatinkamai : atitinkamai

ŽS at‑
(ati‑)

◓ at- (ati-) Ø; kitas 
priešdėlis; 
~

ŽS at- 
(ati-) 
1/vert.

■ ta pati individuali lek-
sinė reikšmė (veiksma-
žodžiai ir iš jų padaryti 
daiktavardžiai)

atlieti : išlieti, nulieti 
[detalę];
atsiekti : pasiekti [ge-
resnių rezultatų];
atžymėti : pažymėti [su-
kaktį]

◓ at- (ati-) Ø; kitas 
priešdėlis; 
~

ŽS at- 
(ati-) 
2/vert.

■ ta pati leksinė reikš-
mė (veiksmažodžiai 
[tarpt. žodžiai] ir iš jų 
padaryti daiktavardžiai), 
kai nereiškiamas grąži-
namasis veiksmas

atkoreguoti : pakore-
guoti [projektą];
atremontuoti : suremon-
tuoti [butą];
atrestauruoti : restau-
ruoti [paveikslą]

● at- (ati-) Ø ŽS at- 
(ati-) 
3/nauj.

□ realiai paprastai neį-
manomam grįžtamajam 
veiksmui reikšti

[norėčiau šį vaizdą] 
atmatyti : Ø

◓ at- (ati-) par- ŽS at- 
(ati-) 3

■ ta pati leksinė reikšmė
(judėjimo veiksmažo-
džiai) grįžimui į savo 
buvimo vietą, paprastai 
namus, reikšti

atėję : parėję [namo, 
puolėme tvarkytis];
[iš kelionės] atsivežė : 
parsivežė [valgių re-
ceptų];
atitempė : partempė 
namo [didelę dėžę]

◓ at- (ati-) iš- ŽS at- 
(ati-) 4

■ ta pati leksinė reikš-
mė (veiksmažodžiai)
veiksmo baigtumui, bet 
ne jo atlikimui pagal pa-
reigą, iš pareigos, reikšti

[didžiuojasi čia] atidir-
bęs : išdirbęs [tris de-
šimtmečius]
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ĮNKR SĄVADAS (5)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiška

Va-
riantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

● at- nu- ŽS at- 
(ati-) 
5/trm.

□ ta pati leksinė 
reikšmė

[Ar] atsiplovė : nu-
siplovė [dažai nuo 
rankų?]

ŽS be‑

be- ŽS be- 1,
žr. ŽS 
nebe-

ta pati leksinė reikšmė (veiks-
mažodžiai) neigiamam veiksmui, 
kuris anksčiau nevyko, reikšti

[mašininis vertimas 
tiksliõs sakinio 
prasmės] nebeper-
teikia : neperteikia

be- ŽS be- 2;
žr. ŽS 
-inis 1

ta pati leksinė reikšmė (pamati-
niu daiktavardžiu pasakyto 
daikto trūkumas) (būd vardžiai)

beprocentinė : be-
procentė [paskola]

◓ be- ne- ŽS be- 3 skirtingi reikšmės atspalviai: a 
(to, kas buvo, nebuvimas, nete-
kimas, negeras trūkumas) ↔ b 
(paprastas nebuvimas) (daikta-
vardžiai)172

betvarkė : netvarka

◓ be- ne- ŽS be- 4 □■ ta pati leksinė reikšmė 
(būd vardžiai, prieveiksmiai) 
ypatybės nebuvimui reikšti

bereikalingos : ne-
reikalingos [kalbos];
[elgiasi] bešališ-
kai : nešališkai 

ŽS cis‑

● cis-173 Ø ŽS cis- 
1/skol.; 
nauj.

□ naujas priešdėlis cislytis, -ė; 
cismoteris

ŽS da‑

◓ da- ~ ŽS da- 1/
skol.

■ ta pati leksinė reikšmė (veiks-
mažodžiai ir jų vediniai)
veiksmo pabaigai, išbaigtumui 
(iki galo) reikšti 

damokėti : primo-
kėti, dar sumokėti 
[du eurus];
dasigauti : nusigau-
ti [iki stoties]

172	 Žodis	betvarkė KPP2	 (1985)	 laikytas	nenorminiu.	BLKŽ	nurodytos	dvi	betvarkės	 kaip	netvarkos	 sinonimo	norminės	
reikšmės:	1.	tvarkos	nebuvimas;	2.	nustatytų	taisyklių	nesilaikymas,	tvarkos,	darnos	nebuvimas	(žiūrėta	20220112).

173	 Plg.	lotynų	k.	cis	„šiapus“.
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ĮNKR SĄVADAS (5)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiška

Va-
riantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

◓ da- ~ ŽS da- 
2/skol.

■ ta pati leksinė reikšmė (prie-
veiksmis) veiksmo ypatybės iš-
baigtumui reikšti

davaliai : iki valiai, 
pakankamai, užtek-
tinai [prisišokome]

◓ da- Ø; ~ ŽS da- 
3/skol.; 
vert.

■ ta pati individuali leksinė 
reikšmė (veiksmažodžiai)

daleiskim : saky-
kim, tarkim, [čia 
pastatom stalą]

da- ŽS da- 
4/skol.;
žr. ŽS 
neda- 1

priešdėlis su neiginiu (veiksma-
žodžiai ir jų vediniai) pamatiniu 
žodžiu pasakyto veiksmo, daikto 
ar ypatybės neišbaigtumui, trū-
kumui, menkumui reikšti

[jautė] nedateklių : 
nepriteklių (trūku-
mą, stoką, vargą)

ŽS de‑

◒174 de- at-; iš-; 
ne-; nu-; 
~

ŽS de-
1/skol.

□ ta pati leksinė reikšmė 
(veiksmažodžiai) atskyrimui, 
šalinimui, naikinimui reikšti

demontuoti : iš-
montuoti [įstiklintą 
balkoną]

ŽS eks‑

● eks- iš- ŽS eks- 
1/skol.

□ ta pati leksinė reikšmė (daik-
tavardžiai) buvusiam statusui 
reikšti

ekskunigas : išku-
nigis

ŽS į‑

◓ į- Ø ŽS į- 
1/psn.

■ ta pati individuali leksinė 
reikšmė (veiksmažodžiai)

[jį viskas čia] įdo-
mino : domino

◓ į- Ø ŽS į- 2; 
dar žr. M 
vksl. 3

□■ ta pati leksinė reikšmė 
(veiksmažodiniai daiktavardžiai, 
reiškiantys veikėjų ir prietaisų 
pavadinimus, jeigu priešdėlis 
nesuteikia daiktavardžiui specia-
lios reikšmės)

[dirba ceche televi-
zorių] įpakuotoju : 
pakuotoju

● į- iš- ŽS į- 3 ■ ta pati leksinė reikšmė 
(veiksmažodžiai, reiškiantys 
veiksmą, nukreiptą į išorę, o ne 
į vidų)

įsisuko : išsisuko 
[nuo tiesaus atsa-
kymo]

174	 Šis	priešdėlis	buvo	įdėtas	į	KP	L	1	(2005)	su	nuoroda	į	KP	ŽS.
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ĮNKR SĄVADAS (5)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiška

Va-
riantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

◓ į- Ø ŽS į- 4; 
dar žr. M 
vksl. 1.2

□■ ta pati gramatinė (veiksmo 
eigos) reikšmė (veiksmažodžiai 
ir iš jų padaryti daiktavardžiai)

[į kabinetą] įlei-
džia : leidžia [tik 
po vieną]

● į- Ø ŽS į- 
5/nauj.

□ suaktyvėjusi darybos reikš-
mė „suteikti pavidalą“ (veiks-
mažodžiai) 

įpaminklinti;
įpaveldinti;
įveiklinti

ŽS iš‑

◓ iš- Ø;  kitas 
priešdėlis

ŽS iš- 1 □■ ta pati individuali leksinė 
reikšmė

[iš sulaikytojo 
namų] išimta : pa-
imta [sprogmenų ir 
ginklų];
[miestelėnai nebu-
vo patenkinti nau-
jos aikštės] išpla-
navimu : suplana-
vimu; planu

◓ iš- Ø ŽS iš- 2; 
dar žr. M. 
vksl. 1.3

□■ ta pati leksinė reikšmė 
(veiksmažodiniai daiktavardžiai, 
reiškiantys veikėjų ir prietaisų 
pavadinimus, jeigu priešdėlis 
nesuteikia daiktavardžiui specia-
lios reikšmės)

[ekspozicijoje daug 
liaudies meno] iš-
dirbinių : dirbinių

◓ iš- Ø ŽS iš- 3; 
žr. M vksl. 
1.2

□■ ta pati gramatinė (veiksmo 
eigos) reikšmė (veiksmažodžiai 
ir iš jų padaryti daiktavardžiai)

[pakavimas į bana-
no lapus kol kas 
tik] išbandomas : 
bandomas

◓ iš- Ø ŽS iš- 4 □■ ta pati gramatinė reikšmė 
(veiksmažodžiai ir iš jų padaryti 
daiktavardžiai), kai nereikia pa-
brėžti veiksmo rezultato

išlošiamoji : lošia-
moji [paskola]

ŽS ko‑

● ko- bendra-; 
bendras, 
-a; ~

ŽS ko- 
1/skol.

□ ta pati gramatinė reikšmė 
(daiktavardžiai, būdvardžiai)
bendrumui reikšti

koautorius, -ė : 
bendraautoris, -ė; 
koprodukcija : 
bendra produkcija
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ĮNKR SĄVADAS (5)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiška

Va-
riantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS 
kontr(a)‑

● kon-
tr(a)-

prieš- ŽS 
kontr(a)- 
1/skol.

□ ta pati gramatinė reikš-
mė (daiktavardžiai, būdvar-
džiai, veiksmažodžiai) 
priešpriešai reikšti (Þ)

kontrsmūgis : prieš-
smūgis

ŽS mal‑

● mal-175 Ø ŽS mal- 
1/skol.; 
nauj.

□■ naujas priešdėlis malinformacija : Ø; 
malabsorbcija : Ø

ŽS mis‑

● mis-176 Ø ŽS mis- 
1/skol.;  
nauj.

□■ naujas priešdėlis misinformacija : Ø; 
misreprezentacija : Ø

ŽS nebe‑

◓ nebe- ne- ŽS nebe- 
1

■ ta pati leksinė reikšmė 
(veiks mažodžiai) neigia-
mam veiksmui, kuris anks-
čiau nevyko, reikšti

[mašininis vertimas 
tiksliõs sakinio pras-
mės] nebeperteikia : 
neperteikia

ŽS neda‑

◓ neda- ne-; 
neiš-; 
nepa-; 
nepri-; 
~

ŽS neda- 
1/skol.

■ ta pati leksinė reikšmė 
(veiksmažodžiai ir jų vedi-
niai) pamatiniu žodžiu pa-
sakyto veiksmo, daikto ar 
ypatybės neišbaigtumui, 
trūkumui, menkumui reikšti

[duona atrodo] neda-
kepusi : neiškepusi; ne-
baigusi kepti; pusžalė;
[jautė] nedateklių : ne-
priteklių, trūkumą, sto-
ką, vargą

ŽS nu‑

◓ nu- ~ ŽS nu- 1 □■ ta pati individuali lek-
sinė reikšmė

[Slidu – žiūrėk, kad] 
nenugriūtum : nepar-
griūtum

175	 Plg.	anglų	k.	mal „ne;	blogas;	blogai;	netaisyklingas“.
176	 Plg.	anglų	k.	mis	„ne;	blogas,	blogai;	neteisingas,	klaidinantis“.
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ĮNKR SĄVADAS (5)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiška

Va-
riantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

◓
●

nu- žodžių 
junginys; 
~

ŽS nu- 2 □■ ta pati leksinė reikšmė 
(priešdėlinis veiksmažodis 
neturi pamatinio žodžio)
šalinimui reikšti

nudruskinti : pašalinti 
druską;
nuriebalinti : pašalinti 
riebalus; suliesinti

● nu- Ø ŽS nu- 3; 
dar žr. 
M 1.3

□■ ta pati leksinė reikšmė 
(veiksmažodiniai daiktavar-
džiai, reiškiantys veikėjų ir 
prietaisų pavadinimus, jeigu 
priešdėlis nesuteikia daikta-
vardžiui specialios reikšmės)

[srauto] nukreipiklis : 
kreipiklis [pagerina vi-
sos hidraulikos veiklą]

◓ nu- Ø ŽS nu- 4; 
dar žr. 
M vksl. 
1.2

□■ ta pati gramatinė 
(veiksmo eigos) reikšmė 
(veiksmažodžiai ir iš jų pa-
daryti daiktavardžiai)

[žiūrėjo į] nutolstantį : 
tolstantį [laivą]

ŽS pa‑

◓ pa- Ø; kitas 
priešdėlis

ŽS pa- 1 □■ ta pati individuali lek-
sinė reikšmė

[buvo] paskaičiuotos : 
suskaičiuotos [visos 
metų išlaidos]

◓ pa- Ø ŽS pa- 2; 
dar žr. 
M vksl. 
1.3.

□■ ta pati leksinė reikšmė 
(veiksmažodiniai daiktavar-
džiai, reiškiantys veikėjų ir 
prietaisų pavadinimus, jeigu 
priešdėlis nesuteikia daikta-
vardžiui specialios reikšmės)

[lengvųjų automobilių] 
pakėliklis : kėliklis

◓ pa- Ø ŽS pa- 3; 
dar žr. 
M vksl. 
1.2

□■ ta pati gramatinė 
(veiksmo eigos) reikšmė 
(veiksmažodžiai ir iš jų pa-
daryti daiktavardžiai)

[tai] parodo : rodo 
[emocinę vaiko būseną]

◓ pa- Ø ŽS pa- 4 □■ ta pati gramatinė reikš-
mė (veiksmažodžiai ir iš jų 
padaryti daiktavardžiai), 
nereikia pabrėžti veiksmo 
rezultato

[Ar gavai] pakvietimą : 
kvietimą [į knygos su-
tiktuves?]



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 227

ĮNKR SĄVADAS (5)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiška

Va-
riantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

◓ pa- + 
bend-
ratis

Ø + bend-
ratis

ŽS pa- 5 ■ ta pati gramatinė (veiks-
mo eigos) reikšmė
(po pradžios veiksmažodžių 
pradėti, imti, kai su prieš-
dėliu bendraties veiksmas 
yra baigtinis)

[šis reikalas tik dabar 
pradeda] pajudėti : ju-
dėti

ŽS per‑

◓ per- Ø; kitas 
priešdėlis

ŽS per- 1 □■ ta pati individuali lek-
sinė reikšmė

[žaidėjai antrame kėli-
nyje kiek] perskubėjo : 
paskubėjo [su meti-
mais]

◓ per- Ø ŽS per- 2; 
dar žr. M 
vksl. 1.2

□■ ta pati gramatinė 
(veiksmo eigos) reikšmė 
(veiksmažodžiai ir iš jų pa-
daryti daiktavardžiai)

[Šį pranešimą rengiuo-
si] perskaityti : skaityti 
[konferencijoje]

ŽS po‑

po- ŽS po- 1;
žr. ŽS 
-inis 2

ta pati leksinė reikšmė („ei-
nantis po abstrakčiuoju pa-
matiniu daiktavardžiu pasa-
kyto daikto“) (mišrioji būd-
vardžių daryba su priesaga 
-inis, -ė)

pogimdyminis [laikotar-
pis] : [laikotarpis] po 
gimdymo

ŽS post‑

● post- po- ŽS post- 
1/skol.

□■ ta pati leksinė reikšmė, 
skolintas : savas priešdėlis

postsovietinis : posovie-
tinis [laikotarpis];
posttiesa : potiesė177

ŽS pra‑

◓ pra- pa-; Ø; 
kitas 
priešdėlis

ŽS pra- 1 □■ ta pati individuali lek-
sinė reikšmė

[Jau] prabalsavo : bal-
savo [20 proc. rinkėjų.]

177 Variantai posttiesa ir potiesė	–	vertiniai	iš	anglų	k.	post-truth	„iškraipyta	tiesa	–	melagingos	žinios,	kurios	skleidžiamos	
kaip	tikri	faktai,	siekiant	paveikti	viešąją	nuomonę“	(ND,	žiūrėta	20220830).



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys228

ĮNKR SĄVADAS (5)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiška

Va-
riantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

◓ pra- Ø; kitas 
priešdėlis

ŽS pra- 2 ■ ta pati leksinė reikšmė 
(su judėjimo veiksmažo-
džiais ir iš jų padarytais 
daiktavardžiais), kai judėji-
mas vyksta ne pro šalį

[Kas greičiausiai] pra-
bėgo : nubėgo [100 
met rų?];
[jis] nepraėjo : neperė-
jo [konkurso]

◓ pra- Ø ŽS pra- 3 □■ ta pati leksinė reikšmė 
(veiksmažodiniai daiktavar-
džiai, reiškiantys veikėjų 
ir prietaisų pavadinimus, 
jeigu priešdėlis nesuteikia 
daiktavardžiui specialios 
reikšmės)

[laidų] prailgintuvas : 
ilgintuvas

◓ pra- Ø ŽS pra- 4 □■ ta pati gramatinė 
(veiksmo eigos) reikšmė 
(veiksmažodžiai ir iš jų pa-
daryti daiktavardžiai)

[Koncertą] pratęsė : 
tęsė [kanklių an-
samblis.]

ŽS pri‑

◓ pri- kitas 
priešdėlis; 
Ø

ŽS pri- 1 □■ ta pati individuali lek-
sinė reikšmė

prirengti psn. : pa- 
rengti [egzaminui];
[Kelio ženklas įrengtas] 
prisilaikant : laikantis 
[kelio ženklinimo tai-
syklių.]

◓ pri- Ø ŽS pri- 2; 
dar žr. M 
vksl. 1.3

□■ ta pati leksinė reikšmė 
(veiksmažodiniai daiktavar-
džiai, reiškiantys veikėjų ir 
prietaisų pavadinimus, jeigu 
priešdėlis nesuteikia daikta-
vardžiui specialios reikšmės)

[Pasakojo, kada pradėti 
gaminti pirmieji spalvo-
ti televizijos] priimtu-
vai : imtuvai.

◓ pri- Ø ŽS pri- 3; 
dar žr. M 
vksl. 1.2

□■ ta pati gramatinė 
(veiksmo eigos) reikšmė 
(veiksmažodžiai ir iš jų pa-
daryti daiktavardžiai)

[Šis atradimas bus pla-
čiai] pritaikomas : tai-
komas [užkertant kelią 
ligai.]
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ĮNKR SĄVADAS (5)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiška

Va-
riantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

◓ pri- Ø ŽS pri- 4 □■ ta pati gramatinė reikš-
mė (nereikia pabrėžti veiks-
mo rezultato) (veiksmažo-
džiai ir iš jų padaryti daik-
tavardžiai)

[nauja paslauga –
spausdintuvo kasečių] 
pripildymas : pildymas 
[keičiant mikroschemą]

ŽS prie‑

◓ prie- pri- ŽS prie- 1 □■ ta pati individuali lek-
sinė reikšmė

priejuostė : prijuostė

ŽS prieš‑

◓ prieš- iki- ŽS 
prieš- 1

□■ ta pati leksinė reikšmė 
(mišrioji būdvardžių daryba 
su priesaga -inis, -ė) ypaty-
bei, susijusiai su laiku, ku-
ris eina prieš pat laiką, pa-
sakytą pamatiniu žodžiu, 
reikšti (Þ)

prieškarinis : ikikarinis 
[laikotarpis]

prieš- ŽS 
prieš- 2;
žr. ŽS 
-inis 3

ta pati leksinė reikšmė 
(mišrioji būdvardžių daryba 
su priesaga -inis, -ė) ypaty-
bei, kuri saugo nuo pamati-
niu žodžiu pasakyto objek-
to arba yra prieš jį nukreip-
ta, reikšti

priešrūkinis : rūko [ži-
bintas];
priešvėžinis [prepara-
tas] : [preparatas] nuo 
vėžio

ŽS pro‑

● pro- orientuo-
tas, -a į 
ką; kaip 
orientuo-
tas, -a; ~

ŽS 
pro-/skol.

□ ta pati leksinė reikšmė 
(būdvardžiai) ypatybei, 
reiškiančiai palankumą pa-
matiniu žodžiu pasakytam 
objektui ar ypatybei, reikšti

prosociali : socialiai 
orientuota [veikla]

ŽS są‑

● są- sam-; 
san-

ŽS są- 1 □■ to paties priešdėlio va-
riantai (papildomoji distri-
bucija)

sąjūdis : sambūvis : 
santykis;
bet: sankandis : są-
kandis
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ĮNKR SĄVADAS (5)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiška

Va-
riantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS su‑

◓ su- Ø; kitas 
priešdėlis

ŽS su- 1 □■ ta pati individuali lek-
sinė reikšmė

sutepti : patepti, ištepti 
[laikrodžio mechaniz-
mą];
sulygino : palygino 
[konkurenciškų parduo-
tuvių kainas]

◓ su- Ø ŽS su- 2; 
dar žr. M 
1.3

□■ ta pati leksinė reikšmė 
(veiksmažodiniai daiktavar-
džiai, reiškiantys veikėjų 
ir prietaisų pavadinimus, 
jeigu priešdėlis nesuteikia 
daiktavardžiui specialios 
reikšmės)

[Reikalingi grybų] su-
rinkėjai : rinkėjai

◓ su- Ø ŽS su- 3 □ ta pati gramatinė (veiks-
mo baigties) reikšmė, kai ją 
rodo leksinė veiksmažodžio 
reikšmė

[komanda] sudebiuta-
vo : debiutavo kinkinių 
varžybose]

◓ su- Ø ŽS su- 4 □■ ta pati gramatinė 
(veiksmo pradžios) reikšmė 
(kai kurie veiksmažodžiai)

[Nuo tada kolegos jai] 
supavydėjo : ėmė pavy-
dėti [sėkmės]

◓ su- Ø ŽS su- 5; 
dar žr. M 
vksl. 1.2

□ ta pati gramatinė reikš-
mė (veiksmažodžiai ir iš jų 
padaryti daiktavardžiai), 
kai nereikia pabrėžti veiks-
mo baigties ar rezultato

[tikisi] sudalyvauti : 
dalyvauti [šiame kon-
kurse];
[kolega] suteisėjavo : 
teisėjavo [dvylikoje 
plaukimo varžybų]

ŽS už‑

◓ už- Ø; kitas 
priešdėlis

ŽS už- 
1/vert.

□■ ta pati individuali lek-
sinė reikšmė (veiksmažo-
džiai ir iš jų padaryti daik-
tavardžiai)

[Kas buvo] užintere-
suotas : suinteresuotas 
[šiuo žemės sklypu?];
[vertas dėmesio] užma-
nymas : sumanymas
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ĮNKR SĄVADAS (5)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

variacijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiška

Va-
riantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

◓ už- Ø ŽS už- 2; 
dar žr. 
M 1.3

□■ ta pati leksinė reikšmė 
(veiksmažodiniai daiktavar-
džiai, reiškiantys veikėjų ir 
prietaisų pavadinimus, jeigu 
priešdėlis nesuteikia daikta-
vardžiui specialios reikšmės)

[nesandarus krosnies] 
užkaištis : kaištis

◓ už- Ø ŽS už- 3; 
dar žr. M. 
vksl. 1.2

□ ta pati gramatinė (veiks-
mo baigties) reikšmė, kai ją 
rodo leksinė veiksmažodžio 
reikšmė

[ši vieta jau] užrezer-
vuota : rezervuota

◓ už- Ø ŽS už- 4 □ ta pati gramatinė reikš-
mė (nereikia pabrėžti veiks-
mo baigties ar rezultato) 
(veiksmažodžiai ir iš jų pa-
daryti daiktavardžiai)

[kasečių] užpildymo : 
pildymo [punktas]

ŽS užu‑

● užu- už- ŽS užu- 
1/trm.; 
psn.

□■ to paties priešdėlio va-
riantai (kai kurie daiktavar-
džiai, reiškiantys vietą, 
esančią už pamatiniu daik-
tavardžiu pasakyto daikto)

užuraistė : užraistė

◓ keli 
prieš-
dėliai

vienas 
priešdėlis; 
~

ŽS kt. 1 ■ ta pati leksinė reikšmė 
(veiksmažodžiai)

perpaskirstyti : per-
skirstyti [lėšas];
perpatikrinti : patikrinti 
iš naujo [informaciją]; 
perpanaudoti : pernau-
doti, dar kartą panau-
doti [duomenis]

Pagal funkcinius tipus žymėtieji variacijų nariai nėra labai įvairūs. Pagal kilmę galima 
skirti dvi jų grupes su pogrupiais:
1)  savakilmiai priešdėliai:

a) bendriniai,
b) tarminiai;
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2) skolinti priešdėliai:
a) tarptautiniai,
b) svetimybės.

tarpinis atvejis – priešdėlis savakilmis, tačiau dėl vertimo iš kitų kalbų jis gali būti pa-
vartojamas nebūdingai lietuvių kalbai. 

Skolinti priešdėliai. ĮnKR sąvade fiksuoti aštuoni variacijas su lietuviškais atitik-
menimis sudarantys tarptautiniai priešdėliai: a-, anti-, de-, eks-, ko-, kontr(a)-, post-, 
prò-. tradiciškai svetimybe iš esmės laikytinas priešdėlis da- (ir neiginys neda-)178, taip 
pat naujai fiksuoti su anglų kalbos skoliniais atėję priešdėliai cis-, mal- ir mis-. Šie prieš-
dėliai, išskyrus naujuosius, sudaro variacijas, kurių pagrindas – skirts sãva ir svẽtima. 
DlKg (2005: 149–150) daiktavardžių priešdėlių vedinių skyriuje pateikta 19 tarptautinių 
priešdėlių (tarp jų nėra de-, post-, taip pat kelių kitų, žr. 26-ą lentelę) ir pažymėta, kad 
„didesnė jų dalis tiktai išsiskiria viename kitame iš kitur atėjusiame žodyje, o pačioje 
lietuvių kalboje naujiems daiktavardžiams pasidaryti nėra vartojami“, arba lietuviški 
žodžiai su jais yra vertiniai iš kitų kalbų.

nDk duomenys rodo, kad esama pokyčių: ypač laisvuosiuose stiliuose su kai kuriais 
tarptautiniais dėmenimis kuriama įvairių naujadarų (kai kada – peršokant darybos pa-
kopas) pačioje lietuvių kalboje arba verčiama iš kitų kalbų, plg.: eksmerienė179; postgry-
bauskaitiškas, -a; Postlietuva; posttiesa (anglų k. post-truth, sulietuvintas variantas po-
tiesė); kopriklausomas, -a ir kt., pavyzdžiui:

Žmonės fokus grupėse bei gatvėse, kalbėdami apie savo pasirinkimo motyvus, neretai 
minėjo, kad po dešimtmečio prezidentės moters vadovavimo norėjo prezidento vyro ir po 
dešimtmečio kietos, griežtos linijos prezidento, norėjo žmogaus, kuris būtų taikesnis, 
minkštesnis, labiau sutaikantis, o nausėda tokiam taikytojo vaidmeniui ir įvaizdžiui tiko 
labiau, nes buvo ne politikas, nesusijęs su partijomis. todėl i. Šimonytė būtent šiuo post-
grybauskaitišku laikotarpiu jo įveikti paprasčiausiai negalėjo – dauguma veiksnių veikė 
prieš ją. (delfi.lt, 2019-06-04)
 
aš manau, kad bendrai tai yra aktuali problema. Dabar daugelis kalba apie vadinamąją 
„posttiesos“ erą. Reikia suprasti išskirtinį šių laikų fenomeną, ką aš vadinčiau didžiuliu 
informaciniu pertekliumi. (alfa.lt, 2016-12-27)

Priklausomo ir kopriklausomo žmogaus neverta smerkti. Žinoma, atrodo tai nekaip: pri-
klausomas nuo partnerio sutuoktinis nuolat jaučia nerimą, todėl priverstas užsiimti kontro-
le: jis tikrina sutuoktinio daiktus, jo elektroninį paštą, o taip pat seka jį. (delfi.lt, 2010-10-06)

178 Esama ir abejonių dėl da- kilmės – baltiškos ar slaviškos (žr. Smetona, Kučinskaitė 2015: 349–390 ir ten nurodytą lite-
ratūrą). Substandarte šis priešdėlis aktyviai vartojamas, o iš jo patenka ir į žiniasklaidą, plg.: „apie 24 val. pareigūnai 
nusprendė sustoti arčiau naktinių klubų – Pylimo gatvėje. Čia buvo nustatyti keli nedapūtimai: „Porsche Cayenne“  
vairuotojui nustatyta 0,33 prom., „opel astra“ vairavusiam jaunuoliui nustatyta 0,36 prom., „Peugeot“ vairuotojui 
0,19 prom. ir kt.“ (delfi.lt, 2021-10-30).

179 Eksmerienė „buvusi merienė“ laikytina tarptautinio priešdėlio eks- vediniu, jeigu pamatinis žodis yra merienė. galimas 
ir kitas variantas – daryba iš daiktavardžio eksmeras su priesaga -ienė „buvusio mero žmona“.
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Tarp tarptautinių priešdėlių DlKg (2005) minimas ir vice-; jis aktualus ir kalbos normų 
atžvilgiu, nes gali sudaryti variaciją su žodžių junginiu (plg.: viceministras : ministro 
pavaduotojas, RekB 1998; vicesekretorius : pãsekretoris). tačiau panašūs dėmenys kelia 
teorinį klausimą, ką laikyti tarptautiniu priešdėliu, o ką – sudurtinių žodžių dalimi. Prieš-
dėliu laikomas žodžių darybos afiksas, „dedamas prieš pamatinį žodį (kamieną)“ (Keinys 
1999: 112), „einantis prieš žodžio šaknį ir aiškiau apibrėžiantis jos reikšmę“ (lKE 2008: 
430). Kai kurie tarptautiniai dėmenys yra įgiję „atsietinę bendresnę reikšmę“ (Keinys 
1999: 111), „nesiremia atskirai kalboje vartojamu žodžiu“, nekeičia pamatinio žodžio 
raiškos ir laikomi netikraisiais priešdėliais – prefiksoidais (Keinys 1999: 74; 111), o juos 
turintys žodžiai kartais šliejami prie dūrinių. Pavyzdžiui, minėtas dėmuo vice- tŽŽ (2013) 
laikomas pirmąja sudurtinių žodžių dalimi. Kalbotyros darbuose tokie dėmenys dažnai 
vadinami neoklasikiniais dėmenimis, pusiau prefiksais, prefiksoidais ir kt. (plačiau žr. 
poskyrį 2.2.6. Kiti kaičios žodžių sandaros reiškiniai). ĮnKR sistematikai šis klausimas 
nėra itin svarbus, nes abiem atvejais variacija grįsta skolintos raiškos priemonės, einančios 
prieš žodžio šaknį, konkurencija su lietuviškomis raiškos priemonėmis (nebūtinai tik su 
lietuviškais priešdėliais). Monografijoje laikomasi sampratos, kad prie tarptautinių prieš-
dėlių skirtini tie, kurie nesiremia atskirai kalboje vartojamu žodžiu (nesiejami su kokia 
nors šaknimi), o tik žymi tam tikrą pamatinio žodžio reikšmės modifikaciją didėjimo–
mažėjimo, šalinimo–pridėjimo, statuso aukštinimo–žeminimo ir pan. kryptimis. tiesa, 
esama ir išimčių: pavyzdžiui, tiek minėtasis vice-, tiek dėmenys eks-, super-, ultra- lek-
sikalizuojasi ir kartais laisvuosiuose stiliuose pavartojami kaip savarankiški žodžiai.

tarptautinių priešdėlių inventorius, papildytas DlKg (2005) nebuvusiais priešdėliais, 
ir kai kurie nauji pavyzdžiai, nefiksuoti iki XXi a. pradžios pagrindiniuose lietuvių lek-
sikografijos šaltiniuose (nD ir nDk pagrindu), pateikiami 26-oje lentelėje.

26 lentelė. Tarptautinių priešdėlių inventorius ir nauji žodžiai su jais 

dabartinėje lietuvių kalboje (DLKG, ND ir NDk pagrindu180). (Spalva išskirti 

nesantys DLKG (2005) priešdėliai ir juos turintys žodžiai)

Tarptautinis 
priešdėlis181 Naujieji skoliniai Naujieji dariniai / vertiniai

a- / an- adermatoglifija; afokalinis, -ė –

anti- antidroninis, -ė; antiinfliacinis, -ė antigyvybė; antikaukininkas, -ė; an-
tipabėgėliškas, -a; antiriaušinis, -ė

ark(i)-182 – –

180 nD ir nDk duomenys žiūrėti 2022 m. sausį–birželį.
181	 Šioje	skiltyje	paryškinti	dėmenys	nepateikti	DLKG	(2005),	bet	yra	TŽŽ	(2001)	kaip	tarptautiniai	priešdėliai	arba	tarp

tautiniai	 pirmieji	 dūrinių	dėmenys,	 išskyrus	cis- ir supra-;	 taip	pat	TŽŽ	nėra	priešdėlių	mal- ir mis-,	 kurie	 laikytini	
naujaisiais	anglų	kalbos	priešdėlių	skoliniais.	

182	 Su	šiuo	priešdėliu,	kaip	ir	su	keliais	kitais,	pateikiamais	DLKG	(2005),	naujažodžių	ND	ir	NDk	nefiksuota.	Tai	rodytų	
ne	itin	didelį	jų	produktyvumą,	tačiau	dar	reikėtų	panagrinėti	DLKT	duomenis.
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Tarptautinis 
priešdėlis

Naujieji skoliniai Naujieji dariniai / vertiniai

cis- – cislytis, -ė; cismoteris

de- dediferenciacija; deeskaluoti; deeu-
ropizuoti; dekriminalizuoti

debiurokratizuoti183; deglamūrizaci-
ja; dekioskelizacija

dez- dezinfodemija –

dis- disfunkcinis, -ė –

eks- – eksnacionalkomunistas, -ė; eksme-
rienė

for- – –

hiper- hiperintensyvus, -i hiperaktyvukas, -ė; hiperjautrus, -i; 
hiperlituanistas, -ė; hipergloba

in- inaktyvus, -i; indoktrinuoti; inkapsu-
liuoti; insaideris, -ė

–

infra- infraredas –

inter- interaktyvus, -i; intermodalinis, -ė; 
interoperabilus, -i; interseksualas, -ė; 
intervenuoti

interveidas

intra- / 
intro-

intrakutaninis, -ė; intranetas; intrao-
kulinis, -ė; introjektas; introskopas

–

ko(n)- / 
kom-

koaferistas,-ė; koalkoholikas, -ė; ko-
habitacija; kolivingas

kokūryba; kopriklausomas, -a; ko-
pirmininkas, -ė

kontr(a)- – kontrelitas

mal- malabsorbcija; malformacija; malin-
formacija

–

mega- megafutbolas; megajachta; me-
gainfluenceris, -ė; megauniversitetas

megamiestas; megarenginys; me-
gauostas

meta- metaironija metaerdvė; metavisata

mis- misinformacija; misreprezentacija –

peri- – –

post- postfeisbukas; postfeminizmas; post-
folkloras; postkorona; postkrosingas; 
postpandeminis, -ė; postpolitika; 
postvencija

postkapitalipsė; postkarantinas; 
postredaktorius, -ė; posttiesa

183	 Šis	 ir	kai	kurie	kiti	 į	naujųjų	vedinių	skiltį	 įrašyti	naujažodžiai	(išskyrus	pirmiausia	tuos,	kurie	turi	 lietuvišką	šaknį)	
gali	būti	ir	skolinti,	tačiau	jų	pavartojimo	kontekstas	(žr.	ND)	rodo	esant	didesnę	naujadaros	ar	vertybos	tikimybę.
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Tarptautinis 
priešdėlis

Naujieji skoliniai Naujieji dariniai / vertiniai

pre- preakceleravimas; prediabetas; pre-
printas

–

prò- proaktyvus, -i; pro-LGBT; pronata-
listas, -ė; provakseris, -ė

prohomoseksuališkas, -a; proversli-
nis, -ė

proto- protologizmas protožvaigždė

re- rebrendingas; refreimingas; rekolo-
nizacija; relokantas, -ė; remiksingas; 
revakcinuoti

redujinimas

sub- subversyvus, -i subasmenybė; subatmaina; subsve-
tainė; subtieka

super- superherojus; superhitas; superspre-
deris, -ė; superkileris; supermodelis

superdėkingas, -a; superkaina; su-
permaistas; supermama; superpla-
tintojas, -a; supervertybiškas, -a; 
supervyras

supra- supraadityvus, -i; supramolekulinis, 
-ė; supranacionalinis, -ė

–

trans- transfobas, -ė; transhumanizmas; 
transmigrantas, -ė; transseksua-
las, -ė

transasmuo; transgyviškumas; 
transkalbystė; translytis, -ė; 
transmergaitė; transmoteris; 
transriebalai; transvyras; 
transžmogus

ultra- ultrabukas ultrabėgikas, -ė; ultraplonas, -a; 
ultražemas, -a

vice- vicekancleris, -ė; vicespykeris, -ė vicemeras, -ė; viceministras, -ė; vi-
cepirmininkas, -ė; vicedekanas, -ė; 
vicedirektorius, -ė

nors hibridinių darinių su tarptautiniais priešdėliais, sudarančiais konkurenciją savoms 
raiškos priemonėms, fiksuota nedaug (tokie priešdėliai dažnai lieka nelietuvinami), 
aktyvėjančios konkurencijos pavyzdys gali būti dariniai su tarptautiniu priešdėliu anti- 
[ŽS anti‑ 2/skol.]. Šis priešdėlis vartojamas priešingumui ar priešiškumui to, kas pasa-
kyta pamatiniu žodžiu (dažniausiai būdvardžiu), reikšti ir vartosenoje nežymiai konku-
ruoja su lietuviškais priešdėliais ne-, prieš-. Kaip rodo nD duomenys (žiūrėta 2022-01-27), 
su juo pagal mišrųjį darybos būdą (kartu dedant ir priesagą184) daromasi daiktavardžių 

184 ne visais atvejais įmanoma nustatyti darybos būdą – ar tai priešdėlio anti- vedinys iš daiktavardžių, jau turinčių priesagą 
-ininkas, -ė (plg.: trampininkas, -ė „kas palaiko buvusį jaV prezidentą Donald’ą trump’ą ir jo politiką“ ir antitrampi-
ninkas, -ė, „kas yra buvusio jaV prezidento Donald’o trump’o priešininkas“), ar mišrioji daryba su šiuo priešdėliu ir 
priesaga -ininkas, -ė. tačiau šioms variacijoms susidaryti darybos būdas nėra svarbus.
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pačioje lietuvių kalboje, pavyzdžiui: antikaukininkas, -ė, antikoronininkas -ė, antineuž-
mirštuolininkas, -ė, antiskalūnininkas, -ė, antiskiepininkas, -ė, antistambulininkas, -ė, an-
titrampininkas, -ė, antivyriausybininkas, -ė ir kt. tačiau šios variacijos narius sieja tik 
papildomosios (kryžminės) distribucijos santykiai, nes ne visais atvejais įmanoma vieną 
priešdėlį pakeisti kitu. Su šios variacijos priešdėliu prieš- nD fiksuoti tik būdvardis 
prieškoroninis, -ė ir daiktavardis priešskiepininkas, -ė.

Lietuviški priešdėliai. Į Sąvadą įtraukti du tarminiai priešdėliai: ata-, užu-, bet 
jų variacijos labai retos, būdingos vienam kitam žodžiui.

naujais afiksais ši Sąvado dalis nepapildyta; visos variacijos buvo fiksuotos arba 
KPP2 (1985), arba kituose šaltiniuose (RekB, DlKg). galima kalbėti tik apie aktyvią 
(aktyvėjančią) kai kurias variacijas sudarančių narių konkurenciją vartosenoje. iš lietu-
viškų priešdėlių variacijų minėtini keli įdomesni atvejai, kai pokyčių matyti sisteminių 
potipių viduje.

[ŽS at‑ (ati‑) 3]. Priešdėlis at- su aktyvų veiksmą (dažniausiai judėjimą) reiškiančiais 
veiksmažodžiais, be kitų reikšmių, rodo grąžinamąjį veiksmą, t. y. reiškia veiksmo kryp-
tį atgal (DlKg 2005: 404), pavyzdžiui: atsukti, atgauti [kvapą], atkursti („pradėti girdė-
ti“, DlKŽ8i), atitvarkyti „padaryti vėl tvarkingą“ (lKŽi) ir pan. Viešojoje vartosenoje 
fiksuota vienuolika priešdėlio at- veiksmažodžių, kurie žymi veiksmą, realiai paprastai 
neįmanomą grąžinti į pradinį (dažniausia psichologinį) būvį: atbraukti, atgirdėti, atklau-
syti, atlaikinti, atmatyti, atnulinti, atpagoninti, atpriešinti, atsitapatinti, atsivaksinti, atžiū-
rėti (žodžių reikšmes ir daugiau pavyzdžių žr. nD; žiūrėta 2022-01-29), taigi plečiasi šios 
grupės veiksmažodžių semantinė aprėptis, pavyzdžiui:

atbraukti „panaikinti užbraukimą; grąžinti į būvį, kai nebuvo užbraukta“185:

 – ar esate užbraukusi draugystę?
 – ir užbraukusi, ir atbraukusi. Mane užmuša, kai žmonės pradeda kištis į gyvenimą 

ir aiškinti, kaip turiu elgtis. Riba tarp patarimo, konstruktyvios kritikos ir primityvaus 
kišimosi į asmeninį gyvenimą – labai subtili. tokiais atvejais iš karto pasišiaušiu... 
(nD: Lietuvos rytas, priedas Stilius, 2012-08-28)

atgirdėti „padaryti, kad nebūtum girdėjęs“,
atmatyti „padaryti, kad nebūtum matęs“:

 nauja šeštadieninė alfaS liVE laida pakeis jūsų gyvenimą. jūs negalėsite to 
atmatyti, atgirdėti, apsimesti, kad nežinote. gali būti, kad išmesite pusę virtuvės. 
ir labai gali būti, kad pradėsite daryti tai, ko neįsivaizdavote darantys. (delfi.lt, 
2019-11-09)

185 Kompiuterijoje atbraukimo (atžymėjimo) veiksmas realus, tačiau ikikompiuterinėje eroje šia reikšme veiksmažodis 
atbraukti nebuvo aktualus. 
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atpagoninti „buvusį pagonį vėl atversti į pagonybę“:

 <...> Mindaugo krikštas, atliktas asmens, neturėjusio tam įgaliojimų, buvo eilinė ap-
gaulė, siekiant gauti dovanų tiek žemių, tiek brangenybių pavidalu. taigi oficialiai 
pats popiežius inocentas iV, neatimdamas karūnos, 1254 m. rugsėjo 3 d. raštu atpa-
gonino karalių Mindaugą, jam nebereikėjo net skelbti, kad atsisako krikščionybės. 
(lrytas.lt, iš žurnalo Kultūros barai, 2019-07-15)

atpriešinti „grąžinti į būvį iki susipriešinimo“:

 juozas Erlickas sugalvojo, kaip atpriešinti susipriešinusią visuomenę [antraštė] 
nekrikštai prieš krikščionis, anglai prieš belgus, lietuviai prieš rusus, moterys prieš 
vyrus, vaikai prieš tėvus... Kaip atpriešint? ogi visų rūšių žmones išvest į kelią ir 
paragint už rankų susikibt. (lrytas.lt, 2019-03-16)

atsivaksinti „grąžinti organizmą į būseną iki paskiepijimo nuo koronaviruso“:

 „Mes sirgsime. o jei mirsime, tai kaip laisvi žmonės“. aš – dukart skiepytas. jei būtų 
kokia nors galimybė atsivaksinti, atsivaksinčiau ir mirčiau kartu. (delfi.lt, 2021-09-20)

atžiūrėti „padaryti, kad nebūtum žiūrėjęs“:

 filmas, kuriame daug gilumos, daug nutylėjimų ir mažai veiksmo. Visgi, atžiūrėti 
atgal neįmanoma. Pamiršti irgi. (nD: tinklaraštis, 2016-09-10)

Į šiuos atvejus būtų galima žiūrėti kaip į pavienius, situacinius vedinius, tačiau jų sankau-
pa ir daugėjimas, matyt, nėra visai atsitiktiniai. Kalbos normų atžvilgiu toks priešdėlio 
at- veiksmažodžių plitimas svarbus, nes įtvirtina norminę grąžinamojo veiksmo reikšmę, 
kartu turėtų leisti geriau pajusti vertinių atlieti, atsiekti, atžymėti [ŽS at‑ (ati‑) 1/vert.], 
taip pat atremontuoti, atredaguoti [ŽS at‑ (ati‑) 1/vert.] ir pan. nenormiškumą.

 [ŽS į‑ 5/nauj.]. Pastaruoju dešimtmečiu ypač pagausėjo netipiškai padarytų veiks-
mažodžių su priešdėliu į- ir priesaga -inti. nD jų arba iš jų padarytų veiksmažodinių 
daiktavardžių su priesaga -imas (-ymas)186 fiksuota apie 100 (žiūrėta 2022-07-02). Bendra 
tokių veiksmažodžių darybos reikšmė – „suteikti daiktavardžio šaknimi žymimo daikto 
pavidalą; padaryti daiktavardžio šaknimi žymimo daikto dalimi“. netipiškumą lemia tai, 
kad dažniausiai nesama pamatinių veiksmažodžių, prie kurių būtų dedamas šis priešdė-
lis (nėra fiksuota *folklorinti, *galūninti, *ginklinti ir pan.). greičiausiai tai mišrioji dary-
ba. Plg.: įbūtinti, įdabartinti, įdrauginti, įfeisbukinti, įfolklorinti, įgalūninimas, įginklinti, 
įkasdieninti, įkontekstinti, įkultūrinti, įlaikrodinti, įlentyninti, įliteratūrinti, įmirtinimas, 

186 Renkant naujažodžius, apskritai natūralu, kad vartosenoje kartais pasitaiko aptikti pirmiau veiksmažodinį -imas (-ymas) 
daiktavardį, o tik vėliau – patį pamatinį veiksmažodį.
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įmuziejinti, įpaminklinti, įpaveldinti, įsapninti, įsiužetinti, įskoninti, įsonetinti, įvaldovinti, 
įvamzdinti, įveiklinti, įžmoginti ir kt., pavyzdžiui:

U. Eco nesiekė klasifikuoti, rūšiuoti ar įlentyninti šiuolaikines valstybes, elgėsi vedinas 
grynai intelektualinių paskatų. (15min.lt, 2018-03-04)

Žaliojo tilto skulptūros turi būti įmuziejintos. geriau – jų originalioje vietoje, bet iš bėdos 
tiktų ir tuskulėnai. Svarbu, kad jos egzistuotų ne tik virtualiu, bet ir fiziniu pavidalu kaip 
mūsų praeities dalis. (15min.lt, 2015-05-31)

ir mes antrosios pandemijos metu kalbėjome, ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSo) 
kalba apie tai, kad, užsitęsus pandemijai, administraciniai karantino ribojimai, kontrolės 
priemonės žmonių nebeveikia. atsiranda pandeminis nuovargis. todėl reikia, kad visuo-
menė įsitrauktų. Reikia ją įšeimininkinti, sudaryti galimybę dalyvauti, išmokti gyventi 
su virusu. Žmonės gyventų įprastą gyvenimą, bet prisiimdami tam tikras rizikas. (delfi.lt, 
2021-10-18)

nebėra kiemsargių, šiukšlių rinkėjų. Vietoj jų – operatoriai, paslaugų teikėjai. jie vykdo 
funkcijas griežtai reglamentuotoje paslaugų teikimo grandinėje. Kai brūžinimas šluotomis 
įformintas, biurokratizuotas, įvadybintas, turbūt ir šluotų operatoriai, pagal statusą, pri-
lygsta žemesniosios grandies vadybininkams, todėl nebeprivalo žemintis ir gramdyti to, 
kas prikibę, rankioti to, kas numesta pro šalį. (15min.lt, 2021-01-11)

normos problemų šie veiksmažodžiai nekelia, tačiau kalbos vartotojai pastebi jų neįpras-
tumą ir gausą. antai kultūros savaitraštis skelbia eiles:

į-vietinti
į-daiktinti
į-monetinti
į-skaitlinti
į-veiklinti

pamažu
pradedu nebekęsti
priešdėlio į-

(neringa Daniulaitienė, satenai.lt, 2021-12-03)

Produktyvumu dabartinėje viešojoje vartosenoje pasižymi priešdėlis nu- [ŽS nu‑ 2], kuris 
daiktavardinės kilmės veiksmažodžiams suteikia ypatybės ar daikto šalinimo reikšmę. 
tiesa, tokie vediniai, išskyrus vieną kitą išimtį (ne be svyravimų ir abejonių), bend rinės 
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kalbos norma nepripažįstami, nes neturi pamatinio veiksmažodžio187. Kai kurie šio prieš-
dėlio veiksmažodžiai, jei ir turi pamatinį veiksmažodį, gali turėti ir priešingą darybos 
reikšmę „suteikti daiktavardžio ar būdvardžio šaknimi žymimą ypatybę“, plg.: nuauksin-
ti „padengti auksu“, nubaltinti „nudažyti baltai“ ir pan. Dalis šalinimo reikšmę turinčių 
priešdėlio nu- veiksmažodžių laikomi vertalais, semantiškai ydingais vediniais ir pan. 
(plačiau žr. Umbrasas 2016: 120–160). KPP2 (1985) pateikta bendra rekomendacija geriau 
vartoti kitos šaknies žodį „reiškiant ko nors netekimą“, ir taisomi veiksmažodžiai nudrus-
kinti, nukenksminti, numėsinti, nuplaukinti, nuriebalinti, nuriebinti, nuvandeninti, nužmo-
ginti (ir vedinys nužmoginimas); griežtai taisomas terminas nužievinimo staklės n. dirbt. 
[ ntk. = ] žievės lupamosios, žievialupės staklės, žievialupė. nD ir nDk fiksuota ne viena 
dešimtis (minėtame alvydo Umbraso straipsnyje – iš DlKt ir dar daugiau) tokių vedinių 
bei jų veiksmažodinių abstraktų (nukirmėlinti, nukirminti, nuledinti („pašalinti ledą“), 
nulukašenkinti, numitinti („sugriauti mitą“), nupaminklinti, nuteritorinti ir kt.), pavyzdžiui:

Vandens gryninimo (nubakterinimo) tabletės. Vandenį filtruoti galima naudojant drabu-
žių audinį ir dezinfekuoti specialiomis tabletėmis. (15min.lt, 2015-12-05)

tokius sąmonės pokyčius patyrusi tauta tampa nuistorinta, t.y. nebematančia savo vietos 
ir perspektyvos istorijoje tauta. (alkas.lt, 2016-09-12)

tačiau juk ne kiekvienas iš svetur atkeliavęs patiekalas mūsų krašte prigyja, nes ne visi 
lietuvio skrandžiui ir lietuvio skoniui yra malonūs. na, o su tais, kurie prigyja, dar links-
miau - jie po truputį modifikuojami, „nuegzotinami“, perkeičiami pagal vietinį skonį, 
kulinarines tradicijas ir ilgainiui virsta nuo pirminio recepto tiek nutolusiu, kad beveik jau 
ir nacionaliniu patiekalu. (respublika.lt, 2017-03-20)

laimė, kad tokia moteris atsirado, išgelbėjo, nublusino, nukirmėlino ir paruošė dovano-
jimui. <...> taigi vos mėnesio šuneliai gali visiems norintiems suteikti tiek džiaugsmo, kiek 
jūs net nesapnavot. (15min.lt, 2012-12-28)

Ekonomiškesnė už žodžių junginį vienažodė raiška (taigi ir vartojimo patogumas) grei-
čiausiai lemia šio tipo vedinių produktyvumą, taigi kodifikacija patiria didelį spaudimą 
ir turėtų būti peržiūrėta.

2.2.2. Žodžiai su įvairuojančiais baigmenimis

Šioje Sąvado dalyje, kaip ir prieš tai aptartų žodžių su įvairuojančiais priešdėliais atveju, 
pateikiamos variacijos, kurių su įvairuojančiais baigmenimis gali susidaryti nebūtinai 
žodžių darybos procese.

187 galima ir kitokia interpretacija – laikyti šiuos veiksmažodžius mišriosios darybos rezultatu.



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys240

ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

II. ŽODŽIŲ 
SANDARA

ŽS

2. ŽoDŽiai 
SU Baig-
MEniMiS

ŽS baigm.

ŽS ‑abilus

●
●

-abilus, -i lietuviškas 
baigmuo 
(-iškas, -a; 
-ingas, -a ir 
kt.); ~

ŽS -abilus 
1/skol.

□■ ta pati leksinė 
reikšmė, skolinta Þ 
sava priesaga (ypatybė 
„galintis koks būti ar 
pajėgus ką daryti“) 
(būdvardžiai ir iš jų 
padaryti prieveiksmiai)

komfortabilus, 
-i : komfortiš-
kas, -a;
konkurentabi-
lus, -i : konku-
rencingas, -a

ŽS ‑acija

◓ -acija38 -avimas;
-avimasis

ŽS -acija 
1/skol.

1. daikto pavadinimas; 
2. apibend rintas reiški-
nio ar jų sistemos pava-
dinimas ↔ gryno veiks-
mo (vyksmo) pavadini-
mas (daiktavardžiai)

[rudeninė 
paukščių] mi-
gracija : 
[paukščių] mi-
gravimo [ins-
tinktas]

ŽS ‑aitis, ‑ė

● -aitis, -ė Ø ŽS -aitis, -ė 
1/st.

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (neutralūs as-
menų pagal tautybę 
pavadinimai)

[Keliuose] lietu-
vaičiai : lietuviai 
[šiemet patyrė 
mažiau avarijų.]

ŽS ‑akas

● -akas ~ ŽS -akas 1/ 
skol., žarg.; 
dar žr.
ŽS -iakas 1/ 
skol., žarg.

■ ta pati leksinė reikš-
mė, svetima priesaga : 
kiti raiškos būdai 
(daiktavardžiai)

naujakas : nau-
jãmetis, Naujieji 
(metai)

188	 Dėl	baigmenų	-acija ir -avimas	sinonimiškumo	plg.	Vaskelienė	2022:	94–106.
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑aliai

◓ -aliai -ingai;
-iškai; ~

ŽS -aliai 1/ 
tarpt.

□■ ta pati lek-
sinė reikšmė 
(prieveiksmiai)

[tai fiksuota] dokumenta-
liai : dokumentiškai; do-
kumentuose;
[šie modeliai skiriasi] 
principialiai : iš principo

ŽS ‑aliniai

◓ -aliniai -aliai;
-ališkai

ŽS -aliniai 1/
psn.; dar žr. 
ŽS -iai 1; ŽS 
-iniai 1/sen.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (prie-
veiksmiai)

[jis pasirodė] moraliniai : 
morališkai [tvirtas]; ma-
terialiniai : materialiai 
[atsakingas]

ŽS ‑alinis, ‑ė

◓ -alinis, -ė -alus, -i; ~ ŽS -alinis 1 □■ ta pati lek-
sinė reikšmė 
(būdvardžiai)

anomalinis : anomalus 
[žemės įtrūkis];
sakralinis : sakralusis 
[menas]

◓ -alinis, -ė -inis, -ė; ~ ŽS -alinis 2 □■ ta pati lek-
sinė reikšmė 
(būdvardžiai)

cerebralinis : cerebrinis 
[paralyžius];
kontinentalinis : kontinen-
tinis [klimatas]

◓ -alinis, -ė -alus, -i;
-inis, -ė; ~

ŽS -alinis 3/
sen.

□■ ta pati lek-
sinė reikšmė 
(būdvardžiai)

funkcionalinis : funkcio-
nalus [drabužis];
funkcionalinė : funkcinė 
[diagnostika]

◓ -alinis, -ė -alus, -i ŽS -alinis 4 ↔ skirtingos 
leksinės réikš-
mės (būdvar-
džiai)

materialinė [gerovė] : 
materialusis [paveldas];
realinė [gimnazija] :  re-
alusis [skaičius] 

◓ -alinis, -ė kilminin-
kas

ŽS -alinis 5/
psn.

■ ta pati sintak-
sinė (pažymi-
nio) funkcija 
(būdvardžiai)

[pradėjo] triumfalinį : 
triumfo [žygį]
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑ališkas, ‑a

◓ -ališkas, -a -us, -i ŽS -ališkas 1/
psn.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (būd-
vardžiai)

reališkas : realus [požiū-
ris]

ŽS ‑alus, ‑i

◓ -alus, -i -inis, -ė;
-iškas, -a; 
-ingas, -a

ŽS -alus 1/
tarpt.

□■ ta pati lek-
sinė reikšmė 
(būdvardžiai)

principialus : principinis 
[skirtumas];
[drenažo ilgis] propor-
cionalus : proporcingas 
[nuotekų kiekiui]

ŽS ‑arinis, ‑ė

◓ -arinis, -ė -inis, -ė ŽS -arinis 1 □■ ta pati lek-
sinė reikšmė 
(būdvardžiai)

legendarinis : legendinis 
[sportininkas]

◓ -arinis, -ė -arus, -i ŽS -arinis 2 □■ ta pati lek-
sinė reikšmė 
(būdvardžiai)

preliminarinė : prelimina-
ri [paraiška]

ŽS ‑atinis, ‑ė

◓ -atinis, -ė -inis, -ė ŽS -atinis 1;
dar žr. ŽS 
-atinti 1

□■ ta pati lek-
sinė reikšmė 
(būdvardžiai)

tematinis : teminis [vaka-
rėlis]

ŽS ‑atinti

◓ -atinti -inti ŽS -atinti 1; 
dar žr. ŽS 
-atinis 1

□■ ta pati leksi-
nė reikšmė 
(veiksmažodžiai)

[veikėjo paveikslas labai] 
suschematintas : susche-
mintas

ŽS ‑atiškas, ‑a

◓ -atiškas, -a -iškas, -a ŽS -atiškas 1 □■ ta pati lek-
sinė reikšmė 
(būdvardžiai)

problematiškas : proble-
miškas [elgesys]

◓ -atiškas, -a -us, -i ŽS -atiškas 2 □■ ta pati lek-
sinė reikšmė 
(būdvardžiai)

privatiškas : privatus 
[reikalas]
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑atorius, ‑ė

◓ -atorius, 
-ė

-(uo)tojas, 
-a; -inin-
kas, -ė; ~

ŽS -atorius 1 □■ ta pati leksinė 
reikšmė (daiktavar-
džiai) (Þ)

[vyno] degustato-
rius : degustuotojas;
[knygų] iliustrato-
rius : iliustruotojas

ŽS ‑aunė

◓ -aunė -ainė; 
-inė; ~

ŽS -aunė 1/skol., 
psn.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (vietų ar 
įrankių pavadini-
mai), skolinta prie-
saga : savos priesa-
gos (daiktavardžiai)

ledaunė : ledainė; 
ledinė;
ginklaunė : ginklinė

ŽS ‑aunykas

-aunykas ŽS -aunykas1 1/
skol., psn.;
žr. ŽS -auninkas1 
1

ta pati leksinė reikš-
mė (gaminių, augalų 
ar kt. pavadinimai), 
skolinta priesaga : 
savos priesagos 
(daiktavardžiai)

medaunykas : me-
duolis

ŽS ‑auninkas

◓ -auninkas -uolis; ~ ŽS -auninkas1 1/
skol., psn.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (gaminių, 
augalų ar kt. pavadi-
nimai), skolinta prie-
saga : savos priesa-
gos (daiktavardžiai)

medauninkas : me-
duolis

ŽS ‑aunykas, ‑ė

-aunykas ŽS -aunykas2 
1/skol., psn.;
žr. ŽS 
-auninkas2

ta pati leksinė reikš-
mė (asmenų pavadi-
nimai), skolinta prie-
saga : savos priesa-
gos (daiktavardžiai)

pulkaunykas : pulki-
ninkas
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑auninkas, ‑ė

● -auninkas, 
-ė

-ininkas, 
-ė; ~

ŽS -auninkas2 1/
skol., psn.

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (asmenų 
pavadinimai), sko-
linta priesaga : savos 
priesagos (daikta-
vardžiai)

keliauninkas : ke-
liautojas;
pulkauninkas : pul-
kininkas

ŽS ‑avas, ‑a

◓ -avas, -a -inis, -ė; 
-iškas, -a; 
(kokios) 
spalvõs; ~

ŽS -avas 1/skol. ■ ta pati leksinė 
reikšmė (dažnai –
ypatybė pagal spal-
vą ar medžiagą), 
skolinta priesaga : 
savos priesagos 
(būd vardžiai)

vyšniavas : vyšninis; 
vyšnių spalvos [šali-
kas];
kerzavi : kerziniai 
[batai]

ŽS ‑avoti

◓ -avoti -auti; -oti; 
-uoti; ~

ŽS -avoti 1/skol., 
psn.

■ ta pati leksinė 
reikšmė, skolinta 
priesaga : savos 
priesagos (veiksma-
žodžiai)

[užteks čia] bėda-
voti : bėdoti

ŽS ‑dėjas, ‑a

◓ -dėjas, -a -darys, -ė; 
~

ŽS -dėjas 1/skol. ■ ta pati leksinė 
reikšmė (asmenų 
pavadinimai), sko-
linta priesaga : savos 
priesagos (daikta-
vardžiai)

geradėjas : gera-
darys

ŽS ‑dinėti

-dinėti ŽS -dinėti 1;
žr. M vksl. 1.1; 
dar žr. ŽS -inėti 1

tęstiniam nekartoti-
niam veiksmui 
reikšti

[Rinka] po krizės 
pradėjo atsigaudinė-
ti : atsigauti, gautis.
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑ėjas

◓ -ėjas -iklis; 
-tuvas; ~

ŽS -ėjas 1/vert. ■ ta pati leksinė 
reikšmė (įrankių ir 
kitų darbo priemo-
nių pavadinimai)
(daiktavardžiai)

[pakabinamas trą-
šų] purškėjas : 
purkštuvas;
[elektrinis langų] 
pakėlėjas : kėliklis; 
[saugos diržo] įtem-
pėjas : įtempiklis

◓ -ėjas -iklis; ~ ŽS -ėjas 2/vert. ■ ta pati leksinė 
reikšmė (medžiagų 
pavadinimai) (daik-
tavardžiai)

[dažų] atskiedėjas : 
skiediklis

Plg. ŽS -tojas [laido] ilgintojas : 
ilgintuvas

ŽS ‑elka

◓ -elka ~ ŽS -elka 1/skol.; 
dar žr. ŽS -ka 1

■ ta pati leksinė 
reikšmė (mažybinis, 
familiarus ar menki-
namasis atspalvis) 
(daiktavardžiai)

draugelka : drauge-
lė, draugužė;
mergelka : mergio-
tė, megiščia

ŽS ‑erėja

◓ -erėja -erija ŽS -erėja 1/skol. ■ ta pati leksinė 
reikšmė, skolinta : 
sava priesaga (daik-
tavardžiai)

oranžerėja : oran-
žerija

ŽS ‑eris, ‑ė

◓ -eris, -ė -tojas, -a ŽS -eris 1/skol. □■ ta pati leksinė 
reikšmė (asmenų 
pavadinimai), sko-
linta : sava priesaga
(daiktavardžiai)

grimeris : grimuo-
tojas;
[nusisamdė foto-
grafą ir] retušerį : 
retušuotoją
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa grindas 

ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑iai

◓ -iai -iškai; ~ ŽS -iai 1; dar
žr. ŽS -iniai 1/
sen.; ŽS -aliniai

■ ta pati leksinė 
reikšmė (būdo prie-
veiksmių daryba iš 
santykinių būdvar-
džių su vns. vard. ga-
lūne -is, dgs. naud. 
-(i)ams)

[skamba] dvipras-
miai : dviprasmiškai

ŽS ‑iakas

● -iakas ~ ŽS -iakas 1/ 
skol., žarg.;
dar žr. ŽS -akas 
1/ skol., žarg.

■ ta pati leksinė 
reikšmė, svetima 
priesaga : kiti raiš kos 
būdai (daiktavardžiai)

išmaniakas : išma-
nusis [(telefonas)]

ŽS ‑yčia

◓ -yčia -inė; -idė; 
~

ŽS -yčia 1/skol., 
sen.; dar žr. ŽS 
-inyčia 1/skol., 
sen.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (vieta kam 
laikyti), svetima prie-
saga : savos priesagos 
(daiktavardžiai)

karvelyčia : karve-
lidė

ŽS ‑iena

◓ -iena189 -ena ŽS -iena 1 ■ ta pati leksinė 
reikšmė (1. paskers-
tas neapdorotas gy-
vūnas; 2. gyvūno kai-
lis) (daikta vardžiai)

[patikrinta kiaulių] 
skerdienų : skerde-
nų [kokybė];
lokienos : lokenos 
[kepurė]

● -iena Ø ŽS -iena 2/nauj. □ menkavertei (daž-
niausiai protinės vei-
klos) žaliavai reikšti 
(daiktavardžiai)

skaitmeniena;
televizijiena

189	 Norminiai	dariniai	su	baigmeniu	-iena	šiuo	atveju	reiškia	„gyvūno	mėsa“.
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑ienė

◓ -ienė -uvienė ŽS -ienė 1 □ ta pati leksinė 
reikšmė (ištekėjusių 
moterų pavardės), 
daryba iš dviskieme-
nių iu ir u kamieno 
vyriškų pavardžių

Skardžius → Skar-
džienė : Skardžiu-
vienė;
Bartkus → Bartkie-
nė : Bartkuvienė

ŽS ‑ierius, ‑ė

◓ -ierius, -ė -ininkas, 
-ė; ~

ŽS -ierius 1;
dar žr. ŽS -ionie-
rius 1

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (asmenų pa-
vadinimai), skolinta 
Þ sava priesaga
(daiktavardžiai)

armonikierius : ar-
monikininkas

ŽS ‑ietis

● -ietis -ėtis ŽS -ietis1 1 ■ ta pati leksinė 
reikšmė (kepinių pa-
vadinimai)
(daiktavardžiai)

lašiniečiai : lašinė-
čiai [prie sriubos];
[burnoje tirpstan-
tys] grietiniečiai : 
grietinėčiai

ŽS ‑ietis, ‑ė

● -ietis, -ė -ėnas, -ė; 
-iškis, -ė; 
-uvis, -ė; 
-ininkas, 
-ė; ~

ŽS -ietis2 1 asmenų pavadinimai 
pagal gyvenamąjį 
miestą ↔ kai kurie 
tradiciniai asmenų 
pavadinimai pagal 
kilmės vietą (daik-
tavardžiai)190

kupiškietis („Kupiš-
kio gyventojas“) : 
kupiškėnas („žmo-
gus, kilęs iš Kupiš-
kio krašto“)
mažeikietis : mažei-
kiškis; šeduvietis : 
šeduvis;
nidietis : nidininkas

190	 Tai	nykstantis,	net	norminamuosiuose	žodynuose	(DLKŽ,	BŽ)	nenuosekliai	perteikiamas	polinkis;	šis	skirtumas	nive
liuojasi	dėl	priesagos	-ietis, -ė	universalumo	(plačiau	žr.	Miliūnaitė	2021a:	312).
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

◓ -ietis, -ė Ø ŽS -ietis2 2 □■ ta pati leksinė 
reikšmė (gyventojų 
pavadinimai, padary-
ti iš valstybių pava-
dinimų su priesaga 
-ija) (daiktavar-
džiai) (Þ)

braziliečių : brazilų 
[komanda]

◓ -ietis, -ė žodžių 
junginys

ŽS -ietis2 3 □■ ta pati leksinė 
reikšmė (asmenų pa-
vadinimai pagal gy-
venamąją ar darbo 
vietą, kai vietos pa-
vadinimas yra kelia-
žodis) (daiktavar-
džiai)

kazlųrūdietis : 
Kazlų Rūdos gyven-
tojas; 
vaiknamietis : vaikų 
namų auklėtinis

◓ -ietis, -ė ~ ŽS -ietis2 4 □■ ta pati leksinė 
reikšmė (asmenų pa-
vadinimai pagal pro-
fesiją, darbo pobūdį, 
lankymosi vietą)
(daiktavardžiai)

geležinkeliečių : ge-
ležinkelininkų 
[strei kas];
[Vyriausybės] ir 
švietimiečių : švieti-
mininkų [sutartis];
[jaunieji] maironie-
čiai : maironiukai

●
●

-ietis, -ė -asis, -oji; 
-utis, -ė; 
-uolis, -ė; 
-iukas, -ė; 
~

ŽS -ietis2 5 ■ ta pati leksinė 
reikšmė (asmenų  
pavadinimai iš būd-
vardžių) (daikta-
vardžiai)

[Programišių būna 
dvejopų:] blogie-
čių : blogųjų (blo-
giukų,  blogišių) 
[ir] geriečių : ge-
rųjų (geruolių).

ŽS ‑ifikacija

● -ifikacija -inimas ŽS -ifikacija 
1/skol.

□ ta pati leksinė 
reikšmė (veiksmo 
pavadinimai), skolin-
ta Þ sava priesaga
(daiktavardžiai)

eterifikacija : eteri-
nimas; 
rusifikacija : rusi-
nimas
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
 grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑ija

● -ija -ystė; ~ ŽS -ija 1 □ ta pati leksinė reikšmė 
(vietos pavadinimai – 
tam tikras kieno gyvena-
mas ar valdomas plotas) 
(daiktavardžiai)

karalija : karalystė; 
Žemaitija : Žemai-
čiai

● -ija kuopinė 
daugi-
skaita

ŽS -ija 2 □■ ta pati leksinė  
reikšmė (ne kuopinė, o 
visumos dalis) (daik ta-
vardžiai)

[Šią gimnaziją baigė 
nemažai] inteligen-
tijos : inteligentų.

◓ -ija -ystė; 
-umas

ŽS -ija 3/psn. ■ ta pati leksinė reikšmė 
(ne kuopinė, o visumos 
dalis) (daiktavardžiai)

[garso įrašuose gir-
dime] tribalsiją : 
tribalsiškumą

ŽS ‑ijinis, ‑ė

◓ -ijinis, -ė Ø + -inis, 
-ė

ŽS -ijinis 1; 
dar žr. ŽS 
-ikinis 1

□■ ta pati leksinė  
reikšmė (kamieno for-
manto -ij- buvimas ar 
nebuvimas) (būd-
vardžiai)

pensijinis : pensinis 
[amžius];
parapijinė : parapi-
nė [bažnyčia]

ŽS ‑ikas

◓ -ikas -iukas; 
-elis; ~ 

ŽS -ikas 
1/skol.

■ ta pati leksinė (mažy-
binė) reikšmė (daikta-
vardžiai)

kubikas191 : kubelis; 
kubiukas

ŽS ‑ikinis, ‑ė

◓ -ikinis, -ė Ø + -inis, 
-ė

ŽS -ikinis 1; 
dar žr. ŽS 
-ijinis 1

□■ ta pati leksinė  
reikšmė (kamieno for-
manto -ik- buvimas 
ar nebuvimas) (būd-
vardžiai)

keramikinė : kera-
minė [vaza];
technikinis : techni-
nis [automobilio 
pasas]

191	 Atskiru	atveju	–	dažnai	pasitaikančiame	 junginyje	Rubiko kubikas	mažybinė	reikšmė	nėra	 itin	svarbi,	 todėl	 teikiama	
vartoti	paprastą	formą	Rubiko kubas.
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
 grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑imas

◓
●

-imas -inys; -is; 
~

ŽS -imas 1 □■ a (veiksmo pavadi-
nimas) Þ b (veiksmo re-
zultatas) (veiksmažodi-
niai daiktavardžiai)

[patikslino žodžio] 
apibrėžimą : api-
brėžtį; 
[suderino kongresų 
centro plėtros] 
sprendimus : spren-
dinius

◓ -imas -ykla; ~ ŽS -imas 2 ■ ta pati leksinė reikšmė 
(vieta pagal atliekamą 
darbą) (veiksmažodiniai 
daiktavardžiai)

[Viešasis užrašas: 
Cheminis] valy-
mas : [Cheminė] 
valykla; [įrengtas 
naujas] 
sustojimas : [įreng-
ta nauja] stotelė

ŽS ‑inai

◓ -inai -iškai; ~ ŽS -inai 1 □■ ta pati leksinė  
reikšmė (prieveiksmių 
daryba, kai nėra pamati-
nių būdvardžių su 
-inas, -a192) 

[įmonės veikla] da-
linai : iš dalies [ap-
ribota]; faktinai : 
faktiškai [reikėtų 
keisti visą klavia-
tūrą]

ŽS ‑inas

● -inas Ø ŽS -inas1 
1/nauj.; plg. 
ŽS galūn. 
4/nauj.

□ vyriškos lyties asme-
nų pavadinimai193

davatkinas;
fyfinas;
žvaigždinas;
barakudinas194

192	 Išimtis	–	norminis	prieveiksmis	galutinai.
193	 Pagrindinėse	gramatikose	su	šia	priesaga	aprašyti	tik	vyriškosios	lyties	gyvūnų	(patinų)	pavadinimai	(žąsinas, gulbinas 

ir	pan.)	(žr.	DLKG	2005:	142–143).
194 Davatkinas	„vyras	davatka“;	barakudinas	„plėšrus	vyras,	siekiantis	pasipelnyti	iš	turtingos	moters“;	fyfinas	„vyriškosios	

lyties fifa	–	išpuoselėtos	išvaizdos,	bet	didesniu	intelektu	nepasižymintis	vaikinas“;	žvaigždinas	„vyriškos	lyties	žvaigž
dė	–	garsenybė“	(ND,	žiūrėta	20220315).
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
 grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑inas, ‑a

◓ -inas, -a -inis, -ė ŽS -inas2 1 ■ ta pati leksinė 
reikšmė (būdvar-
džių, o ne reikiamy-
bės dalyvių daryba)

[venkite] dirbtinos : 
dirbtinės [šypsenos]; 
[šaukia] pakartotiną : 
pakartotinį [posėdį]

ŽS ‑inčius

● -inčius -ynas ŽS -inčius 
1/psn.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (vieta, žy-
minti pamatiniu žo-
džiu pasakytų 
objektų sankaupą) 
(daikta vardžiai)

[blogai, kai mokykla 
virsta] bobinčiumi : 
bobynu

ŽS ‑inėti

-inėti ŽS -inėti 1; 
žr. M vksl. 
1.1; dar žr. 
ŽS -dinėti 1

tęstiniam nekartoti-
niam veiksmui 
reikšti

[Jau] baiginėju : esu 
bebaigianti [diserta-
ciją.]

ŽS ‑ingas, ‑a

◓ -ingas, -a -iškas, -a; 
~

ŽS -ingas 1;
dar žr. 
-iškas 7

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (nepabrė-
žiama vidinės ypa-
tybės gausa) (būd-
vardžiai)

ritmingi : ritmiški [šokiai];
efektingi : efektyvūs 
[vaistai];
simpatinga : simpatiška 
[aktorė]

-ingas, -a -inis, -ė ŽS -ingas 2;
žr. ŽS -inis 9

ypatybės gausumas, 
stiprumas ↔ esminė 
arba rūšinė ypatybė 
(būd vardžiai)

baltymingi [patiekalai] : 
baltyminiai [priedai]

ŽS ‑iniai

◓ -iniai -iškai; ~ ŽS -iniai 
1/sen.;
dar žr. ŽS 
-iai 1; ŽS 
-aliniai

■ ta pati leksinė 
reikšmė (būdo prie-
veiksmių daryba iš 
priesagos -inis, -ė 
būd vardžių)

[jaučiuosi] vidutiniai : 
vidutiniškai;
[nudažytas] violetiniai : 
violetiškai;
šimtaprocentiniai : šimtu 
procentų [teisus]



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys252

ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
 grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑inyčia

-inyčia -inė; -idė; 
~

ŽS -inyčia 1;
žr. ŽS -yčia 
1/skol., psn.

ta pati leksinė reikšmė 
(vieta kam laikyti), sveti-
ma priesaga : savos prie-
sagos (daiktavardžiai)

kiaulinyčia : kiau-
lidė

ŽS ‑ininkas

● -ininkas -ynas; ~ ŽS -ininkas 

11/psn.
■ ta pati leksinė reikšmė 
(ne asmenų pavadinimų 
daryba) (daiktavardžiai)

kainininkas : kai-
noraštis; kainynas

ŽS ‑ininkas, 
‑ė

● -ininkas, 
-ė

-tojas, -a ŽS -ininkas 

12

■ ta pati leksinė reikšmė 
(spec. asmens pavadini-
mas) (daiktavardžiai)

[vienintelis bylos] 
liudininkas : liudy-
tojas

ŽS ‑inis, ‑ė
[daryba]

◓
●

be- + 
-inis, -ė

be- + -is, 
-ė; ne- + 
-inis, -ė; 
~

ŽS -inis 1 ■ ta pati leksinė reikšmė 
(pamatiniu daiktavardžiu 
pasakyto daikto trūku-
mas) (būdvardžiai)

bekontaktinė : be-
kontaktė [kortelė];
beazotinės : beazo-
tės, neazotinės 
[trąšos]

● po- + 
-inis, -ė

~ ŽS -inis 2 □■ ta pati leksinė reikš-
mė („einantis po abstrak-
čiuoju pamatiniu daikta-
vardžiu pasakyto daikto“) 
(būdvardžiai)

pogimdyminis [lai-
kotarpis] : [laiko-
tarpis] po gimdy-
mo

◓ prieš- + 
-inis, -ė

anti-; nuo 
ko; ~

ŽS -inis 3 □■ ta pati leksinė reikš-
mė (priesagos -inis, -ė 
būdvardžiai) ypatybei, 
kuri saugo nuo pamatiniu 
žodžiu pasakyto objekto 
arba yra prieš jį nukreip-
ta, reikšti

priešrūkinis : rūko 
[žibintas];
priešvėžinis [pre-
paratas] : [prepa-
ratas] nuo vėžio
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
 grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

◓ -inis, -ė -is, -ė; ~ ŽS -inis 4 □■ ta pati leksinė reikš-
mė (daryba, kai vietoj pa-
matinio daiktavardžio yra 
žodžių junginys) (būd-
vardžiai)

daugiakultūriniai : 
daugiakultūriai 
[ryšiai];
smulkiakristalinė: 
smulkiakristalė 
[struktūra]

-inis, -ė ŽS -inis 5;
žr. ŽS -ijinis 
1;
ŽS -ikinis 1

ta pati leksinė reikšmė 
(kamieno formantų -ij- 
arba -ik- buvimas ar ne-
buvimas) (būdvardžiai)

pensijinis : pensinis 
[amžius];
technikinė : techni-
nė [apžiūra]

◓ -ėjinis, -ė; 
-tojinis, 
-ė; -ovi-
nis, -ė

kilmi-
ninkas

ŽS -inis 5 ■ ta pati sintaksinė (pažy-
minio) funkcija (daryba iš 
veikėjus reiškiančių veiks-
mažodinių daiktavardžių, 
turinčių priesagas -ėjas, 
-a; -ovas, -ė; -tojas, -a) 
(būdvardžiai)

rašytojinė : rašyto-
jų [spauda];
vertėjinė : vertėjų 
[konferencija];
žiūrovinė : žiūrovų 
[salė]

◓ -iminis, 
-ė; 
-uminis, 
-ė

-inis, -ė; 
kilmi-
ninkas; ~

ŽS -inis 6 □■ ta pati sintaksinė (pa-
žyminio) funkcija (daryba 
iš abstrakčiųjų būdvardi-
nių ir veiksmažodinių 
daiktavardžių) (būdvar-
džiai)

rinkiminė : rinkimų 
[apylinkė];
aukštuminis : 
aukštybinis
[statinys];
greituminis : grei-
tasis [liftas]

◓ -ionierius, 
-ė

-ininkas, 
-ė; ~

ŽS 
-ionierius 1;
dar žr. ŽS 
-ierius 1;

□■ ta pati leksinė reikš-
mė (asmenų pavadini-
mai), skolinta Þ sava 
priesaga (daiktavardžiai)

kolekcionierius : 
kolekcininkas

-urinysis, 
-urinioji;
-utinysis, 
-utinioji;

-urinis, 
-ė;
-utinis, -ė

ŽS -inis 
7/spec.;
žr. M įvr. 1.3

būdvardžių su -(ut)inis, 
-ė, -(ur)inis, -ė formos iš-
skiriamajai daikto ypaty-
bei reikšti sudėtiniuose 
terminuose

vidurinioji : viduri-
nė [klasė];
viršutinysis : 
viršutinis [žandi-
kaulis]
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
 grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

◓ tarpt. for-
mantas + 
-inis, -ė

-inis, -ė; 
-us, -i; ~

ŽS -inis 8; 
dar žr.:
ŽS -alinis 1,
ŽS -arinis 1,
ŽS -atinis 1,
ŽS -yvinis 1,
ŽS -orinis 1

□■ ta pati leksinė reikš-
mė (tarptautiniai forman-
tai -al-, -ar-, -at-, -yv-, 
-or- ir kt.) (būdvardžiai)

abstraktinis : abs-
traktusis [menas];
venozinis : veninis 
[kraujas]

-inis, -ė ŽS -inis 9;
žr. ŽS 
-istinis 1

ta pati leksinė reikšmė 
(asmenų pavadinimai) 
(būdvardžiai)

caristiniai : cari-
niai [laikai]

ŽS ‑inis, ‑ė
[reikšmės]

◓ -inis, -ė -ingas, -a ŽS -inis 9 esminė arba rūšinė ypaty-
bė ↔ ypatybės gausumas, 
stiprumas (būdvardžiai)

baltyminiai [prie-
dai] : baltymingi 
[patiekalai]

◓ -inis, -ė -iškas, -a ŽS -inis 10; 
žr. ŽS 
-iškas 6

esminė arba rūšinė ypaty-
bė ↔ ypatybė pagal pa-
viršinį panašumą (būd-
vardžiai)

pieninis [dantis] : 
pieniškas [mais-
tas]

● -inis, -ė -asis, -oji ŽS -inis 11 ■ ta pati gramatinė reikš-
mė (kelintas iš eilės) 
(būd vardžiai)

[Gimė] milijoninis : 
milijonasis [miesto 
gyventojas.]

ŽS ‑inis, ‑ė
[funkcijos]

◓ -inis, -ė kilmi-
ninkas

ŽS -inis 12 □■ ta pati sintaksinė 
(pažyminio) funkcija 
(požymis ne pagal rūšinę 
ypatybę, o pagal priklau-
symą) (būdvardžiai) 

temperatūriniai : 
temperatūros [svy-
ravimai];
muzikinis : muzikos 
[kūrinys]

-inis, -ė ŽS -inis 13; 
žr. S kilm. 
6.6/laisv.

daikto požymiui (me-
džiagai, iš ko kas padary-
ta) reikšti

mūro : mūrinis 
[namas];
lino : lininė [stal-
tiesė]
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
 grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

-inis, -ė ŽS -inis 14; 
žr. S kilm. 
6.7/spec.

daikto (gaminio) požy-
miui reikšti

keramikos : kera-
minės [plytelės]

ŽS ‑inkas, ‑ė

● -inkas, -ė -ininkas, 
-ė

ŽS -inkas 1 □ ta pati leksinė reikšmė 
(asmenų pavadinimai, da-
romi sutrumpinant priesa-
gą -ininkas, -ė) (daikta-
vardžiai)

vargoninkas : var-
gonininkas;
gimtadieninkė: 
gimtadienininkė

ŽS ‑inti

● -inti -uoti; 
-iuoti

ŽS -inti 1 □■ ta pati leksinė reikš-
mė (veiksmažodžiai)

aktyvinti : akty-
vuoti [elektroninę 
kortelę] 

ŽS ‑iokas

● -iokas, -ė [kieno] 
draugas, 
-ė; ~

ŽS -iokas 1/
laisv.

□ ta pati leksinė reikšmė 
(asmenų pavadinimai pa-
gal priklausymą kokiai 
grupei ar sąsają su bendra 
buvimo vieta)
(daiktavardžiai)

klasiokas : klasės 
draugas (bendra-
klasis);
kambariokė : kam-
bario draugė

ŽS ‑iovai

● -iovai ~ ŽS -iovai 1/ 
skol., žarg.; 
dar žr. ŽS 
-ovas 1/skol. 
žarg.

■ ta pati leksinė reikšmė 
(veiksmo ypatybė) (prie-
veiksmiai)

stiliovai : stilingai 
[atrodai]

ŽS ‑iovas, ‑a

● -iovas, -a -ingas, -a; 
~

ŽS -iovas 1/
skol., žarg.; 
dar žr. ŽS 
-ovai 1/ 
skol., žarg.

■ ta pati leksinė reikšmė 
(ypatybė) (būdvardžiai)

stiliova : stilinga 
[šukuosena]
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
 grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑iruoti 
(‑yruoti)

● -iruoti 
(-yruoti)

-uoti ŽS -iruoti 
1/skol.

■ ta pati leksinė reikšmė 
(tarptautinis formantas 
-ir- (-yr-)) (veiksmažo-
džiai) (Þ)

dresiravo : dresa-
vo [meškas]

ŽS ‑istas, ‑ė

◓
●

-istas, -ė -ininkas, 
-ė; ~

ŽS -istas 
1/skol.

□■ ta pati leksinė reikš-
mė (asmenų pavadinimai) 
(daiktavardžiai) (Þ)

[konkurso] finalis-
tė : finalininkė;
nobelistas : nobeli-
ninkas

ŽS ‑istinis, ‑ė

◓ -istinis, -ė -inis, -ė; ~ ŽS -istinis 1 ■ ta pati leksinė reikšmė 
(asmenų pavadinimai) 
(būdvardžiai)

caristiniai : cari-
niai [laikai]

ŽS ‑iškai

◓ -iškai -iškas, -a; 
~

ŽS -iškai ■ (veiksmo kokybė vietoj 
daikto kokybės) (prie-
veiksmiai)

[vedybos] itališ-
kai : itališkos [ve-
dybos]

ŽS ‑iškas, ‑a 
[daryba]

◓ be- + -iš-
kas, -a

be- + -is, 
-ė

ŽS -iškas 1 □ ta pati leksinė reikšmė 
(asmens ypatybė) (būd-
vardžiai) (Þ)

begėdiškas : begė-
dis [žmogus]; be-
širdiška : beširdė 
[moteriškė]

◓ -iškas, -a -is, -ė; 
-as, -a; ~

ŽS -iškas 2 □ ta pati leksinė reikšmė 
(asmens ypatybė) (būd-
vardžiai)

tiesmukiškas : ties-
mukas [žmogus]

◓ -iškas, -a -is, -ė ŽS -iškas 3 □■ ta pati leksinė reikš-
mė (daryba, kai vietoj pa-
matinio daiktavardžio yra 
žodžių junginys) (būd-
vardžiai)

lygiateisiški : ly-
giateisiai [santy-
kiai]; mažareikš-
miškas : maža-
reikšmis [įvykis]
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
 grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

◓ -ėjiškas, 
-a; -tojiš-
kas, -a

kilminin-
kas; ~

ŽS -iškas 4 □■ ta pati leksinė reikš-
mė (daryba iš priesaginių 
-ėjas, -a; -tojas, -a daik-
tavardžių) (būdvardžiai)

skaldytojiška : 
skaldomoji, skaldy-
mo [politika];
mėgėjiškas : mėgė-
jo [požiūris]

◓ tarpt. for-
mantas + 
-iškas, -a

-us, -i ŽS -iškas 5;
žr. ŽS -atiš-
kas, ŽS 
-yviškas

□■ ta pati leksinė reikš-
mė (tarptautiniai forman-
tai -al-, -at-, -yv- ir kt.)
(būdvardžiai)

liberališka : libera-
li [atmosfera]

ŽS ‑iškas, ‑a 
[reikšmės]

-iškas, -a -inis, -ė ŽS -iškas 6;
žr. ŽS -inis 
10

ypatybė pagal paviršinį 
panašumą ↔ esminė arba 
rūšinė ypatybė (būd-
vardžiai)

tautiški : tautiniai 
[šokiai]

◓ -iškas, -a -ingas, -a ŽS -iškas 7;
žr. ŽS 
-ingas 1

□■ ta pati leksinė reikš-
mė (pabrėžiama vidinės 
ypatybės gausa) (būd-
vardžiai)

konkurentiškas 
[požiūris] : konku-
rencinga [bendro-
vė]

ŽS ‑iškas, ‑a 
[funkcijos]

◓ -iškas, -a kilminin-
kas

ŽS -iškas 8 ■ ta pati 
sintaksinė (pažyminio) 
funkcija (požymis pagal 
priklausymą) (būd-
vardžiai) 

išeiviška : išeivių, 
išeivijos [litera-
tūra];
darbininkiškos : 
darbininkų [profe-
sijos]

◓ -iškas, -a kilminin-
kas

ŽS -iškas 
9/sen.

■ ta pati sintaksinė (pa-
žyminio) funkcija (požy-
mis pagal veikėjo priklau-
symą kokiai tautybei) 
(būdvardžiai)

[Anglijos pareigū-
nai į Lietuvą at-
skraidino būrį] lie-
tuviškų : lietuvių, 
Lietuvos [nusikal-
tėlių.]
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
 grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑iškis, ‑ė

◓ -iškis, -ė -ininkas, 
-ė

ŽS -iškis 1 ■ ta pati leksinė 
reikšmė (asmens ypa-
tybė ne pagal kilmę, o 
pagal užsiėmimą) 
(daiktavardžiai)

dvasiškis : dvasi-
ninkas

ŽS ‑itorius, ‑ė

● -itorius, 
-ė

-tojas, -a ŽS -itorius 
1/skol.

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (asmenų pa-
vadinimai pagal atlie-
kamą veiksmą) (daik-
tavardžiai) ( Þ)

auditorius : audi-
tuotojas;
investitorius : in-
vestuotojas

ŽS ‑yvinis, ‑ė

◓
◒195

-yvinis, -ė -inis, -ė; 
-us, -i

ŽS -yvinis 
1/psn.

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (tarptautinis 
formantas -yv-) (būd-
vardžiai) (Þ)

administratyvinės : 
administracinės 
[drausminimo prie-
monės];
alternatyvinis : al-
ternatyvus [planas]

ŽS ‑yviškas, ‑a

◓ -yviškas, 
-a

-us, -i ŽS -yviškas, -a 
1/psn.

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (tarptautinis 
formantas -yv-) (būd-
vardžiai)

perspektyviška : 
perspektyvi [veikla]

ŽS ‑izuoti

◓ -izuoti -inti; -uoti ŽS -izuoti 
1/skol.

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (tarptautinis 
formantas -iz-) 
(veiksmažodžiai ir 
iš jų padaryti daikta-
vardžiai) (Þ)

konkretizuoti : 
(su)konkretinti 
[užduotį];
katalogizuoti : ka-
taloguoti [karto-
grafijos šaltinius]

195	 Į	KP	L	1	(2005)	buvo	įdėti	keli	būdvardžiai	(administratyvinis, -ė, aktyvinis, -ė, alternatyvinis, -ė)	su	nuoroda	į	KP	ŽS.
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
 grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑ka

◓ -ka Ø ŽS -ka 1/skol. ■ ta pati leksinė 
reikšmė (maloninis, 
familiarus ar menki-
namasis atspalvis) 
(daiktavardžiai)

kaimynka : kai-
mynė;
vagilka : vagilė

◓ -ka Ø ŽS -ka 2/skol. ■ ta pati leksinė 
reikšmė (maloninis ar 
familiarus atspalvis; 
asmenų pavadinimai) 
(daiktavardžiai)

Romka : Romas;
Rūtka : Rūta

◓ -ka Ø ŽS -ka 3/skol., 
žarg.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (familiarus 
atspalvis; vietų, įstai-
gų pavadinimai) 
(daiktavardžiai)

univerka : universi-
tetas

ŽS ‑kė

◓ -kė Ø ŽS -kė 1/skol. ■ ta pati leksinė 
reikšmė (daikta-
vardžiai)

[šaškių] damkė : 
dama;
špargalkė : šparga-
lė (paruoštukas)

◓ -kė Ø ŽS -kė 2/skol. ■ ta pati leksinė 
reikšmė (maloninis ar 
familiarus atspalvis; 
asmenų pavadinimai) 
(daiktavardžiai)

Gražkė : Gražina, 
Gražinutė

◓ -kė Ø ŽS -kė 3/skol. ■ ta pati leksinė 
reikšmė (familiarus 
atspalvis; vietų, įstai-
gų pavadinimai) 
(daiktavardžiai)

Gediminkė : Gedi-
mino prospektas

-kė -uotė ŽS -kė 4/skol.; 
žarg.; žr. ŽS 
-ovkė/skol.; 
žarg.

ta pati leksinė reikšmė 
(neoficialių renginių 
pavadinimai) (daikta-
vardžiai)

cementovkė : ce-
mentuotė



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys260

ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
 grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑menas

● -menas, 
-ė

-ininkas, 
-ė; ~

ŽS -menas 
1/skol.

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (asmenų pa-
gal veiklos pobūdį pa-
vadinimai) (daiktavar-
džiai) (Þ)

sportsmenas : spor-
tininkas;
džiazmenas : džia-
zininkas

ŽS ‑nas, ‑a

● -nas, -a -us, -i ŽS -nas 1/skol.; 
sen.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (ypatybė) 
(būdvardžiai)

solidnas : solidus 
[žmogus];
[ne visi geba dirbti 
su tokiais] delikat-
nais : delikačiais 
(subtiliais, jaut riais) 
[instrumentais]

ŽS ‑orinis, ‑ė

◓ -orinis, -ė -inis, -ė; ~ ŽS -orinis 1 □■ ta pati leksinė 
reikšmė (būdvardžiai)

iliuzorinis : iliuzinis, 
iliuzijų [pasaulis]

ŽS ‑orius, ‑ė

◓ -orius, -ė -tojas, -a; 
-ininkas, 
-ė; -ovas, 
-ė; -alius, 
-ė

ŽS -orius 
1/ skol.

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (asmenų pa-
vadinimai) (daikta-
vardžiai)

šnekorius : šne-
kovas;
rūkorius : rūkalius

ŽS ‑ovai

● -ovai ~ ŽS -ovai 1/ 
skol., žarg.; dar 
žr. ŽS -iovai 
1/ skol., žarg.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (veiksmo 
ypatybė) (prie-
veiksmiai)

jėgovai : taikliai 
(puikiai) [išverstas 
filmo pavadinimas]

ŽS ‑ovas

● -ovas -iklis ŽS -ovas 
11/vert.

■ ta pati leksinė reikš-
mė (prietaisų pavadi-
nimai) (daiktavardžiai)

autoatsakovas : 
autoatsakiklis
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
 grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑ovas, ‑a

● -ovas, -a -iškas, -a; 
~

ŽS -ovas 
12/skol., žarg.; 
dar žr. ŽS -iovas 
1/skol., žarg.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (ypatybė) 
(būdvardžiai)

pankovas : pankiš-
kas (pankų stiliaus) 
[sijonas]

ŽS ‑ovkė

● -ovkė -uotė ŽS -ovkė 
1/skol., žarg.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (neoficialių 
renginių pavadinimai) 
(daiktavardžiai)

cementovkė : ce-
mentuotė

ŽS ‑ščikas, ‑ė

◓ -ščikas, -ė -ininkas, 
-ė; -tojas, 
-a; ~

ŽS -ščikas 
1/skol., žarg.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (asmenų pa-
vadinimai, dažnai 
menk. atspalvio) 
(daiktavardžiai)

kinščikas : kininin-
kas (kino profesio-
nalas);
reklamščikas : rek-
lamininkas

ŽS ‑telti (‑telėti)

-telti (-te-
lėti)

-terti
(-terėti)

ŽS -telėti 1;
žr. ŽS -terėti 1

akimirkos veiksmažo-
džiai ir iš jų padaryti 
daiktavardžiai

luktelti (luktelėti) : 
lukterti (lukterėti)

ŽS ‑terti 
(‑terėti)

● -terti, 
-terėti

-telti, -te-
lėti

ŽS -terėti 1/trm.;
dar žr. M vksm. 
2.6; M vksm. 2.7

□ akimirkos veiksma-
žodžiai ir iš jų pada-
ryti daiktavardžiai

žvilgterti (žvilgterė-
ti) : žvilgtelti (žvilg-
telėti)

ŽS ‑tojas

◓ -tojas -iklis; -tu-
vas; ~

ŽS -tojas 1/vert. ■ ta pati leksinė 
reikšmė (įrankių ir 
kitų darbo priemonių 
pavadinimai) (daikta-
vardžiai)

[nešiojamojo kom-
piuterio] aušinto-
jas : aušintuvas
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
 grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

◓ -tojas -iklis; 
-alas; ~

ŽS -tojas 
2/vert.

■ ta pati leksinė reikš-
mė (medžiagų pavadini-
mai) (daiktavardžiai)

[skalbinių] minkš-
tintojas : minkštiklis;
[oro] gaivintojas : 
gaiviklis

Plg. ŽS -ėjas

ŽS ‑ukė

◓ -ukė -vietis, -ė ŽS -ukė 1 ■ ta pati leksinė reikš-
mė (patalpa ar kita vie-
ta, skirta kokiam nors 
žmonių skaičiui) (daik-
tavardžiai)

[apsigyvenome] 
dvejukėje : dvivie-
tyje

◓ -ukė kelintinis 
skaitvardis 
+ -ukas, 
-iukas; ~

ŽS -ukė 2 ■ ta pati leksinė reikš-
mė (viešojo susisiekimo 
troleibusas ar autobusas 
pagal priskirtą numerį) 
(daikta vardžiai)

[lipkim į] devyniu-
kę : devintuką

◓ -ukė -etas 
(-ertas); 
-et-(-ert-) 
+ -ukas

ŽS -ukė 3 ■ ta pati leksinė (kuopi-
nė – grupės, komandos 
ar pan.) reikšmė (daikta-
vardžiai)

[pasaulio lyderių] 
aštuoniukės : aš-
tuoneto [susiti-
kimas]

ŽS ‑umas

◓ -umas -is ŽS -umas 1 abstrakčios medžiagų 
savybės pavadinimas ↔ 
konkrečios medžiagų 
savybės matų pavadini-
mas (daiktavardžiai)

[oro] drėgnumas : 
drėgnis;
[elektros srovės] 
stiprumas : stipris

◓ -umas -imas; 
-ymas; 
-ybė; ga-
lėjimas ką 
daryti; ~

ŽS -umas 2 □■ ta pati leksinė 
reikšmė (galimų ypaty-
bių pavadinimai, pada-
ryti iš esamojo laiko ne-
veikiamųjų dalyvių) 
(daiktavardžiai)

[užtikrina] galimu-
mą : galimybę (ga-
lėjimą) [plėsti pre-
kybos tinklą]; 
[kviečių derliaus] 
priklausomumas : 
priklausymas [nuo 
tręšimo sistemų]
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ĮNKR SĄVADAS (6)

Šal-
tinis

Variantai
Sisteminis 

varianto a ti-
pas / funkci-

nis tipas

Varijavimo 
vartosenoje pa-
 grindas ir nor-
minė varianto 

a vertė

Konkreti 
variantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

ŽS ‑uotas, ‑a

◓ -uotas, -a -otas, -a ŽS -uotas 1 □■ ta pati darybos 
reikšmė (paprastai – 
ypatybių, reiškiančių 
paviršiaus savybių gau-
sumą, pavadinimai, pa-
daryti iš moteriškosios 
g. daiktavardžių) (būd-
vardžiai)

kalvuota : kalvota 
[apylinkė];
garbanuotas : gar-
banotas [ėriukas]

● -uotas, -a -ingas, -a;
-inis, -ė

ŽS -uotas 2 ■ ta pati darybos reikš-
mė (rūšinės, esminės ar 
vidinių savybių gausu-
mo ypatybės) (būd-
vardžiai)

kreiduotas : kreidi-
nis [popierius];
piniguotas : pini-
gingas [vyras]

ŽS ‑uška

◓ -uška ~ ŽS -uška 
1/skol., sen.

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (sava : skolinta 
priesaga) (daikta-
vardžiai)

voveruška : vove-
raitė („toks gry-
bas“);
vakaruška (stil.) : 
vakaronė

ŽS ‑uva

●
●

-uva – ŽS -uva 
1/nauj.

□ nauja darybos reikš-
mė „abstrakčiai suvo-
kiama pamatiniu žodžiu 
žymimo dalyko ypaty-
bė“ (daiktavardžiai)

liūdnuva;
neaiškuva196

Šiame skyriuje apžvelgiami dvejopi – skolinti ir lietuviški – baigmenys, o pastarieji dar 
skirstomi į darybos variacijas, darybos reikšmės variacijas ir vedinių funkcijų variacijas.

I. Skolinti baigmenys. [ŽS ‑abilus 1/skol.]. Šį baigmenį turintys būdvardžiai 
lietuvių kalboje gerai parodo, kaip vartosenoje susidaro žodžių su skolintomis priesagomis 

196	 Šių	naujažodžių	reikšmės	nurodytos	komentaruose	po	lentele,	skyrelyje [ŽS	uva	1/nauj.].
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variacijų ir kokia gali būti tolesnė šių pokyčių kryptis. Vartosenoje funkcionuoja ir nežymiai 
gausėja skolinių iš anglų kalbos, kuriuose galima išskirti baigmenį -abilus, -i. KP l 1 (2005 
ir 2013) buvo įdėti du skoliniai, komunikabilus, -i (| bendraujantis, -i; linkęs, -usi, gebantis, 
-i bendrauti) ir respektabilus, -i (|| orus, -i; garbus, -i; gerbtinas, -a), kaip turintys lietuviškų 
atitikmenų197. nDk fiksuota naujų skolinių (arba ir lietuvių kalboje pasidarytų žodžių) su 
šiuo baigmeniu, taip pat iš jų padarytų būdo prieveiksmių, ir kai kurie iš jų arba turi 
aplietuvintą variantą vartosenoje, arba teoriškai gali jį turėti, taigi sudaro variacijas.

Bendra šios priesagos darybos reikšmė „gebantis daryti (ar galintis turėti) tai, kas 
pasakyta pamatiniu žodžiu“. tokių skolinių adaptacija lietuvių kalboje ir konkurencija su 
variantiškomis raiškos priemonėmis nevienoda. Matyti polinkis, kad dažniau ir ilgiau 
vartojami skoliniai įgyja konkurentų. Pagal variacijų pobūdį galima skirti tris tokių 
skolinių grupes:
1)  neturintys aplietuvintų ar tikslių vienažodžių lietuviškų atitikmenų skoliniai, pavyz-

džiui: interoperabilus, -i „gebantis automatiškai veikti drauge (apie informacines 
sistemas)“; infektabilus, -i „galintis ar galimas užkrėsti“; patentabilus, -i „galimas 
patentuoti“; prezentabilus, -i „tinkamas, prideramas (pasirodyti, pateikti); išvaizdus“ 
ir kt., pavyzdžiui:

Pasak M. Striogos, remiantis įvairių tyrimų duomenimis, jei PgR tyrimas teigiamas, bet 
Ct >30, tai infektabilus virusas jau nėra išskiriamas, kitaip tariant, žmogus negali užkrės-
ti kitų, jei iš jo paimtame mėginyje virusą pavyko aptikti tik po daugiau nei 30 genetinės 
medžiagos dauginimo ciklų. (delfi.lt, 2021-08-08)

tokia realybės dichotomija – vienoje pusėje herojų herojai, kitoje – niekšų niekšai. tik 
panašu, kad niekšų gretos plinta viruso greičiu, o herojų tuoj neliks. nes vienas herojus ne 
taip pakalbėjo nuotolinio interviu metu (kiaurą parą į klausimus atsakinėjantis pervargęs, 
nežinia kada valgęs administracijos vadovas ne visai “prezentabiliai” kažką pakramtė į 
eterį) – komentarai sprogo pasipiktinimu. (delfi.lt, 2020-04-06)

2) turintys lietuviškų atitikmenų skoliniai, taigi sudarantys leksikos variaciją [l skol.], 
pavyzdžiui: adaptabilus, -i | gebantis, -i prisitaikyti; komunikabilus, -i | bendraujan-
tis, -i; linkęs, -usi (gebantis, -i) bendrauti; rentabilus, -i | pateisinantis, -i išlaidas; 
apsimokantis, -i; pelningas, -a; respektabilus, -i || 1. garbingas, -a; garbus, -i; pado-
rus, -i; 2. gerbtinas, -a; vertas, -a pagarbos; transportabilus, -i || važus, -i; aerotrans-
portabilus, -i || skraidus, -i198, pavyzdžiui:

ŽiniŲ RaDijo ViZija
Kurti Žinių radiją - kaip laisvą ir respektabilų media kanalą, kuriame savo žiniomis bei 
patirtimi dalintųsi savo srities geriausieji. (ziniuradijas.lt, iki 2021)

197 Čia nurodomi KP l 1 (2013) leidimo vertinimo laipsniai; KP l 1 (2005) leidime jie buvo atitinkamai griežtesni: komu-
nikabilus, -i kaip šalutinis normos variantas, respektabilus, -i – kaip vengtinas.

198 Pavyzdžiai paimti iš rašomos KP dalies „Žodžių sandara“.
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Kalnų krištolo preparatu purkšti augalai gauna šviesos jėgos. Suprantamiau kalbant, pus-
brangis akmuo padeda augalui įgyti gerą formą. „javai nuo vėjo neišvirsta. augalai tampa 
atsparesni blogam orui ir visokioms ligoms“, – lenkdama pirštus vardijo M. Voegele. juo 
pasikliaujama ir kai norima, kad įvairios uogos ir vaisiai geriau laikytųsi, sandėliuotųsi, 
būtų transportabilūs. (delfi.lt, 2018-11-26)

3) skoliniai, turintys aplietuvintų variantų, t. y. pagal ĮnKR sistematiką priklausantys 
aptariamam žodžių sandaros sisteminiam tipui [ŽS -abilus 1/skol.].

Vartosenoje matyti nedidelis polinkis kai kurių ilgiau vartojamų skolinių (pavyzdžiui, 
komfortabilus, -i; konkurentabilus, -i; konvertabilus, -i; variabilus, -i) baigmenį -abilus, -i 
keisti lietuviškomis priesagomis -iškas, -a, -ingas, -a ir kt., plg.:

lietuvos stiprybė – visus metus neužšąlantis Klaipėdos uostas su tranzitui itin palankia 
geografine padėtimi. tačiau norint būti konkurencinga jūrine valstybe – tik uosto neuž-
tenka. (atviraklaipeda.lt, 2020-08-03)

S.Hekimis atsižvelgia į daugiau nei 120 metų sulaukusių žmonių gyvenimo sąlygas. Pasak 
jo, šios sąlygos buvo toli gražu ne tokios komfortiškos, kaip dabar. (lrytas.lt, 2019-05-10)

lietuviškos kilmės hibridų su priesaga -abilus, -i dar neaptikta, tik greičiausiai pačioje 
lietuvių kalboje (socialiniame tinkle) pagal analogiją su komunikabilus, -i pasidarytas 
žodis feisbukabilus, -i „kuris aktyviai bendrauja „facebook“ socialiniame tinkle“ (nD).

[ŽS ‑atorius/skol.], [ŽS ‑ierius/skol.], [ŽS ‑istas/skol.], [ŽS ‑izuoti/skol.] ir kt. Su 
tarptautiniais žodžiais į lietuvių kalbą yra atėję ir kitų baigmenų, su kuriais ilgainiui 
pasidaryta ir lietuviškų žodžių, o skoliniams sukuriama aplietuvintų konkurentų. tiria-
muosiuose kalbos rekomendacijų šaltiniuose šios variacijos pateiktos nesistemiškai: iš-
skyrus veiksmažodžių baigmenį -izuoti, į antraštyną pačių baigmenų neiškeliama, o 
pagal abėcėlę vedinių pateikiama vos vienas kitas, nors RekB taisymų fiksuota daugiau. 
Sistemiškumo nelabai galima ir norėti, nes ne visi tą patį baigmenį turintys skoliniai be 
atodairos leidžiasi aplietuvinami ar sulietuvinami. Vartosena rodo, kad galima kalbėti 
tik apie mažesnius ar didesnius šių variacijų narių konkurencijos polinkius. Skirtinos 
keturios variacijų grupės (pavyzdžiu imkime žodžius su baigmenimis asmenų pavadini-
mams reikšti):
1)  su skoliniu, turinčiu tarptautinį baigmenį, konkuruoja lietuviškas atitikmuo (verti-

nimo laipsnių gali būti įvairių – nuo neteiktino iki normos variantų), pavyzdžiui: 
arendatorius, -ė svet. ntk. = nuomotojas, -a; aviatorius, -ė tarpt. | 1. oreivis, -ė; 2. la-
kūnas, -ė; 3. sklandytojas, -a (KPP2);

2)  su skoliniu, turinčiu tarptautinį baigmenį, konkuruoja aplietuvintas atitikmuo; ve-
dinys gali būti pasidaromas, pavyzdžiui, iš aplietuvinto veiksmažodžio: iliustratorius, 
-ė : iliustruotojas, -a (← iliustruoti) ar daiktavardžio: eksperimentatorius, -ė : ekspe-
rimentininkas, -ė (← eksperimentas) greta dar vieno varianto eksperimentuotojas, -a 
(← eksperimentuoti), pavyzdžiui:
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lietuva gali didžiuotis daugybe puikių iliustratorių, dailininkų ir grafikos dizainerių, 
kurių darbai puošia skaitomiausių autorių knygų puslapius. (alkas.lt, 2021-10-18)

5 mln. Švedijos kronų (445 tūkst. eurų) premija kasmet įteikiama vienam ar keletui laurea-
tų. apdovanojami gali būti rašytojai, iliustruotojai, leidėjai, skaitytojai, aktyvūs skaitymo 
propaguotojai. (respublika.lt, 2011-03-29)

naujų darbuotojų ieškantys darbdaviai pateikia vos du reikalavimus: norime jokių alergijų 
neturinčių ir kompiuteriu naudotis mokančių degustatorių. (delfi.lt, 2018-08-01)

Didžiausias iššūkis – sudominti ne tik ekspertų komisiją, bet ir kiekvieną vynui neabejin-
gą degustuotoją, todėl renginį pasiekia įdomiausių vynuogių veislių vynai, atkeliavę iš 
garsiausių vyno regionų. (delfi.lt, 2015-05-29)

3)  skolinys sudaro nulinę variaciją, t. y. neturi konkurentų ir nelietuvinamas199, pavyz-
džiui: kolonizatorius, -ė, operatorius, -ė;

4)  variacijos nariai gali „išardyti“ variaciją, įgaudami reikšmės skirtumų ([šalies] dik-
tatorius, -ė ↔ [madų] diktuotojas, -a200; [mokinio] repetitorius, -ė ↔ [koncerto] 
repetuotojas, -a), pavyzdžiui:

laiško, kuris buvo įmestas į pašto dėžutę 2004 metais ir adresatą pasiekė tik dabar, siun-
tėjas norėjo tik informuoti savo sūnaus repetitorių, kad papildomų pamokų jo vaikui ne-
beprireiks. (lrytas.lt, 2013-11-13)

Meras pritarė, kad Biržus reikia auginti ant dvasinio pamato. Pavyzdžiui, kai turistai išeis 
į gatves, dainuotojai ar šokėjai galėtų rengti repeticijas lauke kaip Kinijoje. juk turistams 
nesvarbu, kaip tie repetuotojai dainuoja, svarbu – dainuoja. (kelmes.krastas.lt, 2015-05-08)

antrosios grupės variacijos yra gausios, taigi vyksta aktyvi jos narių konkurencija: esa-
ma stipraus polinkio kalbamus skolinius aplietuvinti.

Baigmuo -istas, -ė ne tik rodo ryškų polinkį būti lietuvinamas ( finansistas, -ė : fi-
nansininkas, -ė; kompiuteristas, -ė : kompiuterininkas, -ė; violončelistas, -ė : violončeli-
ninkas, -ė ir t. t.), bet ir vartojamas hibridiniams dariniams pačioje lietuvių kalboje da-
ryti, taigi variacijų laukas dar labiau išsiplečia. nDk tokių hibridų fiksuota visas pluoštas 
(atrankistas, -ė; atšilistas, -ė; dabartistas, -ė; delfistas, -ė; burbulistas, -ė; garsistas, -ė; 
laisvistas, -ė; maršistas, -ė; plėtristas, -ė; rankdarbistas, -ė; rinkodaristas, -ė; smegenis-
tas, -ė; spurgistas, -ė; šeimistas, -ė; šiuolaikinistas, -ė; tikrovistas, -ė; vabalistas, -ė; vien-
kiemistas, -ė; žmogteisistas, -ė ir kt.). tiesa, ne visi jie atskirai turi konkurentų, nes kar-
tais sukuriami specialiais tikslais ir būdingesni laisvajam stiliui, pavyzdžiui:

199 jeigu lietuvių kalboje vartojami tos pačios šaknies veiksmažodžiai, sistemiškai asmens pavadinimą galima pasidaryti 
(plg. kolonizuotojas, -a ← kolonizuoti), tik ne visada ši galimybė vartosenoje realizuojama.

200 Vartojama ir mados diktatorius, -ė.
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Vieni klubo nariai savo automobilius įsimylėję, rodos, amžiams. o kai kurie savuosius 
parduoda ir perka dar senesnius, dar retesnius. Žmonės, įsigiję jų „vabalus“, dažniausia 
tampa naujais klubo nariais. „Vabalistams“, kaip ir kitiems senų automobilių mėgėjams, 
nerūpi pelnas, pinigai, jiems svarbesni natūriniai mainai – vieną automobilį pakeisti į kitą. 
(delfi.lt [iš žurnalo „Keturi ratai“), 2013-10-12)

Deja, bet dar yra verslininkų ar verslo organizacijų, kurios [kurie. – R. M.] gyvena vedini 
lietuviui taip būdingo vienkiemisto sindromo arba užduodami tik vieną primityvų klau-
simą – o KaS Man iŠ to? (15min.lt, 2019-08-29)

Baigmuo -istas, -ė bent daliai žodžių (asmenų pavadinimams) neretai suteikia menkina-
mąjį ar ironiškąjį funkcinį atspalvį. Pastaruoju metu šį polinkį gerai rodo naujų partijų, 
judėjimų atstovų pavadinimai tada, kai norima išreikšti neigiamą kalbėtojo santykį su 
jais, pavyzdžiui:

Vakarų Europos politikai savo oponentams dažniausiai klijuoja „populistų“ etiketes. tai 
dažnai daro ir visą Europą po savo padu laikanti a. Merkel, tačiau ir ji pati pataikauja 
miniai. Štai pernai, po Šv. gretos „atšilistų“ apeigų Berlyne kanclerė, siekdama įsiteikti 
sveiką protą praradusiai miniai, spaudos konferencijoje kalbėjo, kad „greta thunberg pa-
skatino mus veikti greičiau“. (delfi.lt, 2020-01-06)

nors ir gan smarkiai generalizuota, tačiau bent 85 proc. teisingai rašo šis vyras. tikrai 
kairieji populistai, vadinami žmogaus teisių, bet ne įstatymo gynėjai ima nevaržomai siau-
tėti. lietuvoje seniai nėra nė vienos dešiniosios partijos. tie lietuviški „žmogteisistai“201 
iš inercijos kaip nususę šunys loja ant konservatorių, nors anie yra visiški liberalai. (delfi.lt 
[straipsnio komentaras], 2020-07-08)

tokių pavadinimų gali būti sukuriama ir ne vienas darybinis variantas, o turintieji baig-
menį -istas, -ė tokioje variacijoje kaip tik pasižymi neigiama konotacija, plg. nD fiksuo-
tus pavyzdžius:

laisvistas, -ė („laisvės partijos narys“) : laisvietis, -ė; laisvininkas, -ė; laisvūnas, -ė;
maršistas, -ė, šeimistas, -ė202 („judėjimo „lietuvos šeimų sąjūdis“ ir „Didžiojo šeimos gy-

nimo maršo“ dalyvis“) : maršietis, -ė; maršininkas, -ė; šeimamaršininkas, -ė; šeima-
maršis, -ė.

taigi baigmuo -istas, -ė patenka tarsi į dvikryptį darinių srautą: jį turintys skoliniai lietu-
vinami, kad žodis taptų neutralus (programistas, -ė : programuotojas, -a), o vartoti hibri-
diškai jį linkstama, kad žodis įgautų neigiamą konotaciją (maršininkas, -ė : maršistas -ė).

201 nD yra ir pamatinis šio vedinio žodis – naujadaras žmogteisės „perdėtai iškeliamos žmogaus teisės, pabrėžiant individo 
poreikius ir nepaisant viešojo gėrio“ (nD, žiūrėta 2022-09-12).

202 naujadaras šeimistas, -ė šnekamojoje kalboje turi ir kitą reikšmę – „šeimos gydytojas“, tik be neigiamo atspalvio.
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[ŽS ‑alinis, ‑ė/skol.], [ŽS ‑ališkas, ‑a/skol.], [ŽS ‑arinis, ‑ė/skol.], [ŽS ‑atinis, ‑ė/
skol.], [ŽS ‑atiškas, ‑a/skol.], [ŽS ‑yvinis, ‑ė/skol.], [ŽS ‑yviškas, ‑a/skol.], [ŽS ‑orinis, 
‑ė/skol.] ir kt. tiriamuosiuose rekomendacijų šaltiniuose gausiai taisomi tarptautiniai 
būdvardžiai, lietuvių kalboje prieš priesagą -inis, -ė turintys tarptautinių formantų -al-, 
-ar-, -at-, -et-, -yv-, -or-, -oz- ir kt. Šių formantų arba atsisakoma ir paliekama priesaga 
-inis, -ė, arba formantai paliekami tiesiai prie galūnės -us, -i, pavyzdžiui:

amoralinis : amoralus [elgesys],
eksperimentalinis : eksperimentinis [bandymas],
cerebralinis : cerebrinis [paralyžius],
funkcionalinis : funkcionalus [drabužis],
legendarinė : legendinė [asmenybė],
preliminariniai : preliminarūs [apskaičiavimai].

iš dabartinės vartosenos būdvardžiai su minėtais formantais akivaizdžiai traukiasi, 
taigi konkurencija silpsta bendrinės kalbos normos naudai. Vienu kitu atveju tokių būd-
vardžių užsilieka, išsiskyrus variacijos narių reikšmėms, taigi išnykus pačioms variaci-
joms, pavyzdžiui:

materialinė [gerovė] ↔ materialusis [paveldas],
realinė [gimnazija] ↔ realus [sprendimas].

[ŽS ‑akas/skol., žarg., ŽS ‑iakas/skol., žarg.], [ŽS ‑ka/skol., žarg.], [ŽS ‑kė/skol., žarg.], 
[ŽS ‑iovas/skol., žarg., ŽS ‑ovas 12/skol., žarg.], [ŽS ‑ščikas/skol., žarg.]203. iš visų sko-
lintų baigmenų išsiskiria pluoštas tokių, kurie būdingi žargoniniams žodžiams. Šių baig-
menų kelias į lietuvių kalbą – dažniausiai per skolinius iš rusų kalbos (pavyzdžiui, chal-
turščikas, -ė) ir tolesnis plitimas vartosenoje, darantis hibridinių vedinių. Beje, į Sąvadą 
įtraukti slaviškieji žargoniniai baigmenys, pasitaikantys viešojoje, į bendrinę atmainą 
orientuotoje vartosenoje, patenka į slaviškų priesagų, dažniausiai vartojamų pačiame 
žargone, sąrašą (žr. Kudirka 2022).

Klasifikacijos tikslais ne visada įmanoma atskirti, ar žodžiai su šiais baigmenimis 
pasiskolinti, ar padaryti lietuvių kalboje, jeigu jų šakninė morfema yra skolinta (pavyz-
džiui, antisistemščikas, -ė; reklamščikas, -ė). Kalbos normų atžvilgiu tai nėra esminis 
dalykas; svarbiau, kokias funkcijas ir kiek plačiai atlieka tokie žodžiai, kaip skatina po-
kyčius, koks jų santykis su lietuviškomis raiškos priemonėmis.

tokie žargoniniai žodžiai dabartinėje viešojoje vartosenoje kartais sudaro variacijas 
su neutraliaisiais bendrinės kalbos variantais. Sovietmečiu žodžiai su šiais skolintais 
baigmenimis funkcionavo iš esmės privačioje sakytinėje kalboje arba buvo vartojami 
motyvuotai kaip stilistinė priemonė, tačiau viešojoje vartosenoje buvo reti. KPP2 (1985) 
dėl daugelio šių baigmenų nebuvo teikiama jokių rekomendacijų, greičiausiai manant, 

203 iš ĮnKR sąvado išrinkti ir čia suminėti tik ryškesni žargoniniai baigmenys, Sąvade jų pateikiama daugiau.
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kad viešojoje vartosenoje žargonybės – nei skoliniai, nei hibridiniai vediniai – neturėtų 
plisti. Įdėta tik kiek daugiau skolinių su baigmenimis -ščikas, -ė ir -ka (-kė).

Dabartinei viešajai vartosenai „šnekiškėjant“, hibridinių vedinių su šiais baigmenimis 
galima aptikti ir rašytinėje atmainoje, pirmiausia socialiniuose tinkluose, taip pat žinia-
sklaidoje (įvairių veikėjų citatose ir atpasakojamuose pokalbiuose), net kūrinių pavadini-
muose204. Dažniausiai tai daiktavardžiai – asmenų, konkrečių objektų ar reiškinių pava-
dinimai, taip pat būdvardžiai su baigmeniu -ovas, -a (-iovas, -a) (ir iš tokių būdvardžių 
daromi būdo prieveiksmiai). Paprastai, vartojant šiuos hibridinius vedinius, suvokiamas 
jų žargoniškumas ir siekiama pagyvinti raišką ar norima tapatintis su adresatais.

Baigmuo -akas (-iakas) [ŽS ‑akas/skol., žarg., ŽS ‑iakas/skol., žarg.] gana dažnas 
lietuviškuose vediniuose – vardažodinės arba veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadi-
nimuose (dėl jo vartojimo žargone žr. Kudirka 2022). DVK ir nDk fiksuoti tokie vediniai 
(kai kurie – tik nebendrinėse atmainose, ypač interneto elektroninėje komunikacijoje):

baisiakas „1. baisus dalykas; 2. baisūnas“ (ir baisiakiškas, -a);
baudžiakas „1. baudžiamoji byla; 2. baudžiamoji teisė“;
buitiakas „1. namų apyvokos daiktai; 2. viešas kalbėjimas buitiniu stiliumi“;
čiliakas „viešojo maitinimo tinklas Čili pica“;
išmaniakas „išmanusis telefonas“;
kraupiakas „kraupus dalykas“;
laižiakas „laižymasis“ (aistringas bučiavimasis);
miniakas „mini sijonas“;
naujakas „naujieji metai, jų sutikimas“;
pigiakas „pigi prekė“;
siaubiakas „siaubingas dalykas; siaubą varantis kūrinys (paprastai filmas)“; 
šaltiakai „šaltibarščiai“;
žiauriakas „žiaurus dalykas“.

Šių hibridų aptikta ir bendrinės kalbos vartojimo srityse, pavyzdžiui:

( facebook.com, žurnalo „a-Zet“ viršelis, 2017, nr. 2)

204 Plg. dar 2003 m. „garnelio“ leidyklos išleistą ir vėlesnių leidimų sulaukusią britų autorės louise Rennison knygą paau-
gliams „Meilutis, stringai ir laižiakas: Džordžijos nikolson išpažintys“.
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Žmonių atmintis trumpa. Mobiliakų ir feisbukų amžiuje ji trumpėja ne dienom, net ne 
valandom, o minutėm. (delfi.lt, apžvalgininko straipsnis, 2014-07-10)

Monika Šalčiūtė stengiasi nuolat atsakyti į jos gerbėjų jai užduodamus klausimus. Šįkart 
vienas jų paklausė, kodėl interneto sensacija vadinama mergina nereklamuoja tiek daug 
prekių ar paslaugų, kaip kiti žinomi žmonės. <…> M. Šalčiūtė žodžių į vatą nevyniojo: „Yra 
daug priežasčių dėl mano tokio pasirinkimo. Pirma, aš jau geriau eisiu dirbti į „čileką“, 
negu reklamuosiu „š…“ dėl pinigų.“ (delfi.lt, 2016-08-06)

(5braskes.lt, 2012-12-31)

nenorėčiau, kad Houellebecqas taptų svarbiausiu mūsų laikų rašytoju – jo rašymo stilius 
toks pat bejausmis, kaip ir jo pranašystės. Bet lietuvių rašytojams principingai vengiant 
bet kokio literatūros aktualumo ir politiškumo, šitoks hiperrealus siaubiakas išbudina. 
(literaturairmenas.lt, 2016-01-15)

Dažnu atveju šie hibridai išskiriami kabutėmis arba pasviruoju šriftu, taigi rodo sąmo-
ningą tekstų autorių pasirinkimą.

Žodžiai su baigmeniu -ščikas, -ė [ŽS ‑ščikas/skol., žarg.], reiškiantys dažnai su kokia 
nors veikla susijusio veikėjo pavadinimą, taip pat turi ryškų žargoninį, kartu ir menkinamąjį 
atspalvį (dėl jo vartojimo žargone žr. Kudirka 2022). Žodžių su šiuo baigmeniu DVK ir nD 
fiksuota mažėliau, vėlgi turint galvoje, kad ne visada galima atskirti, kada žodis skolintas, 
o kada pasidarytas lietuvių kalboje: adrenalinščikas, -ė, bohemščikas, -ė, fonogramščikas, -ė, 
konjunktūrščikas, -ė, piarščikas, -ė, reklamščikas, -ė, pavyzdžiui:

o kalbant rimtai, iš tikrųjų man, žinoma, būdingi kai kurie anksčiau išvardyti hipsterio 
bruožai (neskaitant kompiuterio). Bet jaučiuosi labiau bohemščikė negu hipsterė. Kaip sakiau, 
šiuolaikinių hipsterių pasaulyje man trūksta metafizikos. (literaturairmenas.lt, 2017-06-02)

Va, tik palinkėjimas „Kultūros“ kanalui, kad nerodytų fonograminių įrašų, nes labai matyti. 
Feikas nedera solidžiausiam televizijos kanalui lietuvoje. Vietoj fonogramščikų geriau dar 
vieną kitą filmą originalo kalba su lietuviškais subtitrais. (Literatūra ir menas, 2014-10-24)
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Žmogus pats turi turėti savo nusiteikimą sužinoti. o kas yra premjeras? jis yra konjunktūr‑
ščikas, jis sprendžia tik kasdienius reikalus, tai, kas pagal konjunktūrą jį prispaudžia, bet 
dideliam mąstymui jis tiesiog neturi laiko. jis yra prispaustas kasdienybės. (delfi.lt, 2018-12-25)

Hibridinių būdvardžių su žargonišku baigmeniu -ovas, -a (-iovas, -a) [ŽS ‑iovas/skol., 
žarg., ŽS ‑ovas 12/skol., žarg.] ir iš jų padarytų būdo prieveiksmių fiksuota daugiausia 
elektroninėje komunikacijoje, išeinančioje už bendrinės kalbos ribų: jėgovas, -a (jėgovai), 
kreizovas, -a, pankovas, -a (pankovai), stiliovas, -a, tačiau vienas kitas prasiveržia ir į 
žiniasklaidą ar oficialesnius tekstus:

tad sportbačiai šiemet – masyvūs, aukštu padu, ryškūs. Kuo labiau kreizovi, tuo šaunes-
ni! (15min.lt, 2020-09-18)

Batai tokie nepatogūs, nors tokie stiliovi. (delfi.tv, 2020-12-28)

ji itin žemiška, jautrios sielos asmenybė, o tai ypač ryškiai atsiskleidžia jos meilė šunims. 
Keturkojų bičiulių kompanija jai tarsi meditacija budistų vienuoliui – nepakeičiama, be 
diskusijų reikalinga ir dovanojanti geriausią poilsį bei palaimos minutes. artimiausi drau-
gai <...> pažįsta dar ir kaip ekstravagancijos mėgėją, vertinančią išskirtinį bei drąsų gyve-
nimo braižą, arba paprasčiau ir su šypsena – tiesiog “pankovą” asmenybę. (tavocentras.lt, 
[odontologijos centro specialistės pristatymas], 2022)

[ŽS ‑ka/skol., žarg.], [ŽS ‑kė/skol., žarg.]. Žodžiai su skolinta slaviška daiktavardžių 
priesaga -ka (-uška) ir jos variantu -kė viešojoje vartosenoje taip pat vartojami motyvuo-
tai ir dažniausiai jais pavadinami asmenys ar objektai turi neigiamą (menkinamąjį) at-
spalvį (betonkė, labdarkė, išdurkė ir pan.), pavyzdžiui:

Mes valgome pigiausią šlamštą, rengiamės labdarkėse, tai kodėl mes turėtume pirkti ko-
kybiškus tabako gaminius? (delfi.lt, 2016-12-02)

arba susigalvoja koks nors panašus veikėjas, kad reikia pastatyti didžiulę betonkę lukiš-
kių aikštėje, ir gaunasi didžiulė betonkė. (lzinios.lt, 2017-10-17)

Kelininkų darbų žemėlapis 2019: neliks „betonkės“, Vilnius–Kaunas ruožas bus verčiamas 
automagistrale [antraštė]
lietuvos automobilių kelių direkcija (laKD) naujienų portalą Alfa.lt informavo, kad 2019-ai-
siais jau yra numatyta keletas didesnių projektų, iš kurių vienas – „betonke“ vadinamo 
kelio Vilnius–Utena rekonstrukcija. Važiuojančius į pajūrio pusę taip pat turėtų pasitikti 
kelininkų technika, o netolimoje ateityje, baigus darbus, keliuose išvysime ir daugiau ino-
vatyvių eismo saugumo gerinimo sprendimų.
<…> Pasak specialistų, „betonkėje“ planuojama rekonstravimo darbus pradėti 2019 m. kovo 
15 d., kai baigsis technologinė pertrauka. (alfa.lt, 2019-02-18)
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Man skaudu perdėtas visko komercializavimas ir visur brukamas juokinimas. norėjau 
pasišaipyti iš popso skaitalų. Dėl to sukūriau tokią išdurkę... taigi, „liūdnu menu“ tapę 
viskas, kas ne pramoga. Mudu, Rimvydai, irgi vartojam „liūdną meną“, įtariu, vartosim ir 
ateity, tebūna tai mūsų išdurkė Seneliui Šalčiui. (respublika.lt, 2018-01-22)

Reklamoje panašios žargonybės išnaudojamos tikslinei – jaunimo – auditorijai pritraukti 
(žr. 43-ią pav.).

43 pav. Žargonybės reklamoje

taigi vediniai su žargoniniais baigmenimis viešojoje vartosenoje vartojami kaip ryški 
stilistinės raiškos priemonė, į bendrinę kalbą perkeliama žymėti sąsajoms su socialiai 
žemesniais visuomenės sluoksniais, subkultūromis (dėl žodžių su priesaga -ka ir jos va-
riantu -kė vartojimo žargone žr. Kudirka 2022).

apskritai ir toliau kuriami nauji vediniai su žargoniškaisiais baigmenimis rodo, kad 
sovietmečiu buvusi rusų kalbos įtaka lietuvių kalboje dar tebėra juntama. Be to, reikia 
nepamiršti, kad dalis lietuvių kalbos vartotojų ir šiuo metu priklauso slavakalbėms tau-
tinėms bendrijoms, taigi jų aktyviai vartojamos gimtosios kalbos (pavyzdžiui, per soci-
alinius tinklus, laisvųjų žanrų sakytinės žiniasklaidos kanalus) ir toliau bent kiek veikia 
lietuvių kalbos vartoseną.

II. Savakilmiai baigmenys. 
1) Darybos variacijos. [ŽS ‑iai 1], [ŽS ‑aliniai 1/psn.]. Būdo prieveiksmių darybą 

su priesaga -iai bendrinėje lietuvių kalboje normos atžvilgiu kiek riboja būdvardžių san-
daros ypatybės. Vartosenoje ne visada tų ribojimų paisoma. tiek KPP2 (1985), tiek DKKS 
(1997) pateikta rekomendacijų, kuriose nurodoma, kad tokių prieveiksmių nedaroma 
dviem atvejais:

a) iš santykinių būdvardžių205, turinčių vienaskaitos vyriškosios giminės vardinin-
ko galūnę -is, o daugiskaitos naudininko -(i)ams, pavyzdžiui: [atsirado] sava-
laikiai (= laiku); [klaidžioja] betiksliai (= betiksliškai, be tikslo); [sąrašai suda-
ryti] vienašaliai (= vienašališkai);

205 Būdo prieveiksmių darybos apribojimas netaikomas kokybiniams būdvardžiams, pavyzdžiui: tylutėliai [atsiduso], 
[padalijo] apylygiai.
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b) iš priesagos -inis, -ė būdvardžių206, pavyzdžiui: [mes] moraliniai (= morališkai 
[atsakingi]; [sąlygos] esminiai (= iš esmės) [pasikeitusios].

tokie nenorminiai prieveiksmiai buvo būdingi prieškario inteligentams, taisyti „Kalbos 
patarėjuje“ (1939: 51–52) ir užsikonservavo to meto išeivijoje. KPP2 su priesaga -iai jų patei-
kiama 18 (DKKS dar papildyta prieveiksmiu civiliai), o su -iniai – net 42 (DKKS mažiau – 20, 
ir ne visi tie patys kaip KPP2). tai rodytų, kad XX a. pabaigoje jie dar buvo paplitę.

nors dėl homonimijos su būdvardžio vyriškosios giminės daugiskaitos vardininko for-
ma (dvišaliai susitarimai; moraliniai, ekonominiai [įsipareigojimai]) šių prieveiksmių specia-
liai ieškant skaitmeninės paieškos įrankiais aptikti sunku, bet iš DVK turimų duomenų ma-
tyti, kad dabartinėje viešojoje vartosenoje padėtis iš dalies pasikeitusi. Pirmuoju atveju DVK 
fiksuotas ne vienas nenorminis prieveiksmis (abipusiai priimtinas, beribiai talpus, betiksliai 
kentėti, veikia dvipusiai, aptarti dvišaliai, nuomojasi ilgalaikiai, apginti įvairiapusiai, konku-
ruoja lygiaverčiai, apibrėžti vienareikšmiai, džiaugtis visaverčiai ir kt.). antruoju atveju 
prieveiksmių su baigmeniu -iniai gerokai sumažėjo, pavyzdžių DVK fiksuota tik keletas:

„juk tai nesudėtinga. Įsidėmėk!“ – sakiau jai, žvelgdama į jos violetiniai dažytas lūpas ir 
netvarkingai surištus plaukus. (bernardinai.lt, 2011-01-26)

ar nejaučiate, kad šiuo veiksmu peržengtas moralinis Rubikonas? juk puikiai suvokiate, 
kad juodai-oranžiniai dryžuota juostelė seniai neturi nieko bendro su noru pagerbti ii 
pasaulinio karo veteranus. (delfi.lt, 2014-05-16)

tačiau, kaip paaiškėjo, naujasis virusas plito daug greičiau, negu tikėtasi, nepaisant to, kad 
lietuva nukentėjo sąlyginiai labai mažai. (lrytas.lt, 2020-07-28)

taip pat iš praktinės patirties galima daryti prielaidą, kad sociolingvistiniai tyrimai 
parodytų, jog pastaruosius nenorminius prieveiksmius su baigmeniu -iniai retkarčiais 
tepavartoja vyresnės ir vyriausiosios kartos atstovai.

Šių prieveiksmių darybą iš dalies stabdo tai, kad dabartinėje vartosenoje, kaip jau 
buvo minėta, vyksta pokyčių tarptautinių būdvardžių, kurie lietuvių kalboje prieš prie-
sagą -inis, -ė turi tarptautinių formantų -al-, -ar-, -at-, -et-, -yv-, -or-, -oz- ir kt., sanda-
roje. jeigu šie formantai išlaikomi, bet atsisakoma priesagos -inis, -ė, tada iš būdvardžio, 
įgavusio galūnę -us, prieveiksmius galima daryti, plg.:

horizontalinis → priev. horizontaliniai : horizontalus → horizontaliai,
individualinis → priev. individualiniai : individualus → individualiai.

jeigu išlaikoma būdvardžio priesaga -inis, -ė, o atsisakoma tarptautinių formantų, tokius 
būdvardžius natūraliai atliepia prieveiksmiai iš būdvardžių su baigmeniu -iškas, -a, plg.:

teoretinis → priev. teoretiniai : teorinis → teoriškai,
administratyvinis → priev. administratyviniai : administracinis → administraciškai.

206 Rekomendacijų šaltiniuose nurodoma viena išimtis, įsigalėjusi tarmėse: begaliniai [gaila].
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taigi matyti, kad vyksta vidinė kalbos mikrosistemos pertvarka, kurią greičiausiai lėmė 
keli veiksniai – tiek kalbos ekonomijos dėsnis, tiek norminamoji kalbos priežiūra.

[ŽS ‑inis 1]. Priesagos -inis, -ė būdvardžių daryba turi nemažai apribojimų (žr. 
Kniūkšta 1976: 8 tt). Vienas iš atvejų – vartosenoje ilgą laiką konkuruojantys norminiai 
iš prielinksnio be konstrukcijų su daiktavardžiu ir galūne -is, -ė daromi būdvardžiai (be 
vizos → bevizis, -ė) ir tą patį priešdėlį turintys nenorminiai priesagos -inis, -ė būdvardžiai 
(bevizinis, -ė)207. jie reiškia pamatiniu daiktavardžiu pasakyto daikto stoką. Keli nenor-
miniais laikomi dariniai, matyt, dėl dažno vartojimo yra patekę ir į ankstesnius normi-
namuosius žodynus, pavyzdžiui, bealkoholinis, -ė; beidėjinis, -ė208. KPP2 (1985) rekomen-
dacijoje nurodoma tokių darinių „geriau nevartoti“.

Vartosenoje esama didelio šios reikšmės būdvardžių poreikio, taigi jie gana dažni. 
normą palaiko į sunormintų terminų sudėtį įeinantys (į teisės aktus patenkantys) taisyk-
lingai padaryti šios rūšies būdvardžiai, pavyzdžiui:

Britanijos mokslininkai apstulbę: becukrė kramtomoji guma ne saugo, o nepataisomai 
kenkia dantims [antraštė] (lrytas.lt, 2012-04-11)

Kitaip nei senesnių modelių bepiločiai lėktuvai, tokie kaip „Predator“ ir „Reaper“, X-47B 
gali skraidyti kur kas labiau savarankiškai, o skrydžio operatoriams nereikia jų valdyti per 
atstumą, naudojant vairalazdę. (lrytas.lt, 2013-07-11)

Dokumentinis šuniukas gali būti stabilesnės psichikos už bedokumentį jau vien todėl, kad 
veisėjas, kuriam rūpi jo puoselėjama veislė neveis nestabilios psichikos kalės arba patino. 
<…> lygiai, kaip bedokumenčių šunų vadoje gali gimti visiškai stabilios, puikios psichikos 
palikuonys. (delfi.lt, 2015-09-04)

Karantino laikotarpiu viešose apsipirkimo vietose, nerenkant Pin kodo, jau galima atsiskai-
tyti už 50 eurų vertės pirkinį. iki šiol bekontakčiu būdu galima buvo pirkti už 25 eurus. 
(delfi.lt, 2020-03-25)

tačiau vartosenoje gausu ir nenorminių darinių. DVK fiksuota: beadatinė [injekcija], 
beatliekinė [technologija], bedefektinė [kelių priežiūra], begliuteninis [maisto priedas], 
bekamerinė [padanga], bekompromisinė [politikė], bekontaktinė [kortelė], bepopierinė 
[dokumentų apyvarta], beprecedentinė [parama], besimptominis [atvejis], beveidrodinis 
[įrenginys] ir kt., pavyzdžiui:

Praėjusiais metais Canon fotoaparatų padalinio vadovas Masaya Maeda pareiškė, jog kom-
panija svarsto galimybę sukurti beveidrodinį įrenginį su keičiama optika. <...>

207 Vadinamieji hipostaziniai priesagos -inis, -ė būdvardžių vediniai iš kitų prielinksninių konstrukcijų (su prielinksniais 
iki, prieš, po, tarp ir kt., žr. Kniūkšta 1976: 36–39) arba pagal kitą interpretaciją – mišriosios darybos žodžiai laikomi 
norma (plg.: ikimokyklinis, -ė; priešlaikinis, -ė; pokarinis, -ė; tarpdalykinis, -ė).

208 Bealkoholinis, -ė dar buvo įdėtas į DlKŽ2 (1972), vėlesniuose leidimuose jo neliko; beidėjinis, -ė dar buvo DlKŽ4 (2000) 
su nuoroda žr. į vedinį beidėjiškas, -a.
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tikėtina, jog su šia strategija susijęs naujasis kompanijos patentas – Canon, šaltinio Mir-
rorless Rumors teigimu, užpatentavo optinę sistemą 18-45mm f/3.5-5.6, kuri skirta beveid‑
rodiniams skaitmeniniams fotoaparatams. (delfi.lt, 2012-02-24)

<...> jau anksčiau atsisakyta iš universiteto lėšų išlaikomos valgyklos, išoriniams operato-
riams perduotos leidybos, švaros paslaugos, stipriai sumažintas transporto parkas, perei-
nama prie bepopierinės dokumentų apyvartos. (delfi.lt, 2016-09-29)

Besimptominis užsikrėtimas – tai užsikrėtimas nuo asmens, nejaučiančio simptomų. Pra-
nešimų apie laboratoriškai patvirtintus atvejus, kai žmonės visiškai neturėjo simptomų, 
maža. Besimptominių atvejų nustatyta, kai buvo ieškoma kontaktinių asmenų. (15min.lt, 
2020-04-04)

Specialistai sunerimę: belaktozinė mada gali atimti vitaminą D (3) [antraštė] lietuvių 
populiacijoje laktozės netoleravimas nustatomas net trečdaliui, tačiau vis daugiau žmonių 
pakimba ant belaktozinės mados kabliuko ir savanoriškai skurdina savo racioną. (delfi.lt, 
2021-03-20)

taigi šios variacijos narių konkurencija yra intensyvi, ir kiekybiniai tyrimai greičiausiai 
rodytų, kad nė vienas variantas kol kas nenusveria, nebent konkrečiais atvejais įsigali 
norminis terminas, plg. bepilotis, -ė (orlaivis, skraidyklė).

2)  Darybos reikšms variacijos ir plėtimasis. [ŽS ‑ėjas], [ŽS ‑tojas]. nuo soviet-
mečio tebesitęsia nenorminių, dėl vertimo iš rusų kalbos atsiradusių daiktavardžių su 
baig menimis -ėjas, -tojas, kurie reiškia įrankius, prietaisus ar medžiagas, konkurencija 
su norminiais priesagų -iklis, -tuvas, -uoklis ir kt. vediniais (žr. 44-ą pav.).

DKKS pateikti 28 tokie daiktavardžiai su baigmeniu -ėjas ir 35 daiktavardžiai su 
baigmeniu -tojas. Dabartinėje neredaguotoje vartosenoje nenorminių vedinių tebėra gau-
su, plg. DVK fiksuotus prekybos reklamoje, viešojoje įmonių informacijoje ir žiniasklai-
doje vartojamus junginius:
a)  -ėjas: [plaukų] atkėlėjas [nuo šaknų]; [erkių] ištraukėjas; [saugos diržo] įtempėjas; 

[akumuliatoriaus] įkrovėjas; [elektrinis langų] pakėlėjas; [elektroninių cigarečių] 
pakrovėjas; [kilimų] pašiaušėjas; [akių] pravedėjas; [blakstienų] užrietėjas ir kt.;

b)  -tojas: [skonio] gerintojas; [blakstienų] ilgintojas; [putų] malšintojas; [odos trūkumų] 
maskuotojas; [elektromagnetinis] nukalkintojas; [dirvos] rūgštintojas; [pilvo raume-
nų] treniruotojas ir kt.

Kartu vartosenoje, kaip rodo nD duomenys, pastaraisiais metais kuriasi atskira gausi 
priesagos -iklis leksinė semantinė maisto priedų pavadinimų grupė (pavyzdžiui: gardiklis, 
kietiklis, kildiklis, puriklis, rūgštiklis, saldiklis, tirštiklis ir kt., žr. Murmulaitytė 2014: 1) ir 
konkuruoja su priesagos -tojas vediniais. taigi vartosenos variantų konkurencija aktyvi. 
Redaguojamoje žiniasklaidoje nenorminių vedinių vengiama, bet dėl principo cituoti ar 
autentiškai atpasakoti kalbėtojus neretai normos pažeidimų pasitaiko, pavyzdžiui:
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Pavyzdžiui, kodėl negalima gerti pomidorų sulčių, sąrašo autoriai aiškina tuo, kad į jas 
dedama kenksmingo putų malšintojo. o majoneze esantis actas esą ardo plastikinę pakuo-
tę ir į patį maisto produktą plauna dioksinus – kancerogenus. (alfa.lt, 2010-02-08)

„Pasaulyje nuolat kyla diskusijų bangos dėl šio maisto priedo. galbūt iš tiesų žmonėms 
pakanka tų apgavysčių. juk labai paprasta pateikti prastos kokybės produktą su skonio 
gerintoju. (delfi.lt, 2012-04-15)

Rusijoje sučiuptas mobiliuosius telefonus ir pakrovėjus kaliniams gabenęs katinas [antraš-
tė] (15min.lt, 2013-06-23)

„jei medų laikome kokioje nors plastmasinėje taroje ar kibiruose, patalpoje neturi būti 
daugiau kaip 60 proc. drėgmės. tuomet reikėtų drėgmės surinkėjų“,– pataria bitininkas. 
(delfi.lt, 2015-04-18)
 
jei esate socialinių tinklų ir pokalbių technologinėmis priemonėmis gerbėjas, privalote pasirū-
pinti USB pakrovėjais. USB jungties automobilyje neturintiems, įmanoma ir kita alternatyva – 
tai į cigarečių pridegimo lizdą montuojami specialūs antgaliai <...>. (lrytas.lt, 2020-05-16)

44 pav. Facebook.com. Valstybinės kalbos 

inspekcijos paskyra, 2021-11-20 

(įrašas apie pūkų surinkėją)
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tam skirta speciali priemonė – dirvos rūgštintojas. jį naudoti reikėtų bent kartą per mė-
nesį, bet galima ir kas savaitę ar dvi. (lrytas.lt, 2020-06-14)

„Šie testukai yra labai patogūs, nes seilių paėmimo tamponėlis šiek tiek primena ledinuką, 
todėl buitiškai jį dažnai vadina čiulpinuku. jis naudojamas paprastai – įsidėjus surinkėją 
į burną, yra palaikoma, užsidega mėlynas indikatorius, kuris reiškia, kad seilių mėginio 
paimta yra tinkamas kiekis. (lrytas.lt, 2022-02-11)

(delfi.lt, 2022-09-15)

Bendrinėje kalboje priesagų -ėjas, -a, -tojas, -a vediniai priklauso veikėjų ir veiksmažo-
dinės ypatybės turėtojų pavadinimų darybos kategorijai. jie gali reikšti tik gyvų būtybių, 
paprastai asmenų, nusakomų pagal atliekamą veiksmą, pavadinimus (žr. DlKg 2005: 
104–106). nenorminiai dariniai padaromi išimtinai tik su vyriškosios giminės baigmenų 
formomis -ėjas, -tojas ir priklauso kitai – įrankių pavadinimų darybos kategorijai, o 
pagal darybos reikšmę žymi įrankius, prietaisus, mechanizmus, taip pat įvairias, daž-
niausiai chemines, medžiagas.

Konkurencijai neslopti reikšmės gali turėti keli veiksniai. Vienas iš jų – personifi-
kuoti kompiuterinių programų pavadinimai209, aktyvinantys šių baigmenų vartojimą ne-
gyviems objektams (priemonėms) pavadinti, pavyzdžiui:

Programinės įrangos milžinė „Microsoft“ pademonstravo tiesioginį šnekamosios kalbos 
vertėją, kuris, uždelsdamas vos kelias sekundes, sugeba išversti žmogaus ištartus žodžius 
į kitą kalbą ir pasakyti juos kita kalba, jo paties balsu. (15min.lt, 2012-11-09)

lietuviai pasitelkė dirbtinį intelektą, kad sukurtų e. vertyklę, pranokstančią „google“ 
vertėją. Vilniaus universiteto mokslininkai kartu su partneriais kuria sistemą, sugebančią 
automatiškai versti tekstus iš (į) 5 kalbų poras. (delfi.lt, 2019-10-29)

Kitas veiksnys – įrankio, prietaiso ar medžiagos personifikuotas apibūdinimas paprastai 
vardine tarinio dalimi, išreikšta priesagų -ėjas, -a ir -tojas, -a vediniais, pavyzdžiui:

209 išmanesnės kompiuterinės programos, taikančios dirbtinio intelekto elementus, įgauna ir kitokių asmenų pavadinimų, 
pavyzdžiui, virtualusis asistentas gali parinkti atsakymą į klausėjo pateiktą kurios nors viešųjų paslaugų srities klausimą 
ir pan.
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Paprastoji sukatžolė yra puiki širdies stiprintoja. (lrytas.lt, 2018-07-29)

Šis augalas veši prastai apšviestose ir vėsiose patalpose, todėl brazilinis kaučiukmedis 
puikiai tinka namams, kur nėra daug tiesioginių saulės spindulių. tai puikus oro valytojas, 
kuris namuose sukurs švaresnę ir atsipalaidavimu alsuojančią aplinką. (delfi.lt, 2016-09-17)

lietuvoje nėra populiarūs pulsoksimetrai, bet tai yra labai paprastas būdas stebėti savo 
būklę. Užtenka uždėti ši nedidelį aparatėlį ant piršto ir jau matote, kiek jūsų kraujas priso-
tintas deguonies. tai puikus jūsų plaučių būklės įgarsintojas. jeigu įsotinimas deguonimi 
nukrito žemiau 92 proc., jums reikia papildomo deguonies. (15min.lt, 2020-11-22)

XX amžiaus pabaigoje populiariausi augaliniai imuniteto stiprintojai buvo rausvažiedė ežiuo-
lė, siauralapė ežiuolė ir blyškioji ežiuolė. Europoje iš ežiuolių gaminama daugiau kaip 280 
preparatų, vien iš rausvažiedės ežiuolės – daugiau kaip 70 preparatų. (delfi.lt, 2020-02-19)

„aš laikausi nuomonės, kad parfumeriniai gaminiai nėra labai didelis plaukų sausintojas, 
kaip gali pasirodyti. Kvepalai ant plaukų, audinių ir ant kailio laikosi tiesiog ilgiau, nes 
kvepalų molekulės prikimba. (delfi.lt, 2021-09-06)

Šiais atvejais norma nepažeidžiama (tai rodo ir galimos abi giminės formos), bet tokia pilko-
ji zona tarp normos ir klaidos, matyt, sudaro prielaidas normos pažeidimams funkcionuoti.

[ŽS ‑iena 2/nauj.]. Sisteminimo (darybinės kategorizacijos) problemą kelia plintantys 
nauji priesagos -iena vediniai, reiškiantys kokį nors, dažniausiai menkavertį, paprastai 
protinės veiklos produktą (jo žaliavą). Pirma kregždė buvo dar 1990 m. dienraštyje „lie-
tuvos aidas“ aptikta poeto jono juškaičio (greičiausiai paties ir pasidaryta) laikraštiena:

Po to per kelerius metus mūsų visuomenė buvo maitinama laikraštiena su nuodais. tie 
patys per tokius pačius patikėtinius persivertė į tuos pačius, pasivadindami kitaip. Beveik 
visoje spaudoje. <...> laikraščiai velia net žmonių atsiminimus – neišpainiojamai. <...>
Kičas, pornografija, bulvarinės banalybės iš viso pasaulio, užmaskuotos persivertėlių klas-
totės, norint nukreipti dėmesį į reginius ir duoną nuo dabarties skaudulių, blogos kalbos 
pamokomis drimba per laikraštienos drebučius mūsų visuomenei tiesiai į burną. (Lietuvos 
aidas, 1990-08-16)

ilgainiui pagal šią analogiją ėmė rastis vis daugiau panašių vedinių. 2022 m. pradžioje 
nD jų fiksuota daugiau kaip 20. Variacijų šie reiškiniai nesudaro, tad ĮnKR atveju svar-
bu juos tik fiksuoti kaip naujus, o tiksli kategorizacija paliktina gramatikų rašytojams210. 
Pagrindinėse lietuvių kalbos gramatikose aprašomos trys homoniminės priesagos -iena, 
kurių vediniai priklauso trims skirtingoms darybos kategorijoms (žr. DlKg 121, 135, 141; 
lKg 357, 400, 414–415; taip pat žr. ŽDV, žiūrėta 2022-01-15). Vartosenos pokyčiai maty-
ti 27-oje lentelėje.

210 agnės aleksaitės disertacijoje, remiantis nD duomenimis (iki 2020 m.), daroma prielaida, kad „galbūt formuojasi naujas 
priesagos -iena darybos tipas“ (aleksaitė 2022: 89–91).
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27 lentelė. Tradiciniai ir nauji priesagos -iena vediniai

-iena Darybos reikšmė
Pamatinis 

žodis
Tradiciniai 
pavyzdžiai

Nauji vediniai

(ND, NDk)

-iena1 Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai

1. asmuo, gyvis ar daiktas, kuriam 
būdinga pamatiniu žodžiu 
žymima ypatybė

būdvardis naujiena211

seniena

–

2. asmuo, gyvis ar daiktas, kuriam 
būdinga pamatiniu žodžiu 
žymima ypatybė

daiktavardis mėnesiena –

3. (?) iš pamatiniu žodžiu žymimo 
objekto sukurtas paprastai 
menkavertis, dažniau protinės 
veiklos produktas (jo žaliava)

daiktavardis,

būdvardis212

– anekdotiena

forumiena

internetiena

kolūkiena

laikraštiena

melagiena

nuoširdiena

pigiena

portaliena

skaitaliena

skaitmeniena

struktūriena

šlamštiena

teisybiena

televizijiena

verteliena

žiniena

žodeliena

žodiena

žurnaliena

...

211	 ND	fiksuotas	kačių	ėdalo	reklamoje	pavartotas	naujažodis	miaujiena	r.	„su	katėmis	ir	jų	priežiūra	susijusi	naujiena“.	Jis	
nepriskirtinas	šiai	darybos	kategorijai,	nes	laikytinas	ištiktuko	miau	ir	daiktavardžio	naujiena	maišiniu	(kontaminaciniu	
dariniu).

212	 Būdvardinis	 naujųjų	vedinių	pamatas,	 kiek	 rodo	duomenys,	 nėra	 šiai	 grupei	 būdingas,	 o	 keli	 atvejai	 (nuoširdiena ir 
pigiena)	galėtų	būti	laikomi	pavieniais	analoginiais	dariniais.
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-iena Darybos reikšmė
Pamatinis 

žodis
Tradiciniai 
pavyzdžiai

Nauji vediniai

(ND, NDk)

-iena2 Vietų pavadinimai

1. vieta, kurioje yra pamatiniu 
žodžiu žymimas daiktas, 
atliekamas pamatiniu žodžiu 
žymimas veiksmas ar kuriai 
būdinga pamatiniu žodžiu 
žymima ypatybė

daiktavardis bulviena

kopūstiena

liniena

–

-iena3 Mėsos ir kitokios organinės žaliavos pavadinimai

1. pamatiniu žodžiu žymimo 
gyvulio ar paukščio mėsa, taip 
pat kitokia organinė žaliava

daiktavardis jautiena

paukštiena

grybiena

uoliena

aštuonkojiena

bizoniena

kengūriena

krokodiliena

kupranugariena

likutiena

miltiena

nariena

pandiena

pomidoriena

sraigiena

šikšnosparniena

škudiena

vabzdiena

zebriena

2. pamatiniu žodžiu žymimo 
gyvulio ar paukščio mėsa ar su ja 
susijusi žaliava

būdvardis šaltiena

šviežiena

–

3. pamatiniu žodžiu žymimo 
gyvulio ar paukščio mėsa ar su ja 
susijusi žaliava

veiksmažodis skerdiena –

Mėsos pavadinimų darybos kategorijos daiktavardinių vedinių grupę (-iena3, 1-as atvejis) 

nuolat papildo egzotinių gyvūnų mėsos pavadinimai. tai sisteminiai vediniai, rodantys 
tipišką darybos reikšmės realizaciją, nesudarantys variacijų ir nelaikytini esminiu pokyčiu. 
naujuosius, menkavertės žaliavos reikšmę turinčius naujažodžius kažin ar galima būtų 
laikyti šios mėsos pavadinimų darybos reikšmės plėtimusi. greičiau tai susiformavusi 
nauja darybos reikšmė, priklausanti darybos kategorijai „vardažodinės ypatybės turėtojų 
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pavadinimai“, nes darybos kategorija „mėsos ir kitokios organinės žaliavos pavadinimai“ 
būtų pernelyg nutolusi nuo to, kas pavadinama naujaisiais priesagos -iena vediniais.

[ŽS ‑ietis2 4], [ŽS ‑ietis2 5]. Priesaga -ietis, -ė išlaiko savo produktyvumą ir varto-
senoje yra įsitvirtinusi asmenų pavadinimams pagal jų kilimo bei gyvenamąją vietą 
daryti (lKg 1965: 411–412; DlKg 2005: 139–140). nuo jono jablonskio laikų ji buvo 
neteikiama daryti asmenų pavadinimams pagal būrimąsi kokiu nors pagrindu – pagal 
profesiją, veiklos sritį, organizaciją, kolektyvą ir pan., pavyzdžiui: juozapietis „Šv. juo-
zapo draugijos narys, juozapininkas“, geležinkelietis, -ė „geležinkelių transporto darbuo-
tojas, geležinkelininkas“, švietimietis, -ė „švietimo sistemos darbuotojas“ ir pan. (žr. Mi-
liūnaitė 2021a: 305–311), nors vartosenoje vis labiau plito. tiesa, lietuvių kalbos grama-
tikose, kurios iš esmės atspindi dar XX a. ii pusės ir pabaigos normas, pastarieji vediniai 
minimi kaip „nauji“ ir „atskiresni“, taigi toleruojamos tik retos išimtys:

Čia pat galima paminėti ir tuos palyginti apyrečius priesagos -ietis, -ė vedinius (paprastai 
naujadarus), kurie žymi ne asmens ryšį su vieta (pasakyta dažniausiai tikriniu, rečiau 
bendriniu pagrindiniu daiktavardžiu), o jo priklausymą (savo ideologija, veikla, kraujo 
giminyste...) prie kokio kolektyvo, žmonių grupės ar pan., pvz.: ansamblietis, -ė, giminie-
tis, -ė, gvardietis, -ė, leninietis, -ė, pasaulietis, -ė, spartakietis, -ė, šeimynietis, -ė, tautietis, -ė. 
(lKg 1965: 412)

atskiresni yra tie vediniai (paprastai naujadarai), kurie žymi ne asmens ryšį su vieta, o jo 
priklausymą (savo ideologija, veikla, kraujo giminyste...) kokiam nors žmonių telkiniui ar 
pan., pvz.: ansamblietis, -ė, šeimynietis, -ė, tautietis, -ė. (DlKg 2005: 140)

tokių vedinių radimąsi skatino rusų kalba, šis darybos tipas ėmė įsigalėti, ir šiuo metu 
priesagos vediniai -ietis, -ė, reiškiantys asmenų pagal būrimąsi kokiu nors pagrindu pava-
dinimus, vartosenoje konkuruoja su kitų priesagų vediniais (kartais ir žodžių junginiais). 
Sudarydami variacijas, jie dažnai yra dominuojantys tų variacijų nariai, pavyzdžiui, klu-
bietis, -ė : klubininkas, -ė : bendraklubis, -ė; profsąjungietis, -ė : profsąjungininkas, -ė ir kt.:

Klubiečiai bendrai sutaria, kad dabartiniame greitai besivystančiame pasaulyje, kur kas-
dienė veikla tampa priklausoma nuo įvairių it sistemų, daug svarbiau tampa išmokimas 
analizuoti, gebėti išsisukti iš netikėčiausių situacijų <...>. (delfi.lt, 2014-08-14)

Pokalbį su p. arvydu išties pradėjome ne nuo motociklų, o nuo H.o.g. klubo, kuriame yra 
70 narių, veiklos. Pašnekovas išsitarė, kad klubininkai savaitgalį lankėsi jiezno vaikų 
namuose. (laikrastis.vz.lt, 2014-09-19)

„<...> anaiptol, vidaus tvarkos tokių dalykų netoleruoja ir šie nariai jau sulaukė griežto 
bendraklubių vertinimo“, - teigė valdybos pirmininkas. (delfi.lt, 20018-11-28)

Kokios patirties kaimyninėje rytų šalyje semiasi lietuvos profsąjungiečiai? [antraštė] 
(delfi.lt, 2016-02-26)
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Profsąjungininkų neįtikino valdybos argumentas, kad nepelningas trasas aptarnaujanti 
bendrovė šiuo metu turi 0,5 mlrd. zlotų skolų. (diena.lt, 2011-08-17)

Kai kuriais atvejais šios darybos kategorijos vediniai yra vienintelė realioji norma (taigi 
variacija nulinė), pavyzdžiui: žalgirietis, -ė „sporto klubo „Žalgiris“ žaidėjas, narys“; 
pasienietis, -ė „šalies pasienio sargybos karys“ ir kt. 

Priesagos -ietis, -ė, su kuria daromi vediniai, reiškiantys asmenų pagal būrimąsi 
kokiu nors pagrindu pavadinimus, produktyvumą ir išplitimą vartosenoje rodo ir tai, kad 
galima skirti kelias vedinių grupes, atsižvelgiant į semantines darybos pamato ypatybes 
(plačiau žr. Miliūnaitė 2021a: 307–311 ir ten nurodytą literatūrą):
1)  asmenų pavadinimai pagal priklausymą bendruomenei, padaryti iš vietovių pavadi-

nimų (skiemonietis, -ė „Skiemonių vidurinės mokyklos bendruomenės narys“213 – šios 
grupės vediniai pagal pamatinį žodį artimiausi asmenų pavadinimams pagal kilimo 
ar gyvenamąją vietą);

2)  asmenų pavadinimai, padaryti iš kolektyvų (sporto, meno, leidinių, leidyklų ir pan.) 
simbolinių pavadinimų (bohemietis „operos meno trupės narys – pagal pirmąją trupės 
pastatytą operą „Bohema““; plekšnietis „menininkų „Plekšnės“ klubo narys“, vaidi-
lietis „„Vaidilos“ teatro aktorius“, ikietis, -ė „parduotuvės „iki“ darbuotojas“ ir kt.);

3)  asmenų pavadinimai, padaryti iš asmenvardžių, kuriais žymimų asmenų vardais 
vadinamos bendruomenės, judėjimai (daukantietis, -ė „Simono Daukanto gimnazijos 
auklėtinis; Simono Daukanto klubo narys“; vydūnietis, -ė „Vydūno gimnazijos auk-
lėtinis; Vydūno draugijos narys“ ir pan.);

4)  asmenų pavadinimai, padaryti iš įvairių kolektyvų ir organizacijų bendrinių pava-
dinimų (darželietis, -ė „darželio auklėtinis, darželinukas“; būrelietis, -ė „būrelio 
narys“; leidyklietis, -ė „leidyklos darbuotojas“ ir pan.);

5)  partijų ir visuomeninių judėjimų narių pavadinimai, padaryti iš tų partijų ar judėji-
mų pavadinimų214 (sąjūdietis, -ė „lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis, sąjūdi-
ninkas“; prisikėlietis, -ė „tautos prisikėlimo partijos narys“; tvarkietis, -ė „partijos 
„tvarka ir teisingumas“ narys“; darbietis, -ė „lietuvos demokratinės darbo partijos, 
vėliau – Darbo partijos narys“; laisvietis, -ė „laisvės partijos narys, laisvistas, lais-
vūnas, laisvininkas“ ir kt.);

6)  asmenų pavadinimai, padaryti iš daiktavardžių (rečiau – būdvardžių), kurie įeina į 
sudėtinius įmonių pavadinimus ir rodo jų gaminamą produkciją (grąžtietis, -ė „grąžtų 
gamyklos darbuotojas“; metalietis „Metalo dirbinių gamyklos darbuotojas“ ir pan.215);

213 Sovietmečiu šiai grupei priklausė asmenų pavadinimai pagal priklausymą kolūkiui, tarybiniam ūkiui ar pan. kolektyvui, 
kurio pavadinimas buvo sudarytas iš vietovardžio, pavyzdžiui: butrimonietis, -ė „Butrimonių kolūkio kolūkietis“ (žr. 
Simonaitytė 1979: 40).

214 Kai kurių čia minimų partijų nebėra arba jų pavadinimai pakeisti.
215 Šios grupės vediniai buvo ypač būdingi sovietmečiui, o šiuo metu, daliai įmonių pavadinimų darantis hibridiniams (plg.: 

UAB „Paulig Lietuva“, AB „Linas Agro Group“ ir pan.), vartosenos polinkiai keičiasi, tačiau duomenų surinkti kebloka, 
nes tai dažniausiai uždarų kolektyvų, į viešumą nepatenkanti vartosena. 
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7)  asmenų pavadinimai, padaryti iš pavienių bendrinių daiktavardžių ir reiškiantys tų 
asmenų priklausymą kokiai nors grupei, kategorijai. tokie vediniai reti, sunkiai 
aptinkami vartosenoje. Pavyzdžiui, nD fiksuotas sporadiškai šnekamojoje kalboje 
(laidos metu) pasidarytas vardažodinės ypatybės turėtojo pavadinimas – daiktavar-
dis pagiežiečiai, t. y. tie, kas kupini pagiežos (žiūrėta 2022-04-20):

Rolandas Mackevičius: juokiuosi, dažnai žmonės rašo: kas jis, kas jis toks, ko jis čia toks 
dabar garbingas, kad tu jį pakvietei į laidą, žinai. 

Arnoldas Eisimantas: Žinai, kas čia parašė? tie, kurių nekvietei. 
Rolandas Mackevičius: Pagiežiečiai. 
Arnoldas Eisimantas: taip, pagiežiečiai, pagiežiškiai ( juokiasi). (youtube.com, laida Ne-

patogūs klausimai, 2022-14-18)

tokia visų minėtų grupių vedinių vartosena kelia geroką prieštarą kodifikacijai, nes tai 
jau nebe išimtys, o reguliarus, produktyvus darybos tipas. taigi galima svarstyti, kur ir 
kaip gramatikose aprašyti priesagos -ietis, -ė vedinius, priklausančius ne asmenų pava-
dinimams pagal jų kilimo bei gyvenamąją vietą, o kitai – vardažodinės ypatybės turė-
tojų pavadinimų darybos kategorijai. ten, kur atsiranda variacijų [ŽS -ietis2 4], norma 
nėra stabili, bet palaikytini tradiciniai pavadinimai: geležinkelininkas, -ė; sąjūdininkas, -ė 
ir pan., o darant naujų vedinių, neturėtų būti pamirštamos kitų priesagų galimybės. 

Prie septintosios grupės priesagos -ietis, -ė vedinių pagal darybos kategoriją „var-
dažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai“ šliejasi asmenų pavadinimai, daromi iš būd-
vardžių. Vartosenoje dažniausi yra gerietis, -ė ir blogietis, -ė „kas daro gera / bloga, 
gerai / blogai elgiasi“ [ŽS -ietis2 5] (plačiau žr. Miliūnaitė 2021a: 297–299). jie atsirado 
XX a. pabaigoje, pirmiausia prireikus įvardyti įvairių filmų, knygų veikėjus pagal geru-
mo / blogumo ypatybę, kuri rodo priklausymą „gerųjų“ ar „blogųjų“ grupei, o paskui 
išplito ir plačiau, pavyzdžiui:

Vyriška fobija išgarsėti moters akyse seksualiniu išdaviku. Kitaip tariant, iš pradžių jis 
permiegojo su ja, o paskui paliko. Ši fobija itin dažnai sutinkama tarp tų vyrų, kurie ne-
nori būti blogiečiais tos moters akyse, su kuria jie pradžioje užmezga intymų kontaktą, o 
paskui palieka ir grįžta pas savo buvusią. (lrytas.lt, 2011-11-10)

noriu pasakyti, kad mąstant stereotipiškai esi mažiausiai panašus į pragmatiškus tikslus 
pamiršusį gerietį. (bernardinai.lt, 20211-11-29)

tie, kas yra šventai įsitikinęs, kad Vytautas Didysis buvo tik didis, o jogaila lietuvos iš-
davikas ir net priešas, turi savo tiesas ir jiems neverta sakyti ar pasakoti, kad ir šie du 
asmenys buvo gerokai daugiau atspalvių turintys nei vien tik „gerietis“ ir „blogietis“. 
(alkas.lt, 2016-10-22)

„Bet ne visi virusai yra blogiečiai. Be tam tikro tipo virusų mes negalėtume išgyventi, nes 
kai kurie naudojami biotechnologijoje vakcinoms kurti“, – aiškina biologijos mokytoja. 
(delfi.lt, 2020-04-19)
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Būdvardinis darybos pamatas tradiciniams priesagos -ietis, -ė vediniams, pavadinantiems 
asmenis pagal kilmės ar gyvenamąją vietą, apskritai neįmanomas (gyvenamųjų vietų 
pavadinimai yra daiktavardžiai). todėl, atsižvelgiant į tai ir į nebūdingą šios priesagos 
vedinių darybos kategorijos ir darybos reikšmės pokytį, gerietis, -ė ir blogietis, -ė nelai-
komi bendrinės kalbos norma – priskiriami slengui, ir teikiama vartoti kitas raiškos 
priemones. nors ilgą laiką manyta, kad tai labai uždara, tik du vedinius teturinti ir ne-
linkusi plėstis semantinė grupelė, neseniai interneto vartosenoje pavyko aptikti dar ke-
letą panašių vedinių, padarytų iš būdvardžių, žyminčių vidines asmens ypatybes (pik-
tas, -a ir doras, -a). taigi šis darybos modelis vartosenoje gali pamažu plisti:

na čia tai tikrai įdomu aukštaičiai ir žemaičiai sulietuvėjo ale ne lietuviai sužemaitėjo ir 
suaukštaitėjo na ir kas tada tie piktiečiai lietuviai (ir iš kur) buvo, kurie žemaičius ir 
aukštaičius sulietuvino? ( forum.istorija.net, 2010-11-05)

„Reikia klausti, kokia čia vertybė – peržengti liniją, kurios jokia kita šalis neperžengė? tai 
reiškia, kad visos kitos šalys, kurios turi taipėjaus atstovybę, jos neturi vertybinės politikos?
Čia būtų stulbinančiai klaidinga ir stulbinančiai arogantiška pozicija, kad mes vieninteliai – 
doriečiai“, – sakė K. girnius. (delfi.lt, 2022-01-26)

Priesagos -ietis, -ė vedinių darybos ir vartojimo pokyčių esama ir daugiau (žr. Miliūnaitė 
2021a: 299–312). jos produktyvumas ir kiti vidiniai bei išoriniai veiksniai (analogijos, 
kalbos ekonomiškumas, nevisiškas atitikmenų adekvatumas, kitų kalbų įtaka) nusveria 
kodifikacijos pastangas ir rodo aiškų realiosios normos pokytį: vartosenoje yra įsigalėję 
priesagos -ietis, -ė vediniai, priklausantys vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimų 
darybos kategorijai ir reiškiantys asmenų pagal būrimąsi kokiu nors pagrindu (pagal 
profesiją, veiklos sritį, organizaciją, bendruomenę ir pan.) pavadinimus. Kodifikacija 
turėtų geriau atliepti šiuos natūralius žodžių darybos polinkius, nors procesui tebevyks-
tant normų–ne normų ribos kai kuriais atvejais tebėra problemiškos, ir vartosenos va-
riantiškumas neišvengiamas. Pati konkurencija nėra lygiavertė: vieni atitikmenys gana 
stipriai įsigalėję bent oficialesnėje vartosenoje (pavyzdžiui, minėtasis geležinkelininkas, -ė), 
o kitur ji nusveria priesagos -ietis, -ė vedinių naudai. laikantis bendrinės kalbos normų 
stabilumo principo, kodifikacijos priemonėmis tradicines normas reikia stengtis išlaiky-
ti ten, kur vartosenos pokyčių yra atsiradę dėl kitų kalbų poveikio, o priesagos -ietis, -ė 
vediniai neturi sisteminio ir funkcinio pagrindo pačioje lietuvių kalboje.

[ŽS ‑imas 1]. XX a. pab. – XXi a. pirmą dešimtmetį DVK (versijoje iki 2010 m.) 
pradėta fiksuoti pagyvėjusią veiksmažodinių priesagos -imas (-ymas) abstraktų 
konkurenciją su kitokios sandaros vediniais abstraktiems veiksmo rezultatams ar būsenoms 
nusakyti. ilgainiui išryškėjo polinkis vietoj iki tol įprastų priesagos -imas (-ymas) vedinių 
dažniau vartoti priesagų -tis, -inys, galūnės -is (-ys) ir kt. vedinius, plg.: [elektroninis 
tapatybės] atpažinimas : [elektroninė tapatybės] atpažintis; [mažumų] įtraukimas : 
įtrauktis [į viešąjį gyvenimą]; [projektinių] sprendimų : sprendinių [derinimas] ir pan. 
taigi vartosenoje veiksmažodiniai priesagos -imas (-ymas) abstraktai užleidžia dalį pozicijų 
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stilistiškai grakštesniems ir labiau konkretėti, terminėti linkusiems veiksmažodiniams 
daiktavardžiams, o patys lieka tik kaip abstraktūs veiksmo pavadinimai, plg.: apibrėžimas – 
veiksmo pavadinimas ↔ apibrėžtis – tikslus sąvokos turinio nusakymas. „Dabartinės 
lietuvių kalbos gramatikoje“ rašoma, kad su priesaga -tis „vartojama daugiau kaip šimtas 
bent kiek plačiau žinomų veiksmažodinių abstraktų (kartu su naujadarais). Šios priesagos 
veiksmų pavadinimai paprastai yra konkretesni negu priesagų -imas ar -ymas <...>“ (DlKg 
2005: 95). Dabartinėje vartosenoje priesagos -tis vedinių yra akivaizdžiai pagausėję; vien 
nD 2022 m. pradžioje jų buvo aprašyta apie 20 (atliktis, apleistis, atgręžtis, atpažintis, 
atstumtis, įmestis, išreikštis, ištrintis, išvestis, įtrauktis, nyktis, parinktis, pravertis, steig-
tis, stingtis, sujauktis, suvoktis, ūgtis ir kt.), pavyzdžiui:

ateina prisisotinimo taškas, ir po to dar labiau didinant informacijos srautą, atsiranda 
sujauktis, chaosas, ir informacija virsta eksformacija. (lrytas.lt, 2011-01-28)

<...> „dvasinė“ degradacija suprantama pirmiausia (nors ir ne vien tik) kaip tos tautos 
„elito“ dalies, kurią galima pavadinti „valstybiniu elitu“, išsigimimas, pasireiškiantis „olim-
pinės ramybės“ laikysena tautos biologinės nykties akivaizdoje. (satenai.lt, 2013-12-13)

Kalbėjimo daliai galios valstybinių egzaminų vykdymo reikalavimai: vyks egzaminų cent-
ruose, vertins du vertintojai, mokinių atliktys bus įrašomos, rezultatai bus skelbiami ben-
drai. (manokraštas.lt, 2015-09-09)

Kai yra absoliutus gėris ir grožis, nieko nebetrūksta. Bet, žinoma, galime mąstyti dar kitaip: 
gėris ir grožis – tai akimirkos, kuriose telpa mūsų išreikštis. (satenai.lt, 2018-09-07)

taigi vartosenoje tos pačios darybos reikšmės pagrindu konkuruoja keli raiškos būdai, ir 
ilgainiui jų leksinės reikšmės yra linkusios diferencijuotis.

[ŽS ‑uva 1]. Priesaga -uva lKg pateikta prie vardažodinės ypatybės turėtojų pava-
dinimų, bet ne pagrindiniame sąraše, o prie retų tarminių darybos tipų, ir duotas tik 
vienas pavyzdys kartuvà „kartus daiktas, kartumynas“ (lKg 1965: 362). Pastaraisiais 
dešimtmečiais vartosenoje fiksuojama šios priesagos vedinių (daugiausia iš būdvardžių), 
kurie įgauna naują darybos reikšmę „abstrakčiai suvokiama pamatiniu žodžiu žymimo 
dalyko ypatybė“ ir pereina į kitą – ypatybių pavadinimų (vardažodžių abstraktų) dary-
bos kategoriją. jie kiek panašūs į priesagos -ybė vedinius ir linkę konkretėti.

Šį pokytį galėjo paskatinti XX a. pab. – XXi. a. pr. pradėti gausiai kurti simboliniai 
privačių įmonių pavadinimai su šia priesaga216, plg.: 

<...> iš UaB „Gausuva“ parduotuvės, esančios <...>, prekybos salės vagystės būdu pagrobė 
maudymosi kostiumėlį, kurio kaina 15 lt, tuo padarydama UaB „Gausuva“ 15,00 lt turti-
nį nuostolį, t. y. įvykdė smulkųjį svetimo turto pagrobimą vagystės būdu. (eteismai.lt, 2013)

216 Kaupiant duomenis atsižvelgta į tai, kad dalis tokių simbolinių pavadinimų gali būti vietovardinės kilmės, todėl ofici-
aliuose vietovardžių sąrašuose (VŽ, BlKŽ, VlKK) patikrinta, ar nėra tokių vietovardžių.
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<...> jis iš įvykio vietos pasišalino, tokiu būdu panaudodamas šaunamąjį ginklą pagrobė 
svetimą UaB „Budruva“ priklausantį turtą – 420 Eur grynųjų pinigų. (eteismai.lt, 2017)

Uždaroji akcinė bendrovė-firma DARNUVA [išregistruotas. 2020-01-21. Duomenų šaltinis - 
VĮ Registrų Centras] (imones.lt, 2020)

nD aprašytas visas pluoštas tokių abstraktų būvį reiškiančių bendrinių žodžių: aršuva 
(„aršios diskusijos, piktas puolimas“), branguva („kas brangu; brangumo būvis“), dar-
nuva („visko, kas darnu, visuma“), klaikuva „klaikus, baisus dalykas“; lėkštuva („lėkštas, 
seklus, paviršutiniškas dalykas“), liūdnuva („liūdnas reikalas“), neaiškuva („neaiškumo 
būvis, būsena“), piguva („pigus daiktas; kas pigiai parduodama; kas lėkšta“), skurduva 
(„ilgalaikė skurdo būsena“), pavyzdžiui (žiūrėta nD, 2022-03-07, ir nDk):

internetinė mikrorinkodara sako, kad jūsų emotikonai, patiktukai, skelbiamas turinys ir 
esate jūs. jūs gi atšaunate, kad esate kur kas daugiau, nes, gerai pagalvojus, tie socialiniai 
tinklai tai tokia lėkštuva, o jūs tokia gili, daugialypė ir kritiška asmenybė... o tada rinko-
darininkai juokiasi, nes kažkodėl jų lėkštos pastangos atsiperka gerokai dažniau ir papras-
čiau, nei mums giliai atrodo. (15min.lt, 2019-11-01)

Šerėnas, apibūdindamas anuometinę televiziją, prisiminė: „Kokia skurduva buvo televizi-
jose, ką ten, nebuvo ką apskritai žiūrėt ar rodyt“. (15min.lt [iš žurnalo Naujasis židinys-Ai-
dai], 2019-06-08)

Kaip yra nurodęs knygos „tai ne propaganda. Pasaulinio karo su tikrove kronikos“ (this 
is not Propaganda. adventures in the War against Reality) autorius Peteris Pomerantsevas, 
tokios piguvos nebuvo niekada. greitame XXi amžiuje ypač didelis vylius negaišti laiko 
analizei, kai reikia čia ir dabar papirkti auditoriją. (delfi.lt, 2021-06-30)

turim reikalų mieste. Važinėjam su jaunėliu <…> po miestą, tvarkom tuos reikalus nesku-
bėdami. tai lyja, tai apdraba, tai visiška neaiškuva. SaaBo langai užsitraukę rūku, Kau-
nas užsitraukęs sekmadienio pasyvu, o gatvės - kolektyvine depresuote. ( facebook.com, 
2022-02-20)

Šie vediniai dažniausiai vartojami elektroninėje komunikacijoje ir yra stilistiškai žymėti – 
turi didesnį ar mažesnį menkinamąjį atspalvį. taigi galima sakyti, kad susiformavo nau-
ja homoniminė priesaga.

3) Vedinių funkcijų sakinyje variacijos. Žodžių sandaros variacijos dažniausiai 
susidaro tarp to paties lygmens kalbos vienetų – tą pačią reikšmę įgavusių skirtingos 
morfeminės sandaros žodžių. Retesniais atvejais su dariniais gali konkuruoti kito kalbos 
lygmens raiškos priemonės, tad pereinama į kitokį variacijos narių santykių pobūdį. 
Kartais darinys konkuruoja su leksikos vienetu – pastoviuoju žodžių junginiu, pavyzdžiui: 
klasiokas, -ė laisv. : klasės draugas, -ė. tokios variacijos neišeina iš leksikos lygmens. Kas 
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kita – variacijos, kurių pagrindą sudaro sintaksinė funkcija. jos iš esmės ir priklauso ne 
žodžių sandaros, o sintaksės lygmeniui, bet pagal formalųjį kriterijų – dėl to, kad pagrin-
dinis variacijos narys yra darinys ir kaip tik jo sandara lemia leksinę reikšmę, kartu ir 
sintaksinę funkciją, – sąlygiškai gali būti skiriamos prie žodžių sandaros variacijų.

Dažniausios yra pažyminio funkcijas atliekančių raiškos priemonių variacijos. Pa-
vyzdžiui, priesagos -inis, -ė būdvardžiai paprastai reiškia daikto rūšį ar paskirtį ir eina 
derinamuoju pažyminiu217. Variacija gali susidaryti tada, kai jie turi darybos apribojimų, 
todėl norma realizuojama kitomis raiškos priemonėmis. tai gali būti nusakomasis kilmi-
ninkas, kuris eina nederinamuoju pažyminiu: rašytojinė : rašytojų [spauda], rinkiminė : 
rinkimų [apylinkė]; įvardžiuotinis būdvardis, kuris eina derinamuoju pažyminiu: greitu-
minis : greitasis [liftas] ir kt. Panašias variacijas gali sudaryti ir priesagos -iškas, -a 
būdvardžiai, plg.: lenkiškieji : lenkų [verslininkai].

2.2.3. Įvairuojantys ir nauji galūnių vediniai

Šių variacijų susidaro išimtinai žodžių darybos procese, nes to paties žodžio galūnių 
įvairavimas (debesio : debesies) priskirtas morfologijos reiškiniams – gramatiniam žodžių 
įforminimui (žodžių kaitybai).

ĮNKR SĄVADAS (7)

Šalti-
nis

Variantai
Sisteminis 
varianto a 

tipas / funk-
cinis tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

variacijos vertė

Konkreti va-
riantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai 
b (c, d...)

II. ŽODŽIŲ 
SANDARA

ŽS

3. galūniŲ 
VEDiniai

ŽS galūn.

ŽS pa‑
vardės

● -ai -os ŽS galūn. 1 šeimos (sutuoktinių poros, 
giminės) pavardė ↔ gimi-
nės vyrų pavardė (kai vie-
naskaitos vyriškosios gi-
minės pavardė baigiasi ga-
lūne -a)

Daukšai : 
Daukšos

217 apie gramatinius priesagos -inis, -ė būdvardžių sinonimus žr. Kniūkšta 1976: 120 tt.
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ĮNKR SĄVADAS (7)

Šalti-
nis

Variantai
Sisteminis 
varianto a 

tipas / funk-
cinis tipas

Varijavimo vartosenoje 
pagrindas ir norminė 

variacijos vertė

Konkreti va-
riantų a : b 

raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai 
b (c, d...)

ŽS asmenų 
pavadini-
mai pagal 
lytį

●
●

-ė -aitė; -ytė; 
-utė; -iūtė; 
-ienė, 
-uvienė

ŽS galūn. 
2/nauj.

□ nepriesaginės moterų 
pavardės

Paulauskė : 
Paulauskaitė, 
Paulauskienė

●
●

-ė Ø ŽS galūn. 
3/nauj.; stil.; 
dar žr. S 
der. 1.2

□ pavadinimai pagal lyties 
skirtumą: moteriškosios 
giminės daiktavardžiai

genijė;
lavonė;
maestrė;
vunderkindė

●
●

-as, -is, -ys, 
-(i)us

Ø ŽS galūn. 
4/nauj.;
plg. ŽS 
-inas1 
1/nauj.; stil.

□ pavadinimai pagal lyties 
skirtumą: vyriškosios gi-
minės daiktavardžiai

auklius;
fyfius;
sesutis

● -a Ø ŽS galūn. 
5/nauj.; stil.

□■ pavadinimai pagal ly-
ties neutralumą

žmoga;
tėvė218 

Ryškių pokyčių matyti asmenų, taip pat personifikuotų ar fantastinių būtybių (rečiau gy-
vūnų) pavadinimų pagal lyties skirtumą vartosenoje: ypač pagausėjo naujų galūninės da-
rybos moteriškosios (kur kas rečiau vyriškosios) lyties asmenis ar kitas gyvas arba perso-
nifikuotas būtybes pavadinančių daiktavardžių. Pasak Daivos Murmulaitytės, „[n]aujadarai 
(tiek pavieniai, okaziniai, tiek uzualūs) rodo, kad pavadinimams pagal lyties skirtumą pa-
daryti dabartinėje lietuvių kalboje naudojama daugiau priemonių nei jų nurodo senokai 
rašytos lietuvių kalbos gramatikos ar žodžių darybos aprašai, o įprastos darybos priemonės 
plečia savo semantiką“ (Murmulaitytė 2021a: 51). Šie pokyčiai susiję ir su kintančiomis 
gyvenimo realijomis (socialiniais santykiais), ir su plintančiomis feminizmo bei genderizmo, 
taip pat lyčių lygybės bei tapatybių ideologijomis. jos kartu su kitomis žmonių teises iške-
liančiomis ideologijomis ėmė aktyviau reikštis atkūrus lietuvos nepriklausomybę. Viena iš 
jų – feminizmo ideologija (o kalbinio feminizmo apraiškų būta ir pirmuoju nepriklausomos 

218	 Šių	žodžių	reikšmes	žr.	po	šia	lentele,	pastabų	skyriuje	[ŽS	galūn.	5/nauj.].
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lietuvos laikotarpiu, apie 3–4-ą XX a. dešimt metį) – skatino kalboje ieškoti moterų diskri-
minacijos ženklų ir juos naikinti manant, kad, pakeitus kalbos formą, bus išspręstos įvairios 
socialinės ir psichologinės su moterų teisėmis susijusios problemos. 2003 m. tuo pagrindu 
įteisintos nepriesaginės moterų pavardės [ŽS galūn. 2/nauj.] (žr. Miliūnaitė 2013).

asmenų pagal lyties skirtumą pavadinimai pagrindinėse gramatikose apibrėžiami 
kaip „daiktavardžiai, kurie su priesagomis ar galūnėmis yra padaryti iš asmenis ar šiaip 
gyvas būtybes reiškiančių daiktavardžių ir nuo pastarųjų savo reikšme iš esmės skiriasi 
tik tuo, kad žymi kitos (priešingos) lyties asmenis ar šiaip gyvas būtybes“ (DlKg 2005: 
142, taip pat lKg 1965: 416). tokie pavadinimai skirtini nuo vadinamųjų mobiliųjų (sub-
stantivum mobile) daiktavardžių (pavyzdžiui, keleivis, keleivė), kurie sudaro to paties 
leksinio kamieno poras (žr. Murmulaitytė 2021a: 60–67). Dėl mobiliųjų daiktavardžių 
pirmiausia keliamas teorinis gramatikos klausimas – ar jie priklauso darybinei, ar gra-
matinei kategorijai: „ar vyriškosios ir moteriškosios giminės leksemos laikomos savaran-
kiškais žodžiais, ar vieno žodžio formomis“, ir tyrėjų nuomonės šiuo klausimu nesutam-
pa (Murmulaitytė 2021a: 61–69). laikantis vyraujančios nuomonės, kad mobilieji daikta-
vardžiai yra ne vieno žodžio (kaitybinės) formos, o savarankiški daiktavardžiai, jų var-
tosenos pokyčiai klasifikuojami ĮnKR žodžių sandaros dalyje. 

Patikimo būdo nustatyti, kada atsirado moteriškosios giminės forma, jeigu ji nebuvo 
fiksuota pagrindiniuose žodynuose, o taip yra atsitikę su ne vienu daiktavardžiu (pavyz-
džiui, antstolis, -ė; notaras, -ė), šiuo metu lietuvių kalboje nėra, nebent galėtų padėti iš-
samūs tekstynai. Potencialiųjų moteriškosios giminės formų įtraukimas į žodynus yra 
laike išsitęsęs procesas, ne tik objektyviai priklausantis nuo pačios kalbos raidos, bet ir 
subjektyviai lemiamas leksikografijos darbų leidybos bei jų atnaujinimo procedūrų.

Pavyzdžiui, daiktavardžio narys moteriškoji forma narė atsirado tik DlKŽ2 (1972), 
o pirmajame DlKŽ leidime (1954) vienas iš straipsnio narys vartojimo pavyzdžių prie 
antrosios reikšmės „asmuo, įeinantis į kurią nors organizaciją“ buvo toks: Ji valdybos n. 
(suprask: narys. – R. M.). Daiktavardžio antstolis „teismo sprendimų vykdytojas“ mote-
riškoji forma antstolė pateko tik į DlKŽ7 (2015). o daiktavardis naras „žmogus, plau-
kiantis ar dirbantis po vandeniu su tam tikra kvėpavimo įranga“ ne tik DlKŽ8, bet ir 
BlKŽ (žiūrėta 2022-02-18, pakartotinai tikrinta 2022-10-31) tebėra tik vyriškosios gimi-
nės, nors vartosenoje esama ir moteriškosios giminės formų, pavyzdžiui:

2011 m. jis atgaivino savo draugę, patyrusią narę agnes Milowką, kai ši ypač sudėtingos 
ekspedicijos Pietų australijoje metu pritrūko deguonies. Manoma, kad jo dalyvauti opera-
cijoje paprašė britų narai. (15min.lt, 2018-07-11)

laisvasis nardymas skirstomas į rekreacinį (grožėtis povandeniniu pasauliu), sportinį (var-
žybos) ir tikslinį (povandeninė žūklė, kariniai tikslai, o japonijoje „amos“ – narės mote-
rys – pragyvenimui renka jūros augalus ir gyvūnus). (kaunas.kasvyksta.lt, 2022-02-13)

tą patį galima pasakyti ir apie moteriškosios giminės formą priešė – jos nėra ir DlKŽ8 
(žr. Murmulaitytė 2021a: 59). forma kareivė buvo įdėta į lKŽ (t. 5, 1959), tačiau DlKŽ 
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nuo pat pirmo leidimo (1954) jos atsisakyta ir sugrąžinta tik į BlKŽ. forma vatnikė 
greta vyriškosios formos vatnikas219 nD atsirado tik 2022 m., kai buvo aptikta vartose-
noje (pavartota ne vėliau kaip 2018 m., vatnikas – ne vėliau kaip 2015 m.).

Šie žodynų ir kitų leksikografinių šaltinių svyravimai rodo kalbos „feminizacijos“ 
procesą lėtai, tačiau dėsningai tebevykstant, bet iš tokių duomenų spręsti apie vieno ar 
kito moteriškosios giminės daiktavardžio atsiradimo ir darybos ypatumus yra keblu. 
ĮnKR sistematikai ir pokyčių tyrimams svarbu, kad galima aiškiai fiksuoti tokių dari-
nių – mobiliųjų moteriškosios giminės daiktavardžių – gausėjimą.

[ŽS galūn. 3/nauj.]. gramatikose nurodoma, kad pagal lyties skirtumą su galūne -ė 
iš vyriškosios giminės daiktavardžių, einančių bendraisiais rūšies (ir atskirai patinų) 
pavadinimais, padaromi kai kurie gyvulių ir paukščių pateles žymintys pavadinimai, 
pavyzdžiui, briedė, kalakutė ir pan. (DlKg 2005: 143). Dabartinėje vartosenoje pavadi-
nimų su galūne -ė iš vyriškosios giminės daiktavardžių padaroma ir tokių, kurie įvardi-
ja moteriškosios lyties asmenis. taigi šios galūnės darybos reikšmė išsiplečia (jei neprie-
saginių moterų pavardžių darybą su galūne -ė laikysime atskiru atveju [ŽS galūn. 2/
nauj.]) (žr. Murmulaitytė 2021a: 58–59).

Pirmieji ryškesni neįprastų moteriškosios giminės formų atvejai DVK fiksuoti dar 
XX a. pabaigoje (plačiau žr. Miliūnaitė 2000a: 6–8). tiesa, pavienių tokių reiškinių pasi-
taikydavo ir anksčiau – dažniausiai tai atrodydavo kaip kalbos galimybių išbandymas 
laisvuosiuose stiliuose, juokaujant, šmaikštaujant, pavyzdžiui:

atsakingi asmenys, atsakingos asmenės! Švariai nusiplovę rankas, neišneškime muilo! 
(Kauno diena, 1998-12-31, cit. iš: Miliūnaitė 2000a: 8). 

apie visuomenės poreikių skatinamus šios rūšies pokyčius tuo metu yra užsiminęs ir Pra-
nas Kniūkšta: jau pasidariusios įprastos anksčiau nevartotos moteriškosios giminės formos 
viršaitė, merė, leitenantė, kapitonė, (protestantų) kunigė ir vyskupė (Kniūkšta 1995: 33).

nDk fiksuota daugiau kaip 30 moteriškosios giminės -ė galūnės vedinių, padarytų 
iš vyriškosios giminės daiktavardžių ir priklausančių asmenų pagal lyties skirtumą pa-
vadinimų kategorijai. galima skirti kelias semantines naujų moteriškosios giminės forma 
įvardijamų moteriškosios lyties asmenų pavadinimų grupes:
1)  pavadinimai pagal profesiją, titulą (budelė, ginklanešė, grandė, kavalierė, maestrė, 

nãrė „nardytoja“, piratė, urėdė), kurie tradiciškai buvo laikomi būdingais tik vyrams; 
iš jų išsiskiria atskiras religinių pareigų ir titulų pavadinimų pogrupis (arkivyskupė, 
imamė, krivė, pastorė, vikarė, vyskupė), pavyzdžiui:

tai buvo pirmas susitikimas su orkestrinio mąstymo žmogumi, tikra orkestro dailininke. ir 
dabar prisimenu, kaip kartu skambinome keturiomis rankomis Beethoveno antrosios sim-
fonijos lėtąją dalį. Maestrė Margarita papasakojo daug įdomių dalykų. (muzikusajunga.lt, 
2015-06-03)

219 Vatnikas – „šovinistinių pažiūrų rusas; Vladimiro Putino režimo rėmėjas; perkeltine reikšme – tamsuolis pseudopatriotas, 
kuriam būdinga sovietinių laikų nostalgija“ (nD, žiūrėta 2022-02-19).
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Kopenhagoje paskutinę vasario savaitę atidaryta pirmoji mečetė, skirta tik moterims, o jai 
vadovaus moteris imamė. Šiuo feministiniu projektu tikimasi padėti musulmonų moterims 
ir modernizuoti patį islamą. Kopenhagos tradicinės mečetės kritikuoja šią idėją ir abejoja 
jos reikalingumu. (lrt.lt, 2016-03-01)

2)  pavadinimai pagal asmens statusą, lemiamą vidinių ypatybių (išmintė, genijė, gurė, 
mediumė, narcizė, orakulė, vunderkindė), greta tradiciškai iki tol vartotų tik vyriš-
kosios giminės daiktavardžių vyrams įvardyti, pavyzdžiui:

ir todėl man pasirodė, jog po koncerto visi traukė į “Urmanavičiūtės suoliuko” atidary-
mą, šiek tiek labiau didžiuodamiesi savo tėvyne, pagimdžiusia pasauliui geniję ir dar 
labiau marijampoliete, garsinančią lietuvą pasaulyje. ačiū ir iki, o, žymiausioji iš lietu-
vių. (15min.lt, 2012-09-10)

Bet viena „gurė“ per radiją dėmesį patraukė. Kuo? Siūlymu prieiti prie nepažįstamo žmo-
gaus ir pakalbinti. Dar geriau - už ką nors pagirti. (ve.lt, 2020-12-02)

Mediumė, rašytoja, tapytoja – taip save apibūdina g<...> a<...>.
nuo vaikystės dėl savo antgamtiškų talentų patyčių sulaukusi moteris sako užsiauginusi 
storą odą, todėl ji jaučia pareigą ginti silpnesnius už kitus. (delfi.lt, 2018-04-18)

3)  pavadinimai (individė, kūdikė, lavonė, modelė, monstrė, personažė, subjektė, šviesulė, 
talentė, zombė), tradiciškai iki tol asmenis apibendrintai įvardiję tik vyriškosios 
giminės forma; prie jų priskirtina ir elitė220, pavyzdžiui:

Paskutinieji du knygos skyriai, kuriuose lyrinė subjektė sugrįžta į savo vaikystės ir paau-
glystės laiką, į provincijos miestelio erdvę, struktūriškai paprastesni, vientisesni, tarsi 
neturį jokių papildomų poezijos atpažinimo ženklų, išskyrus koncentruotą, kryptingą, 
socialiai aštrų pasakojimo turinį. (Literatūra ir menas, 2017-03-03)

Įkandin pramogų šviesulės – skolų šešėliai [antraštė]
Prieš trejus metus savo kavinės leidžiamomis nuotekomis Palangos paplūdimį užteršusiai 
pramogų verslo atstovei g<...> g<...> skirtą baudą valstybė iškrapštė tik pasitelkusi ant sto-
lę, rašo „lietuvos rytas“. (lrytas.lt, 2014-08-06)

Riedlenčių sportas yra įtrauktas į olimpinių žaidynių programą, o viena didžiausių intri-
gų prieš renginį tokijuje yra 12 metų Sky Brown. jau kelerius metus paauglė yra verti-
nama kaip viena didžiausių riedlenčių sporto talenčių ir tapo tikru fenomenu internete. 
(15min.lt, 2021-06-10)

220 Elitė – „moteriškosios lyties elito atstovė“ (nD, žiūrėta 2022-02-19) – padaryta iš vyriškosios giminės daiktavardžio 
elitas, reiškiančio ne vyriškosios lyties asmens, o kuopinį išskirtinio visuomenės sluoksnio pavadinimą.
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4)  personifikuoti objektų pavadinimai (robotė), iki tol turėję tik vyriškosios giminės 
formą, pavyzdžiui:

Pavyzdžiui, dabar japonai padarė tokią moteriškų aksesuarų parduotuvę, kurioje kartais 
sėdi robotė, o kartais – gyva pardavėja – bet su abiem galima pasikalbėti apie tai, kas ten 
parduodama. ir tada surinko duomenis, kuri – tikra ar mechaninė – pardavėja buvo geriau 
įvertinta pirkėjų. Pasirodo, net ir japonijoje laimėjo robotė. (lrytas.lt, 2019-01-23)

nors didžioji dalis tokių vedinių yra situaciniai ir atlieka aiškią stilistinę funkciją, bet 
jų visuma atskleidžia naują polinkį kartais ideologizuoti tradicines raiškos priemones 
ir moteriškosios lyties asmenims įvardyti pabrėžtinai vartoti moteriškosios giminės 
daiktavardžius. 

[ŽS galūn. 4/nauj.]. Panašiai kaip ir naujų moteriškosios giminės daiktavardžių 
atveju, nD bei nDk fiksuota vyriškosios giminės daiktavardžių, tik kur kas mažiau, 
greta tradiciškai vartojamų moteriškosios giminės pavadinimų221. jų darybos priemonės – 
vyriškosios giminės daiktavardžiams būdingos galūnės -as, -ius, -is (plg.: auklius, fyfius, 
mūzas, mūzius, slaugas, sesutis, seselis222, undinas223), pavyzdžiui:

Mano mūza arba mūzas sėdi manyje. Visą laiką. Man tik reikia pačiam save įkvėpti. (Lie-
tuvos rytas, 2012-09-15)

Sekdama paskui vaikiną, svarsčiau, kas jis – jaunas gydytojas ar medicinos „sesutis“? Kaip 
juokingai skambėjo tas terminas! Vaikinas atrodė ne kažin kiek vyresnis už mane, tad 
nusprendžiau, jog jis praktikuojantis sanitaras. (zmones.lt, 2016-02-10)

Britanija pašiurpusi: į laisvę paleidžiamas auklius-vaikžudys <...> [antraštė] (delfi.lt, 
2018-12-05)

asilas esi tu nei stiprus nei ka tik fyfius kazkoks (ask.fm, 2013-10-25)

Šie dariniai, kurių dalis funkcionuoja tik elektroninėje komunikacijoje ir yra žymėti 
stilistiškai, rodo, kad plečiasi pavadinimų pagal lyties skirtumą darybos kategorija: ryš-
kėja gramatikose neaprašytas vyriškosios lyties asmenų pavadinimų galūninės darybos 
iš moteriškosios giminės daiktavardžių polinkis (žr. Murmulaitytė 2021a: 58).

[ŽS galūn. 5/nauj.]. genderizmo ideologija skatina ir daugiau kalbos pokyčių 
gramatinėje lietuvių kalbos sandaroje. Mėginama rasti raiškos būdų įvairioms tapatybėms, 

221 Vartosenoje naujų daiktavardžių vyriškosios lyties asmenims pavadinti daroma ir kitu būdu – prie moteriškosios giminės 
formos dedant priesagą -inas [ŽS -inas1 1/nauj.], pavyzdžiui: davatkinas (← davatka), fyfinas (← fyfa), žvaigždinas (← žvaigž-
dė) (nD, žiūrėta 2022-03-15).

222 Pastarieji du reiškia iš anksčiau vartotos medicinos sesers deminutyvinių formų sesutė, seselė padarytus daiktavardžius 
vyriškosios lyties personalui vadinti.

223 Undinas – „vyriškos lyties undinė (persirengėlis)“ (nD, žiūrėta 2022-07-11).
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įskaitant ir neutralumą lyties atžvilgiu. Vienas iš didelį atgarsį visuomenėje turinčių 
naujadarų – žmogà „feministinis moters ar apskritai asmens, atsieto nuo lyties, pavadi-
nimas“ (nD, žiūrėta 2022-02-19). jis sukurtas dar 2008 m. iš feministinių paskatų pir-
miausia kaip moteriškosios giminės forma moterims pavadinti, neva žodis žmogus reiškia 
vyriškosios lyties dominavimą:

Žmoga [antraštė]
Kartais vis pagalvodavau, kaip man patiuninguoti savo žodyną, kad atsispindėtų kai kurios 
mano vertybės. Konkrečiau – turiu problemų su žodžiu „žmogus“, kad jis yra akivaizdžiai 
vyriškos giminės. iš vaikystės atsimenu, kai vyresni žmonės sakydavo „kažkoks žmogus 
eina“ tik apie vyrą, o apie moterį taip ir sakydavo – „moteris / mergaitė eina“. apie mote-
ris kalbant niekada nevartojami ir vediniai „žmogelis“, „žmogėnas“. <...> tačiau anądien 
sugalvojau, kad galiu tiesiog sakyti „žmoga“ :} ir tai nėra toks pats pasirinkimas, kaip kad 
tai, jog sakau „tekėti“ apie visus, ir nevartoju žodžio „vesti“. tai iš esmės giminės požiūriu 
lankstus žodis, padarytas pagal analogiškus lietuviškus žodžius „neklaužada“, „pikčiurna“, 
„vėpla“, „pirdyla“, „nenuorama“, „rašeiva“ (kažkodėl sugalvoju tik neigiamų). taip pat 
vyriškos giminės daiktavardžiai, linksniuojami kaip moteriškos giminės, dažni kai kuriuo-
se aukštaičių tarmės variantuose (kaip ir garsusis „bratka“). taigi sakyčiau „jis geras 
žmoga“ ir „ji gera žmoga“. (daivarepeckaite.com, 2008-08-20)

Kartu iš autorės samprotavimų matyti, kad protingai būtybei pavadinti vietoj žodžio 
žmogus apskritai norima pritaikyti žodį žmoga kaip neutralų lyties atžvilgiu, t. y. tin-
kantį pavadinti abiejų lyčių asmenims panašiai kaip kai kurie daiktavardžiai – garbėtroš-
ka, naktibalda ir kt. tačiau kitas žmogos vartojimo pavyzdys rodo, kad siekiama ir prie-
šingo tikslo: žmogaus–žmogos formomis išreikšti lyties skirtumą (žmoga siejama su kitais 
moteriškosios giminės daiktavardžiais pilietė, profesionalė, kolegė):

Pagal šiuo metu lietuvoje vyraujantį požiūrį moterys vis dar suvokiamos ir pačios save 
suvokia pirmiausia kaip lyties atstoves – moteris, žmonas, potencialias meilužes, motinas, 
o ne žmones, žmogas – pilietes, profesionales, koleges. <...>.
Pagrįstai didžiuojamės tuo, kad lietuvoje moterims rinkimų teisė suteikta 1919 metais, 
tačiau paradoksalu, jog lengvai ir greitai įtvirtinę politinę lygybę, praradome dešimt, dvi-
dešimt, o gal ir daugiau metų moterų pilietinę sąmonę brandinančio ir visuomenės socia-
linį-pilietinį raštingumą ugdančio viešojo diskurso, argumentuojančio, kodėl moterys yra 
pirmiausia žmonės, žmogos, pilietės, kurių poreikių ir nuomonės turi būti paisoma tiek pat, 
kiek vyrų <...>. (15min.lt, 2015-12-14)

jei nepaisysime susidarančios semantinės prieštaros ir ją laikysime formų homonimišku-
mu (žmoga „protaujanti moteriškosios lyties būtybė“, kaip priešprieša pagal lytį žodžiui 
žmogus, ir „protaujanti vyriškosios arba moteriškosios lyties būtybė“), klasifikaciškai 
naujadaras žmoga turėtų atsidurti dviejose vietose. Pirmu atveju jis priskirtinas darybos 
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kategorijai pagal lyties skirtumą, antruoju – vardažodinės ypatybės turėtojų darybos 
kategorijai, kurią mini ir Daiva Murmulaitytė: „Manyti, kad tai pavadinimas pagal lyties 
skirtumą (taigi, ir šiai darybos kategorijai nebūdinga darybos priemonė), trukdytų kate-
gorinė tokių pavadinimų darybos reikšmė – ‘priešingos lyties nei pamatiniu žodžiu žy-
mimas asmuo ar kita gyva būtybė’, nes žmogos atveju lyties sema kaip tik niveliuojama“ 
(Murmulaitytė 2021a: 58).

Vienaip ar (ir) kitaip, šio naujadaro daryba netipiška, nes su galūne -a darybos 
kategorijos pagal lyties skirtumą pavadinimai nedaromi, o vardažodinės ypatybės turė-
tojų pavadinimai daromi arba iš kokybinių būdvardžių (plg. žiópla, DlKg 2005: 124), 
arba iš veiksmažodžių (plg. kvėša, DlKg 2005: 112–113).

Po kurio laiko į aikštę žodį žmoga vėl iškėlė „Vilniaus universiteto lyčiai jautrios 
kalbos gairės“ (ljKg 2021: 2):

intervencinis lyties/giminės žymėjimas susijęs su intensyvesniu ankstesnės konvencijos 
atsisakymu. jis gali vykti leksikos lygmenyje, kai kuriami nauji žodžiai arba jų variantai: 
pavyzdžiui, žmoga taiko į žmogaus kategorijos kaip ilgą laiką sutapusios su vyriškuoju 
subjektu kritiką.

taigi žmoga suvokiama kaip žodžio žmogus atsvara, paliekant galimą abejopą juo reiš-
kiamos gramatinės giminės ir lyties interpretaciją.

Kitas pavienis, situacinis genderizmo ideologijos išprovokuotas ir juokais sukurtas 
žodis – tėvė „vienas iš vaiką auginančių šeimos narių (nesvarbu, kurios lyties)“ (nD, 
žiūrėta 2022-02-19):

RolanDaS PaUlaUSKaS. ar gerai, kad šiandien iš Europos Sąjungos ateina visiškas 
mūsų aplinkos griovimas? Kalbu apie įstatymus, kurie ardo šeimas, nusistovėjusius santy-
kius tarp vyro ir moters. Mums patinka vadinti tėvas nr. 1 ir nr. 2?
PoVilaS gYlYS: tėvas ir tėvė. (respublika.lt, 2013-01-04)

lKŽ Papildymų kartotekoje (lKŽ PpK) žodis tėvė yra užrašytas iš Kazlų Rūdos ir 
Vilkaviškio apylinkių reikšme „tėvas“: Koks tėvė, toks ir vaikė. Šiuo atveju susidaro tik 
tarminės formos variacija su bendrinės kalbos žodžiu tėvas tos pačiõs leksinės reikšmės 
„vyras, ppr. vedęs, savo vaikui“ (DlKŽ8i) pagrindu. Pirmuoju (genderizmo ideologijos) 
atveju konstruojama nauja forma naujai realijai pavadinti.

tapatybių ideologijoms plintant, tikėtina, kad panašių eksperimentų su kalba atsiras 
ir daugiau.

Su kai kurių daiktavardžių giminės formų vartojimo apribojimais susijusi ir viena 
Sintaksės skyriuje aprašyta variacija [S der. 1.2]: vienos lyties asmenį įvardijant kitos 
lyties asmenis žyminčiu ir kitą giminę turinčiu daiktavardžiu, kyla keblumų, kaip derin-
ti skirtingų giminių žodžius sakinyje (ta ar tas modelis moteris) ir pan.
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2.2.4. Įvairuojantys ir nauji dūriniai

Dūrinių variacijų susidaro dėl skirtingų jų darybos procese naudojamų darybos priemo-
nių: tipiškų ir netipiškų darybos pamatų, pridedamų galūnių, taip pat dėl skirtingų jun-
giamųjų balsių arba jų nebuvimo viename kuriame variante.

ĮNKR SĄVADAS (8)

Šalti-
nis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartose-
noje pagrindas ir 

norminė variacijos 
vertė

Konkreti variantų 
a : b raiškaVariantas

a

Kiti varian-
tų lizdo na-

riai
b (c, d...)

II. ŽODŽIŲ 
SANDARA

ŽS

4. DūRiniai ŽS dūr.

ŽS jung. b.

◓ jungiamasis 
balsis

Ø ŽS jung. 
b. 1

□■ ta pati leksinė 
reikšmė224 (daikta-
vardžiai, būdvar-
džiai)

šilkaverpis : šilkver-
pis; rudakė : ruda-
akė;
penkiolikametis : 
penkiolikmetis

● jungiamasis 
balsis

kitas jun-
giamasis 
balsis

ŽS jung. 
b. 2

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (daiktavar-
džiai, būdvardžiai)

dešragalys : dešri-
galis; veržliaraktis : 
veržlėraktis;
aklagatvis : akliga-
tvis

ŽS dūr. 
galūn.

◓ nepakitusi an-
trojo dėmens 
galūnė

pakitusi an-
trojo dė-
mens galū-
nė

ŽS dūr. 
galūn. 1

■ ta pati leksinė 
reikšmė (kai ii dė-
muo yra daiktavar-
dis arba būdvardis, 
išskyrus turinčius 
galūnes -is, -ys, -ė) 
(daiktavardžiai)

kilovatvalanda : ki-
lovatvalandė; bend-
raautorius : bend-
raautoris; 
bendravertėjas : 
bendravertėjis

224	 Retais	atvejais	jungiamojo	balsio	buvimas	ar	nebuvimas	dūrinių	reikšmes	gali	skirti,	plg.:	dienraštis	„(beveik)	kasdien	
einantis	 laikraštis“	 ir	dienoraštis	 „įvykių,	 įspūdžių,	 pastebėjimų,	 asmeninių	 išgyvenimų	 užrašai“	 (BLKŽ,	 žiūrėta	
20220226).
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ĮNKR SĄVADAS (8)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartose-
noje pagrindas ir 

norminė variacijos 
vertė

Konkreti variantų 
a : b raiškaVariantas

a

Kiti va-
riantų lizdo 

nariai
b (c, d...)

◓ dūrinio galūnė kita dūrinio 
galūnė

ŽS dūr. 
galūn. 2

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (daikta-
vardžiai)

dešragalys : dešra-
galis;
rytmetys : rytmetis; 
slapyvardė : slapy-
vardis

◓ -is -ys ŽS dūr. 
galūn. 3225

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (gyvų bū-
tybių pavadinimai) 
(daiktavardžiai)

veidmainys : veid-
mainis; krauja-
siurbys : kraujã-
siurbis

ŽS dūr. su 
II priesag.

◓
●

i būdvardinis 
dėmuo + ii 
daiktavardinis 
priesaginis dė-
muo

i būdvardi-
nis dėmuo 
+ ii daikta-
vardinis ne-
priesaginis 
dėmuo; ~

ŽS dūr. su 
priesag. 1

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (asmenų 
pavadinimai) (daik-
tavardžiai)

bendranuominin-
kis : bendranuomis; 
bendrakaltininkis : 
bendrakaltis; bend-
rasavininkis : bend-
raturtis; nuosavy-
bės bendrininkas

i būdvardinis 
dėmuo + ii 
daiktavardinis 
priesaginis 
dėmuo

ŽS dūr. su 
pries. 2, žr. 
ŽS -inis 4

ta pati leksinė 
reikšmė (daryba, 
kai vietoj pamatinio 
daiktavardžio yra 
žodžių junginys) 
(būdvardžiai)

daugiakultūriniai : 
daugiakultūriai 
[ryšiai]

i būdvardinis 
dėmuo + ii 
daiktavardinis 
priesaginis 
dėmuo

ŽS dūr. su 
pries. 3, žr. 
ŽS -iškas 3

ta pati leksinė 
reikšmė (daryba, 
kai vietoj pamatinio 
daiktavardžio yra 
žodžių junginys) 
(būdvardžiai)

lygiateisiški : lygia-
teisiai [santykiai]

225	 Dėl	šio	tipo	sąsajos	su	kirčiavimo	variantais	ir	kirčio	vietos	priklausymo	nuo	dūrinių	semantikos	žr.	VLKK	kirčiavimo	
rekomendacijas	 ir	 jų	 komentarą	 (20040423,	 prieiga:	 http://www.vlkk.lt/naujienos/kitosnaujienos/komentarasduri
niukirciavimonormoskeitimams,	žiūrėta	20210920).

http://www.vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/komentaras-duriniu-kirciavimo-normos-keitimams
http://www.vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/komentaras-duriniu-kirciavimo-normos-keitimams
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ĮNKR SĄVADAS (8)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartose-
noje pagrindas ir 

norminė variacijos 
vertė

Konkreti variantų 
a : b raiškaVariantas

a

Kiti va-
riantų lizdo 

nariai
b (c, d...)

i būdvardinis 
dėmuo + ii 
daiktavardinis 
priesaginis 
dėmuo

ŽS dūr. su 
pries. 4, žr. 
ŽS -ietis2 3

ta pati leksinė 
reikšmė (asmenų 
pavadinimai pagal 
gyvenamąją ar dar-
bo vietą daryti, kai 
vietos pavadinimas 
yra keliažodis) 
(daiktavardžiai)

kazlųrūdietis : Kaz-
lų Rūdos gyventojas

ŽS dūr. su 
II dalyv.

◓ visa + II daly-
vinis dėmuo

žodžių 
junginys

ŽS visa 
1/vert.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (ii dėmuo – 
veik. rūšies esamojo 
laiko dalyvis)

visaapimantis : 
visa apimantis 
[žvilgsnis]

◓ visur + II daly-
vinis dėmuo

žodžių 
junginys

ŽS visur 
1/vert.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (ii dėmuo – 
veik. rūšies esamojo 
laiko dalyvis)

[Jis yra] visure-
santis : visur esan-
tis

◓ savi- + ii daly-
vinis dėmuo

žodžių 
junginys

ŽS savi- 
1/vert.

■ ta pati leksinė 
reikšmė

savisukurtas : savo 
(paties) susikurtas 
[spartumas]

ŽS dūr. su 
I priel.

◓ virš- ant- ŽS virš- 1 □■ ta pati leksinė 
reikšmė (perviršis)
(daiktavardžiai, 
būd vardžiai)

viršpelnis : antpel-
nis; viršgamtinis : 
antgamtinis [reiš-
kinys]

ŽS dūr. su 
I įvard.

◓ sau- + ii daik-
tavardinis 
dėmuo

savi- + 
ii daikta-
vardinis 
dėmuo

ŽS sau- 1 □■ ta pati leksinė 
reikšmė (daikta-
vardžiai)

sauvalė : savivalė 
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ĮNKR SĄVADAS (8)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartose-
noje pagrindas ir 

norminė variacijos 
vertė

Konkreti variantų 
a : b raiškaVariantas

a

Kiti va riantų 
lizdo nariai
b (c, d...)

◓ sava- + II 
veiksmažodi-
nis dėmuo

savi- + II 
veiksmažodi-
nis dėmuo 

ŽS sava- 1 □■ ta pati leksinė 
reikšmė (būd-
vardžiai)

savavaldis : savi-
valdis [automobi-
lis]

◓ savi- + II 
daiktavardinis 
dėmuo

sava- + II 
daiktavardi-
nis dėmuo

ŽS savi- 
1/sen.

■ ta pati leksinė 
reikšmė (būd-
vardžiai)

savidarbis : sava-
darbis [prietaisas];
savieigis : savaei-
gis [transportas]

● savi- + prieš-
dėlinis veiks-
mažodinis 
daiktavardis

savi- + ne-
priešdėlinis 
veiksmažodi-
nis daikta-
vardis

ŽS savi- 2 ■ ta pati leksinė 
reikšmė (daikta-
vardžiai)

savipagalbos : sa-
vigalbos [leidiniai]

● savi- + tarpt. 
žodis (veiks-
mažodžio for-
ma arba daik-
tavardis)

savęs + 
veiksmažodi-
nis daiktavar-
dis; sangrąži-
nė forma

ŽS savi- 3 □■ ta pati grama-
tinė reikšmė (į sa-
ve nukreiptas 
veiksmas) 

saviparodija : sa-
vęs parodijavimas; 
savikopijuojantis : 
savaiminio kopija-
vimo; kopijavimosi 
[popierius]

● savi- + veiks-
mažodinis 
daiktavardis

savęs + 
veiksmažodi-
nis daiktavar-
dis; sangrąži-
nė forma

ŽS savi- 4 □■ ta pati gramati-
nė reikšmė (į save 
nukreiptas veiks-
mas) (veiksmažodi-
niai daiktavardžiai)

savirūpa : apsirū-
pinimas

ŽS dūr. su 
II dktv.

● -sauga ~ ŽS -sauga ■ ta pati leksinė 
reikšmė (veiksmo 
atlikimo vieta)
(daiktavardžiai)

darbosauga : dar-
bų sauga;
vibrosauga : ap-
sauga nuo vibra-
cijos226

226	 Antras	dėmuo	-sauga	tinka	tada,	kai	kalbama	apie	ko	nors	prižiūrėjimą,	puoselėjimą	(aplinkosauga	„aplinkos	saugoji
mas“),	 bet	netinka,	 kai	 kalbama	apie	 saugą	 „saugių,	 nepavojingų	 sąlygų	 sudarymą“	 (pavyzdžiui,	 darbo	 saugumą	ar	
apsaugojimą	nuo	vibracijos).
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ĮNKR SĄVADAS (8)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartose-
noje pagrindas ir 

norminė variacijos 
vertė

Konkreti variantų 
a : b raiškaVariantas

a

Kiti va riantų 
lizdo nariai
b (c, d...)

● -imas + -vietė -vietė;
-(a)vietė;
-(i)vietė; ~

ŽS -vietė 1 ■ ta pati leksinė 
reikšmė (veiksmo 
atlikimo vieta)
(daiktavardžiai)

augimvietė : auga-
vietė; radimvietė : 
radavietė; spro-
gimvietė : sprogi-
mo vieta227

ŽS dūr. iš 
lygiaverčių 
dėm.

◓ dūrinys iš ly-
giaverčių daik-
tavardinių dė-
menų

žodžių jun-
ginys; ~

ŽS dūr. lyg. 
1

□■ ta pati leksinė 
reikšmė
(daiktavardžiai)

šviesotamsa : švie-
sa ir tamsa (švie-
sos kontrastai; 
šviesokaita)

ŽS su-
traukt.

◓ sutrauktinis 
žodis (iš pirmo 
žodžio pra-
džios ir antro 
viso žodžio)

žodžių jun-
ginys; ~

ŽS su-
traukt. 
1/vert.

■ ta pati leksinė 
reikšmė
(daiktavardžiai)

vyrgydytojas : vy-
riausiasis gydy-
tojas;
genrangovas : ge-
neralinis rangovas

◓ sutrauktinis 
žodis (iš kelių 
žodžių pra-
džios ir pas-
kutinio viso 
žodžio)

žodžių jun-
ginys; ~

ŽS su-
traukt. 2

■ ta pati leksinė 
reikšmė
(daiktavardžiai)

Lietkoopsąjunga : 
Lietuvos (vartoto-
jų) kooperatyvų 
sąjunga

◓ sutrauktinis 
žodis (iš kelių 
savarankiškai 
vartojamų dė-
menų)

žodžių jun-
ginys

ŽS su-
traukt. 
3/skol.228

■ ta pati leksinė 
reikšmė
(daiktavardžiai)

partkomas : parti-
jos komitetas

227	 Vartosenoje	-imvietė	greičiausiai	apibendrinta	kaip	sufiksoidas,	ir	ji	dedama	prie	įvairių	pamatinių	žodžių,	plg.:	perimvietė 
(„perėjimo	vieta“),	želdimvietė	(„želdinimo	vieta“),	bebrimvietė	(„bebrų	apsigyvenimo	vieta“).

228	 Šio	sisteminio	potipio	žodžiai	iš	esmės	yra	skoliniai,	tačiau	gali	būti	suvokiami	kaip	darybiškai	skaidūs.
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ĮNKR SĄVADAS (8)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo vartose-
noje pagrindas ir 

norminė variacijos 
vertė

Konkreti variantų 
a : b raiškaVariantas

a

Kiti va riantų 
lizdo nariai
b (c, d...)

ŽS netip.

● okazinis ar ne-
tipiškas analo-
ginis dūrinys

Ø ŽS netip. 
1/nauj; stil.

□ pavieniai stilisti-
niais sumetimais 
kuriami naujadarai

kainapjūtė;
lėtpuodis;
žemėraižis

● dūrinys su ne-
pakeista ii dė-
mens galūne

Ø ŽS netip. 
2/nauj; stil.

■ pavieniai stilisti-
niais sumetimais 
kuriami naujadarai

mylmeras [←
mylimas + meras];
čekpitonas [← če-
kis + pitonas]

naujai sukurtų dūrinių darybą nD pagrindu yra nagrinėjusi Daiva Murmulaitytė (žr. 
Murmulaitytė 2019: 107–122; 2020: 34–51; 2021: 77–88). ištyrusi iki 2019 m. kovo mėn. 
nD fiksuotus maždaug 500 dūrinių, ji padarė išvadą (Murmulaitytė 2020: 35):

Duomenyne rasta visų pagrindinių lietuvių kalbos sandūros tipų, išskyrus dūrinius iš skait-
vardžio ir veiksmažodžio, naujadarų. jie sudaro daugiau kaip 99 proc. nagrinėtų dūrinių. 
negausiųjų tipų (kurių antrasis sandas nebūtų daiktavardinis ar veiksmažodinis) ir karto-
tinių dūrinių tiriamuoju laikotarpiu neužfiksuota. 

taip pat pažymėta, kad pakitęs darybos pamatas – jis tapo sudėtingesnis: „Vienaip ar 
kitaip pamatinių kamienų paprastumo taisyklės neatitiko nuo 21 iki 41 proc. (priklausomai 
nuo sandūros tipo) dūrinių“, nors pats „polinkis remtis paprastaisiais žodžiais išlieka, 
matyt, dėl kalbos ekonomijos dėsnio“ (Murmulaitytė 2021b: 82, 88). Darybos pamato 
morfeminis sudėtingėjimas pastebėtas ir anksčiau, bet laikytas išimtimi (Keinys 1999: 72): 

Sudurtinių daiktavardžių sandais paprastai eina darybos atžvilgiu neskaidų kamieną tu-
rintys žodžiai. Sandai, kurių pamatiniai žodžiai turi ryškesnių priesagų (ypač skiemenų 
atžvilgiu ilginančių žodį), priešdėlių ar patys yra sudurtiniai, tebėra gana retas dalykas ir 
laikytini išimtimis.

išimčių daugėjimas vartosenoje jau leidžia teigti: „rėmimasis priesaginiais, priešdėliniais, 
sudurtiniais pamatiniais žodžiais ar pakitęs darybos pamatas nėra išimtis ar retas daly-
kas“ (Murmulaitytė 2019: 112), ir tai atitinka bendrą lietuvių kalbos žodžių darybos 
pokytį (dėl to plačiau žr. poskyrį 2.2.7. Bendrosios žodžių darybos pokyčių kryptys).

Dar vienas, tik ne toks ženklus, darybos pamato pokytis, palyginti su lietuvių kalbos 
gramatikose aprašytais dėsningumais, yra priešdėlius turinčių (priešdėlėtų) daiktavardžių 
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tapimas dūrinių dėmenimis (žr. Murmulaitytė 2019: 214–215), pavyzdžiui: įtakdarys, -ė 
(← įtaka); nuolaidynmetis (← nuolaidynės „kainų nuolaidų akcijos prekyboje“); pašalpa-
dienis; suplotasnukis, -ė ir kt. (nD).

[ŽS dūr. galūn. 1]. normos raidos atžvilgiu svarbi jau ilgą laiką tarp dūrinių be-
siklostanti variacija, kurios nenorminis variantas paprastai daromas iš pirmuoju dėmeniu 
(dažniausiai bendra-) einančio būdvardžio ir antruoju dėmeniu einančio priesaginio 
daiktavardžio, reiškiančio asmenį pagal pamatiniu žodžiu žymimą užsiėmimą, nekeičiant 
antrojo dėmens galūnės, pavyzdžiui:

tomas R<...>, idėjų agentūros „love“ bendraįkūrėjas. Komunikacijoje galioja dėsnis, kad bet 
koks dėmesio atkreipimas dažniausiai yra vertinamas teigiamai. (Lietuvos rytas, 2011-09-03)

Milda M<...> šiandien gali didžiuotis būdama milijardinio verslo – „Vinted“ platformos – 
idėjos sumanytoja ir bendraįkūrėja, kurioje galima parduoti, pirkti ir mainyti daiktus. 
(15min.lt, 2022-03-12)

Prof. a. M<...> yra 34 tarptautinių mokslinių žurnalų <...> redaktorių kolegijos narys, kvies-
tinis redaktorius, bendraredaktorius, academy of Management narys, tarptautinių kon-
ferencijų, specialių sesijų (bendra)organizatorius. (knf.vu.lt, 2017-09-22)

Kibernetinės apsaugos bendrovės „Cybergym“ bendrasteigėjas ir vadovas ofiras Hasonas 
apie programišius ir kitus nusikaltėlius internete žino gana nemažai: bendrovė pasižymi 
savo ultra-realistiškais kibernetinės gynybos mokymais. (delfi.lt, 2017-05-18)

taip pat nDk fiksuota bendraatsakovas, -ė; bendrasavininkas, -ė; bendravertėjas, -a; ben-
draskaitytojas, -a; bendravykdytojas, -a ir kt. Ši variacija turi ilgesnę gyvavimo istoriją. lKŽ 
(t. 2, 1968) buvo įdėti tokie šio tipo dūriniai: bendraamžininkas, -ė žr. bendraamžis, -ė; 
bendradarbininkas, -ė žr. bendradarbis, -ė; bendragyventojas, -a (be jokios nuorodos). KPP2 
(1985) teikiama nevartoti asmenis reiškiančių sudurtinių daiktavardžių su pirmuoju dėme-
niu bendra- ir antruoju priesaginiu dėmeniu ir taisomi keturi daiktavardžiai:

bendradarbininkas (= bendradarbis);
bendrakaltininkas, bendrakaltininkis n. dirbt. (= bendrakaltis);
bendranuomininkas, bendranuomininkis n. dirbt. (= bendranuomis);
bendraskolininkas (= bendraskolis).

Bendrinės lietuvių kalbos norma apibrėžia dūrinių antrojo dėmens (daiktavardžio) galūnę 
esant -is, -ė (žr. DlKg 2005: 156)229, net jei antrojo pamatinio daiktavardžio galūnė buvo 
kitokia, pavyzdžiui: bendraatsakovis, -ė; bendraįkūrėjis, -ė; bendrapirmininkis, -ė; bend-

229 Dūriniai su nepakitusiomis galūnėmis, pavyzdžiui, akýplotas, kãtuoga (žr. Urbutis 2009: 2017), greičiausiai laikytini 
tarmybėmis.
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rasavininkis, -ė ir t. t. tačiau tokie dariniai atrodo nenatūralūs, neįprasti ir dažniau pa-
sitaiko tik redaguojamuose tekstuose, be to, anksčiau jų būdavo vengiama dėl antrojo 
dėmens pamatinio kamieno sudėtingumo: „lietuvių kalboje dūrinius kur kas labiau yra 
įprasta darytis iš paprastųjų žodžių negu iš vedinių ir dūrinių. Sudurtinių daiktavardžių, 
kurių bent vienas sandas atsiradęs iš priesaginio daiktavardžio, pasitaiko retokai, pvz.: 
dirvónvietė, keiksmãžodis; pùskailiniai, šiẽnvežimis“ (žr. DlKg 2005: 153).

Variacija tampa išplėstinė, įtraukiant daugiau norminių variantų: atitikmenys siūlomi, 
kur įmanoma, padaryti ne iš antruoju dėmeniu einančių priesaginių asmens pavadinimų, 
o iš ankstesnės darybos pakopos nepriesaginių daiktavardžių, žyminčių veiklos sritį: 
bendranuomis, -ė (← nuoma), bendraskolis, -ė (← skola), bendrakaltis, -ė (← kaltė) ir kt. 
Kur tokio daiktavardžio nėra, siūloma bent pakeisti dūrinio galūnę, pavyzdžiui, 
bendraįkūrėjis, -ė, arba vartoti žodžių junginius ar net darinį sieti su kitos šaknies žodžiu 
(ar žodžiais): bendrasavininkis, -ė : nuosavybės bendrininkas, -ė; bendraturtis, -ė. BlKŽ 
įdėti šio tipo dūriniai: bendraatsakovis, -ė; bendraautoris, -ė; bendranuomininkis, -ė (ir 
bendranuomis, -ė), tik bendraskolis, -ė (žiūrėta 2022-03-12).

nenorminių darinių atsiranda per vertimus (plg. bendraredaktorius „bendraredak-
toris“, anglų k. co-editor, rusų k. соредактор), ir ilgainiui modelis imamas taikyti saviems 
žodžiams daryti, greičiausiai panašiai kaip kitais darybos atvejais, kai dėl semantinio 
skaidrumo, kalbos ekonomijos ir panašių priežasčių siekiama išlaikyti nepakitusį antrąjį 
dėmenį (plačiau žr. poskyrį 2.2.7. Bendrosios žodžių darybos pokyčių kryptys). taigi šių 
variantų konkurencija aktyvi, ir normai nusistovėti ilgainiui gali turėti nemažai įtakos 
bendrieji nauji lietuvių kalbos žodžių darybos polinkiai.

[ŽS netip.]. Prie netipiškų darinių galima skirti „[v]isus nuo darybos tipų nukrypu-
sius darinius, nepaisant jų sudarymo intencijos ir priklausymo kalbai ar kalbėjimui“ (Ur-
butis 2009: 327). netipiški dariniai iš dalies apima ir okazinius darinius (bet ne juos visus). 
okaziniai dariniai paprastai esti individualios kūrybos rezultatas, „daugiau ar mažiau 
nutolę nuo kalboje veikiančios darybos sistemos: vieni iš jų prasilenkia su darybos tipo 
reikalavimais (tai paprastai pasireiškia pamatiniams žodžiams būdingų gramatinių ar 
semantinių apribojimų nepaisymu), kiti išsiskiria vien tuo, kad padaryti pagal neproduk-
tyvius ar mažai produktyvius tipus“ (žr. Urbutis 2009: 322–323). jeigu netipiškų kokios 
nors rūšies darinių daugėja, netipiškumas ilgainiui gali virsti nauju darybos polinkiu.

[ŽS netip. 1/nauj.; stil.]. tarp naujadarų esama įvairių okazinių dūrinių (pavyzdžiui, 
kūnovara „senąją lietuvių pasaulėžiūrą atitinkanti sveikatinimo sistema“; megztipaltis 
„megztinis, kuris atrodo kaip paltas“ ir kt.), kai kurie iš jų – analoginiai (pavyzdžiui, 
dangoraižis – žemėraižis „giliai po žeme įleistas pastatas, dangoraižio priešingybė“, 
šiaudoraižis „iš plonų plaušelių, primenančių šiaudus, sukonstruotas dangoraižis“ ir kt.) 
(žr. Murmulaitytė 2020: 36–41; 2021: 89–94), taip pat stikloraižis „stiklinis dangoraižis“. 
okaziniai dariniai apskritai gali būti įvairiai interpretuojami, ir nuo to „priklauso darinio 
priskyrimas vienai ar kitai klasifikacijos grupei“, o tai „gali turėti įtakos nustatant lie-
tuvių naujadaros polinkius ir inovacijas“ (Murmulaitytė 2020: 45).

[ŽS netip. 2/nauj.; stil.]. laisvojoje vartosenoje dažniausiai dėl stilistinių paskatų 
pastebimai gausėja netipiškų dūrinių su nepakeista antrojo dėmens galūne (ne tik jau 
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aptartuoju dūrinių su dėmeniu bendra- atveju). antrasis pamatinis žodis išlaikomas ne-
pakitęs (jis paprastai ir kirčiuojamas), o pirmojo pamatinio žodžio kamienas keliais bū-
dais – su jungiamuoju balsiu ar be jo – pridedamas prie antrojo, imituojant sandūrą, 
pavyzdžiui: idiotvaldžia (idiotas + valdžia); norminė daryba būtų idiòtvaldė.

nors netipiški dūriniai (kartais tai vertiniai) yra pavieniai, situaciniai, tačiau jau 
galima manyti besiklostant naują (ar, kaip minėta, tarmėms nesvetimą, taigi galbūt dėl 
kelių priežasčių sąveikos aktyvėjantį) dūrybos polinkį. jis, regis, dar nėra esmingiau 
tyrinėtas, nes ir duomenų dar nėra gausu svaresnėms išvadoms daryti. Keli pavyzdžiai 
(nD, nDk, žiūrėta 2022-03-10):

svetimgėda (← svetima + gėda) „svetima gėda – gėdos jausmas, patiriamas, kai kas nors 
kitas elgiasi nerangiai, gėdingai“:

 Svetimgėda už bankinius iliteratus [antraštė]
 Ponai ir ponios, aš jums noriu pasiteisinti, nes mane apėmė svetimgėda. Visas triukš-

mas bloguose prasidėjo nuo to, kad ponas <...> (Swedbank ekonomistas) savo fB pra-
dėjo skleisti tokias kalbas, jog mano svetimgėdos jausmas tapo nevaldomu. taip, man 
gėda už tai, ką šneka kiti. aš noriu pasiteisinti prieš jus, ponai ir ponios, todėl aš jums 
parašysiu visokių minčių, kurios man kilo. (rokiskis.popo.lt, 2015-07-02)

mylmeras (← mylimas + meras):
 KaUno MYLMERAS šeštadienį aplankė ūkininkų turgų. ( facebook.com, 2019)

čekpitonas (← čekis + pitonas) „ilgas kaip pitonas pirkimo čekis“:
 Sukaupk nuolaidą su ČEKPITONU!
 Vasario 23 – kovo 8 dienomis pirk su „Mano Rimi“ kortele ir augink čekių pitoną. 

Visu akcijos laikotarpiu čekiai yra sumuojami, o sukaupus reikiamą sumą, suteikiamas 
nuolaidos kuponas, kurį galima panaudoti kito apsipirkimo metu. (rimi.lt, 2021-02-22)

bomžgvardija (← bomžas [rusų k. бомж < Без Определённого Места Жительства 
„valkata – žmogus be nuolatinės gyvenamosios vietos“] + gvardija „ginkluoti šauk-
tinių būriai iš žemiausio visuomenės socialinio sluoksnio“: 

 Sprendžiant iš kai kurių ukrainiečių nelaisvėn patekusių karių aprangos bei veido 
bruožų, akivaizdu, jog tai BOMŽGVARDIJA. ( facebook.com, 2022-03-02)

indėnentuziazmas (← indėnas + entuziazmas) „stiprus europiečių susidomėjimas indėnų 
kultūra“:

 Indėnentuziazmo šaltiniai [skyrelio antraštė]
 „gyvenimo nuėjus pusę kelio“ norisi sugrįžti prie vaikystės temų, tačiau jau kiek 

kitaip. Pavyzdžiui, iškelti klausimą, kodėl XiX–XX a. europiečiai taip susidomėjo 
Šiaurės amerikos (ir ypač prerijų) indėnais? arba kodėl Europoje indėnų kultūra ir 
istorija bene labiausiai žavėjosi vokiečiai? ir kodėl susidomėjimą indėnais populiario-
joje kultūroje bene labiausiai išskleidė rytų vokiečiai? Kaip šią temą išnaudojo komu-
nistiniai režimai? Kada indianistinis entuziazmas (Indianthusiasm), vartojant vieno 
vokiečių tyrėjo paskleistą sąvoką, pagavo lietuvius? (15min.lt, 2021-01-27)
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Šie netipiški dūriniai užima tarpinę padėtį tarp tikrųjų dūrinių ir maišinių (žr. poskyrį 2.2.5. 
Maišiniai), nes ir maišinių antrasis dėmuo gali būti nepakitęs. tik maišinių atveju pirmasis 
dėmuo dažnai trumpinamas ne pagal morfemų ribas ir gali patekti į vadinamąją sanklotą230.

Kai kada netipiškieji dūriniai turi ir jungiamąjį balsį, plg.:

šmėklopolitika (← šmėkla + politika) „filosofijos konceptas, kur šmėkliškumas suprantamas 
kaip pačios radikaliausios politizacijos forma, energingai orientuota į ateitį kaip paža-
dą“: Kaip matome skyrelio pradžioje cituotuose žodžiuose, šią antipolitiką taip pat 
galime pavadinti šmėklopolitika, išverčiant W. Hamacherio akcentuotą sąvoką spect-
ropolitics, kurią jis susiejo ir su ateitiškumu, kaip galimybe (185), ir kaip pažadu (atei-
čiai), kuris vietoje temporalizacijos siūlo atemporalizaciją (attemporalization (207)), 
prilygintiną jau puikiai įsisavintam laikiškojo trūkio (time is out of joint) momentui. 
(portalcris.vdu.lt, linartas tuomas, 2020)

Esama pavyzdžių, kur jungiamojo balsio buvimu reikėtų abejoti. Vienais atvejais pirmoji 
morfema gali būti nekaitomas žodis (gramatiškai neadaptuotas skolinys selfi), kitu (bla-
tavakserio) atveju netipišką darybą išduoda iš antrojo dūrinio dėmens neperkeltas kirtis:

selfirūmai (← selfis „asmenukė“ + rūmai) „rūmai, kurių vaizdas išnaudojamas parodomo-
sioms akcijoms – asmenukėms daryti“;

selfiprotestas (← selfis „asmenukė“ + protestas) „parodomasis protestas, skirtas asmenukėms 
daryti“:

 Dvasia ir „selfirūmai“: Putino (nu)vainikavimas [antraštė]
 aleksejaus navalno filmo „Putino rūmai“ peržiūrų skaičius „Youtube“ platformoje 

artėja prie 80 mln. <...>
 toks savęs eksponavimas yra veikiau siekis gauti dopamino ir adrenalino pasitenki-

nimą, o ne išreikšti apmąstytas pilietines idėjas. Be to, kai sakome, kad menamas 
skandalas dėl „Putino rūmų“ paskatino selfiprotestus, nereflektuojame, apie kokias 
prasmes kalbame. (lrt.lt, 2021-01-27)

blatavãkseris (← blatas + vakseris) „kas pasiskiepijo nuo koronaviruso be eilės, pagal 
pažintis – „blatą““:

 Beje, kad jau vėl prakalbom apie skiepus. Pagal požiūrį į juos žmonės skirstomi į 
vakserius arba antivakserius, tačiau Šilalėj atsirado dar viena grupė – blatavakseriai. 
tai žmonės, kurie taip smarkiai nori skiepytis, kad, naudodamiesi blatu, lenda po 
švirkštu be eilės. (youtube.com [„laisvės tV“ laida „laikykitės ten“], 2021-01-24)

230 Sanklota (anglų k. overlap) – fonemų ar grafemų, pasikartojančių pirmojo dėmens pabaigoje ir antrojo pradžioje, išlei-
dimas sudarant maišinius (žr. Miliūnaitė 2014: 252), plg.: miaujiena (miau + naujiena „su katėmis ir jų priežiūra susijusi 
naujiena“); žeuras (žiaurus + euras „naujadaras pagal sąskambį su būdvardžiu žiaurus, – eurui, lietuvoje ne visų 
laukiamam ir galinčiam būti pražūtingam lietuvos ekonomikai, pavadinti“ (nD, žiūrėta 2022-03-10). tai kiek kitokios 
prigimties reiškinys nei žodžių darybos sąvoka morfemų sankloda (arba morfologinis mazgas), kuri aiškinama kaip 
„morfologiškai sąlygotas fonologinis reiškinys“, „[g]retimų morfemų tarpusavio fonetinis prisitaikymas, ypač priekinės 
morfemos galo ir tolesnės morfemos pradžios susiliejimas“, dalinis gretimų morfemų susiklostymas (žr. Urbutis 2009: 
275–279). Šie reiškiniai tik iš dalies tapatūs, nes maišiniuose sanklota reiškiasi už tradicinės žodžių darybos ribų.



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 305

tiesa, netipiškieji dūriniai kiek panašūs į nenorminius sutrauktinius žodžius, kurių ypač 
daug atsirado sovietmečiu verčiant iš rusų kalbos. Bet sutrauktinių žodžių skiriamasis 
požymis yra pirmas dėmuo, kuris trumpinamas iki pirmojo skiemens ir pridedamas prie 
antrojo dėmens be jungiamojo balsio. antras dėmuo atitinka nepakeistą antrąjį pamatinį 
žodį kaip ir netipiškųjų dūrinių atveju, pavyzdžiui: kolūkis (← kolektyvinis + ūkis), prof-
komitetas (← profsąjunga + komitetas)231, vyrgydytojas (← vyriausiasis + gydytojas), san-
mazgas (← sanitarinis + mazgas) ir pan. iš pateiktų netipiškųjų dūrinių pavyzdžių nebent 
du – mylmeras ir čekpitonas gali būti skiriami abejur (pastarojo kamienas ček- vienskie-
menis ir nėra ko trumpinti).

netipiškųjų dūrinių pamažu daugėja, ir pokyčių modelis, kaip ir kitais žodžių dary-
bos atvejais, toks pat: morfemiškai skaidūs skoliniai ir vertiniai aktyvina skolintų dary-
bos modelių perkėlimą į lietuvių kalbos žodžių darybą (apie koreliacinę darybą žr. Urbu-
tis 2009: 293). Šie dūriniai daromi tiek iš skolintų pamatinių žodžių (abiejų dėmenų), tiek 
iš vieno skolinto, kito savo, tiek iš abiejų lietuviškų žodžių. ar tai lietuvių kalboje pada-
ryti žodžiai, ar vertiniai, liudija kiekvieno iš jų vartojimo kontekstas.

Svarbi šio reiškinio priežastis – kitų kalbų sistemų spaudimas. Be to, netipiškuosius 
darinius palaiko ekstralingvistinės priežastys. Pavienių darinių atvejais svarbiausias 
dalykas yra išlaikyti ryšį su pamatiniais žodžiais – semantinį naujadaro aiškumą ir ak-
centologinį tapatumą ypač su antruoju pamatiniu dėmeniu. Šitaip siekiama, kad abu 
dėmenys būtų atpažįstami, todėl stengiamasi juos kuo mažiau modifikuoti.

neatmestina dar viena netipiškųjų dūrinių atsiradimo priežastis – mašininis vertimas. 
jeigu šiuolaikinio mašininio (ypač neuroninio) vertimo algoritmai neranda turimose duo-
menų bazėse adekvataus atitikmens, geba žodį išanalizuoti morfemiškai ir jį išversti pa-
morfemiui. taip atsiranda dirbtinių vertinių, bet kalbamuoju dūrinių atveju antrojo dėmens 
galūnė gali likti nekeičiama. Pavyzdžiui, retas lietuviškojoje vartosenoje žodis, pavadinan-
tis vieną minkštųjų koralų („octacorallia“ klasės) rūšį – aštúonkoralius. lietuviškuose 
interneto portaluose norminės formos aštuonkoraliai nepavyko aptikti, o verstiniuose 
portaluose vyrauja variantas aštuonkoralai ir tik vienur kitur – aštuonkoraliai, pavyzdžiui:

Visoje floridos valstijoje akmeninių koralų, ugninių koralų ir aštuonkoralų gorgonia 
flabellum ir g. kolekcija. aštuonkoralų rūšys yra ribojamos. gyvų uolienų, substrato su 
gyvais organizmais, rinkimas yra neteisėtas, nebent jie surinkti licencijuotoje akvakultūros 
teritorijoje. (lt.myubi.tv; be datos, rasta 2022 m. birželį)

Aštuonkoralų, kuriuose patelės deda kiaušinėlius, sveikata atrodo būtina jų išlikimui. Be 
šių koralų aštuonkojai dumbliai negali daugintis, o jaunikliai negali sumedžioti pirmojo 
grobio, kad galėtų išgyventi ir augti. (lt.pets-guru.net; be datos, rasta 2022 m. birželį)

Šiame susitikime svarbūs gorgonai, kurių skeletas sudarytas iš baltyminės medžiagos, kurią 
jie išskiria. Be to, jo mėsingame audinyje yra dėmių, kurie veikia kaip pagalba ir apsauga.

231 tai gali būti ir skolinys.
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Šios klasės koralai nestato rifų, nes nesukuria atraminio skeleto. jie turi aštuonias galūnes 
ir vadinami aštuonkoralais, savo ruožtu juose yra koralai iš alcyonacea aplikacijos, taip 
pat tam tikros rūšys, pavyzdžiui, gorgonijos ir Sessiliflorae, jie taip pat vadinami subtiliais 
koralais. (postposmo.com; be datos, rasta 2022 birželį)

Skrandžio ertmė yra sudėtinga. Burna veda į vienakryptę ryklę su sulankanglišką žodį 
stytu ektoderminiu pamušalu. Aštuonkoraliai viename ryklės plyšio gale turi sifonoglifas- 
griovelis išklotas blakstienuotu epiteliu. (coppershop.ru, 2019-06-15)

Mažiausiai vienu atveju mašininiu vertimu (ar jo tekstu) galėjo būti pasinaudota ir lietu-
viškojoje žiniasklaidoje (nes būtent žodžiu aštuonkoralai anglų kalbos tekstą su žodžiu 
octocorals išvertė „google“ vertimo įrankis) – joje pavartotas netipiškasis dūrinys:

Pasak jūrų ekspertų, švelniai pulsuojantys po vandeniu ir siūbuojantys pirmyn ir atgal 
kartu su vandens tėkme, minkštieji koralai dažnai yra nepakankamai ištirti ir nepastebimi, 
palyginti su jų pusbroliais kietaisiais koralais. teigiama, kad minkštieji koralai, dar žinomi 
kaip aštuonkoralai, suteikia tonas maisto ir prieglobstį kitoms rūšims ir gali greitai aug-
ti. „taigi jie puikiai sugeba iš naujo kolonizuoti po įvairių trikdžių, pavyzdžiui, didelio 
ciklono ar išblukimo“, – sakė australijos jūrų biologė Rosie Steinberg. (lrytas.lt, 2022-06-23)

apskritai mašininio vertimo poveikis lietuvių kalbai bemaž netyrinėtas, tad netipiškų 
dūrinių vertimas būtų įdomi tyrimų sritis. Duomenų gausu įvairiatemiuose (kulinarijos, 
sporto, madų, mokslo sklaidos ir pan.) interneto portaluose, kurie automatiškai verčiami 
į daugelį kalbų (paprastai be skelbinių datos).

2.2.5. Maišiniai

Reiškinys, kai naujos leksemos sudaromos suliejant semantiškai susijusių žodžių (dažnai 
ir sutampančias) morfemų dalis ar vieną morfemą su kitos dalimi, kai kada praleidžiant 
kai kurias fonemas, lietuvių kalbotyroje vadinamas kontaminacija, arba sąmaiša (žr. 
gaivenis, Keinys 1990: 108; lKE 208: 282; Urbutis 2009: 354–355; plg. anglų k. blending232), 
o jos rezultatas – maišiniais (taip pat kontaminaciniais dariniais, kontaminantais). grei-
čiausiai dėl paties reiškinio įvairovės maišinių samprata net toje pačioje kalboje gali ge-
rokai skirtis. lietuvių kalbotyroje nuomonių skirtumams ilgą laiką susidaryti nebuvo 
didelio pagrindo, nes patys šie dariniai buvo itin reti ir beveik nenagrinėti (senųjų kon-
taminacinių darinių tyrimus žr. Kabašinskaitė 1998; užsienio tyrimų apžvalgą žr. Miliū-
naitė 2014: 248–251; taip pat žr. Murmulaitytė 2020: 41–45; aleksaitė 2022: 173–175).

Užsienio kalbotyros darbuose, tyrinėjant morfostruktūrinį skolinimąsi, teigiama, kad 
kalbų kontaktai per pastaruosius porą dešimtmečių itin suaktyvino sąmaišos reiškinį 

232 Dėl kitų su tuo susijusių terminų anglų kalboje žr. Miliūnaitė 2014: 248–251.
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daugelyje kalbų, pavyzdžiui, baltų ir slavų kalbose (Renner 2018: 5–6; Konieczna 2012: 
57). jose, taigi ir lietuvių kalboje (žr. Miliūnaitė 2014: 246–264; Murmulaitytė 2021b: 96), 
sąmaiša, net jei ir buvusi išskirtinai reta (pavyzdžiui, lenkų, ukrainiečių kalbose), XXi a. 
pradžioje itin išplito. latvių (ločmele, Veisbergs 2011: 312), bulgarų (Stamenov 2015: 175), 
serbų (lalić-Krstin 2008: 237) kalboms sąmaiša nebuvo būdinga, o XXi a. pradžioje šių 
darinių atsirado ir ėmė gausėti. Romanų kalboms priklausanti italų kalba, germanų kal-
boms priklausanti nyderlandų kalba taip pat patiria skolintų maišinių poveikį savoms 
žodžių darybos sistemoms (Bombi 2017: 280–281; Hamans 2021: 659–691). Europos kalbų 
gramatikose iki XXi a. šiam reiškiniui dažnai net nebuvo skiriama dėmesio arba jis 
laikytas retu (žr. Hamans 2021: 677, 682). Vėliau daugelį Europos kalbų itin paveikė 
anglų kalba, ir sąmaiša kaip tik yra vienas iš to poveikio rezultatų (Renner 2018: 6).

Pats sąmaišos reiškinys gali būti tiriamas daugeliu aspektų (plačiau žr. Miliūnaitė 
2014: 251–253): 1) struktūriškai – maišinių sandara pagal sudedamųjų dalių pobūdį ir 
sulipdymo būdą, 2) fonologiškai, prozodiškai ir grafiškai – foneminės, kirčiavimo233, 
rašybos ypatybės, 3) semantiškai – pamatinių žodžių semantiniai santykiai susidarius jų 
sąmaišai, 4) psicholingvistiškai – maišinių suvokimas, atpažinimas; 5) stilistiškai – funk-
cijos tekste ir kt. Į maišinių tyrimus įtraukiamos ir kalbos technologijos. Pavyzdžiui, 
2012 m. Mindaugas Dabulskis yra paskelbęs daugiau kaip 2500 anglų kalbos maišinių 
sąrašą, kuriame pateikti ne tik patys maišiniai, bet ir mašininiu būdu „atgaminti“ juos 
sudarantys pamatiniai žodžiai (Dabulskis 2012). tyrėjams vis labiau domintis šiuo reiš-
kiniu, pradeda rastis darbų, kuriuose ieškoma maišinių tipologinių panašumų ir skirtumų 
įvairiose indoeuropiečių kalbose (žr. Renner 2022: 1–18).

Šioje monografijoje svarbūs du aspektai: 1) maišinių vieta tarp kitų ĮnKR žodžių 
sandaros skyriuje ir 2) su maišiniais susiję pokyčiai, kurių atsirado viešojoje lietuvių 
kalbos vartosenoje tiriamuoju metu. Pažymėtina, kad sąmaiša lietuvių kalboje iki šiol 
laikoma nepriklausančia tradiciškai suprantamam žodžių darybos procesui (žr. Urbutis 
2009: 354–355; Murmulaitytė 2018: 61), nes lietuvių kalbos žodžių daryboje atsižvelgiama 
į pamatinių žodžių morfemų ribas.

Kalbant apie maišinių ypatybes, reikia bent apytikriai atskirti du dalykus, kuriuos 
lemia maišinių kilmė. Pirma, į lietuvių kalbos vartoseną patenka skolinių, kurie yra ki-
tose kalbose (dažniausiai, nors ne vien, anglų kalboje) sudaryti maišiniai, pavyzdžiui234: 
banksteris (anglų k. banker + gangster) „nesąžiningas bankininkas, užsiimantis nusikals-
tama bankine veikla“; burkinis „musulmonėms pritaikytas sporto ir maudymosi drabužis, 
dengiantis visą kūną“ (anglų k. burkini (burqini) < tiurkų k. burka + bikini) ir pan. lie-
tuvių kalbos atžvilgiu jie ir laikomi skoliniais (žr. Murmulaitytė 2018: 62), nors ne visada 
yra suvokiami kaip vientisi (morfemiškai neskaidomi), ypač tada, kai lietuviakalbiai 
vartotojai atpažįsta į jų sandarą įeinančius savarankiškus žodžius, taigi ir patį sąmaišos 
modelį. tokių skolinių, kurie kilmės kalbose sudaryti pagal maišinių modelį, nD fiksuo-
ta kiek daugiau nei pačioje lietuvių kalboje sudarytų maišinių.

233 Pavyzdžiui, galima tirti, kaip sąmaišos procese, dingstant kai kurioms fonemoms, elgiamasi su naujo maišinio kirčiu, 
kad žodis būtų atpažįstamas (plg. Hamans 2021: 666).

234 Šio poskyrio maišinių pavyzdžiai ir apibrėžtys imti iš nD (žiūrėta 2022-03-05).
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ĮNKR SĄVADAS (9)

Šal-
tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo varto-
senoje pagrindas 
ir norminė varia-

cijos vertė

Konkreti variantų 
a : b raiškaVariantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

II. ŽODŽIŲ 
SANDARA

ŽS

5. MaiŠiniai ŽS maiš.

● kontaminacinis 
iš kelių žodžių 
dalių sudarytas
darinys

dūrinys; 
žodžių jun-
ginys; ~

ŽS maiš. 1/
nauj.

□ dažnai – nauja 
realija (daiktavar-
džiai)

coliūgas;
čiulbingala;
darbostogos235

antra – pačioje lietuvių kalboje sudaryti maišiniai. jie gali būti išversti iš originalo kal-
bos arba sukurti savarankiškai. Riba tarp šių dviejų grupių taip pat neryški, nes ne vi-
sada įmanoma tiksliai nustatyti, ar lietuvių kalbos maišinys yra vertinys, nepriklausomai 
nuo pačių jį sudarančių žodžių kilmės. Pavyzdžiui, maišiniai autostogos „atostogos ke-
liaujant automobiliu“, darbostogos „laikas, kai darbas derinamas su atostogomis, išvyko-
mis už darbovietės ribų“, ornitostogos „atostogos, per kurias gamtoje stebimi paukščiai“ 
turi angliškus atitikmenis, plg. autoholidays; workaholiday(s), worlidays, workation; or-
niholiday(s), taigi lietuvių kalboje laikytini vertiniais. tokiu atveju vienas iš svarbių kri-
terijų atskirti savakilmiams maišiniams yra konteksto, t. y. realijų, kurias jie žymi, au-
tentiškumas, lietuviškumas, pavyzdžiui, trumpasakaitė „trumpa pasaka“, navakaras 
„poeto Kęstučio navako vakaras“, sveikoninė „kitas ligoninės pavadinimas – kai svarbiau 
pabrėžti sveikimą ir sveikatą“ ir pan.: 

Žinomo poeto, rašytojo, eseisto, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Kęstučio 
navako trumpasakaitės apie smagius žvėrelių nuotykius: kaip svarbu jiems draugauti, kaip 
gera svajoti ir kaip smagu dūkti. ( facebook.com (paskyra „Kauno rašytoja“), 2020-03-27)

jo poezija ypač stipri, tai poezija iš didžiosios raidės, kai kurios eilutės atmintyje įstringa 
ilgam: kad ir naujadaras „navakaras“. Mes visi turėtume dabar vietoj žodžio „vakaras“ 
vartoti „navakaras“, nes turėjome tokį poetą. (bernardinai.lt, 2020-02-09)

o šiaip ne taip išsikapstęs iš ligoninės, tuoj parašė prašymą gerb. Rudnosiukiškių kalbos 
komisijos pirmininkui:

235 Coliūgas	„cukinijos	 ir	moliūgo	hibridas“;	čiulbingala	„čiulbanti	 lakštingala	(išdrožinėto	meno	kūrinio	pavadinimas)“;	
darbostogos	„laikas,	kai	darbas	derinamas	su	atostogomis,	išvykomis	už	darbovietės	ribų“	(plg.	anglų	k.	worliday)	(ND,	
žiūrėta	20220303).
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„gerbiamasis, ar negalėtumėm vietoj įprasto žodžio „ligoninė“, naudoti kitą, žymiai svei-
kesnį žodį - „sveikoninė“. gal ir aplinka toje sveikoninėje taptų kiek sveikesnė, gal net 
paukšteliai sučiulbėtų ar tyki muzika suskambėtų koridorinių palmių pavėsiuose? garantuo-
ju, sveikoninės lankytojai bei personalas tuoj imtų šypsotis sveikais arba vis labiau sveiks-
tančiais dantimis? Būčiau žymiai dėkingesnis ir sveikatingesnis. jūsų R.“ ( facebook.com 
(Vytauto V. landsbergio paskyra), 2019-01-23)

Skolintų maišinių poveikis lietuvių kalbos žodžių darymo polinkiams daug priklauso nuo 
minėto veiksnio – maišinių sandaros atpažinimo. nors kiekvienas maišinys yra unikalus, 
priklausomas nuo atsitiktinai į vieną vietą sueinančių dviejų žodžių semantinių ir gra-
matinių ypatybių, anglų kalboje aprašomi trys būdingiausi maišinių sandaros tipai (pla-
čiau žr. Miliūnaitė 2014: 253–254):
1)  trumpinami abu pamatiniai žodžiai, pavyzdžiui:

skort < sk[irt] „sijonas“ + [sh]ort[s] „šortai“ (liet. skortai „trumpas drabužėlis – šortai ir 
sijonas kartu“);

2)  trumpinama tik antro pamatinio žodžio pradžia:

hackathon < hack „įsilaužti į kompiuterio sistemą; aistringai užsiimti programavimu“ + 
[mar]athon „maratonas“ (liet. hakatonas „programinės įrangos kūrėjų maratonas (kelių 
dienų renginys), kurio metu kartu su grafikos dizaineriais siekiama kūrybinių ir edukaci-
nių tikslų“);

3)  trumpinama tik pirmo pamatinio žodžio pabaiga (kai kada ji susilieja su antro žodžio 
pradžia):

coffice < coff[ee] „kava“ + office „biuras“ (liet. kofisas „kavinė, kurioje paprastai susiren-
ka individualia veikla užsiimantys žmonės ir praleidžia joje dieną dirbdami (naudojasi 
nemokamu interneto ryšiu) ir gurkšnodami kavą“).

atpažinus skolinto maišinio struktūrą, susidaro galimybė ją pritaikyti lietuvių kalbos 
maišiniams daryti, ir ši galimybė kūrybiškai išnaudojama. Skolintų maišinių vertiniai 
tampa tarpininkais, palaikančiais plintančio modelio perėmimą, o trečioji maišinių funk-
cionavimo lietuvių kalbos vartosenoje pakopa – originalių maišinių kūrimas pačioje lie-
tuvių kalboje.

Pagrindinis naujųjų lietuvių kalbos maišinių tyrimo šaltinis yra nD. jis rodo šį žodžių 
sudarymo būdą lietuvių kalboje plintant236, kartu lietuvių kalbos vartosenoje daugėjant 
ir skolintų (kitose kalbose sudarytų) maišinių. Visų jų plitimą lemia reikšmės ir formos 

236 Kiekybinę nD maišinių skaičiaus dinamiką 2014–2018 m. žr. Murmulaitytė 2018: 63; 2014–2020 m. žr. Murmulaitytė 
2021b: 98.
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kompresija viename žodyje, nes tai kompaktiškesnis turinio perteikimo būdas, kuris 
informacijos perviršio laikais tampa kalbos ekonomijos priemone ir komunikaciją daro 
spartesnę. Be to, maišiniai – puiki saviraiškos ir stiliaus gyvinimo priemonė: jų naujumas 
sukelia netikėtumo efektą ir komunikacija tampa paveikesnė.

Kaip ir kitose kalbose, maišiniams lietuvių kalboje plisti padeda socialinių tinklų 
funkcijos: ne tik skleisti informaciją, bet ir palaikyti ryšius, reikšti emocijas, žaisti kalbos 
raiškos priemonėmis. tiesa, pripažįstama, kad nemažai maišinių, atsirandančių žinia-
sklaidoje, reklamoje ar socialiniuose tinkluose, reaguojant į politinio, socialinio ar kul-
tūrinio gyvenimo aktualijas, gyvuoja trumpai, kol tampa nebeįdomūs ar nebesvarbūs 
juos atsirasti paskatinę įvykiai ar reiškiniai. tačiau kai kurie maišiniai įsitvirtina kalbo-
je, užsilieka originaliosios ir verstinės grožinės literatūros kūriniuose, o palyginti nema-
žas jų srautas aktyvina panašių žodžių kūrimą, remiantis skolintomis ir (arba vien) sa-
vakilmėmis morfemomis.

Pažymėtinas keleriopas maišinių struktūros poveikis lietuvių kalbos žodžių darybai. 
Pirma, kiekybiškai išaugo pats maišinių darymasis ir vartojimas kaip alternatyva kitiems 
raiškos būdams, pavyzdžiui, dūriniams ar žodžių junginiams (plg. fotelova ir fotelis-lova 
ar vartosenoje neaptikti teoriškai įmanomi foteliãlovė, lovãfotelis). antra, maišinių struk-
tūros modelis, kai antrasis dėmuo lieka nepakitęs, pastebimai veikia tradicinį dūrinių 
darybos būdą: silpsta poreikis keisti dūrinio antrojo dėmens galūnę237 (plg. maišinį bege-
motina „begemoto motina“ ir dūrinį svetimgėda „svetima gėda – gėdos jausmas, patiria-
mas, kai kas nors kitas elgiasi nerangiai, gėdingai“ ir kt.). juolab kai kada maišiniai 
patogūs ne tik dėl ekonomiškumo, bet ir dėl kartais atkrintančios būtinybės perkelti 
dūrinio kirtį į jungiamąjį balsį, nes tai kartu su pakitusia antrojo dėmens galūne kiek 
susilpnina šio dėmens semantinį svorį, reikalingą naujažodžiui atpažinti, plg.:

zebrasilas „zebrės ir asilo mišrūnas“ (nėra fiksuota dūrinio zebrãasilis);
atostogenas „genuose užkoduotas atostogų troškimas“ (nėra fiksuota dūrinio atostogãgenis);
meškelionė „meškinų šeimynos kelionė“ (nėra fiksuota dūrinio meškãkelionė).

Per žodžių, kurie kilmės kalbose yra maišiniai, skolinimąsi ir vertimą aktyvinant mai-
šinių darymą pačioje lietuvių kalboje, klostosi tarpinis dūrinių ir maišinių sluoksnis (kaip 
kad minėtoji svetimgėda), ir tai lemia pokyčius tradicinėje lietuvių kalbos žodžių dary-
bos sistemoje.

2.2.6. Kiti kaičios žodžių sandaros reiškiniai

Šiame Sąvado skyriuje pateikiamos daugiausia dėl kalbų kontaktų susidarančios žodžių 
sandaros variacijos ir naujovės. Visai naujas, lietuvių kalboje netirtas dalykas – mena-
mosios morfemos, pastebimai keičiančios įprastus lietuvių kalbos žodžių dūrybos būdus.

237 Plačiau apie šį reiškinį žr. poskyryje 2.2.7. Bendrosios su žodžių sandara susijusios pokyčių kryptys.
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tinis

Variantai Sisteminis 
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tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo varto-
senoje pagrindas 
ir norminė varia-

cijos vertė

Konkreti 
variantų 

a : b raiška
Variantas

a

Kiti va riantų 
lizdo nariai

b (c, d...)

II. ŽODŽIŲ 
SANDARA

ŽS

6. Kiti KaiČioS 
ŽoDŽiŲ San-
DaRoS REiŠ-
Kiniai

žodžiai su afik-
soidais

žodžiai su  pre-
fiksoidais238

ŽS pref.

◓ i tarpt. dėmuo 
(prefiksoidas, tu-
rintis jį atitinkan-
tį savarankišką 
žodį) + ii dėmuo

žodžių jungi-
nys (savaran-
kiškas tarp-
tautinis žodis 
+ ii dėmenį 
atitinkantis 
žodis); ~

ŽS pref. 
1/skol.

□■ ta pati leksinė 
reikšmė
(daiktavardžiai)

autodalys : au-
tomobilių da-
lys;
elektrosuvirin-
tojas : suvirin-
tojas elektra;
vakuumdžiovy-
kla : vakuumi-
nė džiovykla

●
●

audio-;
hidro-;
video-;
...

garso;
vandens; 
vaizdo; ~

ŽS pref. 
2/skol.

□■ ta pati leksinė 
reikšmė, skolintas 
prefiksoidas : lietu-
viškas atitikmuo
(daik tavardžiai)

audioaparatū-
ra : garso apa-
ratūra;
hidroturbina : 
vandens turbi-
na;
videoskambu-
tis : vaizdo 
skambutis

● korona-
...

Ø ŽS pref. 
3/skol.; 
nauj.

□ naujas skolintas 
prefiksoidas

koronagiltinė : 
Ø

238	 Daugiau	prefiksoidų	žr.	27oje	lentelėje.
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tinis

Variantai Sisteminis 
varianto a 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo varto-
senoje pagrindas 
ir norminė varia-

cijos vertė

Konkreti 
variantų 

a : b raiška
Variantas

a

Kiti va-
riantų liz-
do nariai
b (c, d...)

žodžiai su sufik-
soidais239

ŽS suf.

● -polis;
...

lietuviškas 
atitikmuo

ŽS suf. 
1/skol.

□■ ta pati leksinė 
reikšmė, skolintas 
prefiksoidas : lietu-
viškas atitikmuo

dvipolis : dvi-
miestis

žodžiai su mena-
mosiomis morfe-
momis (atskalo-
mis)240

ŽS menam.

●
●

-astas, -ė;
...

-ininkas, -ė; 
~;
...

ŽS menam. 
1/skol.; 
nauj.

□■ ta pati leksinė 
reikšmė, skolinta 
menamoji morfe-
ma : lietuviškas 
atitikmuo

[Čia] kompiute-
rastų : kompiute-
rininkų [reika-
las]

● -geitas;
-matas;
-nomika
...

Ø ŽS menam. 
2/skol.; 
nauj.

□ nauja skolinta 
menamoji morfema

kotletogeitas;
paštomatas;
kalėdonomika

● -stogos Ø ŽS menam. 
3/nauj.

□ nauja savakilmė 
menamoji morfema

darbostogos;
sportostogos;
ornitostogos

Pavieniai dariniai ŽS pavien.

◓ darinys kitokios san-
daros dari-
nys; ~

ŽS pavien. 
1

□■ ta pati leksinė 
reikšmė (įvairios 
kalbos dalys)

maudymukas : 
maudomukas; 
neišpasakytas : 
neapsakomas 
[karštis];
perdenginys : 
perdanga

239	 Daugiau	sufiksoidų	žr.	28oje	lentelėje.
240	 Daugiau	menamųjų	morfemų	žr.	29oje	lentelėje.
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Afiksoidai. [ŽS pref.], [ŽS suf.]. Su skoliniais, tokiais kaip bioetika, paleologija, 
fotografija, įvairiose kalbose plinta vadinamieji neoklasikiniai (iš graikų ir lotynų kalbų 
kilę) elementai, pavyzdžiui: aero-, bio-, foto-, nano-, paleo-, pseudo-, video-, -logija, -gra-
fija ir pan. (plg. italų kalboje Berruto 2017: 52–53). Kadangi šie elementai skoliniuose 
nuolat kartojasi, skoliniai imami morfemiškai skaidyti ir tie elementai pradedami suvok-
ti kaip naujų žodžių darybos priemonės. ilgainiui su jais imami daryti hibridiniai vediniai 
su savakilmėmis morfemomis (Bombi 2017: 276–277), pavyzdžiui, liet. biodegalai, bioįvai-
rovė, bioūkis; fotomedžioklė, fotosienelė, maistologija, spintologija ir pan. (nD). taigi šie 
dėmenys nėra savarankiškos leksemos, nors kartais tokio polinkio esama. Pavyzdžiui, 
substandarte vartojami daiktavardžiai auto, foto, info, video ir kt., kurių savarankiškumo 
bendrinėje lietuvių kalboje ilgą laiką nenorėta pripažinti, bet kodifikacija ne per seniau-
siai pakeista241, taip pat norminiu pripažįstamas mini „1. labai trumpų moteriškų drabužių 
tipas; 2. mažas, mažų matmenų“ (greta tokio paties dėmens mini-).

Dėl šių dėmenų pavadinimo ir morfeminio statuso, kartu ir klasifikavimo, nėra vie-
nos nuomonės. jau minėta teorinė problema dėl jų atskyrimo nuo priešdėlių (žr. poskyrį 
2.2.1. Žodžiai su įvairuojančiais priešdėliais), analogiškai – nuo priesagų, taip pat nuo 
šakninių morfemų. Priešdėliais ir priesagomis šių dėmenų laikyti negalima, nes su tradi-
ciniais afiksais negalima padaryti žodžio be šaknį turinčio pamatinio žodžio, o šie dė-
menys gali jungtis vieni su kitais (žr. Callies 2016: 10), pavyzdžiui, anglų k. videography 
(← video- + -graphy, liet. skolinys videografija „vaizdų užrašymas – filmavimas vaizdo 
kamera“, nD)242. taigi tokios darybos rezultatai traktuojami kaip vediniai ar dūriniai, o 
kartais – ir kaip netikrieji (kvazi-) dūriniai, nes kalbamiesiems dėmenims trūksta gra-
matinių charakteristikų (žr. Callies 2016: 9–10; Rutkienė 2019: 151–152 ir ten nurodytą 
literatūrą). Dažnai šie dėmenys vadinami afiksoidais (prefiksoidais ir sufiksoidais), ra-
diksoidais (sietinėmis šaknimis), neoklasikiniais dėmenimis, o pati tokių žodžių daryba – 
neoklasikine žodžių daryba (plačiau žr. inčiuraitė-noreikienė 2015: 245–259 ir ten nuro-
dytą literatūrą). arba daroma skirtumų pagal tai, ar skolinta morfema yra išlaikiusi 
leksinę reikšmę; lietuvių kalboje siūloma afiksoidais nevadinti tų tarptautinių dėmenų, 
kurie leksinę reikšmę yra išlaikę (plg. hidro- – „vandens“), – vadinti juos sietiniais ka-
mienais (žr. Rutkienė 2019: 140–146 ir ten pateiktą literatūros apžvalgą). Šioje monogra-
fijoje aptariamieji elementai vadinami afiksoidais, o pabrėžiant jų kilmę – ir tarptautiniais 
dėmenimis; prireikus pažymėti jų prepoziciją ar postpoziciją – prefiksoidais ir sufiksoidais, 
suprantant, kad šie terminai turi įvairių trūkumų ir reikalauja papildomų paaiškinimų. 

241 Žr. atitinkamus eKP įrašus, taip pat Vladarskienė, Zemlevičiūtė 2022: 86: „Šnekamojoje kalboje kai kurie nelietuviški 
elementai gali būti pavartoti ir vieni (kaip daiktavardžiai ar būdvardžiai (prieveiksmiai), kai šalia nėra žodžio, prie 
kurio jie galėtų būti prijungti, pvz.: Atrodai s u p e r , – pagyriau. Stadione skambės muzika – nuo klasikos iki popso ir 
t e c h n o .“

242 lietuvišku sufiksoidu būtų galima vadinti antrąjį dūrinių dėmenį -gal- (plg. popiergalis, vaikigalis), nes jo „reikšmė 
sutampa su daiktavardžio gãlas įprastine leksine reikšme tiktai nedaugelyje darinių <...>. Kitur šalia įprastinės leksinės 
reikšmės šis sandas jau turi ir menkinamąją reikšmę <...>. Dar kituose dariniuose menkinamoji reikšmė visiškai nustelbia 
leksinę reikšmę <...>“ (DlKg 2005: 153).
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orientuojamasi į tokias jų sampratas, tik darant išlygą, kad dariniai, turintys afiksoidų, 
ĮnKR sąvade neskiriami prie dūrinių:

prefiksoidu vadinamas „[p]irmasis dūrinio sandas, turintis priešdėlio bruožų, visų pirma 
įgijęs atsietinę bendresnę reikšmę“ (Keinys 1999: 111; dar žr. gaivenis, Keinys 1990: 155);

sufiksoidu vadinamas „[a]ntrasis dūrinio sandas, turintis priesagos bruožų, visų pirma 
įgijęs bendresnę, atsijusią nuo pamatinio žodžio reikšmę“ (Keinys 1999: 114; dar žr. gaive-
nis, Keinys 1990: 197).

Pagal analogiją su minėtais netikraisiais dūriniais ĮnKR sąvade šie dariniai greičiau 
vadintini netikraisiais vediniais (ar mišriosios darybos atveju – netikraisiais dariniais), 
tačiau dėl minėtų teorinių problemų skiriami ne prie žodžių su įvairuojančiais priešdėliais 
ar priesagomis, o prie „kitų“, kol kas sistematikos pakraštyje esančių kaičiųjų žodžių 
sandaros reiškinių.

Bendrinės kalbos normų atžvilgiu nėra itin svarbu mėginti tarptautinius dėmenis 
griežtai diferencijuoti, nes normą dažniausiai apibrėžia ne šių dėmenų forma, o kilmė, 
t. y. skolinta : sava variacijos243 (nors esama ir rašybos, pavyzdžiui, kartu ar atskirai arba 
su brūkšneliu, variacijų, plg.: kvazi-standartas : kvazi standartas : kvazistandartas). Be 
to, leksinės reikšmės išlaikymo ar gramatinių savybių (ne)turėjimo kriterijai yra sąlygiš-
ki, nes vartosenoje, ypač laisvuosiuose stiliuose, skolintus dėmenis mėginant pritaikyti 
prie lietuvių kalbos sistemos, jų forma linkusi būti labai paslanki.

Svarbu pažymėti, kad nauji dariniai su tarptautiniais dėmenimis žymiai keičia tra-
dicines kalbų žodžių darybos sistemas. Pavyzdžiui, į italų kalbą dažniausiai iš anglų 
kalbos patenka skolinių, kurie su tarptautiniais dėmenimis daromi nauju būdu, prie žodžio 
pridedant tą dėmenį pradžioje ar pabaigoje (plg. italų k. ecosistema, anglų k. ecosystem; 
italų k. idromassaggio, anglų k. hydromassage; italų k. astrologia, anglų k. astrology). 
taip pat šie dėmenys gali būti derinami vienas su kitu (italų k. ecografia, anglų k. eco-
graphy) arba sudaryti italų kalbai nebūdingas struktūras (plg. italų k. elettrocardiogra-
fo, anglų k. electrocardiograph) (žr. Bombi 2017: 277–279). tokie produktyvūs modeliai 
perimami ir į pačią italų kalbą, išsiverčiant pamorfemiui arba darantis naujų žodžių su 
neoklasikiniais ir savakilmiais dėmenimis (plg. italų k. telelavoro, anglų k. telework; 
italų k. autogoverno, anglų k. self-government ir pan.).

lietuvių kalboje matyti panašūs pokyčiai. tarptautiniai dėmenys leidžia glausčiausiu 
būdu sutelkti didelį informacijos krūvį, pavyzdžiui, moksliniame stiliuje:

formuojasi kitokio požiūrio biologija, kaip bendroji gyvosios gamtos, gyvųjų sistemų 
įvairių, informacija valdomų bio‑informacinių ir materialiųjų virsmų bio‑technologijų 

243 Dėl žodžių darymo su tarptautiniais prefiksoidais ir antraisiais lietuviškais dėmenimis būta normos apribojimų (taisyta: 
autoįvykis vngt. – eismo įvykis, mikrošiltnamis = mažasis šiltnamis; eKP, žiūrėta 2022-03-08), tačiau pastaraisiais metais 
tokie dariniai laikomi norminiais, jeigu nėra įsigalėjusių visiškai sulietuvintų atitikmenų (plačiau žr. Rutkienė 2019: 
154–155).
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bioinžinerija. tai ateinančios transhumanistinės, posthumanistinės epochos, pagrįstos 
funkciškai tikslingai organizuotų – konverguotų Nano‑Bio‑Info‑Cogno‑Eco‑Eco (nBiCEE) 
technologijų sisteminis darinys <...>. (dobilas.kirvelis.lt, 2013)

Su afiksoidais susiję kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai vyksta dviem kryptimis. 
Pirma, matyti kiekybinių pokyčių kalbos vienetų inventoriuje. Daugėja skolinių su 

tradiciniais tarptautiniais dėmenimis, taip pat lietuvių kalbos žodžių, kurie daromi su 
šiais afiksoidais (kartais peršokant darybos pakopą, pavyzdžiui, darant abstraktą, nors 
vartosenoje nefiksuota veiksmažodžio)244. tarptautiniais dėmenimis vartosenoje, galima 
sakyti, tiesiog žongliruojama, pavyzdžiui:

aero‑: aerogelis; aerokinas; aerokosminis, -ė; aerolaivas; aerorogės; aerovaltis;
agro‑: agrodanga; agroplėvelė; agroliberalas, -ė; agrovilnietis, -ė;
bio‑: bioarchitektūra; bioimitavimas; biohakatonas; biogynyba;
eko‑: ekocidas; ekofeminizmas; ekonarcizas, -ė; ekorutulys; ekoseksualizmas; ekovairavimas; 

ekoženklas;
euro‑: euromąstymas; euromulkis; europlepalai; europlunksnagraužys, -ė;
meta‑: metaerdvė; metapasaulis; metavisata;
mikro‑: mikroįmonė; mikrokrepšys; mikromobilumas; mikronamas; mikronova; mikroplas-

tikas; mikropaskola; mikrožalumynai;
nano‑: nanodalelė; nanodanga; nanogelis; nanopalydovas; nanorobotas; nanovaistas; na-

novaškavimas.

Be to, šis inventorius pasipildo naujais, iki XXi a. pagrindiniuose lietuvių kalbos žody-
nuose (įskaitant tŽŽ 2001) nefiksuotais arba atskirai neiškeltais afiksoidais (žr. 28-ą ir 
29-ą lenteles – jose pateikiami ne visi, o tik atrinkti pavyzdžiai afiksoidų ir jų vedinių 
įvairovei parodyti).

Užsienio tyrėjai pažymi, kad anglų kalboje tokių darinių su prefiksoidais ir sufik-
soidais mada atsirado apie 2000-uosius metus (Hamans 2021: 674) ir ėmė plisti po kitas 
Europos kalbas. Kai kuriose savų darinių skaičius ir įvairovė, kiek galima spręsti iš li-
teratūroje pateiktų pavyzdžių, yra didesni nei lietuvių kalboje (pavyzdžiui, žr. italų – 
Berruto 2017: 51–52; Bombi 2017: 275–276; nyderlandų – Hamans 2021: 671–672). tačiau 
ir lietuvių kalboje bent kai kurių sričių skolinių ir darinių su tarptautiniais dėmenimis 
gausėjimas gerai matyti. Pavyzdžiui, DlKŽ6e (2006) ir tŽŽ (2001) buvo tik skolinys ki-
bernetika245; BlKŽ, be kibernetikos, dar įdėta kibernetikas, kibernetinė erdvė ir kiberne-
tinis, -ė (žiūrėta 2022-03-21). Kol kas greičiausiai privengiama bendrinėje kalboje įteisin-
ti darinius su dėmeniu kiber-, mėginant verstis, ypač terminijoje, žodžių junginiais su 

244 Pavyzdžiai sąmoningai neskirstomi pagal kilmę (skolinti ar pasidaryti lietuvių kalboje), nes tada, kai prefiksoidą turinčio 
žodžio šaknis skolinta, teoriškai galimi abu atvejai.

245 Kibernètika „[gr. kybernētikē (technē) – valdymo menas], mokslas, tiriantis įv. sistemų (visuomeninių, biologinių, 
techninių) bendruosius valdymo, reguliavimo, grįžtamojo ryšio, informacijos perdavimo ir apdorojimo dėsnius, kuriantis 
informacijos apdorojimo teoriją ir priemones“ (tŽŽ 2001).
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būdvardžiu kibernetinis, -ė (žr. Stunžinas 2017: 145–163). Vis dėlto vartojimo dažnumas, 
kalbos ekonomijos principas ir anglų kalbos spaudimas – svarbiausi veiksniai, skatinan-
tys įsigalėti kaip tik darinius arba sudaryti gausias variacijas su atitinkamais žodžių 
junginiais. nuo pačios XX a. pabaigos DVK, nD ir nDk fiksuota: kiberataka; kibererdvė; 
kiberginklas; kibergrėsmė; kiberkaras; kiberkariavimas; kiberkarys, -ė; kiberkrizė; kiber-
nautas, -ė; kiberpajėgos; kiberpajėgumas; kiberpartizanas, -ė; kiberpolicija; kiberpriemo-
nė; kibernusidėjėlis, -ė; kibernusikalstamumas; kiberprezidentas; kibersaugumas; kiber-
seksas; kibersportas; kibersukčius; kiberšauktinis, -ė; kiberteroristas, -ė; kiberterorizmas; 
kiberveiksmai ir kt.

28 lentelė. Nauji tarptautiniai dėmenys (prefiksoidai) 
ir žodžiai su jais dabartinėje lietuvių kalboje (ND ir NDk pagrindu246)

Tarptautinis 
dėmuo (pre-

fiksoidas)
Naujieji skoliniai

Naujieji dariniai (įskaitant 
vertinius)

Pastabos

afro-247 afroamerikietis, -ė; af-
robrazilas, -ė; 

afrolietuvis, -ė; afrošvedas, -ė tŽŽ: neiškelta 
kaip dėmuo

alko- alkobaras; alkoblokas; 
alkoturizmas

alkoverslas; alkopramonė; al-
kopinigai; alkospyna

tŽŽ: neiškelta 
kaip dėmuo

anglo- anglosfera – tŽŽ: neiškelta 
kaip dėmuo

astero- asteroseismologija – tŽŽ: nėra

e- esportas esportininkas, -ė tŽŽ: nėra

ekono- ekonofizika ekononarcizas, -ė tŽŽ: neiškelta 
kaip dėmuo248

eno- enoteka – tŽŽ: neiškelta 
kaip dėmuo

ento- – entomėsainis tŽŽ: neiškelta 
kaip dėmuo249

islamo- islamofašistas, -ė; isla-
mofašizmas;
islamofobas, -ė

– tŽŽ: nėra

246 Duomenys žiūrėti 2022 m. sausį–liepą.
247	 TŽŽ	(2001)	yra	tik	daiktavardis	ãfro	„sušiauštų	plaukų	šukuosena,	mėgdžiojanti	paplitusią	kai	kur	Afrikoje“.
248	 TŽŽ	(2001)	yra	vienas	galimas	laikyti	ir	maišiniu	žodis	–	ekonometrija [ekono(mija) + …metrija],	„mokslas,	matematiniais	

ir	statistiniais	metodais	ir	modeliais	tiriantis	kiekybinius	ek.	objektų	ir	procesų	ryšius“.
249	 TŽŽ	 (2001)	yra	homonimiškas	dėmuo	ento	 [gr.	entos	 –	 viduje]:	 „pirmoji	 sudurtinių	 žodžių	dalis,	 reiškianti	 buvimą	

viduje“.	Naujasis,	ND	fiksuotas	dėmuo	ento-	yra	sutrumpėjęs	iš	entomo-	[gr.	entomon	–	vabzdys]:	„pirmoji	sudurtinių	
žodžių	dalis,	rodanti	jų	sąsają	su	vabzdžiais“.
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Tarptautinis 
dėmuo (pre-

fiksoidas)
Naujieji skoliniai

Naujieji dariniai (įskaitant 
vertinius)

Pastabos

kiber- kiberataka; kibernau-
tas, -ė; kiberpartiza-
nas, -ė; kiberpolicija; 
kiberseksas

kibererdvė; kiberginklas; ki-
bergrėsmė; kiberkaras; kiber-
karys, -ė; kiberkrizė; kiberpa-
jėgos; kibernusidėjėlis, -ė; ki-
berpajėgumas; kibersukčius; 
kiberšauktinis, -ė

tŽŽ: nėra, yra tik 
kibernetika

korona- koronafobija; koro-
nainfekcija; korona-
lingvistika; korona-
skeptikas, -ė; 
koronatrendas;
koronavirusas

koronaatostogos; koronabėg-
lys, -ė; koronagiltinė; korona-
cirkas; koronamirtis; korona-
vakarėlis

tŽŽ: nėra

kripto- kriptoferma kriptogalas
kriptoįmonė; kriptokeitykla; 
kriptosukčius; kriptovaliuta; 
kriptožiema 

tŽŽ: yra iškelta, 
bet nesiejama su 
virtualiąja valiuta

meteo- meteozondas meteostotis tŽŽ: nėra

noo- noologija; nooprogra-
ma; nootropas; noovi-
rusas

– tŽŽ: nėra

omni- omnikanalis, -ė; omni-
voras

omniperšalimas tŽŽ: nėra

perma- permafrostas; permakultūra tŽŽ: nėra

ruso- rusofilas, -ė; rusofo-
bas, -ė; rusofašistas, 
-ė; rusorealistas, -ė

rusocentrinis, -ė tŽŽ: neiškelta 
kaip dėmuo

sine- sinefilas, -ė – tŽŽ: nėra

tek- tekbolas; tekpongas; 
teksportas; tekvolis

– tŽŽ: nėra

ukro- ukrofašistas, -ė250 – tŽŽ: nėra

Kiekybines darinių su tarptautiniais prefiksoidais ir sufiksoidais charakteristikas (pagal 
darumą) lietuvių kalboje nD duomenų pagrindu yra pateikusi agnė aleksaitė (2021: 
65–68). nD pavyzdžiai rodo, kad su tarptautiniais sufiksoidais gana aktyviai daromi 
lietuviški hibridiniai dariniai (29-oje lentelėje jų pateikta tik dalis).

250	 Rusijos	propagandos	vartojamas	niekinamasis	ukrainiečių	pavadinimas	Rusijos	karo	Ukrainoje	metu	2022	m.	(NDk).
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29 lentelė. Nauji žodžiai su tarptautiniais dėmenimis (sufiksoidais) 

dabartinėje lietuvių kalboje (ND ir NDk pagrindu251)

Tarptautinis 
dėmuo (su-
fiksoidas)

Naujieji skoliniai Naujieji dariniai / vertiniai252

-ariumas flamariumas; flotariumas; kovidariu-
mas; pingvinariumas; topiariumas

fantazariumas; katariumas

-cidas bibliocidas; ekocidas; etnocidas; femi-
cidas; gerontocidas; lingvicidas; neo-
naticidas; ontocidas; urbicidas

blakicidas; kalbocidas

-fagas, -ė chronofagas, -ė; kakofagas, -ė –

-fagija entomofagija; kakofagija; placento-
fagija

–

-filas, -ė britofilas,-ė; felinofilas; putinofilas, -ė kedofilas, -ė; lituanofilas, -ė; sovieto-
filas, -ė

-filija robofilija; somnofilija kedofilija

-fobas, -ė akvafobas, -ė; eurofobas, -ė; felinofo-
bas, -ė; intimofobas, -ė; islamofobas, 
-ė; koronafobas, -ė

atomofobas, -ė; šunofobas, -ė; taro-
matofobas, -ė

-fobija253 čiklefobija; entomofobija; germofobija; 
globofobija; islamofobija; kriofobija

krikščionofobija; meškafobija; uoš-
vienofobija; varškėfobija

-fonas, -ė planšefonas; putinofonas; smartfonas išmanofonas; meškafonas; tvirtafonas

-grafas, -ė lomografas, -ė asilografas, -ė

-grafija doplerografija; lomografija; stegano-
grafija; videografija

įspūdžiografija

-grama planograma; ritmograma sielograma

-kratas, -ė eurokratas, -ė; globokratas, -ė; klepto-
kratas, -ė; netokratas, -ė

saugumokratas, -ė

-kratija klanokratija; koronokratija; mediakra-
tija; tandemokratija; videokratija

durnokratija; grybokratija; kūnokra-
tija; saugumokratija; tapinokratija; 
teismokratija

251 Duomenys žiūrėti 2022 m. sausį–kovą, jeigu nepažymėta kitaip.
252	 Kaip	ir	26oje	lentelėje,	kai	kurie	šios	skilties	naujažodžiai	(išskyrus	pirmiausia	tuos,	kurie	turi	 lietuvišką	šaknį)	gali	

būti	ir	skolinti,	tačiau	jų	pavartojimo	kontekstas	(žr.	ND)	rodo	esant	didesnę	naujadaros	ar	vertybos	tikimybę.
253	 Su	sufiksoidu	-fobija	ND	fiksuota	daugiausia	naujažodžių	–	57	(žiūrėta	20220609).
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Tarptautinis 
dėmuo (su-
fiksoidas)

Naujieji skoliniai Naujieji dariniai / vertiniai

-logas, -ė horologas, -ė; mediologas, -ė; planeto-
logas, -ė

angelologas, -ė; pliurpologas, -ė; 
spintologas, -ė

-logija bagologija; bentologija; horologija; in-
tonologija; memelogija; rutinologija

maistologija; santuokologija; spinto-
logija; sūnologija

-manas, -ė internetomanas, -ė; politoksikoma-
nas, -ė; selfimanas, -ė

darbomanas, -ė; knygomanas, -ė; ta-
romanas, -ė

-manija internetomanija; kofemanija; logoma-
nija; titanikomanija

dergomanija; pupomanija; užkal-
manija

-metras ritmometras bebrometras; drąsometras; draudo-
metras; jausmometras; katinometras; 
tiesometras

-metrija bibliometrija; informetrija mokslometrija

-nautas, -ė chrononautas, -ė; gastronautas, -ė; ki-
bernautas, -ė; marsonautas, -ė

armonautas, -ė; literatūronautas, -ė; 
protonautas, -ė; puponautas, -ė; sei-
monautas, -ė

-skopas taroskopas kalėdoskopas

-teka mediateka; radioteka baldoteka; žaisloteka

-zauras biurozauras kuprinozauras; šlamščiazauras

antras pokytis – kokybinis. Skolinių su tarptautiniais dėmenimis gausos veikiama kinta 
tradicinė lietuvių kalbos žodžių darybos sistema. galima įžvelgti du poveikio būdus.

1) Esminė žodžių su tarptautiniais prefiksoidais lietuvių kalboje darybos ypatybė 
ta, kad gramatiškai nekinta antrasis dėmuo, taigi kalbėtina ne apie žodžių dūrybą, o apie 
tam tikrą samplaiką (žr. inčiuraitė-noreikienė 2015: 253–254). antrasis dėmuo išlaiko 
tą pačią galūnę ir kirtį pagal skolinių su šiais dėmenimis sandaros modelį (plg.: fotokãme-
ra ir fotojúosta (kitaip nei slaǹkjuostė); supermárketas ir superkáina (kitaip nei prieš-
dėlio vedinys aǹtkainis ar dūrinys važtãkainė), supermastas (kitaip nei gretmaistis). 
Kadangi šis darybos modelis – i tarptautinis dėmuo + ii nepakitęs dėmuo – ypač suak-
tyvėjo, jis pradeda spausti ir dūrinių darybos modelį – i pamatinio žodžio kamienas + 
ii pamatinio žodžio kamienas su pakitusia galūne (jeigu ji ne -is)254. Simptomiškas pa-
vyzdys yra vieno nD lankytojo siūlymas, fiksuotas nD siūlymų puslapyje (žr. 45-ą pav.). 
jis atrodo taip:

254 Dar žr. poskyryje 2.2.4. Įvairuojantys ir nauji dūriniai jau aptartą sisteminį tipą [ŽS netip. 2/nauj.; stil.].
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45 pav. ND lankytojo siūlymai: autoparkas, ratparkas

nD lankytojas siūlo trumpesnį žodį automobilių stovėjimo aikštelei pavadinti – autopar-
ką255 ir akivaizdžiai pagal jo analogiją pasidarytą naujadarą ratparkas dviračių stovėji-
mo aikštelei pavadinti. Ratparką jis padarė iš daiktavardžių ratas + parkas, bet antrojo 
dėmens galūnė nepakeista. Vadinasi, autoparko (su tarptautiniu prefiksu) analogija buvo 
stipresnė nei dūrinių su antruoju pakeistos galūnės dėmeniu, pavyzdžiui, dūrinių su 
antruoju dėmeniu einančiu kitos reikšmės žodžiu parkas („želdynas poilsiui“) – šunpar-
kis; dar plg. tame pačiame nD anksčiau fiksuotą naujadarą cvirkparkis („Vilniaus mies-
to centre esantis skveras, kuriame stovėjo paminklas kontroversiškai dėl veiklos soviet-
mečiu vertinamam rašytojui Petrui Cvirkai“). Šis kokybinis žodžių darybos pokytis – 
nekeisti antrojo dūrinių dėmens galūnės – plačiau aptariamas poskyryje 2.2.7. Bendrosios 
žodžių darybos pokyčių kryptys.

normos atžvilgiu susidaro kai kurių įmanomų lietuvinti tarptautinių dėmenų ir lie-
tuviškų jų atitikmenų konkurencija. ji nėra visai lygiavertė, nes paprastai peržengia kal-
bos ekonomijos principą: tarptautiniai dėmenys verčiami savarankiškais žodžiais, rečiau 
sulietuvintais dūriniais, pavyzdžiui (eKP [KP 2013], žiūrėta 2022-03-08):

audioaparatūra tarpt. || tech., prek. garso aparatūra;
audiokanalas tarpt. || tech. garso dažnių kanalas;
audiokasetė svet. vngt. – prek. garsajuostė;
aviabilietas svet. vngt. – lėktuvo bilietas;
aviapaštas svet. vngt. – oro paštas;
hidroaerobika svet. vngt. – sport. vandens aerobika;

255 Parkas, be pagrindinės reikšmės „želdynas poilsiui“, turi dar dvi reikšmes: „transporto priemonių (automobilių, lėktuvų 
ir kt.), kovos mašinų stovėjimo ir remonto vieta“ ir „transporto priemonių, kovos mašinų visuma“ (DlKŽ8i), plg.: taksi 
parkas; Lietuvos kariuomenės autoparkas, Seimo autoparkas. tad šis lankytojo siūlymas plėsti autoparko reikšmę vargu 
ar perspektyvus ir vartosenoje, regis, dar nefiksuotas.
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hidrokanalas svet. ntk. = sport. srautinis kanalas;
hidroterapija tarpt. || vandens terapija;
hidroturbina tarpt. || vandens turbina;
videoįrašas hibr. || vaizdo įrašas;
videojuosta hibr. || vaizdajuostė.

Vertinimo laipsniai gerokai įvairuoja priklausomai nuo kiekvienos variacijos ypatybių, 
ypač nuo atitikmens vartojimo tradicijų ir prigijimo vartosenoje.

2) Skoliniai su tarptautiniais prefiksoidais ir jų pavyzdžiu lietuvių kalboje verčiami 
ar daromi žodžiai skatina dar vieną netipišką žodžių darymo būdą. tarptautinių dėmenų 
vaidmenį kartais perima savarankiškų žodžių kamienai. Dalis tokių darinių lietuvių 
kalboje atsiranda kaip vertiniai, plg. (demo- + -kratas ir saugumo- + -kratas):

Mr Putin has narrowed his group of advisers to a small clique of securocrats – the silovi-
ki, or strongmen as they are called – generals and spies. those like Mr Kortunov, who had 
advocated greater integration with the outside world and greater prosperity, have been shut 
out. (news.sky.com256, 2022-03-02)

V. Putinas savo patarėjų grupę apribojo iki nedidelės „saugumokratų“ klikos, kurią suda-
ro jėgos struktūrų atstovai, generolai ir šnipai. tokie žmonės kaip a. Kortunovas, pasisakę 
už didesnę integraciją su išoriniu pasauliu ir didesnę gerovę, liko už durų, rašo „Sky news“. 
(delfi.lt, 2022-03-02)

tiesa, panašių, bet pavienių darinių su lietuviškais prefiksoidais pus-, šun- (dėl šių pre-
fiksoidų žr. Keinys 1999: 111) ir su antruoju nepakeistu daiktavardiniu dėmeniu yra fik-
suota ir ankstesnėje lietuvių kalbos vartosenoje (gyvojoje ir raštų kalboje), plg.: pusber-
nkas, pusberniõkas „paauglys, pusbernis“; pusinteligentija „pusiau inteligentija“; pùska-
ralius „puskaralis“; pùskarieta „puskarietė“; šunažolýnas „šunažolių laukas“; pùskoloni-
ja „pusiau kolonijinis kraštas – valstybė, ekonomiškai ir politiškai priklausanti nuo kurios 
nors imperialistinės valstybės“; šunburnà „apsigimęs, negražus žmogus, kurio veidas 
panašus į šuns snukį“, šùnelgeta „apsimetėlis elgeta“ ir kt. (lKŽi). Šis darybos modelis 
išeina už bendrinės kalbos ribų.

Kitas panašus atvejis, kai tarptautinių dėmenų vaidmenį perima savarankiškų 
žodžių kamienai, – būdvardžiai su pirmuoju savarankiško žodžio (daiktavardžio) dė-
meniu. Plg. adaptuotus skolinius: 1) su tarptautiniu prefiksu: egocentriškas, -a ← ego- + 
-centriškas, -a (anglų k. egocentric; dėl pirmo dėmens dar plg. egodokumentas257) ir 

256 Prieiga: https://news.sky.com/story/ukraine-invasion-kremlin-policy-adviser-reveals-his-shock-over-vladimir-putins-de-
cision-to-invade-12555163.

257 Egodokumentas – „asmeninis rašytinis šaltinis (laiškas, dienoraštis, atsiminimai ir pan.) kaip istorijos, literatūrologijos, 
kalbotyros ir pan. sričių tyrimo objektas“ (nD, žiūrėta 2022-08-11).
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2) su pirmu dėmeniu – savarankiško žodžio kamienu: klientocentriškas, -a ← klient- + 
-o- + -centriškas, -a. Pagal šį modelį daroma258 (arba verčiama) ir daugiau netipiškos 
sandaros žodžių, pavyzdžiui259:

jūsų parama leis ne tik išlaikyti organizaciją, bet ir auginti kitus – formuoti patrauklesnį 
gausios ir darnios, vyro ir moters santuoka paremtos šeimos modelį visuomenėje bei kur-
ti šeimocentrišką politiką lietuvoje. (nsta.lt, 2019-04-06)

„<...> Sakau: šventasis Matai, dirbk savo darbą, kad kitiems vaikams lietuvoje būtų ge-
riau“, – kalbėjo l.Kukuraitis, raginęs visus pakeisti savo „šeimocentrinį“ požiūrį į „vai-
kocentrinį“. (lrytas.lt, 2017-02-14)

todėl tik paryškinsiu, kas jau turėtų darytis matoma: nebalsuoti priežastis – ne tik kad visi 
mažesni blogiai pakankamai blogi, o balsas, atiduotas už mažesnį, daugeliu atvejų galiau-
siai atiteks kaip tik didesniam, bet ir kad visi iš esmės dėl visų svarbių politinių dalykų 
sutaria nepriklausomai nuo ideologijos ir rinkėjų lūkesčių ar protestų: už Darbo kodekso 
„liberalizavimą“ ne tik liberalai, bet ir lSDP, už šeimavertybinius reikalus – ne tik kon-
servatoriai ir tt, bet ir lSDP ir net liberalai, už šauktinių grąžinimą – vėl visi choru, ir t.t. 
(delfi.lt, 2016-10-21)

Duomenų nėra daug, tad šis reiškinys reikalauja įdėmesnės stebėsenos.

Me~namosios morfemos (atskalos). [ŽS menam.]. greta tradicinių sufiksoidų 
(-grafija; -kratija; -logas, -ė; -polis ir pan.) skirtini vadinamieji išlaisvintieji afiksai260. tai 
ne morfemų pagrindu apibendrintos (reinterpretuojamos) kaip turinčios reikšmę žodžių 
dalys – atskalos, su kuriomis iš lietuvių kalboje egzistuojančių šakninių morfemų pada-
roma naujų darinių panašiai kaip su tradiciniais sufiksoidais. Kitaip tariant, tos atskalos 
įgauna sufiksoidų funkcijas. Su jomis daromus naujus žodžius nėra paprasta teoriškai 
interpretuoti (žr. 30-ą lentelę): viena vertus, jie užima tarpinę padėtį tarp dūrinių ir mai-
šinių (iš pastarųjų yra išaugę), kita vertus, atskalų panašumas į tradicinius sufiksoidus 
lenkia žodžius su jomis į vedinių pusę. Vienaip ar kitaip, pats reiškinys dar naujas, todėl 
kone kiekviena menamoji morfema prašosi atskiro komentaro (žodžių su jomis reikšmės 
nurodytos nD). Kaip matyti šios lentelės skiltyje „naujieji dariniai / vertiniai“, ne su 
visomis naujuosiuose skoliniuose galimomis išskirti atskalomis jau yra fiksuota hibridų 
lietuvių kalboje, tačiau tikėtina, kad anksčiau ar vėliau jų gali atsirasti.

258 jeigu būtų įrodymų, kad tai ne vertiniai, būtų galima juos interpretuoti ir kaip mišriosios darybos, bet nenorminius 
darinius.

259 Plg. anglų k. client-centric, client-centered, family-centered. Keli pavyzdžiai imti iš VlKK gramatikos, rašybos ir sky-
rybos pakomisės rašytinės diskusijos 2017 m.

260 Plg. anglų k. libfix < liberated + affix (žr. Hamans 2021: 663–665); dar kitaip šie dėmenys angliškai vadinami žodžiu 
splinter (liet. „atskala, skeveldra“); panašaus tipo žodžių pradžioje esančių atskalų paprastai neminima, arba jos būna 
labai retos (žr. Callies 2016: 12; jurado 2019: 7).
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30 lentelė. Nauji žodžiai su menamosiomis morfemomis 

dabartinėje lietuvių kalboje (ND ir NDk pagrindu261)

Tarptautinė 
menamoji 
morfema

Naujieji skoliniai
Naujieji dariniai / 

vertiniai262

Skoliniai – 
menamųjų mor-
femų kilmės šal-
tiniai; pastabos

-astas, -ė263 kompiuterastas, -ė; liberas-
tas, -ė; tolerastas, -ė

– pederastas264

-busas papabusas kaimobusas; pasobusas; 
skiepobusas

autobusas < om-
nibusas265

-demija dezinfodemija; infodemija; 
panikademija; plandemija; 
psichodemija; tvindemija

pindemija; skiepidemija pandemija

-eksitas breksitas; Poleksitas Lexitas266; prancexitas267 Brexit < British + 
exit

-gazmas vegazmas – orgazmas

-geitas partigeitas; picageitas; sofa-
geitas

Grigeogeitas; kalafior-
geitas; klimatogeitas; 
koldūngeitas; kotletogei-
tas; Paksogeitas; šun-
geitas 

Vatergeitas

-holikas, -ė alachoholikas, -ė
graikoholikas, -ė
koalkoholikas, -ė
seksoholikas, -ė
šopaholikas, -ė
tekstoholikas, -ė

darboholikas, -ė; ener-
giholikas, -ė;
kavaholikas, -ė
rūbaholikas, -ė

alkoholikas, -ė

261 Duomenys žiūrėti 2022 m. sausį–kovą, jei nepažymėta kitaip.
262	 Kaip	 ir	26oje	bei	29oje	 lentelėje,	kai	kurie	 šios	 skilties	naujažodžiai	 (išskyrus	pirmiausia	 tuos,	kurie	 turi	 lietuvišką	

šaknį)	 gali	 būti	 ir	 skolinti,	 tačiau	 jų	 pavartojimo	 kontekstas	 (žr.	 ND)	 rodo	 esant	 didesnę	 naujadaros	 ar	 vertybos	
tikimybę.

263	 Dėmuo	-astas, -ė	laikomas	žargoniniu,	menkinamuoju,	taigi	nepretenduoja	į	bendrinės	kalbos	normas.
264 Pederastas	„menk.	homoseksualus	vyras“	(BLKŽ,	žiūrėta	20220315);	[graikų	k.	pais	(kilm.	paidos)	„vaikas,	jaunuolis“	+	

erastēs	„įsimylėjėlis“]	„vyras,	užsiimantis	pederastija“	(TŽŽ	2013).
265 Omnibùsas	[lot.	omnibus	–	visiems]:	1.	daugiavietė	arklių	traukiama	karieta	keleiviams	miestuose	ir	tarp	miestų	regu

liariai	gabenti;	pirmoji	visuomeninė	transporto	priemonė;	2.	dviaukštis	autobusas	(TŽŽ	2013).
266 Lexitas	 „Lietuvos	 pasitraukimas	 iš	 vasaros	 ir	 žiemos	 laiko	 kaitaliojimo	 tvarkos	 Europos	 Sąjungoje“	 (ND,	 žiūrėta	

20220609).
267 Prancexitas	–	„ilgai	užsitęsę	nesėkmingi	valdančiųjų	mėginimai	atstatydinti	Lietuvos	Respublikos	Seimo	pirmininką	

Viktorą	Pranckietį	iš	pareigų,	pasikeitus	valdančiųjų	koalicijos	sutarčiai“	(ND,	žiūrėta	20220609).
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Tarptautinė 
menamoji 
morfema

Naujieji skoliniai
Naujieji dariniai / 

vertiniai

Skoliniai – 
menamųjų mor-
femų kilmės šal-
tiniai; pastabos

-kinis268 burkinis; feiskinis; mankinis; 
monokinis; tankinis; trikinis

– bikinis

-matas269 picomatas
taromatas

kaukomatas; knygoma-
tas; maistomatas; pašto-
matas; plytomatas

automatas < ban-
komatas

-mobilis banderomobilis; 
betmenomobilis; 
bibliomobilis; 
papamobilis; 
pneumobilis

baudomobilis; skiepomo-
bilis; sniegomobilis

automobilis

-nezas veganezas batonezas majonezas

-nomika putinomika;
reiganomika;
vanilonomika

dykonomika; geronomi-
ka; griponomika; kalė-
donomika; keistonomi-
ka; laisvanomika

ekonomika

-telis botelis, motelis – hotelis

-(po)kalipsė huaweikalipsė; 
infokalipsė; 
trumpokalipsė; veipokalipsė

orokalipsė apokalipsė

-rama – Dovanorama;
kalėdorama;
koronorama

panorama

-stogos – autostogos; darbostogos; 
ornitostogos; sportosto-
gos

atostogos

-teinmentas infoteinmentas, politein-
mentas

_ enterteinmentas270

-terija fruterija šokolaterija kafeterija

268	 Dėmuo	 -kinis	 „atskeltas“	 iš	 žodžio	bikinis („dviejų	 dalių	moteriškas	maudymosi	 kostiumas“),	 kuris	 kilęs	 iš	Bikinio	
atolo	(esančio	Ramiajame	vandenyne,	Maršalo	Salų	Respublikoje)	pavadinimo.	Jo	pradžia	bi-	(lot.	bis	„dukart“)	klai
dingai	 sutapatinta	su	skaitvardžiu	du,	 ir	pradėti	kurti	atitinkami	pavadinimai:	 trikinis	 („trijų	dalių	maudymosi	kos
tiumas“	ir	kt.)	(žr.	Bombi	2017:	275–276).

269	 Su	 atskala	 -matas	 padarytas	 siauresnės	 reikšmės	bankomatas,	 o	 šis	 savo	 ruožtu	paskatino	 atsirasti	 naujus	 darinius	
įvairių	rūšių	į	bankomatus	panašiems	įrenginiams	pavadinti.

270	 Nenorminis	skolinys	enterteinmentas	lietuvių	kalboje	pasitaiko	laisvuosiuose	stiliuose,	daugiausia	elektroninėje	komu
nikacijoje	(plg.	anglų	k.	entertainment	„pasilinksminimas,	pramoga“).



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 325

Tarptautinė 
menamoji 
morfema

Naujieji skoliniai
Naujieji dariniai / 

vertiniai

Skoliniai – 
menamųjų mor-
femų kilmės šal-
tiniai; pastabos

-tonas biohakatonas
hakatonas

idėjatonas maratonas

-tronas lochatronas
orgazmatronas

meškatronas;
sveikatronas

elektronas

-tronika animatronika; infotronika; 
mechatronika; spintronika

– elektronika

anglų kalboje šis žodžių darymo būdas pripažįstamas kaip gana naujas, išryškėjęs XX a. 
pabaigoje (žr. lehrer 2006: 592–593; Putilina 2013: 18–24; Callies 2016: 1; jurado 2019: 
6–7). Pirmieji jo ženklai pasirodė pradėjus gausėti dariniams su atskalomis -holic ir -gate. 
tai ėmė kelti teorinius klausimus: kokia šio reiškinio atsiradimo priežastis? kokios tai 
morfemos? kokiam žodžių darymo būdui jos priklauso? (Callies 2016: 2).

Žodžiai, turintys menamųjų morfemų, arba atskalų, paprastai tiriami taikant kieky-
binius metodus. naudojant tekstynus, tiriamas jų produktyvumas (kiek skirtingų žodžių 
sukuriama su ta pačia atskala) ir kiek dažnai vartojamas vienas darinys ir pan. (žr. 
Callies 2016: 2–3).

Būdinga menamųjų morfemų ypatybė ta, kad pagal jas galima nustatyti pirminį 
šaltinį – žodį, nuo kurio atskala atitraukta. Pavyzdžiui, atskala -holikas kilusi iš daikta-
vardžio alkoholikas, -nomika – iš žodžio ekonomika, -tronas – iš elektrono, -tonas – iš 
maratono. Dažnai vartojamos tokios atskalos imamos nebesieti su pirminiu šaltiniu ir 
morfemizuojasi (lehrer 2006: 592; jurado 2019: 9). todėl dar viena atskalų ypatybė yra 
specifinės reikšms (dažnai ir platesnės nei pirminiame žodyje) joms suteikimas. Pavyz-
džiui, -geitas siejamas su skandalu, afera, -holikas – su liguista priklausomybe nuo kokio 
objekto ar veiklos, -tonas – su neįprastai ilgai trunkančiomis kokiomis nors varžytuvėmis, 
-kinis – su maudymosi apranga ir pan. Dar tolesnė atskalų raida jau matyti anglų kalbo-
je: jos gali virsti savarankiškomis leksemomis, taigi vyksta gana retas degramatikaliza-
cijos procesas (plg. Callies 2016: 15–16).

Kartais tarp abiejų dėmenų įterpiamas jungiamasis balsis, pavyzdžiui: laisvanomika, 
kaimobusas, kotletogeitas ir kt. tai dažnai atsitinka susidūrus dviem sunkiai ištariamiems 
priebalsiams. jungiamieji balsiai panašiais atvejais būdingi ir kai kuriems anglų kalbos 
dūriniams su atskalomis (Callies 2016: 3).

nebūtų keista, jeigu, lietuvių kalboje daugėjant maišinių, pamažu pradėtų rastis ir 
savakilmių menamųjų morfemų. Pavyzdžiui, paplitus vertiniui (maišiniui) darbostogos, 
jo pavyzdžiu pradėta kurti ar versti naujus žodžius. nD fiksuoti dar trys (jau minėti): 
autostogos, ornitostogos, sportostogos (žiūrėta 2022-07-13). tad galima sakyti, kad lietu-
vių kalboje formuojasi atskala -stogos.
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taigi atskalos – gana dažnai kitų žodžių sudėtyje pasitaikančios pirminių žodžių 
dalys, nesutampančios su morfemų ribomis, ir tas dažnumas leidžia manyti, kad naujas 
žodis daromas jau su pačia atskala, darybos procese nedalyvaujant visam pirminiam 
žodžiui. Pavyzdžiui, sniegomobilis (sniego + automobilis), kalėdomobilis (Kalėdų + auto-
mobilis), skiepomobilis (skiepų + automobilis) ir pan. sanklotos neturi, dėmuo -mobilis 
siejamas su visu pirmojo dėmens kamienu. atskalos laikomos tarpinėmis žodžio dalimis 
tarp afiksų ir šaknų (Callies 2016: 11). nuo tradicinių afiksų jos skiriasi tuo, kad afiksai 
turi apibendrintą gramatikalizuotą reikšmę, o atskalos, kaip nemorfeminiai dėmenys, – tik 
reinterpretuotą pirminio žodžio struktūros reikšmę ir dalį pirminio žodžio semantinio 
turinio (Bauer et al. 2013: 19).

Dėl tokio nevienaprasmiško menamųjų morfemų statuso kyla ir klausimas, ar galima 
jas turinčius žodžius laikyti maišiniais, sudarytais iš kokio nors pirmojo dėmens pradžios 
ir antrojo dėmens galo, ar dūriniais. Pavyzdžiui, su dėmeniu -mobilis sudarytas (išsivers-
tas) kaimobilis gali būti laikomas maišiniu, nes turi sanklotą (kaimo + automobilis). todėl 
esama nuomonės, kad pradiniame atskalų atsiskyrimo nuo pirminio šaltinio etape vyks-
ta sąmaiša. tačiau naujų darinių su atskalomis gausumas jau negali būti siejamas su 
maišinių darymu (Callies 2016: 6), nes maišiniai nėra reiškinys, pasižymintis produkty-
vumu, – tai dažniausiai pavieniai, situaciniai, už tradicinės gramatikos ribų išeinantys 
dariniai. lietuvių kalboje nesant tokių gausių duomenų kaip kitose kalbose, be to, mena-
mąsias morfemas dažnai teoriškai išskiriant tik skoliniuose, dar nebūtų paprasta mėgin-
ti atskirti tikruosius ir menamuosius maišinius, juo labiau juos vadinti tradiciškai supran-
tamais dūriniais. Dėl šios priežasties kai kurie žodžiai, lietuvių kalboje atsiradę kaip 
kontaminacinės sandaros skoliniai, kurių pagrindu kuriami ar verčiami nauji žodžiai, 
pateikiami tarp pavyzdžių tiek poskyryje 2.2.5. Maišiniai, tiek šiame poskyryje.

iš nD ir kitų kalbų pavyzdžių, kurie nagrinėjami tyrėjų darbuose, matyti, kad lie-
tuviakalbiams atpažįstami kai kurių kontaminacinių skolinių dėmenys kitose kalbose jau 
yra „atskelti“ nuo skolinių, ir su jais daromasi savo darinių. Pavyzdžiui, nD fiksuotas tik 
skolintas veganezas (anglų k. veganaise < vegan „veganų“ + mayonnaise „majonezas“) ir 
vienintelis savas darinys batonezas (batonas + majonezas), o nyderlandų kalboje, be 
veganezo, pasidaryta halvanaise „liesas majonezas“, yogonaise „jogurtinis majonezas“ ir 
bionaise „biologinis majonezas“ (Hamans 2021: 675).

[ŽS pavien.]. Kaip ir kiekvienoje klasifikacijoje, skirstant didele įvairove pasižymin-
čius tiriamuosius objektus pagal būdingiausius požymius, paprastai susidaro didesnė ar 
mažesnė grupė tokių objektų, kurie yra pavieniai, atskiri, nepritampa prie kitų sisteminių 
tipų, o norint perprasti jų sandarą ir atsiradimo priežastis, reikia išsamesnių studijų. 
Dažnai tokie ĮnKR esti nebūdingos darybos, iškrinta iš bendrinės kalbos žodžių darybos 
sistemos, nesudaro atskiro darybos modelio, nes yra atėję iš tarmių ar galbūt versti iš 
kitų kalbų271. tokių pavienių žodžių, sudarančių variacijas su norminiais variantais, eKP 
duomenų bazėje 2022 m. pradžioje pateikta 46, daugiausia iš KPP2 (1985), plg.:

271 jeigu pavyksta atsekti nebūdingo darinio kilmę – originalo kalbą, tokie dariniai ĮnKR inventoriuje patenka į leksikos 
vertinių skyrių.
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atvirutė, atvirukė – geriau atvirukas.

neatbūtinai [ ntk. = ] būtinai:
 Neatbūtinai (= Būtinai) ateik pats.
 Šiandien neatbūtinai (= būtinai) turiu anksčiau išeiti.

susiįdomauti n. dirbt. [ ntk. = ] susidomėti.

tokių pavienių darinių santykis su norma įvairus: nuo šalutinių normos variantų iki 
neteiktinų bendrinei kalbai reiškinių. jie nesukelia didesnių pokyčių bendrinės kalbos 
sistemoje, nebent jeigu aktyviai konkuruoja su norminiais leksikos vienetais ir yra linkę 
šiuos išstumti iš vartosenos.

2.2.7. Bendrosios su žodžių sandara susijusių pokyčių kryptys

formalusis sisteminimo principas pagal žodžių darybos priemones, būdus ir žodžių san-
daros ypatumus neleidžia išryškinti bendresnių dėsningumų, todėl jie aptartini atskirai.

Didelį poveikį žodžių sandaros ir darybos pokyčiams turi išoriniai veiksniai. XX a. 
pab. – XXi a. pr., dėl globalizacijos suaktyvėjus kalbų kontaktams, leksikos skolinima-
sis suaktyvino ir žodžių darybos procesus. Skirtingose kalbose jie aprašomi kaip vyks-
tantys gana panašiai (žr. Крысин 2008: 13–29; Bombi 2017: 269–292; Berruto 2017: 51–53; 
Renner 2018: 2–12). Skolintos morfemos paprastai tampa darybos priemonėmis kalboje 
tada, kai jų su skoliniais ateina reikšmingas kiekis – tiek, kad kalbos vartotojai jas atpa-
žintų, „atkabintų“ nuo skolintos žodžio formos ir pritaikytų naujiems žodžiams kurti savo 
kalboje (žr. Bombi 2017: 274–275). Šis kalbos kontaktų poveikio būdas nėra naujas – daug 
skolintų morfemų iš rusų kalbos veikė lietuvių kalbą ankstesniais laikotarpiais.

Pagal pokyčių – kiekybinių ar kokybinių – pobūdį galima skirti kelias kaičiųjų žodžių 
sandaros reiškinių grupes.

Kiekybiniai pokyčiai trejopi.
1) traukiasi kai kurie tradiciniai (iki XXi a. vartosenoje jau funkcionavę, bet daug 

taisyti) kaičios žodžių sandaros variantai, atsiradę tiek veikiant kitoms kalboms (ypač 
rusų kalbai), tiek pačioje bendrinės kalbos žodžių darybos sistemoje arba dėl jos sąveikos 
su tarmių žodžių darybos sistemomis. Pavyzdžiui, nyksta būdo prieveiksmių daryba iš kai 
kurių santykinių (priesagos -inis, -ė ir galūnės -is, -ė) būdvardžių (Jis prisidėjo asmeniniai, 
savalaikiai); tarptautiniai būdvardžiai su priesaga -inis, -ė netenka išplėstinių formantų 
-al-, -ar-, -at-, -et-, -yv-, -or-, -oz- ir kt. (momentalinis, -ė → momentinis, -ė) ir kt.

2) Suaktyvėjo, suproduktyvėjo kai kurie darybos modeliai, taigi pasipildo darinių 
inventorius. Pavyzdžiui, daugėja priešdėlio į- veiksmažodžių, reiškiančių formos, pavidalo 
suteikimą (įliteratūrinti, įpaminklinti, įvaldovinti); priesagos -tis abstraktų (atgręžtis, įtrauk-
tis, pravertis); priesagos -išius, -ė daiktavardžių (draugišius, -ė; programišius, -ė; vaikišė); 
priesagos -ainis daiktavardžių, reiškiančių užkandžių ir pan. maisto pavadinimus (iešmainis, 
kotletainis, kalakutainis), ir kt. tiesa, reikia pažymėti, kad šis teiginys yra labiau hipotetinis, 
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paremtas ilgalaike vartosenos stebėsena, nes produktyvumui nustatyti reikia itin didelių 
naujausios vartosenos tekstynų, o jų lietuviškiems naujažodžiams tirti nėra sukurta.

3) Su skoliniais ateina naujų žodžių darybos priemonių, pavyzdžiui, prefiksoidų 
(afro-, korona- ir kt.), sufiksoidų (-meikeris, -ė).

Kokybiniai žodžių darybos pokyčiai įvairiõs prigimties.
1) Darybos pamatas darosi įvairesnis ir morfemiškai sudėtingesnis (t. y. nepaisoma, 

kad pamatinis kamienas morfemiškai skaidus). Pagrindinėse lietuvių kalbos gramatikose 
ir kituose darbuose nurodomas polinkis naujus žodžius daryti iš paprastųjų žodžių, o ne 
iš vedinių ar dūrinių, ir teigiama esant tik retų išimčių (žr. lKg 1965: 443–473; Keinys 
1999: 72). Bet XX a. pabaigos kalbotyros darbuose jau kalbama ir apie priešingą polinkį – 
darybos ribų plėtimąsi dėl sudėtingėjančio darybos pamato (apžvalgą žr. Murmulaitytė 
2021b: 78–79). Pavyzdžiui, Pranas Kniūkšta rašo (Kniūkšta 1995: 33):

Bendrinė kalba vis dažniau tvarkoma pagal jos pačios taisykles, o taisyklės darosi visuo-
tinesnės ir formalesnės. tai akivaizdžiausiai matyti iš priesaginės žodžių darybos pokyčių. 
Pavyzdžiui, šitokiu būdu praplėstos priesagos -inis būdvardžių darybos ribos, – jie pradėti 
daryti ir iš aiškias priesagas turinčių vedinių, pvz.: aukštuminis, mokyklinis, naujybinis. 
Panašiai atsitiko su priesagos -ybė abstraktų daryba, – jie pradėti daryti ir iš neveikiamų-
jų dalyvių, pvz.: galimybė, nepriklausomybė.

Dabartinė vartosena rodo, kad šis polinkis stiprėja, ir pokytis apima daugelį darybos tipų.
Dar XX a. pabaigoje mišrusis dūrybos-priesagų darybos būdas laikytas retu, teigta, 

kad jo „vaidmuo lietuvių kalbos žodžių daryboje visai menkas“ (Urbutis: 2009: 341), ir 
bendrinėje kalboje tokių darinių būta vos vienas kitas (pavyzdžiui, keturvėjininkas, -ė; 
visaliaudinis, -ė) (žr. Keinys 1999: 23). tačiau dabartinėje vartosenoje dėl kalbos ekono-
mijos tokių darinių pasitaiko daugiau, ir jie pereina į viešąją vartoseną, plg.: laisvarin-
kietis, -ė; liberalsąjūdietis, -ė; liberalsąjūdininkas, -ė; naujasąjungininkas, -ė; kazlųrū die-
tis, -ė; viešaryšininkas, -ė ir pan.

Panašiems atvejams nuodugniai ištirti ir susisteminti reikėtų atskirų studijų. Šiuokart 
minėtini ryškesni žodžių sandaros ĮnKR sąvade nurodyti atvejai:

a)  priesaginių žodžių daryba iš išvestinių (priesaginių ar sudurtinių) pamatinių 
žodžių (pavyzdžiui: vartotojiškas, -a; mėgėjiškas, -a; senamiestietis, -ė; žmog-
teisistas, -ė (← žmogteisės, nD); šikšnosparniena ← šikšnosparnis; tinklarašti-
ninkystė ← tinklaraštininkas) – tokie dariniai buvo laikomi normos pažeidimais 
arba pavieniais išimtiniais atvejais;

b)  dūrinių daryba iš išvestinių (priešdėlėtų, priesaginių ar sudurtinių) pamatinių 
žodžių (pavyzdžiui: asmenuklazdė, naujienlaikraštis, pašalpadienis; daugiaan-
gliavandenis, -ė [mityba]).

2) Kinta kai kurių afiksų funkcijos ir darybos galimybės. Vartosenoje pastebimas 
kai kurių afiksų, ypač priesagų ir galūnių, reikšmės plėtimasis.

Minėtinas priesagos -ietis, -ė darybos pamato plėtimasis (darymas ne tik iš daikta-
vardžių, bet ir iš būdvardžių, pavyzdžiui: blogietis, -ė; gerietis, -ė; piktietis, -ė; dorietis, -ė) 
ir ilgą laiką besikristalizavusios naujõs darybos reikšms „asmenų pagal būrimąsi kokiu 
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nors pagrindu (pagal profesiją, veiklos sritį, organizaciją, bendruomenę ir pan.) pavadi-
nimai“ įsitvirtinimas (ansamblietis, -ė; švietimietis, -ė; daukantietis, -ė).

Su naujosiomis liberaliosiomis tapatybių ideologijomis susijęs poreikis įvardyti nau-
jas realijas. Pavyzdžiui, plečiantis vyrų ir moterų vaidmenims visuomenėje, kinta ir vy-
riškosios bei moteriškosios lyties asmenų pavadinimų daryba (plg.: subjektė, genijė, vika-
rė; auklius, mūzius, žvaigždinas). XXi a. pradžioje kodifikuotas pokytis moterų pavardžių 
darybos sistemoje – greta tradicinės įteisinta nepriesaginė moterų pavardžių daryba su 
galūne -ė (plg. Meškė, Buivydė, Paulauskė).

3) Daugėja kelių tipų norminių darinių, išlaikančių nepakeistą antrojo dėmens galū-
nę. Šis darybos modelis greičiausiai daro spaudimą dūriniams, kurių antrojo dėmens 
galūnė kai kuriais atvejais turėtų pasikeisti pagal lietuvių kalbos žodžių darybos dėsnius 
(žr. 46-ą pav.).

46 pav. Galimas norminių darinių, išlaikančių nepakeistą 

antrojo dėmens galūnę, poveikis nenorminiams dūriniams

Pirmasis tokių dūrinių daiktavardinis dėmuo, matyt, pagal klaidingą analogiją prilygina-
mas tarptautiniams priešdėliams (plg. antikūnas) arba prefiksoidams (plg. minėtą auto-
parko ir ratparko atvejį). taip pat antrojo dūrinių dėmens galūnę išlaikyti greičiausiai 
skatina ir kai kurie morfemiškai skaidūs skoliniai, kilmės kalbose pasidaryti kaip sutrauk-
tiniai žodžiai (pavyzdžiui, putinkanalas „Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino režimui 
palankus informacijos kanalas“272 nesunkiai „išardomas“ į du dėmenis (Putinas + kanalas)).

4) aktyvėja, kaip ir kitose Europos kalbose, lietuvių kalboje buvę reti – nemorfolo-
giniai žodžių darymo būdai:

272	 Plg.:	„Tapo	aišku,	kodėl	tiek	ilgai	putinkanalai	ir	klaikraščiai	suko	dezinformaciją,	kad	ATO	pajėgos	neva	nuolat	naudoja	
reaktyvinės	artilerijos	sistemas	BM21	“Grad“	operacijos	zonoje,	nors	tokia	įranga	ATO	zonoje	Ukrainos	jėgos	struktūrų	
pusėje	nebuvo	pastebėta.“	(ukraina.popo.lt,	20140613)
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a)  sąmaiša (kontaminacija) (cinamondelė „cinamoninė bandelė“; klaikraštis „klaikią 
informaciją pateikiantis laikraštis“; zoomsimatymas „interneto platformoje 
„Zoom“ vykstantis nuotolinis pasimatymas“; fotelova „keliafunkcis baldas – fo-
telis, kurį galima išlankstyti kaip lovą“; kiaulega „kiaulinantis kolega“);

b)  žodžių darymas su atskalomis (idėjatonas, laisvanomika, knygomatas, kotleto-
geitas);

tai atskirų tyrimų reikalaujanti naujų žodžių darymo sritis.
5) gausėja netipiškų, okazinių darinių, kurių atsiradimą dažnai lemia kalbos varto-

tojų saviraiškos poreikis ir siekis paveikti adresatą.
Vienas iš nemorfeminių žodžių darymo būdų – žodžių trumpinimas (anglų k. clipping). 

jis būdingas daugeliui Europos kalbų ir dažnai siejamas su skiemenų ribomis (Hamans 2021: 
661–662). trumpinimas būdingas lietuvių kalbos žargonui ir slengui, ir tai nėra naujas reiš-
kinys. jo apraiškų galima rasti substandarto sluoksnyje – tiek XX a. pabaigos vartosenoje, 
tiek naujesnėje, ypač elektroninėje komunikacijoje, pavyzdžiui: bičas < bičiulis; kompas < 
kompiuteris; lesbė < lesbietė; egzas < egzaminas; festas < festivalis ir pan. tačiau viešojoje 
bendrinėje kalboje trumpiniai tebėra retoki, nes paprastai turi aiškią stilistinę konotaciją ir 
orientuoja į substandartą vartojančias socialines grupes. Pavyzdžiui, telekomunikacijų 
tinklas savo paslaugų vartotojų konsultantus viešai vadina profais (profas < profesionalas), 
o istorikas ir publicistas, aprašydamas draugų pasibuvimą sodyboje, šašlyką – šašlu:

Mes, BitėS PROFAI, apie tai, kas išmanu padedame visiems, net ir kitų operatorių klien-
tams, o BitėS klientams - nemokamai. Patariame ir padedame BitėS salonuose ir čia, 
internete. Kad jūsų diena su išmaniaisiais įrenginiais būtų lengvesnė. <...>
BitėS Profai – išmaniųjų įrenginių ekspertai, lengvinantys žmonių kasdienybę. Didžiųjų 
lietuvos miestų BitėS salonuose įsikūrę ekspertai konsultuoja klientus įvairių įrenginių, 
technologijų, inovatyvių sprendimų klausimais, net ir kitų operatorių klientus, o BitėS 
klientus – nemokamai (bite.lt, 2021 [ne vėliau])

Bet netrukus viskas nutilo, miražas išsisklaidė. Pasirodo, kaimynas (neblaivus) įvažiavo į 
tvorą (metalinę) automobiliu (bavarišku). o to tanko ar šarvuočio su „Z“ raide net nebu-
vo – visiškas miražas. Gal balandžio 20-oji. toliau ramūs ir laimingi kepate šašlus, politi-
kuojate apie karą ir būsimą (neabejotiną) pergalę. (lrt.lt, 2022-04-03)

trumpinių į lietuvių kalbą gali patekti skolinantis, bet tokie atvejai traktuotini kaip trum-
piniai tik originalo kalboje, o lietuvių kalboje priimami tiesiog kaip skoliniai, pavyzdžiui: 
apsas < anglų k. apps < application „programėlė“; praimas < anglų k. Prime < Prime 
Minister „ministras pirmininkas (premjeras)“ ir kt.:

nelabai norėdami klausytis tarškančio praimo (pastebėsiu, kad kasdien vis daugėja socialde-
mokratų, kurie irgi nebenori girdėti to tarškėjimo) balsavome už permainas. (delfi.lt, 2016-11-15)

o, kai Praimas įžengs į Mažeikius... [antraštė]
Kai Mažeikių rajono meras <...> sužinojo apie būsimą premjero vizitą į jo valdas, jį turėjo 
apimti dvejopi jausmai. (delfi.lt, 2018-01-12)
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6) Vyksta stilistinė darybos priemonių skaida ir jų funkcinės slinktys: į viešąją var-
toseną įtraukiami žodžiai su nenorminėmis darybos priemonėmis. Šnekamosios kalbos, 
slengo ir žargono elementai pereina į viešąją vartoseną ir dažnai esti stilistiškai žymėti:

a)  slengui priklausiusi darybos priemonė – priesaga -iokas, -ė įteisinama bendri-
nėje kalboje (klasiokas, -ė; kambariokas, -ė);

b)  žargoninių priesagų -akas (-iakas) (išmaniakas, naujakas), -kė (išdurkė, labdarkė), 
-ovas, -a (-iovas, -a) (stiliovas, -a; pankovas, -a; kreizovas, -a), -ščikas, -ė (bo-
hemščikas, -ė; reklamščikas, -ė) ir kt. vediniai į bendrinę kalbą orientuotose 
srityse dažnai vartojami motyvuotai ir žymi sąsajas su žemesniais visuomenės 
sluoksniais, subkultūromis.

³ ³ ³

Ryškiausi žodžių sandaros pokyčiai susiję su žodžių darybos lygmeniu ir su nemorfolo-
giniu žodžių darymu. naujų lietuvių kalbos žodžių darymą skatina keturi stiprūs išoriniai 
ir vidiniai veiksniai, susiję tiek su kalbų kontaktais, kalbos vartotojų poreikiais, tiek su 
kalbos sistemos išgalėmis (žr. 31-ą lentelę). 

31 lentelė. Lietuvių kalbos žodžių darybą aktyvinantys veiksniai

Lietuvių kalbos žodžių darybą 
aktyvinantys veiksniai

Pavyzdžiai

1. Kognityvinė kalbos funkcija. naujos realijos 
įvardijamos, kuriant naujadarus ar verčiant žo-
džius pamorfemiui iš kitų kalbų.

apykojė; atskambinti; bambauskaris; 
blynadienis; daržovainis; įtakda-
rys, -ė; išdrauginti273; darbostogos; 
translyttapatybiškumas

2. Etninė (tautinės tapatybės palaikymo) kalbos 
funkcija. iš kalbos gryninimo paskatų kitų kalbų 
skoliniai skatina kurti lietuviškus atitikmenis.

selfis : asmenukė; boulderingas : uo-
lakopa; segvėjus : riedis; driftingas : 
šonaslydis; akvaplaningas : vanden-
slyda

3. Komunikacinė (komunikacijos efektyvumo) 
funkcija. Veikiant kalbos ekonomijos principui, 
renkamasi glaudesnės raiškos priemonės (dūri-
niai, maišiniai, trumpiniai ir pan.).

bėgtakis (plg. bėgimo takelis); in-
daplovė (plg. indų plovimo mašina); 
AiG (plg. aukštas ir gražus274)

4. Emocinė‑ekspresinė ir estetinė kalbos funkci-
jos. nauji žodžiai kuriami siekiant saviraiškos, 
originalumo, emocinio ir estetinio poveikio.

verygmetis; galvapjūtė; sveikoninė; 
poilsenybė; čiulbingala

273	 Atitikmuo	išdrauginti	r.	„pašalinti	iš	draugų	sąrašo	socialiniuose	tinkluose“	(plg.	anglų	k.	unfriend, defriend;	ND,	žiūrėta	
20191218)	sukurtas	peršokant	skolinio	etapą,	iškart	kuriant	anglų	kalbos	žodžio	vertinį	kaip	ir	antonimą	įdrauginti.

274 AiG	–	„santrumpa,	reiškianti	„aukštas	ir	gražus“,	juokais	vartojama	Lietuvos	Respublikos	prezidentui	Gitanui	Nausėdai	
netiesiogiai	įvardyti“	(ND,	žiūrėta	20191218).
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Žodžių sandaros skyriuje pateiktų ir kai kurių apžvelgtų ĮnKR sisteminių tipų įvairovė 
ir kiekybiniai pokyčiai (naujų darinių pagal įvairius modelius radimasis) rodo šį kalbos 
sluoksnį esant judrų ir permainingą. Dabartinė naujadara yra gyvybingas procesas, į kurį 
visuomenė pastaruoju metu įsitraukia itin aktyviai.

2.3. Morfologija

Kalbinėje komunikacijoje mažiausias suvokiamas vienetas yra žodis, todėl kalbos prak-
tikoje, turint galvoje vartosenos variacijas to paties žodžio ribose, dažniausiai kalbama 
apie žodžio variantus – fonetinius, akcentinius, morfeminius, rašybinius ir t. t.275. Žodžio 
reikšmė lieka nepakitusi, o varijuoja tik mažesni žodį sudarantys kalbos vienetai – fone-
mos (rašytinėje kalboje – grafemos, KtŽ 1990: 74) arba morfemos.

Morfologijos skyriuje, panašiai kaip ir DlKg (2005: 7; 55–475), aptariamos žodžių 
formos, kurių vartosena susijusi su kategorinėmis tų formų ypatybėmis. todėl, išskyrus 
vieną kitą nedidelę, bet bendrinės kalbos norminimui aktualią išimtį, neimami morfono-
logijos276 reiškiniai. Morfologinių formų (pavyzdžiui, linksnių), kurių vartojimas glaudžiai 
sietinas su sakiniu, variantai pateikiami ĮnKR sąvado Sintaksės skyriuje. taip pat, skir-
tingai nei KP g (2002), į Sintaksės skyrių perkelti giminės ir skaičiaus derinimo sakiny-
je atvejai.

Morfologinių variantų esama dvejopo pobūdžio:
1)  gramatinių formų vartojimo variantai, kurių atsiranda, kai viena gramatinė forma 

perima kitos gramatinės formos funkciją;
2)  gramatinio žodžių įforminimo variantai, kurių atsiranda, kai pakinta morfeminė 

žodžio sudėtis, bet jo leksinis ir gramatinis tapatumas (gramatinė reikšmė ar funk-
cija) išlieka.

Šių dviejų grupių morfologijos variantų klasifikavimo pagrindas kiek skiriasi, todėl toliau 
jos abi apžvelgiamos atskirai. Pirmosios grupės variacijoms nustatyti svarbus platesnis 
sakinio kontekstas (žodžių ryšiai), o antrosios grupės variacijos nuo sakinio aplinkos 
beveik nepriklauso.

2.3.1. Gramatinių formų vartojimas

Su bendrinės lietuvių kalbos normomis susijusių gramatinių formų vartojimo variacijas 
sudaro kelios kaitomųjų kalbos dalių gramatinės formos, kurių funkcijos vartosenoje dėl 
įvairių priežasčių neutralizuojasi. tokios gramatinės formos vartosenoje funkcionuoja pra-
maišiui ir kartais gali turėti vienokių ar kitokių stilistinių skirtumų, pavyzdžiui: du : dveji 
[metai], labiau laimingas : laimingesnis; žalia : žalioji [arbata] ir pan. Šių variantų klasifi-

275 atskirai kalbėti, pavyzdžiui, apie morfemų variantus (alomorfus) šiuo atveju nėra prasmės, nes jie vartosenoje funkci-
onuoja tik kaip žodžio sudedamosios dalys.

276 Morfonologija – „mokslas, tiriantis morfemų fonologinę sandarą ir fonologinių elementų (fonemų bei prozodemų) kaitas 
morfemose“ (lKE 2008: 361).
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kacijos pagrindu daugeliu atvejų galima imti morfologines kategorijas, „kurias sudaro ben-
dros reikšmės (funkcijos) pagrindu priešinamos kaitomų formų grupės“ (DlKg 2005: 6–7).

Darbuose, kuriuose nagrinėjami gramatikos normų klausimai, šiuos variantus ir 
linkstama aprašyti pagal gramatines (morfologines) kategorijas (žr. Pupkis 1980: 126–138; 
Paulauskienė, tarvydaitė 1986: 67). Vis dėlto dažnu atveju klasifikacija susidvejina, nes 
variantai pirmiausia skirstomi pagal formaliuosius požymius, imant pagrindu kalbos 
dalis, o tik paskui pagal morfologines kategorijas. Pavyzdžiui, arnoldas Piročkinas jono 
jablonskio morfologijos taisymus apžvelgia tik pagal kalbos dalis, todėl kai kurie savo 
esme tapatūs atvejai patenka į skirtingas vietas. antai įvardžiuotinių formų vartojimas 
aptariamas prie būdvardžių, skaitvardžių ir dalyvių; bevardės giminės formų vartojimas – 
būdvardžio ir su bevarde gimine konkuruojančio prieveiksmio skyreliuose (plg. Piročki-
nas 1986: 109–164). Kai kuriuose darbuose taikoma mišri klasifikacija (žr. Šukys 2003: 
101–121): atskirai nagrinėjamas gramatinių žodžio formų – giminės, skaičiaus, laipsnių, 
linksnių ir asmenų galūnių – parinkimas ir vartojimas, o toliau aptariamos kalbos dalys 
(skaitvardžiai, įvardžiai, veiksmažodžiai, prieveiksmiai) ir įvardžiuotinės formos. KPP 
taikoma kryžminė klasifikacija: tie patys morfologijos variantai pateikiami ir kalbos 
dalių, ir kai kurių morfologinių kategorijų (skaičiaus, giminės ir kt.) straipsniuose. tokia 
klasifikacija, paremta įvairuojančių kalbos reiškinių skirstymu pagal kalbos dalis, yra 
per daug formali, nenuosekli ir neatskleidžia pačios reiškinių varijavimo esmės.

ĮnKR sąvade gramatinių formų vartojimo variantai išdėstyti tokia tvarka:

Morfologija: žodžių formų vartojimo variantai
1.  giminė (vyriškosios, moteriškosios ir bevardės giminės formos).
2.  Skaičius (vienaskaitos, daugiskaitos ir dviskaitos formos).
3.  Pagrindinės ir dauginės skaitvardžių ir įvardžių formos.
4.  Įvardžiuotinės ir neįvardžiuotinės formos.
5.  laipsniai.
6.  laikai.
7.  nuosakos.
8.  Sangrąžinės ir nesangrąžinės formos.
9.  Veikiamoji ir neveikiamoji dalyvių rūšis.
10.  Daiktavardinė dalyvių vartosena.
11.  Eigos ir įvykio veikslas.
12.  ilgosios ir trumposios linksnių ir asmenų formos.
13.  Įvairios morfologinės formos.

2.3.1.1. Giminė

giminės variacijos išdėstytos pagal daiktavardiškąsias ir būdvardiškąsias kalbos dalis, o 
pabaigoje pridėta su gramatine giminės kategorija susijusi variacija, ypač suaktualėjusi 
pastaruoju metu, ėmus kalbėti apie lyčiai jautrias kalbos formas. 
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ĮNKR SĄVADAS (11)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiški-

nio tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var tosenoje 
pagrindas ir norminė 

ĮnKR vertė

Konkreti įvairuojančių 
reiškinių a : b raiškaĮnKR

a

Kiti va-
riacijos 
nariai

b (c, d...)

III. MOR-
FOLOGIJA

M

1. giMinė M gim.

M gim. 1 daiktavardžiai

◓
◒

vyriškoji g. moteriš-
koji g.

M gim. 
1.1

■ daiktavardžių giminė 
moterims pagal parei-
gas, profesijas, titulus ir 
pan. pavadinti 

[partijos] lyderis : ly-
derė Patricija K.;
[ji niekada nebuvo mūsų 
partijos] narys : narė

◓
◒

moteriškoji 
g.

vyriškoji 
g.

M gim. 
1.2

■ daiktavardžių, api-
bendrintai reiškiančių 
oficialius pareigų, titulų, 
mokslo laipsnių ir pan. 
pavadinimus, giminė

[ji eina katedros] vedė-
jos : vedėjo [pareigas];
[jai įteiktas chemijos] 
mokytojos : mokytojo 
[diplomas]

● vyriškoji g. 
arba mote-
riškoji g.

moteriš-
koji g. 
arba vy-
riškoji 

M gim. 
1.3

a ↔ b (skirtingos leksi-
nės reikšmės)

[kaip rašomas šis] bal-
sis277 : [kaip rašoma ši] 
balsė [?];
[suspaustas žandikaulis 
trukdo ištarti] balses : 
balsius

◒
●

vyriškoji g. moteriš-
koji g.

M gim. 
1.4

■ nelinksniuojamųjų 
skolinių, turinčių galinį 
-ė, vyriškoji : moteriš-
koji giminė ir su jais de-
rinamų žodžių giminė

filosofiniai : filosofinės 
[esė];
erdvus : erdvi [fojė]

●
◒

moteriškoji 
g.

vyriškoji 
g.

M gim. 
1.5

□■ nelinksniuojamųjų 
skolinių, turinčių galinį 
-i, moteriškoji : vyriško-
ji giminė ir su jais deri-
namų žodžių giminė

papildytas didysis : pa-
pildyta didžioji žiuri;
[laukiau] vėluojančios : 
vėluojančio taksi

277	 Plg.:	balsis	 	 –	„kalbos	garsas,	kurio	pagrindą	 sudaro	muzikiniai	 tonai“,	balsė	 –	„balsį	 žyminti	 raidė“	 (BLKŽ,	žiūrėta	
20211025).
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ĮNKR SĄVADAS (11)

I II III IV V VI

moteriškoji 
g. arba vy-
riškoji g.

vyriškoji 
g. arba 
moteriš-
koji g.

M gim. 
1.6; žr. M 
vrdž. 1.1

skirtingai gramatiškai įfor-
minti tą pačią leksinę reikš-
mę turintys savos kilmės 
daiktavardžiai

kulnis : kulnas;
gegužis : gegužė

M gim. 2 būdvardžiai ir būdvardiš-
kieji žodžiai

vyriškoji g. bevardė 
g.; ~

M gim. 
2.1

būdvardžių ir būd vardiškųjų 
žodžių, kurie vartojami be 
daiktavardžių ir ne daikta-
vardiškai, giminė

◓
◒

vyriškoji g. bevardė 
g.; ~

M gim. 
2.1.1

■ vns. galininko pozicijoje nereikalingą : (kas) 
nereikalinga (,) [iš-
braukite]

◓
◒

vyriškoji g. bevardė 
g.; ~

M gim. 
2.1.2

■ vns. įnagininko pozicijoje [remiantis] išdės-
tytu : tuo, kas iš-
dėstyta, [galima 
tvirtinti, kad…]

●
◒

vyriškoji g. bevardė 
g.; ~

M gim. 
2.1.3

■ vns. kilmininko pozicijoje [iš] pasakyto : to, 
kas pasakyta, [aiš-
kėja…]

●
◒

vyriškoji g. bevardė 
g.; ~

M gim. 
2.1.4/vert.

■ vns. naudininko pozicijoje [balsuos, ar pritar-
ti] pasiūlytam : 
tam, kas pasiūlyta

●
◒

vyriškoji g. bevardė 
g.; ~

M gim. 
2.1.5

■ vns. vietininko pozicijoje mažame : mažame 
dalyke [įžiūri prob-
lemą]

◓
◒

vyriškoji g. bevardė 
g.

M gim. 
2.2

□ būdvardžių ir būdvardiš-
kųjų žodžių, einančių su ne-
apibrėžiamosios reikšmės 
įvardžiais ir prieveiksmiais, 
giminė

[nieko] naujo : 
nauja;
[atrinko, ką turi] 
geriausio : ge-
riausia

●
◒

vyriškoji g. bevardė 
g.

M gim. 
2.3

□ būdvardžių ir būdvardiš-
kųjų žodžių, kai jie atstoja 
daiktavardį, giminė

pilkas su geltonu : 
pilka su geltona 
[nedera];
[atidavė už] dyką : 
dyka
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ĮNKR SĄVADAS (11)

I II III IV V VI

M gim. 3 būdvardiniai prieveiksmiai

◓
◒

prie-
veiksmis

bevardė 
g.

M gim. 
3.1

□ būdvardiniai prieveiks-
miai gerai, mažai : bevardė 
giminė

[mums čia] gerai : 
gera;
[susirinko] nema-
žai : nemaža 
[žioplių]

M gim. 4 įvardžiai

●
◒

vyriškoji g. bevardė 
g.

M gim. 
4.1

□ įvardžio tas, -a vns. vyr. 
g. vardininkas, galininkas : 
bevardė giminė

[gerai yra] tas : 
tai [, kad…];
tą : tai [ir reikėjo 
įrodyti]

M gim. 5 skaitvardžiai, įvardžiai

◓
◒

vyriškoji g. moteriš-
koji g.

M gim. 
5.1/vert.

■ kelintinių skaitvardžių ir 
įvardžio kelintas, -a giminės 
forma laikui (mėnesio die-
nai) nusakyti

Kelinto : Kelinta 
[šiandien?];
[Rytoj jau gruo-
džio] pirmo : pirma.

M gim. 6 dalyviai

◓
◒

vyriškoji g. moteriš-
koji g.

M gim. 
6.1/trm., 
laisv.

□ veikiamųjų dalyvių, ei-
nančių su moteriškosios g. 
daiktavardžiais, dgs. vardi-
ninkas

[jos dar] neatėję : 
neatėjusios;
[seserys sakė nie-
kada] nesipykda-
vę : nesipykdavu-
sios

M gim. 7 lyčiai jaũtrios giminės 
formos

●
●

vyriškoji g. 
apibendri-
namąja 
reikšme

vyriškoji 
ir mote-
riškoji g.

M gim. 
7/stil.

□ giminės formos skirtin-
gų lyčių asmenims įvar‑
dyti

Mieli studentai! : 
Mieli studentai ir 
mielos studentės!

Šiame Sąvado skyrelyje giminės formų variantai pateikiami pagal kalbos dalis (daik-
tavardžius, būdvardžius ir būdvardiškuosius žodžius, giminėmis kaitomus įvardžius, 
skaitvardžius ir dalyvius). taigi kalbos dalių požymiai šioje klasifikacijoje yra tik ant-
riniai. Esminių vartosenos pokyčių įvairuojančios giminės reiškinių grupėje nefiksuo-
ta. nemaža dalis variacijų susiformavusios dėl rusų kalbos įtakos ir iš vartosenos dar 
nesitraukia.
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išskirtinas tik pastaruoju metu plačiai ideologiškai eskaluojamas atvejis – pastangos 
vietoj lietuvių kalbai būdingų vyriškosios giminės formų, vartojamų apibendrinamąja 
reikšme skirtingų lyčių asmenims įvardyti, pereiti prie perteklinio moteriškosios giminės 
formų vartojimo (plačiau žr. Miliūnaitė 2000a: 7–8).

[M gim. 1.2]. nors vyriškosios giminės forma teikiama vartoti tik apibendrintai 
oficialiems pareigų, titulų, mokslo laipsnių ir pan. pavadinimams, vartosenoje painioja-
masi, kada reiškiamas toks pavadinimas, o kada pavadinamas pats pareigas einantis ar 
titulą, mokslo laipsnį turintis moteriškos lyties asmuo, plg.:

2002 metais Vilniaus universiteto teisės fakultete E. Dambrauskienė įgijo teisininkės 
kvalifikaciją. 2002-2005 metais ji dirbo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokurore, 
2005 metais įkūrė savo advokatės kontorą ir iki 2007 metų čia dirbo. (delfi.lt, 2015-09-29)

Šiandien paskelbiau apie savo pasitraukimą iš Vyriausybės kanclerės pareigų. Šį žingsnį 
gerai apgalvojau ir iš anksto informavau Premjerą, kad būtų užtikrintas darbų tęstinumas. 
(delf.lt, 2017-12-24)

lina M<…> metė sporto žurnalistės karjerą ir išvyko savanoriauti į jordaniją. (15min.lt, 
2017-02-07)

Ypač kyla keblumų administracinio stiliaus tekstuose, kai reikia rinktis, ar oficialiame 
rašte parašo rekvizito pavadinimas turi būti, pavyzdžiui, direktoriaus pavaduotojas ar 
direktorės pavaduotojas; [paskelbtas naujas] prezidento dekretas ar prezidentės dekretas. 
tokiais atvejais normą lemia pareigų pavadinimo sąsaja su konkrečiu asmeniu: jeigu ji 
yra, pavadinimo giminės forma derintina prie asmenį pavadinančio asmenvardžio gimi-
nės (plg. paskelbtas naujas prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretas); jeigu kalbama 
apibendrintai, vartojama vyriškosios giminės pareigų pavadinimo forma, nesvarbu, kokios 
lyties yra pareigas einantis asmuo (plg. komisija teisėkūros modeliui parengti buvo įsteig-
ta prezidento dekretu). Vis dėlto vartosenoje ši norma nėra tvari.

[M gim. 7/stil.]. Moteriškosios giminės formų gausėjimą (perteklinį vartojimą) ska-
tina dar XX a. pab. viešojoje vartosenoje fiksuota dėl plintančių feminizmo ir genderiz-
mo ideologijų klaidingai suvokiama lietuvių kalbos giminės kategorija, stengiantis siau-
rinti vyriškosios giminės formų vartojimą ir nepripažinti šias formas atliekant ir apiben-
drinamąją funkciją (dėl šios funkcijos žr. Paulauskienė 2006: 72; Miliūnaitė 2000a: 7–8), 
pavyzdžiui:

Dabar atidžiau panagrinėkime KtU ir jo partnerių „mokslo darymo“ avantiūras, apie kurias 
sužinojau iš vidinio naudojimo dokumentų. tai tapo įmanoma anoniminio šaltinio dėka, 
kuri/s praleido ne vienerius metus KtU ir, jo/s žodžiais tariant, labai gerai žino „lietuviško 
tualetinio popieriaus ir jo citavimo indeksų gamybos virtuvę“. (delfi.lt, 2011-08-03)

http://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/lina-motuzyte-mete-sporto-zurnalistes-karjera-ir-isvyko-savanoriauti-i-jordanija-639-751752
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tokia vartosena dažnai atrodo nenatūrali, nes yra susijusi ne su kalbos sistemos raida, o 
su propaguojama ideologine pozicija. Perteklinių moteriškosios giminės formų ateina ir 
tiesiogiai per vertimus (1, 2), ir gimtakalbių pastangomis (3, 4), plg.:

(1) tam tikras sensus communis leistų architektui pasitikrinti, ar tai, ką jis / ji laiko 
gražiu, turi universalų pagrindą, leidžiantį tikėtis beveik visuotinio pritarimo. (Kul-
tūros barai, vert. iš anglų k., 2020, nr. 7/8, p. 7)

(2)

  (delfi.lt, iš: Bloomberg, 2022-05-18)

(3) Mano feisbukas džiūgavo, žmonės svajojo, ką kas įtrauktų į tą sąrašą, jei būtų jo(s) 
valia. (lrt.lt, 2021-12-29)

(4) aš neįsivaizduoju, kas turėjo vykti abituriento/‑ės, kuris/‑i nepritaria rusijos agre-
sijai, galvoje. gal jam/jai, atliekant užduotį, reikėjo apsimesti, kad rusija neužpuolė 
Ukrainos? ar jam/jai, siekiant maksimalaus įvertinimo, per sukąstus dantis laišku 
vis dėlto derėjo pakviesti agresoriaus mokyklą būti partneriu? o gal reikėjo pasiųsti 
užduoties kūrėjus rusijos karinio laivo kryptimi..? o gal tokių abiturientų, kurie pa-
sipiktino užduotimi, nė nebuvo? Būtų labai liūdna“ <...>. (lrt.lt, 2022-06-20)

Pirmajame pavyzdyje matyti giminės formų vartojimo nenuoseklumas: vyriškosios gi-
minės daiktavardis architektas pavartotas apibendrinamąja reikšme, o įvardžiai jis, ji 
įvardija abiejų lyčių šios profesijos asmenis.

antrajame pavyzdyje akivaizdus tiesioginis vertimas iš anglų kalbos: ne savo reikšme 
pavartotas įvardis kažkas ir neapibrėžtos reikšmės subjektas, išreikštas įvardžiais jis, ji, nors 
lietuvių kalboje šiuo atveju apskritai veiksnys gali būti numanomas, neįvardytas, plg.:

Pasak j. Wherry, tai gali reikšti, kad, neseniai persirgus „Covid“, nebūtina skubėti revak-
cinuotis.

Pradėjus vengti apibendrinamosios vyriškosios giminės, dirbtinai kuriamas lyčiai jautrios 
kalbos stilius. Kai kada, suvokiant tokių perteklinių giminės formų vartojimo absurdiš-
kumą, tačiau kartu bijant būti apkaltintam nejautrumu lyčių lygybei, mėginama visaip 
laviruoti (paryškinta mano. – R. M.):
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Vienas iš pagrindinių žmonių, galinčių padėti susitvarkyti su doktorantūros metu kylančiais 
sunkumais yra disertacijos vadovas (arba vadovė, bet taupydamas žodžius toliau praleisiu 
patikslinimus dėl lyties, prezumuodamas, kad būdami sveiko proto suprantame, jog 
vadovauti gali nebūtinai vyras). tyrimai rodo, kad santykiai su vadovu yra vienas iš es-
minių dalykų, nuo kurių priklauso doktoranto savijauta ir produktyvumas (pvz., jau minėtas 
levecque su kolegomis tyrimas atskleidė, kad geri santykiai su vadovu yra vienas iš pagrin-
dinių apsauginių veiksnių, o likimo valiai savo vadovų palikti doktorantai turi didesnę psi-
chologinių sunkumų riziką net už tuos, kurių vadovai yra autokratai). (15min.lt, 2022-01-17)

galima įsivaizduoti, kaip atrodytų šis tekstas, jei autorius nebūtų paklusęs sveikam protui 
ir greta apibendrinamai vartojamų vyriškosios giminės daiktavardžių vadovas, doktorantas, 
kolegos, autokratas būtų atsiradusios dar ir moteriškosios giminės formos. apie lyčiai jautrią 
kalbą dar žr. skyrelyje 3.3.3.4. Kalbos ideologijų dinamika ir bendrinės kalbos prestižas.

[M gim. 1.4]. normų atžvilgiu kiek problemiška yra besitęsianti skolintų nelinks-
niuojamųjų daiktavardžių giminės formų konkurencija, plg.:

Viename esė jis kalba apie Džeko, metusio iššūkį milžinui, “savotišką šaltą riteriškumą 
<...>“. (delfi.lt, 2012-06-26)
jo gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, autobiografinė esė ir mokyklos bei univer-
siteto pažymiai pastarojo universiteto atstovus tiesiog sužavėjo. (delfi.lt, 2016-08-22)

Verslas greitai suprato naują madą: lipdukais su vėliava jau reklamuojasi „Nacionalinė 
taksi“. (atgimimas.lt, 2011-11-05)
Šios įmonės darbuotojus ji apibūdino labai prastai, sakė, kad automobiliuose būna prirūky-
ta, atvykstančio taksi reikia ilgai laukti, vairuotojai nemandagūs, vieną net pastebėjo įkau-
šusį. o didžiausią pasipiktinimą sukėlė neseniai patirta situacija, kai ji su dar dviem šeimos 
nariais išsikvietė taksi, o šis atvažiavo su dar vienu keleiviu. (ukzinios.lt, 2019-03-22)

Vartosenoje linkstama atsižvelgti į semantinį kriterijų pagal analogiją su sinonimiškai 
vartojamais kaitomais daiktavardžiais, pavyzdžiui, juoda : juodas [taksi] (automobilis? 
mašina?), autoritetingas : autoritetinga [žiuri] (komisija), arba apibendrinti vyriškąją 
giminę visiems atvejams (žr. Vaskelaitė 2001: 48–50; judžentis 2002: 44–45; Rimkutė 
2011: 1–13). norminė šių daiktavardžių giminės forma nustatoma pagal formaliuosius 
kriterijus (DlKg 2005: 64), bet kodifikacija palieka išimčių (norma – ta žiuri). Šių dvie-
jų kriterijų – formaliojo ir semantinio – sankirtos sudaro prielaidas normos nestabilumui.

2.3.1.2. Skaičius

Skaičiaus variacijos Sąvade pateikiamos pagal vienaskaitos ir daugiskaitos arba daugis-
kaitos ir dviskaitos formų konkurenciją. Derinimo skaičiumi atvejai priskirti Sąvado 
sintaksės skyriui.
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Vienaskaita vietoj daugiskaitos arba daugiskaita vietoj vienaskaitos vartosenoje 
pasitaiko pramaišiui arba dėl kitų kalbų įtakos, kai skaičiaus formai suteikiama mūsų 
kalboje nebūdinga jai funkcija (reikšmė), arba dėl įvairių kalbos vartotojams susida-
rančių analogijų.

Kitoks yra daugiskaitos ir dviskaitos formų santykis. nors dviskaita bendrinėje kal-
boje nebeturi paradigmos, tačiau tam tikrais retais atvejais asmeninių ir rodomųjų įvardžių 
dviskaita gyvuoja kaip leksikalizuotos formos, turinčios tam tikrų reikšmės atspalvių 
(daugiskaita – įvardijamas daugiau negu vienas asmuo, dviskaita – tik du asmenys).

ĮNKR SĄVADAS (12)

I II III IV V VI

Šal-
ti-
nis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrindas 
ir norminė ĮnKR 

vertė

Konkreti įvairuojan-
čių reiškinių a : b 

raiška
ĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

III. MOR-
FOLOGIJA

M

2. SKaiČiUS M skč.

M skč. 1 vienaskaita ir dau-
giskaita

◓
◒
●

daugiskaita vienaskaita M skč. 1.1 ■ daiktavardis yra 
abstraktusis, vie-
naskaitinis ir reiškia 
neskaidomus (neskai-
čiuojamus) daiktus

[reiškia] pasipiktini-
mus : pasipiktinimą 
[tokia tvarka]

● vienaskaita daugiskaita M skč. 
1.2/trm.; 
psn.

■ bendrinėje kalboje 
daiktavardis yra dau-
giskaitinis

vestuvė : vestuvės

◓ daugiskaita vienaskaita M skč. 
1.3/trm.; 
psn.

■ bendrinėje kalboje 
daiktavardis yra vie-
naskaitinis

slogos : sloga

M skč. 1.4 didesniam negu vienas 
daiktų kiekiui reikšti

◓
◒
●

vienaskaita daugiskaita M skč. 
1.4.1

■ neapibendrintai 
reikšti augalų, gyvūnų 
ir pan. rūšį

[parduodamas] gy-
vas karpis : [parduo-
dami] gyvi karpiai;
ramunėlės : ramunė-
lių [arbata]
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◒ vienaskaita daugiskaita M skč. 
1.4.2

■ neapibendrintai 
reikšti daugiau kaip 
vieną asmenį

[mums pavyko su-
vienyti] rinkėją : 
rinkėjus

◓
◒

vienaskaita daugiskaita M skč. 
1.4.3

■ renginių, vietų ir 
pan. pavadinimams, 
susijusiems su vienos 
rūšies daiktų sankau-
pa, reikšti

sausõs puokštės : 
sausų puokščių 
[paroda];
katės : kačių 
[muziejus]

◓
◒

vienaskaita daugiskaita M skč. 
1.4.4

■ kalbant apie šven-
tes, dienas ir pan. pro-
gas, susijusias su tam 
tikra žmonių grupe 
(pagal profesiją, spe-
cialybę, socialinę pa-
dėtį ir pan.)

puodžiaus : puodžių 
[šventė];
mokytojo : mokytojų 
[diena];
[kandidatas į] pre-
zidentą : prezidentus

◓
◒

daugiskaita vienaskaita M skč. 1.5 ■ daiktavardis eina 
nederinamuoju žodžių 
profesija, specialybė, 
verslas ir pan. pažy-
miniu

[išmoko] stalių : 
staliaus [amato];
elektrikų : elektriko 
[specialybė]

◒ daugiskaita vienaskaita M skč. 1.6 □ kai įvairias medžia-
gas pavadinantys ir 
galintys būti kaitomi 
skaičiais daiktavar-
džiai reiškia rūšių 
įvairovę

[keturių rūšių] šo-
koladai : šokoladas

◓
◒

vienaskaita 
arba daugi-
skaita

daugiskaita 
arba vie-
naskaita

M skč. 1.7 ■ painiojamos skirtin-
gas leksines reikšmes 
turinčios daiktavardžių 
skaičiaus formos

[krosnį kūrename] 
anglimi : anglimis;
spalių : spalio 
[mėnuo]

M skč. 2 daugiskaita ir dvi‑
skaita

◒ daugiskaita dviskaita M skč. 2.1; 
dar žr. M 
vrdž. 4.4

□ asmeniniai ir rodo-
mieji įvardžiai, kai 
kalbama apie du as-
menis

mes : mudu [nuta-
rėm susituokti];
joms : jodviem 
[buvo sunku išsi-
skirti]
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M skč. 3 derinimas skaičiumi

vienaskaita daugiskaita M skč. 3.1; 
žr. S der. 
2.1

daugiau kaip vienas 
objektas

du tūkstantis : du 
tūkstančiai [antri 
metai]; [Paraiškõs 
priedai ir planas 
liko] nesutvarkytas : 
nesutvarkyti.

[M skč. 1.1]. abstrakčiųjų skaičiais nekaitomų daiktavardžių daugiskaita (pavyzdžiui, 
vyksta remontai) kodifikuojama kaip bendrinės kalbos normų pažeidimas, jeigu nėra 
motyvuota stilistiškai. Kiek galima spręsti iš RekB duomenų, XX a. pab. vartosenoje ši 
variacija nebuvo dažna. tačiau pastarąjį dešimtmetį matyti ryškių pokyčių: abstraktieji 
daiktavardžiai, neatmetant anglų kalbos poveikio, pradėjo konkretėti, kai kuriuose kon-
tekstuose tapo net įmanomi skaičiuoti ir imt gausiai vartoti daugiskaitos forma, pavyz-
džiui: įgyvendina įvairius bendradarbiavimus su bendrovėmis (alfa.lt, 2022-09-06). Vienas 
iš polinkių – vartoti sukonkretėjusius daiktavardžius šalims ar valstybėms, judėjimams 
metonimiškai įvardyti, pavyzdžiui:

<...> mes, kaip Vakarai, tik pralošiame, demokratijų skaičius pasaulyje nuolat mažėja. 
(lrytas.lt, 2014-12-27)

Dviem didžiausioms azijos ekonomikoms nesutariant dėl vienos salų grupės Rytų Kinijos 
jūroje, žodinių susirėmimų įtampa padidėjo <...>. (delfi.lt, 2013-10-27)

naujieji nacionalizmai Europoje ne visada yra visai nauji: jie atgaivinami, ištraukiami iš 
seno sandėliuko, iš senos močiutės skrynios, o kai kurie yra eksploatuojami politikų kaip 
aktualija <...>. (alfa.lt, 2017-12-07)

Komunistinis ir fašistinis totalitarizmai sukėlė grėsmę visai civilizacijai <...>. (15min.lt, 
2017-06-18)

DVK šio sisteminio tipo pavyzdžių fiksuota itin daug. Dažniau pasikartojanti yra šių 
daiktavardžių daugiskaita: apyvartos, atsakomybės, (ekonomikos) augimai, (įmonių) 
balansai, bendradarbiavimai, biudžetai, demokratijos, dizainai, elgesiai, elitai, gėriai, 
grėsmės, identitetai, išsilavinimai, įtampos, karjeros, klimatai, kompetencijos, laikysenos, 
mentalitetai, naudos, nelygybės, pardavimai, politikos, poveikiai, reputacijos, rizikos, 
sąmonės, savanorystės, (žuvų) sugavimai, (valstybių) suverenitetai, teistumai, valstybin-
gumai, žalos ir kt. Plg.:
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<...> artimieji labai įvairiai tokias situacijas sprendžia, tačiau anksčiau ar vėliau pervargs-
ta nuo atsakomybių: kaip visur suspėti, teisingai išdalyti save ligoniui, šeimai, darbui? 
(delfi.lt, 2013-11-20)

tai esą įrodo jaV vyskupų konferencijos laiškas: „jie išreiškia lygiai tuos pačius susirū-
pinimus, ką ir mes girdime lietuvoje iš konservatyvios pozicijos.“ (delfi.lt, 2021-02-27)

<...> skaičius 88 turėjo žymėti, kiek skalbimų galima atlikti, įsigijus vieną skalbiamųjų 
miltelių pakuotę. (delfi.lt, 2014-05-10)

Patriotizmų ir tautiškumų daugybiškumas yra fundamentali pozicija, kurią verta išskleis-
ti. Šios pozicijos loginė pasekmė tokia: jei galimi keli patriotizmai ir tautiškumai, nelieka 
skirtumo tarp patrioto ir kolaboranto. (alkas.lt, 2020-02-11)

Šiandien vieni atsistatydina, nesuprantantys tos kaitos išmetami iš kompanijų, nutraukiami 
jų filmavimai. Svarbesnės tapo reakcijos, o ne vien įvairių atvejų išviešinimai. (15min.lt, 
2017-11-25)

serveriai galbūt bus perkelti į Rusiją – kaip paaiškėjo, ten kažkokie mezgasi ryšiai ir gali-
mi bendradarbiavimai – galbūt ir nebus. (delfi.lt, 2019-01-23)

„išsilavinę ir tikintys mokslu“ – dar vienas propagandistų sukurtas, segregacija persmelk-
tas ir visuomenę skaldantis mitas, nes daugelio Vyriausybės narių, politinio ir matomo 
visuomenės „elito“ intelektinis skurdas bado akis. tokioje atmosferoje išryškėjo milžiniška 
pozicijos ir opozicijos mentalitetų praraja. (delfi.lt, 2022-01-18)

taigi abstrakčiųjų daiktavardžių atveju vartosenoje riba tarp normos ir jos pažeidimų 
nusitrynė. toks daugiskaitos formų vartojimo tikslingumas rodo, kad esama poreikio 
peržiūrėti ir patikslinti nuo šių pokyčių atsiliekančią kodifikaciją, nes vien daiktavardžio 
abstraktumas nebėra patikimas normos–ne normos skirties kriterijus.

2.3.1.3. Pagrindinės ir dauginės skaitvardžių ir įvardžių formos

Šios rūšies variacijos skiriamos ne pagal morfologinių kategorijų opoziciją, o pagal pa-
pildomosios distribucijos santykį, kuris vartosenoje susidaro tarp dviejų kiekinių skait-
vardžių grupių – pagrindinių ir dauginių skaitvardžių. Prie šios variacijos šliejasi ir skait-
vardžiams artimi įvardžiai abu, -i ir keli, -ios.

Viešoji vartosena rodo, kad visa pagrindinių ir dauginių formų sistema yra labai ne-
tvari, krinkanti. Vyksta abipusis šių formų funkcijų mišimas: vietoj dauginių formų su 
daugiskaitiniais daiktavardžiais dažnai pavartojamos pagrindinės formos, o su skaičiais 
kaitomais daiktavardžiais – dauginės, kartais pramaišiui net tame pačiame tekste, pavyzdžiui:

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/slauge-sergancius-tevus-prarado-seima-darba-pajamas-ir-draugus.d?id=63243066#ixzz2lBVManO6
http://www.delfi.lt/verslas/verslas/del-skalbiamuju-milteliu-kilo-skandalas.d?id=64757151#ixzz31Jfn58QI
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ĮNKR SĄVADAS (13)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija
Sisteminis a 
reiškinio ti-

pas / funkcinis 
tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrindas 
ir norminė ĮnKR 

vertė

Konkreti įvairuojančių 
reiškinių a : b raiškaĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

III. MOR-
FOLOGIJA

M

3. PagRin-
DinėS iR 
DaUginėS 
foRMoS

M dgn.

M dgn. 1 skaitvardžiai ar 
įvardžiai su dau-
giskaitiniais ar 
daugiskaitiškai 
vartojamais daik-
tavardžiais

◓
◒
●

pagrindinė f. dauginė f. M dgn. 1.1 ■ kiekiniai skai-
tvardžiai (2–9)

dviejų : dvejų [durų 
spinta];
tris : trejas [rungty-
nes];
penkiems : penkeriems 
[metams];
du : dveji [globos 
namai]

◒ dauginė f. pagrindi-
nė f.

M dgn. 1.2 □ skaitvardis vie-
neri, -ios

[žaidimas į] viene-
rius : vienus [vartus];
[jaunesnė] viene-
riais : vienais metais

◒
●

pagrindinė f. dauginė f. M dgn. 1.3 ■ įvardis abu, -i [atrakino] abi : abe-
jas [duris];
[per] abu : abejus 
[metus]

◓
◒

pagrindinė f. dauginė f. M dgn. 1.4 ■ įvardis keli, -ios kelios : kelerios 
[rungtynės];
[po] kelių : kelerių 
[metų]
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◒ dauginė f. pagrindi-
nė f.

M dgn. 1.5 ■ įvardiškai var-
tojamas skaitvardis 
vieneri, -ios

[susipažino per] vie-
nerias : vienas [var-
žybas]

◓
◒

dauginė f. pagrindi-
nė f.

M dgn. 1.6 ■ įvardis kiek-
vieni, -os

kiekvieneriais : kie-
kvienais [metais]

M dgn. 2 su skaičiais kai-
tomais daikta‑
vardžiais

◓
◒
●

dauginė f. pagrindi-
nė f.

M dgn. 2.1 ■ su skaičiais kai-
tomais daiktavar-
džiais

ketveri : keturi [mė-
nesiai];
dvejose : dviejose 
[šalyse]

„jeigu nešukuojame plaukų, nepadarome vietos augti naujiems plaukams. Plaukas auga 
nuo dviejų iki septynerių metų, mes turime nuolat kasdien juos šukuoti, kad vyktų pasto-
vus plauko atsinaujinimas. jeigu to nedarome, negyvas plaukas laikosi apie tris mėnesius“, – 
konkretizuoja D. Perezas. (delfi.lt, 2019-11-08)

Demokratinėse valstybėse įvairios institucijos pagerina sprendimus vien jau dėl to, kad 
sulėtina visą procesą. akivaizdžiausias to pavyzdys – dviejų rūmų parlamentai. tam, kad 
įstatymas būtų priimtas, jam pritarti būtinai turi abeji rūmai. (15min.lt, 2014-10-28)

tai labiau veikia žmones, kurių sveikata ir taip šlubuoja abejomis kojomis. (balsas.lt, 
2012-03-08)

Dėl to susidarė didžiulė spūstys abejomis kryptimis - tiek į naujosios Vilnios pusę, tiek 
iš jos. (delfi.lt, 2014-11-24)

Keturiasdešimt totorių kaimas turi ketverias kapines, trys iš jų neveikiančios. (15min.lt, 
2021-09-16)

Euro simbolis € yra kildinamas iš graikų abėcėlės raidės epsilon. Ženklas, perbrauktas 
dvejomis linijomis, simbolizuojantis Europą ir euro stabilumą. (lrytas.lt, 2015-01-01)

Mėnulis perigėjuje atsiduria kas mėnesį, tačiau kitą savaitę Žemės palydovo perigėjus sutaps 
su pilnatimi. tai yra tik kas du tris metus nutinkanti įvykių kombinacija. <...>
Kosmoso istorikas ir rašytojas dr. Davidas Harlandas sako: „gali būti, kad Mėnulis peri-
gėjuje bus kilometru ar dvejais arčiau Žemės nei paprastai, bet tai visiškai nereikšmingas 
įvykis“. <...> Kaip pavyzdį jie nurodo šimtus tūkstančių žmonių gyvybių indonezijoje nu-
sinešusį cunamį, kuris atslinko likus dvejoms savaitėms iki 2005 m. sausio Mėnulio peri-
gėjaus. (delfi.lt, 2011-03-10)

http://www.delfi.lt/news/daily/crime/vilniuje-sunkvezimis-kraupiai-prazude-moteri.d?id=66484328#ixzz3K06LqJRK
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Dabar mokykloje yra devynerių tautybių moksleivių. (alfa.lt, 2017-09-30)

<…> tokią skolą prašyta solidariai priteisti iš M. P<…> ir jo žmonos, taip pat – ir penkerių 
procentų metines palūkanas iki visiško skolos grąžinimo. (alfa.lt, 2016-09-02)

net tokie gerai atpažįstami daugiskaitiniai daiktavardžiai kaip rinkimai, eitynės, vartai 
greta savęs dauginių formų dažnai nebeišlaiko:

<...> pasisakymai apie galimybę pasitikrinti ir jo paties, kaip partijos pirmininko, autorite-
tą, jeigu abu rinkimai būtų pralaimėti, rodo, kad frakcijoje situacija yra dar prastesnė nei 
buvo manyta iki šiol. (lrytas.lt, 2019-05-09)

Paskelbus apie dvi eitynes pasigirdo daug spekuliacijų ir ginčų tarp artimų pažiūrų ir 
tėvynę mylinčių žmonių. (propatria.lt, 2019-01-17)

Prie trijų oro uosto vartų susirinkusi minia turi „dabar nedelsiant pasitraukti“, sakoma tre-
čiadienio vakarą jaV valstybės departamento paskelbtame pranešime. (delfi.lt, 2021-08-26)

Pagrindinės skaitvardžių formos su daiktavardžiu metai sudaro realią konkurenciją dau-
ginėms formoms (žr. 47-ą pav.).

47 pav. Vilniaus aukštosios mokyklos lauko reklama Kaune 

(lrt.lt, 2021-05-31, portalo skaitytojo nuotr.) 

Su šiais pokyčiais susijęs ir dažnas pagrindinių bei dauginių formų paradigmų mišimas 
(žr. poskyrį 2.3.2. Gramatinis žodžių įforminimas).
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2.3.1.4. Įvardžiuotinės ir neįvardžiuotinės formos
 

Šių formų vartojimas dažniausiai įvairuoja dviem atvejais: kai reikia reikšti išskiriamąją 
daikto ypatybę arba priešingai – kai daikto ypatybės nereikia išskirti ir pabrėžti.  

ĮNKR SĄVADAS (14)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var tosenoje 
pagrindas 

ir norminė ĮnKR 
vertė

Konkreti įvairuojan-
čių reiškinių a : b 

raiška
ĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

III. MOR-
FOLOGIJA

M

4. ĮVaR-
DŽiUo-
tUMaS

M įvr.

M įvr. 1 išskiriamoji daikto 
ypatybė

◓
◒

neįvar-
džiuotinė f.

įvardžiuoti-
nė f.

M įvr. 1.1 ■ rūšiai, išskiriamajai 
daikto ypatybei reikšti 
sudėtiniuose terminuo-
se ir pavadinimuose

nekilnojamas : nekil-
nojamasis [turtas]

◒ neįvar-
džiuotinė f.

įvardžiuoti-
nė f.

M įvr. 1.2 ■ sudaiktavardėjusių 
būdvardžių ar dalyvių 
formos išskiriamajai 
daikto ypatybei reikšti

suaugusių : suaugu-
siųjų [mokymas];
tikinčių : tikinčiųjų 
[protesto akcijos]

◓
◒

įvardžiuoti-
nė f.

neįvar-
džiuotinė f.

M įvr. 1.3/
spec.

■ būdvardžių su 
-(ut)inis, -ė, -(ur)inis, 
-ė formos išskiriamajai 
daikto ypatybei reikšti 
sudėtiniuose termi-
nuose

vidurinioji : vidurinė 
[ausis; visuomenės 
klasė];
žemutinioji : žemu-
tinė [kraujospūdžio 
riba]

◒ neįvar-
džiuotinė f.

įvardžiuoti-
nė f.

M įvr. 1.4 □ būdvardiškųjų kal-
bos dalių formos sudė-
tiniuose kreipiniuose 
pabrėžiamąja arba 
nurodomąja reikšme

Gerbiami : Gerbia-
mieji [konferencijos 
dalyviai!];
Mielas : Mielasis 
[jubiliate!]
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ĮNKR SĄVADAS (14)

I II III IV V VI

M įvr. 2 neišskiriama, nepa‑
brėžiama daikto 
ypatybė

◓
◒

įvardžiuoti-
nė f.

neįvar-
džiuotinė f.

M įvr. 2.1 ■ pàprastai (neišski-
riamai ir neapibrėžia-
mai) ypatybei reikšti

[dalyvauja konkur-
se] antrąjį : antrą 
[kartą]

◓
◒

įvardžiuoti-
nė f.

neįvar-
džiuotinė f.

M įvr. 2.2 ■ dalyvių, įeinančių 
į išskirtinį pažyminį, 
formos

[plakatai,] ragi-
nantieji : raginantys 
[dalyvauti akcijoje]

◓
◒

įvardžiuoti-
nė f.

neįvar-
džiuotinė f.

M įvr. 2.3 ■ dalyvių, įeinančių 
į išplėstinį pažyminį, 
formos

[nustatyti gamybą] 
trukdžiusieji : trukdę 
[veiksniai]

Įvardžiuotinių ir neįvardžiuotinių formų vartojimas daug priklauso nuo konteksto – nuo 
to, ar daikto ypatybę norima išskirti arba pabrėžti. tik keliais atvejais norma priklauso 
ir nuo žodžio sintaksinės pozicijos. Vartosena įvairuoja, bet didelių pokyčių nematyti.

Klasifikaciškai įdomus yra vienas Sąvade nepateiktas įvardžiuotinių formų vartojimo 
atvejis. formaliai jis gali būti priskiriamas prie kelių sisteminių potipių, bet pagal varia-
cijos pobūdį greičiau laikytinas leksikos reiškiniu – semantiniu vertalu, ne savo reikšme 
vartojamu leksikos vienetu. tai dar KPP2 taisytas, o pastarąjį dešimtmetį dėl vertimų iš 
anglų kalbos labai suaktyvėjęs reiškinys – dešimtmečių įvardijimas įvardžiuotinėmis 
metus reiškiančių skaitvardžių formomis, pavyzdžiui:

jei leBronas būtų žaidęs 80‑aisiais ar 90‑aisiais, jis būtų tik vidutinio lygio žaidėju. 
(lrytas.lt, 2013-06-08)

Buvo devintasis dešimtmetis, ir norėjome patikrinti, ar kai kurios hipotezės, kurias tyri-
nėjome su graužikais, galėtų būti pritaikytos žmonėms. Pradėjome ieškoti būdų atlikti 
tyrimus naudodamiesi virtualiąja realybe. tais laikais ši technologija kurta išskirtinai 
automobilių pramonei ar Holivudui, todėl buvo labai brangi. ir tik 1990‑ųjų viduryje pirmo 
asmens vaizdo žaidimai tapo prieinami visiems. (alfa.lt, 2019-05-17).

<…> galima drąsiai teigti, kad R. Kmitos „Pietinia kronikas“ į lietuvių literatūrą ir net 
kultūrą įvedė XX a. 10 dešimtmečio, liaudiškai vadinamo devyniasdešimtaisiais, madą: 
tai įrodo ir po „Pietinia kronikas“ pasipylę 10 dešimtmetį reflektuojančios fikcijos bei au-
tofikcijos kūriniai, ir ypatingo populiarumo sulaukusi Mo paroda „Rūšių atsiradimas. 90‑ųjų 
DnR“ – R.Kmita buvo vienas šios parodos kuratorių. (literaturairmenas.lt, 2021-05-07)

Šios įvardžiuotinės skaitvardžių formos nesudaro opozicijos su neįvardžiuotinėmis, 
todėl nepritampa prie morfologijos reiškinių sistematikos.
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2.3.1.5. Laipsniai

Sąvade skiriami keturi įvairuojančio laipsnių formų vartojimo atvejai. jie yra gana skir-
tingos prigimties ir nevienodos norminės vertės.

ĮNKR SĄVADAS (15)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrindas 
ir norminė ĮnKR 

vertė

Konkreti įvairuojančių 
reiškinių a : b raiškaĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

III. MORFO-
LOGIJA

M

5. laiPSniai M lpsn.

M lpsn. 1 aukštesniojo ir 
aukščiausiojo laips-
nio formos

◓
◒

samplaikinė f. vientisinė 
f.

M lpsn. 1.1 ■ aukštesniojo ir 
aukščiausiojo laips-
nio neišvestiniai būd-
vardžiai ir iš jų pada-
ryti prieveiksmiai

labiau populiarus : 
populiaresnis;
labiausiai keista : 
keisčiausia

◓
◒

samplaikinė f. vientisinė 
f.

M lpsn. 1.2 ■ aukštesniojo ir 
aukščiausiojo laips-
nio išvestiniai būd-
vardžiai, subūdvar-
dėję neveikiamieji ir 
reikiamybės dalyviai

labiau sudėtingas : 
sudėtingesnis;
labiausiai perkamas : 
perkamiausias

M lpsn. 2 laipsnių formos su 
prieveiksmiais 
daug, mažai

◓ daugiau + 
nelygin. laips-
nio f.

aukštes-
niojo 
laipsnio f.

M lpsn. 
2.1/sen.

■ didesniam ypaty-
bės kiekiui reikšti

[audinys] 20 kartų 
daugiau atsparus : 
atsparesnis [van-
deniui]

◓
◒

mažiau + ne-
lyginamojo 
laipsnio f.

ne toks, 
-ia, ne 
taip

M lpsn. 2.2 □ mažesniam ypaty-
bės kiekiui reikšti

mažiau atsparus : ne 
toks atsparus;
mažiau tikėtina : ne 
taip tikėtina
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ĮNKR SĄVADAS (15)

I II III IV V VI

◒ mažiausiai + 
nelyginamojo 
laipsnio f.

pats, -i + 
-iausias, 
-ia

M lpsn. 2.3 □ mažiausiam ypaty-
bės kiekiui reikšti

mažiausiai pastebi-
mas : pats nepastebi-
miausias

M lpsn. 3 laipsniuojamosios ir 
nelaipsniuojamosios 
formos

◒
●

nelyginamojo 
laipsnio f.

aukštes-
niojo ar 
aukščiau-
siojo 
laipsnio f.

M lpsn. 3.1 □ tarptautiniai žo-
džiai, savaime reiš-
kiantys apibrėžtą 
ypatybės kiekį

elementariausias : ele-
mentarus [atvejis];
minimaliausia : mini-
mali, mažiausia 
[suma]

M lpsn. 4 laipsnių formos

● pats, -i + 
įvardžiuotinė 
nelyginamojo 
laipsnio f.

visų + 
aukščiau-
siojo 
laipsnio f.

M lpsn. 4.1 □ skirtingos aukš-
čiausiojo laipsnio 
formos

pats gerasis : visų ge-
riausias [sprendimas]

M lpsn. 
4.2; žr. 
S kilm. 4

dešiniau ko : dešiniau 
nuo ko : į dešinę nuo 
ko

[M lpsn. 1.1], [M lpsn. 1.2]. Samplaikinių ir vientisinių laipsnių formų konkurencija 
išlieka aktyvi. Samplaikinės formos vartosenoje gyvuoja nepriklausomai nuo būdvardžio 
ar dalyvio sandaros. Plg. DVK fiksuotus aukštesniojo laipsnio samplaikinių formų 
atvejus: labiau aktualus, būdingas, charizmatiškas, daugiakultūriškas, dėmesingas, efek-
tyvus, geidžiamas, įprastas, kartus, komplikuotas, kontroversiškas, laimingas, lygus, 
neištikimas, organizuotas, panašus, perregimas, prieinamas, suprantamas, teisingas, 
turtingas, užimtas, žalingas ir daug panašių. toks pat polinkis būdingas ir aukščiausio-
jo laipsnio formoms.

[M lpsn. 3.1]. DVK fiksuota daugiau tarptautinių žodžių, kuriuos būtų galima skir-
ti apibrėžtą ypatybės kiekį savaime reiškiančių žodžių semantinei grupei, nei yra KP (KP 
g 2002: 30–31). Šiame šaltinyje pateikti keturi tokie galimi laipsniuoti būdvardžiai: ele-
mentarus, -i; maksimalus, -i; minimalus, -i ir optimalus, -i. Prie jų būtų galima pridėti dar 
kelis: ekstremalus, -i; fenomenalus, -i; fundamentalus, -i; unikalus, -i, pavyzdžiui:

Prieš maždaug 100 mln. metų klimatas buvo dar ekstremalesnis. (delfi.lt, 2019-04-08)

Skrudinama 15 rūšių arabikos ir keturios rūšys robustos – nuo pačios švelniausios iki 
ekstremaliausios, – sako pašnekovė. (lrytas.lt, 2022-07-20)



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 351

anglų kalbos ignoravimą taip pat pavadinčiau viena fenomenaliausių mūsų tautiečių el-
gesio formų. Pati esu ne kartą mačiusi ir girdėjusi, kaip eilinis pilietis iš lietuvos prekybos 
centre, kino teatre, metro stotyje ar kitoje viešoje vietoje kreipiasi į anglus darbuotojus 
lietuviškai ir didžiai stebisi, kaip jo nesupranta. (delfi.lt, 2011-06-25)

Po dvejų metų bakalauro studijų VU fizikos fakultete specializavosi dar fundamentalesnėje 
astrofizikos srityje. (lzinios.lt, 2015-05-13)

Kitaip sakant, S. Žižekas nėra itin originalus, konstatuodamas esamą socialinę kultūrinę, 
politinę pasaulio padėtį. Unikalesnis jis būtų, jei pasitelktų vaizduotę ir pasiūlytų ką nors 
daugiau nei „daržovinį“ pasyvumą. (literaturairmenas.lt, 2011-02-18)

tokia vartosena atspindi gyvosios kalbos polinkius ir neprieštarauja KP g 2002: 30–31 
kodifikuotai normai. 

2.3.1.6. Laikai

laikų formų, kurios vartosenoje įvairuotų ir būtų susijusios su normų svyravimais, esa-
ma nedaug. DVK ryškesnių šio sisteminio tipo vartosenos pokyčių nefiksuota.

ĮNKR SĄVADAS (16)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrindas 
ir norminė ĮnKR 

vertė

Konkreti įvairuojančių 
reiškinių a : b raiškaĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

III. MOR-
FOLOGIJA

M

6. laiKai M laik.

M laik. 1 laikų formos

◒ vientisinė f. sudėtinė f. M laik. 1.1 □ būtasis kartinis 
laikas reikšti praei-
ties veiksmui, kurio 
rezultatai aktualūs 
kalbamuoju mo-
mentu

Mačiau : Esu matęs 
[tikrą kometą.]
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ĮNKR SĄVADAS (16)

I II III IV V VI

◓
◒

sudėtinės f. 
dėmuo tapti

sudėtinės f. 
dėmuo būti

M laik. 1.2 ■ sudėtinių veiks-
mažodžių formų 
raiška

tapo paaukštintas : 
buvo paaukštintas 
[darbe]

● laiko forma kito laiko 
forma

M laik. 1.3 □■ nuo konteksto 
priklausančios laiko 
reikšmės raiška

prižiūrėti : prižiūrimi 
[dantys];
spaudė : spausdavo 
[prie darbo]

iš sukauptų negausių pavyzdžių galima teigti, kad dažniausiai kalbos praktikoje minima 
variacija [M laik. 1.1] tebegyvuoja, vientisinės laikų formos konkuruoja su sudėtinėmis:

Prie lankytojo, prisisotinusio sušiais, ateina padavėja, kuri elektroninį mobilaus telefono 
dydžio įrenginį prideda prie lėkščių ir automatiškai suskaičiuoja lėkštučių kiekį ir galutinę 
kainą. anksčiau tokio pagalbininko nemačiau. (delfi.lt, 2014-10-06)

jaunimas (o gal ir pagyvenę) dabar klauso vien tik angliškos, lietuviškos, vokiškos, ukrai-
nietiškos, dar itališkos muzikos. Rusiškų „gabalų“ nebe! to negirdėjau jau daug metų. tai 
labai džiugina. (lrytas.lt, 2022-07-02)

išsami lyginamoji sakinių, kuriuose reiškiamas praeities veiksmas, aktualus kalbamuoju 
momentu, raiškos analizė turėtų parodyti, ar sudėtinės formos iš vartosenos traukiasi, ar 
konkurencija su vientisinėmis formomis yra stipri. tačiau surinkti kiekybiškai reprezen-
tatyvių pavyzdžių sankaupą, kaip ir kitais neleksikalizuotais gramatinių formų vartojimo 
atvejais, būtų keblu.

2.3.1.7. Nuosakos

Sąvade pateikiamas vienas su bendrinės kalbos norma susijęs įvairuojančio nuosakų 
vartojimo atvejis – vientisinių formų vartojimas vietoj sudėtinių.

[M nuos. 1.1]. Sudėtinių tariamosios nuosakos formų, reiškiančių praeities veiksmą, 
kurio rezultatai aktualūs kalbamuoju momentu, norma tebėra netvari. netgi tais atve-
jais, kai kontekste aiškiai parodoma, kad kalbama apie nerealizuotą praeities veiksmą, 
pavyzdžiui, vartojami prieveiksmiai anuomet, anksčiau, kadaise, normos gali būti pa-
žeidžiamos:

Savaime suprantama, kad jeigu anuomet jus įskųstų koks „idėjiškai budrus“ niekšelis, 
atsidurtumėte teisiamųjų suole. (alfa.lt, 2020-06-26)
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ĮNKR SĄVADAS (17)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var tosenoje 
pagrindas 

ir norminė ĮnKR 
vertė

Konkreti įvairuo-
jančių reiškinių 

a : b raiška
ĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

III. MORFO-
LOGIJA

M

7. nUoSaKoS M nuos.

M nuos. 1 nuosakų formos

◓
◒
●

vientisinė f. sudėtinė f. M nuos. 1.1 ■ tariamosios nuosa-
kos formos praeities 
veiksmui (tariamam, 
dažniausiai su sąlygos 
atspalviu) reikšti

[nebūtum pasa-
kęs,] nepagalvo-
čiau : nebūčiau 
pagalvojusi

(15min., 2018-04-06)

Anksčiau iš šalies išmesti disidentai sukeltų tarptautinį skandalą, o dabar valdžios kriti-
kai patys palieka šalį. (15min.lt, 2014-08-09)

Barbara galbūt taip ir negautų savo svajonių darbo, jei prieš porą metų nepersikrausty-
tų iš Rytų pakrantės į Kaliforniją. (lrytas.lt, 2015-04-22)

V. Zelenskis mano, kad jei sankcijos būtų įvestos anksčiau, Rusija greičiausiai nepradėtų 
karo. „jūs užblokavote „nord Stream 2“. Esame jums dėkingi. ir teisingai. Bet taip pat 
buvo šiek tiek vėlu“, – sakė V. Zelenskis. (delfi.lt, 2022-03-25; teksto skelbimo metu karas 
vyko jau mėnesį. – R. M.)

Ši variacija kažin ar aiškintina vien kitų kalbų gramatinių sistemų poveikiu. Sakytinėje 
kalboje sudėtinės tariamosios nuosakos formos dėl paprastesnės sakinių sandaros ap skri-
tai vartojamos rečiau, ir kalbos vartotojų įgūdžiai dažnu atveju nebūna tvirti.
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2.3.1.8. Sangrąžinės ir nesangrąžinės formos

Į Sąvadą įtráuktos tiriamuosiuose kalbos rekomendacijų šaltiniuose pateiktos sangrąžinių 
ir nesangrąžinių formų variacijos (visos jos fiksuotos ir DVK), taip pat vienas šaltiniuo-
se neaprašytas po truputį plintantis sangrąžos funkcijos dubliavimo atvejis.

ĮNKR SĄVADAS (18)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrindas 
ir norminė ĮnKR 

vertė

Konkreti įvairuojančių 
reiškinių 

a : b raiška
ĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

III. MOR-
FOLOGIJA

M

8. San-
gRĄŽinėS 
iR nESan-
gRĄŽinėS 
foRMoS

M sangr.

M sangr. 1 sangrąžinės 
formos

◓
◒

sangrąžinė 
f.

neveikia-
mosios rū-
šies f.; ~

M sangr. 
1.1/vert.

■ veiksmui, nega-
linčiam vykti sa-
vaime, reikšti

parsiduoda : parduoda-
mas [butas];
[dekoracija gerai] žiū-
risi : atrodo

išsinuomoti
nusimatyti
parsiduoti
rašytis (kirčiuotis, …)
skaitytis
spausdintis278

statytis
žiūrėtis
…

278	 Sangrąžinė	forma	spausdintis r.	„spausdinti	savo	kūrinius,	kūrybą“	KPP2	vertinta	kaip	neteiktina,	o	KP	įteisinta	kaip	
norminis	šnekamosios	kalbos	variantas	(KP	G	2002:	32).
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ĮNKR SĄVADAS (18)

I II III IV V VI

◓
◒

sangrąžinė 
f.

neveikia-
mosios rū-
šies f.

M sangr. 
1.2

□■ savaimine re-
zultatine reikšme, 
t. y. veiksmui, ku-
rio veikėjas yra ne 
asmuo ir pats ne-
gali jo atlikti, 
reikšti

atsidaro : atidaroma 
[paroda]

◓
◒

sangrąžinė 
f. + savęs 
(sau, save)

sangrąžinė 
f. + Ø

M sangr. 
1.3

□ į save nukreip-
tam arba tarpusa-
vio veiksmui 
reikšti, kai sangrą-
žos dalelytę du-
bliuoja įvardžio 
savęs linksniai 
arba prielinksninės 
konstrukcijos

susikonstravo sau : su-
sikonstravo [siųstuvą];
pasiėmė su savim : pasi-
ėmė [lazdą]

◒ sangrąžinė 
f.

nesangrąži-
nė f. (ben-
dratis)

M sangr. 
1.4

□ savaiminiam 
veiksmui reikšti 
kai kuriais pojū-
čius reiškiančiais 
veiksmažodžiais

[tolumoj] girdėjosi : 
buvo girdėti [griau-
džiant]

girdėtis
jaustis
matytis

◒ sangrąžinė 
f.

nesangrąži-
nė f.

M sangr. 
1.5

□ veiksmo ryšio 
su veikėju pasti-
prinimui reikšti, 
kai sangrąža yra 
perteklinė

[kažkas] pasibeldė : pa-
beldė [į duris]

M sangr. 2 nesangrąžinės 
formos

◓
◒

nesangrąži-
nė f. + sa-
vęs (save)

sangrąžinė 
f.

M sangr. 
2.1

■ į save nukreip-
tam veiksmui 
reikšti

skelbia save : skelbiasi 
[išrinktaisiais]

◒ nesangrąži-
nė f.

sangrąžinė 
f.

M sangr. 
2.2

□ į save nukreip-
tam veiksmui 
reikšti, kai sangrą-
ža neutralizuojama

stažuoti : stažuotis 
[kursuose užsienyje]
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ĮNKR SĄVADAS (18)

I II III IV V VI

M sangr. 3 sangrąžos įformi-
nimas

◓
◒

sangrąžinė 
f. + galūnė 
-os (-s)

sangrąžinė 
f. + Ø

M sangr. 
3.1

■ skirtingas san-
grąžinio pusdaly-
vio mot. g. dgs. 
įforminimas

[jos] sukdamosios : 
sukdamosi

◓ sangrąžos 
dalelytė 
priešdėlinio 
veiksmažo-
džio gale

sangrąžos 
dalelytė po 
priešdėlio

M sangr. 
3.2

■ skirtingas san-
grąžinio veiksma-
žodžio įforminimas

[Ar] neatrofavosi : ne-
siatrofavo [raumenys?];
neasocijuojasi : nesiaso-
cijuoja [su žemės ūkiu]

● savi- + san-
grąžinė f.

Ø + sangrą-
žinė f.

M sangr. 
3.3

■ sangrąžos funk-
cijos dubliavimas

[Vakar] jie abu saviizo-
liavosi : izoliavosi [ir 
sėdės namie.]

[M sangr. 1.1]. Sangrąžinės formos, kuriomis reiškiamas negalintis savaime vykti veiks-
mas, dėl rusų kalbos poveikio taisomos jau seniai (plg. išsinuomoja ntk. = išnuomojamas 
[butas]). iš DVK pavyzdžių matyti, kad dabartinėje vartosenoje šio sisteminio tipo va-
riacijos yra įsitvirtinusios, plg.:

tačiau izraeliečių aktorė pokalbių laidos vedėjui jimmy Kimmelui paaiškino, kad jos pa-
vardė tariasi taip, kaip rašosi – gal gadot, rašo BBC. (delfi.lt, 2017-07-16)

„Man pačiai tamprės, nors jau labai atsibodęs variantas, bet gražiai žiūrisi tik ant labai 
labai lieknų merginų, vos ne mergaičių, tokių, kurios neturi tų apvalumų, tokių krentančių 
pernelyg į akis, ir kai niekas nepersišviečia“, – patikino kita internautė. (delfi.lt, 2015-06-13)

nors - ir prognozuoja artimiausiomis dienomis salnas, tai nereiskia, kad reikia pulti sodin-
ti cesnakus, nes jie sodinasi spalio viduryje, pasodinus dabar, lapkricio gale jau bus gero-
kai paauge, o tas ziemai yra blogai. (delfi.lt straipsnio komentaras, 2019-09-19)

Šių vitaminų geriasi viena tabletė per dieną. (šnek. [vaistinėje] 2015-11-18)

Kalbos rekomendacijų šaltiniuose kartu nurodoma, kad kaip norma gali būti vartojama 
sangrąžinė forma, „kai veiksmas vyksta tarsi savaime“ (KP g 2002: 33), ir pateikiami 
tokie pavyzdžiai:

Jau visa duona susivalgė.
Batai visai susinešiojo, reikės naujų.
Šitas megztinis gerai skalbiasi.
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Pupas kuldavo sušalusias, nes šiaip jos blogai aižosi.
Kartais atrodo, kad ne aš ką nors darau ir mąstau, o viskas savaime mąstosi ir darosi.
Tai išsispręs savaime.

Savaiminio ir nesavaiminio veiksmo riba ne visada būna ryški, todėl tokių variacijų nor-
minę vertę kai kada nustatyti keblu. Pavyzdžiui, pagal analogiją su norminiu pavyzdžiu 
megztinis gerai skalbiasi ties normos riba būtų ir automobilis maloniai vairuojasi, plg.: 

greitesniuose plentuose įveikiant posūkius kėbulas svyra šiek tiek daugiau nei norėtųsi, bet 
apibendrinant automobilis vairuojasi maloniai ir pakankamai tiksliai. (delfi.lt, 2016-05-22)

Vis dėlto net tada, kai veiksmas vyksta savaime, sangrąžinės formos gali normą pažeisti 
(pavyzdžiui, sangrąžinė forma daiginasi pavartota vietoj paprasto veiksmažodžio dygsta):

liucernos taip pat labai greitai daiginasi: į trilitrinį stiklainį įdėjus šaukštą sėklų, priauga 
pilnas stiklainis jų žolių. (15min.lt, 2017-09-30)

Rekomendacijų šaltiniuose tokiõs išlygos, matyt, dėl pačios variacijos retumo, nėra nu-
matyta.

[M sangr. 3.2]. Sangrąžinių priešdėlinių (dažniausiai su neiginiu ne-) veiksmažodžių 
sangrąžos dalelytė kartais pavartojama ne po priešdėlio, o po asmenuojamojo veiksma-
žodžio galūnės. tokios variacijos nėra nei naujos, nei dažnos, bet tai vienas iš ženklų, kad 
rašytinės žiniasklaidos kalba perima substandarto elementus ir nėra tinkamai redaguo-
jama, pavyzdžiui:

tegul žodis „sideratai“ neasocijuojasi su žemės ūkio pramone. Pasisėti šių kultūrų verta 
ir nedideliame sklypelyje. (15min.lt, 2016-10-01)

tai nepykite, kolegos, bet teiginiai, kad iš Seimo ar Seimo narių liks tik šlapia vieta po šito 
mitingo arba gąsdinimai apsilankyti pas vaikus darželiuose, pas tėvus namuose, idant 
įduotų ten surinktus parašus, niekaip su taikia iniciatyva man neasocijuojasi“, – pasisakė 
a.Petrošius. (lrytas.lt, 2021-05-13)

Paralelinė visuomenė – tai etninė arba religinė mažuma (paprastai susidariusi iš imigran-
tų), kuri gyvena paisydama savų taisyklių ir vertybių sistemos bei minimaliai kontaktuo-
ja ir neasimiliuojasi su tos šalies, į kurią atvyko, visuomene. (alfa.lt, 2021-11-18)

„Mano žmona dirba gydytoja, ji yra revakcinavusis. jai buvo iš karto pasiūlyta. <…> jeigu 
jie nerevakcinavosi, reiškia, mes turime super didelę bėdą.“ (delfi.lt, 2022-01-02)

[M sangr. 3.3]. tiriamuosiuose rekomendacijų šaltiniuose nebuvo aprašytas sangrąžos 
funkcijos dubliavimo dėmeniu savi- atvejis. jis galėjo retkarčiais pasitaikyti ir anksčiau, 
bet pavieniui, o pastaraisiais metais išryškėjo dėl koronaviruso pandemijos labai padaž-
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nėjus žodžiui saviizoliacija, nes iš jos buvo pasidarytas sangrąžinis veiksmažodis savi-
izoliuotis veikėjo į save nukreiptam veiksmui pavadinti ir ėmė konkuruoti su tą patį 
reiškiančiu veiksmažodžiu izoliuotis. Kadangi dėmuo savi- taip pat rodo veiksmo nukrei-
pimą į save, jis dubliuoja sangrąžos dalelytę ir pasidaro perteklinis. tai būtų galima 
laikyti plintančiu pavienio veiksmažodžio atveju, pavyzdžiui:

Vos grįžęs iš Vokietijos jis sulaukė nato atstovų žinios, kad vienam iš susitikimo dalyvių 
nustatytas koronavirusas, todėl rekomenduota visiems buvusiems saviizoliuotis. Pirma-
dienį generolui taip pat patvirtinta ši liga. (15min.lt, 2020-03-10)

Saviizoliuotis namuose privalėjęs ligonis ne tik vaikštinėjo po miestelį, ėjo į parduotuvę 
apsipirkti, bet ir namuose surengė išgertuves, į kurias pasikvietė savo pažįstamus. (lrytas.lt, 
2021-06-07)

(lrytas.lt, 2020-10-23)

tiesa, DVK fiksuoti dar keli panašūs atvejai:

jei manysime, kad Seime politinis elitas, tai jis paniręs į tokią saviblusinėjimosi marma-
liūzę, kad joje nuburbuliuoja bet kokios lyderystės ambicijos. (delfi.lt, 2020-01-30)

Visgi progimnazijos direktorius dėl testų į namus turi kitą nuomonę. Moksleiviai šiuo metu 
mokykloje savitestuojasi kartą arba du per savaitę, bet direktorius galvoja apie naują 
tvarką. (tv3.lt, 2022-01-14)

Šie keli pavyzdžiai rodo kol kas tik siauros apimties variaciją, o ne ryškų naują linkusį 
itin plisti reiškinį.

2.3.1.9. Veikiamoji ir neveikiamoji dalyvių rūšis

Sąvade pateikiami aštuoni veikiamosios ir neveikiamosios rūšies dalyvių variacijų atve-
jai. Šių ĮnKR norminė vertė skirtinga.

DVK duomenys rodo, kad dabartinėje vartosenoje esama visų šio sisteminio tipo 
variacijų, tik vienos vartosenoje dažnesnės, kitos retesnės. 
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ĮNKR SĄVADAS (19)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrindas 
ir norminė ĮnKR 

vertė

Konkreti įvairuojan-
čių reiškinių 
a : b raiška

ĮnKR
a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

III. MOR-
FOLOGIJA

M

9. DalY-
ViŲ RūŠiS

M rūš.

M rūš. 1 veikiamoji rūšis

◓
◒

veikiamoji r. 
(esamojo 
laiko daly-
vių)

neveikia-
moji r.; ~

M rūš. 1.1 ■ su veikėjo nereiš-
kiančiais daiktavar-
džiais daikto paskir-
čiai, rūšiai, tipui nusa-
kyti

pasiaukojantis : pa-
siaukojamas [žyg-
darbis];
vadovaujantis : va-
dovaujamas [dar-
bas]; komplektuo-
jančios : komplekti-
nės [detalės]

◓
◒

veikiamoji r. 
(esamojo 
laiko daly-
vių)

neveikia-
moji r.; 
daiktav. kil-
mininkas, 
būdvardis

M rūš. 1.2/
spec.

■ su daiktavardžiais 
daikto paskirčiai, rū-
šiai, tipui nusakyti 
(terminijoje)

gydantieji : gydo-
mieji [augalai];
raminančioji : rami-
namoji [arbata]
dulkantieji : dulkieji 
[kroviniai]

◒ veikiamoji r. 
(esamojo 
laiko daly-
vių)

neveikia-
moji r.

M rūš. 1.3 a (daikto, kuris yra 
tiesioginis veiksmo at-
likėjas, požymiui 
reikšti) ↔ b (daikto, 
kuris yra veikiamas 
kito veikėjo, požymiui 
reikšti)

varantysis : varo-
masis [ratas]

◓
◒

veikiamoji r. 
(esamojo 
laiko daly-
vių)

neveikia-
moji r.

M rūš. 1.4 □ daikto ypatybei 
reikšti, kai tas daiktas 
gali būti dalyvio 
veiksmo atlikėjas

tiriantis : tiriamas 
[žvilgsnis];
triuškinantis : triuš-
kinamas [pralaimė-
jimas]
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ĮNKR SĄVADAS (19)

I II III IV V VI

◓
◒

veikiamoji r. neveikia-
moji r.

M rūš. 1.5 □ prieveiksmiai, pada-
ryti iš skirtingos rū-
šies dalyvių

[atrodo] įtikinan-
čiai : įtikinamai

● veikiamoji r. neveikia-
moji r.

M rūš. 1.6 □ dalyviai, vartojami 
bevardės giminės 
reikšme

[nerado nieko] 
paguodžiančio : 
paguodžiamo

M rūš. 2 neveikiamoji rūšis

◓
◒

neveikiamo-
ji r. (būtojo 
l. dalyvis)

veikiamoji 
r.; ~

M rūš. 2.1 ■ savaiminei (be pa-
šalinio poveikio ar 
specialaus įsikišimo 
atsiradusiai) ypatybei 
reikšti

padidintas : padidė-
jęs [jautrumas];
sulėtinta : sulėtėjusi 
[medžiagų apykaita]

◒ neveikiamo-
ji r. (nesan-
grąžinis da-
lyvis)

neveikia-
moji r. 
(sangrąžinis 
dalyvis)

M rūš. 2.2 a (iš šalies kylančiai 
ypatybei reikšti) ↔ b 
(iš paties veikėjo ky-
lančiai ypatybei 
reikšti)

[triukšmo] pripildy-
tas : prisipildęs 
[kiemas]

[M rūš. 1.4], [M rūš. 1.5]. Į šias dvi variacijas įeinantys neveikiamosios rūšies dalyvis 
ir iš jo padarytas prieveiksmis KP pateikiami kaip pagrindiniai normų variantai (KP g 
2002: 39–40). neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvis šiuo atveju, nors pagal santykį 
su pažymimuoju žodžiu ir atitinka esamojo laiko veikiamuosius dalyvius, „tačiau skiriasi 
nuo jų ryškesne kokybine reikšme ir tinkamumo bei galimybės atspalviais“ (DlKg 2005: 
372). Kodifikacijos metu neveikiamieji dalyviai buvo laikomi vadinamąja supernorma, 
nes realiosios vartosenos polinkis (bent prieš du dešimtmečius) buvo atvirkščias. tokia 
kiek pritempta kodifikacija pasirinkta specialiai, siekiant išlaikyti tradicinę neveikiamo-
sios rūšies dalyvių sistemą279 ir ją sustiprinti (kartu turint galvoje ir kitą sisteminį potipį 
[M rūš. 1.2]). Įdomu, kad į šias dvi variacijas įeinantys neveikiamosios rūšies dalyvis ir 
iš jo padarytas prieveiksmis, būdami silpnojoje konkurentų pozicijoje, vartosenoje nėra 
reti, tik sunku pasakyti, kiek tai lemia tekstų redagavimas, pavyzdžiui:

Užtat beveik kiekvienas turi po savo svetainę socialiniame tinkle arba rašo tinklaraštį. 
tiesa, tinklaraščių gramatinė kokybė – šokiruojama. (Lietuvos rytas, 2011-06-16)

Pagal seismologų prognozes, tikimybė, kad per ketverius artimiausius metus japonijos 
sostinės rajone įvyks niokojamas maždaug 7 balų žemės drebėjimas, lygi apytikriai 70 
procentų. (lrytas.lt, 2013-02-07)

279 Žr. DlKg 2005: 371–372.
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„Kokia tu būtum pritrenkiama, jei numestum svorio“, - toks pirmasis komentaras pasiro-
dė po Ch. gallacher nuotrauka. jį parašė ne kas kitas, o jos močiutė Mary Kennedy (70). 
(balsas.tv3.lt, 2016-08-06)

„Mane tas jaunuolis iš pradžių siutino. Bet kai nusišypsojo savo kerima šypsena, kažkuo 
užkabino“, – juokėsi tai prisiminusi ala. (lrytas.lt, 2016-04-24)

juk būtent D.grybauskaitės kova prieš partijas kaip instituciją smarkiai prisidėjo prie pa-
grindinio šių rinkimų rezultato – triuškinamo smūgio visoms pagrindinėms šalies politi-
nėms jėgoms. Mat triuškinamos „valstiečių“ pergalės raktas – tai, kad jie daugelį įtikino, 
jog yra ne tik nepartinė, bet net antipartinė politinė jėga. (lrytas.lt, 2016-10-25)

Šis reiškinys yra įprastas, nors nedažnas cikadų – nykščio dydžio vabzdžių bauginamai 
didelėmis akimis ir plėviškais sparnais – pasirodymas. Erzinamas jų pasirodymas būna 
tiek pat įspūdingas, kiek ir retas. (lrytas.lt, 2021-03-17)

Pribloškiamai atrodanti 80-metė kaunietė atskleidė jaunatviškumo paslaptį [antraštė] 
(lrytas.lt, 2019-11-30)

naujojo gaminio veikimo principas skamba iš tiesų pritrenkiamai, tačiau, kaip rašoma 
žurnale „EBioMedicine“, jo veiksmingumas kol kas buvo patvirtintas tik laboratorijoje, 
skelbia iflscience.com. (delfi.lt, 2021-07-24)

nors ir nedažnai vartojama, esamojo laiko neveikiamojo dalyvio bevardė giminė 
tarinio vardinės dalies pozicijoje apskritai nevariantiška, tik tokia ir galima, pavyzdžiui:

„Stulbinama – toks milžiniškas miestas visiškai tylus“, – sakė mokytoja Elana Hiller, bris-
dama per juosmenį siekiančias pusnis prie ežero kranto Čikagoje. (alfa.lt (BnS), 2011-02-03)

Viena demonstrantė laikė plakatą su užrašu: „Ponia Merkel, ką jūs darot? tai bauginama.“ 
(delfi.lt, 2016-01-06)

taigi minėtoji neveikiamojo dalyvio supernorma, manytina, šio sisteminio tipo variaci-
jose įgauna realiosios normos poziciją, ir konkurencija su veikiamaisiais dalyviais tampa 
lygiavertiškesnė. tačiau šią prielaidą galėtų patvirtinti tik statistiniai tyrimai.

2.3.1.10. Daiktavardinė dalyvių vartosena

Šios rūšies variacijos skiriamos ne pagal morfologinių kategorijų opoziciją, o pagal pa-
pildomosios distribucijos santykį, kuris vartosenoje susidaro tarp dviejų skirtingų, tačiau 
vartosenoje semantiškai suartėjančių gramatinių formų – veikiamosios rūšies dalyvių ir 
daiktavardžių.
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ĮNKR SĄVADAS (20)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo 
var tosenoje 
pagrindas 
ir norminė 
ĮnKR vertė

Konkreti įvairuojančių 
reiškinių a : b raiškaĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

III. MOR-
FOLOGIJA

M

10. DaiK-
taVaRDi-
nė DalY-
ViŲ VaR-
toSEna

M dal.

M dal. 1 veikiamoji 
rūšis

◓
◒

esamojo lai-
ko veikia-
masis da-
lyvis

daikta-
vardis

M dal. 1.1 ■ asmeniui 
pagal parei-
gas pava-
dinti

budintis : budėtojas;
pirmininkaujantis : [posėdžio] 
pirmininkas

budintis, -i (-ysis, -ioji)
pirmininkaujantis, -i  (-ysis, -ioji)
sekretoriaujantis, -i (-ysis, -ioji)
tarpininkaujantysis, -ioji
vedantysis, -ioji
...

◓
◒

esamojo lai-
ko veikia-
masis da-
lyvis

daikta-
vardis

M dal. 1.2 ■ asmeniui 
pagal nuola-
tinį veikimą 
ar būseną 
pavadinti

[įmonės] dirbantieji : darbuotojai

besimokantis, -i (-ysis, -ioji)
dirbantysis, -ioji
rūkantysis, -ioji
sergantysis, -ioji
žaidžiantysis, -ioji
...

tiksliai nustatyti šio sisteminio tipo variacijas ir kiekybiškai įvertinti jos narių konku-
rencijos stiprumą būtų keblu dėl kelių susijusių priežasčių: 1) variacijų nariai ne visada 
išlaiko semantinį tapatumą; 2) vieno ar kito varianto pasirinkimą daug lemia kontekstas – 
ar esamojo laiko veikiamasis dalyvis reiškia laikiną, ar pastovią (pastaruoju atveju su 
einamomis pareigomis arba nuolatiniu veikimu ar būsena susijusią) ypatybę. tiesa, sis-
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teminis potipis [M dal. 1.1], skiriamas pagal semantinį varijavimo pagrindą – pareigų 
pavadinimą, yra apibrėžtesnis, tad ir normos ribos aiškesnės (vertinimo laipsnis ntk.).

[M dal. 1.2] potipio atveju šios ribos ne visada aiškios, nes nėra kriterijų, kaip nustaty-
ti „nuolatinio veikimo“ ribas; tą rodo ir vertinimo laipsnis vngt. (KP g 2002: 44–46), plg.:

Skaitantieji knygas patiria daugiau: gyvena savo gyvenimą ir tą, apie kurį skaito knygo-
je, todėl įgyja daugiau patirties, jausmų, išgyvena daugiau gyvenimų. (lrytas.lt, 2015-03-03)

Kaip anoniminėse apklausose save pateisina skaitantieji nelegalias knygas? (lrt.lt, 2020-
09-12)

abiem atvejais galėtų būti vartojami ir variantai knygų skaitytojai, nelegalių knygų skai-
tytojai, nes jų veikimą galima suprasti esant nuolatinį, tačiau dalyvis labiau pabrėžia 
pačios ypatybės tęstinumą, nes išlaikomas artimesnis semantinis dalyvio ryšys su pama-
tiniu veiksmažodžiu nei daiktavardžio. ir priešingai – semantinis variacijos narių skir-
tumas kartais iš viso išnyksta, kai abu variantai sinonimiškai pavartojami net tame 
pačiame tekste, pavyzdžiui:

gražią vasario trečiosios pavakarę Kaišiadorių bibliotekoje susirinko būrelis skaitytojų. 
Bibliotekos darbuotojų sukurta jauki aplinka, kvepianti karšta žolelių arbata padėjo atsi-
palaiduoti, nusiteikti pokalbiui. <...>
Praėjusiais metais patiko beveik visų prozos autorių knygos, todėl buvo iš ko rinktis. Šįmet 
žymiai prasčiau. Kyla pavojus, kad skaitantieji (jeigu tokių dar bus) nebesupras kai kurių 
dabartinių rašytojų kūrinių, todėl jie gulės nepajudinti, niekam nereikalingi. (metukny-
gosrinkimai.skaitymometai.lt, 2017-02-10)

Panaši konkurencija klostosi ir tarp variantų studijuojantysis, -ioji : studentas, -ė, taip pat 
rūkantysis, -ioji : rūkalius, -ė, pavyzdžiui:

„Dabartinę aukštojo mokslo finansavimo tvarką būtina keisti taip, kad dalį studijų kainos 
apmokėtų pats studijuojantysis. Kad ši įmoka taptų pakeliamu įsipareigojimu, studijuo-
jantiems pasiūlysime patrauklias sąlygas gauti valstybės išduodamas paskolas studijų 
įmokoms padengti. Šią paskolą gavusieji ateityje ją turės grąžinti tuo atveju, jei jų pajamos 
perkops valstybės nustatytą ribą. išskirtinius mokslo pasiekimus demonstruojantys stu-
dentai galės pretenduoti į visą ar dalį įmokos padengiančias stipendijas“, – taip pat užsi-
menama programoje. <…>
tačiau už tai valstybė esą užtikrintų, kad trumpuoju laikotarpiu aukštajam mokslui ski-
riamas finansavimas nemažėtų net ir mažėjant studentų skaičiui. todėl, mažėjant studi-
juojančiųjų skaičiui ir kylant stojamiesiems balams, proporcingai turėtų augti studijų 
krepšelio vertė. (delfi.lt [tėvynės sąjungos-lietuvos krikščionių demokratų partijos prog-
rama], 2016-10-17)

http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt
http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt
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išorės veiksniai labai svarbūs, žmonės negali slėptis už nesėkmės. jie negali rūkyti ir saky-
ti, kad jiems tiesiog nepasisekė, jei susirgo vėžiu. tai tarsi revolveris, išorės rizika yra viena 
kulka. Žaidžiant rusišką ruletę vienas iš šešių susirgs vėžiu – štai ir nesėkmė. o rūkalius 
įsideda į revolverį dar dvi ar tris kulkas ir spaudžia gaiduką. Yra sėkmės aspektas, juk ne 
kiekvienas rūkantysis suserga vėžiu, tačiau jie turi mažai vilties. (delfi.lt, 2015-12-18) 

atskirai reikia minėti dalyvio dirbantysis, -ioji (ir ypač daugiskaitos dirbantieji) ir 
daiktavardžio darbuotojas, -a (darbuotojai) variaciją. ji yra tik dalinė, nors kodifikacija 
(KP g 2002: 45) išlygų nepateikia. Variacijos narių semantinė aprėptis kiek skirtinga: 
dalyvio dirbantysis, -ioji reikšmė bendresnė („kas dirba, turi darbą“), darbuotojo, -os – 
siauresnė, konkretesnė („kokios nors srities, kokioje nors įstaigoje, įmonėje ar organiza-
cijoje dirbantis žmogus“; BlKŽ, žiūrėta 2021-11-30). toliau pateiktuose sakiniuose dir-
bančiųjų keitimas darbuotojais nebūtų adekvatus, taigi šiųdviejų variantų distribucija 
greičiau ne ekvivalentinė, o inkliuzinė, plg.:

Pensinio amžiaus žmonių laimė priklauso nuo dirbančiųjų [antraštė] (savaite.lt, 2019-10-16)

Seimas pritarė Darbo kodekso pataisoms: kaip keisis dirbančiųjų situacija? [antraštė] 
(alfa.lt, 2017-05-30)

taigi vartosenos duomenys rodo, kad šio sisteminio tipo potipio [M dal. 1.2] variacijos 
pagrindas – asmens apibūdinimas arba įvardijimas pagal nuolatinį ar laikiną veikimą ar 
būseną – ne visada pakankamas variacijos narių santykiams apibrėžti.

2.3.1.11. Eigos ir įvykio veikslas

Bendrinėje lietuvių kalboje veiksmo eigos ir įvykio reikšmių skirtumai gali būti reiškia-
mi „priešinant priešdėlinius veiksmažodžius nepriešdėliniams“ (slinkti – praslinkti), skir-
tingais veiksmažodžio laikais (ateina – atėjo), vientisinėmis ir sudėtinėmis laikų ir nuo-
sakų formomis (skaitė – buvo skaitęs), taip pat skirtingos šaknies, bet artimos reikšmės 
veiksmažodžiais (klaidžioja – paklydo) (DlKg 2005: 290), o nenorminėje vartosenoje – dar 
ir nepriesaginiais ir kartotinių priesagų -inėti, -dinėti veiksmažodžiais. Veikslų raiškos 
variacijas sudarantys priešdėliniai ir nepriešdėliniai veiksmažodžiai pateikiami ĮnKR 
sąvado Žodžių sandaros dalyje pagal formalųjį kriterijų – kiekvieno priešdėlio skyriuje, 
o šiame skyriuje – tik apibendrinti atvejai.

[M vksl. 1.1]. Eigos veikslui reikšti vartosenoje aktyviai konkuruoja nenorminiai 
kartotinę priesagą turintys (-inėti, -dinėti) veiksmažodžiai su norminiais nepriesaginiais 
variantais. Šią variaciją greičiausiai skatina viešosios vartosenos „šnekiškėjimas“, ypač 
tada, kai rašytinė žiniasklaida atpasakoja neredaguodama sakytinio formato tekstus, 
kuriuose minėtų priesaginių veiksmažodžių eigos veikslui reikšti apstu.
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ĮNKR SĄVADAS (21)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrindas ir 
norminė ĮnKR vertė

Konkreti įvairuo-
jančių reiškinių 

a : b raiška
ĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 

nariai 
b (c, d...)

III. MORFO-
LOGIJA

M

11. VEiKSlai M vksl.

M vksl. 1 eigos veikslas

◓
◒
●

veiksmažodis 
su kartotine 
priesaga (-inė-
ti, -dinėti)

veiksmažo-
dis be kar-
totinės 
priesagos

M vksl. 1.1 ■ tęstiniam nekartoti-
niam veiksmui reikšti

[kai] išeidinėjau : 
ėjau : buvau beei-
nąs [iš namų, prisi-
miniau, kad...]

◓
◒

veiksmažodis 
su priešdėliu

veiksmažo-
dis be 
priešdėlio

M vksl. 1.2; 
dar žr. 
ŽS ap- 5; 
ŽS į- 4; 
ŽS iš- 3; 
ŽS nu- 4; 
ŽS pa- 3; 
ŽS per- 2; 
ŽS pri- 3; 
ŽS su- 5; 
ŽS už- 3

■ kai nereiškiama 
veiksmo baigtis

[Jie] išlipa : lipa 
[kitoje stotelėje.]

ap- (api-)
į-
iš-
nu-
pa-
per-
pri-
su-
už-

◒ veiksmažodinis 
daiktavardis su 
priešdėliu

veiksmažo-
dinis daik-
tavardis be 
priešdėlio

M vksl. 1.3;
dar žr. 
ŽS ap- 2; 
ŽS į- 2; 
ŽS iš- 2; 
ŽS nu- 3; 
ŽS pa- 2; 
ŽS pri- 2; 
ŽS su- 2; 
ŽS už- 2

■ veikėjų, įrankių bei 
prietaisų pavadini-
mams reikšti, jeigu 
priešdėlis neturi spe-
cialios reikšmės

[darbų] paskirsty-
tojas : skirstytojas;
[laido] prailgintu-
vas : ilgintuvas

ap- (api-)
į-
iš-
nu-
pa-
pri-
su-
už-
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ĮNKR SĄVADAS (21)

I II III IV V VI

◓
◒

priešdėlinė 
bendratis

nepriešdė-
linė ben-
dratis

M vksl. 1.4 ■ veiksmo eigai 
reikšti po pradžios 
veiksmažodžių pradė-
ti, imti, kai su prieš-
dėliu bendraties 
veiksmas yra baigtinis

[reforma pradeda] 
pajudėti : judėti

M vksl. 2 įvykio veikslas

◓
◒

veiksmažodis 
be priešdėlio

veiksma-
žodis su 
priešdėliu

M vksl. 2.1 ■ veiksmo baigčiai 
reikšti

[buvo] organizuo-
tas : suorganizuo-
tas [mitingas]

◓
◒

veiksmažodis 
su priešdėliu

veiksma-
žodis be 
priešdėlio

M vksl. 2.2 □ veiksmo baigčiai 
reikšti, kai ją rodo 
pati veiksmažodžio 
reikšmė

pabaigė : baigė 
[naują romaną]

◓
◒

veiksmažodis 
su priešdėliu

veiksma-
žodis be 
prieš dėlio

M vksl. 2.3 □ kai veiksmo rezul-
tatas yra aki vaizdus

[pjesę iš vengrų 
kalbos] išvertė : 
vertė [J. K.]

M vksl. 3 veikslų neutrali‑
zacija

◒ veiksmažodis 
be priešdėlio

veiksma-
žodis su 
priešdėliu

M vksl. 3.1 □ kai esamojo laiko 
forma reiškia nuolati-
nį veiksmą

[tarpukalnė] pasi-
baigia : baigiasi 
[ledynu]

◒ veiksmažodis 
be priešdėlio

veiksma-
žodis su 
priešdėliu

M vksl. 3.2 □ kai kalbamuoju 
metu rodomas visas 
veiksmas gali būti su-
prantamas ir kaip įvy-
kio, ir kaip eigos

imu [ir] nešu : pai-
mu [ir] nunešu

◒ veiksmažodis 
be priešdėlio

veiksma-
žodis su 
priešdėliu

M vksl. 3.3 □ kai liepiama ir tiki-
masi, kad veiksmas 
įvyks

sakyk : pasakyk 
[, kiek tau metų?]

Pavyzdžiui:

„tiesa, paskutinė daina ingą ganėtinai išdavė. iš balso kilo įtarimų, kad ten būtent ji. Projek-
tas baiginėjasi, liko tik trys paslaptys. (delfi.lt, 2020-11-29)

jaunas mokslininkas tikina, kad viskas, ką jis daro savo darbe, jam labai tinka ir patinka. 
Vaikinas pasakoja, kad susidomėti virusų pasauliu jį pastūmėjo darbų vadovas. „Kada aš 
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baiginėjau savo bakalaurą Edinburgo universitete, paskutinius du metus labai norėjau 
toliau tęsti tyrimus, pavyzdžiui, mane domino, iš kur kilo eukariotai.“ (lrt.lt, 2020-10-22)

Yra daug parametrų, pagal kuriuos galima išsirinkti mokyklą. Pirmiausia reiktų pasikal-
bėti su mokinių, kurie jau baiginėja mokyklą, tėvais. (delfi.lt, 2019-12-05)

Esu visų lietuvos gydytojų dietologų vadovė ir kaip tik šiuo metu baiginėjame knygą. 
(delfi.lt, 2021-12-18)

Daugiausiai lis rytų, pietų lietuvoje, čia bus sustojęs labai kontrastingas frontas. Kuris 
vakar ėjo, tai nelabai pasiekė lietuvą, o dabar formuosis ryčiau lietuvos, praslinkinės 
intensyvi lietaus banga“, – sako sinoptikė. (delfi.lt, 2019-08-20) 

„Esu grybavimo metu turėjęs nuotykį: siaurame keliuke apsisukinėjau ir kelmo šaknis 
kliudė automobilio priekinę šakę. teko ant kėliklio kelti mašiną, pjauti šaknį, iškrapštyti 
peiliuku“, – sakė jis. (lrytas.lt, 2020-05-16)

lapkričio viduryje, kai aš pasitraukinėjau iš Seimo vicepirmininkų, aš galiu pasakyti – jo 
<…> situacija yra labai kebli. (delfi.lt, 2020-01-14)

„aš grįžinėjau iš apygardos teismo, ir ėjau pro lukiškių aikštę, ir sutikau jau advokatą 
<...>.“ (delfi.lt, 2019-05-29)

Šaligatvis tikrai pakankamai platus. netrukus pastebėjau, kaip priešais mane ateidinėja 
senyvo amžiaus moteriškė, maždaug 60-70 metų, o mums prasilenkiant, ji pradėjo rėkti į 
mane žiūrėdama – kaip jūs čia, paspirtukininkai, gadinat visą miestą. (delfi.lt, 2022-08-10)

Kitas veiksnys, skatinantis šį nenorminį priesaginių veiksmažodžių vartojimą tęstiniam 
veiksmui reikšti, yra tai, kad kartais abiejų veikslų reikšmę galintys turėti veiksmažodžiai 
(pavyzdžiui, laimėti, mesti, plg. DlKg 2005: 289) arba tokie įvykio veikslo veiksmažodžiai, 
kuriems priešdėlis reikalingas dėl leksinės reikšmės (uždaryti, atkurti, sulaikyti, užkrėsti), 
atsiduria kontekste, kuris reikalauja besitęsiančio veiksmo raiškos. jai sustiprinti papil-
domai pridedama kartotinė priesaga -inėti (-dinėti), pavyzdžiui:

Kai metinėjau gerti, tos taisyklės ėmiau nebesilaikyti, nepirkdavau to privalomo ritualinio 
butelio, o nupirkdavau kokios įdomesnės arbatos ar kavos <...>. (bernardinai.lt, 2010-12-10)

DElfi surinkti viešųjų pirkimų duomenys rodo, kad saugomų teritorijų viešuosius pirkimus 
įmonė pradėjo laiminėti nuo 2007 metų. (delfi.lt, 2016-11-08)

tuometinio socialdemokratų lyderio gedimino Kirkilo vadovauta Vyriausybė ėmėsi kurti 
nacionalinio investuotojo bendrovę „leo lt“, turėjusią pastatyti naują atominę elektrinę 
vietoje tuo metu jau uždarinėtos ignalinos jėgainės. (delfi.lt, 2018-05-23)
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Kai mes atkūrinėjome šią partiją, daug kas sakydavo, kad miesto žmonių įtikinti, kad jie 
balsuotų už valstiečių partiją, nepavyksta. (lrytas.lt, 2020-01-20)

„Mes nežinojome, ką daryti, nes jie tikrino mūsų lagaminus, bet tuo pačiu sulaikinėjo 
(R. Protasevičių)“, - sakė keleivis. (delfi.lt, 2021-05-23)

Klausiu – ar galite padaryti tyrimą namuose? ne, negalime, tik ligoninėje ir vaikas ligo-
ninėje turi laukti rezultatų. Kiek? Šešias valandas. Kodėl negali laukti namie? nes užkrės 
šeimą. Sakau, kad jis jau savaitę šeimą užkrėtinėjo. o būdamas ligoninėje gali užkrėsti 
kitus. (delfi.lt, 2020-03-12)

„Bet labai gerai supratau, kad kažkas ne taip, nes kaip tik tuo metu, kai aš buvau žings-
niuką jau praėjusi nuo praėjimo, premjeras išeidinėjo iš savo rezidencijos ir, žinoma, aš 
pakėliau akis ir pamačiau, kad numeris 10 yra čia“, – tęsė ji. (alfa.lt, 2022-02-09)

Didesnio kiekio panašių atvejų analizė turėtų patvirtinti, kad yra susidariusi aiški var-
tosenos ir kodifikuotos normos prieštara.

[M vksl. 2.3]. DVK duomenys rodo polinkį, greičiausiai atsirandantį dėl vidinių 
kalbos sistemos analogijų, tų veiksmažodžių, kurių leksinė reikšmė ar sakinio kontekstas 
ir šiaip rodo veiksmo baigtį, įvykio veikslo raišką dar sustiprinti priešdėliais. Pagal var-
tojimo dažnumą išsiskiria keli tarptautiniai žodžiai – išpublikuoti, išemigruoti, užvetuoti, 
taip pat lietuviškas veiksmažodis pasikreipti, pavyzdžiui:

Vėliau „Reuters“ išpublikavo detalesnį telefoninio pokalbio su gelbėtoju, paprašiusiu ne-
nurodyti jo vardo ir pavardės, tekstą. (delfi.lt, 2015-10-31)

„journal of nutrition“ leidinyje išpublikuotas tyrimas rodo, kad vartojant šios rūšies rie-
šutų 33 proc. sumažėja lDl cholesterolio lygis. (delfi.lt, 2016-04-19)

atlikėja Britney Spears socialiniame tinkle „instagram“ išpublikavo nuotrauką, kurioje 
įamžino padėkos dienos pietums susirinkusius artimiausius žmones. atlikėja šalia išpubli-
kuotų nuotraukų parašė: „Mano mylimiausi berniukai mano namuose per padėkos dieną“. 
(delfi.lt, 2017-11-24)

Daugelis nelaimingų šalių kaip Birma, tailandas išpulsuoja į pasaulį milijonus, bet yra 
skirtumas: nepaisant to, kad išemigravo iš sunkumo, jie yra kupini meilės kraštui, mito-
logizuoja savo gimtąjį kraštą. (bernardinai.lt, 2014-02-17)

Šįmet lietuvoje vėl mirė 11 tūkst. žmonių daugiau negu gimė. Prienai su Birštonu – į kapus. 
ir niekas jų nepakeis. Kaip ir pernai, išvažiavo, išemigravo dar bent 20 tūkst. daugiau nei 
imigravo. (delfi.lt, 2016-12-26)
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tikrasis „Helouvynas“, siaubų šventė juos ištiko, kai Mėlynoji Ragana užvetavo įstatymą 
dėl šitų tūkstantukų ir dabar „socbebrams“ nebeaišku, kaip už vynelį susimokėti. (delfi.lt, 
2018-11-19)

jei pirmajam iššūkiui pasiryžo pats krepšinio specialistas, tai antrąjį užvetavo kiekvieną 
eurą dėl pandemijos skaičiavusi „Hapoel“. (15min.lt, 2021-05-18)

Mūsų žiniomis, gamintojas yra pasikreipęs dėl registracijos, būtent galimybės revakcinuo-
ti gyventojus su šia vakcina <...>. (delfi.lt, 2021-10-19)

Pasikreipusi į šeimos kliniką vyresnio amžiaus rajono gyventoja liko it musę kandus: iš-
kilo grėsmė negauti galimybių paso [antraštė] (delfi.lt, 2021-09-02)

galiu jai pasiūlyti pasikreipti dar ir į prokuratūrą ar į teismą, tuomet galėsime pasikalbė-
ti argumentų kalba. (delfi.lt, 2021-03-05)

Šiedu stiprūs vartosenos polinkiai leidžia daryti prielaidą, kad veiksmažodžių semantika 
yra per silpnas rodiklis eigos ir įvykio veikslo priešpriešai išreikšti, todėl stengiamasi ją 
sustiprinti morfologinėmis priemonėmis, nors kai kuriais atvejais tai prieštarauja bendri-
nės kalbos normai.

2.3.1.12. Ilgosios ir trumposios linksnių ir asmenų formos

Šios rūšies variacijas klasifikaciškai galima laikyti tarpinėmis tarp gramatinių formų 
vartojimo ir gramatinio žodžių įforminimo. ilgųjų ir trumpųjų gramatinių formų siste-
minis tipas skiriamas ne pagal morfologinių kategorijų opoziciją, o pagal papildomosios 
distribucijos santykį, kuris vartosenoje susidaro tarp tos pačios gramatinės formos (links-
nių, asmenų) variantų, iš kurių vienas yra atsiradęs sutrumpėjus galūnei. nepažeisdami 
bendrinės kalbos normų, dauguma šių variantų gana aiškiai diferencijavosi stilistiškai 
(plg.: lygiuos laukuos laisv. | lygiuose laukuose), t. y. trumposios formos būdingos laisvie-
siems stiliams, ypač sakytinei kalbai. Kiti variantai gali būti laikomi dubletais, kurių 
vienintelis skiriamasis požymis yra vartojimo dažnumas.

atskirų kiekybinių tyrimų reikėtų [M ilg. 5.2.3] variacijai. Kodifikacija pagrindine 
norma laiko trumpąsias tariamosios nuosakos daugiskaitos 1-ojo asmens galūnes (plg.: 
būtumėme || būtume). ji iš esmės atitinka tas normas, kurias, atlikęs kiekybinį tyrimą, 
dar 1975 m. realiojoje vartosenoje yra nustatęs Vladas Žulys (Žulys 1975: 63–70). Varto-
senoje iš tiesų ilgosios formos gajos, o kartais vartojamos pramaišiui su trumposiomis 
tame pačiame tekste, pavyzdžiui:

Paties Skirmanto Malinausko laida iš esmės ir grindžiama tų trūkumų kritikavimu. taigi 
norisi klausti: ar mes, pripažindami lietuvos trūkumus, būtume tiesos ir gėrio pusėje, 
jeigu dėl šių trūkumų tyčiotumėmės iš trispalvės? (delfi.lt, 2021-01-09)
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I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrin-
das ir norminė 

ĮnKR vertė

Konkreti įvairuo jančių 
reiškinių 

a : b raiška
ĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 

nariai 
b (c, d...)

III. MOR-
FOLOGIJA

M

12. ilgo-
SioS iR 
TRUMPO-
SioS foR-
MoS

M ilg.

M ilg. 1 daiktavardžių 
linksnių galūnės

◒ trumpoji f. be 
galūnės -s

ilgoji f. su 
galūne -s

M ilg. 1.1/
laisv.

□ visų kamienų 
daiktavardžių 
dgs. naudininkas

namam : namams;
rankom : rankoms;
piemenim : piemenims

M ilg. 1.2 □ kai kurių ka-
mienų daiktavar-
džių įnagininkas 

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 
1.2.1/laisv.

□ i ir (i)u kamie-
no daiktav. vns. 
įnagininkas

medum : medumi;
vagim : vagimi

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 
1.2.2/laisv.

□ (i)o, ė, i, u ir 
priebalsinių ka-
mienų daiktav. 
dgs. įnagininkas

katėm : katėmis
galvom : galvomis

M ilg. 1.3 daiktavardžių 
vietininkas

◒ trumpoji f. be 
galūnės -e

ilgoji f. su 
galūne -e

M ilg. 
1.3.1/laisv.

□ visų kamienų, 
išskyrus a, vns. 
vietininkas

pievoj : pievoje
danguj : danguje

◒ trumpoji f. be 
galūnės -e

ilgoji f. su 
galūne -e

M ilg. 
1.3.2/laisv.

□ visų kamienų, 
ypač a, dgs. vieti-
ninkas

laukuos : laukuose
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M ilg. 1.4 kai kurių kamienų 
daiktav. šauksmi-
ninkas

● ilgoji f. trumpoji f. M ilg. 
1.4.1/laisv.

□ (i)a 1 paradig-
ma280: vns. šauks-
mininkas (mažybi-
niai priesagos 
-(i)ukas daikta-
vardžiai)

broliukai : broliuk

◓
◒

trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 
1.4.2/laisv.

□ (i)a 1 paradig-
ma: vns. šauksmi-
ninkas (mažybi-
niai priesagų -elis, 
-ėlis, -užėlis daik-
tavardžiai; asmen-
vardžiai)

vaikel : vaikeli;
Povil : Povilai

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 
1.4.3/laisv.

□ (i)o 6 paradig-
ma: vns. šauksmi-
ninkas

motin : motina

◓
◒

trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 
1.4.4/laisv.

□ ė 8 paradigma: 
kai kurių daugia-
skiemenių daiktav. 
vns. šauksmininkas

brolien : broliene;
sesut : sesute;
Rūtel : Rūtele

M ilg. 2 būdvardžių, būd-
vardiškųjų įvar-
džių ir dalyvių 
linksnių galūnės

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 2.1/
laisv.

□ vyr. ir mot. g. 
daugiskaitos nau-
dininkas

geriem, gerom : ge-
riems, geroms;
baltiesiem, baltosiom : 
baltiesiems, baltosioms;
auksiniam, auksinėm : 
auksiniams, auksinėms;
nevalgomiem, nevalgo-
mom : nevalgomiems, 
nevalgomoms;
tiem, tom : tiems, toms

280	 Linksniuotės	ir	jų	paradigmos	skiriamos	kaip	DLKG	(2005:	68–80),	pvz.: (i)a	linksniuotės	1	paradigma.
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◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 2.2/
laisv.

□ mot. g. daugis-
kaitos įnagininkas

laisvom : laisvomis;
ilgosiom : ilgosiomis;
tom : tomis

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 2.3/
laisv.

□ vyr. ir mot. g. 
vns. vietininkas;
vyr. g. dgs. vieti-
ninkas

mažam, mažoj : maža-
me, mažoje;
baigtam, baigtoj : baig-
tame, baigtoje;
kitam, kitoj : kitame, 
kitoje;
senuos : senuose;
kiekvienuos : kiekvie-
nuose;
tuos : tuose 

M ilg. 3 įvardžių linksnių 
galūnės

● trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 3.1/
laisv.

□ negimininių 
įvardžių vns. įna-
gininko galūnės

manim : manimi
tavim : tavimi
savim : savimi

● trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 3.2/
laisv.

□ negimininių 
įvardžių vns. vie-
tininko galūnės

many : manyje
tavy : tavyje
savy : savyje

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 3.3/
laisv.

□ kelių parodo-
mųjų įvardžių pa-
radigmos

tas pat, ta pat : tas 
pats, ta pati;
toks pat, tokia pat : 
toks pats, tokia pati

M ilg. 4 veiksmažodžių 
asmenų galūnės

M ilg. 4.1 tiesioginės nuosa-
kos formos

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 
4.1.1/laisv.

□ esamojo l. dgs. 
1 ir 2 asmuo

einam : einame;
žinot : žinote

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 
4.1.2/laisv.

□ būtojo k. l. dgs. 
1 ir 2 asmuo

buvom : buvome;
sakėt : sakėte

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 
4.1.3/laisv.

□ būtojo dažn. l. 
dgs. 1 ir 2 asmuo

lėkdavom : lėkdavome;
leisdavot : leisdavote

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 
4.1.4/laisv.

□ būsimojo l. dgs. 
1 ir 2 asmuo

gersim : gersime;
šalsit : šalsite



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 373

ĮNKR SĄVADAS (22)

I II III IV V VI

M ilg. 5 veiksmažodžių 
nuosakų priesa-
gos ir galūnės

M ilg. 5.1 liepiamosios nuo-
sakos formos 

◒ ilgoji f. trumpoji f. M ilg. 
5.1.1/laisv.

□ liepiamosios 
nuosakos vns. 
2 asmuo

leiski : leisk

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 
5.1.2/laisv.

□ liepiamosios 
nuosakos dgs. 1 ir 
2 asmuo

bėkim : bėkime;
sukit : sukite

M ilg. 5.2 tariamosios nuo-
sakos formos 

◒ ilgoji f. trumpoji f. M ilg. 
5.2.1/laisv.

□ tariamosios 
nuos. vns. 2 a. 
formos

eitumei : eitum

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 
5.2.2/laisv.

□ tariamosios 
nuos. dgs. 1 ir 2 a. 
formos

neštumėm : neštume;
leistumėt : leistumėte

◒ ilgoji f. trumpoji f. M ilg. 
5.2.3/laisv.

□ tariamosios 
nuos. dgs. 1 a. 
formos

šauktumėme : šauk-
tume;
aiškintumėmės : aiškin-
tumės

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 
5.2.4/laisv.

□ tariamosios 
nuos. dgs. 2 a. 
formos

būtute : būtumėte
tartutės: tartumėtės

M ilg. 6 neasmenuojamo-
sios veiksmažo-
džių formos

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 6.1/
laisv.

□ bendraties 
formos

gult : gulti;
dažyt : dažyti

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 
6.2/laisv.; 
dar žr. 
S padal. 
1.1.2

□ būtojo k. ir bū-
tojo dažn. l. vei-
kiamųjų dalyvių 
mot. g. vns. vardi-
ninkas 

[Sesuo nustojo] verkus : 
verkusi [ir aprimo.];
[Ji sakė ilgai] žiūrėda-
vus : žiūrėdavusi [, 
kaip teka upė.]
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M ilg. 7 sangrąžinės 
formos

◒ trumpoji f. ilgoji f. M ilg. 7.1/
laisv.

□ visų tiesioginės 
nuosakos laikų ir 
tariamosios nuo-
sakos vns. 1 ir 2, 
taip pat 3 asmens 
sangrąžinės for-
mos

sukuos : sukuosi;
sukies : sukiesi;
sukas : sukasi;
sukdavaus : sukda-
vausi;
sukčiaus : sukčiausi;
suktųs : suktųsi

Populiariosios kultūros formos – muzika, filmai – taip pat labai svarbios, kad kurtumėme 
savo pasakojimą, suprantamą ir jauniems žmonėms, išeivijai, galbūt užsieniečiui, kuris 
pradeda gyventi lietuvoje ir nori surasti sąlytį su lietuvos kultūra. Yra daug sklaidos būdų, 
bet tikrai reikia galvoti apie įvairias formas. (lzinios.lt, 2019-01-12)

„Šių dalykų reikia, kad mes galėtumėme apsispręsti, kuo galėtumėme būti naudingi, nes 
auditai yra skirtingi – veiklos, finansiniai, teisėtumo, kiekvienas jų turi skirtingą gylį, 
klausimų skaičių“, – teigė a. Dulkys. (alfa.lt, 2018-01-16)

VDai vadovas teigė, kad, jei įstaiga sulauks žmonių skundų dėl šios svetainės veiklos, 
tyrimo imsis. Vis dėlto jis nebuvo tikras, ar kova su šios svetainės įkūrėjais būtų vaisinga. 
„negaliu sakyti, kad vilties nėra – viltis visada miršta paskutinė. Žiūrėtumėme, aiškin-
tumėmės. <...>“. (lrytas.lt, 2014-11-27)

Didis kinų mąstytojas ir filosofas jau seniausiai išdėstė gyvenimo tiesas, į kurias pravartu 
atsižvelgti. tiesiog sustokime nors akimirkai, kad savo gyvenimą įvertintumėme iš naujo 
ir žinotume, kuriuo keliu verta sukti. (15min.lt, 2013-04-01)

tariamosios nuosakos daugiskaitos 2-ojo asmens galūnės kodifikuotos priešingai (tai vėlgi 
atitinka Vlado Žulio tyrimo rezultatus): ilgoji forma laikoma pagrindine norma, o trum-
poji – šalutine (plg.: būtute || būtumėte). jonas Šukys trumpesniąją formą laiko per-
spektyvesne (t. y. būtumėte | būtute) (žr. Šukys 2002: 12).

Kiekybiniai tyrimai galėtų tai patikslinti, taip pat parodyti, ar rašytinėje žiniasklai-
doje dėl jos „šnekiškėjimo“ apskritai trumpųjų formų daugėja.

2.3.1.13. Įvairios morfologinės formos

Šią negausią sisteminių tipų grupę sudaro kelios gana retos, pavienės skirtingų kalbos 
dalių variacijos, kurios klasifikaciškai nesišlieja prie kitų sisteminių tipų.
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Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrin-
das ir norminė 

ĮnKR vertė

Konkreti įvairuo jančių 
reiškinių 

a : b raiška
ĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 

nariai 
b (c, d...)

III. MORFO-
LOGIJA

M

13. ĮVaiRioS 
foRMoS

M f.

M f. 1 kuopiniai skait‑
vardžiai 

◒ kuopinis skait-
vardis

pagrindinis 
skaitvardis

M f. 1.1 ■ ne kuopiniam 
kiekiui reikšti

[atsiliepė po ] ket-
verto : keturių [dienų]

M f. 2 parūpinamieji 
veiksmažodžiai 

● paprastas 
veiksmažodis

parūpina-
masis 
veiksma-
žodis

M f. 2.1 □ veiksmui, kurį 
veikėjo naudai at-
lieka kitas asmuo, 
reikšti

pasisiuvau : pasisiūdi-
nau [naują kostiumą];
pasistatė : pasistatydi-
no [garažą]

● parūpinamasis 
veiksmažodis

paprastas 
veiksma-
žodis

M f. 2.2 ■ veiksmui, kurį 
atlieka pats veikė-
jas, reikšti

[aplankėme šią] retai 
apgyvendintą : apgy-
ventą [šalį]

Vartosenoje šios variacijos funkcionuoja, bet dėl jų retumo kokių nors ryškesnių pokyčių 
nepastebėta.

2.3.2. Gramatinis žodžių įforminimas

tai kaitomųjų kalbos dalių įforminimas pagal vienokį ar kitokį kaitybos modelį. Dėl 
įvairių priežasčių (pavyzdžiui, dažnai dėl buvusios tiesioginės tarmių įtakos) tas pats 
žodis bendrinėje kalboje gali būti kaitomas keleriopai. gramatinių žodžio formų varija-
vimo pagrindas vartosenoje – ta pati žodžio šaknis, bet skirtingos žodžio formų darybos 
arba kaitybos morfemos. taigi variacijos pagrindą sudaro tą pačią reikšmę turinčios 
skirtingos to paties žodžio gramatinės formos. 



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys376

Sintaksiškai šie variantai paprastai visiškai pakeičia vienas kitą, taigi tarp jų yra 
dėsningi ekvivalentinės distribucijos santykiai. tačiau dalis žodžių įforminimo variantų 
yra stilistiškai žymėti ir vartojami tam tikro stiliaus tekstuose (pvz., formos vandenio, 
akmenio ir pan. būdingos laisviesiems stiliams) (KP g 2002: 52–56).

nuo gramatinių formų vartojimo ši morfologinių variacijų grupė skiriasi pirmiausia 
tuo, kad variacija neišeina iš to paties žodžio ribų – tai formos variacija (pavyzdžiui, 
žvejas : žvejys). gramatinių formų vartojimo variacijos susidaro kitu pagrindu: ta pati 
gramatinė reikšmė ar funkcija gali būti reiškiama skirtingomis gramatinėmis formomis, 
kurios paprastai priklauso opoziciniams tos pačios morfologinės kategorijos nariams 
(pavyzdžiui, drėkinantis : drėkinamasis [kremas]) arba kitoms morfologinėms kategori-
joms (budintis, -i : budėtojas, -a). gramatinis žodžių įforminimas iš esmės nepriklauso 
nuo platesnio konteksto (nebent susijęs su stilistine skaida), o gramatinių formų vartoji-
mą lemia sakinio žodžių ryšiai ir kontekstas.

gramatinio žodžių įforminimo variacijas galima suskirstyti į dvi grupes pagal tai, 
ar įvairuojančios žodžių formos susijusios su žodžių kaityba, ar su žodžio formų dary-
ba. Žodžio kaitymas gali įvairuoti, jeigu tam pačiam žodžiui parenkamos visiškai arba 
iš dalies skirtingos kaitybos paradigmos (pavyzdžiui, gegužis : gegužė; vandenio : 
vandens), arba vienas variacijos narys gali būti iš viso nekaitomas (pavyzdžiui, bikini : 
bikinis). Dažnai tokių variacijų atsiranda dėl parinktos skirtingos giminės, pavyzdžiui, 
moherà : mòheris. Su tuo susiję skyrelyje 2.3.1.1. Giminė pateikti sisteminiai potipiai 
[M gim. 1.4],  [M gim. 1.5], nes priklausomai nuo daiktavardžio giminės įvairuoja ir 
derinamųjų žodžių vartojimas.

Žodžių formų darybos variantų atsiranda, kai ta pati gramatinė reikšmė realizuoja-
ma skirtingomis formų darybos morfemomis, pavyzdžiui: [O jis jau prie durų] belaukiąs : 
belaukiantis.

gramatinio žodžių įforminimo variantus klasifikaciškai stengiamasi atriboti nuo 
žodžių darybinių variantų, kurių vartosenoje atsiranda darant tos pačios reikšmės žodžius 
su įvairiomis darybos priemonėmis, plg.: pakampis : pakampė, potemė : potemis, aiškiare-
gis : aiškiaregys.

Pagal santykį su kodifikacija galima skirti kelias gramatinio žodžių įforminimo grupes:
1) nusistovėjusi, nebeįvairuojanti norma:

krizis psn. : krizė,
popiera psn. : popierius,
slauginti psn. : slaugyti;

2) svyruojanti norma:

emalė : emalis,
dalinti : dalyti;



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 377

3) variantai diferencijuojasi stilistiškai:

gegužis laisv. : gegužė,
karė psn., laisv. : karas,
marės trm., laisv. : marios.

tiek žodžių kaitybos, tiek formų darybos reiškiniai smulkiau klasifikuojami pagal kalbos 
dalis, nes taip geriausiai atsiskleidžia jų gramatiniai požymiai. Pagal kaitymo ypatumus 
dar skiriamos dvi žodžių kaitybos variantų – vardažodžių ir veiksmažodžių – grupės.

ĮnKR sąvade gramatinio žodžių įforminimo variantai išdėstyti tokia tvarka:

1. Žodžių kaityba.
 1.1.  Vardažodžiai (daiktavardžiai, būdvardžiai, įvardžiai, skaitvardžiai).
 1.2.  Veiksmažodžiai.
2.  Žodžių formų daryba.
 2.1.  Veiksmažodžio formos.
 2.2.  Prieveiksmių formos.

2.3.2.1. Žodžių kaityba

Žodžių kaitybos variantų vartosenoje atsiranda iš esmės dėl dviejų priežasčių. Pirma, 
lietuviškos kilmės žodžių kaityba įvairuoja dėl tarmių sąveikos su bendrine kalba (Pau-
lauskienė, tarvydaitė 1986: 79). antra, kai kurie skolinti daiktavardžiai, patekę į lietuvių 
kalbą, ne iš karto prisitaiko prie jos gramatinės sistemos. Paprastai visais šiais atvejais 
kalbama apie paskirų žodžių įforminimą, todėl variantų sąrašuose jie gali būti pateikia-
mi abėcėliškai. Šios rūšies variantams būdingas variacijų daugiasluoksniškumas, nes 
kaityba apima ne vieną parametrą. Pavyzdžiui, vardažodžių variacijos susijusios su 
giminės, skaičiaus, linksnio kategorijomis, veiksmažodžių – su kaitymu asmenimis, 
laikais, nuosakomis.

[M vrdž. 1.1]. Įvairuoja to paties kamieno vardažodžių (daiktavardžių, būdvardžių, 
rečiau įvardžių), turinčių skirtingas linksniavimo paradigmas, formos (žr. Paulauskienė, 
tarvydaitė 1986: 79). Kitaip tariant, vartosenoje jie yra įgavę skirtingas galūnes, pvz.: 
atvejas : atvejis. Dėl to gali skirtis ne tik linksnių formos, bet ir giminė (dalgė : dalgis; 
kulnis : kulnas; žabangos : žabangai), kartais ir kirčiavimas (deguonǮs : deguõnis; gegù-
žis : gegùžė : geguž).

Skirtingos, nei kodifikuota bendrinėje kalboje, giminės daiktavardžių negausu, daž-
niau pasitaiko tie patys atvejai. Simptomiška, kad tai daugiskaitiniai moteriškosios gimi-
nės i linksniuotės 9 paradigmos (žr. DlKg 2005: 76–77) daiktavardžiai smegenys, kepenys, 
kirkšnys, bet iš vardininko apie jų giminę kalbos vartotojams, matyt, spręsti sunku, ir 
paradigmoje apibendrinama vyriškoji giminė (pavyzdžius žr. pasibaigus Sąvado lentelei).
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ĮNKR SĄVADAS (24)

I II III IV V VI

Šal-
ti-
nis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrindas 
ir norminė ĮnKR 

vertė

Konkreti 
įvairuo jančių 

reiškinių 
a : b raiška

ĮnKR
a

Kiti 
va riacijos 

nariai 
b (c, d...)

III. MORFO-
LOGIJA

M

14. ŽoDŽiŲ 
KAITYBA

M kait.

14.1. Varda-
žodžiai

M vrdž.

M vrdž. 1 daiktavardžiai

◒ viena linksnia-
vimo para-
digma

kita links-
niavimo 
paradigma

M vrdž. 1.1 □■ skirtingai gra-
matiškai įforminti 
tą pačią leksinę 
reikšmę turintys 
savos kilmės daik-
tavardžiai 

gegužis : gegužė;
žvejas : žvejys

◒
●

viena linksnia-
vimo para-
digma

kita links-
niavimo 
paradigma

M vrdž. 
1.2/skol.

■ skirtingai grama-
tiškai įforminti tą 
pačią leksinę reikš-
mę turintys skolinti 
daiktavardžiai

radija : radijas;
mohera : moheris

◒
●

nelinksniuoja-
moji forma

linksniuoja-
moji forma

M vrdž. 
1.3/skol.

■ skirtingai grama-
tiškai įforminti tą 
pačią leksinę reikš-
mę turintys skolinti 
daiktavardžiai, kai 
a varianto paskuti-
nis skiemuo nekir-
čiuotas

cunami : cunamis;
spageti : spagečiai;
euro : euras

◒ linksniuojamoji 
forma

nelinks-
niuojamoji 
forma

M vrdž. 
1.4/skol.; 
laisv.

□ kai kurie skoli-
nių, turinčių galinį 
kirčiuotą -ė (rečiau 
-i), linksniai

[netoli] fojės : fojė; 
[parašiau] reziumę : 
reziumė;
[nesulaukiu] taksio : 
taksi
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ĮNKR SĄVADAS (24)

I II III IV V VI

M vrdž. 
1.5; žr. M 
gim. 1.4, M 
gim. 1.5

erdvus : erdvi 
[fojė]; [laukiau] vė-
luojančios : vėluo-
jančio [taksi]

●
●

gramatiškai ne-
įforminta san-
trumpa

gramatiškai 
(galūne) 
įforminta 
santrumpa

M vrdž. 1.5 □ santrumpos EUROSTAT : Euro-
stat’as : Eurostatas

◒ i linksniuotės 
formos

(i)a links-
niuotės 
formos

M vrdž. 1.6 □ i 9–11 paradigma: 
kai kurie linksniai 
gali įgauti (i)a 
linksniuotės formas

[pilkas] debesys : 
debesis;
debesio : debesies; 
debesiu : debesimi;
žvėrio : žvėries;
dančio : danties;
piemenio : piemens;
žvėriu : žvėrimi;
dančiu : dantimi;
petis : petys;
deguonio : deguonies

◒ -uva -uo M vrdž. 1.7 □ i 10 paradigma: 
daiktavardis šuo

šuva : šuo;
šunio : šunies : šuns

● -ies -s M vrdž. 1.8 □ 12 paradigma: 
kelių mot. g. daikta-
vardžių vns. kilmi-
ninkas: naujesnės 
(i kamieno) ir se-
nesnės (priebal sinio 
kamieno) galūnės 

moteries : moters;
obelies : obels

● -ia -imi M vrdž. 1.9 □ i 9 ir 12 para-
digma: mot. g. daik-
tavardžių vns. 
įnagininkas gali 
įgauti (i)o links-
niuotės formą281

širdžia : širdimi;
seseria : seserimi;
moteria : moterimi;
obelia282 : obelimi

281	 DLKG	(2005:	80)	nurodo	skirtingą	9	paradigmos	(širdžia)	ir	12	paradigmos	(seseria)	formų	statusą	bendrinėje	kalboje:	
pirmosios	 būdingos	 tik	 tarmėms	 ir	 jų	 ypatybes	 atspindinčiai	 šnekamajai	 kalbai	 bei	 grožinei	 literatūrai,	 o	 antrosios	
bendrinėje	kalboje	laikomos	gretutinėmis.

282	 DLKG	(2005:	80)	turbūt	per	apsirikimą	nurodyta	vns.	įnagininko	forma	obele.



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys380

ĮNKR SĄVADAS (24)

I II III IV V VI

◒ -uje -e M vrdž. 
1.10

□ daiktav. Dievas 
vns. vietininko galū-
nės

Dievuje : Dieve

◒ -uje -yje M vrdž. 
1.11

□ (i)a 2 paradigma: 
nepriesaginių daiktav. 
su galūne -jas vns. 
vietininko galūnės

kraujuje : kraujyje;
vėjuje : vėjyje

◓ -ai -e M vrdž. 
1.12

□ (i)a 1 paradigma: 
bendrinių daiktav. 
vns. šauksmininko ga-
lūnės

tėvai : tėve

● -au -i M vrdž. 
1.13

□ (i)a 3 paradigma: 
kelių daiktav. vns. 
šauksmininko galūnės

brolau : broli;
Dievuliau : Dievuli

◒ -ai -ūs M vrdž. 
1.14

□ (i)u 4 paradigma: 
visa paradigma gali 
įgauti (i)a linksniuo-
tės formas

sūnai : sūnūs;
turgai : turgūs;
sūnams : sūnums; tur-
gams : turgums

M vrdž. 2 būdvardžiai

◒ viena 
linksniavi-
mo para-
digma

kita links-
niavimo 
paradigma

M vrdž. 
2.1; dar žr. 
M daryb. 
2.1

□■ ta pati būdvar-
džių leksinė reikšmė

blaivas, -a : blaivus, -i;
smailas, -a : smailus, -i;
šviežus, -i : šviežias, -ia

◒
●

-iui -iam M vrdž. 2.2 ■ (i)a 4 paradigma: 
būdv. vyr. g. vns. nau-
dininkas įgauna a ka-
mieno daiktav. galūnę

ilgamečiui : ilgamečiam 
[darbuotojui]

M vrdž. 3 skaitvardžiai

◒ -iems 
(daugis-
kaita)

-iem (dvi-
skaita)

M vrdž. 3.1 □ skaitvardžio du, dvi 
naudininkas

dviems : dviem [kar-
tams, tetoms]

◒
●

-omis
(daugi-
skaita)

-iem (dvi-
skaita)

M vrdž. 3.2 ■ skaitvardžio dvi 
(mot. g.) įnagininkas

dviejomis : dviem 
[eilėmis]

◒
●

-omis -imis M vrdž. 3.3 ■ skaitvardžio trys 
(mot. g.) įnagininkas

trijomis : trimis [minu-
tėmis]
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ĮNKR SĄVADAS (24)

I II III IV V VI

● moteriško-
ji g.

vyriškoji g. M vrdž. 
3.4/trm.

■ skaitvardis tūks-
tantis: i linksniuotė 
(mot. g.) ir (i)a links-
niuotė (3 paradigma) 
(vyr. g.)

tūkstanties : tūkstančio 
[lankytojų]

◒ -ius -is M vrdž. 
3.5/trm.

■ pagrindinių skait-
vardžių galininko ga-
lūnės

keturius : keturis;
šešius : šešis

◒ -is -us; -ius M vrdž. 
3.6/trm.

■ dauginių skait-
vardžių galininko 
galūnės

dvejis : dvejus;
trejis : trejus

M vrdž. 4 įvardžiai

◒ -a (mote-
riškoji g.)

-as (vyriš-
koji g.)

M vrdž. 4.1 ■ nežymimasis įvar-
dis keletas: (i)o 6 pa-
radigma (mot. g.) ir 
(i)a 1 paradigma 
(vyr. g.)

keleta : keletas [dienų]

◒ -io -ies M vrdž. 
4.2/laisv.

□ pažymimojo įvar-
džio pats, -i vyr. g. 
vns. kilmininko galū-
nė: (i)a ir i kamienas

pačio : paties [aukš-
čiausio]

◒ -uom -uo M vrdž. 
4.3/trm.

■ įvardžių kas, tas, 
-a vyr. g. įnagininko 
galūnės

kuom : kuo;
tuom : tuo

◒
●

senosios 
formos

naujesnės 
formos

M vrdž. 
4.4; dar žr. 
M skč. 2.1

□ kai kurių asmeninių 
ir rodomųjų įvardžių 
dviskaitos linksnių 
formos

jiedu : juodu;
jodvi : jiedvi;
tiedu : tuodu;
todvi : tuodvi : tiedvi;
šiedu : šiuodu

◒ -iems 
(daugi-
skaita)

-iem (dvi-
skaita)

M vrdž. 4.5 □ įvardžio abu, abi 
naudininkas

abiems : abiem 
[vaikams]

◒
●

-omis 
(daugi-
skaita)

-iem (dvi-
skaita)

M vrdž. 
4.6/trm.

■ įvardžio abi (mot. 
g.) įnagininkas

abiejomis : abiem 
[rankomis]
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ĮNKR SĄVADAS (24)

I II III IV V VI

14.2. 
Veiksma-
žodžiai

M vksm. veiksmažodžiai ir 
jų formos

M vksm. 1 priesaginiai ir ne-
priesaginiai ka‑
mienai

◓
◒

-inti; 
-uoti; ~

-yti; -oti; ~ M vksm. 
1.1

□■ priesaginių 
veiksmažodžių ka-
mienai

dalinti : dalyti;
įgaliuoti : įgalioti;
nuomuoti : nuomoti

◒ pirminis 
kamienas

priesaginis 
kamienas

M vksm. 
1.2

□ veiksmažodžių 
kamienai

reikti : reikėti

◒ priesaginis 
kamienas

pirminis 
kamienas

M vksm. 
1.3

□ esamojo l. veiks-
mažodžių kamien-
galiai

gelbėja : gelbi : gelbsti;
skendėja : skendi;
vaikščioja : vaikšto 

◓
◒

kamienga-
lis -ia

kamiengalis 
-a

M vksm. 
1.4/trm. 

■ esamojo l. veiks-
mažodžių kamien-
galis

mėgia : mėgsta
(mėgiamas, -a : mėgsta-
mas, -a);
pilia : pila

◒ -n-, -v- -st-; ~ M vksm. 
1.6

□ intarpinės esamo-
jo l. veiksmažodžių 
priesagos 

džiūna : džiūva : džiūsta;
pūna : pūva : pūsta;
būna : būva : yra

◒ ~ ~ M vksm. 
1.7

□ įvairūs veiksma-
žodžių kamiengaliai

skliaučia : skliaudžia

M vksm. 2 tiesioginės nuosa-
kos asmens formos

● senojo ate-
matinio 
asmenavi-
mo f.

dabartinio 
asmenavi-
mo f.

M vksm. 
2.1

□ veiksmažodžio 
eiti esamojo l. dgs. 
1 asmuo (skatina-
mąja reikšme)

eime : einam

● senojo ate-
matinio 
asmenavi-
mo f.

dabartinio 
asmenavi-
mo f.

M vksm. 
2.2/psn.

□ kelių veiksmažo-
džių esamojo l. 
3 asmuo

sniegti : sninga;
kosti : kosi : kosėja

● kamienga-
lis -o

kamiengalis 
-ė

M vksm. 
2.5/trm.

■ būtojo kartinio l. 
veiksmažodžių ka-
miengalis

mušo : mušė;
gulo : gulė
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ĮNKR SĄVADAS (24)

I II III IV V VI

● -telė- 
(-terė-)

-tel- (-ter-) M vksm. 
2.6;
dar žr. ŽS 
-telti 
(-telėti)

□ akimirkos veiks-
mažodžių esamojo l. 
f.

žvilgtelėju : žvilgteliu;
lukterėji : lukteri;
klustelėja : klusteli

● -telia -teli M vksm. 
2.7/psn.; 
dar žr. 
ŽS -telti 
(-telėti)

■ akimirkos veiks-
mažodžių esamojo l. 
3 asmens f.

truktelia : trukteli;
lukteria : lukteri

M vksm. 
2.8; žr.
M ilg. 4;
M ilg. 5;
M ilg. 6

veiksmažodžių as-
menų galūnės

žinot : žinote;
leiski : leisk;
neštumėm : neštume;
aiškintumėmės : aiškin-
tumės;
būtute : būtumėte;
suktųs : suktųsi

Sveikus kepenis turintis žmogus tiksliai žino, ko jis nori dabar ir tolimoje ateityje, o tiks-
lus laiko tik organizavimas ugdys šį įprotį. (delfi.lt, 2015-11-07)

Sergant kepenų ligomis, veido oda ir akies baltymas įgauna gelsvą atspalvį, kurio inten-
syvumas priklauso nuo to, kiek pažeisti žmogaus kepenys. odos gelsvumas gali būti su 
oranžinės, citrinos geltonio ar žalių alyvuogių spalvų priemaiša. ant skruostų ir aplink 
nosį išryškėja kapiliariai. (delfi.lt, 2013-02-02)

„<...> Kirkšniuose tris ar keturis kartus per dieną pasijausdavo aštrūs diegliai“, – pasako-
jo ji. (delfi.lt, 2012-07-25)

Dabartinėje bendrinėje kalboje esama atvejų, kai norminėmis laikomos mišriosios 
paradigmos. Pavyzdžiui, vyr. g. daiktavardžių krikščionis, pirmuonis ir kelių kitų viena-
skaita linksniuojama pagal vieno kamieno paradigmą, o daugiskaita krikščionys, pirmuo-
nys – pagal kito (sistemiškai pagal vienaskaitą daugiskaita turėtų būti krikščioniai, pir-
muoniai). Daiktavardžių grobuonis, palikuonis įteisinti keli formų variantai (DlKg 2005: 
80). Plg. BlKŽ (žiūrėta 2022-01-03):

grobuõnis, grobuõnė dkt. (2), grobuõnis, grobuõnies bendr. (2), grobuonǮs, grobuo niẽs 
bendr. (3a)
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tokia kodifikacijos įvairovė, taip pat kalbos vartotojų mėginimas vienaip ar kitaip išly-
ginti mišrias paradigmas vartosenoje skatina variantų atsiradimą ir palaiko konkurenci-
ją, pavyzdžiui:

Krikščionys nebegali gyventi taip kaip anksčiau. norėdami išlaikyti savo tikėjimą ir iš jo 
kylančius įsitikinimus jie turi imtis strategijos, kurią Vi a. įgyvendino šv. Benediktas. 
(bernardinai.lt, 2017-05-08)

n.Rutte centro dešinioji liaudies partija už laisvę ir demokratiją (Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie, VVD) ir proeuropietiški krikščioniai demokratai tikriausiai gaus po ke-
turias vietas <...>. (15min.lt, 2019-05-24)

Paprasčiausias, plačiausias kriterijus – jei žmogus save laiko krikščioniu, jis toks ir yra. 
(lrytas.lt, 2012-04-08)

o ar įmanoma suderinti skirtingų tradicijų praktikas, pavyzdžiui, būti krikščionimi ir 
praktikuoti jogą? (15min.lt, 2013-11-02)

Žmonės vienijasi pavojaus akivaizdoje. Pavojus – globalizmas. todėl ypač svarbus prigim-
tinio tikėjimo sekėjų patriotų sutarimas su patriotais krikščionimis tautininkais, kuriuos 
sieja meilė tėvynei, bet skiria religija. (alkas.lt, 2019-02-21)

1926-ieji lietuvai nebuvo lengvi. Valstybė vis dar skyrė milžiniškas lėšas kariuomenei, 
katalikiškoms organizacijoms bei įstaigoms remti, o opozicija į dienos šviesą pradėjo kelti 
kai kurių aukštų susikompromitavusių korumpuotų pareigūnų, susijusių su valdančiaisiais 
krikščioniais demokratais, istorijas. (delfi.lt, 2016-12-17)

Visą žodžių kaitybos variantų įvairovę ir paradigmų mišimą smulkiai susisteminti būtų 
keblu, todėl šis sisteminis potipis skiriamas pagal bendrąjį panašių variacijų pobūdį – 
skirtingas to paties žodžio kaitybos paradigmas.

[M vrdž. 1.2]. Skirtingų linksniavimo paradigmų varijavimas būdingas ir kai kuriems 
skoliniams. jie gali būti įforminti su skirtingomis galūnėmis (arba ir baigmenimis) ir kurį 
laiką vartosenoje konkuruoja, kol nusistovi vienas, pavyzdžiui: analizas : analizė, radija : 
radijas, mohera : moheris, ekslibris : ekslibrisas, avokada : avokadas (plg. jų sąrašą KP 
g 2002: 57–61). Vartosenoje gali skirtis ne tik skolinių giminė, bet retais atvejais ir skai-
čiaus formos, pavyzdžiui, ikra : ikrai283. naujieji skoliniai pastaraisiais dešimtmečiais į 
lietuvių kalbos vartoseną patenka ne tik per kalbas tarpininkes (anksčiau per rusų kalbą, 
dabar per anglų), bet ir esant tiesioginiams kalbų kontaktams – dėl gyventojų migracijos, 

283 Reikšme „kai kurių žuvų kiaušinėliai, vartojami maistui“ bendrinės lietuvių kalbos norma yra daugiskaita ikrai. Kita 
reikšme „žuvų, moliuskų, varliagyvių kiaušinėlis“ galima ir vienaskaita ikras, ir daugiskaita ikrai, tačiau abiem atvejais 
įforminimas skiriasi nuo vartosenoje dėl rusų kalbos įtakos atsiradusio varianto ikra (KP g 2002: 58–59). 
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turizmo ir pan. Kiekviena kalba turi savo specifiką, o jos kaip reikiant neišmanant, taip 
pat atsiranda gramatinio įforminimo variantų (plg. italų kalbos skolinių morfologinio 
adaptavimo ypatumus: lanza 2011: 202–213).

[M vrdž. 1.3]. tas pats skolinys gali ne tik įgauti skirtingas linksniavimo paradigmas 
(žr. [M vrdž. 1.2]). jis gali būti vartojamas ir kaip nekaitomas (kai iš principo struktūri-
niai ypatumai tą leistų, žr. Ryklienė 2000a: 22–32), ir kaip kaitomas. Pavyzdžiui, varto-
senoje kurį laiką gana ryškiai konkuravo variantai spageti : spagečiai, kivi : kivis, cuna-
mi : cunamis ir pan., o dabar linksniuojamieji variantai vyrauja ir laikomi bendrinės 
kalbos norma. nekaitomieji skoliniai įforminami su įvairių linksniavimo tipų galūnėmis: 
brendi → brendis, euro → euras, karaoke → karaokė, žaliuzi → žaliuzės.  ankstesni tyri-
mai rodė, kad kalbos vartotojai dažniau linksta rinktis adaptuotas skolinių formas (žr. 
Rimkutė, Raižytė 2010: 1–12), tik praeina laiko, kol jos nusistovi. Šiuo metu viešojoje, 
ypač neredaguotoje vartosenoje daugėja neadaptuotų formų, taigi polinkiai keičiasi.

[M vrdž. 1.4]. Skolinių įsitraukimo į daiktavardžių kaitybos sistemą laipsnis gali 
būti nevienodas. Kai kurie skolinti daiktavardžiai, ypač tie, kurie gale turi kirčiuotus 
balsius -ė, -i, -o, -u (pavyzdžiui, kupė, taksi, bistro, tabu), laikomi nelinksniuojamais 
(DlKg 2005: 82), nors vartosenoje ir čia pasitaiko variantų. Pavyzdžiui, skoliniai su 
kirčiuotu galiniu -ė gali turėti, ypač šnekamojoje kalboje, ne ištisą linksniavimo paradig-
mą, o tik kai kuriuos linksnius (pvz.: prie ateljės, parašė reziumę ir pan.). tai susiję ir su 
tokiais atvejais būtinu kirčio nukėlimu į šaknį (plg. varjet → varjètė DlKŽ7i), tik ne 
visiems žodžiams (pavyzdžiui, ateljė) tai tiktų. ir atvirkščiai, esama atvejų, kai nekir-
čiuotos galūnės skolinys lieka nelinksniuojamas (nefiksuota kaitymo atvejų, pavyzdžiui, 
skolinio fiasko). atskira problema – lietuviškų ir nelietuviškų raidinių, skiemeninių bei 
mišriųjų santrumpų gramatinimas ir įtraukimas į sakinį [M vrdž. 1.6] (žr. Vaskelaitė 2011: 
70–93). Didelė jų įvairovė neleidžia nustatyti aiškiai apibrėžtų jų gramatinimo taisyklių, 
ir vartosenoje matyti didelis variantiškumas.

[M vrdž. 1.6–1.14]. Kartais dėl kamienų mišimo284 ar kitų priežasčių įvairuoja ne viso 
žodžio, o tam tikros paradigmos linksnio (ar kelių linksnių) įforminimas. Kitaip tariant, 
gali būti variantiškos tik kai kurių vardažodžio linksnių formos, pavyzdžiui: -(i)a links-
niuotės daiktavardžių su galūne -jas vns. vietininkas -uje : -yje (vėjuje : vėjyje); vyr. g. 
šauksmininkas (tėvai : tėve), kai kurių skaitvardžių galininkas (keturius : keturis). tokie 
variantai Sąvade išskaidyti į potipius, remiantis DlKg (2005). DVK fiksuoti atvejai rodo, 
kad vartosenoje, ypač neredaguotuose tekstuose, tiek savų, tiek skolintų vardažodžių 
linksniavimo paradigmos painiojamos neretai (kartais ir tame pačiame tekste), pavyzdžiui:

Žinoma, šiuos produktus reikia tinkamai paruošti: ant garų, naudojant grilių ar verdant. 
jeigu maistą ruošiate ant grilio, įsitikinkite, jog riebalai nubėga į specialų indą ir nesusi-
daro žievelė, kurioje gausu organizmui kenksmingų kancerogenų. (delfi.lt, 2012-04-22)

284 Šis reiškinys gali būti būdingas ir tarminei vartosenai – vienos tarmės ribose. Pavyzdžiui, plg. priebalsinio linksniavimo 
daiktavardžių paradigmų nykimo ir produktyviųjų kamienų įsigalėjimo procesą uteniškių tarmėje (Rinkauskienė 2003: 
37–42).
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tai švenčių patiekalas, būdingas Vakarų ir Šiaurės norvegijoje. jis patiekiamas su aštriu 
griežčiumi ir bulvėmis. (balsas.lt, 2013-09-12)

apie emocijų ekonomiką galima kalbėti ir dėl to, kad ne vienas mokslininkas laiko emocijas 
ekonominiu ištekliu. Pavyzdžiui, 20 amžiaus pradžioje šitaip manė net Sigmundas freudas. 
tiesa, jis kalbėjo apie emocijas kaip vidurinės klasės ekonominį išteklį. (15min.lt, 2020-11-17)

„jei judesio metu kelias pradeda virpėti, ar krypti į šonus tai rodo jo nestabilumą ir sta-
bilizuojančių raumenų disfunkciją, – feisbuko puslapyje „Kineziterapija 24“ rašo medikas 
E. goris. (delfi.lt, 2018-10-16)

Įvairiose Žemės vietose magnetinio lauko kryptis ir intensyvumas skiriasi. tarkime, ma-
gnetiniame šiaurės polyje, viename iš dviejų ašigalių, kur magnetinis laukas stipriausias, 
jis nukreiptas vertikaliai žemyn. (delfi.lt, 2019-03-25)

gyventojai labiau pasitiki popierine spauda, televizija ir radijumi [antraštė] (delfi.lt, 2017-
12-28)

ananasas dažnai tampa vaisiu, kuris taip ir nebūna paragautas. Dažnai klysta šeimininkai, 
nes tiesiog padėtas ant stalo ananasas taps puošmena, o ne maistu. (alkas.lt, 2017-02-05)

Pajamoms, kurios per metus nesiektų 14 tūkst. eurų parlamentaras siūlo taikyti 15 proc. 
mokesčio tarifą, nuo 14 tūkst. iki 36 tūkst. eurų - 25 proc. tarifą, o didesnioms kaip 36 
tūkst. eurų - 40 proc. tarifą. (balsas.tv3.lt, 2015-10-22)

taip pat vartosenoje nereta daiktavardžio mėnuo vienaskaitos vardininko forma mėnesis:

Kovas buvo pirmasis pilnas mėnesis praėjus dviem metams nuo ryšio bendrovės „omnitel“ 
pasiūlyto ir daug diskusijų sukėlusio „asmeninio“ plano. (delfi.lt, 2011-04-04)

(15min.lt, 2016-08-18)

Mėnesis po alkoholio akcizo padidinimo: kokie rezultatai? [antraštė] (alfa.lt, 2017-04-06)

Eksperimentas: mėnesis be mėsos – iššūkis sveikatai ir piniginei [antraštė] (balsas.tv3.lt, 
2016-02-25)

http://balsas.tv3.lt/naujiena/862082/eksperimentas-menesis-be-mesos-issukis-sveikatai-ir-piniginei
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Šis žodis apskritai linksniuojamas pagal (i)a linksniuotės 3 paradigmą (kaip žodis mokestis), 
išskyrus tą vieną vienaskaitos vardininką, priklausantį i linksniuotei, 11 paradigmai (DlKg 
2005: 80). forma mėnesis laikoma tarmybe, išėjusia už bendrinės kalbos ribų, todėl nėra 
keista, kad kalbos vartotojai, tą jausdami, aptikę ją žiniasklaidoje, reaguoja kritiškai:

(lrytas.lt, 2022-01-16)

naujienų portalo redakcija šią antraštę kitą dieną pakeitė:

(lrytas.lt, 2022-01-17)

Panašiai konkuruoja žodžio žvejys vienaskaitos vardininkas ir galininkas: žvejys : žvejas 
ir žvejį : žveją. nors antrieji variantai bendrinėje kalboje dar laikomi šalutine norma, tačiau 
tokie dubletai, neturintys jokių funkcinių ar stilistinių atspalvių, nėra tikslingi:
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Pagal pamarėnų pasakas ir legendas sukurtame spektaklyje „Mykolas Žvejas“ bus ir velnių, 
ir raganų, ir pragaro mergų, bet vaikai tegu nenusigąsta – visus nelabuosius nugalės žve-
jo sūnus Mykolas. (alfa.lt, 2011-09-23)

Žvejas nemune sugavo išskirtinį laimikį [antraštė] (delfi.lt, 2016-06-27)

Žvejas atrado stebuklingą masalą: žuvis vilioja paprasčiausias ingredientas [antraštė] 
(delfi.lt, 2016-07-09)

alytaus regiono aplinkosaugininkai pričiupo žveją, kuris nepaisė galiojančio draudimo ir 
draudžiamu metu gaudė lydekas. (delfi.lt, 2016-04-15)

tapinas: jeigu jau galime žveją nukelti girtą nuo ledo, tai gal galime ir prezidentę į Rygą 
nuskraidinti [antraštė] (delfi.lt, 2018-11-19)

[M vrdž. 2.2]. Dėl būdvardžių (taip pat būdvardinių dalyvių) ir daiktavardžių paradigmų 
mišimo yra susidariusi gana dažna būdvardžių su galūne -is, -ė vienaskaitos naudininko 
formų variacija, kai būdvardžiai perima šio linksnio a kamieno daiktavardžių galūnę, 
pavyzdžiui, nacionaliniam → nacionaliniui [muziejui] (žr. 48-ą pav.).

48 pav. Laidos „Ar Jonas Jablonskis sukūrė bendrinę lietuvių kalbą?“ 

pabaigos titrai285 (Žinių radijas, 2018-10-20)

Šią variaciją skatina vidinė kalbos analogija (juolab kad būdvardžiai linkę daiktavardėti), 
jokių stilistinių ar funkcinių skirtumų vartosenoje nematyti, taigi, jeigu dubletų konku-
rencija nereguliuojama, ji gali užsitęsti:

285 Prieiga: https://www.ziniuradijas.lt/laidos/vardan-tos-lietuvos/ar-jonas-jablonskis-sukure-bendrine-lietuviu-kalba?video=1 
(žiūrėta 2022-01-17).

https://www.ziniuradijas.lt/laidos/vardan-tos-lietuvos/ar-jonas-jablonskis-sukure-bendrine-lietuviu-kalba?video=1
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Kada bekūniui kompiuteriniui balsui atiduosime savo protą? [antraštė] (lrytas.lt, 2015-
06-11)

Moteris pabrėžia, kad tokios provokacijos yra draudžiamos pagal Europos žmogaus teisių 
teismą, be to, toks eksperimentas padarė didelę žalą pačiam nepilnamečiui asmeniui, o 
šiandien keli provokaciją rengę koalicijos nariai yra įsidarbinę „šiltose“ vietose <...>. 
(delfi.lt, 2017-05-29)

Pateikite savo aštuonmečiui sūnėnui duomenų bazės apibrėžimą trimis sakiniais. (balsas.lt, 
2011-11-22)

lauke apsaugos darbuotojams besipriešinančiui Baltarusijos piliečiui buvo smogta du 
kartus. (alfa.lt, 2011-11-28)

jeigu žiūrėsime į daugiakultūrio Vilniaus pradžią, kažkuria prasme galima sakyti, kad 
būtent su šitais didžiojo kunigaikščio gedimino kvietimais ir buvo tam daugiakultūriui 
Vilniui padėta pradžia. (delfi.lt, 2018-01-25)

tokia pati rekomendacija bus savivaldybių administracijoms, kad panašus kriterijus būtų 
taikomas ir miesto transportui. Tarpmiestiniui transportui bus reikalavimas nevežti sto-
vinčių keleivių. (delfi.lt, 2020-03-14)

„<...> tradiciškai (atėjus pietiniui ciklonui) sausiausia bus Vakarų lietuvoje. Pajūrio ruožas 
lietaus gal net visai išvengs“, – pranešė „orai ir klimatas lietuvoje“ grupės specialistai. 
(lrytas.lt, 2022-06-13)

[M vksm. 1–2]. Įvairuoja veiksmažodžių ir jų formų kamiengaliai ir priesagos (pavyzdžiui, 
gelbi : gelbėja; vardinti : vardyti; nuomuoti : nuomoti). Šiam sisteminiam tipui priskiria-
mos ne tik asmenuojamosios, bet ir iš jų padarytos linksniuojamosios formos, kurios iš-
laiko pagrindinių veiksmažodžio formų kamienų variantiškumą (pavyzdžiui: dalyvio 
variantai mėgiamas, -a : mėgstamas, -a, veiksmažodinio abstrakto variantai įgaliavimas : 
įgaliojimas ir pan.). Kai kurių veiksmažodžių įvairuoja tik kurio nors laiko formos: saugo : 
saugoja; pūva : pūna : pūsta; kliūna : kliūva; reikė : reikėjo; keliauna : keliauja. tokius 
variantus patogiausia pateikti abėcėliniais sąrašais (plg. KP g 2002: 69–73).

2.3.2.2. Žodžių formų daryba

Žodžių formų darybos variantų nėra daug, nes šiuo atžvilgiu bendrinės lietuvių kalbos 
gramatinė sistema yra nusistovėjusi. Šiame Sąvado skyriuje pateikiami keli įvairuojančios 
veiksmažodžio formų darybos ir prieveiksmių formų darybos atvejai.
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ĮNKR SĄVADAS (25)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrindas 

ir norminė 
ĮnKR vertė

Konkreti 
įvairuo jančių 

reiškinių 
a : b raiška

ĮnKR
a

Kiti 
va riacijos 

nariai 
b (c, d...)

III. MOR-
FOLOGIJA

M

15. ŽoDŽiŲ 
foRMŲ Da-
RYBA

M daryb.

M daryb. 1 veiksmažodžio 
formos 

◒ vns. -(i)ąs, 
-įs; dgs. 
-(i)ą, -į

vns. -(i)an-
tis, -intis;
dgs. 
-(i)antys,
-intys

M daryb. 
1.1

□ es. l. veik. daly-
vių vyr. g. vns. ir 
dgs. tariniui ar jo 
vardinei daliai 
reikšti

[sakė] einąs : einan-
tis [atostogų];
[manėsi] galį : galin-
tys [padėti]

● esamasis 
laikas

būsimasis 
laikas

M daryb. 
1.2

□ liepiamosios nuo-
sakos formų daryba 

tegu(l) eis, teeis : te-
gu(l) eina, teeina

● -ie, -ai -(i)a, -i, -o M daryb. 
1.3

□ liepiamosios 
nuos. 3 asmens for-
mos 

teeinie : teeina;
terašai : terašo

M daryb. 2 prieveiksmių 
formos 

◒ M daryb. 
2.1; dar žr. 
M vrdž. 2.1

□■ ta pati prie-
veiksmių286 leksinė 
reikšmė

ūmiai : ūmai;
akyliai : akylai

◒ -iai -ia M daryb. 
2.1

□ keli aukščiausiojo 
laipsnio prieveiks-
miai

daugiausiai : dau-
giausia;
pirmiausiai : pir-
miausia;
pirmučiausiai : pir-
mučiausia

286	 Prieveiksmių	 formos	 variantai	 priklauso	 nuo	būdvardžių,	 iš	 kurių	 jie	 daromi,	 paradigmos	 (plg.:	 smailas – smailai, 
smailus – smailiai).
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ĮNKR SĄVADAS (25)

I II III IV V VI

samplaikinė 
laipsnio 
forma

vientisinė 
laipsnio 
forma

M daryb. 
2.2; žr. 
M lpsn. 1; 
M lpsn. 2

aukštesniojo ir 
aukščiausiojo laips-
nio formos

labiau gražus, -i : 
gražesnis, -ė;
labiausiai matomas : 
matomiausias

[M daryb. 1.1]. Veikiamosios rūšies esamojo laiko vyriškosios giminės dalyvių vns. ir 
dgs. vardininkas gali būti sudaromas dvejopai: trumposios formos – su galūnėmis -(i)ąs, 
-įs (-(i)ą, -į), ilgosios formos – su priesaga -(i)antis, -intis (-(i)antys, -intys) (žr. DlKg 
2005: 355). Kartais ši variacija ir priskiriama ilgųjų ir trumpųjų formų potipiui. Pažymė-
tina, kad šie variantai nėra dubletai: jie turi tam tikrų vartojimo apribojimų ir yra susiję 
kryžminės distribucijos santykiais287. iš trumpųjų formų nedaromos įvardžiuotinės formos 
(plg. bėgą : bėgantys → bėgantieji). trumpųjų formų vartoseną riboja sintaksinė pozicija: 
sakinyje jos, kaip ir ilgosios, dažniausiai žymi pagrindinį arba šalutinį veiksmą (pavyz-
džiui, [buvo] belekiąs : belekiantis), o ilgosios formos būdingos dalyviams, reiškiantiems 
požymį (DlKg 2005: 355) (pavyzdžiui: Buvo sustabdyti keli belekiantys automobiliai).

³ ³ ³

Susisteminus dažniausiai vartosenoje įvairuojančius gramatinių formų vartojimo ir gra-
matinio žodžių įforminimo reiškinius, matyti nemaža jų įvairovė, kurią lemia skirtinga 
tų reiškinių prigimtis: kitų atmainų, paprastai tarmių, taip pat kitų kalbų įtaka ir vidinės 
kalbos sistemos analogijos. Koks yra kiekybinis šių variacijų pokytis per laiko tarpą, 
turėtų rodyti kiekybiniai tyrimai. Darytina prielaida, kad variantų padaugėjo ir jų kon-
kurencija suintensyvėjo, bendrinės kalbos vartosenai aktyviai sąveikaujant su substan-
dartu, ir tai gali būti laikoma vienu iš bendrinės kalbos destandartizacijos požymių.

Kadangi gramatinė kalbos sistema, palyginti su leksika, kinta daug lėčiau, vartose-
noje funkcionuoja nemaža dalis šios rūšies variacijų, paveldėtų dar iš sovietmečio. Ryš-
kiausių pokyčių dėl anglų kalbos įtakos esama keletas. Pirmiausia tai skaičiaus katego-
rijos variacijos (abstraktieji daiktavardžiai linkę konkretėti ir imami skaičiuoti, pavyzdžiui, 
atsakomybės, ekonomikos, mentalitetai, karjeros, žalos ir pan.). tokiu atveju vienaskaitos 
ir daugiskaitos formos diferencijuojasi, daugiskaita gali leksikalizuotis. Kol šie procesai 
vyksta ir išsitęsia laike, natūralu, kad tai atsispindi įvairuojančioje vartosenoje.

antra – gramatiškai neįformintų naujųjų skolinių rišliuose tekstuose pagausėjimas. 
Žvelgiant į kairiąją ĮnKR sąvado skiltį „Šaltiniai“, matyti, kad tiriamuosiuose kalbos 
rekomendacijų leidiniuose, ypač KPP, šioms variacijoms dėl neaiškių priežasčių beveik 
nebuvo skiriama dėmesio. KP g (2002) knygelėje atsirado atskira dalis „gramatinis žodžių 
įforminimas“, matant, kad viešojoje vartosenoje esama nemažai konkuruojančių šios 
rūšies variantų.

287 Kryžminė (implikacinė) distribucija tarp variantų susiklosto tada, kai tam tikrose pozicijose kalbos vienetai gali būti 
vartojami vietoj vienas kito, o kitose pozicijose jų reikšmės išsiskiria (žr. Miliūnaitė 2009: 200–201).
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2.4. SINTAKSĖ

Sintaksės ĮnKR paprastai skirstomi pagal formaliuosius žymėtojo variacijos nario požy-
mius. galima skirti variantišką gramatinių formų vartojimą: linksnių bei prielinksnių ir 
polinksnių, kurie sudaro žodžių junginius, variantus; įvairių sintaksinių konstrukcijų, 
kurias sudaro neasmenuojamosios veiksmažodžio formos, variantus; sakinių sudarymo, 
žodžių tvarkos, sakinio dalių ir sakinių jungimo būdų variantus, taip pat kitus sintaksės 
lygmens reiškinius. Pažymėtina, kad iki šiol kalbos rekomendacijų leidiniuose nebuvo 
sistemiškai pateikiami sakinio dalių derinimo gimine, skaičiumi ir asmeniu variantai.

Variantiška sintaksinių junginių, konstrukcijų, sakinių sudarymo raiška Sąvade su-
prantama plačiai, taigi pateikiami ne tik vadinamieji sintaksiniai variantai – „visai tos 
pačios reikšmės sintaksinės konstrukcijos“ (Župerka 1983: 28). Variantų lizdus taip pat 
sudaro ir sintaksiniai sinonimai (plg. Valiulytė 1998: 9–12), ir kitokie įvairiais reikšmės 
atspalviais besiskiriantys ir ne visada tos pačios leksinės sudėties sintaksės vienetai288. 
atsižvelgiama į tai, kad sintaksės taisiniuose ten, kur įmanoma, linkstama nurodyti kiek 
galint įvairesnių raiškos būdų, o jų konkretus pasirinkimas paliekamas autoriaus nuožiū-
rai – pagal sakinio ypatumus, kontekstą, autoriaus kalbinius įpročius ir pan.

Sintaksės variantų klasifikacija yra gana išsamiai pateikiama kai kuriuose juos ap-
rašančiuose darbuose (plg. Pupkis 1980: 138–165; Šukys 1998; Šukys 2003: 121–237; KP 
S 1, KP S 2, KP S 3). Pažymėtina, kad linksnių ir prielinksnių variantų grupavimas ne-
mažai priklauso nuo sintaksinės pozicijos. ta pati forma sakinyje gali atlikti skirtingas 
funkcijas, todėl patenka į skirtingus sisteminius potipius. Pavyzdžiui: [pirko] ant išsimo-
kėjimo – būdas [S ant 4.1/vert.]; [pirkinys] ant išsimokėjimo – požymis [S ant 13.2/vert.]. 
nevienoda paprastai esti ir juos atitinkančių norminių variantų forma (pirmu atveju – 
išsimokėtinai; antru – išsimokėtinis [pirkinys]). 

Sintaksės naujovių, palyginti su leksika ar žodžių sandara, atsiranda nedaug. Sąly-
giškai ir naujus sintaksės reiškinius dažniausiai galima vadinti variantais, nes šio lygmens 
pokyčiai paprastai vyksta tik vieniems variantams keičiant kitus, ir tai trunka ilgą laiko 
tarpą (plačiau žr. aitchison 2013: 101–112).

ĮnKR sąvade sintaksės variantai ir naujovės išdėstyti tokia tvarka:

1.  linksnių vartojimas.
2.  Prielinksnių ir polinksnių vartojimas.
3.  neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų vartojimas.
4.  Sakinio dalių ir sakinių jungimas, sakinių sudarymas.
5.  Daiktavardinių (priedėlinių) junginių vartojimas.
6.  Bendrieji žodžių valdymo dalykai.
7.  Derinimas.
8.  Žodžių tvarka.
9.  Sakinių tipai.

288 Pavyzdžiui, variantiška nenorminio vietininko būklėje raiška (būviui, būsenai ar požymiui reikšti) gali būti tokia: [Jau 
dvi paras jis yra] komos būklėje : komos būklės : ištiktas komos; [Šie pastatai jau seniai yra] avarinėje būklėje : avarinės 
būklės : avariniai (plg. KP S 1 2003: 104–105).
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2.4.1. Linksnių vartojimas

linksnių vartojimo variantai ĮnKR sąvade pateikiami įprasta formaliąja tvarka nuo var-
dininko iki šauksmininko. linksnių viduje variantai grupuojami pagal būdingiausias 
funkcijas sakinyje. Skiriama subjekto, objekto, požymio, būvio ir aplinkybių (laiko, vie-
tos, būdo, tikslo ir kt.) raiška, daugiausia remiantis KP S 1 (2003) ir KP S 2 (2003) leidi-
nių sudarymo patirtimi.

jeigu linksnių variantai susiję su tam tikromis reikšminėmis žodžių grupėmis (pvz., 
kreipimosi, skaudėjimo, judėjimo, muzikavimo ir pan. veiksmažodžiai, vietos prieveiksmiai 
ir t. t.), konkrečiõsios raiškos skiltyje pateikiami tokių veiksmažodžių sąrašai (jie daž-
niausiai esti nebaigtiniai).

ĮNKR SĄVADAS (26)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrin-
das ir norminė 

ĮnKR vertė

Konkreti 
įvairuo jančių 

reiškinių 
a : b raiška

ĮnKR
a

Kiti 
va riacijos 

nariai 
b (c, d...)

4. SINTAKSĖ S

1. linKSniŲ 
VaRtojiMaS

vardininkas S vard.

vardininkas S vard. 1 subjektui ar 
objektui reikšti

◓
◒

vardininkas kilmininkas S vard. 1.1 ■ subjektui ar 
objektui reikšti, 
kai pasakomas 
neapibrėžtas daik-
tų kiekis ar daikto 
dalis, ypač su sa-
vaiminio veiksmo 
ar būsenos, atvy-
kimo, radimosi 
veiksmažodžiais

[Šalyje labai] sumažė-
jo vaikai : vaikų.

atsirasti + vardininkas
atsitikti…
atvykti (ateiti, atva-

žiuoti,  atplaukti, at-
skristi…)

būti
daugėti
gausėti
įvykti
kilti
mažėti
pasitaikyti
rastis
…
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ĮNKR SĄVADAS (26)

I II III IV V VI

◒ vardininkas kilminin-
kas, nau-
dininkas, 
galininkas

S vard. 
1.2

■ tarpusavio 
reikšmės įvardžių 
vienas… kitas 
(antras), viena… 
kita (antra) pir-
muoju dėmeniu 
pasakomam ob‑
jektui reikšti289

[Visiems linkiu gerbti] 
vienas kitą : vienam 
kitą;
[Jiems nepavyko] vie-
nas kito : vienam kito 
[įveikti];
[Kokiu atstumu ge-
riausia sodinti medžius 
ir krūmus] vienas nuo 
kito : vieną nuo kito?

◓

◒

vardininkas galininkas S vard. 
1.3/trm.;  
laisv.

□ beasmeniuose 
sakiniuose bend-
raties objektui 
reikšti

[Jau reikia] bulvės : 
bulves [kasti.]

◓

◒

vardininkas galininkas S vard. 
1.4/trm.; 
laisv.

□ su skaudėjimo 
reikšmės veiks-
mažodžiais objek-
tui reikšti

galva : galvą [sopa]

diegti
mausti
niežtėti
perštėti
skaudėti
sopėti
…

●
◒

vardininkas galininkas S vard. 
1.5

□ su skatinamo-
siomis dalelytėmis 
še, te objektui 
reikšti

[Še tau] obuolys : 
obuolį [ir valgyk.]

◓
◒

įvardžio kas var-
dininkas (su 
veiksmažodžio 
(ne)būti asme-
nuojamosiomis 
formomis ir es. 
laiko iii a. veiks-
mažodžiu)

įvardžio 
kas naudi-
ninkas + 
bendratis

S vard. 
1.6/trm.; 
laisv.

□ beasmeniuose 
sakiniuose su-
bjektui reikšti

[Nėra] kas [daržus 
nuravi] : kam [daržų 
nuravėti.]

289	 Išlygų	vardininkui	 kaip	normai	 daroma	beasmeniuose	 sakinuose	 su	veiksmažodžiais,	 kurie	 patys	valdo	naudininką	
(pvz.:	Negerai pavydėti vieni kitiems)	(KP	S	1	2003:	16).
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ĮNKR SĄVADAS (26)

I II III IV V VI

vardininkas S vard. 2 požymiui reikšti

●
◒

vardininkas kilmininkas S vard. 
2.1

■ požymiui reikšti 
simboliniuose mokyklų 
pavadinimuose

mokykla „Ry-
tas“ : „Ryto“ 
mokykla

◓
◒

vardininkas kilmininkas S vard. 
2.2/ofic.

□ požymiui reikšti 
simboliniuose įmonių 
vardų ir švietimo įstai-
gų pavadinimuose (iš-
skyrus mokyklų pavadi-
nimus)

restoranas „Ne-
ringa“ : „Nerin-
gos“ restoranas;
darželis „Vytu-
rėlis“ : „Vyturė-
lio“ darželis

●
◒

vardininkas kilmininkas S vard. 
2.3

■ požymiui reikšti: 
vietų vardams šalia 
bendrinio pavadinimo290

ežeras Dusia : 
Dusios ežeras

vardininkas S vard. 3 būviui reikšti

S vard. 
3.1

būviui reikšti su veiks-
mažodžio vadinti for-
momis

◓
◒

vardininkas: 
vadina (vadi-
no…) kas 

įnagininkas: 
vadina (va-
dino…) kuo

S vard. 
3.1.1

■ su veiksmažodžio va-
dinti (r. „vardą duoti, 
praminti“) formomis, 
būviui reikšti, kai jis 
sakomas daiktavardžiu 
ar kitu daiktavardiškuo-
ju žodžiu

[Tokį reiškinį va-
diname] Saulės 
vėjas : Saulės 
vėju.

●
◒

vardininkas: 
yra (buvo…) 
vadinamas, -a 
koks, -ia

įnagininkas: 
yra (buvo…) 
vadinamas, 
-a kokiu, -ia

S vard. 
3.1.2

■ su veiksmažodžio va-
dinti formomis291, bū-
viui reikšti, kai jis sa-
komas būdvardžiu ar 
būdvardiškuoju žodžiu

[Šie balsiai vadi-
nami] skardieji : 
skar džiaisiais.

S vard. 
3.2

būviui reikšti, kai jis 
sakomas daiktavardžiu 
ar kitu daiktavardiškuo-
ju žodžiu ir pabrėžia-
mas laikinumas, virti-
mas kuo

290	 Išlyga	daroma	žemėlapių,	kelio	ženklų	ir	pan.	informacijai	(pvz.,	ež.	Ilgis).
291	 Pavyzdžiui,	būti vadinamam, -ai	(r. „vardą	turėti“).
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ĮNKR SĄVADAS (26)

I II III IV V VI

◓
◒

vardininkas:
buvo, (būda-
vo…)

[nori 
(trokšta, 
gali…)] būti 
kas

įnagininkas: 
buvo, (būda-
vo…)

[nori 
(trokšta, 
gali…)] 
būti kuo

S vard. 
3.2.1;
plg. 
S įn. 3.1

□ būviui reikšti, 
kai jis sakomas 
daiktavardžiu ar 
kitu daiktavar-
diškuoju žodžiu 
ir pabrėžiamas 
laikinumas, virti-
mas kuo

[Ji galėjo būti gera] teisi-
ninkė : teisininke;
[Jis nesutiktų būti šios ko-
misijos] narys : nariu.

būti
galėti būti
norėti būti
trokšti būti
...

●
◒

vardininkas:
darosi, (darė-
si…)

[nori 
(gali…)] 
darytis kas 

įnagininkas: 
darosi, (da-
rėsi…)

[nori 
(gali…)] 
darytis 
kuo

S vard. 
3.2.2

□ būviui reikšti, 
kai jis sakomas 
daiktavardžiu ar 
kitu daiktavar-
diškuoju žodžiu 
ir pabrėžiamas 
virtimas kuo

[Jis darosi] didelis tingi-
nys : dideliu tinginiu.

darytis
galėti darytis
norėti darytis
...

●
◒

vardininkas:
dedasi,
(dėjosi…)

[nori 
(gali…)] 
dėtis kas

įnagininkas: 
dedasi, (dė-
josi…)

[nori 
(gali…)] 
dėtis kuo

S vard. 
3.2.3

□ būviui reikšti, 
kai jis sakomas 
daiktavardžiu ar 
kitu daiktavar-
diškuoju žodžiu 
ir pabrėžiamas 
laikinumas

[Jie dedasi] dideli turtuo-
liai : dideliais turtuoliais.

dėtis
galėti dėtis
norėti dėtis
...

●
◒

vardininkas:
jaučiasi, (jau-
tėsi…)

[nori 
(gali…)] 
jaustis kas

įnagininkas: 
jaučiasi, 
(jautėsi…)

[nori 
(gali…)] 
jaustis kuo

S vard. 
3.2.4

□ būviui reikšti, 
kai jis sakomas 
daiktavardžiu ar 
kitu daiktavar-
diškuoju žodžiu 
ir pabrėžiamas 
laikinumas

[Tuose rūmuose jis jautė-
si] pastumdėlis : pastum-
dėliu.

jaustis
galėti jaustis
norėti jaustis
turėti jaustis
...

◓
◒

vardininkas:
pasijunta,
(pasijuto…)

[nori 
(gali…)] 
pasijusti 
kas

įnagininkas:
pasijunta,
(pasijuto…)

[nori 
(gali…)] 
pasijusti 
kuo

S vard. 
3.2.5

□ būviui reikšti, 
kai jis sakomas 
daiktavardžiu ar 
kitu daiktavar-
diškuoju žodžiu 
ir pabrėžiamas 
laikinumas

[Pagaliau jis pasijuto] 
nugalėtojas : nugalėtoju.

pasijusti
galėti pasijusti
norėti pasijusti
turėti pasijusti
...
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ĮNKR SĄVADAS (26)

I II III IV V VI

●
◒

vardininkas:
tampa 
(tapo…)

[nori 
(gali…)] 
tapti kas

įnagininkas: 
tampa 
(tapo…)

[nori 
(gali…)] 
tapti kuo

S vard. 
3.2.6292

□ būviui reikšti, 
kai jis sakomas 
daiktavardžiu ar 
kitu daiktavardiš-
kuoju žodžiu ir 
pabrėžiamas laiki-
numas, virtimas 
kuo

[Jis neseniai tapo] 
direktorius : direk-
torium.

tapti
galėti tapti
norėti tapti
...

vardininkas S vard. 4 kiekiui reikšti

●
◒

vardininkas:
(ne) daugiau 
kas, (ne) ma-
žiau kas

(ne) daugiau 
kaip kas 
(ką), (ne) 
mažiau kas 
(ką); ~

S vard. 4.1 ■ lyginamosiose 
kiekio konstrukci-
jose

[Čia turi būti laisvos 
ne mažiau] ketu-
rios : kaip keturios 
[vietos.]

vardininkas S vard. 5 laikui reikšti

◓
◒

vardininkas galininkas S vard. 5.1 □ laiko trukmei 
reikšti

Antra savaitė : Ant-
rą savaitę [jis čia 
nesirodo.]

◓
◒

vardininkas galininkas S vard. 5.2 □ veiksmo daž-
niui reikšti

[Skambina] kas va-
karas : kas vakarą.

vardininkas S vard. 6 vietai reikšti

●
◒

vardininkas per ką; už 
ko

S vard. 11 □ atstumui reikšti [Šulinys – ] penki 
metrai : per penkis 
metrus; už penkių 
metrų [nuo namo.]

vardininkas S vard. 7 kreipiniui reikšti

◓
◒
●

vardininkas šauksminin-
kas

S vard. 7.1; 
dar žr. S der. 
3.1/nauj.; 
vert.

■ kreipiniui 
reikšti

Vairuotojas, : Vai-
ruotojau, [sustokit 
čia.]

◓
◒

vardininkas:
ponas

šauksminin-
kas: pone

S vard. 
7.2/laisv.

□ priedėliui ponas 
prie kitu daikta-
vardžiu pasakomo 
kreipinio reikšti

Ponas : Pone [Vy-
tautai, o kokia jūsų 
nuomonė šiuo klau-
simu?]

292	 KP	S	1	2003:	20	rekomendacijoje	vardininkas	pažymėtas	kaip	tarminis	ir	pasenęs,	tačiau	dabartinėje	vartosenoje	matyti,	
kad	jis	yra	atgijęs	(gali	būti,	perdėtai	vengiant	įnagininko).
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●
◒

vardininkas šauksmi-
ninkas

S vard. 7.3 □ kai kalbama 
apibendrintai

[Ir žinok,] žmogus : 
žmogau, [kada tai 
baigsis.]

kilmininkas S kilm.

kilmininkas S kilm. 1 objektui reikšti

◓
◒

prieiti ko prieiti prie 
ko;
prieiti ką; ~

S kilm. 1.1 ■ objektui 
reikšti

[Pagaliau buvo] pri-
eita išvados : prie iš-
vados, prieita išvada 
[, kad darbui įvertinti 
reikia skirti papildo-
mą recenzentą.]

prieiti
išvadą
nuomonę
...

◓
◒

siekti ko siekti ką S kilm. 1.2 ■ objektui 
reikšti; siekti 
(kiekio reikš-
me)

[Projekto sąmata] 
siekia penkių tūkstan-
čių : penkis tūkstan-
čius [eurų.]

◓
◒

pasiekti ko pasiekti ką S kilm. 1.3 ■ objektui 
(siekiamojo da-
lyko visumai) 
reikšti

[Pagaliau muzikan-
tas] pasiekė laukto 
pripažinimo : lauktą 
pripažinimą.

●
◒

reikalauti ko reikalauti 
iš ko;
reikalauti + 
šalutinis sa-
kinys

S kilm. 1.4;
dar žr. S gal. 
1.3.12a/vert.; S 
gal. 1.3.12b/
vert.; S pas 
3.1.9/vert.

■ objektui 
reikšti, kalbant 
apie asmenis, iš 
kurių reikalau-
jama

[Komisija] pareikala-
vo buhalterijos : iš 
buhalterijos [patiks-
linti; kad buhalterija 
patikslintų] [darbo 
sąmatą.]

◓
◒

kilmininkas įnagininkas S kilm. 1.5 □ objektui 
reikšti su atsiri-
bojimo veiks-
mažodžiais

bodėtis
kratytis

●
◒

bodėtis ko bodėtis kuo S kilm. 1.5.1 □ objektui 
reikšti

bodisi [tuščių] pokal-
bių : [tuščiais] po-
kalbiais
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◓
◒

kratytis ko kratytis 
kuo

S kilm. 
1.5.2;
žr. S įn. 
1.11.1

objektui reikšti kratosi [tokiu] darbu : 
[tokio] darbo

kratytis
atsikratyti
nusikratyti

●
◒

kilmininkas už ko S kilm. 
1.6

□ objektui reikšti 
su kai kuriais įsitvė-
rimo, įsikibimo 
reikšmės veiksmažo-
džiais

[Lipk atsargiai ir] laiky-
kis turėklų : už turėklų.

griebtis
laikytis
kabintis
tvertis 

įsitverti
nusitverti
...

●
◓

kilmininkas prie ko S kilm. 
1.7/sen.

□ objektui reikšti 
su lietimosi reikšmės 
veiksmažodžiais

[Kažkas tamsoje] prisi-
lietė manęs : prie manęs.

liestis
prisiliesti

S kilm. 
1.8

objekto daliai 
reikšti

◓
◒

kilmininkas galininkas S kilm. 
1.8.1

■ objekto daliai 
reikšti, kai abstrak-
tus dalykas neskai-
domas arba turi ne-
dalijamos reikšmės 
ypatybę

pareiškė [jai] užuojau-
tos : užuojautą;
[Klimato atšilimas] turi 
didžiulės įtakos : didžiulę 
įtaką [gyvūnų populiacijų 
pokyčiams.]

◓
◒

kilmininkas galininkas S kilm. 
1.8.2

a (neapibrėžtam kie-
kiui ar daliai) ↔ b 
(apibrėžtam kiekiui 
ar visumai) reikšti

[Dar turim] vilties : viltį 
[viską baigti laiku];
[Ši spalva suteikia inter-
jerui] ypatingo žavesio : 
ypatingą žavesį.

●
◒

kilmininkas galininkas S kilm. 
1.8.3

a (prašant trumpai 
pasinaudoti kokiu 
daiktu) ↔ b (tiesio-
giniam objektui 
reikšti)

[Paskolink] pieštuko : 
pieštuką.
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S kilm. 1.9 objektui (veiksmo paty-
rėjui) reikšti

◓
◒

kilmininkas naudi-
ninkas

S kilm. 1.9.1 ■ veiksmo patyrėjui 
reikšti, kai nusakomas 
poveikis asmeniui ar gy-
vūnui ir nepabrėžiamas 
priklausymas

Pažvelgiau į jo 
[akis] : jam į [akis.]

◓
◒

kilmininkas naudi-
ninkas

S kilm. 1.9.2 a (priklausymui reikšti) 
↔ b (veiksmo patyrėjui 
reikšti)

Jo : Jam [širdis] 
pradėjo [smarkiau] 
plakti.

S kilm. 1.10 adresatui reikšti su kai 
kuriais kreipimosi reikš-
mės veiksmažodžiais

kilmininkas gali-
ninkas

S kilm. 
1.10.1;
žr. S gal. 
1.10.2; 
S gal. 1.10.3

adresatui reikšti Paklausiau tėvą : 
tėvo [, kur padėjo 
krepšį.];
Paprašėm kaimyną : 
kaimyno [palaukti.]

klausti
paklausti

prašyti
paprašyti

kilmininkas gali-
ninkas

S kilm. 
1.10.2

adresatui reikšti klausti
paklausti

prašyti
paprašyti

●
◒

klausti ko klausti 
ką

S kilm. 
1.10.2.1; 
dar žr. 
S pas 
3.1.3/vert.

□ adresatui reikšti, kai 
šalia yra kitas kilminin-
kas ir susidaro dvipras-
mybė

Paklausk žmogaus : 
žmogų [kelio.]

●
◒

prašyti ko prašyti 
ką

S kilm. 
1.10.2.2; 
dar žr. S 
pas 
3.1.7/vert.

□ adresatui reikšti, kai 
šalia yra kitas kilminin-
kas ir susidaro dvipras-
mybė

Paprašysiu tėvo : 
tėvą [įrankių.]
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kilmininkas S kilm. 
1.11;
žr. M gim. 
2.1.3

bevardės giminės 
reikšme

[Iš] pasakyto : to, kas 
pasakyta, [aiškėja…]

kilmininkas S kilm. 2 laikui reikšti

kilmininkas S kilm. 2.1;
žr. M gim. 
5.1/vert.

laikui reikšti Kelinto : Kelinta [šian-
dien?]

kilmininkas S kilm. 3 lyginamajam kie-
kiui reikšti

◓
◒

kilmininkas lygina-
mosios 
kaip 
(negu, 
nei) 
konst-
rukcijos; 
~

S kilm. 
3.1/sen.

■ lyginamajam kie-
kiui su aukštesniojo 
laipsnio būdvardžiais 
reikšti

[Tas pastatas] ne že-
mesnis penkiolikos : 
kaip penkiolika : negu 
penkiolika [aukštų.]

◓
◒

kilmininkas lygina-
mosios 
kaip 
(negu, 
nei) 
konst-
rukcijos; 
~

S kilm. 3.2 ■ lyginamajam kie-
kiui su aukštesniojo 
laipsnio prieveiks-
miais reikšti

[Žmonių atėjo] ne ma-
žiau dviejų šimtų : ne 
mažiau kaip (negu, nei) 
du šimtai;
[Būsiu išvykęs] ne il-
giau savaitės : ne ilgiau 
kaip (negu, nei) savaitę.

(ne) daugiau293

(ne) mažiau
(ne) ilgiau
(ne) trumpiau
(ne) aukščiau
(ne) žemiau
(ne) anksčiau
(ne) vėliau
…

293	 Junginiuose	su	prieveiksmiais	(ne) daugiau, (ne) mažiau	atskiriami	su	objekto	kilmininku	einantys	skaitvardžiai	(pvz.,	
daugiau penkių [kartų]; ne mažiau dešimties [metų])	 ir	kiekio	reikšmės	daiktavardžiai	 (pvz.,	ne daugiau kilogramo; 
mažiau hektaro).	Pirmieji	junginiai	su	skaitvardžiais	buvo	laikomi	didžiosiomis	klaidomis	(KP	S	1	2003:	27–29).
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kilmininkas S kilm. 4 vietai reikšti

●
◒

kilmininkas nuo ko; 
~

S kilm. 4.1 □ vietai reikšti 
su aukštesniojo 
laipsnio prieveiks-
miais

[Lietuva yra] piečiau La-
tvijos : piečiau nuo [Latvi-
jos] : į pietus nuo [Latvi-
jos.]

dešiniau
kairiau
piečiau
šiauriau
ryčiau
vakariau
įpiečiau
pietryčiau
…

S kilm. 4.2
žr. S gal. 
5.1

vietai reikšti su 
kai kuriais būdo 
prieveiksmiais

[Prasmego] kiaurai žemę : 
žemės.

įkypai
įstrižai
išilgai
kiaurai
skersai
skradžiai
…

kilmininkas S kilm. 5 tikslui reikšti

kilmininkas su kuo S kilm. 5.1 tikslui reikšti 
junginiuose su kai 
kuriais žodžių 
junginiais

vykti vizito
lankytis vizito

●
◒

vykti vizito vykti su 
vizitu

S kilm. 
5.1.1

□ tikslui reikšti [Premjeras] išvyko [oficia-
laus] vizito : su [oficialiu] 
vizitu [į Kiniją.]

●
◒

lankytis 
vizito

lankytis 
su vizitu

S kilm. 
5.1.2

□ tikslui reikšti [Lenkijos prezidentas] lan-
kysis vizito : su vizitu [ki-
tais metais.]
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●
◒

kilmininkas į ką; kur; 
bend-
ratis

S kilm. 5.2/
knyg.

□ tikslui reikšti 
su slinkties ir sie-
kimo reikšmės 
veiksmažodžiais

[Po savaitės vėl visi] rin-
kosi posėdžio : į posėdį 
(posėdžiauti).

kviesti
rinktis
vykti
...

●
◒

kilmininkas bendratis; 
kilminin-
kas + 
bend ratis

S kilm. 5.3 □ tikslui reikšti 
su slinkties ir sie-
kimo reikšmės 
veiksmažodžiais

[Giminės išvyko] ato-
stogų : atostogauti 
[į Kretą.]

kviesti
eiti
rinktis
vykti
...

kilmininkas S kilm. 6 požymiui reikšti

◓
◒

(abstraktusis 
veiksmažo-
dinis koky-
bės) kilmi-
ninkas (su 
veiksmo 
reikšmės at-
spalviu)

dalyvis S kilm. 
6.1a/vert.; 
spec.

■ esminiam po-
žymiui reikšti

šalto rūkymo : šaltai rū-
kytas [kumpis]

◓
◒

(abstraktusis 
būdvardinis 
kokybės) 
kilmininkas

būdvardis S kilm. 
6.1b/vert.; 
spec.

■ esminiam po-
žymiui reikšti

pirmo būtinumo (reikš-
mingumo, svarbumo), pir-
mos būtinybės : būtiniau-
sias, -ia (reikšmingiau-
sias, -ia, svarbiausias, -ia)

◓
◒

(abstraktusis 
būdvardinis 
ar daiktavar-
dinis koky-
bės) kilmi-
ninkas

būdvardis 
su prie-
veiksmiu; 
~

S kilm. 6.2 □ požymiui 
reikšti

pasakiško grožio : pasa-
kiškai gražus [slėnis]
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◓
◒

(abstraktusis 
veiksmažo-
dinis koky-
bės) kilmi-
ninkas

dalyvis S kilm. 6.3 □■ požymiui su 
laiko ar vietos 
atspalviu reikšti

[penkiasdešimt šeštų 
metų] gimimo : gimęs, 
-usi [penkiasdešimt šeš-
tais metais];
[Jis] kilimo : kilęs [nuo 
Anykščių.]

gimimo
kilimo

●
◒

(abstraktusis 
veiksmažo-
dinis) kilmi-
ninkas (be 
pažyminių)

įvardžiuo-
tinis nevei-
kiamasis 
dalyvis

S kilm. 
6.4/spec.

■ daikto požy-
miui reikšti

laukimo : laukiamoji 
[salė]

●
◒

kilmininkas 
(su būtinuo-
ju pažy-
miniu)

būdvardis, 
dalyvis; ~

S kilm. 6.5;
dar žr. S 
vt. 5.1

□ požymiui su 
būsenos atspalviu 
reikšti

[Jį išvežė] šoko būsenos : 
ištiktą šoko;
[Ji šiandien] geros nuo-
taikos : gerai nusiteikusi.

◓
◒

kilmininkas priesagos 
-inis, -ė 
būdvardis

S kilm. 
6.6/laisv.; 
plg. S kilm. 
6.7/spec.; 
S iš 6.4

□ daikto požy-
miui (medžiagai, 
iš ko kas padary-
ta) reikšti

lino : lininiai [audiniai]

●
◒

kilmininkas priesagos 
-inis, -ė 
būdvardis

S kilm. 
6.7/spec.;
plg. S kilm. 
6.6/laisv.

■ daikto (gami-
nio) požymiui 
reikšti

keramikos : keraminės 
[plytelės]

◒ kilmininkas 
(be pažymi-
mojo žodžio)

kilminin-
kas (su pa-
žymimuoju 
žodžiu)

S kilm. 6.8 ■ požymiui 
reikšti prekių pa-
vadinimuose

„Sodžiaus“ : „Sodžiaus“ 
majonezas

●
◒

kilmininkas priesagos 
-inis, -ė 
būdvardis

S kilm. 6.9;
plg. ŽS 
-inis 12

a (tiesioginiam 
priklausymui 
reikšti) ↔ b 
(daikto rūšiai, pa-
skirčiai reikšti)

visuomenės [darbas] : vi-
suomeninis [darbas]
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●
◒

kilmininkas priesagos 
-iškas, -ė 
būdvardis

S kilm. 
6.10;
plg. ŽS 
-iškas 8;
ŽS -iškas 
9/sen.

a (tiesioginiam pri-
klausymui reikšti) 
↔ b (daikto rūšiai, 
paskirčiai su koky-
binės reikšmės at-
spalviu reikšti)

moterų [suvažiavi-
mas] : moteriški [dra-
bužiai]

●
◒

kilmininkas naudi-
ninkas

S kilm. 
6.11

a (daikto požymiui – 
tipui, rūšiai reikšti) 
↔ b (paskirčiai pa-
brėžti)

šiukšlių [dėžė] : 
[dėžė] šiukšlėms

kilmininkas S kilm. 7 išskirčiai reikšti

◓
◒

kilmininkas iš ko S kilm. 7.1 □ išskirčiai reikšti [vienas] garsiausių : iš 
garsiausių [dailininkų]

naudininkas S naud.

naudininkas S naud. 1 objektui reikšti

naudininkas S naud. 1.1 objektui reikšti su 
kai kuriais veiksma-
žodžiais ir daikta-
vardžiais

adaptacija, adaptuotis
atitikti

atitikimas
atitiktis
atitikmuo

atsilaikyti
indėlis
kreipti dėmesį
kurstyti

pakurstyti
linkti

būti linkusiam, -iai
nusikaltimas
panašus, -i

panašumas
pasitikėti 

pasitikėjimas
pasižiūrėti
pastūmėti
pereiti
prisidėti
piktintis

pasipiktinimas
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prisirišimas
prisitaikyti

prisitaikymas
sutelkti dėmesį
taikstytis
tikėti

tikėjimas
užjausti
vertinti

◒ adapta-
cija kam

adaptacija prie 
ko

S naud. 
1.1.1

■ objektui 
reikšti

adaptacija [naujoms] sąly-
goms : prie [naujų] sąlygų

◒ adaptuo-
tis kam

adaptuotis prie 
ko

S naud. 
1.1.2

■ objektui 
reikšti

[sunkiai] adaptuojasi naujam 
klimatui : prie naujo klimato

◒ atitiki-
mas kam

ko atitikimas; 
atitikimas ko; 
sutikimas su 
kuo; šalutinis 
sakinys; ~

S naud. 
1.1.3

■ objektui 
reikšti

[Pažymėtas ataskaitos] nea-
titikimas kalendoriniam pla-
nui : ataskaitos ir kalendori-
nio plano neatitikimas (ata-
skaitos nesutikimas su kalen-
doriniu planu).

◓
◒

atitikti 
kam

atitikti ką; ~ S naud. 
1.1.4/
vert.

■ objektui 
reikšti

[Veiksmai] neatitinka pla-
nui : plano.

◒ atitiktis 
kam

atitiktis (atitiki-
mas) ko; ko ati-
tiktis (atitiki-
mas); sutikimas 
su kuo; šalutinis 
sakinys; ~

S naud. 
1.1.5a

□ objektui 
reikšti

[įstatymo] atitiktis Konstitu-
cijai : atitiktis (atitikimas) 
Konstitucijos (sutikimas su 
Konstitucija)

◓ atitik-
muo 
kam

ko atitikmuo S naud. 
1.1.5b

■ objektui 
reikšti

[Koks yra] atitikmuo [šiems] 
ornamentams : [šių] orna-
mentų ati tikmuo?

◒ atsilai-
kyti kam

atsilaikyti prieš 
ką

S naud. 
1.1.6

■ objektui 
reikšti

[Sunku] atsilaikyti [tokiam] 
spaudimui : prieš [tokį] 
spaudimą.

◒ indėlis 
kam

indėlis į ką S naud. 
1.1.7

■ objektui 
reikšti

[Įvertintas jo] indėlis [Lietu-
vos] sportui : į [Lietuvos] 
sportą.
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◓
◒

kreipti 
dėmesį 
kam

kreipti dėme-
sį į ką

S naud. 1.1.8/
vert.

■ objektui 
reikšti

nekreipia dėmesio mais-
tui : į maistą

◒ kurstyti 
kam

kurstyti + 
bend ratis; 
pastūmėti 
į ką; ~

S naud. 1.1.9 ■ objektui 
reikšti

kursto nusikaltimams : 
nusikalsti (pastūmėja į 
nusikaltimus);
pakurstė [naujiems] ne-
sutarimams : [naujus] 
nesutarimus

pakurstyti

◓
◒

linkti 
kam;
būti lin-
kusiam, 
-iai kam

linkti į ką; 
linkti prie ko;
būti linku-
siam, -iai į 
ką (prie ko); 
~

S naud. 1.1.10/
vert.

■ objektui 
reikšti

linksta [visokiems] nuo-
tykiams : į [visokius] 
nuotykius

◒ nusikal-
timas 
kam

koks nusikal-
timas; nusi-
kaltimas, su-
sijęs su kuo

S naud. 1.1.11/
spec.

■ objektui 
reikšti (nusikalti-
mo rūšiai apibū-
dinti, kai nusikal-
timo objektas ne-
gali būti veiksmo 
adresatas)

nusikaltimai finansams : 
finansiniai nusikaltimai

◒ panašu-
mas kam

panašumas 
į ką

S naud. 1.1.12/
vert.; dar žr. S 
su 6.2.10

■ objektui 
reikšti

[Jos] panašumas bro-
liui : į brolį [nestebina.]

◓
◒

panašus, 
-i kam

panašus, -i 
į ką

S naud. 1.1.13/
vert.; dar žr. S 
su 6.2.11

■ objektui 
reikšti

[Patikėjo, kad atrado] 
sau panašų : į save pa-
našų [žmogų.]

◓
◒

pasipik-
tinimas 
kam

pasipiktini-
mas kuo

S naud. 1.1.14/
sen.;
dar žr. S naud. 
1.1.19/sen.

■ objektui 
reikšti

[Žmonės išreiškė] pasi-
piktinimą [tokiems] 
veiksmams : [tokiais] 
veiksmais.

◓
◒

pasitikė-
jimas 
kam

pasitikėjimas 
kuo

S naud. 
1.1.15a/vert.

■ objektui 
reikšti

[Išreikštas] nepasitikėji-
mas ministrui : ministru.
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◓
◒

pasitikė-
ti kam

pasitikėti kuo S naud. 
1.1.15b/vert.

■ objektui 
reikšti

Jam : Juo pasitikėti [visiškai 
negalima.]

◓ pasižiū-
rėti kam

pasižiūrėti į 
ką

S naud. 
1.1.16/vert.; 
psn.

■ objektui 
reikšti

[Atidžiau] pasižiūrėkime 
[mokslininko] gyvenimui : į 
[mokslininko] gyvenimą; įsi-
žiūrėkime į [mokslininko] 
gyvenimą.

◒ pastū-
mėti 
kam

pastūmėti į 
ką; pastūmėti 
+ bendratis

S naud. 
1.1.17/vert.

■ objektui 
reikšti

[Kas juos] pastūmėjo nusi-
kaltimui : į nusikaltimą (nu-
sikalsti)?

◓ pereiti iš 
ko kam

pereiti iš ko į 
ką; ~

S naud. 
1.1.18

□■ objektui 
reikšti

[Įpročiai] pereina [iš tėvų] 
vaikams : į vaikus (atitenka 
vaikams.)

◓ piktintis 
kam

piktintis kuo S naud. 
1.1.19/sen.;
dar žr. 
S naud. 
1.1.14

■ objektui 
reikšti

[Daug kas] pasipiktino [to-
kiam] potvarkiui : [tokiu] 
potvarkiu.

◓ prisidėti 
kam

prisidėti prie 
ko

S naud. 
1.1.20/psn.

■ objektui 
reikšti

[Rašytojas daug] prisidėjo 
[šiems] ryšiams tobulinti : 
prie [šių] ryšių tobulinimo.

◓ prisiriši-
mas kam

prisirišimas 
prie ko

S naud. 
1.1.21/psn.

■ objektui 
reikšti

[Diskutavo apie vaikų] prisi-
rišimą tėvams : prie tėvų.

◒ prisitai-
kymas 
kam

prisitaikymas 
prie ko

S naud. 
1.1.22a/vert.

■ objektui 
reikšti

prisitaikymas [atšiauriam] 
klimatui : prie [atšiauraus] 
klimato

◓
◒

prisitai-
kyti kam

prisitaikyti 
prie ko

S naud. 
1.1.22b/vert.

■ objektui 
reikšti

[Gėlė jau] prisitaikė [nau-
joms] sąlygoms : prie [nau-
jų] sąlygų.

◓
◒

sutelkti 
dėmesį 
kam

sutelkti dė-
mesį į ką

S naud. 
1.1.23/vert.

■ objektui 
reikšti

Sutelkite dėmesį ekranui : į 
ekraną.

◓
◒

taikstytis 
kam

taikstytis su 
kuo

S naud. 
1.1.24/vert.

■ objektui 
reikšti

[Užteks] taikstytis [tokiam] 
paviršutiniškumui : prie [to-
kio] paviršutiniškumo.
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◒ tikėjimas 
kam

tikėjimas ko; 
ko tikėjimas

S naud. 
1.1.25a; dar žr. 
S į 3.1.13

■ objektui 
reikšti (antgam-
tinių jėgų egzis-
tavimo r.)

tikėjimas Dievui : Dievo 
tikėjimas (tikėjimas 
Dievo)

◒ tikėjimas 
kam

tikėjimas kuo S naud. 
1.1.25b; dar 
žr. S į 3.1.14

■ objektui 
reikšti (pasitikė-
jimo ir kliovi-
mosi r.)

tikėjimas žodžiams : žo-
džiais

◓
◒

tikėti 
kam

tikėti ką S naud. 
1.1.26a; dar žr. 
S gal. 1.5.3; 
S įn. 1.9; 
S į 3.1.14

■ objektui 
reikšti (antgam-
tinių jėgų egzis-
tavimo r.)

tiki Dievui : Dievą

◓
◒

tikėti 
kam

tikėti kuo S naud. 
1.1.26b; dar 
žr. S gal. 
1.5.3; S įn. 1.9

■ objektui 
reikšti (pasitikė-
jimo ir kliovi-
mosi r.)

[Niekas] jam : juo netiki.

◓
◒

užjausti 
kam

užjausti ką S naud. 
1.1.27/vert.

■ objektui 
reikšti

[Labai] užjautėme kai-
mynui : kaimyną.

◒ vertinti 
kam

vertinti kuo S naud. 1.1.28 ■ objektui 
reikšti (vertini-
mo sistemos 
reikšme)

[Rašinį man] įvertino aš-
tuonetui : aštuonetu.

naudi-
ninkas

S naud. 1.2 objektui reikšti 
su kai kuriais 
būdvardžiais (ir 
jų abstraktais ar 
būdvardiniais 
prieveiksmiais)

godus, -i
godumas
godulys

lygiagretus, -i
lygiagrečiai

šykštus, -i

◒ godumas 
(godu-
lys) kam

godumas 
(godulys) ko

S naud. 1.2.1a ■ objektui 
reikšti

godulys naujienoms : 
naujienų godulys

◒ godus, -i 
kam

godus, -i ko S naud. 1.2.1b ■ objektui 
reikšti

godus pinigams : pinigų

◒ lygia-
grečiai 
kam

lygiagrečiai 
su kuo

S naud. 1.2.3 ■ objektui 
reikšti

[Kelias eina] lygiagrečiai 
geležinkeliui : su geležin-
keliu.
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◒ lygia-
gretus, 
-i kam

lygiagretus, -i 
su kuo

S naud. 
1.2.2

■ objektui 
reikšti

[kraštinė] lygiagreti [ki-
tai] kraštinei : su [kita] 
kraštine

◓
◒

šykštus, 
-i kam

šykštus, -i ko S naud. 
1.2.4

■ objektui 
reikšti

šykštus [geriems] žo-
džiams : [gerų] žodžių

naudi-
ninkas

S naud. 
1.3

turinio objektui 
reikšti ir reiški-
niui apibūdinti 
su kai kuriais 
veiksmažodinės 
kilmės daikta-
vardžiais

kaina
nuolaida
nuostolis
paklausa
polinkis
pomėgis
poreikis
potraukis
reikalavimai

◓ kaina 
kam

kieno kaina S naud. 
1.3.1

□ turinio 
objektui reikšti

[Nustatyta] kaina krep-
šiams : krepšių kaina

◒ nuolai-
da kam

kieno nuolaida S naud. 
1.3.2

□ turinio 
objektui reikšti

Nuolaida arbatai : Arba-
tos nuolaida [pasiteisino.]

◓ nuosto-
lis kam

ko nuostolis S naud. 
1.3.3

□ turinio 
objektui reikšti

[Nustatytas] nuostolis 
šimtui eurų : šimto eurų 
[nuostolis.]

◓
◒

paklau-
sa kam

kieno paklausa S naud. 
1.3.4

□ turinio 
objektui reikšti

[Išaugo] paklausa šildy-
tuvams : šildytuvų pa-
klausa.

◓
◒

polinkis 
kam

ko polinkis; polinkis 
į ką; polinkis prie 
ko; polinkis + ben-
dratis

S naud. 
1.3.5

□ turinio 
objektui reikšti

polinkis muzikai : į muzi-
ką (prie muzikos)

◓
◒

pomėgis 
kam

ko pomėgis; pomė-
gis + bendratis

S naud. 
1.3.6

□ turinio 
objektui reikšti

pomėgis [gražiems] daik-
tams : [gražių] daiktų 
pomėgis

◓
◒

poreikis 
kam

ko poreikis; porei-
kis + bendratis

S naud. 
1.3.7

□ turinio 
objektui reikšti

poreikis [kokybiškoms] 
prekėms : [kokybiškų] 
prekių poreikis

◓
◒

potrau-
kis kam

ko potraukis; po-
traukis į ką; po-
traukis prie ko; po-
traukis + bend ratis

S naud. 
1.3.8; 
dar žr. 
S į 4.3

□ turinio 
objektui reikšti

[Išsivystė] potraukis 
[migdomiesiems] vais-
tams : [migdomųjų] vais-
tų potraukis.
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◒ reikalavi-
mai kam

ko reikalavimai; 
reikalavimai dėl 
ko; ~

S naud. 
1.3.9

□ turinio objek-
tui reikšti, kai 
kalbama apie vei-
klos sritį, tam ti-
krą įforminimo 
tvarką

reikalavimai [ma-
gistro] darbams : 
[magistro] darbų 
reikalavimai (rei-
kalavimai, kaip ra-
šyti magistro dar-
bus)

◒ (veiksma-
žodinių 
abstraktų) 
naudininkas

bendratis S naud. 
1.4/knyg.

□ objektui reikš-
ti

[pasirengė] kovai : 
kovoti [iki galo]

naudininkas ~ S naud. 
1.5; žr. M 
gim. 2.1.4

vyriškoji giminė 
vns. naudininko 
pozicijoje

[balsuos, ar pritar-
ti] pasiūlytam : 
tam, kas pasiūlyta

naudininkas S naud. 2 subjektui reikšti

◓
◒

naudininkas 
+ neigiama 
bendratis

vardininkas + būsi-
masis laikas (nei-
giamoji forma); 
vardininkas + taria-
moji nuosaka (nei-
giamoji forma); ~

S naud. 
2.1

■ subjektui 
reikšti, kai nuro-
domas neturintis 
ar negalintis vyk-
ti veiksmas

Jam [atpildo] neiš-
vengti : Jis [atpil-
do] neišvengs; Jai 
[to] nepakelti : Ji 
[to] nepakeltų.

naudininkas S naud. 3 būviui reikšti

◒ naudininkas (dvejybinis) gali-
ninkas; vardininkas; 
~

S naud. 
3.1

■ būviui reikšti, 
kai subjektas 
reiškiamas ne 
naudininku 

[Raginame jus] 
būti atidesniems : 
atidesnius.

naudininkas S naud. 4 požymiui reikšti

◓
◒

naudininkas kilmininkas; ~ S naud. 
4.1

■ daikto požy-
miui reikšti, 
kai nežymima pa-
skirtis

[nuostolis] 200 
Eur sumai : 
200 Eur (sumos) 
[nuostolis]

◒ naudininkas kilmininkas S naud. 
4.2

■ įmonių, įstaigų, 
organizacijų pa-
dalinių ir veiklos 
barų vadovų pa-
reigybėms pagal 
veiklos sritį pava-
dinti

inspektorius koky-
bei : kokybės ins-
pektorius
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◓
◒

daina 
žodžiams 
(tekstui)

daina pagal žo-
džius (tekstą); 
~

S naud. 
4.3; dar 
žr. S įn. 
8.1

■ daikto požy-
miui reikšti, kai 
nurodoma, kuo 
remiamasi

[atliko] dainą [P. Širvio] žo-
džiams : pagal [P. Širvio] žo-
džius

◓
◒

naudi-
ninkas

(vardo) kilmi-
ninkas; būdvar-
dis; ~

S naud. 
4.4

■ daikto rūšiai, 
o ne paskirčiai 
reikšti – papras-
tai sudėtiniuose 
terminuose

drabužiai vaikams : vaikiški 
drabužiai;
tepalas batams : batų tepalas

◓
◒
●

naudi-
ninkas + 
bendratis

bendratis + ga-
lininkas; kaip + 
šalutinis saki-
nys; ~

S naud. 
4.5

□■ apibūdinti 
dalykui, pasaky-
tam daiktavar-
džiu, nereiškian-
čiu priemonės

[Turi] leidimą šautuvui lai-
kyti : laikyti šautuvą;
Nurodymai paraiškai pateik-
ti : [,] kaip pateikti paraišką.

eilė
galimybės
leidimas
nurodymas
nutarimas
paraiška
pasiūlymas
planas
prašymas
sutartis
užsakymas
...

◒ naudinin-
kas + 
bendratis

bendratis + ga-
lininkas; kaip + 
šalutinis saki-
nys; ~

S naud. 
4.6

□ apibūdinti da-
lykui, pasaky-
tam daiktavar-
džiu, turinčiu 
priemonės at-
spalvį

[konkursas] pareigoms eiti : 
eiti pareigas;
būdas [dviračių] vagystėms 
sustabdyti : [,] kaip sustab-
dyti [dviračių] vagystes

būdas
disertacija
komisija
konkursas
metodas
mitingas
turnyras
vadovas („knyga“)
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naudi ninkas S naud. 5 tikslui su paskir-
ties atspalviu 
reikšti

◓
◒

(abstrakčiųjų 
priesagos 
-imas (-ymas) 
daiktavar-
džių) naudi-
ninkas

bendratis; ~ S naud. 
5.1

■ tikslui su pa-
skirties atspalviu 
reikšti

[Pateikė darbą] per-
žiūrėjimui : peržiū-
rėti.

◒ (abstrakčiųjų 
priesagos 
-imas (-ymas) 
daiktavar-
džių) naudi-
ninkas su kil-
mininkiniu 
pažyminiu

naudininkas + 
bendratis; ~

S naud. 
5.2

■ tikslui su pa-
skirties atspalviu 
reikšti

[Atidėjau pinigų] 
stogo dengimui : sto-
gui dengti.

naudininkas S naud. 6 tikslui reikšti

◓
◒

naudininkas kilmininkas; į 
ką; bendratis; 
~

S naud. 
6.1

■ tikslui reikšti 
su slinkties reikš-
mės veiksmažo-
džiais

išvažiavo gastro-
lėms : gastrolių, į 
gastroles, gastro-
liuoti;
[nuvežė] apklausai : 
į apklausą, apklausti

eiti
rinktis
važiuoti
vežti
vykti
...

◓
◒

naudininkas kilmininkas; 
į ką; bendratis; 
~

S naud. 
6.2

■ tikslui reikšti 
su siekimo reikš-
mės veiksmažo-
džiais

pakvietė pokalbiui : 
pokalbio, pasikalbėti

kviesti
siųsti
...
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naudinin-
kas

S naud. 7 laikui reikšti

◓
◒
●

naudi-
ninkas

iki ko; gali-
ninkas; ~

S naud. 
7.1

■ konkrečiai lai-
ko ribai ar mo-
mentui reikšti, 
kai nežymima pa-
skirtis

Kovo 1-ai dienai : Iki kovo 
1-os dienos [užregistruota 
20 tokių atvejų.];
[Tiesioginės grėsmės] šiai 
minutei : šią minutę [nėra.]

šiai dienai
šiandienai
šiandien dienai
...

◒
●

šiai 
dienai 
(šian-
dienai)

šiandien; iki 
šios dienos; 
(iki) dabar; 
šiuo metu; ~

S naud. 
7.1a

■ konkrečiai lai-
ko ribai ar mo-
mentui reikšti, 
kai nežymima pa-
skirtis

Šiai dienai : Šiuo metu 
(Dabar) [skyriuje yra pen-
ki darbuotojai.]

◒
●

šiandien 
dienai

šiandien; iki 
šios dienos; 
(iki) dabar; 
šiuo metu; ~

S naud. 
7.1b

■ laiko ribai ar 
momentui reikšti

Šiandien dienai : Šiuo metu 
(Iki šios dienos) [projektas 
dar nepatvirtintas.]

◓
◒

naudi-
ninkas

galininkas; 
(neiginio) kil-
mininkas; ~

S naud. 
7.2

■ laiko trukmei, 
nesusijusiai su 
tikslu ar paskirti-
mi, reikšti

[Lukterk] minutėlei : minu-
tėlę; [Pabūkim čia] valan-
dėlei : valandėlę.

ilgam
trumpam
...

◒ ilgam ilgai S naud. 
7.2a

■ laikui, nesusi-
jusiam su tikslu ar 
paskirtimi, reikšti

[Neužsibūk] ilgam : ilgai.

◒ trumpam trumpai S naud. 
7.2b

■ laikui, nesusi-
jusiam su tikslu ar 
paskirtimi, reikšti

[Pasirodė darbe tik] trum-
pam : trumpai

◓
◒

S naud. 
7.3

■ laikui, nesusi-
jusiam su paskirti-
mi, reikšti

pabaigai
pradžiai
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◓
◒

pabaigai pabaigoje; 
~

S naud. 
7.3a

■ veiksmo pabaigai reikš-
ti, kai nėra paskirties

Pabaigai : Pabai-
goje [pateiksiu 
kelis siūlymus.]

◓
◒

pradžiai pradžioje; iš 
pradžių; ~

S naud. 
7.3b

■ veiksmo pradžiai reikšti, 
kai nėra paskirties

Pradžiai : Pra-
džioje (Iš pra-
džių) [papasako-
kite apie save.]

◒ naudininkas galininkas S naud. 
7.4

□ laikui reikšti, kai skirtu-
mas tarp laiko trukmės ir 
paskirties nėra ryškus

Valandėlei : Va-
landėlę [atsitrau-
kiau nuo darbo.]

galininkas S gal.

galininkas S gal. 1 objektui reikšti

galininkas S gal. 
1.1

objektui reikšti su galinin-
kiniais veiksmažodžiais

◓
◒

galininkas kilmininkas S gal. 
1.1.1

■ objektui reikšti su gali-
ninkiniais veiksmažodžiais, 
kai pasakoma ne visuma, o 
neapibrėžtas daiktų kiekis 
ar daikto dalis

[Šiandien ji ne-
mokamai] davė 
kraują : kraujo 
[trečią kartą.]

◓
◒

galininkas kilmininkas S gal. 
1.1.2

a (apibrėžtam daiktų kie-
kiui ar visumai reikšti) ↔ 
b (neapibrėžtam daiktų kie-
kiui ar daikto daliai reikšti)

[Dar turėkime] 
viltį : vilties.

galininkas kilmininkas S gal. 
1.2

objektui reikšti su neiginiu

◓
◒

galininkas kilmininkas S gal. 
1.2.1

■ objektui reikšti su nei-
giamuoju galininkiniu 
veiksmažodžiu

[Niekam nerodyk 
tą] laišką : [to] 
laiško.

◒ galininkas kilmininkas S gal. 
1.2.2 / 
laisv.

□ objektui reikšti, kai tei-
giama galininkinė bendratis 
susijusi su neigiamuoju ga-
lininkiniu arba neigiamuoju 
beasmeniu veiksmažodžiu

[Jie neskuba pa-
sirašyti] sutartį : 
sutarties;
[Nereikėjo užsi-
krauti sau ant 
galvos šitą] rū-
pestį : [šito] rū-
pesčio.
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galininkas S gal. 1.3 objektui 
reikšti su kai 
kuriais veiks-
mažodžiais

atstovauti
balsuoti
dėkoti
ieškoti
kenkti
klausyti, klausytis
laukti
linkėti
norėti 
paisyti
pakenkti
reikalauti
teisėjauti
tykoti
...

◓
◒

atstovauti 
ką

atstovauti 
kam

S gal. 1.3.1/
vert.

■ objektui 
reikšti

[Pažadėjo deramai] ats-
tovauti mokyklą : moky-
klai.

◓ balsuoti ką balsuoti už 
ką; dėl ko; 
~

S gal. 1.3.2/
sen.

■ objektui 
reikšti

Balsuoti darbotvarkę : už 
darbotvarkę (dėl darbo-
tvarkės.)

●
◒

dėkoti ką dėkoti kam S gal. 1.3.3/
vert./psn.

■ objektui 
reikšti

[Padėkokime] žiūrovus : 
žiūrovams [už kantrybę.]

●
◒

ieškoti ką ieškoti ko S gal. 1.3.4/
vert.

■ objektui 
reikšti

Ieškome [naujus] dar-
buotojus : [naujų] dar-
buotojų. 

● kenkti ką kenkti kam S gal. 1.3.5;
dar žr. S gal. 
1.3.11

■ objektui 
reikšti

[Tie vaistai] kenkia šir-
dį : širdžiai.

●
◒

klausyti ką klausyti ko S gal. 1.6a/
vert.

■ objektui 
reikšti

[Atidžiai] klausau jus : 
jūsų.

●
◒

klausytis ką klausytis ko S gal. 1.6b/
vert.

■ objektui 
reikšti

[Rytais] klausausi radi-
ją : radijo.

●
◒

laukti ką laukti ko S gal. 1.3.7 ■ objektui 
reikšti

[Laukiame] jus : jūsų [ir 
kitąmet.]

●
◒

linkėti ką linkėti ko S gal. 1.3.8/
sen.

■ objektui 
reikšti

Ką : Ko [tau] palinkėjo?
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●
◒

norėti ką norėti ko S gal. 
1.3.9/vert.

■ objektui 
reikšti

Kokį pyragaitį : Kokio 
pyragaičio [jūs] norite?

◓ paisyti ką paisyti ko S gal. 
1.3.10/psn.

■ objektui 
reikšti

[Reikėtų] paisyti [kaimy-
nų] prašymą : prašymo.

●
◒

pakenkti ką (pa)kenkti 
kam

S gal. 1.3.11; 
dar žr. 1.3.5

■ objektui 
reikšti

[Šitaip skaitant galima 
labai] pakenkti akis : 
akims.

●
◒

reikalauti ką reikalauti 
ko

S gal. 
1.3.12a/vert.;
dar žr. 
S kilm. 1.4

■ objektui 
reikšti, kal-
bant apie rei-
kalaujamą da-
lyką

Reikalaujame [didesnį] 
atlyginimą : [didesnio] 
atlyginimo.

●
◒

reikalauti ką reikalauti iš 
ko; reika-
lauti + šalu-
tinis saki-
nys; ~

S gal. 
1.3.12b/vert.;
plg. S kilm. 
1.4; S pas 
3.1.9/vert.

■ objektui 
reikšti, kal-
bant apie as-
menis, iš ku-
rių reikalau-
jama

[Direktorius] pareikalavo 
darbuotojus : iš darbuo-
tojų (, kad darbuotojai) 
[pasiaiškintų.]

◓
◒

teisėjauti ką teisėjauti 
kam

S gal. 
1.3.13/vert.

■ objektui 
reikšti

[Šiandien jis] teisėjauja 
[jau antras] rungtynes : 
[jau antroms] rung-
tynėms.

◒ tykoti ką tykoti ko S gal. 1.3.14 ■ objektui 
reikšti

[Matei, kaip katė] tyko 
pelę : pelės?

◓
◒

galininkas įnagininkas S gal. 
1.4/trm.

■ objektui 
reikšti su 
veiksmažodi-
niais priesa-
gos -inas, -a 
būdvardžiais

[Atėjo] vaiką vedinas : 
vaiku vedinas (vedinas 
vaiku).

geninas, -a
nešinas, -a
varinas, -a
vedinas, -a
…

galininkas S gal. 1.5 objektui 
reikšti su kai 
kuriais veiks-
mažodžiais

mokytis
sekti
tikėti
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◓
◒

mokytis 
ką

mokytis 
ko

S gal. 1.5.1 objektui reikšti: a (kalbant 
apie konkretų dalyką) ↔ b 
(kalbant apie mokymosi 
objektą kaip visumą)

[Dabar] mokausi 
chemiją : Chemijos 
mokiausi [labai 
seniai.]

◓
◒

sekti ką sekti 
kuo

S gal. 1.5.2 objektui reikšti: a (ėjimo 
iš paskos arba stebėjimo 
reikšme) ↔ b (pavyzdžio 
ėmimo, vadovavimosi kuo 
reikšme)

Seka tėvą (pėdomis, 
akimis) : Seka tėvu 
(pavyzdžiu).

●
◒

tikėti ką tikėti 
kuo

S gal. 1.5.3;
dar žr. S naud. 
1.1.26a; S 
naud. 1.1.26b; 
S įn. 1.9

objektui reikšti: a (ant-
gamtinių jėgų egzistavimo 
reikšme) ↔ b (pasitikėji-
mo ir kliovimosi reikšme)

Tiki Dievą : Tiki pa-
žadu.

●
◒

galinin-
kas

naudi-
ninkas

S gal. 1.6 ■ objektui reikšti su lieti-
mosi reikšmės veiksmažo-
džiais

Bakstelėjo jį : jam [į 
šoną.]

bučiuoti
kumštelėti
tapšnoti
...

◒ galinin-
kas

vardi-
ninkas

S gal. 1.7 ■ objektui reikšti su ne-
veikiamaisiais bevardės gi-
minės dalyviais

[Vartosenoje čia daž-
nai] renkamasi gali-
ninką : galininkas.

galinin-
kas

įnagi-
ninkas

S gal. 1.8; žr. 
S įn. 1.12; 
S su 6.6

objektui reikšti su dėvėji-
mo, avėjimo reikšmės 
veiksmažodžiais

Apsiavė [naujus] 
batus : [naujais] ba-
tais.

auti, autis
avėti
dėvėti
juosti, juostis
juosėti
mauti, mautis
mūvėti
rišti, rištis
ryšėti
vilkti, vilktis
vilkėti
…
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galininkas įnagi-
ninkas

S gal. 1.9;
žr. S įn. 1.13

objektui reikšti su kai 
kuriais judesio reikšmės 
veiksmažodžiais

Kraipo galvą : 
galva.

kraipyti
linguoti
mosuoti

●
◒

galininkas kilmi-
ninkas

S gal. 1.10 adresatui reikšti su kai 
kuriais kreipimosi reikš-
mės veiksmažodžiais

atsiprašyti
klausti

paklausti
prašyti

●
◒

atsiprašyti 
ką

atsipra-
šyti ko

S gal. 1.10.1;
plg. S pas 3.1.1/
vert.; S prieš 
2.4

□ adresatui reikšti [Greičiau] atsi-
prašyk jį : jo.

●
◒

klausti ką klausti 
ko

S gal. 1.10.2;
plg. S kilm. 
1.10.2.1; S pas 
3.1.3/vert.

□ adresatui reikšti Paklausk tėtį : tė-
čio [, kada grįš.]

●
◒

prašyti ką prašyti 
ko

S gal. 1.10.3; 
plg. S kilm. 
1.10.2.2; S pas 
3.1.7/vert.

□ adresatui reikšti [Prašytume] jus : 
jūsų [nesikarš-
čiuoti.]

galininkas S gal. 1.11;
žr. S vard. 
1.4/laisv.

objektui reikšti su skau-
dėjimo reikšmės veiksma-
žodžiais

[Ar dar] skauda 
galvą : galva?

galininkas S gal. 1.12;
žr. S vard. 1.5

objektui reikšti su skati-
namosiomis dalelytėmis 
še, te

Še obuolys : 
obuolį.

galininkas S gal. 1.13;
žr. S vard. 1.6/
trm., laisv.

bendraties objektui 
reikšti beasmeniuose sa-
kiniuose

[Nėra] ką : kas 
[daryti.]

galininkas S gal. 1.14;
žr. M gim. 2.1.1

būdvardžių ir būdvardiš-
kųjų žodžių, kurie varto-
jami be daiktavardžių ir 
ne daiktavardiškai, gimi-
nė vns. galininko pozici-
joje

nereikalingą : kas 
nereikalinga, [iš-
braukite]
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galininkas S gal. 2 tikslui reikšti

◓
◒
●

galininkas kilmininkas S gal. 2.1 ■ tikslui reikšti 
su slinkties reikš-
mės veiksmažo-
džiais

Atvažiavo skaityti paskai-
tą : paskaitos skaityti.

eiti
joti
važiuoti
vykti
…

◓
◒
●

galininkas kilmininkas S gal. 2.2 ■ tikslui reikšti 
su siekimo reikš-
mės veiksmažo-
džiais

Pasiuntė laišką : laiško 
perduoti.

rinktis
siųsti
stoti
…

◓
◒
●

galininkas kilmininkas S gal. 2.3 ■ tikslui reikšti 
su kvietimo reikš-
mės veiksmažo-
džiais

Kviečia skaityti paskaitą : 
paskaitos.

kviesti
šaukti
…

galininkas S gal. 3 paskirčiai reikšti

◓
◒
●

galininkas naudininkas S gal. 3 ■ paskirčiai 
reikšti

[Siūlome naujus vaistus] 
gydyti slogą : slogai gy-
dyti.

reikalingas, -a
pritaikytas, -a
skirtas, -a
…

●
◒

reikalin-
gas, -a kas 
(reikia ko) 
daryti ką

reikalingas, 
-a kas (rei-
kia ko) kam 
daryti

S gal. 3.1a ■ paskirčiai 
reikšti

[Mums] reikia [naujo] 
šepečio valyti drabužius : 
šepečio drabužiams va-
lyti.

●
◒

skirtas, -a 
daryti ką

(skirtas, -a) 
kam daryti; 
kilmininkas 

S gal. 3.1b ■ paskirčiai 
reikšti

[Valiklis] skirtas šalinti 
kalkes : skirtas kalkėms 
šalinti.
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galininkas S gal. 4 laikui reikšti

◓
◒

galininkas įnaginin-
kas; per 
ką

S gal. 4.1;
dar žr. S per 
2.2

□ laikui reikšti, 
nors gali būti 
įprastesnė kitokia 
raiška

[Pirmus] metus : [Pir-
mais] metais [svetur 
buvo sunkiausia.]

S gal. 4.2 laiko tarpui ar 
momentui reikšti

galininkas įnagi-
ninkas

S gal. 4.2.1;
žr. S įn. 11.1.1

laiko tarpui ar 
momentui reikšti

[Keliuosi] septynio-
mis : septintą.

galininkas įnaginin-
kas; vieti-
ninkas

S gal. 4.2.2;
žr. S įn. 11.1.2; 
S vt. 9.3

laiko tarpui ar 
momentui reikšti

[Ir akmuo] darbyme-
čiu : darbymetį : dar-
bymety [kruta.]

S gal. 4.3 laiko trukmei 
reikšti

galininkas vardi-
ninkas

S gal. 4.3.1;
žr. S vard. 5.1

laiko trukmei 
reikšti

[Laukiu žinios] visas 
rytas : visą rytą.

galininkas įnagi-
ninkas

S gal. 4.3.2;
žr. S įn. 11.2.1

laiko trukmei 
reikšti

[Tylėjo] ištisomis va-
landomis : ištisas va-
landas.

galininkas įnaginin-
kas; per 
ką (per 
kiek)

S gal. 4.3.3;
žr. S įn. 11.2.2

laiko trukmei 
reikšti

Ištisomis vasaromis : 
Ištisas vasaras (Per iš-
tisas vasaras) [čia 
būna.]

galininkas vardi-
ninkas

S gal. 4.4;
žr. S vard. 5.2

veiksmo dažniui 
reikšti su įvardžiu 
kas

[Renkamės į posėdį] 
kas mėnuo : kas mė-
nesį.

galininkas S gal. 5 vietai reikšti

●
◒

galininkas kilmi-
ninkas

S gal. 5.1 □ vietai reikšti su 
kai kuriais būdo 
prieveiksmiais

[Kas ten bėga] skersai 
kelią : kelio?

įkypai
įstrižai
išilgai
kiaurai
skersai
skradžiai
…
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galininkas S gal. 6 sveikiniams reikšti

◓
◒

galininkas vardi-
ninkas

S gal. 
6.1/laisv.

□ sveikiniams reikšti Labą rytą : Labas rytas.

labą rytą
labą dieną
labą vakarą

galininkas S gal. 7 kiti atvejai

◒ pora porą S gal. 
7.1/laisv.

□ a (įvardiškai varto-
jamas vienaskaitos 
galininkas) : b (daik-
tavardžio vienaskaitos 
galininkas)

Pora : Porą [kartų teko 
nusileisti.]

įnagininkas S įn.

įnagi ninkas S įn. 1 objektui reikšti

◓
◒

įnagi ninkas kilmi-
ninkas

S įn. 1.1 ■ objektui reikšti su 
pripildymą reiškian-
čiais priešdėlio pri- 
veiksmažodžiais

prikimšo [pagalvę] 
plunksnomis : plunksnų;
[mineralinis vanduo] 
prisotintas angliarūgš-
te : angliarūgštės

prigrūsti
prikimšti
prikrauti
pripildyti
pripilti
prisotinti (r. „padaryti 

daug ko, užtektinai tu-
rintį“)

...

įnagi ninkas S įn. 1.2 objektui reikšti turtėti
praturtėti

turtinti
praturtinti

◒ turtėti kuo turtėti 
ko

S įn. 
1.2.1/vert.

■ objektui reikšti [žodynas] praturtėjo 
naujais žodžiais : naujų 
žodžių

◒ turtinti kuo turtinti 
ko

S įn. 
1.2.2/vert.

■ objektui reikšti [varškė] praturtinta vi-
taminais : vitaminų
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◓
◒

įnagi-
ninkas

kilmi-
ninkas; 
~

S įn. 1.3 ■ objektui reikšti su 
gausą reiškiančiais veiks-
mažodžiais

[Paroda šiemet] padidė-
jo plotu : [Šiemet paro-
dos] plotas padidėjo;
[Muziejus nuolat] gau-
sėja eksponatais : eks-
ponatų (pasipildo ekspo-
natais).

daugėti
didėti
gausėti
mažėti
…

įnagi-
ninkas

kilmi-
ninkas; 
~

S įn. 1.4 kokybės turiniui reikšti 
su gausą reiškiančiais 
būdvardžiais

dosnus, -i
gausus, -i
sotus, -i
turtingas, -a
...

◓
◒

dosnus, -i 
kuo

dosnus, 
-i ko

S įn. 1.4.1 ■ kokybės turiniui 
reikšti

dosnus pažadais : 
pažadų

◓
◒

gausus, -i 
kuo

gausus, 
-i ko; ~

S įn. 1.4.2 ■ kokybės turiniui 
reikšti

[Rudens metas] gausus 
renginiais : renginių 
([Rudens metą] gausu 
renginių).

●
◒

sotus, -i 
kuo

sotus, -i 
ko

S įn. 1.4.3 ■ kokybės turiniui 
reikšti, kai nurodomas 
turėjimas ko pakankamai

[Esame] viskuo : visko 
sotūs.

◓
◒

turtingas, 
-a kuo

turtin-
gas, -a 
ko; ~

S įn. 
1.4.4/vert.

■ kokybės turiniui 
reikšti

[Anakardžių riešutai] 
turtingi geležimi : gele-
žies (turi daug geležies).

įnaginin-
kas

kilmi-
ninkas; 
~

S įn. 1.5 kokybės turiniui reikšti 
su būdvardžiais, kurie 
linksnio nereikalauja294

blogas, -a
didelis, -ė
geras, -a
mandagus, -i

294	 Būdvardžiai	jaunas, -a, senas, -a, vyresnis, -ė, vyriausias, -ia	sudaro	pastoviuosius	junginius	su	žodžiu	amžius	(plg.:	Jis 
dar jaunas amžiumi : jauno amžiaus; jaunas),	tad	laikomi	vertalais	ir	prie	šio	sisteminio	tipo	neskiriami,	nors	formaliai	–	
pagal	įnagininko	valdymą	–	galėtų	ir	priklausyti.
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mažas, -a
silpnas, -a
stiprus, -i
tvirtas, -a
...

◒ blogas, -a 
kuo

blogo, -os 
ko

S įn. 
1.5.1/vert.

■ kokybės turi-
niui reikšti

[Jis nėra] blogas elgesiu : 
blogo elgesio.

◒ didelis, -ė 
kuo

didelio, -ės 
ko

S įn. 
1.5.2/vert.

■ kokybės turi-
niui reikšti

[Kolekcija nėra] didelė ap-
imtimi : [nėra] didelės ap-
imties ([nėra] didelė).

◓
◒

geras, -a 
kuo

~ S įn. 
1.5.3/vert.

■ kokybės turi-
niui reikšti

[Metai] geri derliumi : der-
lingi.

◓ mandagus, 
-i kuo

mandagaus, 
-ios ko; 
mandagus, 
-i

S įn. 1.5.4 ■ kokybės turi-
niui reikšti

[Neatrodo, kad jis būtų] 
mandagus elgesiu : manda-
gaus elgesio (mandagus).

◓
◒

mažas, -a mažo, -os 
ko

S įn. 
1.5.5/vert.

■ kokybės turi-
niui reikšti

[Ji] mažesnė ūgiu : mažes-
nio ūgio [nei draugė.]

◓
◒

silpnas, -a silpno, -os 
ko

S įn. 
1.5.6/vert.

■ kokybės turi-
niui reikšti

[Rašytojas tada jau buvo] 
silpnas sveikata : silpnos 
sveikatos.

◓
◒

stiprus, -i stipraus, 
-ios ko

S įn. 
1.5.7/vert.

■ kokybės turi-
niui reikšti

[Jį prisimena buvus] stiprų 
dvasia : stiprios dvasios 
[žmogų.]

◓ tvirtas, -a tvirto, -os 
ko

S įn. 
1.5.8/vert.

■ kokybės turi-
niui reikšti

[Stovykloje ugdomi] tvirti 
dvasia : tvirtos dvasios [ko-
votojai.]

įnagi ninkas kilmininkas; 
~

S įn. 1.6 □ kokybės turi-
niui su kai ku-
riais būdvardžiais 
reikšti

[Jie labai] įvairūs [savo] 
turiniu : įvairaus turinio.

įdomus, -i
įvairus, -i
laisvas, -a
panašus, -i
skirtingas, -a
vienodas, -a
…
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įnagininkas S įn. 1.7 objektui reikšti 
su kai kuriais 
veiksmažodžiais, 
nevaldančiais 
įnagininko

gėdytis
nustebti
...

◒ gėdytis 
kuo

gėdytis ko;
gėdytis dėl ko

S įn. 1.7.1 ■ objektui (kar-
tais su priežasties 
atspalviu) reikšti

[gėdijasi] praeitimi : 
praeities (dėl praei-
ties)

◒ nustebti 
kuo

nustebti dėl ko; 
būti nustebin-
tam, -ai dėl ko; 
nusistebėti kuo

S įn. 
1.7.2/vert.

■ objektui su 
priežasties at-
spalviu reikšti

[Mes] nustebę tokiu 
atsakymu : dėl tokio 
atsakymo.

įnagininkas S įn. 1.8 objektui reikšti 
su kai kuriais 
veiksmažodiniais 
daiktavardžiais

džiaugsmas
rūpestis
skundas
...

●
◒

džiaugs-
mas kuo

džiaugsmas dėl 
ko; džiaugimasis 
kuo; ~

S įn. 1.8.1 ■ objektui su 
priežasties at-
spalviu reikšti

[Ją pagavo] džiaugs-
mas pergale : dėl per-
galės.

◓
◒

rūpestis 
kuo

rūpestis dėl ko; 
rūpinimasis kuo; 
~

S įn. 1.8.2; 
dar žr. 
S apie 
3.1.9/vert.

■ objektui su 
priežasties at-
spalviu reikšti

rūpestis [vaikų] ateiti-
mi : dėl [vaikų] atei-
ties (rūpinimasis vaikų 
ateitimi)

●
◒

skundas 
kuo

skundas dėl ko; 
~

S įn. 1.8.3 ■ objektui su 
priežasties at-
spalviu reikšti

[Gavome] skundą 
[kasininkės] darbu : 
dėl [kasininkės] darbo.

●
◒

tikėti kuo tikėti ką S įn. 1.9; 
dar žr.
S naud. 
1.1.26b; S 
gal. 1.5.3; 
S į 3.1.14

■ objektui 
reikšti (antgamti-
nių jėgų egzista-
vimo reikšme)

[Ji] netiki Dievu : 
Dievo.

įnagininkas kaip + galininkas S įn. 1.10 lyginamajam 
objektui ar bū-
viui reikšti 

apklausti
įregistruoti
perimti
suprasti
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●
◒

apklausti 
ką kuo

apklausti 
ką kaip ką

S įn. 
1.10.1/vert.

■ lyginamajam 
objektui reikšti

apklausti liudytoju (kal-
tinamuoju) : kaip liudy-
toją (kaltinamąjį)

◒ įregistruo-
ti ką kuo 
(kokiu, -ia)

įregistruoti 
ką kaip ką 
(kokį, -ią)

S įn. 
1.10.2/vert.

■ lyginamajam 
objektui ar bū-
viui reikšti 

[Butas] įregistruotas 
tarnybiniu : kaip tarny-
binis.

●
◒

perimti ką 
kuo (kokiu, 
-ia)

perimti ką 
kaip ką 
(kokį, -ią)

S įn. 
1.10.3/vert.; 
spec.

■ lyginamajam 
objektui ar bū-
viui reikšti 

[Šis ES standartas] 
perimtas [Lietuvos] 
standartu : kaip [Lietu-
vos] standartas.

●
◒

suprasti ką 
kuo

suprasti ką 
kaip ką; ~

S įn. 
1.10.4/vert.

■ lyginamajam 
objektui reikšti

Bendrijomis supranta-
mi : Bendrijos supranta-
mos kaip [tam tikri 
žmonių susivienijimai.]

S įn. 1.11 objektui reikšti su 
kai kuriais atsiri-
bojimo reikšmės 
veiksmažodžiais

bodėtis
kratytis

atsikratyti
nusikratyti

◓
◒

kratytis 
kuo

kratytis ko S įn. 1.11.1;
dar žr.
S nuo 4.2.3

□ objektui reikšti [Pagaliau] atsikratėme 
[tuo] darbu : [to] dar-
bo.

bodėtis 
kuo

bodėtis ko S įn. 1.11.2
žr. S kilm. 
1.5.1

objektui reikšti bodisi plepalų : plepa-
lais

◓
◒

įnagininkas galininkas S įn. 1.12; 
dar žr. S gal. 
1.8; S su 6.6

□ objektui reikšti 
su dėvėjimo, avėji-
mo reikšmės 
veiksmažodžiais

Apsiauk [šiltesniais] ba-
tais : [šiltesnius] batus.

auti, autis
avėti
dėvėti
juosti, juostis
juosėti
mauti, mautis
mūvėti
rišti, rištis
ryšėti
vilkti, vilktis
vilkėti
…
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●
◒

įnagininkas galininkas S įn. 1.13 □ objektui reikšti 
su kai kuriais pasi-
kartojančio judesio 
reikšmės veiksma-
žodžiais

[mosuoja] uodega : uo-
degą

kraipyti
linguoti
mosuoti
...

●
◒

įnagininkas į ką S įn. 1.14; 
dar žr. S ant 
11.1.3/vert.; 
S ant 
11.1.4/vert.

□ objektui reikšti 
su mainų reikšmės 
veiksmažodžiais

Iškeitė [kupiūrą] [smul-
kesniais] pinigais : į 
[smulkesnius] pinigus.

keisti
iškeisti

mainyti
išmainyti

įnagininkas į ką S įn. 1.15; 
žr. S į 3.5.1

objektui reikšti su 
kai kuriais virsmo 
reikšmės veiksma-
žodžiais

pavertė ledu : į ledą

versti
paversti

virsti
pavirsti

S įn. 1.16 objektui reikšti paaukštinti
pažeminti

◒ paaukštinti 
pareigomis

perkelti 
(skirti) į 
aukštesnes 
pareigas; ~

S įn. 1.16.1;
dar žr. S vt. 
6.28/vert.

■ objektui reikšti [Ją žadėjo] paaukštinti 
pareigomis : [Jai žadė-
jo] paaukštinti pareigas 
(perkelti į aukštesnes 
pareigas).

◒ pažeminti 
pareigomis

perkelti 
(skirti) į 
žemesnes 
pareigas; ~

S įn. 1.16.2;
dar žr. S vt. 
6.28/vert.

■ objektui reikšti [Girdėjau, jį] pažemino 
pareigomis : [Girdėjau, 
jį] perkėlė (skyrė) į že-
mesnes pareigas.

įnagininkas S įn. 1.17;
žr. M gim. 
2.1.2

būdvardžių ir būd-
vardiškųjų žodžių, 
kurie vartojami be
daiktavardžių ir ne
daiktavardiškai, gi-
minė įnagininko 
pozicijoje

[remiantis] išdėstytu : 
tuo, kas išdėstyta, [gali-
ma tvirtinti, kad…]
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įnagininkas S įn. 2 subjektui reikšti

◓
◒

įnagininkas kilmininkas; ~ S įn. 
2.1/vert.

■ subjektui (vei-
kėjui ar būsenos 
sukėlėjui) reikšti 
su neveikiamai-
siais dalyviais

[Teritorija saugoma] 
šunimis : šunų.

◓
◒

įnagininkas kilmininkas S įn. 2.2 a (veiksmo prie-
monei reikšti) ↔ 
b (veiksmo atli-
kėjui reikšti), kai 
eina su neveikia-
maisiais dalyviais

[Takas nuklotas] la-
pais : lapų.

S įn. 
2.3/vert.

subjektui reikšti 
su kai kuriais 
veiksmažodžiais

knibždėti
mirgėti
perpildyti
persunkti

◓
◒

knibždėti kuo knibždėti ko S įn. 
2.3.1/
vert.

■ subjektui 
reikšti

[Visos gatvės] knibžė-
jo turistais : turistų 
([Visose gatvėse] 
knibždėjo turistai).

◓ mirgėti kuo mirgėti nuo ko S įn. 
2.3.2

□ subjektui 
reikšti

[Aikštė] mirgėjo žmo-
nėmis : nuo žmonių.

◓ perpildyti kuo perpildyti ko S įn. 
2.3.3

■ subjektui 
reikšti

[Salė] perpildyta 
žmonėmis : žmonių.

◓ persunkti kuo persunkti ko; 
prisisunkti ko; 
prisigerti ko

S įn. 
2.3.4

■ subjektui 
reikšti

[Ši žemė] persunkta 
krauju : kraujo (prisi-
sunkusi kraujo; prisi-
gėrusi kraujo).

įnagininkas S įn. 3 būviui reikšti 
daiktavardžiu ar 
daiktavardiškuoju 
žodžiu

◓
◒

įnagininkas:
yra (buvo…) 
kuo

nori (gali…) 
būti kuo

vardininkas:
yra (buvo…) 
kas
nori (gali…) 
būti kas

S įn. 
3.1;
plg. 
S vard. 
3.2.1

■ nuolatiniam ar 
nekintamam bū-
viui reikšti su 
veiksmažodžio 
būti formomis

[Jis] yra [šio komite-
to] pirmininku : pir-
mininkas.

būti
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įnagininkas vardininkas S įn. 3.2; 
plg. S vard. 
3.1.1; S 
vard. 3.1.2

nuolatiniam ar ne-
kintamam būviui 
reikšti su veiks-
mažodžio vadintis 
formomis

vadinasi
vadinosi (vadin-
davosi...)

◓
◒

vadinasi kuo vadinasi kas S įn. 3.2a; 
plg. S vard. 
3.1.1; S 
vard. 3.1.2

■ es. l. nuolati-
niam ar nekinta-
mam būviui reikš-
ti (r. „turi vardą“)

[Tas medis] vadi-
nasi ąžuolu : 
ąžuolas.

●
◒

vadinosi (va-
dindavosi…) 
kuo;

nori (gali…) 
vadintis kuo

vadinosi (va-
dindavosi…) 
kas;

nori (gali…) 
vadintis kas

S įn. 3.2b □ nuolatiniam ar 
nekintamam bū-
viui reikšti (r. 
„turėti vardą“)

[Jis tada] vadino-
si [saviveiklos] 
klubu : klubas.

įnagininkas vardininkas S įn. 3.3 būviui reikšti, kai 
pabrėžiama, kad 
jis nuolatinis ar 
nekintamas, o ne 
laikinas

būti
likti
rodytis

atrodyti
pasirodyti

◓
◒

buvo (būda-
vo…) kuo;

nori (gali…) 
būti kuo

buvo (būda-
vo…) kas;

nori (gali…) 
būti kas

S įn. 3.3.1 ■ būviui reikšti, 
kai pabrėžiama, 
kad jis nuolatinis 
ar nekintamas, o 
ne laikinas

[Tai] galėtų būti 
[rimtu] įspėjimu : 
[rimtas] įspė-
jimas.

●
◒

lieka (liko…) 
kuo;

nori (gali…) 
likti kuo

lieka (liko…) 
kas;

nori (gali…) 
likti kas

S įn. 3.3.2 ■ būviui reikšti, 
kai pabrėžiama, 
kad jis nuolatinis 
ar nekintamas, o 
ne laikinas

[Tai] lieka [gin-
čų] objektu : 
objektas.

●
◒

rodosi (rodė-
si…) kuo;

nori (gali…) 
rodytis kuo

rodosi (rodė-
si…) kas;

nori (gali…) 
rodytis kas

S įn. 3.3.3 ■ būviui reikšti, 
kai pabrėžiama, 
kad jis nuolatinis 
ar nekintamas, o 
ne laikinas

[Jis] neatrodė [vi-
sišku] teisuoliu : 
[visiškas] tei-
suolis.

●
◒

įnagininkas antrasis dvejy-
binių linksnių 
dėmuo

S įn. 3.4 □ būviui reikšti, 
kai pabrėžiama, 
kad jis nuolatinis 
ar nekintamas, o 
ne laikinas

[Iš ten jis] sugrį-
žo turtuoliu : tur-
tuolis.
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įnagininkas S įn. 4 būviui su požymio 
atspalviu reikšti būd-
vardžiu arba būd-
vardiškuoju žodžiu

◓
◒

įnagininkas vardininkas 
(dvejybinio 
vardininko ant-
rasis dėmuo)

S įn. 4.1 ■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būdvar-
diškuoju žodžiu

[Ji] startavo 
ant rąja : antro-
ji.

apsimesti
būti
darytis

pasidaryti
dėtis (r. „apsi-
mesti“)
jaustis
likti
pasijusti
rodytis

atrodyti
pasirodyti

tapti

◓
◒

apsimeta (ap-
simetė…) ko-
kiu, -ia;

nori (gali, 
turi…) apsi-
mesti kokiu, 
-ia

apsimeta (apsi-
metė…) koks, 
-ia;

nori (gali, 
turi…) apsi-
mesti koks, 
-ia

S įn. 
4.1.1/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būd-
vardiškuoju žodžiu 
asmeniniuose saki-
niuose

Apsimetėme 
miegančiais : 
miegantys.

◓
◒

yra (buvo…) 
kokiu, -ia;

nori (gali…) 
būti kokiu, 
-ia

yra (buvo…) 
koks, -ia;

nori (gali…) 
būti koks, -ia

S įn. 
4.1.2/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būd-
vardiškuoju žodžiu 
asmeniniuose saki-
niuose

[Kiekvienas ju-
desys ten] gali 
būti lemiamu : 
lemiamas.

◓
◒

darosi (darė-
si…) kokiu, 
-ia;

nori (gali…) 
darytis ko-
kiu, -ia

darosi (darė-
si…) koks, -ia;

nori (gali…) 
darytis koks, 
-ia

S įn. 
4.1.3/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būd-
vardiškuoju žodžiu 
asmeniniuose saki-
niuose

[Jis] pasidarė 
neatpažįstamu : 
neatpažįstamas.
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◓
◒

dedasi (dėjo-
si…) kokiu, 
-ia;

nori (gali…) 
dėtis kokiu, 
-ia

dedasi (dėjo-
si…) koks, -ia;

nori (gali…) 
dėtis koks, 
-ia

S įn. 
4.1.4/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būd-
vardiškuoju žodžiu 
asmeniniuose saki-
niuose; dėtis r. „ap-
simesti“

[Visi jie tik] de-
dasi išmintin-
gais : išmintingi.

●
◒

jaučiasi (jautė-
si…) kokiu, 
-ia;

nori (gali…) 
jaustis kokiu, 
-ia

jaučiasi (jautė-
si…) koks, -ia;

nori (gali…) 
jaustis koks, 
-ia

S įn. 
4.1.5/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būd-
vardiškuoju žodžiu 
asmeniniuose saki-
niuose

[Jie] jaučiasi 
[labai] įtakin-
gais : įtakingi.

◓
◒

lieka (liko…) 
kokiu, -ia;

nori (gali…) 
likti kokiu, 
-ia

lieka (liko…) 
koks, -ia;

nori (gali…) 
likti koks, -ia

S įn. 
4.1.6/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būd-
vardiškuoju žodžiu 
asmeniniuose saki-
niuose (buvimo ko-
kios būklės reikšme)

[Mes tikrai] li-
kome patenkin-
tais : patenkinti.

◓
◒

pasijunta (pa-
sijuto…) kokiu, 
-ia;

nori (gali…) 
pasijusti ko-
kiu, -ia

pasijunta (pa-
sijuto…) koks, 
-ia;

nori (gali…) 
pasijusti 
koks, -ia

S įn. 4.1.7 ■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būd-
vardiškuoju žodžiu 
asmeniniuose saki-
niuose

Pasijutome įžeis-
tais : įžeisti.

◓
◒

rodosi (rodė-
si…) kokiu, 
-ia;

nori (gali…) 
rodytis ko-
kiu, -ia

rodosi (rodė-
si…) koks, -ia;

nori (gali…) 
rodytis koks, 
-ia

S įn. 4.1.8 ■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būd-
vardiškuoju žodžiu 
asmeniniuose saki-
niuose

[Visiems ji] ro-
dėsi nepakan-
čia : nepakanti.

◓
◒

tampa (tapo…) 
kokiu, -ia;

nori (gali…) 
tapti kokiu, 
-ia

tampa (tapo…) 
koks, -ia;

nori (gali…) 
tapti koks, -ia

S įn. 4.1.9 ■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būd-
vardiškuoju žodžiu 
asmeniniuose saki-
niuose

[Miestas netru-
kus] turi tapti 
[dar] gražes-
niu : gražesnis.
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●
◒

įnagininkas kilmininkas 
(dvejybinio kil-
mininko antras 
dėmuo)

S įn. 4.2 ■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būdvar-
diškuoju žodžiu

Nepaliekame 
[jo] nepririštu : 
nepririšto.

◓
◒

įnagininkas naudininkas 
(tarinio arba 
dvejybinio nau-
dininko antrasis 
dėmuo)

S įn. 
4.3/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būdvar-
diškuoju žodžiu, pa-
prastai beasmeniuose 
sakiniuose

[Nepavyko] at-
bėgti pirmu : 
pirmam.

apsimesti
būti
darytis
dėtis
jaustis
likti

išlikti
rodytis

atrodyti
pasirodyti

pasijusti
tapti

◓
◒

apsimesti ko-
kiu, -ia

apsimesti ko-
kiam, -iai

S įn. 
4.3.1/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būdvar-
diškuoju žodžiu

[Teko] apsimesti 
sergančiu : ser-
gančiam.

◓
◒

būti kokiu, -ia būti kokiam, 
-iai

S įn. 
4.3.2/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būdvar-
diškuoju žodžiu

[Reikėjo] būti 
įžūlesniais : įžū-
lesniems.

◓
◒

darytis kokiu, 
-ia

darytis kokiam, 
-iai

S įn. 
4.3.3/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būdvar-
diškuoju žodžiu

[Reikėtų] dary-
tis atidesniu : 
atidesniam.

◓
◒

dėtis kokiu, -ia dėtis kokiam, 
-iai

S įn. 
4.3.4/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būdvar-
diškuoju žodžiu

[Nesisekė] dėtis 
abejingu : abe-
jingam.

●
◒

jaustis kokiu, 
-ia

jaustis kokiam, 
-iai

S įn. 
4.3.5/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būdvar-
diškuoju žodžiu

[Jam patinka] 
jaustis neįvei-
kiamu : neįvei-
kiamam.
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◓
◒

likti kokiu, -ia likti kokiam, 
-iai

S įn. 
4.3.6/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būdvar-
diškuoju žodžiu

[Reikia] likti 
nepastebimais : 
nepastebimiems.

◓
◒

pasijusti kokiu, 
-ia

pasijusti ko-
kiam, -iai

S įn. 
4.3.7/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būdvar-
diškuoju žodžiu

[Dar neteko] 
pasijusti kal-
tais : kaltiems.

◓
◒

rodytis kokiu, 
-ia

rodytis kokiam, 
-iai

S įn. 
4.3.8/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būdvar-
diškuoju žodžiu

[Mums liepė] 
atrodyti nerū-
pestingais : ne-
rūpestingiems.

◓
◒

tapti kokiu, -ia tapti kokiam, 
-iai

S įn. 
4.3.9/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būdvar-
diškuoju žodžiu

[Kas tau padė-
jo] tapti [tokiu] 
tvirtu : [tokiam] 
tvirtam?

◓
◒

įnagininkas galininkas 
(dve jybinio ga-
lininko antrasis 
dėmuo)

S įn. 4.4 ■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būdvar-
diškuoju žodžiu

[Tą pastraipą 
jie] paliko nepa-
keista : nepa-
keistą;
išaugino [juos] 
gražiais [ir] 
tvirtais : gražius 
[ir] tvirtus.

būti
daryti
išauginti
jaustis
matyti
palikti
pasijusti
piešti
...

◓
◒

būti kokiu, -ia būti kokį, -ią S įn. 
4.4.1/vert.

■ būviui reikšti, kai 
jis nusakomas būd-
vardžiu arba būdvar-
diškuoju žodžiu

[Tai juos pri-
vers] būti nuo-
laidesniais : 
nuolaidesnius.



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys434

ĮNKR SĄVADAS (26)

I II III IV V VI

◓
◒

daryti ką 
kokiu, -ia

daryti ką 
kokį, -ią

S įn. 
4.4.2/vert.

■ būviui reikšti, kai jis nu-
sakomas būdvardžiu arba 
būdvardiškuoju žodžiu

Padarykime 
[tuos statinius] 
patraukles-
niais : patrauk-
lesnius.

◓
◒

matyti ką 
kokiu, -ia

matyti ką 
kokį, -ią

S įn. 
4.4.2/vert.

■ būviui reikšti, kai jis nu-
sakomas būdvardžiu arba 
būdvardiškuoju žodžiu

[Visi jį nuolat] 
mato susirauku-
siu : susirau-
kusį.

◒
●

įnagininkas vietininkas 
(dvejybinio 
vietininko 
ant rasis dė-
muo)

S įn. 4.5 ■ būviui reikšti, kai jis nu-
sakomas būdvardžiu arba 
būdvardiškuoju žodžiu

[Padaliniuose,] 
tapusiuose pir-
maujančiais : 
pirmaujančiuo-
se, buvo šven-
čiama pergalė.295

●
◒

įnagininkas galininkas S įn. 5 □ ■ būviui reikšti, kai jis 
nusakomas būdvardžiu arba 
būdvardiškuoju žodžiu, su 
kai kuriais statuso keitimo 
veiksmažodžiais

pripažinti
skelbti

paskelbti
skirti

paskirti

●
◒

pripažinti 
kokiu, -ia

pripažinti 
kokį, -ią

S įn. 5.1 □ būviui reikšti, kai jis nu-
sakomas būdvardžiu arba 
būdvardiškuoju žodžiu

[Juos] pripaži-
no kaltais : kal-
tus.

●
◒

skelbti ko-
kiu, -ia

skelbti kokį, 
-ią

S įn. 5.2 □ būviui reikšti, kai jis nu-
sakomas būdvardžiu arba 
būdvardiškuoju žodžiu

[Įstatymą] pa-
skelbė negalio-
jančiu : negalio-
jantį.

●
◒

skirti kokiu, 
-ia

skirti kokį, 
-ią

S įn. 5.3 ■ būviui reikšti, kai jis nu-
sakomas būdvardžiu arba 
būdvardiškuoju žodžiu

[Ją] paskyrė at-
sakinga : atsa-
kingą [už proto-
kolų tvarkymą.]

●
◒

įnagininkas vardininkas; 
kilmininkas; 
~

S įn. 6 ■ būviui su laiko atspal-
viu reikšti

[Dar] paaugle : 
būdama paauglė 
[ji buvo ištekin-
ta už pirklio.]

295	 Panašios	konstrukcijos	sakiniuose,	kai	linksnis	eina	pažyminio	pozicijoje	(o	tokie	sakiniai	gana	reti),	vietininkas	atrodo	
nenatūralus,	kodifikacija	persvarstytina.
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įnagininkas S įn. 7 būdui reikšti

●
◒

įnagininkas su kuo; ~ S įn. 7.1 ■ būdui reikšti, 
kai daiktavardis 
yra abstraktus

[Muzikantas sutiktas] 
dideliu susidomėjimu : 
su dideliu susidomėjimu.

◓
◒

mielu noru mielai; su 
mielu noru; 
noriai

S įn. 7.1a ■ būdui reikšti [Ateisim] mielu noru : 
su mielu noru (mielai).

●
◒

įnagininkas iš ko; ~ S įn. 7.2 □ būdui reikšti [Šis žodis rašomas] di-
džiąja raide : iš didžio-
sios raidės;
[Šūkauja] visa gerkle : 
iš visos gerklės.

įnagininkas S įn. 8 požymiui reikšti

●
◒

daina žo-
džiais
daina tekstu

daina pagal 
žodžius;
daina pagal 
tekstą; ~

S įn. 8.1;
žr. S naud. 
4.3

■ požymiui reikš-
ti, kai nurodoma, 
kuo remiamasi

Daina [sukurta P. Šir-
vio] žodžiais : pagal 
[P. Širvio] žodžius.

◓ kilme kilęs, -usi S įn. 8.2 ■ požymiui reikšti [Ji] kilme : kilusi [iš 
Kauno.]

įnagininkas su kuo S įn. 8.3; 
žr. S su 
7.5

daikto požymiui 
nusakyti, kai yra 
būtinasis pažy-
minys

[Trobelė] kiauru stogu : 
su kiauru stogu.

● įnagininkas kilmininkas; 
~ 

S įn. 8.3 □ gyvos būtybės 
požymiui reikšti

prekiautojas kanapė-
mis : kanapių prekiau-
tojas;
įtariamasis žudynėmis : 
įtariamasis dėl žudynių

įnagininkas S įn. 9 priemonei reikšti

◓
◒

įnagininkas su kuo S įn. 9.1 □ priemonei 
reikšti

[Nežaiskite] degtukais : 
su degtukais.

įnagininkas S įn. 10 vietai reikšti

įnagininkas vietininkas S įn. 10.1; 
žr. S vt. 
14.4

vietai šalia kokio 
nors daikto reikšti

slankioja pakampėse : 
pakampėmis
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įnagininkas per ką S įn. 10.2; 
žr. S per 1.3

vietai, suvokiamai kaip 
veiksmo erdvė, kuria 
judama kokia nors 
kryptimi, reikšti

važiavo per miš-
ką : mišku

įnagininkas po ką; kame S įn. 10.3; 
žr. S po[g] 1

vietai, po kurią tolygiai 
kas vyksta (juda ar 
plinta, kartojasi), reikšti

laksto po laukus;  
laukuose : 
laukais

įnagininkas S įn. 11 laikui reikšti

įnagininkas S įn. 11.1 laiko tarpui, jo mo-
mentui reikšti

●
◒

įnagininkas galininkas S įn. 11.1.1 □ laiko tarpui, jo mo-
mentui reikšti

[Autobusas iš-
vyksta] aštuonio-
mis : aštuntą.

●
◒

įnagininkas galininkas, 
vietininkas

S įn. 11.1.2; 
plg. S vt. 9.3

□ laiko tarpui, jo mo-
mentui reikšti

Pavakariu : Pa-
vakary [jie vėl 
pasirodė.]

įnagininkas S įn. 11.2 laiko trukmei reikšti

●
◒

įnagininkas 
(dgs.)

galininkas 
(dgs.)

S įn. 11.2.1 □ laiko trukmei reikšti Valandų valando-
mis : Valandų va-
landas [ji nesi-
traukė nuo li-
gonio.]

●
◒

įnagininkas 
(dgs.)

galininkas 
(dgs.); per 
ką (per 
kiek)

S įn. 11.2.2 □ laiko trukmei reikšti [Lijo] visomis 
dienomis : visas 
dienas (per visas 
dienas).

įnagininkas S įn. 12 priežasčiai ar tikslui 
reikšti

◓
◒

įnagininkas ~ S įn. 12.1 □ priežasčiai ar tikslui 
reikšti

[Akys] džiaugs-
mu : iš džiaugs-
mo [spindėjo.]

◓
◒

mirti kuo mirti iš ko; 
nuo ko

S įn. 12.2; 
dar žr. S nuo 
3.1

□ priežasčiai ar tikslui 
reikšti

[Miršta] badu : 
iš bado (nuo 
bado).
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įnagininkas S įn. 13 polinksnio reikšme 
objektui, laikui, būdui 
ir kt. reikšti

●
◒

adresu ~ S įn. 13.1 ■ polinksnio reikšme 
objektui reikšti

[Kieno] adresu : kam 
[(skirtos) tos pasta-
bos?]

◓
◒

atveju ~ S įn. 13.2/
knyg.

□ polinksnio reikšme 
laikui (kartais su prie-
žasties atspalviu) reikšti

Kompiuterio gedimo 
atveju : Kompiuteriui 
sugedus, [kreipkitės 
adresu: <…>.]

atžvilgiu S įn. 13.3 polinksnio reikšme

●
◒

atžvilgiu ~ S įn. 13.3a ■ polinksnio reikšme 
tiesioginiam santykiui 
su objektu reikšti

Teksto kompozicijos 
atžvilgiu : Dėl teksto 
kompozicijos [pasta-
bų neturiu.]

●
◒

atžvilgiu prie-
veiks-
mis

S įn. 13.3b/
knyg.

□ būdui reikšti Kultūriniu atžvilgiu : 
Kultūriškai [ši šalis 
labai suklestėjo.]

būdu S įn. 13.4 polinksnio reikšme

◓
◒

būdu įnagi-
ninkas; 
~

S įn. 13.4a ■ polinksnio reikšme 
priemonei (su būdo at-
spalviu) reikšti

[Duomenis pateikite] 
lentelių būdu : lente-
lėmis (lentelėse).

◒ būdu ~ S įn. 13.4b/
knyg.

□ polinksnio reikšme 
būdui reikšti

[Ji čia atėjo dirbti] 
konkurso būdu : per 
konkursą (laimėjusi 
konkursą).

●
◒

laiku gali-
ninkas

S įn. 13.5 □ polinksnio reikšme 
laiko trukmei reikšti

Rudens laiku : Rude-
nį [ten irgi gera 
atostogauti.]

metu S įn. 13.6 polinksnio reikšme

●
◒

metu pusda-
lyvis, 
pada-
lyvis

S įn. 13.6a ■ polinksnio reikšme 
laikui reikšti su abs-
trakčiaisiais priesagos 
-imas (-ymas) daikta-
vardžiais

Kraustymosi metu : 
Kraustantis [nuken-
tėjo keli baldai.]
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●
◒

metu per ką; ~ S įn. 13.6b/
knyg.

□ polinksnio reikš-
me laiko tarpui 
reikšti

Pertraukų metu : Per 
pertraukas [bėgame į 
kiemą.]

●
◒

metu galininkas S įn. 13.6c □ polinksnio reikš-
me laiko trukmei 
reikšti

Vasaros metu : Vasa-
rą [darėm remontą.]

pagalba S įn. 13.7 polinksnio reikšme

◓
◒

pagalba (priemonės) 
įnagininkas; 
su kuo; ~

S įn. 13.7a ■ polinksnio reikš-
me priemonei 
reikšti

[Šią kompiuterio ko-
mandą galite atlikti] 
klavišų pagalba : kla-
višais.

◓
◒

pagalba su kieno 
pagalba; 
per ką; pus-
dalyvis; pa-
dalyvis; ~

S įn. 13.7b ■ polinksnio reikš-
me padėjusiam arba 
tarpininkavusiam 
veikėjui reikšti

[Reikalus sutvarkėm] 
tarpininko pagalba : 
su tarpininko pagalba 
(per tarpininką).

◓
◒

pagrindu pagal ką; ~ S įn. 13.8/
knyg.

□ polinksnio reikš-
me būdui reikšti

Šių tekstų pagrindu : 
Pagal šiuos tekstus 
[galima rengti kny-
gą.]

●
◒

požiūriu prieveiks-
mis; ~

S įn. 13.9/
knyg.

□ polinksnio reikš-
me būdui reikšti

Kokybiniu požiūriu : 
Kokybiškai [laida su-
prastėjo] ([Laidos] 
kokybė [suprastėjo.])

sąskaita S įn. 13.10 polinksnio reikšme

◓
◒

sąskaita ~ S įn. 13.10a ■ polinksnio reikš-
me būdui reikšti, 
kai sąskaita neturi 
savarankiškos 
reikšmės

[Nakties darbas – ] 
sveikatos sąskaita : 
kenkiant sveikatai 
(gadinant sveikatą).

◒ sąskaita iš ko; ~ S įn. 13.10b/
knyg.

□ polinksnio reikš-
me būdui reikšti

[Atostogauja] tėvų 
sąskaita : iš tėvų ki-
šenės.

◒ tvarka pagal ką; ~ S įn. 13.11/
knyg.

□ polinksnio reikš-
me būdui reikšti

[Sąrašas sudarytas] 
abėcėlės tvarka : 
abėcėliškai (pagal 
abėcėlę).
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vietininkas S vt.

vietininkas S vt. 1 subjektui (ypaty-
bės turėtojui ar bū-
senos patyrėjui) 
reikšti

◓
◒

vietininkas kilmininkas; 
naudinin-
kas; ~

S vt. 1.1 ■ subjektui reikšti, 
kai asmens vidus 
negali būti siejamas 
su vieta

[Ugdo] vaikuose : 
vaikams (vaikų) [gė-
rio pradus.]

◓
◒

vietininkas kilmininkas S vt. 1.2 a (vietai reikšti) ↔ 
b (subjektui reikš-
ti) su neveikiamo-
sios rūšies dalyviais

[Ekspertizė atlikta] 
institute : instituto.

vietininkas S vt. 2 objektui (veiksmo, 
būsenos ypatybės 
reiškimosi ar veiki-
mo sričiai), bet ne 
vietai reikšti

◓
◒

vietininkas naudinin-
kas; galinin-
kas; įnagi-
ninkas; 
prielinksni-
nės kons-
trukcijos; ~

S vt. 
2.1/vert.

■ ne veiksmo, bū-
senos reiškimosi ar 
veikimo sričiai, o 
objektui reikšti

[Nieko nesusigau-
dau] šachmatuose : 
apie šachmatus.

atsiliepti
gaudytis
išmanyti
įtarti
kaltinti
nusimanyti
nusivokti
nutuokti
prisipažinti
skirtis
specializuotis
suprasti
sutapti

įtaka
reikšmė
…
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◓
◒

vieti-
ninkas

įnagininkas; 
prielinksni-
nės kons-
trukcijos; ~

S vt. 2.2 ■ ne ypatybės reiški-
mosi sričiai, o objek-
tui reikšti

[Mes laisvi savo] spren-
dimuose : daryti spren-
dimus.

gabus, -i
kaltas, -a
laisvas, -a
silpnas, -a
stiprus, -i
…

●
◒

gabus, 
-i kame

gabus, -i 
kam

S vt. 2.2.1/
vert.

■ ne ypatybės reiški-
mosi sričiai, o objek-
tui reikšti

[gabus] fizikoje : fizikai

●
◒

kaltas, 
-a 
kame

kaltas, -a 
kuo; kaltas, 
-a dėl ko; ~

S vt. 2.2.2/
vert.

■ ne ypatybės reiški-
mosi sričiai, o objek-
tui reikšti

[Kas kaltas] toje avari-
joje : dėl tos avarijos?

●
◒

silpnas, 
-a 
kame

~ S vt. 2.2.3 ■ ne ypatybės reiški-
mosi sričiai, o objek-
tui reikšti

[Ji] silpna matematiko-
je : silpnai moka (išma-
no) matematiką.

●
◒

stiprus, 
-i kame

~ S vt. 2.2.4 ■ ne ypatybės reiški-
mosi sričiai, o objek-
tui reikšti

[Mūsų klasė stipri] che-
mijoje : [stipri] iš che-
mijos (gerai išmano 
chemiją).

◓
◒

vieti-
ninkas

kilmininkas; 
naudinin-
kas; ~

S vt. 2.3 ■ ne ypatybės reiški-
mosi sričiai, o požy-
miui reikšti

[Nuolat kyla sunkumų] 
nosinių rašyme : rašant 
nosines.

◓
◒

vieti-
ninkas

padalyvis; 
pusdalyvis; 
~

S vt. 2.4 ■ ne veiksmo reiški-
mosi ar veikimo sri-
čiai, o laikui reikšti

[Mokiniai klydo net už-
duočių] nurašyme : nu-
rašydami [užduotis.]

vieti-
ninkas

S vt. 2.5;
žr. M gim. 
2.1.5

bevardė giminė 
objektui reikšti vns. 
vietininko pozicijoje

mažame : mažame daly-
ke [įžiūri problemą]

vieti-
ninkas

S vt. 3 daikto požymiui 
reikšti

◓
◒

vieti-
ninkas

kilmininkas; 
~

S vt. 3.1 ■ daikto požymiui 
reikšti, kai apibūdina-
ma to daikto ypatybė, 
o ne vieta

Teisėjas aikštėje : Aikš-
tės teisėjas [buvo bel-
gas.]
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vieti ninkas S vt. 4 būdui reikšti

◓
◒

vieti ninkas įnagininkas; 
prieveiksmis; 
~

S vt. 4.1 ■ būdui reikšti [Knyga išleista ir] 
[kompaktinėje] plokš-
telėje : [kompaktine] 
plokštele.

vieti ninkas S vt. 4.2 sustabarėję ar suprie-
veiksmėję verstiniai 
vietininkai būdui 
(kartais su laiko at-
spalviu) reikšti

daugelyje atvejų
daugumoje
didžiumoje
eilėje atvejų
esmėje
galutinėje išvadoje
galutiniame rezultate
pagrinde
paskutinėje eilėje
pilnumoje
pirmoje eilėje
principe
tikrumoje
visumoje

◓
◒

daugelyje 
atvejų

daugeliu 
atvejų; daž-
niausiai; pa-
prastai

S vt. 
4.2.1/vert.

■ būdui su laiko 
atspalviu reikšti

Daugelyje atvejų : 
Daugeliu atvejų (Daž-
niausiai) [šie vaistai 
padeda.]

◓
◒

daugu-
moje

daugiausia; 
dažniausiai; 
paprastai

S vt. 
4.2.2/vert.

■ būdui su laiko 
atspalviu reikšti

Daugumoje : Dau-
giausia [pas mus dir-
ba moterys.]

◒ didžiumo-
je (didu-
moje)

iš esmės; ~ S vt. 
4.2.3/vert.

■ būdui reikšti Didžiumoje : Iš esmės 
[visi puolė gelbėti tik 
savo kailio.]

◓
◒

eilėje 
atvejų

dažnai; daž-
niausiai; pa-
prastai; ne 
vienu atveju; 
neretai; ~

S vt. 
4.2.4/vert.

■ būdui su laiko 
atspalviu reikšti

Eilėje atvejų : Dažnai 
[pasitaikydavo ir 
komplikacijų.]

◓
◒

esmėje iš esmės; ~ S vt. 
4.2.5/vert.

■ būdui reikšti Esmėje : Iš esmės 
[viskam pritariu.]
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◒ galutinėje 
išvadoje

galų gale; galiau-
siai; pagaliau; ~

S vt. 
4.2.6/vert.

■ laikui ir bū-
dui reikšti

Galutinėje išvadoje : 
Galiausiai [nuo to nie-
kas nepralaimi.]

◒ galutinia-
me rezul-
tate

galų gale; galiau-
siai; pagaliau

S vt. 
4.2.7/vert.

■ laikui ir bū-
dui reikšti

[Kas nutarta] galuti-
niame rezultate : ga-
liausiai?

◓
◒

pagrinde paprastai; dau-
giausia; dažniau-
siai; iš pagrindų; 
iš esmės; ~

S vt. 
4.2.8/vert.

■ būdui su lai-
ko atspalviu 
reikšti

[Susirinko] pagrinde : 
daugiausia [jaunimas.]

◓
◒

paskutinė-
je eilėje

paskiausiai; pa-
baigoje; ~

S vt. 
4.2.9/vert.

■ būdui ar lai-
kui reikšti

[Sudaryti knygos rody-
klę lieka] paskutinėje 
eilėje : paskiausiai.

◓
◒

pilnumoje visiškai; iki galo; 
~

S vt. 
4.2.10/vert.

■ būdui reikšti [Mes jums remontą at-
liksime] pilnumoje : iki 
galo (visapusiškai, 
visą).

◓
◒

pirmoje 
eilėje

pirmiausia; visų 
pirma; ~

S vt. 
4.2.11/vert.

■ būdui ar lai-
kui reikšti

Pirmoje eilėje : Pir-
miausia [susitarkime 
dėl principų.]

◓
◒

principe iš principo; iš es-
mės

S vt. 
4.2.12/vert.

■ būdui reikšti Principe : Iš principo 
[su jumis sutinku.]

◓
◒

tikrumoje iš tikrųjų; iš ti-
kro; tikrai; iš tie-
sų; ~

S vt. 
4.2.13/vert.

■ būdui reikšti Tikrumoje : Iš tikrųjų 
[viskas buvo kitaip.]

◓
◒

visumoje apskritai; iš viso; 
~

S vt. 
4.2.14/vert.

■ būdui reikšti Visumoje : Apskritai 
[spektaklio vaizdas ne-
blogas.]

vietininkas S vt. 4.3. būdui ar veiks-
mo pagrindui 
reikšti

asmenyje
rėmuose
ribose

◓
◒

asmenyje atstovaujamas, -a 
ko; (kieno) var-
du; ~

S vt. 
4.3.1/vert.

■ atstovavi-
mui, įgalioji-
mams ar tarpi-
ninkavimui 
reikšti

[Sutartį sudarėm] di-
rektoriaus asmenyje : 
direktoriaus vardu.
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◓
◒

rėmuose pagal ką; pa-
dalyvis

S vt. 4.3.2/
vert.

■ veiksmo pa-
grindui reikšti

[Veikite] įstatymų numa-
tytuose rėmuose : pagal 
įstatymus.

◓
◒

ribose pagal ką; 
pusdalyvis; 
padalyvis

S vt. 4.3.3 ■ būdui ar 
veiksmo pa-
grindui reikšti

[Užduotį vykdžiau] savo 
kompetencijos ribose : 
pagal savo kompetenciją.

vietininkas S vt. 5 būviui reikšti

●
◒
●

vietininkas (būvio) var-
dininkas; kil-
mininkas; ~

S vt. 5.1; dar 
žr. S kilm. 
6.5

□■ būviui 
reikšti

[Dvi paras ji išbuvo] ko-
moje : komos būklės (iš-
tikta komos; Jai buvo 
koma.)

krizėje
karantine
panikoje
parengtyje

vietininkas S vt. 6 būviui, būse-
nai, požymiui 
ar būdui reikšti

◓
◒

apimtyje apimties; ~ S vt. 6.1/vert. ■ būviui, po-
žymiui ar bū-
dui reikšti

[Gavome užsakymą] di-
delėje apimtyje : didelės 
apimties [užsakymą.]

●
◒

aukštu-
moje

gerai; pui-
kiai; ~

S vt. 6.2/vert. ■ būviui, būse-
nai, požymiui 
ar būdui reikšti

[Mes ten pasirodėme] 
aukštumoje : puikiai.

◓
◒

būklėje būklė; ~ S vt. 6.3/vert. ■ būviui, būse-
nai ar požy-
miui reikšti

Kokioje [dabar] būklė-
je : Kokios [dabar] bū-
klės [buto remontas?]

●
◒

būsenoje būsenos 
(kilm.); ~

S vt. 6.4/vert. ■ būsenai, bū-
dui ar požy-
miui reikšti

Tokioje būsenoje : Tokios 
būsenos [jis gali bet ką 
padaryti.]

●
◒

būvyje būvio (kilm.); 
~

S vt. 6.5/vert. ■ būviui, būse-
nai ar požy-
miui reikšti

[Dabar medžiaga yra] 
skystame būvyje : skysto 
būvio (skysta).

◓
◒

derinyje ~ S vt. 6.6 ■ būdui reikšti [Šie vaistai geriau veiks] 
derinyje : derinami [su 
fiziniais pratimais.]
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●
◒

dvitomyje 
(tritomy-
je...)

dvitomiu 
(trito-
miu...); ~

S vt. 6.7/vert. ■ būviui, po-
žymiui ar bū-
dui reikšti

[Raštai iš naujo išleisti] 
dvitomyje : dvitomiu 
(dviem tomais).

◓
◒

egzemplio-
riuje (eg-
zemplio-
riuose)

egzemplio-
riumi (eg-
zemplio-
riais); ~

S vt. 6.8/vert. ■ būviui, po-
žymiui ar bū-
dui reikšti

[Darbą pateikite] dvie-
juose egzemplioriuose : 
dviem egzemplioriais.

●
◒

etate (eta-
tuose)

etatu (eta-
tais); ~

S vt. 6.9/vert. ■ būdui reikšti Keliuose etatuose : Ke-
liais etatais [tu dirbi]?

◓
◒

formoje formos 
(kilm.); ~

S vt. 6.10/vert. ■ būviui, būse-
nai, požymiui 
ar būdui reikšti

Kokioje formoje : Kokia 
forma [man pateikti ty-
rimo rezultatus?]

◓
◒

galioje 
(būti, pasi-
likti)

galioti; ~ S vt. 6.11/vert. ■ būviui, būse-
nai reikšti

[Ar tas nutarimas] te-
bėra galioje : tebega-
lioja?

◒ jurisdikci-
joje

jurisdikcija; 
~ 

S vt. 6.12/vert. ■ būviui ar bū-
dui reikšti

[Šis klausimas] yra 
teismo jurisdikcijoje : 
yra teismo jurisdikcija 
(priklauso teismo juris-
dikcijai).

◓
◒

kalboje kalba 
(įnag.); 
prieveiks-
mis; ~

S vt. 6.13/vert. ■ būviui, po-
žymiui ar bū-
dui reikšti

[Filmas įgarsintas] lie-
tuvių kalboje : lietuvių 
kalba (lietuviškai).

◓
◒

kame kas; koks, 
-ia; ~

S vt. 6.14/vert. ■ būviui, būse-
nai ar būdui 
reikšti

Kame : Kur (Kokios) 
[tos klaidos prie-
žastys]?

◓
◒

kame rei-
kalas (daly-
kas, esmė)

koks reika-
las (daly-
kas, esmė); 
kas yra; 
kas svar-
biausia; ~

S vt. 6.15/vert. ■ būviui ar bū-
senai reikšti

Kame čia reikalas : 
Kas čia yra?

◒ kompeten-
cijoje

kompeten-
cija; ~ 

S vt. 6.16/vert. ■ būviui, būse-
nai ar požy-
miui reikšti

[Tai ne mūsų skyriaus] 
kompetencijoje : kompe-
tencija.
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◒ kryptyje krypties; ~ S vt. 6.17/vert. ■ būviui ar po-
žymiui reikšti

[Apginta dar viena] di-
sertacija filologijos kryp-
tyje : filologijos krypties 
disertacija.

◓
◒

lygyje lygiu; ly-
gio; ~

S vt. 6.18/vert. ■ būdui, bū-
viui, būsenai ar 
požymiui reikšti

[Svečiai buvo sutikti] 
aukštame lygyje : aukštu 
lygiu.

◒ lygmenyje lygmeniu, 
lygmens; ~

S vt. 6.19/vert. ■ būdui, bū-
viui, būsenai ar 
požymiui reikšti

[Dėl projekto susitarta 
vadovų] lygmenyje : lyg-
meniu.

◓ madoje 
(madoj)

S vt. 6.20/vert. □■ būviui 
reikšti

[Ar tie batai dar] ma-
doj : madingi?

◓
◒

medžiagoje 
(bronzoje, 
granite, 
medyje…)

iš ko (at-
likti, pa-
daryti…); 
~

S vt. 6.21/vert. ■ būviui, po-
žymiui ar bū-
dui reikšti

[Pavogtas ir] bronzoje : 
iš bronzos [išlietas 
biustas.]

◓
◒

normoje normalus, 
-i; norma-
liai; nor-
malu

S vt. 6.22/vert. ■ būviui, būse-
nai, požymiui 
ar būdui reikšti

[Patikrinome vamz-
džius,] viskas normoje : 
normalu.

◓
◒

normos ri-
bose

normalus, 
-i; nor-
maliai

S vt. 6.23/vert. ■ būviui, būse-
nai, požymiui 
ar būdui reikšti

[Pobūvis praėjo] normos 
ribose : normaliai.

◓
◒

nuosavy-
bėje

nuosavy-
bė; ~

S vt. 6.24/vert. ■ būviui reikšti [Dabar šis pastatas savi-
valdybės] nuosavybėje : 
nuosavybė.

◓
◒

nuotaikoje ~ S vt. 6.25/vert. ■ būviui, būse-
nai ar požy-
miui reikšti

[Svarbu,] kokioj nuotai-
koj : kokios nuotaikos 
(kaip nusiteikusį) 
[jį rasi];
[Jis šiandien] geroje 
nuotaikoje : geros nuo-
taikos (gerai nusiteikęs).

◓
◒

originale ~ S vt. 6.26/vert. ■ būviui, po-
žymiui ar bū-
dui reikšti

[Perskaityk] tą knygą 
originale : tos knygos 
originalą.
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◓
◒

pardavime ~ S vt. 6.27/vert. ■ būviui ar bū-
dui reikšti

[Lietuviškų obuolių] par-
davime : parduoti [dar 
neturime.]

◓
◒

pareigose 
(būti…)

pareigas 
(eiti…); ~

S vt. 6.28/vert. ■ būviui ar bū-
dui reikšti

[Jau dešimt metų ji dir-
ba] šiose pareigose : 
[eina] šias pareigas.

◓ pastatyme ~ S vt. 6.29/
vert.; sen.

■ būviui, būdui 
ar požymiui 
reikšti

[Opera vaidinama italų 
režisieriaus] pastatyme : 
pastatyta [italų režisie-
riaus.]

◓
◒

pavidale pavidalo; 
~

S vt. 6.30/vert. ■ būviui, būse-
nai, būdui ar po-
žymiui reikšti

Tokiam pavidale : Tokio 
(pavidalo) [darbo nepri-
imsiu.]

◓
◒

plotmėje ~ S vt. 6.31/vert. ■ būviui, būdui 
ar požymiui 
reikšti

[Apie šį romaną galima 
kalbėti ir] filosofinėje plot-
mėje : filosofine plotme 
(prasme) (filosofiškai).

●
◒

rankraš-
tyje

rankraš-
tis; ~

S vt. 6.32/vert. ■ būviui, būdui 
ar požymiui 
reikšti

[Šis veikalas kol kas pa-
siekiamas tik] rankrašty-
je : rankraščiu.

◓
◒

ryšyje (su 
kuo būti)

susijęs, 
-usi (su 
kuo); ~

S vt. 6.33/vert. ■ būviui, būse-
nai, būdui ar po-
žymiui reikšti

[Visi gelmių gyvūnai ir 
augalai yra] glaudžiame 
ryšyje : glaudžiai susiję 
[vieni su kitais.]

◒ ritme ritmu; ~ S vt. 6.34/vert. ■ būdui ar po-
žymiui reikšti

Tokiam ritme : Tokiu rit-
mu [ilgai nepašoksi.]

◓
◒

sąlygose sąlygomis; 
~

S vt. 6.35/vert. ■ būviui ar bū-
dui reikšti

[Dvynukai augo] skirtin-
gose sąlygose : skirtingo-
mis sąlygomis.

◓
◒

sąlytyje 
(su kuo)

susijęs, 
-usi (su 
kuo); ~

S vt. 6.36/vert. ■ būviui, būse-
nai ar būdui 
reikšti

Sąlytyje : Susilietęs [su 
deguonimi šis mišinys iš-
kart sprogsta.]

◓
◒

santykyje 
(su kuo)

~ S vt. 6.37/vert. ■ būviui, būse-
nai ar būdui 
reikšti

[Šį klausimą reikia na-
grinėti] santykyje [su 
pateiktomis išvadomis] : 
atsižvelgiant [į pateiktas 
išvadas.]
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◓
◒

stadijoje ~ S vt. 6.38/vert. ■ būviui, bū-
senai ar požy-
miui reikšti

[Projektas] tebėra 
svarstymų stadijoje : te-
besvarstomas.

◒ statuse 
(būti)

turėti statusą; 
~ 

S vt. 6.39/vert. ■ būviui ar 
požymiui 
reikšti

Naujame statuse : Įgavęs 
naują statusą [jis jaučia-
si neįprastai.]

◓
◒

stiliuje stiliumi; ~ S vt. 6.40/vert. ■ būviui, bū-
dui ar požy-
miui reikšti

[Grupė surengė pasiro-
dymą visai] naujame sti-
liuje : nauju stiliumi.

◓
◒

stovyje vardininkas; 
kilmininkas; ~

S vt. 6.41/vert. ■ būviui, bū-
senai ar požy-
miui reikšti

[Butas labai] blogame 
stovyje : blogos būklės 
(apleistas).

◓
◒

sudėtyje sudėties; ~ S vt. 6.42/vert. ■ būviui ar 
požymiui 
reikšti

[Komisija posėdžiavo] 
nepilnoje sudėtyje : ne 
visos sudėties (ne visa).

◓
◒

tame tas, -a; tai; 
čia; ~

S vt. 6.43/vert. ■ būviui, bū-
senai ar būdui 
reikšti

[Nieko blogo] tame : čia 
[nėra.]

◓
◒

tame 
reikalas 
(daly-
kas, 
esmė)

tas reikalas; 
reikalas (daly-
kas) tas; toks 
reikalas (daly-
kas); esmė yra 
ta; ~

S vt. 6.44/vert. ■ būviui 
reikšti

[Dalykas] tame : tas [, 
kad iki šiol atsakymo ne-
sulaukėme.]

◓
◒

tempe tempu; ~ S vt. 6.45/vert. ■ būdui ar po-
žymiui reikšti

[Pamėgink paskambinti] 
greitesniame tempe : 
greitesniu tempu.

◓
◒

tvarko-
j(e)

tvarka; viskas 
gerai; ~ 

S vt. 6.46/vert. ■ būviui, bū-
senai ar požy-
miui reikšti

[Ar tau viskas] tvarkoj : 
gerai?

◒ vaidme-
nyje 
(būti...)

vaidmenį (at-
likti...); vaidin-
ti; ~

S vt. 6.47/vert. ■ būviui, bū-
senai ar požy-
miui reikšti

[Ji išgarsėjo kaip tik] ši-
tame vaidmenyje : šituo 
vaidmeniu.

◓
◒

variante 
(varian-
tuose)

variantu (va-
riantais)

S vt. 6.48/vert. ■ būdui, bū-
viui ar požy-
miui reikšti

[Projektas pateiktas] 
dviejuose variantuose : 
dviem variantais.
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vieti-
ninkas

S vt. 7 verstiniai susta-
barėję vietinin-
kai veiksmo ar 
būsenos prie-
žasčiai, pa-
grindui reikšti

◓
◒

išdavoje dėl ko; nuo 
ko; ~

S vt. 7.1/vert. ■ priežasčiai 
reikšti

To išdavoje : Dėl to [ir kilo 
gaisras.]

◓
◒

įtakoje dėl ko; ~ S vt. 7.2/vert. ■ priežasčiai 
reikšti

[Klimato atšilimo] įtakoje : 
Dėl klimato atšilimo [ėmė 
smarkiai tirpti ledynai.]

◓
◒

pasek-
mėje

dėl ko; ~ S vt. 7.3/vert. ■ priežasčiai 
reikšti

Aplaidumo pasekmėje : Dėl 
aplaidumo (Per aplaidumą) 
[sandėliai liko neužrakin-
ti.]

◓
◒

pasė-
koje

dėl ko; todėl; 
~

S vt. 7.4/vert. ■ priežasčiai 
reikšti

To pasėkoje : Dėl to [žmo-
gus prarado turtą.]

◓
◒

povei-
kyje 

dėl ko; nuo 
ko; dėl povei-
kio; ~

S vt. 7.5/vert. ■ būviui, bū-
senai ar prie-
žasčiai reikšti

Švitinimo poveikyje : Dėl 
švitinimo [sutriko kai ku-
rios organizmo funkcijos.]

◓
◒

rezul-
tate

todėl; dėl ko; 
dėl to; ir; pa-
dalyvis; ~

S vt. 7.6/vert. ■ priežasčiai 
reikšti

Potvynio rezultate : Dėl 
potvynio [apsemti namo 
rūsiai.]

◓
◒

sąryšyje 
(su kuo)

dėl ko; ry-
šium (su 
kuo); ~ 

S vt. 7.7/vert. ■ priežasčiai 
reikšti

Sąryšyje su pranešimu : 
Dėl pranešimo [turiu kelis 
klausimus.]

vieti-
ninkas

S vt. 8 paskirčiai ir 
tikslui reikšti

●
◒

vieti-
ninkas

naudininkas 
+ bendratis; 
~ 

S vt. 8.1 ■ paskirčiai ir 
tikslui reikšti

[Ši metodika jau taikoma] 
[tokių] ligų gydyme : [to-
kioms] ligoms gydyti.

vieti-
ninkas

S vt. 9 laikui reikšti

vieti-
ninkas

S vt. 9.1 verstiniai susta-
barėję vietinin-
kai laikui 
reikšti

bėgyje
eigoje
laike
laikotarpyje
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◓
◒

bėgyje per ką; ~ S vt. 9.1.1/vert. ■ laikui reikšti [Atsakymą pranešime] sa-
vaitės bėgyje : per savaitę.

◓
◒

eigoje metu; per ką; 
pusdalyvis; 
padalyvis; ~

S vt. 9.1.2 ■ laikui reikšti Projekto svarstymo eigoje : 
Svarstant projektą [teko 
daryti įvairių pakeitimų.]

◓
◒

laike per ką; ~ S vt. 9.1.3/vert. ■ laikui reikšti 
(prielinksnio 
reikšme)

Laike antro trimestro : Per 
antrą trimestrą [rašysime 
tris kontrolinius darbus.]

◓
◒

laiko-
tarpyje

per ką; lai-
kotarpiu; ~

S vt. 9.1.4/vert. ■ laiko 
trukmei reikšti 
(polinksnio 
reikšme)

[Poveikį pajusite] mėnesio 
laikotarpyje : mėnesio lai-
kotarpiu (per mėnesį).

◓
◒

vieti-
ninkas

galininkas S vt. 9.2 □ laikui (metų 
dalims, mėne-
siams, savai-
tėms ir jų da-
lims) reikšti

[Didžiausias lankytojų 
srautas] – gruody(je) : 
gruodį.

●
◒

ryte rytą; iš ryto S vt. 9.2.1 □ laikui reikšti [Viskas paaiškės] ryte : 
rytą (iš ryto).

◓
◒

vieti-
ninkas

galininkas; 
įnagininkas

S vt. 9.3;
plg. S įn. 11.1.2

□ laiko tarpui 
ar momentui 
reikšti

[Apie šią ligą žinota ir] 
ankstesniuose amžiuose : 
ankstesniais amžiais.

●
◒

vieti-
ninkas

per ką; ~ S vt. 9.4 □ kartojamo 
veiksmo laikui 
reikšti

[Susitinkame du kartus] 
metuose : per metus.

vieti-
ninkas

S vt. 10 kiekiui reikšti

◓
◒

apim-
tyje

~ S vt. 10.1/vert. ■ kiekiui 
reikšti

[Dar nenumatyta,] kokioje 
apimtyje : kokios apimties 
[bus tie darbai.]

◒ dešim-
tyje

dešimt; de-
šimtiese

S vt. 10.2/vert. ■ kiekiui 
reikšti

[Žaidėme] dešimtyje : de-
šimtiese.

◓
◒

sumoje ~ S vt. 10.3/vert. ■ kiekiui 
reikšti

Kokioje sumoje : Kokios 
sumos [išrašytas čekis?]
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vietininkas S vt. 11 išskirčiai ir pri-
skirčiai reikšti

◓
◒

tame skaičiu-
je

iš to skai-
čiaus; iš jų; 
tarp jų; 
kartu; ~

S vt. 
11.1/vert.

■ išskirčiai ir pri-
skirčiai reikšti

[Išspausdinta 1000 eg-
zempliorių,] tame skai-
čiuje : iš jų [100 kietais 
viršeliais.]

◓
◒

tame tarpe tarp jų; iš 
jų; taip 
pat; kartu; 
~

S vt. 
11.2/vert.

■ išskirčiai ir pri-
skirčiai reikšti

[Visi riaušininkai], 
tame tarpe : tarp jų 
[du užsieniečiai, sulai-
kyti.]

●
◒

jų tarpe iš jų; tarp 
jų; ~

S vt. 11.3 ■ išskirčiai ir pri-
skirčiai reikšti

[Atvyko svečių iš užsie-
nio,] jų tarpe : tarp jų 
[ir delegacija iš Švedi-
jos.]

vietininkas S vt. 12 veiksmo aplinkai 
reikšti

S vt. 12.1 veiksmo aplinkai 
reikšti (polinksnio 
reikšme)

tarpe
kieno tarpe

◓
◒

kieno tarpe 
(su vienaskai-
tinių kuopinės 
reikšmės 
daiktavardžių 
kilmininku)

kilminin-
kas; tarp 
ko; ~

S vt. 
12.1.1

■ veiksmo aplinkai 
reikšti (polinksnio 
reikšme) 

Jaunimo tarpe : Tarp 
jaunimo [ši muzika jau 
nebepopuliari.]

◓
◒

kieno tarpe tarp ko; iš 
ko; kilmi-
ninkas; ~

S vt. 
12.1.2

■ su vieta nesusiju-
siai veiksmo aplin-
kai reikšti (polinks-
nio reikšme)

Prekiautojų tarpe : 
Tarp prekiautojų [plin-
ta naujas pirkėjų vilio-
jimo būdas.]

vietininkas S vt. 13 atstumui reikšti

●
◒

atstume atstumu; ~ S vt. 13.1 ■ atstumui reikšti [Perkūnija trenkė] ke-
lių kilometrų atstume : 
kelių kilometrų atstumu 
(už kelių kilometrų).

●
◒

nuotolyje nuotoliu; ~ S vt. 13.2 ■ atstumui reikšti [Kažkas bolavo] kelių 
šimtų metrų nuotolyje : 
už kelių šimtų metrų.
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vietininkas S vt. 14 vietai reikšti

◓ atsispindėti 
kame

matyti iš 
ko

S vt. 
14.1a

□■ vietai reikšti (abs-
trakčiųjų, dažniausiai 
priesagos -imas (-ymas), 
daiktavardžių vieti-
ninkas)

[Tai] atsispindi 
[parodos] apipavi-
dalinime : matyti iš 
[parodos] apipavi-
dalinimo.

◓
◒

glūdėti kame yra kas; 
turi (suda-
ro) ką; ~

S vt. 
14.1b

■ vietai reikšti (abstrak-
čiųjų, dažniausiai priesa-
gos -imas (-ymas), daik-
tavardžių vietininkas)

[Visa paslaptis] 
glūdi sugebėjime : 
yra sugebėjimas 
[bendrauti su žmo-
nėmis.]

●
◒

slypėti kame yra kas; 
turi (sle-
pia) ką; ~

S vt. 
14.1c

■ vietai reikšti (abstrak-
čiųjų, dažniausiai priesa-
gos -imas (-ymas), daik-
tavardžių vietininkas)

Tame tylėjime slypi 
tik grėsmė : Tas ty-
lėjimas slepia tik 
grėsmę.

●
◒

namuose namie S vt. 
14.2

□ vietai reikšti prie-
veiksmio reikšme

[Ar yra kas] na-
muose : namie?

●
◒

jūsuose pas jus; 
jūsų; ~

S vt. 
14.3a

□ vietai reikšti Jūsuose : Pas jus 
[viskas geriau su-
tvarkyta.]

◓
◒

mūsuose pas mus; 
mūsų; ~

S vt. 
14.3b

□ vietai reikšti Mūsuose : Pas mus 
[tokių dalykų nebe-
pasitaiko.]

●
◒

vietininkas įnagininkas S vt. 
14.4

□ vietai šalia kokio nors 
daikto reikšti

Patvoriuose : Pa-
tvoriais [mėtėsi vi-
sokio šlamšto.]

vietininkas po ką; įna-
gininkas

S vt. 
14.5; žr. 
S po[g] 1

vietai, po kurią kas nors 
tolygiai vyksta (juda ar 
plinta, kartojasi), reikšti

vaikštinėja laukuo-
se : po laukus 
(laukais)

◓
◒

patalpose Ø (kitas 
vietininkas)

S vt. 
14.6

vietai reikšti: a (kai žo-
dis patalpos vartojamas 
savarankiška leksine 
reikšme) ↔ b (kai pa-
talpos sutampa su jas 
apibūdinančio žodžio 
reiškiama vieta)

Ministerijos patal-
pose [išnuomota 
vieta kavinei.] : Mi-
nisterijoje [lankėsi 
profesinės sąjungos 
atstovai.]
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vietininkas S vt. 15 perteklinė forma

asmenyje S vt. 15.1 perteklinė forma

◓
◒

asmenyje Ø (kartu; 
~)

S vt. 15.1.1 □ perteklinė 
forma

[Ji ir tarnaitė, ir drau-
gė] viename asmenyje : 
kartu [ir tarnaitė, ir 
draugė.]

◒ asmenyje Ø (kaip 
kas)

S vt. 
15.1.2/knyg.

□ perteklinė 
forma

[Jo] asmenyje [mes ne-
tekome talentingo kūrė-
jo] : Jo [mes netekome 
kaip talentingo kūrėjo.]

◓
◒

ribose Ø (kitas 
vietininkas)

S vt. 15.1.2 □ perteklinė for-
ma vietai reikšti

Rajono ribose : Rajone 
[keliai dar neapledėję.]

◓
◒

savyje Ø S vt. 
15.2/vert.

■ perteklinė for-
ma, kalbant apie 
negyvus daiktus

[Vandentiekio vanduo] 
savyje : Ø [turi daug 
rūdžių.]

◓
◒

sudėtyje Ø (kitas 
vietininkas)

S vt. 15.3 □ perteklinė 
forma

Komandos sudėtyje : 
Komandoje [buvo be-
veik vieni užsieniečiai.]

iliatyvas 
(vidaus ei-
namasis 
vietininkas)

S vt. 16 įvairios funkcijos

●
◒

iliatyvas į ką S vt. 16.1 □ krypčiai (kar-
tais su tikslo at-
spalviu) reikšti

[Leidomės] kelionėn : į 
kelionę.

●
◒

iliatyvas
(apstaba-
rėjęs)

prielinksni-
nė kons-
trukcija; 
bendratis; ~

S vt. 16.2 □ būdui ir kt. 
reikšti

[Nesiruošiame gyventi] 
skolon : į skolą.

iliatyvas 
(sustaba-
rėjęs)

S vt. 16.3 tikslui, priežas-
čiai, veiksmo pa-
grindui reikšti

vardan
ženklan

vardan S vt. 16.3.1 tikslui, priežas-
čiai ar veiksmo 
pagrindui reikšti



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 453

ĮNKR SĄVADAS (26)

I II III IV V VI

◓
◒

vardan ko dėl ko; ~ S vt. 16.3.1a ■ tikslui, 
priežasčiai ar 
veiksmo pa-
grindui reikšti

[Tai ji padarė] vardan : 
dėl [šventos ramybės.]

◓
◒

ko vardan kieno vardu; 
~

S vt. 16.3.1b ■ tikslui, 
priežasčiai ar 
veiksmo pa-
grindui reikšti

Susitarkime bendrų intere-
sų vardan : dėl bendrų in-
teresų (bendrų interesų 
labui).

◒ ženklan dėl ko; pa-
dalyvis; pus-
dalyvis; ~

S vt. 
16.2/vert.

tikslui ar 
priežasčiai 
reikšti

Užuojautos ženklan : 
Reikšdami užuojautą [visi 
nutilo.]

šauksmi-
ninkas

S š.

šauksmi-
ninkas

S š. 1 kreipiniui ar 
jo priedėliui 
reikšti

šauksmi-
ninkas

S š. 1.1; 
žr. S vard. 7

kreipiniui 
reikšti

Vairuotojas : Vairuotojau, 
[sustokit čia.]

šauksmi-
ninkas

S š. 1.2; žr. 
S vard. 
7.2/laisv.

kreipinio 
priedėliui 
reikšti

Ponas : Pone [Vytautai, o 
kokia jūsų nuomonė šiuo 
klausimu?]

šauksmi-
ninkas

S š. 1.3; žr. 
S vard. 7.3

kreipiniui 
reikšti

[Ir žinok,] žmogus : žmo-
gau, [kada tai baigsis.]

šauksmi-
ninkas

S š. 2;
žr. M ilg. 1.4

kreipiniui 
reikšti

[Kur buvai,] sesut : se-
sute?

šauksmi-
ninkas

S š. 3;
žr. M įvr. 1.4

kreipiniui 
reikšti

Mielas : Mielasis [jubi-
liate!]

sintaksinis 
junglumas

S jungl.

S jungl. 1

● intranzity-
vinis veiks-
mažodis

tranzityvinis 
veiksma-
žodis

S jungl. 
1.1/nauj.

a (nesant po-
reikio reikšti 
objektą) ↔ b 
(objektui 
reikšti)

[Kada ji] pradėjo garin-
ti? : [Kada ji] pradėjo ga-
rinti cigaretes?;
[Vadovų kursuose] mokėmės 
[, kaip optimaliai] deleguo-
ti. : [Nauja vadovė] stengėsi 
[atsakingai] deleguoti 
pareigas [valdiniams.]
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● linksnį val-
dantis 
veiksmažo-
dis

linksnių ne-
valdantis 
veiksmažo-
dis

S jungl. 1.2/
laisv.

objektui reikš-
ti (atsiradus 
poreikiui su-
konkretinti 
veiksmažodžio 
reikšmę) ↔ b 
(nesant porei-
kio reikšti 
objektą)

[Tokie asmenys yra] pa-
žeidžiami apgavystėms : 
[Jis atrodė jautrus ir len-
gvai] pažeidžiamas.

nors sintaksės sluoksnis kinta nepalyginti lėčiau nei leksikos ar žodžių darybos, tačiau 
kelių dešimtmečių vartosenos stebėsenos duomenys rodo bent kelias pokyčių kryptis. 
linksnių vartojimo variantų sintaksėje daugiausia, tad jie geriausiai ir atskleidžia poky-
čių pobūdį. Vartosenoje tebefunkcionuoja nemažai dėl rusų kalbos poveikio atsiradusių 
variantų, kartu matyti anglų kalbos poveikis ypač veiksmažodžių valdymo modeliams, 
be to, dalis pokyčių vyksta ir dėl vidinių kalbos sistemoje susidarančių priežasčių. Sin-
taksės lygmenyje aiškiai atskirti pokyčių priežastis dažnai nėra įmanoma, nes išorinis 
poveikis paprastai randa atramą ten, kur formaliai susiklosto palankios vidinės prielaidos. 
tokiais atvejais svarbus tampa normos klausimas.

nors linksnių vartojimo variacijų ir jų pavyzdžių DVK yra sukaupta apie 20 aut. 
lankų (skaičiuojant spaudos ženklais), šiuo kartu būtų įmanu iškelti tik kelis svarbiausius 
su pokyčiais ir normų raida susijusius atvejus.

Sintaksinis junglumas [S jungl. 1]. Pastaraisiais dešimtmečiais kartu su naujomis 
žodžių reikšmėmis iš anglų kalbos pereina ir nauji sintaksinio junglumo modeliai. Pavyz-
džiui, veiksmažodis garinti, kaip rodo BlKŽ (žiūrėta 2022-03-31), yra tranzityvinis (tie-
sa, jo iš viso nėra lKVjŽ: 1994): garinti vandenį, sūrymą, veidą, drėgmę, plg.:

gãrinti, gãrina, gãrino vksm.
1. (ką) daryti, kad garuotų, versti garais: Sáulė gãrina vándenis. | (ką) didinti koncentra-
ciją verčiant skystį garais: Gãrinti sǜrymą [sǮrupą, núovirą].

2. (ką) veikti garais: Véidui gãrinti paruõškite lǯepžiedžių a ramunlių vonẽlę. | sngr.: 
Šeštãdienį gãrinsimės pirtyjè.

3. (ką) leisti garus: Žẽmė gãrina drgmę. Dl šỹlančio klǮmato Lietuvõs ùpės spačiai gãri-
na vándenį i seǹka.

Paplitus elektroninėms cigaretėms, žargoninėje vartosenoje, o paskui ir žiniasklaidoje 
atsirado skolinys veipinti (vaipinti) „rūkyti elektronines cigaretes“ ir lietuviškas jo atiti-
kmuo garinti (nD, žiūrėta 2022-03-31). Veipinti gali būti tiek tranzityvinis, tiek intranzi-
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tyvinis, panašiai kaip lietuvių kalbos veiksmažodis rūkyti, plg.: rūkyti (cigaretę) ir rūky-
ti (apskritai atlikti šį veiksmą, pavyzdžiui: jis rūko ir tyli, arba būti nuolatiniu rūkaliumi, 
pavyzdžiui: Ar jis dar rūko?). taigi veiksmažodžio garinti intranzityvumas šiuo atveju 
yra pokyčio, atsiradusio veikiant tiek išorinėms paskatoms, tiek vidinei kalbos sistemos 
analogijai, požymis. Palyginkime kelis pavyzdžius: 1-ame ir 3-iame pavyzdžiuose veipin-
ti ir garinti yra tranzityviniai (valdomas linksnis pabrauktas mano. – R. M.), 2-ame ir 
4-ame pavyzdžiuose – intranzityviniai:

(1)  Šie požymiai išduoda, kad jūsų vaikas „veipina“ el. cigaretes [antraštė] (tv3.lt, 2019-
10-19)

(2)  Sveiki, nesenai tik pradejau vaipinti :) Daug laiko prarukes paprastu cigareciu nega-
lejau net pagalvoti, kad galeciau mesti rukyt ir bandziau pas kitus zmones rukyti 
elektronines, vistiek noredavosi poto ir paprastos parukyt vistiek. (ecf.lt, 2013-11-12)

(3)  Pradedančiajam siūlyčiau pasiimt ijust S arba aio PRo pradžiai bus pats tas, nikoti-
ną nusireguliuoji palei save, aš pavyzdžiui pradėjas garint garinau 12mg skysti, 
dabar tik 3/6 mg. (supergames.lt, 2016-10-11)

(4)  Psichoterapeutė atskleidė, kokie požymiai rodo, kad jūsų vaikas rūko arba garina. Ką 
tokiu atveju reikėtų daryti? [antraštė] (lrt.lt, 2020-11-14)

Kitas būdingas ir dėl administracinių tekstų vertimo iš anglų kalbos paplitęs atvejis – 
veiksmažodžio deleguoti vartojimo pokytis: tiek semantinis, tiek su juo susijęs sintaksinis. 
Šis tarptautinis žodis iki XXi a. pradžios, kol nebuvo tiesiogiai susidurta su Europos 
Sąjungos dokumentų vertimu, įprastai vartotas tik viena reikšme (DlKŽ6e):

deleg|úoti, ~úoja, ~ãvo
siųsti delegatu, įgaliotiniu, atstovu: D. atstovą į konferenciją.

BlKŽ įteisinta ir nauja įgaliojimų perdavimo kam ar su įgaliojimais ko nors perdavimo 
kam reikšmė (žiūrėta 2022-04-02):

delegúoti, delegúoja, delegãvo vksm.
<...>
2. (kam, ką) perduoti su įgaliojimais, įgalioti atlikti: Savivaldýbė sàvo fùnkci jas delegúo ja 
gyvéntojams. Kàd bet kurǮ organizãcija dǮrbtų efektyvia, vadõvai būti na tùri delegúoti 
vaǥ džią sàvo darbúotojams. Ẽsant rekalui, asociãcijos prezideǹ tas delegúoja įgaliójimus 
viceprezideǹtams.

tiek senąja, tiek naująja reikšme veiksmažodis deleguoti vartojamas kaip tranzityvinis. 
tačiau už normos ribų bent kol kas paliekama anglų kalbai būdinga intranzityvinė jo 
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vartosena, pasitaikanti ir lietuvių kalboje, reiškiant vadovo gebėjimą paskirstyti kitiems 
darbus, funkcijas ir pan. Plg. anglų kalbos žodyną (MW, žiūrėta 2022-04-02):

delegate
intransitive verb
: to assign responsibility or authority
a good manager knows how to delegate.

lietuvių kalboje šia reikšme veiksmažodis deleguoti intranzityviai vartojamas tame pa-
čiame tekste kartais pramaišiui su galininką valdančiu variantu, pavyzdžiui (valdomas 
linksnis pabrauktas mano. – R. M.): 

Popiežius Pranciškus apie bado problemą: nustokime ją deleguoti kitiems [antraštė]
nors visur matome tų, kurie negali gauti pakankamai maisto arba sveiko maisto, vietoj vei-
kimo, anot Šventojo tėvo, linkstame deleguoti visais lygiais. ir galvojame: kitas tuo užsiims, 
galbūt kita šalis, kita vyriausybė, kita tarptautinė organizacija. (15min.lt, 2015-06-13)

Kitas, ilgesnis, pavyzdys – pamokymai vadovui „Kaip atostogas skirti poilsiui, o ne 
darbui“ – akivaizdžiai verstas iš anglų kalbos ir įvairiu metu perskelbtas ne vienoje su 
vadybos mokymais susijusioje svetainėje:

Delegavimas – tai darbo užduočių ir su jomis susijusių vadovo įgaliojimų patikėjimas 
pavaldiniams, kad jie galėtų veikti savarankiškai, prisiimti atsakomybę ir pasiekti reikiamus 
tikslus. <...>
todėl gebėjimas gerai deleguoti ir pasiekti gerus darbo rezultatus, yra vadovo meistrišku-
mo įrodymas. <...>
norint kokybiškai perduoti užduotis reikia bendrauti. Pasišnekėti su pavaldiniu ir deleguo-
ti jam užduotis paprasta. <...>
Kitaip pavaldiniai gali bandyti perduoti darbus atgal, kai jie susiduria su keblesne situaci-
ja. jie nebūtinai sąmoningai stengiasi atsikratyti darbo, tiesiog bijo priimti sprendimą, nes 
yra įpratę, kad vadovas tai daro pats. Bandymo deleguoti atgal simptomus paprasta pa-
stebėti, pavyzdžiui, pavaldinys atneša jums dokumentus, kuriuos gali paruošti savarankiš-
kai, ir prašo peržiūrėti, ar viskas gerai. <…>
ar visko, kas buvo išvardyta, užtenka sėkmingam delegavimui? ir taip, ir ne. tam, kad 
galėtumėte deleguoti šiandien, dirvą reikia pradėti ruošti gerokai anksčiau.
gana dažnai išgirsti vadovų nusiskundimus, kad jie neturi kam deleguoti, nėra pakanka-
mai kompetentingų ir motyvuotų žmonių, kuriais galima būtų pasitikėti. <...>
Bėda ta, kad pradedant deleguoti pavaldiniai dažnai iš tiesų supranta ir sugeba gerokai 
mažiau negu vadovas. <...>
Visada esate laisvi pasirinkti nedeleguoti. Bet tuomet turite būti pasirengę už tai sumokė-
ti – neturėti galimybės išsijungti mobiliojo telefono besilepindami paplūdimyje ir nuolatos 
svarstysite, ar be jūsų darbai vyksta sklandžiai. (vakarai.lt, 2007; manager.lt; paciolis.lt)

https://www.merriam-webster.com/dictionary/intransitive
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Panašiai elgiamasi ir su veiksmažodžiais įsitraukti, susyti. apie juos plačiau žr. poskyry-
je 2.4.2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas.

Vartosenoje matyti dar vienas – priešingas aptartajam – su semantika susijęs sin-
taksinio junglumo pokytis: konkretėjant leksinei reikšmei, nevaldantys linksnių žodžiai 
gali įgyti junglumą. Keli tokie atvejai (dėstytojauti kam, redaktoriauti kam) jau aptarti 
skyrelyje 1.1.2.1. Dabartinės vartosenos kartoteka. Dažniau tai pavieniai atvejai, netu-
rintys įtakos gramatinei sistemai ir normų kaitai. Pavyzdžiui, būdvardėjantis neveikia-
masis dalyvis pažeidžiamas, -a („neatsparus, negalintis apsiginti“) įprastai vartojamas 
be valdomojo linksnio, plg.:

Esu mirtingas, jautrus, pažeidžiamas, kenčiantis ir tą akimirką pripažįstu, kad nesu pasi-
ruošęs šarvų ir skydų <...>. (15min.lt, 2020-09-16)

2.1. socialiai pažeidžiami asmenys – asmenys (šeimos), kurie yra jautresni socialiniams, 
ekonominiams iššūkiams, rizikoms ir turi mažiau išteklių su jais sėkmingai susidoroti. 
(e-seimas.lrs.lt, 2019-12-20)

Prireikus, greičiausiai pagal analogiją su būdvardžiu atsparus, -i, valdančiu naudininką, 
pažeidžiamas, -a taip pat pavartojamas su naudininku:

„tačiau žmogus, žinodamas diagnozę, gali planuoti ateitį, apsvarstyti realias grėsmes ir 
jų išvengti. Pavyzdžiui, jis gali įvertinti finansines grėsmes, vairavimą, pasiklydimų, kri-
timų riziką, pažeidžiamumą apgavystėms ir panašiai“, – paaiškino g. Pšemeneckienė. 
(lrytas.lt, 2022-03-20)

Semantikos pokytis (perkeltinės reikšmės įgijimas) išplečia ir veiksmažodžio viduriuoti 
(„sirgti vidurių paleidimu“) junglumo galimybes:

Mintyse dar susilažinau su savimi, kad to „šedevro“ pristatymuose bus vartojamas labai 
madingas žodis „santykis“. tai yra magiškas šablonas, kurį šių dienų meno „konceptualai“ 
vartoja savo darbams apibūdinti. ir štai: „Kūrinio idėja – kvietimas susimąstyti apie šeimos 
ir miesto santykį.“ toliau – viduriavimas žodžiais. (delfi.lt, 2019-10-24)

Dar keli panašūs pavyzdžiai su įprastai junglumo nereikalaujančiais daiktavardžiais 
klausa, aklumas (← aklas), būdvardžiu įtarus, -i ir veiksmažodžiu brakonieriauti:

Pirmiausia, jau senokai buvo suvokta – fordizmas, – kad kapitalizmo raida negali būti 
grindžiama žmogaus pasirenkamų prekių gamyba, nes žmogus pernelyg konservatyvus 
bei įtarus naujovėms, o jo laisvas rinkimasis pernelyg ilgai trunka palyginti su kapitalo 
apykaitos „greičiu“, kurio niekas neriboja. (propatria.lt, 2019-06-14)

Pagrindinis ideologinio mąstymo bruožas yra aklumas tikrovei ir būtent tuo iki šiol įtemp-
tai užsiima postmoderni Europa, nors ir raginama atsikvošėti. (delfi.lt, 2016-03-24)
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Bet dabar, kai jo globėja laikomos D.grybauskaitės laikas baigia ištiksėti, generalinio pro-
kuroro klausa nusiskundimams neteisėtais veiksmais gali ir pagerėti. (lrytas.lt, 2019-06-05)

Brakonieriauti vėgėles tampa beveik neįmanoma [antraštė] (delfi.lt, 2015-01-16)

iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad vartosenoje junglumo pokyčių esama tiek dėl išorinių 
poveikių, tiek dėl natūraliai besiklostančių vidinių raiškos poreikių.

Kiekis: dalies ir visumos raiška. [S vard. 1.1], [S gal. 1.1.1]. Ši variacija – viena iš 
tų, kurios buvo plačiai paplitusios sovietmečiu (įtraukta į DKKS), tačiau tebelieka akty-
vi dabartinėje vartosenoje. neapibrėžtam subjekto ar objekto kiekiui arba jų daliai reikš-
ti netinkamai vartojamas visumos vardininkas arba galininkas vietoj neapibrėžto kiekio 
kilmininko, todėl pagal formaliuosius požymius variacija priskiriama dviem skirtingiems 
potipiams. Pavyzdžiui:

jeigu jūsų namuose oro kokybė labai prasta, ant alavijo atsiras rudos dėmės. Šiam augalui 
patinka šiluma ir saulė. (delfi.lt, 2016-09-17)

Yra įvairių istorinių priežasčių – mums pasisekė, nes turėjome prieigą prie suomiškos te-
levizijos. todėl lengviau išmokome užsienio kalbas, nes girdėjome amerikietiškus filmus, 
filmus originalo kalba. (15min.lt, 2017-02-28)

Kitas tipas yra aterosklerotinės aneurizmos, kurios dažniausiai išsivysto dėl vyresnio am-
žiaus, kai ant kraujagyslių atsiranda kalkės. Susikaupusios kalkės pažeidžia kraujagyslės 
sienelę, tad ten irgi atsiranda išpūsta sienelė – aneurizma. (delfi.lt, 2021-09-14)

Žalioji arbata tonizuoja kitaip nei kava, nes jose yra skirtingų tipų kofeinas. (delfi.lt, 
2017-10-02)

Vatos gabalėliai ir metalinės vielutės. jei tarp savo vaiko daiktų randate nebalintos, orga-
niškos medvilnės gumulėlius arba plonas metalines vielutes – galite būti įsitikinę, kad 
jūsų vaikas garina elektronines cigaretes. (tv3.lt, 2019-10-19)

Užsukę į vieną tokių pavalgyti Basanavičiaus gatvėje (rinkomės patikimą, veikiančią visus 
metus) pasirinkau makaronus su mėsos padažu, nes ką jau ten sugadinsi (žuvį bijau užsi-
sakyti bet kur lietuvos pajūryje, kokia ironija). (lrytas.lt, 2020-08-31)

Bent dalis tekstų su tokiais pavyzdžiais yra įvairių radijo ir televizijos (ar interneto 
televizijos) laidų kalbos perraša, taigi variacija paplitusi pirmiausia viešojoje sakytinėje 
kalboje. Vieno ar kito linksnio pasirinkimas priklauso nuo konteksto, ir dalies bei visu-
mos skirtumas ne visada esti ryškus, o norminis kilmininkas atsiduria silpnesnėje va-
riacijos pozicijoje.
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Tikslo raiška [S gal. 2.1], [S gal. 2.2], [S gal. 2.3]. Viešojoje vartosenoje įvairuoja 
sudėtinių tikslo aplinkybių, kurias sudaro veiksmažodžio bendratis su valdomuoju links-
niu – kilmininku (norma) ar galininku (normos pažeidimas), – raiška (žr. lKg 1965: 188; 
KP S 1 2003: 61). Šią variaciją svarbu aptarti ne tik todėl, kad ji labai paplitusi vartose-
noje, bet ir todėl, kad dėl panašių priežasčių variacijų susidaro ir kelių kitų linksnių 
vartojimo atvejais. tai neiginio su galininku raiška, taip pat paskirties naudininko su 
bendratimi konstrukcijos.

Pats sintaksinis tikslo aplinkybės raiškos modelis nėra sudėtingas: tam tikros seman-
tikos veiksmažodžio asmenuojamoji forma + tranzityvinė bendratis + jos valdomas links-
nis. Rečiau – valdomasis linksnis prieš bendratį. tas valdomas linksnis ir yra šios varia-
cijos objektas, pavyzdžiui (pabraukta mano. – R. M.):

Likviduoti avarijos į įvykio vietą atvyko įmonės darbininkai. Planuojama įrengti avarinį 
užtvarą, kuris sustabdytų vandenį. (delfi.lt, 2016-04-23)

abiturientai vyksta į angliją studijuoti kriminologiją [antraštė] (alfa.lt, 2013-04-07)

Panašių variacijų vartosenoje yra itin gausu, junginių su galininku DVK fiksuota šim-
tais. Kokį nors pokytį konstatuoti nebūtų pagrindo, nes šių linksnių konkurencija tiks-
lui reikšti buvo aktyvi ir praėjusio amžiaus antros pusės spaudoje (kitaip nei rašytojų 
klasikų veikaluose, kurie, matyt, buvo kruopščiau redaguojami). Plg.: „Pastaruoju metu 
ypač dažnai šalia tikslo aplinkybe einančios bendraties galininkas vartojamas perio-
dinėje spaudoje, pvz.: <...> Aš nuvažiavau p a m a t y t i  savo d ė d ę  K v i n ą  (dėdės Kvi-
no) ir nusipirkti k n y g ą  (knygos) apie Vermerjerį“; „periodinėje spaudoje galininkas 
šalia tikslo aplinkybe einančios bendraties yra toks dažnas, jog atrodo, kad norminių 
tikslo aplinkybės konstrukcijų tiesiog vengiama“ (Dumašiūtė 1967: 26–27). arba: „Da-
bartiniu metu ši j. jablonskio literatūrinei kalbai teiktoji kilmininko vartosena vis 
dažniau pažeidžiama: galininkas vartojamas ir ten, kur nuo seno vartota kilmininkas“ 
(Piročkinas 1972: 133).

Kodifikacijos pradžioje būta ir svyravimų. jonas jablonskis yra pripažinęs galininko 
galimybę bendrinėje kalboje tais atvejais, kai kilmininkas šiose tikslo konstrukcijose be 
bendraties būtų negalimas. Pavyzdžiui, galininkas tinkąs sakinyje puolė bučiuoti rankas, 
nes nesakoma: puolė rankų. Vėliau šios nuostatos jablonskis atsisakęs ir norma likusi tik 
kilmininkas (žr. Piročkinas 1972: 132–133; Piročkinas 1986: 187).

Pažymėtini trys šį galininko : kilmininko variantiškumą lemiantys veiksniai: seman-
tinis, funkcinis ir sintaksinis.

Bendraties valdomo linksnio (galininko) virtimą tikslo kilmininku iš esmės lemia 
asmenuojamojo veiksmažodžio semantika. jeigu sintaksinių junginių ir konstrukcijų pa-
grindą sudarančių žodžių semantinės ribos nėra aiškiai apibrėžtos, norma atsiduria pil-
kojoje zonoje, o tai skatina variantiškumą. norma apibrėžiama šiuo atveju kaip tikslo 
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raiška su dvejopos reikšmės veiksmažodžiais (žr. Dumašiūtė 1967: 25; Šukys 1998: 203–204; 
Šukys 2003: 152–153):
1) slinkties296: vykti, eiti, bėgti, važiuoti, joti, plaukti, skristi, šliaužti, lipti, gabenti...;
2) siekimo: rinktis, siųsti, kviesti, sėsti, stoti, šokti, pulti, varyti...
nors šių abiejų grupių veiksmažodžių sudaromų variacijų narys su galininku laikomas 
nenorminiu (ntk.), jo vertinimo griežtumas nežymiai skiriasi. Pirmosios grupės veiksma-
žodžiai laikomi itin stipriai veikiančiais bendraties valdomą linksnį, todėl jų variantas su 
galininku buvo įtrauktas į DKKS.

Veiksmažodžių sąrašai nėra baigtiniai, ribos tarp jų nėra labai aiškios. tai atspindi 
ir kadaise vykusios diskusijos (Dumašiūtė 1967: 24–28; Piročkinas 1972: 131–134; labutis 
1976: 6–8). Pavyzdžiui, Vitas labutis abejoja, ar veiksmažodis pulti tikrai yra slinkties 
(labutis 1976: 7). taip pat kyla abejonių dėl veiksmažodžio kviesti. nors jis minėtuose 
šaltiniuose priskirtas siekimo veiksmažodžiams, tačiau kažin ar toks yra297. jonas Šukys, 
be minėtų dviejų grupių, dar skiria siekimo atspalvį turinčius kvietimo reikšmės veiks-
mažodžius, tarp kurių, be kviesti, mini dar kelis: šaukti, vadinti, prašyti, ir siūlo galinin-
ko su jais vengti (Šukys 1998: 203).

normos nestabilumą rodo ir tai, kad vartosenoje matyti ir priešingas polinkis – tiks-
lo kilmininką vartoti ir su tokiais veiksmažodžiais, kurie nėra tikrieji slinkties veiksma-
žodžiai, tik jiems semantiškai artimi. toks nebūdingas kilmininkas užkliūva ir naujienų 
portalo skaitytojui:

„V. S<...> skubėjo nuraminti tėvynės sąjungos atstovų, sakydamas“. tai nuraminti gal 
ką, o ne ko - nuraminti atstovus. Čia rusiška forma, bet matyt surusėjusiems vilniečiams 
tai normalu. (delfi.lt [straipsnio komentaras], 2019-09-15) 

Bendrinėje kalboje tikslo konstrukcijose atsirandantis galininkas funkciškai vertinamas 
kaip tarmių ir kitų kalbų poveikio rezultatas. teigiama, kad kilmininkas vartojamas (bent 
XX a. viduryje vartotas) daugelyje tarmių, tik „užnemunėje, t. y. lazdijų, Kalvarijos, 
Kapsuko [dab. Marijampolės. – R. M.], Kybartų, Vilkaviškio, Šakių rajonuose, taip pat apie 
jurbarką, Viešvilę, Panemunę ir buvusio Klaipėdos krašto gyventojai šalia tikslo aplinky-
be einančios veiksmažodžių bendraties pasako ne tik kilmininką <...>, bet ir galininką“ 
(Dumašiūtė 1967: 25). jonas Šukys teigia galininką vietoj tikslo kilmininko esant būdin-
gesnį „tik pietų ir pietvakarių lietuvos tarmėms – pirmiausia pietinei vakarų aukštaičių 
daliai ir pietų aukštaičiams, daliai žemaičių“ (Šukys 1998: 204). galininko, pažeidžiančio 
normas, atvejų atsiranda ir dėl pažodinio vertimo, tačiau, pasak arnoldo Piročkino, „ir 
pačioje lietuvių kalboje yra faktorių, kurie skatina šį procesą“ (Piročkinas 1972: 133). 

296 Vartotas ir terminas slankos veiksmažodžiai (plg. Piročkinas 1972: 131); judėjimo veiksmažodžiai – platesnės apimties 
sąvoka (judėti galima ir neslenkant kryptingai), nors kartais vartojama pramaišiui su slinkties veiksmažodžiais.

297 KP S 1 2003: 61 prie neteiktinų galininko su siekimo veiksmažodžiais atvejų pavyzdžio su veiksmažodžiu kviesti nėra. 
VLKK KB kviesti taip pat nelaikomas tikruoju siekimo veiksmažodžiu, todėl galininko ir bendraties konstrukcijos su 
juo vertinimas švelnesnis. jie abu pripažįstami norma ir galimi vartoti: „junginiuose kviesti sakyti kalbą (kalbos), kviesti 
žiūrėti rungtynes (rungtynių), kviečiame pasižiūrėti antrąją laidą (antrosios laidos) galimi tiek galininkas, tiek kilmi-
ninkas“ (žiūrėta 2022-04-07). Prieiga: http://www.vlkk.lt/konsultacijos/10870-kviesti-galininkas-bendratis.
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Semantinis veiksmažodžių neapibrėžtumas ir galima tarmių įtaka tebekelia nemažai 
painiavos apibrėžiant normą, todėl pirmiausia būtini tikslesni slinkties ir jai artimos 
reikšmės veiksmažodžių semantikos tyrimai.

trečias variaciją skatinantis veiksnys – sintaksinis. Zelma Dumašiūtė yra pažymė-
jusi, kad tokiose konstrukcijose kilmininkas dažniausiai eina prieš bendratį, pavyzdžiui: 
Tėtė išvažiavo kelio taisyti (Kupiškis) (Dumašiūtė 1967: 24). taigi kilmininką akivaizdžiai 
veikia tikslo raiškos reikalaujantis asmenuojamasis veiksmažodis, kuris šią funkciją kai 
kada gali atlikti ir be bendraties, plg.: išvažiavo dovanos (pirkti). Daiktavardžio varto-
jimą po bendraties lemiantys du dalykai: kai jis susijęs „su toliau einančia sakinio da-
limi“ arba „dėl stilistinių motyvų“ (Dumašiūtė 1967: 24). Kai linksnis perkeliamas po 
tranzityvinės bendraties, jos tranzityvumas įgauna didesnę galią, t. y. „[g]alininkas jau 
nesiejamas su tikslo aplinkybės reikalaujančiais žodžiais, o tik su bendratimi ir kalbė-
tojo (ar rašytojo) suvokiamas kaip tos bendraties papildinys“ (Dumašiūtė 1967: 27), plg. 
dabartinę vartoseną: 

K. n. dukrą matė du kartus, vieną kartą kai važiavo pas notarą dėl tėvystės pripažinimo 
ir antrą kartą, kai važiavo daryti DnR tyrimą. (e-teismai.lt, 2017)

taigi pagal semantinius veiksmažodžių požymius galima sąlygiškai skirti tris variacijų 
grupes: su slinkties, siekimo ir kvietimo reikšmės veiksmažodžiais. toliau pagal šias 
grupes pateikiama dalis DVK sukauptų pavyzdžių, kurie rodo šio reiškinio įvairovę ir 
atspindi keblumus, mėginant asmenuojamuosius veiksmažodžius kategorizuoti pagal 
semantines grupes. jų rasta daugiau nei minėtuose šaltiniuose, ir tai suprantama, nes 
apskritai judėjimo ir jiems artimų veiksmažodžių sinonimika lietuvių kalboje gausi. Vy-
rauja nenorminiu laikomas galininkas, bet iš to nereikia daryti kiekybinių išvadų, nes 
duomenys, kaip ir visoje DVK, buvo renkami ne statistikos tikslais, o pirmiausia siekiant 
atskleisti variacijos įvairovę ir ieškant jos priežasčių.
1) Variacijos junginiuose su slinkties veiksmažodžiais:

	 bėgti
ne bet kaip sušukuoji. Padarai šukuoseną. Po to ištepi kremu veidą, įjungi televizorių ir 
bėgi serviruoti stalą pusryčiams. (lrytas.lt, 2016-09-18)

	 eiti, ateiti
automobilio numerius pasikeisti atėjęs vairuotojas nesupranta vienos taisyklės [antraštė] 
(lrytas.lt, 2018-09-22)

Vis dėlto man sunku įsivaizduoti, kad vaistininkas, valdininkas ar jaunas mokytojas eis 
padegti kebabų kioską. (15min.lt, 2017-01-03)

Manau, kad svarbu pabrėžti, jog nereikia bijoti trumpalaikių darbo sutarčių. aš atėjau 
pakeisti motinystės atostogose buvusią kolegę. (delfi.lt, 2016-04-22)
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Protestas gali būti, kai ir Rūta Meilutytė perplaukia ežerą prie Rusijos ambasados, protes-
tas gali būti, kai einama daužyti langus arba pjaustyti baltarusių bei rusų fūrų padangas. 
(alfa.lt, 2022-04-13)

	 grįžti
iranas sako grįšiantis į Vieną tik užbaigti susitarimą dėl branduolinio pakto atnaujinimo 
[antraštė] (15min.lt, 2022-04-04)

	 kilti
nato lėktuvai penktadienį kilo palydėti Rusijos lėktuvą [antraštė] (balsas.lt, 2015-01-16)

	 lėkti
„apsivelku striukę ir lekiu paimti tą paukštį“, – nė nedvejodama į pagalbą nuskubėjo 
l. Šaltė. (lrytas.lt, 2018-07-02)

	 plūsti
Šimtai lietuvių plūsta teikti paraiškas dėl senų katilų: galite gauti 2668 eurų kompensa-
ciją [antraštė] (delfi.lt, 2019-05-14)

Unikalus parkas Panevėžio krašte: turistai plūsta išvysti nepaprastą hortenzijų grožį [ant-
raštė] (delfi.lt, 2021-08-23)

	 važiuoti (atvažiuoti...)
Vieniems atrodo, kad tie, kurie išvažiavo, yra pranašesni: matai kiek daug uždirbo, o ką 
mes asilai. tada sako, kad tie, kurie išvažiavo, nemoka čia mokesčių, bet atvažiuoja dantis 
susitaisyti. (bernardinai.lt, 2014-02-17)

aš prašiau Manto, kad jis tai nufilmuotų. Bet jis atsisakė. jo žodžiai man buvo: „ana, aš 
juk ne karą atvažiavau filmuoti, ne lavonus ir ne apie tai viskas. Man tai neįdomu. Man 
įdomu, kaip žmonės gyvena.“ ir jis taip vaikiškai džiaugėsi: „ten, kino teatre, kur mes 
buvome sustoję, gyvenimo jau nebėra. Žmonės likę, bet nėra gyvenimo. o čia, kur mes 
dabar, – žmonės gyvena.“ (15min.lt, 2022-04-08)

	 vykti (atvykti, išvykti...)
tapęs ES vadovu, D.tuskas atvyko į Vilnių pasveikinti mūsų šalies valdžią su euro įve-
dimu. (pozicija.org, 2017-06-11)

Pirmadienį centro darbuotojai vyksta į šią įstaigą išsamiau įvertinti situaciją. (delfi.lt, 
2020-04-26)

Paskui išvykau į indiją studijuoti inžineriją. (delfi.lt, 2016-09-03)
lietuviai aplankė salą, kurioje visi „pasileidžia plaukus“: čia atvykstama prarasti sveiką 
protą [antraštė] (delfi.lt, 2021-08-28)
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2)  Variacijos junginiuose su siekimo veiksmažodžiais:

	 imtis
Parlamentarai imasi aiškintis lRt veiklos ir finansinių užkulisių [antraštė] (delfi.lt, 
2017-11-08)

	 likti
Kaip atsitiko, kad po magistrantūros studijų likote tęsti doktorantūrą? (delfi.lt, 2016-09-03)

	 pulti
Britai puolė keisti svarų į dolerius. (tV žinios, 2016-06-23)

Pradėjau piešiniuose matyti įvairias figūras, puoliau pirkti geresnių pieštukų. (15min.lt, 
2016-11-22)

išgąsdinti skandalo politikai puolė taisyti savo privačių deklaracijų [antraštė] (alfa.lt, 
2017-01-24)

Sužinoję apie vėžio diagnozę pacientai puola keisti mitybos. jie nori išgirsti iš gydytojo 
dietologo patarimų, kokių maisto produktų nevalgyti. (lrytas.lt, 2021-01-15)

	 rinktis (susirinkti)
tūkstančiai žmonių nuo ryto rinkosi į Šventų jonų bažnyčią Vilniuje atiduoti pagarbą 
lietuvos trispalve apdengtam pokario kovų didvyrio karstui. (lrytas.lt, 2018-10-06)

Mados profesionalai susirinko atidaryti naują terasą danguje [antraštė] (15min.lt, 2019-05-23)

Kaune nacionalinį diktantą dauguma rinkosi rašyti į Kauno miesto savivaldybę, M. Maž-
vydo biblioteką ar kelias miesto mokyklas. (delfi.lt, 2016-02-27)

apie 5 tūkst. žmonių antradienį buvo susirinkę prie Seimo Vilniuje išreikšti nepritarimą 
Vyriausybės planuojamiems ribojimams, skirtiems imuniteto nuo koronaviruso neturintiems 
ir nesitestuojantiems žmonėms. (lrytas.lt, 2021-08-11)

	 sėsti
Šio teksto sėdau rašyti todėl, kad šiąnakt susapnavau slogų, nepaprastai tikrovišką sapną. 
(Šiaurės Atėnai, 2014-07-11)

Čia šiek tiek gudrauja tie, kurie protestuoja prieš šitą maršą dėl karantino ar sveikatos 
argumentų, nes labai panašu, kad tas pats žmogus, kuris prieštarauja remdamasis sveika-
tos argumentais, ko gero, vakar ir šiandien Vilniaus gatvėje pirmasis sėdo prie staliuko 
užsisakyti bokalą alaus. (lrytas.lt, 2021-04-24)
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	 siųsti (nusiųsti...)
Pasaulio sveikatos organizacija (PSo) liepą nusiuntė ekspertų grupę į Kiniją ištirti šio 
klausimo, po to, kai jaV vyriausybės pareigūnai pakurstė spekuliacijas, esą patogenas 
„paspruko“ iš Kinijos laboratorijos. (delfi.lt, 2020-07-29)

Kariuomenė bus siunčiama saugoti sieną nuo nelegaliai atvykstančių migrantų [antraštė] 
(15min.lt, 2021-08-03)

	 skubėti
Suomiai skuba apskaičiuoti švytinčio arkties meteorito trajektoriją [antraštė] (lzinios.lt, 
2017-11-18)

ir kalbos mokslui, ir praktikai neužtenka pirštu nurodyti kitur praktikuojamą reiškinį, kad, 
viską metę, skubėtume jo diegti savo kalboje. (delfi.lt, 2016-02-12)

jei kiaurą dieną dulkė lietus, oro drėgnumas – 100 proc., nevargina karštis ir turite lais-
vo laiko, skubėkite tvarkyti gėlyno ir persodinti kuo daugiau augalų. (manonamai.lt, 
2015-08-19)

	 stabtelėti
Kauno klinikų bendruomenė valandėlei stabtelėjo pasitikti naujuosius 2018-uosius metus 
[antraštė] (lsmuni.lt, 2018-01-05)

	 stoti
Valstybės saugumo departamentas stojo ginti vieno savo darbuotojo? (respublika.lt, 
2013-05-23)

Kaip ir planuota, prie tribūnos duoti parodymus pirmasis stojo R. Kurlianskis. (delfi.lt, 
2018-08-27)

Šiemet net aštuoni it specialistai iš lietuvos parodė savo pranašumą „imagine Cup“ „it iš-
šūkio“ rungtyje ir dabar stos ginti lietuvos garbę paskutiniame etape prieš didįjį finalą. 
(alfa.lt, 2011-02-18)

Putinas stojo ginti korupcija kaltinamų fifa pareigūnų [antraštė] (alfa.lt, 2015-05-28)

Karalienė stojo ginti Ukrainą: mano vyriausybė tęs spaudimą Rusijai [antraštė] (alfa.lt, 
2015-05-27)

	 susiruošti
Rusų oligarchas susiruošė ginti prancūzų nuo „policijos smurto“ [antraštė]
Kremliui artimas rusų oligarchas Eugenijus Prigožinas įsteigė fondą, siūlantį finansinę 
paramą toms Prancūzijos žiniasklaidos priemonėms, kurios eskaluotų neva augančio pran-
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cūzų policijos smurto temą, praneša „le Monde“. leidinys atkreipia dėmesį į akis badantį 
sutapimą, kad Rusija susiruošė gelbėti prancūzus likus 7 mėnesiams iki rinkimų. (alfa.lt, 
2021-09-19)298

	 susitikti
jo teigimu, rektorius reguliariai susitinka su universiteto bendruomene aptarti svarbiausius 
klausimus, kiekvieną mėnesį vyksta išplėstiniai rektorato posėdžiai. (delfi.lt, 2016-09-29)

antradienio rytą prezidentas gitanas nausėda ir paskirtoji premjerė ingrida Šimonytė 
susitiko aptarti kandidatų į ministrus. (delfi.lt, 2020-12-01)

	 suskasti
tie, kuriems bažnyčia paprastai nerūpi, ūmai suskato ginti krikščioniško simbolio nuo, 
pasak jų, neleistino instrumentalizavimo politiniais sumetimais. (delfi.lt, 2018-05-06)

	 suskubti
Sužinojusi, kas vyksta, ji suskubo pasikeisti slaptažodžių ir naikinti žinučių bei komen-
tarų, tačiau ištrinti pavyko ne viską. (Lietuvos rytas, 2015-02-13)

Po dviejų savaičių atostogų į darbą grįžęs premjeras algirdas Butkevičius suskubo mal-
šinti valdančiąją koaliciją sudrebinusių skandalų. (delfi.lt, 2016-02-09)

Moteris iš karto suskubo plauti vaiko rankos šaltu vandeniu ir iš namų vaistinėlės panau-
dojo specialias nudegimus gydančias putas. (lrytas.lt, 2017-05-25)

Pirmoji plano taisyti birželio 6 dieną suskubo „valstiečių“, „tvarkiečių“, konservatorių ir 
socialdemokratų grupė – išvis joje 26 parlamentarai. (15min.lt, 2017-06-15)

ankstyvą pavasarį B.Rumšienė suskubo atidengti rožyno, kurį žiemą nuo šalčio saugojo 
eglių šakos, ir pasirūpinti daugybe kieme augančių spygliuočių – kalninėmis pušimis, slen-
kančiaisiais kadagiais, maumedžiais, tujomis. (lrytas.lt, 2020-05-02)

Baltieji rūmai suskubo aiškinti j. Bideno komentaro. Spaudos sekretorė jen Psaki paža-
dėjo: „jei kokios nors Rusijos karinės pajėgos peržengs Ukrainos sieną, tai bus kartojama 
invazija ir į ją bus pateiktas greitas, griežtas ir vieningas jungtinių Valstijų ir mūsų sąjun-
gininkių atsakas.“ (delfi.lt, 2022-01-20)

	 šokti
Užmiesčio kelyje gulėjusį žmogų išgelbėjęs vairuotojas: „Šokau stabdyti sunkvežimių“ 
[antraštė] (15min.lt, 2015-01-23)

apsauginei atsisakius padėti, pirmoji ponia pati šoko gelbėti skęstantį šunelį [antraštė] 
(lrytas.lt, 2018-05-14)

298 Variacija matyti net tame pačiame tekste.

http://www.lrytas.lt/pasaulis/marga-planeta/2018/05/14/news/apsauginei-atsisakius-padeti-pirmoji-ponia-pati-soko-gelbeti-skestanti-suneli-6225237/
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3) Variacijos junginiuose su kvietimo veiksmažodžiais:

	 kviesti
[Prasiautus vėtrai,] ugniagesiai nuolat kviečiami šalinti nuverstų medžių. (lRt tV Pa-
norama, 2015-11-08)

Pirmadienį aptarti susidariusią situaciją premjeras Saulius Skvernelis kviečia švietimo 
profsąjungas bei parlamentinių partijų lyderius. (delfi.lt, 2018-12-01)

	 šaukti
jau ketvirtadienį iš naujo bus sudaromas, o pirmadienį ir paskelbtas 2016 m. šauktinių 
sąrašas. 3 tūkstančiai jaunuolių šiemet vėl bus pašaukti atlikti 9 mėnesių privalomąją 
pradinę karo tarnybą. (delfi.lt, 2016-01-04)

Beje, iš DVK pavyzdžių nepastebėta, kad bendraties su valdomuoju linksniu vieta saki-
nyje prieš asmenuojamąjį veiksmažodį ar po jo turėtų kokios nors įtakos linksnio pasi-
rinkimui. Žinoma, vyrauja galininkas po tranzityvinės bendraties, o ne prieš ją.

Vitas labutis tikslo kilmininko konstrukcijai ir jos variantui su galininku daro ana-
logiją su neiginio poveikiu tiesioginiam objektui (labutis 1976: 7). Plg. įvairuojančius 
variacijos [S gal. 1.2.2/laisv.] atvejus:

net ilgą laiką sekant tokį bendravimą, neįmanoma suklastoti atsakymo ir taip apgauti 
sistemos. (lrytas.lt, 2015-06-18)

norvegijos teismas neleido Breivikui vilkėti fraką per posėdį [antraštė] (alfa.lt, 2011-08-18)

iš tiesų aptartoji tikslo raiškos variacija atspindi platesnį vartosenos polinkį konstrukci-
jose su tranzityvine bendratimi išlaikyti jos valdymą, nepaisant to, prie kokio veiksma-
žodžio ji prisišliejusi. Kodifikuotoji tikslo raiškos su kilmininku norma nekinta šimtmetį, 
o realioji norma yra gerokai pasislinkusi į galininko pusę. Šį polinkį rodo ir toliau apta-
riama paskirties raiška.

Paskirtis [S gal. 3]. Panašiai kaip ir tikslo raiškos atveju, vartosenoje konkuruoja su 
tranzityvine bendratimi junginius sudarantys paskirties naudininkas (norma) ir galininkas 
(normos pažeidimas) (žr. KP S 1 2003: 62). jie pažymi priemonės reikšmę turintį daiktą 
ar kokią paskirtį turintį asmenį, t. y. reiškia, kam tas daiktas ar asmuo skirtas. Pavyzdžiui:

(1) liberalų sąjūdžiui reikalingas stiprus lyderis krizei išspręsti [antraštė] (delfi.lt (BNS), 
2017-10-20)

(2) Pirmiausia tyrėjai nustato individualų savanorio motorinį slenkstį – kokio stiprumo 
elektros srovės reikia, kad sutrūkčiotų nykštys. taip nustatomas minimalus srovės 
kiekis, reikalingas stimuliuoti smegenims. (alfa.lt, 2016-06-02)

(3) Kalbėjome apie veiksmus, reikalingus užtikrinti gynybą. (lRt tV Panorama, 
2017-07-20)
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(1) pavyzdyje pavartotas paskirties naudininkas eina prieš bendratį. tai klasikinis nor-
minis atvejis (žr. Šukys 1998: 205).

(2) pavyzdyje paskirties naudininkas nukeltas po bendraties, bet konstrukcija išlai-
ko paskirties reikšmę ir yra norminė. Vartosenoje ji gana reta, plg.:

Mičigano universiteto astronomijos profesorius Davidas gerdes sakė, kad mažoji planeta 
buvo aptikta naudojantis instrumentu, pavadintu tamsiosios energijos kamera (DECam).
ji buvo sukurta stebėti galaktikų ir supernovų (sprogstančių žvaigždžių) judėjimui. (tech-
nologijos.lt, 2016-10-13)

(3) pavyzdyje galininkas eina po bendraties. tai kodifikuota kaip normos pažeidimas (žr. 
Dumašiūtė 1967: 24–28; Piročkinas 1986: 189–190). tokių atvejų vartosenoje fiksuota 
daugiausia, plg.:

San Diege policija panaudojo dujų balionėlius išvaikyti protesto akciją prieš Volstrito 
finansininkus, vykusią centrinėje aikštėje, praneša aP. (delfi.lt, 2011-10-15)

Motyvuotas gerų įgūdžių siekimas ir formavimas reikalingas ugdyti teigiamas nuostatas 
ir kritinį mąstymą, kuris praverčia tuomet, kai reikia įveikti socialinį spaudimą bei atsi-
rinkti reikalingą ir sveikatai naudingą informaciją. (delfi.lt, 2015-05-11)

Pentagonas ieško kompiuterinių įsilaužėlių tikrinti jo sistemų saugumą [antraštė] ( faktai.lt, 
2016-03-03)

Kompostinės duobės skirtos pūdyti augalines ir maistines atliekas. (15min.lt, 2016-10-03)

Saulėta diena – netinkamas laikas valyti langus. Saulės skleidžiama šiluma greitai iš-
džiovins langų valiklį, jums dar net nespėjus jo nuvalyti. Rekomenduotina langus valyti 
apniukusią dieną arba jau vakarėjant. (lrytas.lt, 2016-07-28)

Požeminiai vamzdžiai taip pat bus naudojami tiekti vandenį į festivalio teritoriją. (lrytas.lt, 
2017-05-29)

Viename japonijos ūkyje taikomas užšaldymo ir atitirpinimo metodas, skirtas auginti 
bananus, kurių žievė yra minkštesnė ir geriau virškinama. (delfi.lt, 2018-02-21)

Bet koks stiklas yra itin kieta medžiaga, kuri tobulai tinka galąsti peilius ir žirkles. 
geriausia paimti butelį ir žirklėmis „karpyti“ jo kaklelį. tik reikia būti atsargiems – stiklas 
gali sutrupėti. (delfi.lt, 2019-01-14)

Šarvinėse liemenėse naudojami skirtingi apsauginiai skydai. Metalo ar keramikos skydas 
sustabdo kulką ir išskaido kinetinę energiją, o daugiasluoksnė balistinė tekstilė yra skirta 
išskaidyti kulkos kinetinę energiją ir sumažinti deformacijas, taip apsaugant karį nuo 
sunkių traumų. (lrt.lt, 2022-03-31)
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Beje, norminamajame BlKŽ galininkas po bendraties paskirčiai reikšti vartojamas ir 
iliustraciniuose pavyzdžiuose:

refrižeratorius
ŠǮs terminãlas pritáikytas aptarnáuti laivùs refrižerãtorius. (BlKŽ, žiūrėta 2022-02-01)

lesalinė
Žemà lesalǮnė skirtà lẽsinti jáunus kalakutùs, õ aukštà pritáikyta didesnǯems kalakùtams. 
(BlKŽ, žiūrėta 2022-05-12)

galimas ir ketvirtas atvejis – galininkas eina prieš bendratį (kas reikalingas ką daryti), 
tik su šiuo būdvardžiu tokių pavyzdžių nerasta. tai taip pat būtų normos pažeidimas.

galininką šiose konstrukcijose atsirasti skatina tiek kai kurių tarmių (pietvakarių 
lietuvos ir iš jos kilusių rašytojų kalbos) poveikis (Šukys 1998: 206), tiesa, šiuo metu jau 
greičiausiai silpstantis, tiek sintaksinė paskirtį reiškiančio linksnio pozicija. Kai linksnis 
atsiduria po tranzityvinės bendraties, galininkas pavartojamas gana natūraliai.

KP (S 1 2003: 62) atskirai iškelti ir du leksikalizuoti atvejai – konstrukcijoms paskir-
ties reikšmę suteikiantys būdvardžiai reikalingas, -a ir skirtas, -a (pastarasis dalyvinės 
kilmės). Vartosenoje, kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, tokių subūdvardėjusių dalyvių 
(ir veiksmažodžių, iš kurių jie padaryti) esama daugiau, pavyzdžiui: tikti, tinkamas, -a; 
naudojamas, -a; sukurtas, -a; pritaikytas, -a ir kt.

jonas Šukys teigia, kad „[b]endraties poveikį būtų galima susilpninti ir tokių gali-
ninkų sėkmingiau išvengti, paskirties linksnį tradiciškai vartojant prieš tranzityvinę 
bendratį“ (Šukys 1998: 206). tai greičiau įmanoma tik redaguojant tekstus, o nereguliuo-
jamoje vartosenoje bendrieji polinkiai linksnį vartoti po tranzityvinės bendraties ir rink-
tis galininką tampa realiąja norma.

Būvio raiška. [S vt. 5.1]. nors vietininkas bendrinėje lietuvių kalboje, einantis su 
pasakytais ar numanomais būsenos veiksmažodžiais, gali reikšti būvį, tačiau tai laikoma 
periferiniu reiškiniu, būdingu laisviesiems stiliams, taip pat administraciniam stiliui. toks 
vietininkas turi variantiškų raiškos būdų, todėl manoma jį esant greičiausiai nelabai savą 
(žr. Šukys 1998: 311). Pripažįstama, kad „[s]unku nubrėžti ryškesnę ribą, kurie būvio 
vietininkai toleruotini, kurie jau klaidingi“ (Šukys 1998: 312).

iš visų kalbos rekomendacijų leidiniuose taisomų būvio vietininkų išsiskiria grupės 
daiktavardžių, reiškiančių psichinę ar fizinę būseną, vietininkai: karantine, krizėje, ko-
moje, parengtyje, prastovoje, rizikoje, saviizoliacijoje ir pan. tokie vietininkai laikyti 
neteiktinais (KP S 1 2003: 98), buvo įtraukti ir į DKKS, bet pastaruoju metu siūloma jų 
nebelaikyti normos pažeidimu299. Vartosena rodo, kad jie linkę konkretėti, plg.:

299 VlKK KB rašoma: „Klausimų kelia vietininkai krizėje, parengtyje, „Kalbos patarimuose“ jie įtraukti į bendrą būvio 
vietininko taisyklę: Šalis yra gilioje ekonomikos krizėje (= Šalyje yra (Šalį apėmusi) gili ekonomikos krizė). Ginkluotosios 
pajėgos yra kovinėje parengtyje (= yra kovinės parengties; Ginkluotosiose pajėgose paskelbta (yra) kovinė parengtis). 
tačiau, gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės nuomone, vietininkai krizėje, parengtyje jau labai sukonkretėję ir 
galėtų būti vertinami kaip šalutiniai normos variantai (galimi vartoti) (apsvarstyta 2016 m. spalio 6 d. posėdyje).“ 
Prieiga: http://www.vlkk.lt/konsultacijos/12654-bendravime-komoje-vietininkas (žiūrėta 2022-04-08).

http://www.vlkk.lt/konsultacijos/12654-bendravime-komoje-vietininkas
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jo teigimu, svarbu tik neperlenkti lazdos ir prisilaikyti humoro etikos, ypač galvojant apie 
galimą poveikį sergantiems arba karantine esantiems asmenims. (delfi.lt, 2020-03-15)

Sudarius tikslų pažeidimų žemėlapį išaiškėjo nedidelė specifinė pažeidimo atveju komą 
sukelianti smegenų kamieno dalis – rostralinis dorsolateralinis tilto dangtis. Ši sritis buvo 
pažeista 11 iš 12 pacientų, esančių komoje ir tik 1 iš 24 kontrolinių pacientų smegenyse. 
(15min.lt, 2016-11-19)

iš savo namų Pakruojo gyventoja buvo atvežta komoje ir dėl galvos traumos paguldyta į 
ligoninę. ( faktai.lt, 2015-09-27)

„Sakoma, kad taip atveriamos durys autonomiškoms iniciatyvoms, bet dėl neapibrėžtumo 
visi paliekami konflikte“, – sakė jis. (15min.lt, 2017-06-21)

Karo Ukrainoje akivaizdoje – psichologų verdiktas: dar daugiau žmonių pasijautė esantys 
krizėje, specialistai pataria, kaip tą įveikti [antraštė] (lrt.lt, 2022-04-07)

Pentagono vadovas: jaV ginkluotosios pajėgos – kovinėje parengtyje [antraštė] (delfi.lt 
(BNS), 2020-01-09)

„<...> o kitais mėnesiais, kada darbuotojas buvo prastovoje, gali būti mokama 40 procentų 
vidutinio darbo užmokesčio, kaip tai numatyta Darbo kodekse“, – pastebi kodekso pataisų 
rengėjas. (lrt.lt (ELTA), 2021-10-28)

Pagrindinė žinia dabar yra, kad reikia likti namuose ir saugotis. ta pati žinia yra vyresnio 
amžiaus žmonėms, kurie yra ypatingoje rizikoje. tai tiesiog būkime namuose ir stenkimės, 
kad liga neišplistų. (delfi.lt, 2020-03-19)

„Delfi“ kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir sulaukė paaiškinimo, kokiais atvejais 
saviizoliacijoje esantys žmonės gali išeiti į lauką. (delfi.lt, 2020-10-15)

Vartosenoje šių vietininkų plitimą iš dalies lemia ir tai, kad siūlomi atitikmenys nėra 
visai patogūs, raiška tampa sudėtingesnė, nes teikiamas kilmininkas (būti kokios pareng-
ties) ne visada atrodo natūralus, o vietoj tarinio jungties būti reikia ieškoti kito veiksma-
žodžio (ištikti, apimti ar pan.) ir mėginti jį įterpti į kartais sudėtingą sakinio sandarą.

[S vard. 3.2], [S naud. 3.1], [S įn. 3], [S įn. 4] ir kt. Sudurtinio tarinio vardinės 
dalies (būvio) raiška daiktavardžiais bei daiktavardiškaisiais žodžiais ir būdvardžiais bei 
būdvardiškaisiais žodžiais lietuvių kalboje yra itin įvairuojanti (žr. Šukys 1998: 245–265; 
Vaičiulytė-Semėnienė 2014), paveikta slavų kalbų. Vartosenoje norminių ir nenorminių 
raiškos būdų konkurencija labai aktyvi. normų ir jų pažeidimų ribos ne visada aiškios, 
nes daug priklauso nuo būvio pobūdžio – laikinas jis ar pastovus (o tai nustatyti dažnai 
yra keblu). Skiriasi daiktavardiškųjų ir būdvardiškųjų kalbos dalių tarinio vardinės dalies 
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normos, bet atsiranda tarpinių atvejų dėl būdvardžių daiktavardėjimo. Esama ir įvairių 
išimčių. taigi perprasti visą šią būvio raiškos sistemą ir ją perteikti taisyklėmis bei var-
tojimo rekomendacijomis yra gana painu.

Šiuo kartu iš visų vartosenos duomenų gausos aptartini du būdingiausi atvejai, esan-
tys normos pakraščiuose ir skatinantys būvio raiškos normų netvarumą.

[S vard. 3.2.6], [S įn. 4.3.9]. itin įvairuoja tiek daiktavardiškosiomis, tiek būdvardiš-
kosiomis kalbos dalimis reiškiamas būvis su veiksmažodžiu tapti. Be minėtų priežasčių, 
lemiančių normos svyravimus, šiuo atveju prisideda ir tai, kad pačioje kalbos sistemoje 
esama prielaidų pokyčiams atsirasti. Panagrinėjus veiksmažodžio tapti semantiką, ma-
tyti, kad jis atsiduria tarp dviejų priešingų būvio raišką lemiančių polių (plačiau žr. Mi-
liūnaitė 2012: 46–60). Vienais atvejais juo reiškiamas tarinys su daiktavardine ar būdvar-
dine vardine dalimi elgiasi kaip veiksmažodis darytis (pasidaryti), kitais – kaip virsmo 
veiksmažodis virsti, kuris taisyklingai vartojamas tiek su daiktavardiškųjų, tiek su būd-
vardiškųjų kalbos dalių įnagininku.
1)  Bendrinės kalbos norma yra veiksmažodis tapti su daiktavardiškųjų kalbos dalių įnagi-

ninku, o vardininkas laikomas neperspektyviu šalutiniu variantu (žr. KP S 1 2003: 20):
a) r. „virsti, pereiti į kitą būvį“: tapo (virto) akmeniu, egle;
b) r. „pasidaryti, pereiti į kitą statusą“: tapo (pasidarė) tėvu, šeimininke.

greičiausiai apskritai vengiant įnagininko, vartosenoje vardininkas nėra retas, kartais 
tame pačiame tekste vartojamas pramaišiui su įnagininku, pavyzdžiui:

jaunoji plaukimo žvaigždė – 15-metė Rūta Meilutytė tapo olimpinė čempionė. (balsas.lt, 
2012-07-30)

Ko lietuva turi išmokti, kad taptų ideali šalis [antraštė] (alfa.lt, 2012-06-24)

Bandydamas tapti rašytoju, jis tapo kitoks skaitytojas. „nuo to laiko, kai pats pradėjau 
rašyti, skaitydamas pradėjau daug labiau pastebėti, kas vyksta kūriniuose. tyrinėjimas, kaip 
tai veikia, suteikia malonumo skaitant“, – pastebėjo i. Mikalauskas. (delfi.lt, 2014-09-21)

Vis dėlto neriteriška politinė komunikacija lenkus priveikė: iš naujausių santūrių pasisaky-
mų galime spręsti, kad ši tema pačiai lenkijai tapo trečiaeilis dalykas. (delfi.lt, 2019-07-16)

„lietuva tapo Euro zonos narė, euras tapo pagrindine mokėjimo priemone, todėl natūra-
lu, kad padaugėjo klastojimo atvejų“, – sakė lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkių 
nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas Darius Zasas. (15min.lt, 2015-01-10)

2)  Bendrinės kalbos norma yra veiksmažodis tapti su būdvardiškųjų kalbos dalių links-
niais, išskyrus įnagininką:
a) r. „virsti, patirti ypatybės virsmą“: šaukštas tapo auksinis (virto auksiniu);
b) r. „įgauti vidinę ar išorinę ypatybę“: tapo (pasidarė) laimingas, turtingas.
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Vartosenoje, ypač neredaguotoje, norma svyruoja, abiem atvejais vyrauja įnagininkas. 
Virtimo reikšme tai gali būti aiškinama analogija su semantiškai artimu veiksmažodžiu 
virsti (todėl kodifikacija atrodytų per griežta), o antruoju atveju tapti vartosena pasiduo-
da bendrajam polinkiui, pavyzdžiui:

Žmogaus smegenų pajėgumas pasiekė viršūnę ir fiziškai neįmanoma tapti dar protinges-
niais, teigia jie. <...> tačiau mokslininkai teigia, jog tam, kad nervinių skaidulų tinklas 
taptų dar našesnis, reikėtų milžiniško energijos kiekio. jų manymu, žmogaus organizmas 
paprasčiausiai nepajėgus to padaryti, taigi negalime tapti protingesni. (delfi.lt, 2011-08-02)

numatyta, jog ši finansavimo programa taps vienintele, pagal kurią būtų teikiama parama 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, ir apimsiančia su inovacijomis susijusią Konkuren-
cingumo ir inovacijų bendrąją programą bei Europos inovacijų ir technologijų instituto 
(Eit) veiklą. (lietuvos mokslo tarybos informacija, 2013-02-18)

teiginys, kad „draudimai neturi efekto“, jau yra tapęs kaip burtažodžiu ar mantra, kurio 
nereikia patvirtinti faktais. tartum jis yra savaime aiškus. teiginys tokiu tapo greičiausiai 
todėl, kad yra nuolat kartojamas. (bernardinai.lt, 2013-09-12)

Prastai pasirodę sportininkai Šiaurės Korėjoje yra viešai gėdinami vos sugrįžę namo – taip 
siekiama juos „motyvuoti“ pasistengti tapti geresniais. (tv3.lt, 2018-02-25)

jos pastebėjimu, jau dabar matyti, kad kai kurių kandidatų strategija yra gana aiški – apjuo-
dinti kitą ir tapti baltesniu pačiam, ir, anot politologės, kuo labiau artės rinkimai, tuo dažniau 
galima bus pamatyti ir „ėjimo per asmeniškumus ar įžeidinėjimus”. (delfi.lt, 2019-02-11)

Veiksmažodžio tapti vartojimą būviui reikšti su būdvardiškųjų žodžių linksniais, išskyrus 
įnagininką, galima laikyti siekiamąja norma (vadinamuoju superstandartu), tačiau ben-
drieji būvio raiškos polinkiai nerodo, kad ji būtų perspektyvi. 

[S naud. 3.1]. Būdvardiškosios vardinės tarinio dalies reiškimo normų (ir dvejybinių 
linksnių sistemos) nestabilumą rodo ir ne vietoj vartojamas būvio naudininkas – vadina-
masis „persistengimo“ naudininkas – sakiniuose, „kur nėra nei pasakyto, nei numanomo 
daiktavardžio ar daiktavardiškojo žodžio (paprastai – daiktavardiškojo įvardžio) naudi-
ninko, su kuriuo galėtų būti derinamas būdvardžio ar kokio kito būdvardiškojo žodžio 
naudininkas“ (Šukys 1998: 166). Rengiant KP (KP S 1 2003: 46–47), tokių normos pažei-
dimų vartosenoje būta tiek, kad šį reiškinį dar buvo galima laikyti persistengimu. tačiau 
dabartinė jų gausybė skatina ieškoti ir kitokių šios variacijos gyvavimo ir plitimo prie-
žasčių, pavyzdžiui:

Pareigūnai perspėjo gyventojus būti pasiruošusiems dideliems elektros tiekimo apriboji-
mams. (delf.lt, 2011-03-12)

akivaizdžių įrodymų pakanka tam, kad įspėtume vieni kitus, ypač vaikų tėvus, būti ypač 
atidiems paleidžiant savo vaikus į virtualų žaidimų pasaulį. (bernardinai.lt, 2011-04-16)
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nors Kinija, kaip ir daugelis kitų valstybių, daug pastangų dėjo ugdant savo pilietį, kad jis 
būtų sąžiningas ir dorovingas, bet jai taip pat nepavyko. Valdžia susivokė, kad jokiomis 
ideologijomis, griežčiausiais įstatymais bei geriausiais moralės mokytojais žmogaus ne-
priversi tapti padoriam ir sąžiningam, tai pasiekti įmanoma tik su tikėjimo, religijos 
pagalba. (bernardinai.lt, 2012-10-26)

nustebinkite jį savo pagaminta vakariene, pažadinkite jį sekmadienio rytą bučiniu ar pa-
masažuokite po sunkios darbo dienos pečius. tokie dalykai verčia jį jaustis laimingam, 
ir jis nebegalės jums atsispirti. (alfa.lt, 2014-01-03)

Visą mokymų laikotarpį verbuotojas skatino žurnalistą išlikti ramiam, neparodyti savo 
šeimai, kad kas nors pasikeitė. (lrytas.lt, 2016-07-28)

Prestižinių konkursų laureatas buvo užsibrėžęs nei daug, nei mažai – tapti geriausiam 
pasaulyje. (lzinios.lt, 2017-11-27)

<…> tradicinės švietimo iniciatyvos nepajėgia įtikinti vaikų būti geriems. (Savaitė, 
2017-01-19)

Pažintys feisbuke jau ne pirmą kartą skaudžiai moko moteris nebūti patiklioms. (delfi.lt, 
2018-06-16)

Radote produkto etiketėje priedą E951? Mokslininkai įspėja būti atsargiems [antraštė] 
(lrytas.lt, 2019-08-16)

Visuomenės sveikatos centro atstovai įspėja studentus ir dėstytojus būti budriems ir 
rimčiau reaguoti į negalavimus, nors iš pirmo žvilgsnio jie primena peršalimo simptomus. 
(tv3.lt, 2019-12-06)

Specialistas įspėja pirkėjus būti atidiems ir kai yra sudaroma pirkimo–pardavimo sutar-
tis, anot jo, net ir tokiais momentais, pirkėjas gali susidurti su nesklandumais ar būti ap-
gautas, tad reikia atsižvelgti į keletą svarbių aplinkybių <...>. (delfi.lt, 2020-12-20)

Mokyklos vadovybė prašo visų būti itin atsargiems. (15min.lt, 2020-09-13)

Moteris ryžosi apie tai kalbėti viešai, taip norėdama aplinkinius paskatinti būti atsar-
giems. (lrytas.lt, 2020-04-06)

lietuvius vilioja investavimo į nt naujovė, tačiau ekspertai ragina būti budriems: nepa-
mirškite didelės rizikos [antraštė] (delfi.lt, 2020-08-04)

Maldauju visus būti ypač atidiems ir vadovautis pagrindinėmis rekomendacijomis, dažnai 
plauti rankas, laikytis atstumo nuo kitų žmonių ir daryti viską, kas įmanoma, kad virusas 
neplistų. jei galite – likite namuose. (lrytas.lt, 2020-03-22)
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lietuvoje viešintis „Wizz air“ įkūrėjas ir vadovas apie aviacijos tapimą žalesnei: yra 
2 proc. problemos ir 98 proc. propagandos [antraštė] (lrytas.lt, 2022-02-12)

naudininko vartojimą šiose pozicijose gali lemti ir vidinės kalbos sistemos priežastys. 
Beasmeniuose sakiniuose naudininkas su bendratimi yra norma, pavyzdžiui: Reikia būti 
budriam. taip pat asmeniniuose sakiniuose dvejybinis naudininkas vartojamas su ben-
dratimi kaip abstrakčiojo daiktavardžio nederinamasis pažyminys (Šukys 1998: 165), 
pavyzdžiui: Noras būti laisviems dar labiau sustiprėjo. abiem šiais norminiais atvejais 
naudininkas atsiranda greta bendraties ir, matyt, sukuria klaidinančią analogiją, tarsi 
bendratis būtų tas ženklas, kad prie jos turi eiti naudininkas, pavyzdžiui: Jį ragino būti 
budriam [norma – būti budrų]. 

Laiko raiška [S naud. 7.1]. Pastaruoju dešimtmečiu viešojoje vartosenoje (tiek saky-
tinėje, tiek rašytinėje) itin padažnėjo nenorminis, laiko momentui reikšti netinkamas nau-
dininkas, apibendrintai vadinamas junginiu šiai dienai. DVK fiksuota įvairių sinonimiškų 
jo apraiškų: šiandienai, šiandien dienai, šiai sekundei, šiai akimirkai, šiai valandai, šiam 
momentui, šios dienos rytui, šiam vakarui, mūsų dienai, tai dienai, vakar dienai, pavyzdžiui:

Šiuo metu jų Kaune dirba beveik 5 tūkst., tačiau šis skaičius ilgainiui mažėja dėl senėjančio 
amžiaus ir kitų priežasčių. Šiai dienai jaučiamas anglų kalbos, fizikos, chemijos, gamtos 
mokslų ir kitų dalykų mokytojų trūkumas. (alkas.lt, 2018-07-10)

analizuojant 2017 ir 2018 metų duomenis pagal pirmą prioritetą, VDU pasirinkusiųjų skai-
čius ne tik nekrito – šiai dienai VDU yra vienintelis universitetas lietuvoje, kurį pirmu 
numeriu pasirinko daugiau stojančiųjų nei pernai. <…>
Kad ir kokia situacija būtų šiai dienai, kad ir kokie procentai bespindėtų aukštųjų moky-
klų priėmimo vitrinose, pedagogų rengimo pertvarka – gyvybiškai svarbi. (respublika.lt, 
2018-07-02)

Pasigaminsime burokėlių vinegretą, šiai dienai vadinamą burokėlių mišraine. (delfi.tv, 
2018-12-22)

Pavyzdžiui, šiai dienai Škotijoje yra registruota įstatymo pataisa, numatanti atsakomybę 
už neapykantos kalbą namie, įskaitant ir nepritarimą homoseksualiems santykiams bei tos 
pačios lyties „šeimoms“. (delfi.lt, 2021-02-20)

Duomenys apie darbuotojus (gruodžio 31 dienai) pagal mokslo ar meno kryptis (asmeni-
mis / visos darbo dienos atitikmenimis – VDDa). (ŠMSM ministro įsakymas, 2019)

jis kalbėjo, kad „šiam momentui yra per anksti“ išaiškinti tam tikras detales, kurios ty-
rimui dar yra reikšmingos.
„ir tikrai negalėsiu jų atskleisti šiai dienai. Vėliau mes būsime pasiruošę atsakyti į visus 
klausimus iš esmės, kai jau bus galima tai padaryti“, - teigė generalinės prokurorės pava-
duotojas. <...>
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„Šiandien dienai, šiam momentui negalėčiau atsakyti kaip konkrečiai Seimo narys vyk-
dė teismo nutartį, kuri yra sankcionuota, nurodyta, ką reikia padaryti ir pateikti pareigū-
nams. ar jis atsisakė tai daryti, kaip jis atsisakė tai daryti, ar jis sutiko daryti ir kokie buvo 
pareigūnų veiksmai. ir kas iššaukė pareigūnų veiksmus, jei buvo panaudotos tam tikros 
prievartos priemonės“, - sakė g. ivanauskas. (delfi.lt, 2021-06-10)

Kaip ir lietuvoje, taip ir norvegijoje, atkreipiamas dėmesys į užsikrėtusius sveikatos 
sistemos darbuotojus. jų šios dienos rytui buvo 379 sergantys, karantine buvo 4560. 
(lrytas.lt, 2020-03-30)

Situacija šiai sekundei gal ir nebloga, bet žiūrint į ateitį, yra ženklų, kad ekonominė pa-
dėtis yra prastėjanti <...>. (delfi.lt, 2019-06-24)

„Deja, bet ir Verbų sekmadienį tenka pranešti ne pačias maloniausias žinias. oficialiai 
patvirtintų koronaviruso atvejų šiai minutei Kretingos rajone turime jau 12 (neoficialiai – 
13). (tv3.lt, 2020-04-05)

Šis naudininkas iš administracinio stiliaus paplito į bendrąją vartoseną ir dėl itin dažno 
vartojimo jau yra tapęs realiąja jos norma. tačiau tokio paplitimo priežasčių (tarp jų ir 
poreikio užpildyti „tuščiąjį kalbos struktūros langelį“), regis, dar nėra išsamiai nagrinėta.

Kreipinio raiška [S vard. 7.1]. norminis šauksmininko vartojimas kreipiniui reikš-
ti, išsivadavus iš tiesioginės rusų kalbos įtakos, galima drąsiai sakyti, XXi a. pradžioje 
viešojoje vartosenoje įsitvirtino. Vardininkas tapo žymėtas, išnaudojamas nebent kaip 
stilistinė raiškos priemonė. tačiau elektroninėje komunikacijoje, ypač socialiniuose tin-
kluose, variacija prievartiniu būdu, informacinėms technologijoms veikiant pagal anglų 
kalbos algoritmus, atsinaujino. Kreipiantis į asmenį, kuris turi socialinių tinklų paskyrą, 
automatiškai rodoma jo vardas ar (ir) pavardė vardininko linksniu. Pavyzdys paimtas iš 
žiniasklaidos straipsnio, kuriame perskelbtas politologo įrašas socialiniame tinkle, bet 
nuorodų aktyvumas dingo, ir kreipinio vardininkai tiesiog įsiliejo į sakinį:

taip, šis laiškas jums, Ramūnas Karbauskis, Agnė Širinskienė, Saulius Skvernelis ir 
visiems kitiems, kurie vis dar manote, kad turite valdžią. (delfi.lt, 2019-11-30)

Šis lietuvių kalbos normų stabilumui kenkiantis reiškinys yra platesnis (žr. S der. 3.4/nauj.; 
vert.), apimantis ne tik vardininko : šauksmininko variaciją. Kol kalbos technologijos 
šioje srityje aplenkia lietuvių kalbą, lieka kliautis kalbos vartotojų atsparumu nenorminiam 
vardininkui.

Gramatikalizacija300: [S įn. 13], [S vt. 9.1] ir kt. tiek dėl kitų kalbų poveikio, tiek 
dėl vidinių kalbos sistemos polinkių ilgą laiką vartosenoje vyksta kai kurių tam tikras 

300 gramatikalizacija – „[ž]odžio savarankiškos reikšmės netekimas – suaugimas su kitu žodžiu arba virtimas pagalbiniu 
<...>“ (gaivenis, Keinys 1990: 75); gramatinių požymių suteikimas iki tol buvusiam autonomiškam leksikos vienetui – jo 
desemantizacija (semantinio turinio „išvalymas“) ir dekategorizacija (gramatinių kategorijų netekimas, niveliacija) (plg. 
aitchison 2013: 114–115).
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leksines reikšmes turinčių daiktavardžių linksnių desemantizacija ir virtimas prielinks-
niais ir ypač polinksniais (žr. Šukys 1998: 552–560; KP S 1 2003: 89–93). Pavyzdžiui, 
gramatikalizuotis linkę įnagininkai adresu, atveju, atžvilgiu, būdu, laiku, metu, pagalba 
(dėl šio polinksnio desemantizacijos ir polinkio gramatikalizuotis žr. Vaičiulytė-Semė-
nienė 2016: 9–39), pagrindu, požiūriu, sąskaita, tvarka; laiko vietininkai eigoje, laiko-
tarpyje ir kt. Pats gramatikalizacijos procesas veikia sakinio sandarą, bendrinės kalbos 
norma kodifikuota su įvairiomis išlygomis, tačiau vartosenos pokyčiai yra lėti, jiems 
reikia atskirų tyrimų.

³ ³ ³

aptarus kai kurias ryškesnes linksnių variacijas, galima skirti kelis jų požymius:
1)  išlieka aktyvi ilgai trunkanti linksnių ir alternatyvių raiškos priemonių konkuren-

cija, atsiradusi dėl rusų kalbos poveikio;
2)  linksnių vartojimo variacijas skatina kelios priežastys:

a)  semantiniai linksnius valdančių žodžių ir pačių linksniais einančių vardažo-
džių pokyčiai (reikšmių konkretėjimas, naujų reikšmių įgijimas ir pan.);

b)  vidiniai gramatinės sistemos polinkiai ir analogijos;
c)  gramatikalizacija;
d)  lietuvių kalbos gramatikai nepritaikytos kompiuterinės technologijos.

2.4.2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas

Įvairūs prielinksnių ir polinksnių varijavimo vartosenoje atvejai paprastai pateikiami 
pagal pačius prielinksnius ir polinksnius abėcėliškai. Kitokį klasifikavimo pagrindą ras-
ti būtų sunku, nes jų varijavimo tipai labai skirtingi. jonas Šukys nurodo keturias prie-
linksnių klaidų (nors tai tinka ir norminėms prielinksnių bei polinksnių variacijoms) 
grupes (plg. Šukys 2003: 175–176):
1)  netinka pats prielinksnis kaip leksikos vienetas, pavyzdžiui, skolintas prielinksnis 

apart ko, tarmybė užu ko ir kt.;
2)  įvairuoja prielinksnio (polinksnio) vieta, pavyzdžiui: Dėka draugo (|| Draugo dėka) 

[greitai atsigavau];
3)  prielinksnis vartojamas ne su tuo linksniu, kuris tinka bendrinei kalbai, pavyzdžiui, 

tarmybės yra prielinksnis pas su kilmininku: [buvau] pas draugǚ : pas draugus, 
arba prielinksnis po su naudininku: [pariedėjo] po suolui : po suolu;

4)  netinka visa prielinksninė konstrukcija, pavyzdžiui: [repetuoja du kartus] į savaitę : 
per savaitę.

Kitas dalykas – kokiems sisteminiams lygmenims ir tipams įvairuojančius prielinksnių 
ir polinksnių vartojimo atvejus priskirti. taigi tai kiek kitoks šių ĮnKR sisteminimo pjū-
vis, kai kuriais atžvilgiais panašus į minėtas keturias grupes.
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Pirmiausia atskirtini formos atžvilgiu nenorminiai – skolinti prielinksniai301. Pagal 
kilmę ir varijavimo tipą ax : bx jie labiausiai tinka prie leksikos skolinių (tad į sintaksės 
sisteminių tipų klasifikaciją ir nepatenka). antra, dėl kitų kalbų įtakos prielinksnių ar 
polinksnių funkcijos kartais netinkamai suteikiamos kitoms kalbos dalims, pavyzdžiui, 
prieveiksmiui atgal (KP S 2 2003: 33; Šukys 2003: 175). Susitarimo dalykas, kur tokie 
atvejai bus skiriami – prie leksikos vertalų ar prie prielinksnio arba polinksnio funkcijas 
atliekančių variantų. ĮnKR sąvade atgal laikui reikšti skiriamas prie prielinksnių ir po-
linksnių variacijų, nes tai nėra sustabarėjusi konstrukcija – leksinė jos raiška nepastovi.

gali varijuoti prielinksnio forma. tokie variantai (pvz.: terp : tarp, užu : už ir pan.) 
paprastai yra tarmybės ir dabartinei vartosenai beveik neaktualūs. formaliai juos galima 
būtų skirti prie fonetinių žodžio variantų, bet galima laikytis ir kito principo – prielinks-
nių vartojimo variantus pateikti vienoje vietoje.

Prielinksniai ta pačia reikšme gali būti vartojami su skirtingais linksniais, pvz.: prie 
upei : prie upės. toks varijavimas taip pat yra tik formos dalykas, bet paprastai prišlie-
jamas prie kitų įvairuojančių atitinkamo prielinksnio vartojimo atvejų.

Daugiausia prielinksnių vartojimo variantų atsiranda dėl tą pačią funkciją sakinyje 
atliekančių skirtingų prielinksninių konstrukcijų ar kitų raiškos priemonių. Pvz.: [du 
kartus] į dieną : per dieną; pas jį : jo [raštas gražesnis] ir pan. tokio varijavimo prie-
žastys dažniausiai esti kitų kalbų arba tarmių įtaka bendrinei kalbai. Šiuos atvejus pato-
giausia prielinksnių skyrelių viduje skirstyti pagal funkcijas (panašiai kaip ir linksnius). 
iš pradžių pateikiamos prielinksniams ar polinksniams būdingiausių aplinkybių – vietos, 
laiko, būdo, priežasties, tikslo ir kt. – funkcijas atliekančios variacijos, toliau – objekto, 
požymio funkcijas atliekančios variacijos ir kt.

Dar vienas dažnas prielinksnių varijavimo atvejis – jų vartojimas polinksniškai (plg. 
Šukys 2003: 175–176). tikruoju polinksniu dabartinėje bendrinėje kalboje laikomas tik 
dėka; dar keli normiškai vartojami ir prielinksniškai, ir polinksniškai: dėlei, link(ui), 
vietoj (DlKg 2005: 437). nenorminė variantiška polinksninė prielinksnių vartosena daug 
platesnė, todėl iš esmės reikia kalbėti apie tuos pačius prielinksnius. Šie atvejai skiriami 
į bendrą prielinksnių ir polinksnių skyrių.

Polinksniškai pramaišiui su kitomis formomis gali būti vartojami ir kai kurie sustaba-
rėję linksniai: įnagininkai metu, pagalba, atžvilgiu, vietininkai laike, laikotarpyje, eigoje, 
bėgyje ir pan. formaliai tokius atvejus patogiau dėti prie atitinkamų linksnių sisteminių tipų.

Prielinksniai gali sudaryti ir sustabarėjusius junginius (dalis jų – verstiniai), tad 
priartėja prie leksikos vienetų: sėdėti ant dietos; [dirbti] ant greitųjų; ant visados; prie 
progos; [posėdžiauti] prie uždarų durų ir pan. tokių junginių klasifikacija įvairuoja. KP 
S 2 (2003) buvo linkstama juos skirti prie prielinksnių vartojimo, nes ir leksikos vertinių 
dalis dar nebuvo parengta. tačiau, jei žiūrėtume variacijos esmės, norminiai atitikmenys 
gali būti labai įvairūs, raiška sinonimiška, ir dažniausiai ne vienas prielinksnis keičiamas 
kitu ar panašiu junginiu su linksniu, o teikiami iš esmės performuluoti, net pagal leksinę 
sudėtį ne visada sutampantys atitikmenys, pavyzdžiui (eKP, žiūrėta 2022-02-21):

301 jonas Šukys nurodo kelis būdingesnius: be apart, dar ir pasenusią lenkybę vedlug (velug, valug) (Šukys 2003: 175), 
tačiau pastaroji dabartinei vartosenai neaktuali ir nėra patekusi nė į KP (1939).
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Sąvade rodykle → parodyta, kad kai kurios verstinės konstrukcijos su prielinksniais, 
buvusios KP S 2 (2003), perkeltos į leksikos dalies vertinių arba pavienių reiškinių (įvai-
rių leksikos vienetų) skyrius.

ĮNKR SĄVADAS (27)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrindas 
ir norminė ĮnKR 

vertė

Konkreti įvairuo-
jančių reiškinių 

a : b raiška
ĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

IV. SINTAKSĖ S

2. PRiElinKS-
niŲ iR Po-
linKSniŲ VaR-
tojiMaS

anot
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S anot
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ĮNKR SĄVADAS (27)

I II III IV V VI

anot ko S anot 1 informacijos šaltiniui 
reikšti

◒ anot ko pasak ko S anot 1.1 □ informacijos šalti-
niui reikšti įterptinėse 
konstrukcijose

Anot kaimyno : 
Pasak kaimyno [, 
žiema bus rūsti.]

◒ anot ko ~ S anot 1.2; 
plg. S pa-
sak 1.2

■ įterptinėse konstruk-
cijose, kai informacijos 
šaltinis sutampa su sa-
kytoju ir susidaro dvi-
prasmybė

Anot ministro, 
[jam] : Ministras 
sako, [kad jam 
apie tai nebuvo 
pranešta.]

ant
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S ant

ant ko S ant 1 vietai reikšti

◓
◒

ant ko vietininkas; 
~ 

S ant 
1.1/vert.

■ vietai reikšti, kai 
daiktavardžio paviršiaus 
reikšmė neįmanoma

[Vasarą dirbame] 
ant statybų : staty-
bose.

●
◒

ant ko vietininkas; 
~ 

S ant 
1.2/vert.; 
plg. S ant 
2.2

■ ploto vidui, uždarai 
ar apribotai vietai, o ne 
paviršiui reikšti

[Sekmadienį bu-
vom] ant turgaus : 
turguj.

●
◒

ant ko vietininkas; 
~ 

S ant 1.3 ■ metonimiškai vietai 
su būdo at spalviu 
reikšti

[Jau pusvalandis ji 
mirksta] ant lie-
taus : lietuje.

●
◒

ant ko virš ko S ant 1.4 □ vietai viršum ko, kai 
nesiliečiama su pavir-
šiumi, reikšti

Ant lauko : Virš 
lauko [pakilo rū-
kas.]

◓
◒

ant ko vietininkas S ant 1.5 a (paviršiui reikšti) ↔ 
b (plotui reikšti)

ant kelio : kelyje

◓
◒

ant ko vietininkas S ant 1.6 a (paviršiui reikšti) ↔ 
b (vidui reikšti)

[plūduriuoja] ant 
vandens : vande-
nyje; [guli] ant lo-
vos : lovoje

●
◒

ant ko įnagininkas; 
su kuo

S ant 1.7 a (paviršiaus vietai 
reikšti) ↔ b (veiksmo 
atlikimo priemonei 
reikšti)

ant žirgo : su žir-
gu [joja]
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ĮNKR SĄVADAS (27)

I II III IV V VI

●
◒

ant ko prie ko; 
ties kuo; ~

S ant 1.8 a (apribotai vietai 
reikšti) ↔ b (vietai ne-
toli ko reikšti)

[Sustojau visai] ant ri-
bos : ties riba.

ant ko S ant 2 krypčiai reikšti

◓
◒

ant ko į ką S ant 
2.1/vert.

■ krypčiai reikšti, kai 
daiktavardžio pavir-
šiaus ir krypties į pa-
viršių reikšmė neįma-
noma, bet yra tikslo 
atspalvis

[Ji išėjo] ant susirinki-
mo : į susirinkimą.

◓
◒

ant ko į ką S ant 
2.2/vert.; 
plg. S ant 
1.2

■ krypčiai reikšti, kai 
ji yra ne į paviršių, o į 
uždarą ar apribotą vietą

[Nepavėluok] ant trau-
kinio : į traukinį.

ant ko S ant 3 laikui reikšti

◓
◒

ant ko galininkas; 
~

S ant 
3.1/vert.

■ laikui su tikslo ar 
vietos atspalviu reikšti

[Paskambink] ant še-
šių : šeštą;
[Nežinau, kaip jausiuo-
si] ant rytojaus : ryto-
jaus dieną (kitą dieną).

◓
◒

ant ko galininkas; 
naudinin-
kas; ~

S ant 
3.2/vert.

■ laiko trukmei 
reikšti

[Išvyko] ant [visos] 
savaitės : [visai] sa-
vaitei.

●
◒

ant ko per ką; vie-
tininkas

S ant 
3.3/vert.

■ laiko tarpui, per 
kurį kiek kartų kas da-
roma, reikšti

[Vaistus reikia gerti du-
kart] ant dienos : per 
dieną.

●
◒

ant ko per ką; 
naudininkas

S ant 
3.4/vert.

■ laiko tarpui, per 
kurį mokama, atlygina-
ma ar kas atliekama, 
reikšti

Ant dienos : Per dieną 
[suredaguoja 15 pus-
lapių.]

◓
◒

ant ko iki ko; lig(i) 
ko; naudi-
ninkas

S ant 
3.5/vert.

■ laiko ribai reikšti [Remontą baigsim] ant 
švenčių : iki švenčių 
(šventėms).

◓
◒

ant ko naudinin-
kas; ~

S ant 
3.6/vert.

■ laikui ir kartu pa-
skirčiai nusakyti

[Pasidėjau šį tą] ant 
juodos dienos : juodai 
dienai.
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ant ko S ant 4 būdui reikšti

◓
◒

ant ko įnagininkas; 
prieveiks-
mis; ~

S ant
4.1/vert.

■ būdui reikšti, kai ne-
įmanoma paviršiaus 
reikšmė

[Pirkite baldus] ant iš-
simokėjimo : išsimokėti-
nai.

●
◒

ant ko įnagininkas; 
su kuo; ~

S ant 
4.2/vert.

■ būdui su priemonės 
atspalviu reikšti

[Mūsų šuo nemėgsta 
vaikščioti] ant pavadė-
lio : su pavadėliu.

●
◒

ant ko iš ko; ~ S ant 
4.3/vert.

■ būdui, kuriuo kas 
pažįstama, patiriama, 
reikšti

[Jį visuomet] ant bal-
so : iš balso [pažinsi.]

●
◒

ant ko įnagininkas S ant 4.4 a (būdui su paviršiaus 
reikšmės atspalviu 
reikšti) ↔ b (būdui su 
veiksmo priemonės 
atspalviu reikšti)

[Aplink ją visi] ant 
pirštų galų : pirštų ga-
lais [vaikšto.]

ant ko S ant 5 veiksmo atlikimo prie-
monei reikšti

◓
◒

ant ko įnagininkas; 
su kuo

S ant 
5.1/vert.

■ veiksmo atlikimo 
priemonei reikšti

[Ar moki skambinti] 
ant pianino : pianinu?

ant ko S ant 6 kiekiui reikšti

●
◒

ant ko įnagininkas; 
~

S ant 
6.1/vert.

■ kiekiui reikšti [Apsiskaičiavau] ant 
dešimties centų : dešim-
čia centų.

ant ko S ant 7 vertinimo atžvilgiui 
reikšti

◓
◒

ant ko bendratis; 
iš ko; ~

S ant 
7.1/vert.

■ vertinimo atžvilgiui 
reikšti

Ant veido : Iš veido [ji 
dar graži.]

ant ko S ant 8 priežasčiai reikšti

●
◒

ant ko iš ko; dėl 
ko; ~

S ant 
8.1/vert.

■ priežasčiai reikšti [Padariau tai] ant pik-
tumo : iš piktumo.

ant ko S ant 9 tikslui reikšti

◓
◒

ant ko bendratis; 
kilmininkas 
(+ bendra-
tis); į ką; ~

S ant 
9.1/vert.

■ tikslui reikšti [Užsuktum nors] ant 
[arbatos] puodelio : 
[arbatos] puodelio.
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ant ko S ant 10 paskirčiai reikšti

◓
◒

ant ko naudininkas; 
~

S ant 10.1 ■ paskirčiai 
reikšti

Ant maisto : Maistui [iš-
leidžiam daugiausiai.]

ant ko S ant 11 objektui reikšti

ant ko įnagininkas; 
naudininkas; 
galininkas; ~

S ant 11.1 objektui (dažnai 
ir būdui, požy-
miui ar kt. at-
spalviams) reikšti 
su kai kuriais 
veiksmažodžiais 
ir daiktavardžiais

dalyti, dalytis
dauginti
keisti 

iškeisti
mainyti

išmainyti
mokytis
perjungti
pulti
skųsti, skųstis

nusiskundimas
skundas

statyti
viešpatauti
...

●
◒

dalyti ką 
ant ko

dalyti kam; 
dalyti ką iš 
ko; ~

S ant 
11.1.1/vert.

■ objektui ir 
būdui reikšti

[Tą namą teks] ant 
dviejų [šeimų] : dviem 
[šeimoms] dalytis.

●
◒

dauginti 
ką ant 
ko

dauginti ką 
iš ko

S ant 
11.1.2/vert.

■ objektui ir 
būdui reikšti

Padaugink [tris] ant 
penkiolikos : iš penkio-
likos.

◓
◒

keisti ką 
ant ko

keisti ką į ką S ant 
11.1.3/vert.; 
dar žr. S įn. 1.14

■ objektui 
reikšti

Iškeičiau [litus] ant 
eurų : į eurus.

◓
◒

mainyti 
ką ant 
ko

mainyti ką į 
ką

S ant 
11.1.4/vert.; 
dar žr. S įn. 1.14

■ objektui 
reikšti

Išmainė [savo butą] 
ant mažesnio : į ma-
žesnį.

●
◒

mokytis 
ant ko

mokytis kuo S ant 
11.1.5/vert.

■ objektui ar 
būdui reikšti 

Mokosi ant vaistininko : 
vaistininku.

●
◒

nusi-
skundi-
mas ant 
ko

nusiskundi-
mas prieš 
ką; nusiskun-
dimas dėl ko

S ant 11.1.6/
vert.; dar žr. S 
ant 11.1.9/vert. 

■ objektui ar 
požymiui reikšti

Nusiskundimų ant sar-
go : dėl sargo [neturė-
jome.]
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●
◒

perjungti 
ant ko

perjungti (į) 
ką; ~

S ant 
11.1.7/vert.

■ objektui 
reikšti

Perjunk ant [kito] ka-
nalo : kitą kanalą.

●
◒

pulti ant 
ko

pulti ką S ant 
11.1.8/vert.

■ objektui 
reikšti

[Ji] ant visų : visus 
puola.

●
◒

skundas 
ant ko

skundas 
prieš ką; 
skundas dėl 
ko

S ant 
11.1.9/vert.

■ objektui ar 
požymiui reikšti

[Įteikėme] skundą ant 
[pamainos] viršininko : 
prieš [pamainos] virši-
ninką.

●
◒

skųsti 
ant ko

skųsti ką S ant 
11.1.9/vert.

■ objektui 
reikšti

[Kas galėjo] ant ma-
nęs : mane skųsti?

◓
◒

skųstis 
ant ko

skųstis kuo S ant 
11.1.9/vert.

■ objektui 
reikšti

[Negirdėjau] ant jo : 
juo skundžiantis.

●
◒

statyti 
ką (kiek) 
ant ko

statyti ką 
(kiek) už ką

S ant 
11.1.10/vert.

■ objektui 
reikšti, kalbant 
apie lažybas ar 
lošimą

Statyk ant [trečio] žir-
go : už [trečią] žirgą 
[ – laimėsi.]

◓
◒

viešpa-
tauti ant 
ko

viešpatauti 
kam; viešpa-
tauti kame

S ant 
11.1.11/vert.

■ objektui ar 
vietai reikšti

[Ir jis] ėmė viešpatauti 
ant [viso] pasaulio : 
[visame] pasaulyje.

◒ sėdėti 
ant ko

sėdėti prie 
ko; ~

S ant 11.2/vert. ■ objektui 
reikšti atsidavi-
mo kam reikšme

Sėdžiu [dabar] ant 
[naujo] projekto : prie 
naujo projekto.

ant ko kilmininkas; 
naudininkas; 
~

S ant 11.3 objektui – ko-
kybės turiniui 
reikšti su kai ku-
riais būdvardžiais

apstus, -i
gabus, -i
geras, -a
godus, -i
šykštus, -i
turtingas, -a

◓
◒

apstus, 
-i ant ko

apstus, -i ko; 
~

S ant 
11.3.1/vert.

■ kokybės turi-
niui reikšti

[Vasara šiemet] apsti 
ant uogų : uogų.

◓
◒

gabus, -i 
ant ko

gabus, -i 
kam;
gabus, -i + 
bendratis

S ant 
11.3.2/vert.

■ kokybės turi-
niui reikšti

[Ji] gabi ant piešimo : 
piešimui (piešti).

◒ geras, -a 
ant ko

geras, -a 
kam; ~

S ant 
11.3.3/vert.

■ kokybės turi-
niui reikšti

[Ar tas pyragas bus] 
geras ant vaišių : 
vai šėms?
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◓
◒

godus, -i 
ant ko

godus, -i ko; 
~

S ant 11.3.4/
vert.

■ kokybės turi-
niui reikšti

Jie godūs ant turto : 
turto.

◓
◒

šykštus, 
-i ant ko

šykštus, -i ko S ant 11.3.5/
vert.

■ kokybės turi-
niui reikšti

[Nebūk toks] šykštus 
ant pinigų : pinigų.

◓
◒

turtin-
gas, -a 
ant ko

turtingas, -a 
ko; ~

S ant 11.3.6/
vert.

■ kokybės turi-
niui reikšti

[Šiemet esam] turtingi 
ant obuolių : obuolių 
(turim daug obuolių).

ant ko S ant 12 būviui ar būse-
nai reikšti

●
◒

ant ko vardininkas; 
~

S ant 12.1/vert. ■ būviui ar bū-
senai reikšti

[Mano mašina dabar] 
ant remonto : remon-
tuojama.

ant ko S ant 13 požymiui reikšti

◓
◒

ant ko įnagininkas; 
su kuo; kil-
mininkas; ~

S ant 13.1/vert. ■ požymiui, ne-
susijusiam su 
vieta, reikšti

[Bateliai] ant [aukštų] 
kulniukų : (su) aukštais 
kulniukais [vargina ko-
jas.]

●
◒

ant ledo ledo (kilm.) S ant 13.1a/vert. ■ požymiui 
reikšti

šokiai ant ledo : ledo 
šokiai

● ant ko ~ S ant 13.2/vert. ■ požymiui 
reikšti

[pirkinys] ant išsimokė-
jimo : išsimokėtinis 
[pirkinys]

ant ko S ant 14 matmenims, dy-
džių santykiui 
reikšti

●
◒

ant ko iš ko; ~ S ant 14.1/vert. ■ daikto matme-
nims, dydžių 
santykiui reikšti

[Padarykite nuotrauką] 
keturi ant septynių : 
keturi iš septynių (ketu-
ri su septyniais).

ant ko S ant 15 posakiuose ir 
frazeologiniuose 
junginiuose

●
◒

ant 
amžių

amžinai; per 
amžius

S ant 15.1/vert. ■ laikui reikšti [Stovės ta pilis] ant 
amžių : per amžius.
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◓
◒

ant biuletenio 
(ant pensijos, 
dietos, vaistų…) 
(būti, sėdėti…)

~ S ant 15.2/vert. ■ būviui ar 
būsenai 
reikšti

Buvau [savaitę] ant 
biuletenio : turėjau 
biuletenį.

◓
◒

ant dienų šiomis die-
nomis; ne-
trukus; grei-
tai; ~

S ant 15.3/vert. ■ laikui 
reikšti

[Knyga turi išeiti] 
ant dienų : šiomis 
dienomis (netrukus). 

◓
◒

ant galo pagaliau; 
galiausiai; 
galų gale; ~

S ant 15.4/vert. ■ laikui 
reikšti

Ant galo : Pagaliau 
(Galų gale) [daryk 
kaip nori.]

●
◒

ant greitųjų greito-
siom(is)

S ant 15.5/vert. ■ būdui 
reikšti

[Papietavau] ant 
greitųjų : greitosiom.

●
◒

ant karto iš karto; 
tuoj(au); 
vienu kartu; 
~

S ant 15.6/vert. ■ būdui 
reikšti

[Pirk tiek, kiek reikia 
pavalgyti] ant kar-
to : vienam kartui.

◓
◒

ant kiek kiek; kaip; ~ S ant 15.7/vert. ■ būdui ir 
kt. reikšti

[Nežinau,] ant kiek : 
kiek [galima juo pa-
sikliauti.]

●
◒

ant ko eiti ~ S ant 15.8/vert. ■ frazeolo-
ginis jungi-
nys

[Jie eina] ant tiek : 
taip toli (drįsta tiek) 
[, kad šaudo į polici-
ninkus.]

◓
◒

ant rankų (gau-
ti, imti, būti…)

į rankas 
(imti, gauti); 
~

S ant 15.9/vert. ■ būdui 
reikšti

Ant rankų : Į rankas 
[gauna 600 Eur.]

◓
◒

ant savęs (gy-
venti, dirbti, pa-
imti, už(si)rašy-
ti, patirti…)

savarankiš-
kai; sau (gy-
venti, dirbti, 
paimti, už(-
si)rašyti, pa-
tirti…); ~

S ant 15.10/vert. ■ būdui 
reikšti

Ant savęs : Pats 
(Savo kailiu) [viską 
išmėginau.]

◓
◒

ant savo pasta-
tyti

savo pasiek-
ti; nenusi-
leisti; savaip 
daryti

S ant 15.11/vert. ■ frazeolo-
ginis jungi-
nys

[Jis užsispyrė] ant 
savo pastatyti : pa-
siekti savo.
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◓
◒

ant svei-
katos

į sveikatą S ant 
15.12/vert.

■ būdui reikšti [Tie lakstymai neišeis 
tau] ant sveikatos : į 
sveikatą.

●
◒

ant telefono 
(būti…)

kalbėti tele-
fonu; ~

S ant 
15.13/vert.

■ frazeologinis 
junginys

[Direktorė dabar] 
ant telefono : kalba 
telefonu.

◓
◒

ant tiek tiek; taip; ~ S ant 
15.14/vert.

■ būdui ir kt. 
reikšti

[Šernai] ant tiek : 
tiek (taip) [suįžūlėjo, 
kad dieną lenda į 
bulves.]

●
◒

ant vietos
(būti, stovė-
ti, kristi…)

1. vietoj(e); 
2. iš karto

S ant 
15.15/vert.

■ būdui ir kt. 
reikšti

[Stovi] ant vietos : 
vietoj [ir nejuda];
[Pašautas žvėris kri-
to] ant vietos : iš-
kart.

●
◒

ant visados visą laiką; 
visam laikui; 
amžinai; ~

S ant 
15.16/vert.

■ laikui reikšti [Atsimink tuos žo-
džius] ant visados : 
visam laikui.

apie
(galininkinis 
prielinksnis)

S apie

apie ką S apie 1 kiekiui reikšti

●
◒

apie
(dalelytės 
reikšme) + 
vardininkas

apie + gali-
ninkas

S apie 1.1 □ apytikriam kie-
kiui reikšti, kai 
veiksmažodis nėra 
galininkinis arba yra 
neveikiamojo daly-
vio, padaryto iš gali-
ninkinio veiksmažo-
džio, bevardė giminė

[Liko važiuoti] apie 
aštuoni kilometrai : 
apie aštuonis kilo-
metrus;
[Sukaupta] apie ke-
turi tūkstančiai : 
apie keturis tūkstan-
čius [eurų.]

apie ką S apie 2 vietai reikšti

●
◒

apie ką aplink ką S apie 2.1 □ buvimo ar judėji-
mo vietai apsukui 
ką nors reikšti

[Apibėgo keliskart] 
apie namą : aplink 
namą.

●
◒

apie ką aplink ką S apie 2.2 a (lietimosi vietai 
reikšti) ↔ b (apsup-
ties vietai reikšti)

[Ratas sukasi] apie 
ašį : [Mėnulis suka-
si] aplink Žemę.
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apie ką S apie 3 objektui reikšti

◓
◒

apie ką galininkas; 
dėl ko; ~

S apie 3.1 ■ objektui reikšti 
su kai kuriais veiks-
mažodžiais, daikta-
vardžiais ir posakiais

abejoti
aprašyti
domėtis
ginčas

ginčyti
įsidėmėti
minėti

paminėti
nurodyti
nušviesti („papasakoti“)
pažymėti
rodyti
rūpestis
rūpintis
skųstis

skundas
sukti galvą
supažindinti
tvirtinti
…

◓
◒

domėtis apie 
ką

domėtis kuo S apie 
3.1.1/vert.

■ objektui reikšti Domėjosi apie [mūsų] 
laisvalaikį : mūsų lais-
valaikiu.

●
◒

ginčas apie 
ką

ginčas dėl ko S apie 
3.1.2/vert.

■ objektui ar požy-
miui reikšti

[Tas] ginčas apie 
[darbuotojų] teises : 
dėl [darbuotojų] teisių 
[geruoju nesibaigs.]

◓
◒

ginčytis apie 
ką

ginčytis dėl 
ko

S apie 
3.1.3/vert.

■ objektui reikšti [Argi reikėjo] apie 
tai : dėl to ginčytis?

●
◒

minėti apie 
ką

minėti ką S apie 
3.1.4/vert.

■ objektui reikšti [Ilgai] minėjo apie tą : 
tą nutikimą.

●
◒

nurodyti 
apie ką

nurodyti ką S apie 
3.1.5/vert.

■ objektui reikšti Nurodė apie [darbo] 
trūkumus : [darbo] 
trūkumus.

◓
◒

paminėti 
apie ką

paminėti ką S apie 
3.1.6/vert.

■ objektui reikšti [Reikia] paminėti apie 
[dar vieną] dalyką : 
[dar vieną] dalyką.
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◓
◒

pažymėti 
apie ką

pažymėti ką S apie 
3.1.7/vert.

■ objektui 
reikšti

Pažymėta apie būtinumą : 
būtinumas [plėsti gamybą.]

●
◒

rodyti apie 
ką

rodyti ką; ~ S apie 
3.1.8/vert.

■ objektui 
reikšti

[Visi požymiai] rodo apie 
[artėjantį] gripą : [artė-
jantį] gripą (artėjant gri-
pą; kad artėja gripas.)

◓
◒

rūpestis 
apie ką

rūpestis dėl 
ko; rūpini-
masis kuo; ~

S apie 
3.1.9/vert.; 
dar žr. S įn. 
1.8.2

■ objektui ar 
požymiui 
reikšti

[Matyti] rūpestis apie 
[mokinių] ateitį : dėl [mo-
kinių] ateities.

◓
◒

rūpintis apie 
ką

rūpintis kuo; 
rūpintis 
dėl ko

S apie 
3.1.10/vert.

■ objektui 
reikšti

[Labiausiai ji] rūpinasi 
apie [savo] šunis : [savo] 
šunimis.

◓
◒

skundas 
apie ką

skundas 
dėl ko

S apie 
3.1.11/vert.

■ objektui ar 
požymiui 
reikšti

[Turime] skundų apie [vy-
resniųjų mokinių] elgesį : 
dėl [vyresniųjų mokinių] 
elgesio.

●
◒

skųstis apie 
ką

skųstis kuo; 
skųstis dėl 
ko

S apie 
3.1.12/vert.

■ objektui 
reikšti

[Pradėjo] skųstis apie 
[prastą] sveikatą : [pras-
ta] sveikata.

●
◒

supažindinti 
apie ką

supažindinti 
su kuo

S apie 
3.1.13

■ objektui 
reikšti

[Paskaitoje] buvome supa-
žindinti apie [naujausius 
šio mokslininko] atradi-
mus : su [naujausiais šio 
mokslininko] atradimais.

◓
◒

apie ką galininkas S apie 3.2 a (objektui 
netiesiogiai 
nusakyti) ↔ b 
(tiesioginiam 
objektui 
reikšti)

Pranešė apie posėdį. : Pra-
nešė [gerą] naujieną.

aiškinti
galvoti
liudyti
mokytis
pasakoti
pranešti
priminti
prisiminti
užmiršti
žinoti

sužinoti
…
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◓
◒

liudyti 
apie ką

liudyti ką; 
liudyti + 
padalyvis

S apie 3.2.1 a (objektui ne-
tiesiogiai nusa-
kyti) ↔ b (tie-
sioginiam 
objektui reikšti)

Paliudijo [teisme] apie 
[tą] atsitikimą : Paliudijo 
[čia seniau] buvus [dvaro] 
malūną.

●
◒

apie tai Ø S apie 3.3 ■ objektui 
reikšti (prieš ša-
lutinį, ypač pa-
pildinio, sakinį)

Paaiškinau apie tai, kaip 
[rašyti prašymą] : kaip 
[rašyti prašymą.]

●
◒

apie ką dėl ko S apie 3.4 a (kalbamajam 
objektui reikšti) 
↔ b (priežasčiai 
ar kitiems šaluti-
niams su objektu 
susijusiems daly-
kams reikšti)

Buvo kalbama [ir] apie 
[būsimą] remontą : dėl 
[būsimo] remonto.

apie ką S apie 4 požymiui reikšti

◓
◒

apie ką dėl ko; kil-
mininkas

S apie 4.1 ■ požymiui 
reikšti su kai ku-
riais daiktavar-
džiais

[Svarstomas] [projektas] 
apie [atliekų] rūšiavimą : 
dėl [atliekų] rūšiavimo 
([atliekų] rūšiavimo [pro-
jektas.]) 

derybos
įstatymas
klausimas
nutarimas
planas
projektas
sprendimas
sutartis
…

◒ apie ką dėl ko S apie 
4.2/kanc.

■ požymiui –
dokumentų ant-
raštėse jų turinio 
bend rajai sričiai 
reikšti

[Nutarimas] apie [recen-
zentų] skyrimą : dėl [re-
cenzentų] skyrimo.



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 489

ĮNKR SĄVADAS (27)

I II III IV V VI

aplink
(galininkinis prie-
linksnis)

S aplink

aplink ką S aplink 1 vietai reikšti

●
◒

aplink ką S aplink 
1.1; žr. 
S apie 2.1

buvimo ar judėjimo 
vietai apsukui ką 
nors reikšti

[Apibėgo keliskart] apie 
namą : aplink namą.

●
◒

aplink ką apie 
ką

S aplink 
1.2

□ vietai netoli ko-
kio objekto reikšti

Aplink paminklą : Apie 
paminklą [būriavosi 
žmonės.]

◓
◒

aplink ką apie 
ką; ~

S aplink 
1.3

□ apytikrei vietai 
reikšti

Apie Anykščius : Aplink 
Anykščius [molingos 
žemės.]

atgal
(prieveiksmis)

S atgal

atgal S atgal 1

◓
◒

(kiek) atgal:
vardininkas + 
atgal;
galininkas + 
atgal

prieš 
ką 
(kiek)

S atgal 
1.1/vert.

■ laikui reikšti 
(polinksnio reikš-
me)

Keletas metų atgal : 
Prieš keletą metų [čia 
dar žaliavo žolė];
Valandą atgal : Prieš va-
landą [ji dar buvo čia.]

be
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S be

be ko S be 1 požymiui reikšti

◒ be ko
(apkonkretėjusių 
daiktavardžių kil-
mininkas)

~ S be 1.1;
plg. S su 
7.2

□■ vidiniam požy-
miui reikšti

[Jis ten dirba ir] be 
[aukštojo] išsilavinimo : 
neturėdamas [aukštojo] 
išsilavinimo.

daugiau ko
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S daugiau

daugiau ko S daugiau 
1; žr. S 
kilm. 3.2

lyginamajam kie-
kiui su aukštesnio-
jo laipsnio prie-
veiksmiais reikšti

[Nepirk] daugiau dvie-
jų : daugiau kaip dviejų 
[kilogramų.]
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dėka
(kilmininkinis 
polinksnis ir 
prielinksnis)

S dėka

dėka ko;
ko dėka

S dėka 1 prielinksnio ar po-
linksnio funkcija

◓
◒

dėka ko ko dėka S dėka 1.1 □ a (prielinksnio 
funkcija) : b (po-
linksnio funkcija)

Dėka jų : Jų dėka [pa-
vyko pasprukti.]

S dėka 2 priežasčiai reikšti

●
◒

ko dėka per ką; dėl 
ko; ~

S dėka 2.1 ■ priežasčiai reikš-
ti, kai kalbama apie 
blogą baigtį arba 
nepalankią būseną

Jo dėka : Per jį [šitie 
visi nemalonumai.]

◓
◒

ko dėka dėl ko; 
prieveiks-
mis; daly-
vis; pusda-
lyvis; pa-
dalyvis; ~

S dėka 2.2 ■ priežasčiai reikš-
ti, kai ji susijusi su 
kokiu reiškiniu ar 
daiktu, o ne asmeniu

[Šio] atsitiktinumo 
dėka : Dėl [šio] atsitik-
tinumo [pavyko aptikti 
retų archyvinių nuo-
traukų.]

●
◒

ko dėka kilminin-
kas + ne-
veikiama-
sis dalyvis; 
~

S dėka 2.3 □ priežasčiai reikš-
ti, kai palankią bū-
seną sukelia asmuo

Giminių dėka : Giminių 
padedamas (Su giminių 
pagalba) [nusipirko 
butą.]

ko dėka S dėka 3 būdui, kartu ir 
priemonei reikšti

◓
◒

ko dėka įnaginin-
kas; ~

S dėka 3.1 ■ būdui, kartu ir 
priemonei reikšti

Griežtumo dėka : Griež-
tumu [nieko nelaimėsi.]

dėl
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S dėl

dėl ko S dėl 1 priežasčiai reikšti

S dėl 1.1 priežasčiai reikšti, 
kai yra objekto 
reikšmė
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●
◒

dėl ko už ką S dėl 1.1.1 □ priežasčiai reikšti, 
kai yra objekto reikšmė; su 
atpildo ir vertinimo reikš-
mės veiksma žodžiais

[Jam pažemino parei-
gas] už aplaidumą : 
dėl aplaidumo 
[darbe.]

atleisti (iš darbo)
vertinti
…

●
◒

dėl ko už ką S dėl 1.1.2 priežasčiai reikšti: a (kai 
svarbesnė priežastis) ↔ b 
(kai svarbesnis objektas)

kova
kovoti
mirti
mirtis

●
◒

kova dėl 
ko

kova už ką S dėl 
1.1.2.1a

priežasčiai reikšti: a (kai 
ko nors siekiama) ↔ b (kai 
svarbesnis objektas)

kova už tėvynę : dėl 
tėvynės

●
◒

kovoti 
dėl ko

kovoti už 
ką

S dėl 
1.1.2.1b

priežasčiai reikšti: a (kai 
ko nors siekiama) ↔ b (kai 
svarbesnis objektas)

kovoti dėl laisvės : už 
laisvę

◓
◒

mirti dėl 
ko

mirti už ką S dėl 
1.1.2.2a

priežasčiai reikšti: a (kal-
bant apie priežastį) ↔ b 
(kalbant apie ginamą objektą 
(tėvynę, laisvę, idealus…))

mirė dėl [kitų] lais-
vės : už [tėvynės] 
laisvę

●
◒

mirtis 
dėl ko

mirtis už 
ką

S dėl 
1.1.2.2b

priežasčiai reikšti: a (kal-
bant apie priežastį) ↔ b 
(kalbant apie ginamą objek-
tą (tėvynę, laisvę, idea-
lus…))

mirtis dėl idealų : už 
laisvę

dėl ko apie ką S dėl 
1.1.3; žr. 
S apie 3.4

priežasčiai ar kitiems šalu-
tiniams su objektu susiju-
siems dalykams reikšti

[Pakalbėk su juo] 
apie mane : dėl ma-
nęs.

◓
◒

dėl ko S dėl 1.2 priežasties atspalviams 
reikšti

gydyti, gydytis
mirti
mirtis
operuoti

●
◒

mirti dėl 
ko

mirti nuo 
ko; mirti 
kuo

S dėl 
1.2.1a

a (išorinei priežasčiai 
reikšti  ↔ b (vidinei prie-
žasčiai reikšti)

Mirė dėl [nelaimin-
go] atsitikimo : nuo 
komplikacijų.
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●
◒

mirtis 
dėl ko

mirtis nuo 
ko

S dėl 
1.2.1b

a (išorinei priežasčiai 
reikšti) ↔ b (vidinei prie-
žasčiai reikšti)

[Tai buvo] mirtis dėl 
avarijos : nuo vėžio.

●
◒

dėl ko nuo ko S dėl 1.2.2 □ tam tikrais atvejais išori-
nei priežasčiai reikšti

Dėl [smarkaus] vėjo : 
Nuo [smarkaus] vėjo [iš-
virto keli seni medžiai.]

●
◒

dėl ko per ką S dėl 1.2.3 neigiamos būsenos ar 
veiksmo priežasčiai reikšti

Dėl neapsižiūrėjimo : 
Per neapsižiūrėjimą 
[prarado dalį santaupų.]

●
◒

dėl ko iš ko S dėl 1.2.4 vidinei priežasčiai reikšti Dėl išgąsčio : Iš išgąsčio 
[nepratarė nė žodžio.]

dėl ko S dėl 2 paskirčiai reikšti

dėl ko S dėl 2.1 paskirčiai reikšti su abs-
trakčiaisiais veiksmažodi-
niais daiktavardžiais

◓
◒

dėl ko bendratis; 
~

S dėl 2.1.1 ■ paskirčiai reikšti su 
abstrakčiaisiais veiksmažo-
diniais daiktavardžiais

[Tie pinigai skirti ne] 
dėl išlaidavimo : [ne] 
išlaidauti.

◓
◒

dėl ko (paskir-
ties) nau-
dininkas + 
bendratis

S dėl 2.1.2 ■ paskirčiai reikšti su 
abstrakčiaisiais veiksmažo-
diniais daiktavardžiais

[Suburta grupė] dėl 
[projekto] parengimo : 
projektui parengti.

◓
◒

dėl ko naudi-
ninkas

S dėl 2.2 ■ paskirčiai reikšti, kai dėl 
eina su konkrečiaisiais 
daiktavardžiais ar įvardžiais

[Paskink vyšnių ir] dėl 
manęs : man (mano la-
bui).

dėl ko S dėl 3 objektui ar požymiui 
reikšti

◓
◒

dėl ko nuo ko; ~ S dėl 3.1 ■ objektui ar požymiui 
reikšti su gydymo reikšmės 
žodžiais

gydyti
gydymas

preparatas
skiepai

skiepyti
skiepijimas

vaistas
vakcina
…
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◓
◒

gydy-
mas 
dėl ko

gydymas 
nuo ko; ~

S dėl 3.1.1 ■ objektui ar požy-
miui reikšti

Gydymas dėl opaligės : 
nuo opaligės [komplika-
vosi.]

◓
◒

gydyti 
dėl ko

gydyti nuo 
ko; ~

S dėl 3.1.2 ■ objektui reikšti [Reikės] gydytis dėl bron-
chito : nuo bronchito.

◒ vaistas 
dėl ko 

vaistas 
nuo ko

S dėl 3.1.3 ■ požymiui reikšti vaistas dėl karščiavimo : 
nuo karščiavimo

●
◒

dėl ko į ką; ~ S dėl 3.2 ■ objektui ar požy-
miui reikšti su kai ku-
riais veiksmažodžiais ir 
daiktavardžiais

atsakyti
atsakomybė
būti atsakingam, -ai

atsiskaityti
atsiskaitymas

pretenduoti
reaguoti

●
◒

atsakyti 
dėl ko

atsakyti už 
ką

S dėl 3.2.1 ■ objektui reikšti Dėl [padarytos] žalos : 
Už [padarytą] žalą [teks] 
atsakyti [teisme.]

●
◒

atsako-
mybė 
dėl ko

atsakomy-
bė už ką

S dėl 
3.2.2/
knyg.

□ požymiui reikšti [Ji ne visada jaučia] at-
sakomybę dėl [savo] 
veiksmų : už [savo] 
veiksmus.

●
◒

atsiskai-
tyti dėl 
ko

atsiskaityti 
už ką

S dėl 3.2.3 ■ objektui reikšti Dėl [atlikto] darbo : Už 
[atliktą] darbą atsiskaity-
sime [per savaitę.]

●
◒

būti at-
sakin-
gam, -ai 
dėl ko

būti atsa-
kingam, 
-ai už ką

S dėl 3.2.4 ■ objektui reikšti [Jie] atsakingi dėl [toles-
nių] veiksmų : už [toles-
nius] veiksmus.

◒ dėl ko įnaginin-
kas; ~

S dėl 3.3 a (tam tikru atžvilgiu 
aptariamam objektui 
reikšti) ↔ b (apibrėž-
tam objektui reikšti)

[Pagaliau jie] susirūpino 
dėl šiukšlių [kiemuose] : 
[savo darbuotojų] svei-
kata.

džiaugtis
rūpintis
…
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dešiniau ko
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S dešiniau

dešiniau ko S dešiniau 
1; žr. S 
kilm. 4.1

vietai reikšti [nusileido] dešiniau 
bokšto : nuo bokšto 
(į dešinę nuo bokš-
to)

greta
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S greta

greta S greta 1 vietai reikšti

◓
◒

greta ko pro ką S greta 1.1 ■ vietai reikšti su ju-
dėjimo veiksmažo-
džiais, kai judama pro 
stovintį objektą

[Kamuolys pra-
skriejo] greta 
virpsto : pro (pat) 
virpstą.

●
◒

greta ko šalia ko S greta 1.2 □ vietai reikšti Greta namo : Šalia 
namo [stovėjo kaž-
kokia pašiūrė.]

greta su kuo S greta 2 vietai reikšti

◓
◒

greta su kuo greta ko S greta 2.1 □ vietai reikšti [Prisėdau] greta su 
jais : greta jų.

į
(galininkinis 
prielinksnis)

S į

į ką S į 1 krypčiai reikšti

●
◒

į namus namo S į 1.1 □ krypčiai savo namų 
link reikšti

[Jau laikas eiti] į 
namus : namo.

į ką S į 2 laikui reikšti

◓
◒

į ką per ką; 
~

S į 2.1 ■ laiko tarpui, per 
kurį kartojasi veiksmas, 
reikšti

[Repetuoti renka-
mės dukart] į savai-
tę : per savaitę.

●
◒

į ką per ką; 
~

S į 2.2 ■ laiko tarpui, už kurį 
mokama, atlyginama, 
reikšti

Į mėnesį : Per mė-
nesį [uždirba per 
tūkstantį.]
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į ką S į 3 objektui reikšti

į ką ~ S į 3.1 objektui reikšti su kai 
kuriais veiksmažodžiais 
ir daiktavardžiais

atsiliepti (poveikio r.)
daryti

įspūdį
įtaką
poveikį
spaudimą

įsimylėti
įtaka
nurodyti
poveikis
remtis
skirti dėmesį 

(dėmesio)
spaudimas
tikėjimas
tikėti
turėti

įtaką
poveikį

veikti (poveikio r.)
žaidimas
žaisti
…

◓
◒

atsiliepti į ką
(poveikio r.)

atsiliepti 
kam; ~

S į 3.1.1/
vert.

■ objektui reikšti [Tai] atsiliepia į 
[viso kolektyvo] 
nuotaikas : [viso 
kolektyvo] nuotai-
koms.

◒ daryti įspūdį į 
ką

daryti 
įspūdį 
kam

S į 3.1.2/
vert.

■ objektui reikšti [Spektaklis] padarė 
[gerą] įspūdį į [ma-
žuosius] žiūrovus : 
[mažiesiems] žiū-
rovams.

◓
◒

daryti įtaką į 
ką

daryti 
įtaką 
kam

S į 3.1.3/
vert.

■ objektui reikšti [Didelis triukšmas] 
daro [neigiamą] 
įtaką į sveikatą : 
sveikatai.
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◓
◒

daryti 
poveikį 
į ką

daryti 
poveikį 
kam

S į 3.1.4/vert. ■ objektui reikšti [Tokios laidos] daro [tie-
sioginį] poveikį į jauni-
mą : jaunimui.

◒ daryti 
spaudi-
mą į ką

daryti 
spaudi-
mą kam

S į 3.1.5/vert. ■ objektui reikšti [Buvo mėginimų] daryti 
spaudimą į [mūsų] komi-
siją : [mūsų] komisijai.

◓
◒

įsimylėti 
į ką

įsimylėti 
ką

S į 3.1.6/vert. ■ objektui reikšti [Ji tiesiog] įsimylėjusi į 
[šį] spektaklį : šį spek-
taklį.

◓
◒

įtaka 
į ką

įtaka 
kam

S į 3.1.7/vert. ■ objektui reikšti [Vaistų] įtakos į [organiz-
mo temperatūros] poky-
čius : [organizmo tempe-
ratūros] pokyčiams [ne-
pastebėta.]

◓
◒

nurodyti 
į ką

nurodyti 
ką; ~

S į 3.1.8/vert. ■ objektui reikšti [Gal] nurodytumėte į [šio 
straipsnio dalykines] klai-
das : [šio straipsnio daly-
kines] klaidas?

◓
◒

poveikis 
į ką

poveikis 
kam

S į 3.1.9 ■ objektui reikšti [Aiškiai matyti dažnų ko-
mandiruočių] poveikis į 
[darbo] rezultatus : [dar-
bo] rezultatams.

◓
◒

remtis 
į ką

remtis 
kuo

S į 3.1.10/vert. ■ objektui reikšti 
pagrindo ėmimo 
reikšme

[Reikėtų dažniau] remtis į 
[kaimynų] patirtį : [kai-
mynų] patirtimi.

◓
◒

skirti 
dėmesį 
(dėme-
sio) į ką

skirti dė-
mesį 
(dėme-
sio) kam

S į 3.1.11/vert. ■ objektui reikšti [Gydytoja liepė daugiau] 
dėmesio skirti į poilsį : 
poilsiui.

●
◒

spaudi-
mas į ką

spaudi-
mas kam

S į 3.1.12/vert. ■ objektui reikšti [Pajutome aiškų] spaudi-
mą] į [kai kuriuos komite-
to] narius : [kai kuriems 
komiteto] nariams.

●
◒

tikėjimas 
į ką

tikėjimas 
ko; ko ti-
kėjimas

S į 3.1.13; dar 
žr. S į 3.1.14; S 
naud. 1.1.25a

□■ objektui 
reikšti

[Jo] tikėjimas į Dievą : ti-
kėjimas Dievo [dar labiau 
sustiprėjo.]
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◓
◒

tikėti į 
ką
(išpaži-
nimo r.)

tikėti ką; 
~

S į 3.1.14; dar 
žr. S į 3.1.13; 
S naud. 1.1.26a

□■ objektui 
reikšti

[Ar] tiki į Dievą?302 : 
tiki Dievą?

◓
◒

tikėti į 
ką
(egzista-
vimo r.)

tikėti ką; 
~

S į 3.1.15; dar 
žr. S į 3.1.13; 
S naud. 1.1.26a

■ objektui reikšti [Ji] tiki į vaiduoklius : tiki 
vaiduoklius (egzistuojant).

●
◒

turėti 
įtaką 
(įtakos) 
į ką

turėti 
įtaką 
(įtakos) 
kam

S į 3.1.16/vert. ■ objektui reikšti [Kokią] įtaką [tai] turė-
jo] į [jūsų] apsisprendi-
mą : [jūsų] apsisprendi-
mui?

●
◒

turėti 
poveikį 
(povei-
kio) į ką

turėti 
poveikį 
(povei-
kio) 
kam; ~

S į 3.1.17/vert. ■ objektui reikšti [Šie vaistai] turi [gana 
stiprų šalutinį] poveikį į 
organizmą : organizmui.

◓
◒

veikti į 
ką
(povei-
kio r.)

veikti 
ką; ~

S į 3.1.18/vert. ■ objektui reikšti [Kaip šios tabletės] veikia 
į širdį : širdį?

●
◒

žaidimas 
į ką

ko žaidi-
mas

S į 3.1.19/vert. ■ objektui ar po-
žymiui reikšti

[Tokie] žaidimai į slėpy-
nes : slėpynių žaidimai 
(žaidimai slėpynėmis) 
[mums jau atsibodo.]

◓
◒

žaisti į 
ką

žaisti ką S į 3.1.20/vert. ■ objektui reikšti Žaisti į futbolą : futbolą 
[jam niekad neatsibosta.]

◓
◒

į ką naudi-
ninkas

S į 3.3 ■ objektui reikšti 
su kai kuriais po-
veikio reikšmės 
veiksmažodžiais, 
kalbant apie gyvą 
būtybę

Nespardyk į [tą] gyvulį : 
[to] gyvulio [, pagailėk.]

smogti
spirti
šerti
…

302	 VLKK	Gramatikos,	rašybos	ir	skyrybos	pakomisė	20161117	posėdyje	apsvarstė	veiksmažodžio	tikėti	konstrukcijos	su	
prielinksniu	į	vartojimą	ir	nutarė	šią	konstrukciją	tikėjimo	išpažinimo	reikšme	(tikėti į Dievą)	įteisinti	bendrinėje	kal
boje	–	laikyti	šalutiniu	normos	variantu.
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●
◒

į ką naudi-
ninkas

S į 3.4 objektui reikšti: a 
(kai nurodoma vie-
ta) ↔ b (kai nuro-
doma įstaiga ir joje 
dirbantys asme-
nys); su kai kuriais 
veiksmažodžiais

[Projekto sąmatą reikia] 
pristatyti į fondą : fondui.

atiduoti
grąžinti
perduoti
pristatyti
…

į ką įnagi-
ninkas

S į 3.5 objektui reikšti su 
kai kuriais virtimo 
reikšmės veiksma-
žodžiais

versti
paversti

virsti
pavirsti

◓
◒

versti į 
ką

versti 
kuo

S į 3.5.1 □ objektui reikšti [Ta ragana] pavertė [kara-
laitę] į varlę : varle.

◓
◒

virsti į 
ką

virsti 
kuo

S į 3.5.2 □ objektui reikšti [Mažas nesantaikos debesė-
lis] virto į [grėsmingą] de-
besį : [grėsmingu] debesiu.

į ką prie ko S į 3.6 objektui reikšti su 
artėjimo reikšmės 
veiksmažodžiais

artėti
artinti

artintis

●
◒

artėti į 
ką

artėti 
prie 
ko; ~

S į 3.6.1 □ objektui reikšti Į mus : Prie mūsų [artėja 
automobilis.]

◓
◒

į ką įnagi-
ninkas

S į 3.7; žr. 
S įn. 1.14; S ant. 
11.1.3/vert.; 
S ant. 11.1.4/vert.

objektui reikšti su 
mainų reikšmės 
veiksmažodžiais

keisti
iškeisti

mainyti
išmainyti

į ką S į 4 požymiui reikšti

◒ į ką ~ S į 4.1 ■ požymiui reikšti 
su daiktavardžiais, 
nevaldančiais į 
konstrukcijų

[Turime suderinti komisijos 
narių nuostatas] į [šį] do-
kumentą : dėl [šio] doku-
mento.

atsiliepimas
nuostata
santykis
viltis
…
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●
◒

teisė į ką teisė + ben-
dratis

S į 4.2/ofic. □ požymiui reikšti Teisė į [laisvą] kūry-
bą : laisvai kurti.

●
◒

potraukis į ką potraukis 
prie ko

S į 4.3; dar 
žr. S naud. 
1.3.8

□ požymiui reikšti [Prie to dar prisidėjo 
ir] potraukis į mig-
domuosius : prie 
migdomųjų.

iki
(naudininkinis 
prielinksnis)

S iki[n]

iki kam iki ko S iki[n] 1 formos variantai

●
◒

iki kam iki ko S iki[n] 
1.1/trm.

□ formos va‑
riantai

[Išleidau viską] iki 
[paskutiniam] cen-
tui : iki [paskutinio] 
cento.

iki galui
iki valiai
…

●
◒

iki galui iki galo S iki[n] 
1.1.1/trm.

□ formos varian-
tai; a – sustabarė-
jęs prieveiksmis

[Pabaik ravėti] iki 
galui : iki galo.

●
◒

iki valiai iki valios S iki[n] 
1.1.2/trm.

□ formos varian-
tai; a – sustabarė-
jęs prieveiksmis

[Obuolių šiemet] iki 
valiai : iki valios.

iki
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S iki[k]

iki ko S iki[k] 1 laikui reikšti

◒ iki ko pusdalyvio 
konstrukcija; 
padalyvio 
konst rukcija

S iki[k] 1.1 □ laikui reikšti su 
abstrakčiųjų veiks-
mažodinių daikta-
vardžių kilmininku

Iki [universiteto] 
baigimo : Iki baigda-
mas universitetą [jis 
tikėjosi rasti darbą.]

iki ko S iki[k] 2 atsisveikinimui 
reikšti

iki ko S iki[k] 2.1 atsisveikinimui 
reikšti

iki greito
iki malonaus
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◒ iki greito ~ S iki[k] 2.1/
fam.

■ atsisveikini-
mui reikšti

Iki greito! : Iki greito 
susitikimo!

◒ iki malonaus ~ S iki[k] 2.2/
fam.

■ atsisveikini-
mui reikšti

Iki malonaus : Iki ma-
lonaus pasimatymo 
(susitikimo)!

iki ko S iki[k] 3 būdui reikšti

iki ko S iki[k] 3.1 būdui reikšti iki tiek
iki tokio laipsnio
iki tokio lygio
…

●
◒

iki tiek tiek; taip; ~ S iki[k] 3.1.1 ■ būdui reikšti [Įkyrėjo] iki tiek : tiek, 
[kad į skambučius ne-
beatsakinėjau.]

●
◒

iki tokio 
laipsnio

taip; tiek; ~ S iki[k] 3.1.2 ■ būdui reikšti [Priėjome] iki tokio 
laipsnio : iki tiek [, kad 
sutartį teko pratęsti 
antrą kartą.]

●
◒

iki tokio lygio taip; tiek; ~ S iki[k] 3.1.3 ■ būdui reikšti [Aptarnavimas toje ka-
vinėje smuko] iki tokio 
lygio : tiek [, kad dau-
giau nebebuvo kur.]

iki ko S iki[k] 4 būviui reikšti

●
◒

iki ko ne (tai) 
rūpi; ne 
(tai) galvo-
j(e); ~

S iki[k] 4.1 ■ būviui reikšti 
beasmeniuose sa-
kiniuose (papras-
tai su ne)

[Mums dabar] ne iki 
vakarėlių : ne vakarė-
liai rūpi.

iš
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S iš

iš ko S iš 1 laikui reikšti

◓
◒

iš ko nuo ko S iš 1.1 □ laikui, nuo 
kurio kas prasi-
deda, reikšti

Iš [pat] pradžių : Nuo 
[pat] pradžių [viskas 
ėjosi puikiai.]

◒ iš ko po ko; ~ S iš 1.2 □ besitęsiančiam 
laikui reikšti

[Metai] iš metų : [Me-
tai] po metų [jis ėjo 
vis menkyn.]
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iš ko S iš 2 būdui reikšti

● iš ko įnagininkas S iš 2.1/trm. ■ būdui reikšti 
su mušimo 
reikšmės veiks-
mažodžiais

[taikėsi] smogti iš alkūnės : 
alkūne

duoti
suduoti

mesti
smogti
spirti
trenkti
vožti
…

iš ko įnagininkas S iš 2.2; 
žr. S įn. 7.2

būdui reikšti [šaukti] visa gerkle : iš vi-
sos gerklės

iš ko S iš 3 priežasčiai 
reikšti

◒ iš ko dėl ko S iš 3.1 ■ priežasčiai 
su dingsties at-
spalviu reikšti

[Ne] iš [mūsų] žioplumo : 
[Ne] dėl [mūsų] žioplumo 
[viskas nuėjo veltui.]

iš ko S iš 4 išskirčiai 
reikšti

iš ko kilmininkas; 
tarp ko

S iš 4.1;
žr. S kilm. 
7.1; S tarp 2.1

išskirčiai 
reikšti

[vienas] garsiausių : iš gar-
siausių [dailininkų]

iš ko S iš 5 objektui reikšti

●
◒

iš ko įnagininkas; 
galininkas; ~

S iš 5.1 □■ objektui 
reikšti su emo-
cinio reagavimo 
veiksmažodžiais

[Pasibaisėjome] iš [tokio] 
abejingumo : [tokiu] abejin-
gumu.

bjaurėtis
piktintis
stebėtis
…

◓
◒

stebėtis 
iš ko

stebėtis kuo S iš 5.1.1 □ objektui 
reikšti

[Be reikalo] stebitės iš [to] 
nutikimo : [tuo] nutikimu.
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●
◒

iš ko nuo ko S iš 5.2 objektui reikšti: 
a (kai gaunama 
tiesiogiai) ↔ b 
(kai gaunama 
per tarpininkus)

[Gavau laišką] iš tetos : 
[Perduodu laišką] nuo tetos.

●
◒

žaidi-
mas 
iš ko

ko žaidimas S iš 5.3a/psn. ■ objektui 
reikšti

[Man nepatinka tas] žaidi-
mas iš kareivių : kareivių 
žaidimas. 

●
◒

žaisti iš 
ko

žaisti ką S iš 5.3b/psn. ■ objektui 
reikšti

[Ji mane išmokė] žaisti iš 
pardavėjų : pardavėjas.

iš ko S iš 6 požymiui 
reikšti

◓
◒

iš ko kilmininkas S iš 6.1/vert. ■ dokumento 
požymiui, susi-
jusiam su para-
šymo data, 
reikšti

[Nutarimą] iš kovo 5 d. : 
Kovo 5 d. [nutarimą teks 
pakeisti.]

◓
◒

iš ko kilmininkas; 
~

S iš 6.2 ■ požymiui, 
susijusiam su 
priklausymu 
arba rūšies ypa-
tybe, reikšti

[Kiaušiniai] iš [tokių] viš-
tų : [Tokių] vištų [kiauši-
niai] [daug tvirtesniu 
lukštu.]

◓
◒

iš ko kilmininkas; 
~

S iš 6.3 požymiui, susi-
jusiam su reiški-
mosi sritimi, kil-
me, reikšti

[Prizus išsivežė trys chorai] 
iš rajonų : rajonų [chorai.]

◓
◒

iš ko kilmininkas; 
-inis, -ė

S iš 6.4; plg. 
S kilm. 6.6/
laisv.

□ požymiui, 
susijusiam su 
medžiaga, 
reikšti

[Siūlai] iš grynos vilnos : 
Grynos vilnos [siūlai.]

◓ iš ko per ką S iš 6.5 □ požymiui 
reikšti

[Švarkas] iš pečių : per pe-
čius [siaurokas.]

iš ko S iš 7 → l sustabarėję po-
sakiai

◓
◒

iš kalno iš anksto S iš 7.1/vert. 
→ l vert./psn.

■ būdui reikšti Iš kalno : Iš anksto [buvo 
aišku, kuo viskas baigsis.]
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◓
◒

iš kieno (ko-
kios) pusės

~ S iš 7.2/vert. 
→ l vert.

■ būdui ar 
požymiui 
reikšti

Iš direkcijos pusės : Iš 
direkcijos [jokių pre-
tenzijų nebuvo.]

iš teigiamos pusės
iš neigiamos pusės

◓
◒

iš vienos pu-
sės…, iš kitos 
(antros) pu-
sės…

viena (ver-
tus)…, kita 
(ant ra) 
(vertus)…

S iš 7.3/knyg. 
→ l vnt.

□ įterpiniams 
reikšti

Iš vienos pusės, : Viena 
vertus, [straipsnis įdo-
mus,] iš kitos pusės, : 
kita vertus, [jis dar ge-
rai neparengtas.]

kairiau
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S kairiau

kairiau ko S kairiau 1; 
žr. S kilm. 4.1

vietai reikšti [Sodinkim obelį] kai-
riau daržinės : nuo 
daržinės.

lig (ligi)
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S lig

◒ lig ko, ligi ko iki ko S lig 1.1/laisv. □ įvairios 
reikšmės

[Pabaikim darbą] ligi : 
iki [galo.]

link (linkui)
(kilmininkinis 
prielinksnis ir 
polinksnis)

S link

link (linkui) 
ko; ko link 
(linkui)

S link 1 formos vari-
antai

◓
◒

link (linkui) ko ko link 
(linkui)

S link 1.1 □ krypčiai 
reikšti: a (prie-
linksnio funk-
cija) : b (po-
linksnio funk-
cija)

[Pasukome] link sody-
bos : sodybos link.
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mažiau
(kilmininki-
nis prie-
linksnis)

S mažiau

mažiau ko S mažiau 1; 
žr. žr. S kilm. 
3.2

lyginamajam kie-
kiui su aukštesniojo 
laipsnio prieveiks-
miais reikšti

[Plėvelės liko] ma-
žiau trijų metrų : 
kaip trys metrai 
(negu trys metrai.)

nepriklau-
somai nuo 
ko303

S nepriklau-
somai → l 
vnt.

●
◒

nepriklauso-
mai nuo ko

neatsižvel-
giant į ką; 
nesvarbu; 
kad ir kas 
(koks, -ia) 
(būtų); ~

S nepriklau-
somai/knyg. 
→ l vnt./
knyg.; plg. 
S priklauso-
mai/knyg.

□ veiksmo pagrin-
dui ar būdui reikšti

[Reportažas turės 
būti rodomas] ne-
priklausomai nuo 
[įvykių] eigos : ne-
svarbu, [kaip klos-
tysis įvykiai.]

nuo
(kilmininki-
nis prie-
linksnis)

S nuo

nuo ko S nuo 1 vietai reikšti

●
◒

nuo ko iš ko S nuo 1.1 vietai reikšti: a 
(apytikrei kilimo ar 
gyvenamajai vietai 
reikšti) ↔ b (tiksliai 
kilimo ar gyvenama-
jai vietai reikšti)

[Kilęs] nuo Biržų : 
iš Biržų.

nuo ko S nuo 2 laikui reikšti

nuo ko304 S nuo 2.1 laikui reikšti susta-
barėjusiuose jungi-
niuose

kartas nuo karto
laikas nuo laiko

303	 Nors	ši	konstrukcija	KP	S	2	2003:	52	priskirta	prie	prielinksnių	vartojimo,	atitikmenys	rodo,	kad	tai	ne	prielinksnio,	o	
viso	leksikos	vieneto	variacija.	eKP	ji	įdėta	į	Leksikos	dalies	skyrių	Pavieniai atvejai.

304	 Nors	šie	sustabarėję	junginiai	KP	S	2	2003:	53	priskirti	prie	prielinksnių	vartojimo,	atitikmenys	rodo,	kad	tai	ne	prie
linksnio,	o	viso	leksikos	vieneto	variacija.	eKP	ji	įdėta	į	Leksikos	dalies	skyrių	Vertiniai.
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◓
◒

kartas nuo 
karto

kartais; 
kartkartė-
mis; retkar-
čiais; kai 
kada; ~

S nuo 
2.1.1/vert.

■ laikui reikšti [Patikrink] kartas 
nuo karto : retkar-
čiais [pašto dėžutę.]

◓
◒

laikas nuo 
laiko

kartais; 
kartkartė-
mis; retkar-
čiais; kai 
kada; ~

S nuo 
2.1.2/vert.

■ laikui reikšti Laikas nuo laiko : 
Kartkartėmis [mies-
telyje pasirodydavo 
naujų žmonių.]

nuo ko iš ko S nuo 2.2;
žr. S iš 1.1

laikui, nuo kurio 
kas prasideda, reikšti 

[Pradėsim] iš pra-
džių : nuo pradžių.

nuo ko S nuo 3 priežasčiai reikšti

◓
◒

nuo ko įnagininkas S nuo 3.1; 
dar žr. S įn. 
12.2

□ būsenos ar būvio 
kilimo priežasčiai 
reikšti

Mirė nuo vėžio : vė-
žiu.

kvepėti
linkti („nuo svorio“)
lūžti
mirti
…

●
◒

nuo ko iš ko; ~ S nuo 3.2 ■ vidinei priežas-
čiai reikšti

Nuo susijaudinimo : 
Iš susijaudinimo 
[rasojo kakta.]

nuo ko S nuo 4 objektui reikšti

●
◒

ką nuo ko nuo ko ką; ~ S nuo 4.1 ■ šalinamajam 
objektui reikšti

Gatvės [nuolat valo-
mos] nuo šiukšlių : 
Šiukšlės [nuolat va-
lomos] nuo gatvių.

grėbti
plauti
šluostyti
šluoti
valyti

išvalyti
…
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◓
◒

valyti ką 
nuo ko

valyti nuo 
ko ką; va-
lyti iš ko 
ką; ~ 

S nuo 4.1.1 ■ šalinamajam 
objektui reikšti

Šaligatviai [vis dar] buvo 
nenuvalyti nuo sniego : 
Sniegas [vis dar] buvo 
nenuvalytas (nenukastas) 
nuo šaligatvių.

◓
◒

nuo ko kilminin-
kas; įnagi-
ninkas; ~

S nuo 4.2 □ objektui reikšti su 
atsiribojimo reikšmės 
veiksmažodžiais

atsisakyti
atsižadėti
kratytis

atsikratyti
nusikratyti

◓
◒

atsisakyti 
nuo ko 

atsisakyti 
ko

S nuo 4.2.1 □ objektui reikšti [Teko] atsisakyti nuo [to] 
pasiūlymo : [to] pasiūly-
mo.

●
◒

atsižadėti 
nuo ko

atsižadėti 
ko

S nuo 4.2.2 □ objektui reikšti Nuo [tų] žodžių : [Tų] 
žodžių [neatsižadu.]

◓
◒

kratytis 
nuo ko

kratytis 
ko

S nuo 4.2.3; 
dar žr. S įn. 
1.11.1

□ objektui reikšti [Mėginome] kratytis nuo 
minties : minties [, kad jis 
pabėgo.]

◓
◒

nuo ko iš ko; kie-
no vardu; 
~

S nuo 4.3 ■ atstovavimui ša-
liai, kolektyvui 
reikšti

Nuo [svečių] delegacijos : 
[Svečių] delegacijos var-
du [mus pasveikino Suo-
mijos švietimo ministrė.]

nuo ko iš ko S nuo 4.4; 
žr. S iš 5.2

objektui reikšti: a 
(kai gaunama tiesio-
giai) ↔ b (kai gauna-
ma per tarpininkus)

[Gavau laišką] iš tetos : 
[Perduodu laišką] nuo 
tetos.

nuo ko S nuo 5 adresatui reikšti

◓
◒

nuo ko iš ko; ~ S nuo 4.1 ■ tiesioginiam adre-
satui reikšti su gavi-
mo, atėmimo ir pan. 
reikšmės veiksmažo-
džiais

[Nieko] nuo jų : iš jų 
[nesiskolink – gailėsies.]

būti (naudai)
atimti
gauti
norėti
skolintis
sužinoti
…
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nuo ko S nuo 6 veiksmo atlikėjui 
reikšti

◓
◒

nuo ko kilmi-
ninkas; 
~

S nuo 5.1 ■ veiksmo atlikėjui su 
neveikiamaisiais daly-
viais reikšti

Nuo tėvo : Tėvo [buvo 
prisakyta šitos žemės ne-
parduoti.]

nuo ko S nuo 7 požymiui reikšti

●
◒

nuo ko kilmi-
ninkas; 
~

S nuo 7.1/
vert.

■ dokumento požy-
miui, susijusiam su pa-
rengimo data, reikšti

[Reikia surasti nutarimą] 
nuo kovo 28 d. : kovo 28 
d. [nutarimą.]

●
◒

nuo ko kilmi-
ninkas

S nuo 7.2 □ požymio kiekiui 
reikšti

[Sumokėta tik 30 procen-
tų] nuo [viso] uždarbio : 
[viso] uždarbio.

◓
◒

nuo ko kilmi-
ninkas

S nuo 7.3 a (požymiui, rodan-
čiam buvusią paskirtį, 
reikšti) ↔ b (apskritai 
požymiui reikšti)

[dėžė] nuo batų : batų 
[dėžė]

pagal
(galininkinis 
prielinksnis)

S pagal

pagal ką S pagal 1 vietai reikšti

pagal ką palei 
ką

S pagal 
1.1; žr. 
S palei 1.1.

vietai reikšti [Vaikščiojom] palei upę : 
pagal upę.

◓ pagal ką ~ S pagal 
1.2

■ kilimo vietai reikšti [Gyvena] pagal [gimimo] 
vietą : kur gimęs (gimtojo-
je vietoje).

pagal ką S pagal 2 būdui reikšti

◓
◒

pagal ką iš ko; 
~

S pagal 
2.1

□ būdui, kai kas nors 
atpažįstama, sutapati-
nama, reikšti

Pagal balsą : Iš balso 
[tave ir atpažinau];
Pagal profesiją : iš profe-
sijos [jis teisininkas.]

daryti (išvadą)
įsitikinti
nustatyti
pažinti

atpažinti
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spėti
atspėti

spręsti
…

◒ spręsti pa-
gal ką

spręsti 
iš ko

S pagal 
2.1.1

□ būdui reikšti [Sprendžiant] pagal debesis : 
iš debesų, [turėtų išsigiedryti.]

◓
◒

pagal ką su 
kuo; ~

S pagal 
2.2

□ būdui reikšti, kai 
veiksmo pagrindas 
yra dokumentas arba 
nustatyta tvarka

[Į pastatą įleidžiama tik] pagal 
[asmens] dokumentą : su [as-
mens] dokumentu (pateikus 
[asmens] dokumentą).

●
◒

pagal ką prie-
veiks-
mis

S pagal 
2.3

□ būdui, rodančiam, 
kuria kryptimi atlie-
kamas veiksmas, 
reikšti

[Peržiūrėjau visus dokumentus] 
pagal eilę : paeiliui.

paplaukiui
pasroviui
…

pagal ką S pagal 3 priežasčiai reikšti

◓ pagal ką dėl ko; 
~

S pagal 
3.1/psn.

■ priežasčiai reikšti [Tik] pagal tave : dėl tavęs 
[ten eisiu.]

pagal ką S pagal 4 objektui reikšti

●
◒

pagal ką įnagi-
ninkas

S pagal 
4.1

□ objektui reikšti [Jie mus aplenkė] pagal [išleis-
tų monografijų] skaičių : [iš-
leistų monografijų] skaičiumi.

aplenkti
nusileisti
skirtis
…

●
◒

pagal ką kilmi-
ninkas; 
~

S pagal 
4.2

□ kokybės turiniui 
reikšti

[Mes labai] skirtingi pagal 
būdą : skirtingo būdo.

didelis, -ė
įvairus, -i
linksmas, -a
panašus, -i
skirtingas, -a
vienodas, -a
…
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●
◒

panašus, 
-i pagal 
ką

panašus, -i 
kuo; ~

S pagal 
4.2.1

□ kokybės turi-
niui reikšti

[Tie filmai] panašūs pagal siu-
žetą : panašaus siužeto.

pagal ką S pagal 5 požymiui ar bū-
viui reikšti

pagal ką sulig kuo S pagal 
5.1; žr. 
S sulig 
3.1

požymiui ar bū-
viui reikšti, kai 
nusakomas objek-
tas, pagal kurį ly-
ginama

Sulig darbu : Pagal darbą 
[ir atlyginimas.]

pagal ką S pagal 6 informacijos šal-
tiniui reikšti

pagal ką įnaginin-
kas; pasak 
ko; anot 
ko; ~

S pagal 
6.1

■ informacijos 
šaltiniui įterpti-
nėse konstrukcijo-
se reikšti

Pagal ją, : Jos nuomone, [čia 
nieko nereikia keisti.]

palei
(galinin-
kinis prie-
linksnis)

S palei

palei ką S palei 1 vietai reikšti

●
◒

palei ką pagal ką; 
galininkas; 
~

S palei 
1.1/laisv.

□ pakraščio vie-
tai reikšti

[Vaikščiojom] palei upę : pagal 
upę.

palei ką S palei 2 laikui reikšti

◓ palei ką į ką; ~ S palei 
2.1/psn.

■ apytikriam lai-
kui reikšti

[Parėjo] palei vakarą : į vaka-
rą (vakarop).

palei ką S palei 3 būdui reikšti

◓ palei ką pagal ką S palei 
3.1

■ būdui reikšti [juda] palei [laikrodžio] rody-
klę : pagal [laikrodžio] rodyklę

palei ką S palei 4 informacijos šal-
tiniui reikšti

◓ palei ką įnaginin-
kas; pasak 
ko; anot 
ko; ~

S palei 4/
psn.

■ informacijos 
šaltiniui įterpti-
nėse konstrukcijo-
se reikšti

Palei mane, : Mano nuomone 
(Mano supratimu), [reikia 
eiti čia.]
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pas
(galininki-
nis prie-
linksnis)

S pas

pas ką S pas 1 vietai reikšti

●
◒

pas ką prie ko; 
šalia ko

S pas 
1.1/laisv.

□ vietai, kai ji nėra 
gyvų būtybių būstai 
arba teritorijos, reikšti

[Sėdi jis] pas langą : 
prie lango [ir dairosi.]

●
◒

pas ką prie ko; ko 
link; ~

S pas 
1.2/laisv.

□ krypčiai ne gyvos 
būtybės, o kokio daikto 
link reikšti

[Nulėkėm] pas ežerą : 
prie ežero.

pas ką S pas 2 gyvos būtybės turėjimo, 
priklausymo, nuosavy-
bės santykiams ar bū-
senai reikšti

◓
◒

pas ką 
(būti)

konstrukci-
jos su 
veiksmažo-
džiu turėti; 
~

S pas 
2.1/vert.

■ gyvos būtybės – ko 
nors savininkės ar šiaip 
ko turėtojos – nuosavy-
bės, turėjimo santy-
kiams reikšti

Pas jį yra : Jis turi [ir 
daugiau klausimų.]

būti
gimti

●
◒

gimti pas 
ką

gimti kam S pas 
2.1.1/vert.

■ gyvos būtybės – ko 
nors savininkės ar šiaip 
ko turėtojos – nuosavy-
bės, turėjimo santy-
kiams reikšti

[Kas] pas juos : jiems 
gimė?

◓
◒

pas ką kilminin-
kas; ~

S pas 
2.2/vert.

■ gyvos būtybės, kuriai 
kas nors priklauso ar 
būdinga, priklausymo 
santykiams ar būsenai 
reikšti 

[Šiandien] pas ją : jos 
[balsas užkimęs.];
Pas [tokius] žmones : 
[Tokių] žmonių [skran-
dis būna labai jautrus.]

◓
◒

pas ką naudinin-
kas; ~

S pas 
2.3/vert.

■ gyvos būtybės, kuri 
patiria kokį nors poveikį, 
būsenai reikšti

Pas jį : Jam [uždavinio 
atsakymas išėjo kitoks.]

◓
◒

pas ką vardinin-
kas; kilmi-
ninkas; ~

S pas 2.4/
vert.

■ gyvos būtybės pri-
klausymo santykiams ar 
būsenai reikšti

Pas jus : Jūsų [blankas 
užpildytas gerai.] (Jūs 
[blanką užpildėte gerai.])



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 511

ĮNKR SĄVADAS (27)

I II III IV V VI

pas ką S pas 3 objektui (adre-
satui) reikšti

◓
◒

pas ką ~ S pas 3.1 ■ adresatui 
reikšti su krei-
pimosi reikš-
mės veiksmažo-
džiais ir iš jų 
padarytais 
daikta vardžiais

[kreiptis] pas vairuoto-
ją : į vairuotoją

atsiprašyti
klausimas
klausti
kreipimasis
kreiptis
prašymas
prašyti
rašyti
reikalauti
skambinti (r. „kreiptis te-

lefonu“)
skundas
skųstis
sužinoti
šauktis
teirautis
…

◓
◒

atsiprašyti 
pas ką

atsiprašyti 
ko; atsi-
prašyti ką

S pas 3.1.1/vert.; 
dar žr. S gal. 
1.10.1; 
S prieš 2.4

■ adresatui 
reikšti

[Greitai] atsiprašyk pas 
ją : jos (ją).

●
◒

klausimas 
pas ką

klausimas 
kam

S pas 
3.1.2/vert.

■ adresatui 
reikšti

[Kas turi] klausimų pas 
pirmininką : pirmininkui? 

◓
◒

klausti pas 
ką

klausti ko; 
klausti ką

S pas 3.1.3/vert. ■ adresatui 
reikšti

[Šito] pas mane : manęs 
neklausk.

●
◒

kreipima-
sis pas ką

kreipima-
sis į ką

S pas 3.1.4/vert. ■ adresatui 
reikšti

Kreipimasis pas teismą : 
į teismą [buvo atmestas.]

◓
◒

kreiptis 
pas ką

kreiptis į 
ką

S pas 3.1.5/vert. ■ adresatui 
reikšti

Pas ką : Į ką [mums] 
kreiptis?

●
◒

prašymas 
pas ką

prašymas 
kam

S pas 3.1.6/vert. ■ adresatui 
reikšti

[Kur mano] prašymas 
pas direktorių : direk-
toriui?
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◓
◒

prašyti 
pas ką

prašyti 
ko; pra-
šyti ką; ~

S pas 3.1.7/vert. ■ adresatui reikšti Paprašyk pas ūkvedį : 
ūkvedžio [naujos 
kėdės.]

◓ rašyti 
pas ką

rašyti 
kam

S pas 3.1.8/vert.; 
sen.

■ adresatui reikšti Rašysiu pas [komisi-
jos] pirmininką : [ko-
misijos] pirmininkui [, 
kad išbrauktų mane 
iš sąrašo.]

◓
◒

reikalau-
ti pas ką

reikalau-
ti iš ko

S pas 3.1.9/vert.;
plg. S kilm. 1.4; S 
gal. 1.3.12b/vert. 

■ adresatui reikšti [Jis reikalauja] pas 
šeimininkus : iš šeimi-
ninkų [išpirkos.]

◓
◒

skambin-
ti pas ką

skambin-
ti kam

S pas 3.10/vert. ■ adresatui reikšti 
(r. „kreip tis tele-
fonu“)

[Paskambink] pas pa-
vaduotoją : pavaduo-
tojui [ir išsiaiškink.]

●
◒

skundas 
pas ką

skundas 
kam

S pas 3.1.11/vert. ■ adresatui reikšti [Parašė] skundą 
[tiesiai] pas merą : 
merui.

◓
◒

skųstis 
pas ką

skųstis 
kam

S pas 3.1.12/vert. ■ adresatui reikšti Skųsiuosi pas direkto-
rių : direktoriui.

◒ sužinoti 
pas ką

sužinoti 
iš ko; ~

S pas 3.1.13/vert. ■ adresatui reikšti [Kas atsitiko,] sužino-
jau pas bendradarbę : 
iš bendradarbės.

◓
◒

šauktis 
pas ką

šauktis 
ko

S pas 3.1.14/vert. ■ adresatui reikšti [Keliskart] šaukėsi 
[pagalbos] pas dakta-
rus : daktarų [pa-
galbos.]

◓
◒

tarpinin-
kauti pas 
ką

tarpinin-
kauti 
kam; ~

S pas 3.1.15/vert. ■ adresatui reikšti [Mūsų organizacija] 
tarpininkavo pas mi-
nistrą [skirti jiems pa-
ramą.] : , kad minis-
tras [skirtų jiems pa-
ramą.]

◓
◒

teirautis 
pas ką

teirautis 
ko

S pas 3.1.15/vert. ■ adresatui reikšti [Jie dažnai] pas 
mane : manęs [šito] 
teiraujasi.
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◓
◒

pas ką iš ko; ~ S pas 3.2/vert. ■ objektui (ga-
vimo šaltiniui) 
reikšti su gavimo, 
įsigijimo ar pan. 
reikšmės veiks-
mažodžiais ir iš jų 
padarytais daikta-
vardžiais

gauti
imti

paimti
įsigyti
mokytis
nuomoti, nuomotis

išnuomoti, išsinuomoti
pirkti

pirkimas
skolintis

pasiskolinti
tarpininkauti
vogti

pavogti
…

◓
◒

gauti 
pas ką

gauti iš 
ko; ~

S pas 3.2.1/vert. ■ gavimo šalti-
niui reikšti

Gauk [man tą knygą] 
pas ką nori : iš ko nori.

◓
◒

imti 
pas ką

imti iš ko S pas 3.2.2 ■ gavimo šalti-
niui reikšti

[Kodėl nesiklausęs] paė-
mei pas jį : iš jo [tą dė-
žutę?]

◓
◒

įsigyti 
pas ką

įsigyti iš 
ko; ~

S pas 3.2.3/vert. ■ gavimo šalti-
niui reikšti

[Jis sakėsi] įsigijęs [dvi-
ratį] pas [nepažįstamą] 
žmogų : 
iš [nepažįstamo] 
žmogaus.

◓
◒

mokytis 
pas ką

S pas 3.2.4/vert. ■ objektui 
reikšti

[Pasimokyk] pas brolį : 
iš brolio [, kaip mazgai 
mezgami.]

●
◒

nuomoti 
pas ką, 
nuomotis 
pas ką

nuomoti 
iš ko, 
nuomotis 
iš ko

S pas 3.2.5/vert. ■ gavimo šalti-
niui reikšti

[Nerandu] pas ką : 
iš ko išsinuomoti [kam-
barį.]

◓
◒

pirkti 
pas ką

pirkti 
iš ko

S pas 3.2.6/vert. ■ gavimo šalti-
niui reikšti

[Šitą pintinę] pirkau pas 
kaimynę : iš kaimynės.

◓
◒

skolintis 
pas ką

skolintis 
iš ko

S pas 3.2.7/vert. ■ gavimo šalti-
niui reikšti

Pas mane : Iš manęs 
[ji nekart] skolinosi [pi-
nigų.]



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys514

ĮNKR SĄVADAS (27)

I II III IV V VI

●
◒

vogti pas 
ką

vogti iš 
ko; ~

S pas 3.2.8/vert. ■ gavimo šalti-
niui reikšti

[Kažkas net vištas] pas 
juos : iš jų pavogė.

●
◒

pas ką naudinin-
kas

S pas 3.3 a (vietai pabrėžti) 
↔ b (objektui 
pabrėžti) su kai 
kuriais socialinio 
priklausymo 
reikšmės veiks-
mažodžiais

[Jaunystėje jam teko ber-
nauti] pas ūkininkus : 
ūkininkams.

bernauti
mergauti
samdyti(s)
tarnauti
vergauti
…

pas ką S pas 4 vietai ar krypčiai 
reikšti

●
◒

pas save (konkre-
tus) vie-
tininkas; 
~

S pas 4.1/vert. ■ vietai reikšti [Pavaduotoja dabar] pas 
save : savo kabinete.

pas save į ką; ~ S pas 4.2/vert. ■ krypčiai 
reikšti

[Jei manęs prireiktų, 
einu] pas save : į savo 
kabinetą.

pas save Ø; ~ S pas 4.3/vert. ■ vietai reikšti Pas save Baisogaloj : Ø 
Baisogaloj [mes dažnai 
susiduriam su tokiais 
atvejais.]

pasak
(kilmi-
ninkinis 
prielinks-
nis)

S pasak

pasak ko S pasak 1 informacijos šal-
tiniui reikšti

◒ pasak ko anot ko S pasak 1.1;
žr. S anot 1.1

□ informacijos 
šaltiniui reikšti 
įterptinėse konst-
rukcijose

Anot kaimyno : Pasak 
kaimyno [, žiema bus 
rūsti.]
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◒ pasak ko ~ S pasak 
1.2; plg. 
S anot 1.2

■ informacijos šalti-
niui reikšti įterptinėse 
konstrukcijose, kai in-
formacijos šaltinis su-
tampa su sakytoju ir 
susidaro dviprasmybė

Pasak mergaitės, ji 
[koncerte nedaly-
vaus.] : Mergaitė sako 
[koncerte nedalyvau-
sianti.]

per
(galininkinis 
prielinksnis)

S per

per ką S per 1 vietai reikšti

◓
◒

per ką pro ką S per 1.1 □ vietai, kai nusako-
mas judėjimas pro 
plyšį arba kiaurymę, 
esančius plokštumoje, 
reikšti

[Vagys įlindo] per lan-
gą : pro langą.

durys
langas
skylė
vartai
…

per ką pro ką S per 1.2;
žr. S pro 
1.1.2

vietai, kai nurodomas 
kelias kiaurai vientisą 
daiktą, reikšti

[Kulka išlindo] pro sie-
ną : per sieną.

●
◒

per ką įnaginin-
kas

S per 1.3 □ vietai, suvokiamai 
kaip veiksmo erdvė, 
kuria judama kokia 
nors kryptimi, reikšti

Per dangų : Dangumi 
[plaukė pavieniai debe-
sys.]

per ką vardinin-
kas; už 
ko

S per 1.4; 
žr. S vard. 
11 

atstumui reikšti [Šulinys – ] penki me-
trai : per penkis metrus 
(už penkių metrų) [nuo 
namo.]

per ką S per 2 laikui reikšti

●
◒

per ką po ko; ~ S per 
2.1/vert.

■ laikui, kuriam pra-
ėjus vyksta sakinio 
veiksmas, reikšti

Per kelias akimirkas : 
Po kelių akimirkų 
[trinktelėjo griaustinis.]

●
◒

per ką galinin-
kas; įna-
gininkas

S per 2.2 □ veiksmo trukmei 
reikšti

Per visą vakarą : Visą 
vakarą [ir pratylėjom.]
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per ką S per 3 būdui reikšti

●
◒

per ką ~ S per 3.1/
vert.

■ būdui reikšti [Dvigubos pavardės 
rašomos] per brūkšne-
lį : su brūkšneliu.

●
◒

per ką įnagininkas S per 3.2 □ būdui su tarpi-
nio objekto atspal-
viu reikšti

Per [šį] kūrinį : Šiuo 
kūriniu [jis išreiškė 
visą savo neviltį.]

per ką pro ką S per 3.3; 
žr. S 
pro 3.1

būdui reikšti [Atsimenu lyg] pro sa-
pną : per sapną.

per ką S per 4 priemonei reikšti

◓ per ką įnagininkas; 
~

S per 4.1 ■ priemonei su 
būdo atspalviu 
reikšti

Per apklausas : Ap-
klausomis [pavyko nu-
statyti mokinių požiūrį į 
rūkymą.]

◒ per ką įnagininkas; 
~

S per 4.2 ■ priemonei 
reikšti, kai daikta-
vardis neturi prie-
monės reikšmės

Per tylėjimą : Tylėjimu 
(Tylėdamas) [nieko ne-
pasieksi.]

◒ per ką pro ką; ~ S per 4.3 □ priemonei su 
anga reikšti

[Pažiūrėk] per [šį] 
vamzdelį : pro [šį] 
vamzdelį.

per ką S per 5 perviršiui reikšti

●
◒

per ką (kiek) daugiau 
kaip (negu) 
+ galininkas; 
virš ko; su 
viršum; ~

S per 5.1/
laisv.; dar 
žr. S virš 
1.1

□ perviršiui 
reikšti

[Knygos tiražas –] 
per du tūkstančius : 
daugiau kaip du tūks-
tančiai (virš dviejų 
tūkstančių; du tūkstan-
čiai su viršum).

●
◒

per kiek 
(per – dale-
lytė + vardi-
ninkas)

per kiek 
(galininkas)

S per 5.2 □ perviršiui 
reikšti su negali-
ninkiniais veiks-
mažodžiais arba 
galininkiniu nevei-
kiamuoju dalyviu

[Salėje tilpo] per šim-
tas : per šimtą [semi-
naro dalyvių.];
[Šį pusmetį suteikta] 
per šimtas : per šimtą 
[konsultacijų telefonu.]
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per ką S per 6 būviui reikšti

per ką įnagininkas; 
~

S per 
6.1/trm.; 
dar žr. 
S už[g] 3.1

□ būviui pagal 
pareigas, profesiją, 
verslą; laikymui 
kuo reikšti

[Mane] per [jo] tėvą : 
[jo] tėvu [palaikė.]

laikyti
palaikyti

piečiau ko
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S piečiau

piečiau ko S piečiau 
1; žr. S 
kilm. 4.1

vietai reikšti [Jų troba stovėjo] pie-
čiau kapinaičių : į pie-
tus nuo kapinaičių.

po
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S po[k]

po ko S po[k] 1 laikui reikšti

●
◒

po ko dalyvio 
konstrukci-
jos; padaly-
vio konst-
rukcijos; ~

S po[k] 1.1 ■ laikui reikšti 
(daiktavardžių 
-imas (-ymas) abs-
traktų kilmininkas)

Po [universiteto] baigi-
mo : Baigęs universite-
tą [iškart atėjo dirbti 
pas mus.]

po ko dalyvio 
konstrukci-
jos; padaly-
vio konst-
rukcijos; ~

S po[k] 1.2 □ laikui reikšti, 
kai daiktavardis 
turi konkrečią vie-
tos reikšmę

Po mokyklos : Baigusi 
mokyklą [ji ilgai nerado 
darbo.]

●
◒

po ko dalyvio 
konstrukci-
jos; padaly-
vio konst-
rukcijos

S po[k] 1.3 □ laikui reikšti, 
kai kilmininku ei-
nantis daiktavardis 
reiškia kokį įvykį 
ar laiką

Po valgio : Pavalgius 
[apimdavo mieguistu-
mas.]

po ko S po[k] 2 laikui reikšti

●
◒

po to paskui; 
tada; ~

S po[k] 2.1 ■ laikui reikšti [Pirma pažiūrėkim ži-
nių,] po to : paskui 
(tada) [pavalgysim va-
karienę.]
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po to už ko S po[k] 
2.2;
žr. S už[k] 

2.1/laisv.

laikui, kuriam praė-
jus vyksta sakinio 
veiksmas, reikšti 
(b – dažniau su bū-
simojo laiko veiks-
mažodžiais)

[Knygos maketas bus] 
už savaitės : po savaitės.

po ko S po[k] 3 vietai reikšti

po ko po kuo S po[k] 
3.1; žr. S 
po[įn] 1.1

vietai reikšti [painiojasi] po kojų : po 
kojom

po
(naudininkinis 
prielinksnis)

S po[n]

◓ po kam po ko; po 
kuo

S po[n] 
1/trm.

■ formos variantai 
vietai, laikui reikšti

Po vakarienei : Po vaka-
rienės [visi ir sugulė.];
[Siūlai pariedėjo] po lo-
vai : po lova.

po dešinei
po kairei
po laikui
po senovei
po šiai dienai
po viskam
…

po
(galininkinis 
prielinksnis)

S po[g]

●
◒

po ką įnaginin-
kas; vieti-
ninkas; ~

S po[g] 1 □ vietai, po kurią 
tolygiai kas vyksta 
(juda ar plinta, kar-
tojasi), reikšti

[Gandras lėtai vaikšti-
nėjo] po pievą : pieva 
(pievoje).

po
(įnagininkinis 
prielinksnis)

S po[įn]

po kuo S po[įn] 1 vietai reikšti

●
◒

po kuo po ko S po[įn] 1.1 □ vietai reikšti [Lapai krito] po kojom : 
po kojų.
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po kuo S po[įn] 2 būdui reikšti

◓
◒

po kuo su kuo; 
pagal ką; 
įnaginin-
kas; daly-
vis; ~

S po[įn] 
2.1/vert.

■ veiksmo būdui 
reikšti

[Raštinėje popieriaus 
spausdinti galima gauti 
tik] po parašu : su pa-
rašu (pasirašytinai).

po logotipu
po mada
po parašu
po pavarde
po pigiąja
po priesaika
po rubrika
po šūkiu
po vėliava
…

po kuo S po[įn] 3 būviui reikšti

◓
◒

po kuo dalyvis; 
~

S po[įn] 
3.1/vert.

■ būviui reikšti [Jis jau du mėnesiai] po 
areštu : areštuotas.

po areštu
po įtaka
po įtampa
po priežiūra
…

po kuo S po[įn] 4 objektui reikšti

◒ pasirašyti po 
kuo

pasirašyti 
ką

S po[įn] 4.1 ■ objektui reikšti, 
ką patvirtinant, kai 
nereiškiama konkreti 
dokumento vieta

[Kas turėjo pasirašyti] 
po įsakymu : įsakymą?

prie
(naudininkinis 
prielinksnis)

S prie[n]

● prie kam prie ko; ~ S prie[n] 1/
trm.

■ formos variantai 
vietai, laikui reikšti

[Stovi] prie sienai : prie 
sienos;
[Ji gerai prisimena, 
kaip] prie Smetonai : 
prie Smetonos (Smetonai 
valdant) [gyveno.]
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prie
(įnagininkinis 
prielinksnis)

S prie[įn]

● prie kuo prie ko; ~ S prie[įn] 
1/trm.

■ formos variantai 
laikui reikšti

Prie vokiečiais : 
Prie vokiečių (vo-
kiečiams valdant) 
[Kaune gyvenom.]

prie
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S prie[k]

prie ko S prie[k] 1 laikui reikšti

◓
◒

prie ko kam valdant; 
~

S prie 
1.1/laisv.

□ kieno valdymo 
laikui reikšti

[Tą namą seneliai 
pirko dar] prie 
Smetonos : Smeto-
nai valdant.

prie ko S prie[k] 2 įvairioms aplinky-
bėms (veiksmo sąly-
goms) reikšti

◓
◒

prie ko įnagininkas; 
padalyvis; 
pusdalyvis; 
šalutinis sa-
kinys; ~

S prie[k] 2.1 ■ laikui ar sąlygai 
reikšti

Prie [tokios] tem-
peratūros : Esant 
[tokiai] temperatū-
rai ([Tokioje] tem-
peratūroje) [šios 
bakterijos žūva.]

◓
◒

prie ko įnagininkas; 
padalyvis; 
pusdalyvis; 
šalutinis sa-
kinys; ~

S prie[k] 2.2 ■ būdui reikšti Prie [tokio] mąsty-
mo : [Šitaip] mąs-
tydamas [to užda-
vinio greit neiš-
spręsi.]

●
◒

prie ko įnagininkas; 
padalyvis; 
pusdalyvis; 
šalutinis nuo-
laidos  saki-
nys; ~

S prie[k] 2.3 ■ nuolaidai reikšti Prie [visų kilusių] 
skandalų : Nors ir 
kilo skandalų [, vis 
dėlto laikraštis ne-
nustojo ėjęs.]
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prie ko S prie[k] 3 → 
l vert.

įvairioms apstabarė-
jusioms (paprastai 
verstinėms) aplin-
kybėms reikšti

sustabarėję 
junginiai su 
prie

S prie[k] 3.1/
vert. → l 
vert.

būdui, laikui ir kt. 
aplinkybėms reikšti

prie ko
ne prie ko

prie dūšios
ne prie dūšios

prie ko čia (aš, 
tu…)

prie (kokių) norų 
(sugebėjimų…)

prie progos
prie uždarų durų
prie veido
...

prie ko S prie[k] 4 adresatui reikšti

◓
◒

prie ko į ką; ~ S prie[k] 4.1 ■ adresatui reikšti 
su kreipimosi reikš-
mės veiksmažodžiais

kreiptis
šauktis
turėti (prašymą…)
...

◓
◒

kreiptis prie 
ko

kreiptis į ką S prie[k] 
4.1.1

■ adresatui reikšti [Teks] kreiptis prie 
[kito] daktaro : į 
[kitą] daktarą.

prie ko S prie[k] 5 objektui reikšti

S prie[k] 5.1 objektui reikšti su 
kai kuriais būdvar-
džiais ir veiksma-
žodžiais

gabus, -i
įprasti
ruoštis
taikstytis
...

●
◒

gabus, -i 
prie ko

gabus, -i 
kam; gabus, 
-i + bendratis

S prie[k] 
5.1.1

■ objektui reikšti [Ši klasė labai] gabi 
prie muzikos : mu-
zikai.

◓
◒

įprasti prie 
ko

įprasti į ką; 
įprasti + 
bendratis

S prie[k] 
5.1.2

■ objektui reikšti [Jis rytais per daug 
įprato] prie kavos : 
į kavą.
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◓ ruoštis prie 
ko

ruoštis kam S prie[k] 
5.1.3/sen.

■ objektui reikšti [Tada kruopščiai] 
ruošiausi prie egza-
mino : egzaminui.

◓ taikstytis prie 
ko

taikstytis su 
kuo

S prie[k] 
5.1.3/sen.

■ objektui reikšti [Ji tikrai] nesitaiks-
tys prie [tokių] są-
lygų : su [tokiomis] 
sąlygomis.

prie ko ~ S prie[k] 5.2 objektui reikšti su 
priklausymo ir pri-
skyrimo reikšmės 
veiksmažodžiais

agreguoti
agregatuoti

priklausyti
skirti

priskirti
…

◓ agreguoti 
(agregatuoti) 
prie ko

agreguoti su 
kuo

S prie[k] 
5.2.1

■ objektui reikšti [Naują mašiną] 
agregatavo prie 
traktoriaus : agre-
gavo su traktoriumi.

◓
◒

priklausyti 
prie ko

priklausyti 
kam

S prie[k] 
5.2.2

□ objektui reikšti: a 
(klasifikacijos ar na-
rystės požiūriu) ↔ 
b (nuosavybės po-
žiūriu)

[Šis vietovardis] 
priklauso prie [ant-
ros] kirčiuotės : 
Kam priklauso [ta 
sodyba?]

●
◒

skirti prie ko skirti kam S prie[k] 
5.2.3

objektui reikšti: a 
(klasifikacijos ar na-
rystės požiūriu) ↔ 
b (nuosavybės po-
žiūriu)

[Mus nori] skirti 
prie antros savano-
rių grupės :
[Labdarą] skyrė 
[daugiavaikei] 
šeimai.

●
◒

dirbti prie ko dirbti su kuo S prie[k] 
5.2.4

a (darbo vietai 
reikšti – prižiūrėti, 
remontuoti) ↔ b 
(veiksmo objektui 
reikšti – su juo at-
likti veiksmus)

[Toje gamykloje jis 
dirba] prie [šaldy-
mo] įrenginių : su 
[sudėtinga] tech-
nika.

◓
◒

prie ko bendratis S prie[k] 5.3 □ objektui reikšti 
su veiksmažodiniais 
abstraktais

[Nesipratink] prie 
gulinėjimo : gulinėti 
[rytais.]



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 523

ĮNKR SĄVADAS (27)

I II III IV V VI

prie ko S prie[k] 6 požymiui reikšti

◓
◒

prie ko kilmininkas; vie-
tininkas

S prie[k] 
6.1

požymiui reikšti 
a (kai organiza-
cija ar įstaiga 
nėra kitos orga-
nizacijos ar 
įstaigos sudeda-
moji dalis) ↔ b 
(kai organizacija 
ar įstaiga yra ki-
tos organizacijos 
ar įstaigos sude-
damoji dalis)

[Šį siūlymą patei-
kė] [komisija] 
prie Seimo : Sei-
mo komisija.

prie ko S prie[k] 7 proporcijų san-
tykiui reikšti

◓
◒

prie ko į ką; ~ S prie 7.1 ■ keitimo ar ki-
tokių proporcijų 
santykiui reikšti

[Mūsų litai į latus 
buvo keičiami] 
penki prie vieno : 
penki į vieną 
(penki už vieną).

prieš
(galininkinis 
prielinksnis)

S prieš

prieš ką S prieš 1 laikui reikšti

●
◒

prieš ką (daikta-
vardžių -imas 
(-ymas) abst-
raktų galininkas)

prieš + pusdaly-
vio konstrukcijos; 
prieš + padalyvio 
konstrukcijos; ~

S prieš 1.1 ■ laikui reikšti Prieš vartojimą : 
Prieš vartodami 
[vaistus supla-
kite.]

◒ prieš ką
(kai daiktavardis 
turi konkrečios 
vietos reikšmę)

prieš + pusdaly-
vio konstrukcijos; 
prieš + padalyvio 
konstrukcijos; ~

S prieš 
1.2/šnek.

□ laikui reikšti Prieš mokyklą : 
Prieš pradedant 
eiti į mokyklą [rei-
kės pripirkti viso-
kių smulkmenų.]

◒ prieš ką
(kokį įvykį ar 
laiką reiškiančių 
daiktavardžių 
galininkas)

prieš + pusdaly-
vio konstrukcijos; 
prieš + padalyvio 
konstrukcijos

S prieš 1.3 □ laikui reikšti Prieš miegą : 
Prieš užmigdami 
[neskaitykite 
įtempto siužeto 
romanų.] 
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prieš ką S prieš 2 objektui ar 
požymiui 
reikšti

◓
◒

prieš ką nuo ko; ~ S prieš 
2.1/vert.

■ objektui ar 
požymiui 
reikšti su gi-
namųjų veiks-
mų reikšmės 
veiksmažo-
džiais ir daik-
tavardžiais

[Pasiskiepijus imunitetas] 
prieš [šią] ligą : nuo šios 
ligos [įgy jamas trejiems 
metams.]

gydyti, gydytis
gintis
skiepyti

dezinfekcija
gydymas
imunitetas
injekcija
nuodai
preparatas
profilaktika
skiepai
skiepijimas
šampūnas
vaistas
vakcina
…

●
◒

gydymas 
prieš ką

gydymas 
nuo ko; ~

S prieš 
2.1.1/vert.

■ požymiui 
reikšti

Gydymas prieš [gripo] 
komplikacijas : nuo [gri-
po] komplikacijų [truko 
dvi savaites.]

●
◒

gydyti prieš ką 
(gydytis prieš 
ką)

gydyti nuo 
ko (gydytis 
nuo ko); ~

S prieš 
2.1.2/vert.

■ objektui 
reikšti

Prieš kosulį : Nuo kosulio 
[pirmiausia] gydžiausi 
[pats.]

◓
◒

gintis prieš ką gintis nuo 
ko

S prieš 
2.1.3/vert.

■ objektui 
reikšti

[Nuolat tenka gintis] 
prieš [jų] išpuolius : nuo 
[jų] išpuolių.

◓
◒

preparatas 
prieš ką

preparatas 
nuo ko

S prieš 
2.1.4/vert.

■ požymiui 
reikšti

[Ar šitas] preparatas 
prieš [padidėjusį] krau-
jospūdį : nuo [padidėju-
sio] kraujospūdžio?



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 525

ĮNKR SĄVADAS (27)

I II III IV V VI

◓ priemonė prieš 
ką

priemonė 
nuo ko

S prieš 
2.1.5/vert.

■ požymiui 
reikšti

[Tai puiki] priemonė prieš 
kandis : nuo kandžių.

◓
◒

skiepai (skiepiji-
mas) prieš ką

skiepai
(skiepiji-
mas) nuo 
ko; ~

S prieš 
2.1.4/vert.

■ požymiui 
reikšti

Prieš ką : Nuo ko [šitie] 
skiepai?

◓
◒

skiepyti prieš ką 
(skiepytis prieš 
ką)

skiepyti 
nuo ko 
(skiepytis 
nuo ko); ~

S prieš 
2.1.5/vert.

■ objektui 
reikšti

Pasiskiepyk [ir tu] prieš 
gripą : nuo gripo.

◓
◒

vaistas prieš ką vaistas nuo 
ko

S prieš 
2.1.6/vert.

■ požymiui 
reikšti

[Sintetinamas naujas] 
vaistas prieš virusą : nuo 
viruso.

◓
◒

prieš ką kilmininkas; 
naudinin-
kas; ~

S prieš 2.2 ■ objektui ar 
požymiui 
reikšti su kai 
kuriais žo-
džiais (kai 
nėra akivaiz-
dos reikšmės)

[Tai iššūkis] prieš [visų 
mūsų teisingumo] suprati-
mą : [visų mūsų teisingu-
mo] supratimui.

apkalta
atsakyti

atsakingas, -a
atsakomybė
būti atsakingam, -ai

atsiskaityti
atsiskaitymas

atsispirti
atsparus, -i
atsparumas

atviras, -a
baimė
byla

iškelti bylą
nutraukti bylą
bylinėtis

įsipareigojimas
įsipareigoti
iššūkis
intervencija
kaltas, -a
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kaltė 
kaltinimas

iškelti kaltinimą
panaikinti kaltinimą

kelti
klausimą
reikalavimą

kėsintis
kėsinimasis
pasikėsinti
pasikėsinimas

kilti (r. „rastis; prasidėti“)
neapykanta
nusikalsti

nusikaltimas
nusileisti

nuolaida
pareiga
pasitikėjimas
pažadas
poveikis
pralaimėti

pralaimėjimas
priešintis

priešinimasis
pasipriešinimas

prieštarauti
prieštaravimas

puldinėjimas
rungtyniauti
spaudimas
žaisti

žaidimas
…

●
◒

atsakingas, -a 
prieš ką

atsakingas, 
-a kam

S prieš 
2.2.1

■ objektui ar 
veiksmo pa-
grindui 
reikšti

[Politikas pamiršo, kad 
yra] atsakingas prieš rin-
kėjus : rinkėjams.
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◓
◒

atsakyti prieš 
ką

atsakyti 
(būti atsa-
kingam, 
-ai) kam; 
pagal ką

S prieš 
2.2.2

■ objektui ar 
veiksmo pa-
grindui 
reikšti

[Teks] atsakyti prieš įsta-
tymus : pagal įstatymus.

◓
◒

atsakomybė 
prieš ką

atsakomybė 
kam; ~

S prieš 
2.2.3

■ objektui ar 
veiksmo pa-
grindui 
reikšti

[Ji nejautė jokios] atsako-
mybės prieš bendradar-
bius : bendradarbiams.

●
◒

atsiskaitymas 
prieš ką

atsiskaity-
mas kam

S prieš 
2.2.4

■ objektui 
reikšti

Atsiskaitymas prieš akci-
ninkus : akcininkams [ati-
dėtas.]

◓
◒

atsiskaityti 
prieš ką

atsiskaityti 
kam

S prieš 
2.2.5

■ objektui 
reikšti

[Šito dokumento nepa-
kaks] atsiskaityti prieš 
ministeriją : ministerijai.

●
◒

atsispirti prieš 
ką (r. „nepasi-
duoti“)

atsispirti 
kam

S prieš 
2.2.6

■ objektui ar 
veiksmo pa-
grindui reikšti 
(kai nėra aki-
vaizdos reikš-
mės)

[Reikėjo daug pastangų] 
atsispirti prieš nuovargį : 
nuovargiui.

◓
◒

atsparumas 
prieš ką

atsparumas 
kam

S prieš 
2.2.7

■ objektui 
reikšti

[Tyrinėja metalų] atspa-
rumą prieš koroziją : ko-
rozijai.

◓
◒

atsparus, -i 
prieš ką

atsparus, -i 
kam

S prieš 
2.2.8

■ objektui 
reikšti

[Šitos gėlės labai] neat-
sparios prieš šalčius : šal-
čiams.

●
◒

atviras, -a 
prieš ką

atviras, -a 
kam

S prieš 
2.2.9

■ objektui 
reikšti

[Kodėl bijai būti] atviras 
prieš mus : mums?

●
◒

byla prieš ką byla kam S prieš 
2.2.10

□■ adresatui 
reikšti

[Jis grasina iškelsiantis] 
prieš mus : mums [bylą.]

●
◒

bylinėtis 
prieš ką

bylinėtis su 
kuo

S prieš 
2.2.11

□■ objektui 
reikšti

[Jau porą metų] prieš jį : 
su juo bylinėjasi.

●
◒

įsipareigojimas 
prieš ką

įsipareigo-
jimas kam

S prieš 
2.2.12

■ objektui 
reikšti

[Nepamirškite] įsiparei-
gojimų prieš indėlininkus : 
indėlininkams.
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●
◒

įsipareigoti 
prieš ką

įsipareigo-
ti kam

S prieš 
2.2.13

■ objektui 
reikšti

[Mes nesam niekuo] prieš 
juos : jiems [įsipareigoję.]

◓
◒

kaltas, -a 
prieš ką

kaltas, -a 
kam; ~

S prieš 
2.2.14

■ objektui 
reikšti

[Esu gerokai] kaltas prieš 
[tą] žmogų : tam žmogui.

●
◒

kaltė prieš 
ką

kaltė kam S prieš 
2.2.15

■ objektui 
reikšti

[Ji nejaučia jokios] kaltės 
prieš kaimynus : kaimynams.

●
◒

kaltinimas 
prieš ką

kaltinimas 
kam

S prieš 
2.2.16

■ objektui 
reikšti

Kaltinimai prieš politiką : po-
litikui [netikėtai subliūško.]

●
◒

kelti ką 
prieš ką

kelti ką 
kam

S prieš 
2.2.17

■ objektui 
reikšti

[Šį] klausimą [reikia] kelti 
prieš direktorių : direktoriui.

●
◒

kėsintis 
prieš ką

kėsintis į 
ką

S prieš 
2.2.18

■ objektui 
reikšti

[Pernai buvo du kartus kėsin-
tasi] prieš ministrą pirminin-
ką : į ministrą pirmininką.

●
◒

kilti prieš ką kilti kam S prieš 
2.2.19

■ objektui 
reikšti

Prieš vadovybę : Vadovybei 
kyla [naujų užda vinių.]

◓
◒

neapykanta 
prieš ką

neapykan-
ta kam

S prieš 
2.2.20

■ objektui 
reikšti

[Kodėl atsirado tokia jų] nea-
pykanta prieš [tą] žmogų : 
[tam] žmogui?

●
◒

nuolaida 
prieš ką

nuolaida 
kam

S prieš 
2.2.21/sen.

■ objektui 
reikšti

[Tai mūsų] nuolaida prieš 
jus : jums.

◓
◒

nusikalsti 
prieš ką

nusikalsti 
kam

S prieš 
2.2.22

■ objektui 
reikšti

[Jie nesijaučia] nusikaltę prieš 
[kaimo] bendruomenę : [kai-
mo] bendruomenei.

●
◒

nusikaltimas 
prieš ką

nusikalti-
mas kam

S prieš 
2.2.23

■ objektui 
reikšti

[Tai] nusikaltimas prieš civili-
zaciją : civilizacijai.

●
◒

nusileisti 
prieš ką

nusileisti 
kam

S prieš 
2.2.24

■ objektui 
reikšti

[Ji nė nežada] prieš mane : 
man nusileisti.

●
◒

pareiga 
prieš ką

pareiga 
kam

S prieš 
2.2.25

■ objektui 
reikšti

[Tai mūsų] pareiga prieš vi-
suomenę : visuomenei.

●
◒

pasipriešini-
mas prieš 
ką

pasiprieši-
nimas kam

S prieš 
2.2.26; S 
prieš 2.2.31

■ objektui 
reikšti

[Išsiplėtė ginkluotas] pasiprie-
šinimas prieš [okupacinę] val-
džią : [okupacinei] valdžiai.
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●
◒

pasitikėji-
mas prieš 
ką

kieno pasi-
tikėjimas

S prieš 
2.2.27

■ objektui 
reikšti

[Ji bijo prarasti] pasitikėji-
mą prieš tėvus : tėvų pasiti-
kėjimą.

●
◒

poveikis 
prieš ką

poveikis 
kam

S prieš 
2.2.28

■ objektui 
reikšti

[Šio vaisto] poveikis prieš 
[gripo] virusus : gripo vi-
rusams [dar neįrodytas.]

●
◒

pralaimėji-
mas prieš 
ką

pralaimėji-
mas kam

S prieš 
2.2.29

■ objektui 
reikšti

Pralaimėjimas prieš [šią] 
komandą : [šiai] komandai 
[mūsų vyrų neatšaldė.]

◓
◒

pralaimėti 
prieš ką

pralaimėti 
kam

S prieš 
2.2.30

■ objektui 
reikšti

[Susirūpinta, kad mūsų ko-
manda trečią kartą] pralai-
mėjo prieš [tą pačią] rink-
tinę : [tai pačiai] rinktinei.

◓
◒

priešintis 
prieš ką

priešintis 
kam

S prieš 
2.2.31; dar 
žr. S prieš 
2.2.31

■ objektui 
reikšti

[Neprotinga] priešintis 
prieš [tą] reformą : [tai] 
reformai.

● priešiškas, 
-a prieš ką

priešiškas, 
-a kam

S prieš 
2.2.32

■ objektui 
reikšti

[Tokie šunys būna] priešiš-
ki prieš [kitus] gyvūnus : 
[kitiems gyvūnams.]

◓
◒

prieštarauti 
prieš ką

priešta-
rauti kam

S prieš 
2.2.33

■ objektui 
reikšti

[Tas nutarimas nepriešta-
rauja] prieš [mūsų] nuo-
status : [mūsų] nuostatams.

●
◒

žaidimas 
prieš ką

žaidimas 
su kuo

S prieš 
2.2.34

■ objektui 
reikšti

[Kaip vertini mūsiškių] žai-
dimą prieš ispanus : su is-
panais?

◓
◒

žaisti prieš 
ką

žaisti su 
kuo

S prieš 
2.2.35

■ objektui 
reikšti

Prieš ką : Su kuo [šiandien 
žais mūsų rinktinė?]

prieš ką su kuo S prieš 2.3 □ objektui su 
konfliktų reikš-
mės veiksmažo-
džiais ir iš jų pa-
darytais daikta-
vardžiais reikšti

karas
kariauti
kautis
mūšis
...

karas prieš 
ką

karas su 
kuo

S prieš 
2.3.1

□ objektui 
reikšti

[Ir kilo karalius] į karą 
prieš kaimyną : su kaimynu.
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●
◒

kariauti 
prieš ką

kariauti su 
kuo

S prieš 2.3.2 □ objektui 
reikšti

[Ilgai jie] kariavo prieš 
užpuolikus : su užpuoli-
kais.

●
◒

kautis prieš 
ką

kautis su 
kuo

S prieš 2.3.3 □ objektui 
reikšti

[Nykštukas sutiko padė-
ti bernui] kautis prieš 
milžiną : su milžinu.

●
◒

kova prieš 
ką

kova su 
kuo

S prieš 2.3.4 □ objektui, kai 
nenurodomas 
abipusio veiks-
mo priešišku-
mas, reikšti

[Sodininko] kova prieš 
kurmius : su kurmiais 
[nebuvo sėkminga.]

◓
◒

kovoti prieš 
ką

kovoti su 
kuo; ~

S prieš 2.3.5 □ objektui, kai 
nenurodomas 
abipusio veiks-
mo priešišku-
mas, reikšti

[Pilėnų jėgos] kovoti 
prieš užpuolikus : su 
užpuolikais [pastebimai 
seko.]

◓
◒

atsiprašyti 
prieš ką

atsiprašyti 
ko; atsi-
prašyti ką

S prieš 2.4; 
dar žr. S pas 
3.1.1/vert.;
plg. S gal. 
1.10.1

■ adresatui 
reikšti

Atsiprašyk prieš moky-
toją : mokytojo(s) (mo-
kytoją).

prieš ką S prieš 3 kiekybės san-
tykiui reikšti

●
◒

prieš ką su kuo; ~ S prieš 3.1 ■ kiekybės san-
tykiui reikšti

[Mūsų galimybės laimėti 
bylą buvo] 1 prieš 10 : 
1 su 10.

priešais
(galininkinis 
prielinksnis)

S priešais

priešais ką S priešais 1 vietai reikšti

●
◒

priešais ką prieš ką S priešais 1.1 □ formos va-
riantai vietai 
reikšti

Priešais [mūsų] lan-
gus : Prieš [mūsų] lan-
gus [ėmė kažką statyti.]

priešais ką S priešais 2 būdui reikšti

●
◒

priešais ką prieš ką S priešais 2.1 □ formos vari-
antai būdui 
reikšti

[Plaukėm] priešais sro-
vę : prieš srovę.
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priklausomai 
nuo ko305

S priklauso-
mai → l vnt.

●
◒

priklausomai 
nuo ko

atsižvelgiant į 
ką; pagal ką; 
~

S priklausomai/
knyg. → l vnt./
knyg.; plg. S 
nepriklauso-
mai/knyg.

□ būdui reikšti [Elgsimės] pri-
klausomai nuo 
aplinkybių : pagal 
aplinkybes.

pro
(galininkinis 
prielinksnis)

S pro

pro ką S pro 1 vietai reikšti

●
◒

pro ką per ką; ~ S pro 1.1 ■ vietai, kur ju-
dama viduriu, o 
ne pro šalį, reikšti

[Į Rokiškį geriau-
sia važiuoti] pro 
Uteną : per Uteną.

eiti
pereiti
praeiti

važiuoti
pravažiuoti

●
◒

praeiti306 pro 
ką

pereiti per ką; 
~

S pro 1.1.1 ■ vietai reikšti, 
kai objektas nėra 
aplenkiamas

[Dabar] praeiki-
me pro korido-
rių : [pereikime] 
per koridorių 
(koridoriumi) 
[ir pažiūrėkime 
čia sukabintus 
piešinius.]

●
◒

pravažiuoti 
pro ką

pervažiuoti 
(per) ką; 
(kuo); važiuoti 
į ką; įvažiuoti 
į ką; ~

S pro 1.1.2 ■ vietai reikšti, 
kai objektas nėra 
aplenkiamas

Pro [šalies] sieną 
pravažiavome : 
(Per) šalies sieną 
pervažiavome [be 
kliūčių.]

305	 Nors	ši	konstrukcija	KP	S	2	2003:	92	priskirta	prie	prielinksnių	vartojimo,	atitikmenys	rodo,	kad	tai	ne	prielinksnio,	o	
viso	leksikos	vieneto	variacija.	eKP	ji	įdėta	į	Leksikos	dalies	skyrių	Pavieniai atvejai.

306	 Tai	kartu	ir	nenorminė	priešdėlio	pra-	vartosena.
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●
◒

pro ką per ką S pro 1.2 □ vietai reikšti, 
kai nurodomas 
kelias kiaurai 
vientisą daiktą

Pro sieną : Per 
sieną [viskas buvo 
geriausiai gir-
dėti.]

pro ką S pro 2 laikui reikšti

●
◒

pro ką su kuo; pada-
lyvis; ~

S pro 2.1/trm. □ nepasibaigu-
siam laikui 
reikšti

[Patraukėm toliau 
dar] pro tamsą : 
su tamsa.

pro ką S pro 3 būdui reikšti

◓
◒

pro ką per ką S pro 3.1 □ būdui reikšti [Prisimenu viską 
kaip] pro rūką : 
per rūką.

pro ašaras
pro miegus
pro nosį (šnekėti)
pro sapną
…

pro ką S pro 4 priemonei reikšti

◓
◒

pro ką per ką; ~ S pro 4.1 ■ tarpinei prie-
monei reikšti

[Tik taip atrodo, 
kad dainuoti] pro 
mikrofoną : per 
mikrofoną (su mi-
krofonu) [vienas 
juokas.]

pro ką per ką S pro 4.2; žr. S 
per 4.3

priemonei su 
anga reikšti

[Pažiūrėk] per 
[šį] vamzdelį : 
pro [šį] vamzdelį.

ryčiau ko
(kilmininki-
nis prielinks-
nis)

S ryčiau

ryčiau ko S ryčiau 1; žr. 
S kilm. 4.1

vietai reikšti [Eglė augo] ry-
čiau tvenkinio : į 
rytus nuo tven-
kinio.
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su
(įnagininkinis 
prielinksnis)

S su

su kuo S su 1 draugės santy-
kiams reikšti

●
◒

su kuo ir + vardinin-
kas

S su 1.1 draugės santy-
kiams reikšti: a 
(kai pirmas veikė-
jas yra svarbes-
nis) ↔ b (kai abu 
veikėjai yra vie-
nodai svarbūs)

[Atvažiavo tik 
brolis] su sese-
ria : [Brolis] ir 
sesuo [buvo nesi-
matę daug metų.]

◓
◒

drauge su 
kuo

su kuo S su 1.2a/knyg. □ formos varian-
tai draugės san-
tykiams reikšti

Drauge su prezi-
dentu : Su prezi-
dentu [atvyko ir 
du jo patarėjai.]

◓
◒

kartu su kuo su kuo S su 1.2b/knyg. □ formos varian-
tai draugės san-
tykiams reikšti

[Visą vakarą jis 
praleido] kartu 
su [savo] koman-
da : su [savo] ko-
manda.

su kuo S su 2 būdui reikšti

◓
◒

su kuo
(daiktavar-
džių -imas 
(-ymas) abs-
traktų įnagi-
ninkas)

dalyvis; pus-
dalyvis; pada-
lyvis; ~

S su 2.1 ■ būdui reikšti [Siuntinį jie pri-
statė į namus] su 
[geroku] pavėla-
vimu : gerokai vė-
luodami.

●
◒

su kuo būdo prie-
veiksmis; pus-
dalyvis; pada-
lyvis; dalyvis; 
~

S su 2.2 □ būdui, susiju-
siam su būsena, 
reikšti

[Jis žvelgė į mus] 
su nepasitikėji-
mu : nepasitikė-
damas.

su pagarba

●
◒

su pagarba pagarbiai S su 2.2.1/ofic. □ būdui reikšti [Mandagumo for-
mulė laiško pabai-
goje]
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su kuo pagal ką; ~ S su 2.3; žr. 
S pagal 2.2

būdui reikšti, 
kai veiksmo pa-
grindas yra do-
kumentas arba 
nustatyta tvarka

[Į pastatą įleidžiama 
tik] pagal [asmens] 
dokumentą : su [as-
mens] dokumentu 
(pateikus [asmens] 
dokumentą).

su kuo S su 3 priemonei 
reikšti

◓
◒

su kuo įnagininkas S su 
3.1/laisv.

□ priemonei 
reikšti

[Čia rašyta] su [juo-
du] pieštuku : [juodu] 
pieštuku.

◓
◒

su (kieno) 
pagalba

įnagininkas; su 
kuo; ~

S su 
3.1.1/vert.

■ priemonei 
reikšti

[Stovas buvo pritvir-
tintas] su [dviejų] 
laikiklių pagalba : su 
[dviem] laikikliais.

su tikslu S su 4 → 
l vert.

tikslui reikšti

◓
◒

su tikslu + 
bendratis

kad + tariamo-
ji nuosaka; no-
rint (norėda-
mas, -a) + 
bendratis; ~

S su 4.1/vert. 
→ l vert.

tikslui reikšti [Tai buvo daroma] su 
tikslu įbauginti : sie-
kiant (norint) įbaugin-
ti [konkurentą.]

su kuo S su 5 priežasčiai 
reikšti

●
◒

su kuo dėl ko; ~ S su 5.1 ■ priežasčiai 
reikšti, kai ji su-
sijusi su liga

[Jis nuvežtas į ligoni-
nę] su [kojos] lūžiu : 
dėl [kojos] lūžio.

●
◒

su kuo dėl ko; ~ S su 5.2 ■ priežasčiai 
reikšti, kai ji su-
sijusi su objek-
tyviu pagrindu

[Nedalyvavau pamo-
kose] su [pateisina-
ma] priežastim : dėl 
[pateisinamos] prie-
žasties.

●
◒

su kuo ~ S su 5.3 □ sveikinimo 
priežasčiai, 
dingsčiai reikšti

[Pasveikinome ją] su 
jubiliejumi : jubiliejaus 
proga (švenčiančią ju-
biliejų).
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su kuo S su 6 objektui reikšti

●
◒

su kuo ką; ~ S su 6.1 ■ objektui 
reikšti su kai 
kuriais veiks-
mažodžiais

atitikti

atitikti 
su kuo

atitikti ką; su-
tikti su kuo

S su 
6.1.1/vert.

■ objektui 
reikšti

[Šis sakinys] neatitinka 
su [nurodyta] taisykle : 
[nurodytos] taisyklės.

◓
◒

su kuo ~ S su 6.2 □■ objektui 
reikšti su kai 
kuriais būdvar-
džiais ir jų vedi-
niais

analogiškas, -a
artimas, -a
atviras, -a
giminiškas, -a
gretutinis, -ė
identiškas, -a
lygiavertis, -ė
lygus, -i
panašus, -i

panašumas
proporcingas, -a
simetriškas, -a
statmenas, -a
tapatus, -i
tolygus, -i
…

◓
◒

analogiškas, 
-a su kuo

analogiškas, 
-a kam

S su 6.2.1 ■ objektui 
reikšti

[Šis atvejis] analogiškas 
su minėtu : minėtam.

●
◒

artimas, -a 
su kuo

artimas, -a 
kam

S su 6.2.2 ■ objektui 
reikšti

[Filmas labai] artimas 
su tikrove : tik rovei.

◓
◒

atviras, -a su 
kuo

atviras, -a 
kam

S su 6.2.3 □ objektui 
reikšti

[Nebūk] su ja : jai [per 
daug] atviras.

●
◒

giminiškas, 
-a su kuo

giminiškas, -a 
kam

S su 6.2.4 □ objektui 
reikšti

Su kuo : Kam giminiš-
kas [šis žodis?]

●
◒

gretutinis, -ė 
su kuo

gretutinis, -ė 
kam

S su 6.2.5 ■ objektui 
reikšti

[Kampas] gretutinis su 
[kitu] kampu : kitam 
kampui.

●
◒

identiškas, -a 
su kuo

identiškas, -a 
kam

S su 6.2.6 ■ objektui 
reikšti

[Šis parašas] identiškas 
su parašu : parašui 
[pase.]
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●
◒

lygiavertis, 
-ė su kuo

lygiavertis, -ė 
kam

S su 6.2.7 ■ objektui 
reikšti

[Ši vitaminų dozė] lygia-
vertė su [anksčiau] var-
tota : [anksčiau] var-
totai.

●
◒

panašumas 
su kuo

panašumas į 
ką

S su 
6.2.10; dar 
žr. S naud. 
1.1.12/vert.

■ objektui 
reikšti

[Jos] panašumas su se-
seria : į seserį [stulbi-
nantis.]

◓
◒

panašus, -i 
su kuo

panašus, -i į 
ką

S su 6.2.9; 
dar žr.
S naud. 
1.1.13/vert.

■ objektui 
reikšti

[Sako, šunys] panašūs su 
[savo] šeimininkais : į 
[savo] šeimininkus.

●
◒

proporcin-
gas, -a su 
kuo

proporcingas, 
-a kam

S su 6.2.11 ■ objektui 
reikšti

[Pastangos buvo] pro-
porcingos su rezultatais : 
rezultatams.

●
◒

simetriškas, 
-a su kuo

simetriškas, -a 
kam

S su 6.2.12 ■ objektui 
reikšti

[Už linijos nupieškite fi-
gūrą,] simetrišką su 
esančia : esančiai.

●
◒

statmenas, -a 
su kuo

statmenas, -a 
kam

S su 6.2.13 ■ objektui 
reikšti

[Nubrėžkite tiesę,] stat-
meną su [šia] atkarpa : 
[šiai] atkarpai.

●
◒

tapatus, -i su 
kuo

tapatus, -i 
kam

S su 6.2.14 ■ objektui 
reikšti

[Šis teiginys nėra] tapa-
tus su tuo : tam [, kas 
parašyta vadovėlyje.]

●
◒

tolygus, -i su 
kuo

tolygus, -i S su 6.2.15 □ objektui 
reikšti

[Šis vaistas nuo kosulio 
nėra] tolygus su [kitais 
reklamuojamais tos rū-
šies] vaistais : [kitiems 
reklamuojamiems tos rū-
šies] vaistams.

◓ su kuo ~ S su 6.3 □■ objektui 
reikšti su kai 
kuriais veiks-
mažodžiais

diferencijuoti
džiaugtis
girtis
rūpintis

pasirūpinti
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◓ diferenci-
juoti su 
kuo

diferenci-
juoti nuo 
ko

S su 
6.3.1/psn.

■ objektui 
reikšti

[Trauminį lūžį reikia] diferen-
cijuoti su [patologiniais] lū-
žiais : nuo [patologinių] lūžių.

◓ džiaugtis 
su kuo

džiaugtis 
kuo

S su 6.3.2 ■ objektui 
reikšti

Džiaugiasi su [nauju] žaisliu-
ku : [nauju] žaisliuku.

◓ girtis su 
kuo

girtis kuo S su 6.3.3 ■ objektui 
reikšti

[Jis visiems] giriasi su [me-
džioklės] laimikiu : [medžio-
klės] laimikiu.

◓ rūpintis su 
kuo

rūpintis 
kuo; rūpin-
tis dėl ko

S su 6.3.4 ■ objektui 
reikšti

[Eik,] pasirūpink su [svečių] 
nakvyne : [svečių] 
nakvyne.

◓
◒

su kuo naudinin-
kas; ~

S su 6.4 objektui 
reikšti: a (kai 
objektui kas 
nors vyksta ne 
visai tiesio-
giai) ↔ b (kai 
objektui kas 
vyksta tiesio-
giai)

Su ja : Jai [nieko bloga neat-
sitiks.]

atsitikti
bėda
blogai
būti
darytis
nutikti
pasidaryti
turėti (sunkumų)
…

◓
◒

su kuo dėl ko S su 6.5 ■ objektui 
reikšti su pa-
sakymais, 
reiškiančiais 
svarstymą, 
abejojimą

[Nesukim galvos] su [tuo] va-
žiavimu : dėl [to] važiavimo.

likti (abejonėms)
sukti galvą
…

●
◒

su kuo galininkas; 
įnagininkas

S su 6.6; 
dar žr. 
S gal. 1.8; 
S įn. 1.12

□ objektui 
reikšti su dė-
vėjimo, avėji-
mo reikšmės 
veiksmažo-
džiais

Apsiauk su [naujais] batais : 
[naujais] batais ([naujus] 
batus).

auti, autis
avėti
dėvėti
juosti, juostis
juosėti
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mauti, mautis
mūvėti
rišti, rištis
ryšėti
vilkti, vilktis
vilkėti
…

●
◒

su kuo įnagininkas S su 6.7 □ objektui 
reikšti su valgy-
dinimo ir girdy-
mo reikšmės 
veiksmažodžiais

[Pagirdė juos] su [gaivia] 
sula : gaivia sula.

girdyti
penėti
vaišinti
valgydinti
…

●
◒

su kuo kilminin-
kas; ~

S su 7.1 ■ vidiniam po-
žymiui reikšti

[Patvirtinta nauja] [tary-
ba] su penkiolika [narių] : 
penkiolikos [narių taryba.]

su kuo S su 7 požymiui 
reikšti

◓
◒

su kuo
(daiktavar-
džių -imas 
(-ymas) abs-
traktų įnagi-
ninkas)

dalyvis; 
būdvardis; 
kilminin-
kas; ~

S su 7.2; 
dar žr. S 
be 1.1

■ vidiniam po-
žymiui reikšti

[Šis vežimėlis] su [automa-
tiniu] valdymu : valdomas 
[automatiškai].

◓
◒

su kuo
(apkonkretė-
jusių daikta-
vardžių įna-
gininkas)

~ S su 7.3 ■ vidiniam po-
žymiui reikšti

[Priimame į darbą vadybi-
ninkus] su [aukštuoju] išsi-
lavinimu : [,] turinčius 
[aukštąjį] išsilavinimą.

●
◒

su kuo kilminin-
kas; ~

S su 7.4 ■ vidiniam po-
žymiui reikšti, 
kai į požymį 
reiškiančią 
konstrukciją įei-
nantis daikta-
vardis nevaldo 
prielinksnio su

[Savo nuostatuose radome 
prieštaravimų] su [bendrai-
siais] nuostatais : [bendrie-
siems] nuostatams.

atitikimas
prieštaravimas
…
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◓
◒

su kuo įnagi-
ninkas

S su 7.5 □ požymiui (kokybei) 
reikšti, kai yra būtinasis 
pažyminys

[Paltas] su [šiltu] 
pamušalu : [šiltu] 
pamušalu.

sulig
(kilmininki-
nis prie-
linksnis)

S sulig[k]

sulig ko S sulig[k] 1 formos variantai

◓
◒

sulig ko sulig 
kuo

S sulig[k] 

1.1
■ formos variantai [Vandens ten dabar] 

sulig vidurio [blauz-
dų] : sulig viduriu 
[blauzdų.]

sulig
(įnagininki-
nis prie-
linksnis)

S sulig

sulig kuo S sulig 1 vietai reikšti

◓
◒

sulig kuo iki ko; 
lig(i) 
ko

S sulig 1.1 □ vietai su kiekio atspalviu 
(t. y. antrajam objektui, su 
kuriuo lyginant nusakomos 
ribos) reikšti

[Užpustė] sulig 
[langų] apačia : iki 
(lig(i)) [langų] apa-
čios.

sulig kuo S sulig 2 laikui reikšti

◓
◒

sulig kuo su kuo; 
~

S sulig 2.1 □ laikui (t. y. antrajam 
reiškiniui, su kuriuo lygi-
nant nusakomas laikas) 
reikšti

[Turim baigti darbą] 
sulig rudeniu : su 
rudeniu (iki rudens). 

sulig kuo S sulig 3 požymiui ar būviui reikšti

◓
◒

sulig kuo pagal 
ką; ~

S sulig 3.1 □ požymiui ar būviui 
reikšti, kai nusakomas objek-
tas, pagal kurį lyginama

Sulig darbu : Pagal 
darbą [ir atpildas.]

sulig kuo S sulig 4 veiksmo pagrindui reikšti

◓
◒

sulig kuo
[kanc.]

pagal 
ką; įna-
ginin-
kas; ~

S sulig 4.1 ■ veiksmo pagrindui arba 
motyvui reikšti

[Turim elgtis] sulig 
nuostatais : pagal 
nuostatus.
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sutin-
kamai307

S sutinka-
mai → l 
vert.

◓
◒

sutinkamai 
su kuo

pagal 
ką; re-
miantis 
kuo; 
todėl; ~

S sutinka-
mai 1/vert. 
→ l vert.

■ veiksmo pagrindui, 
rėmimuisi kuo reikšti

Sutinkamai su [šiuo] 
nutarimu : Remiantis 
[šiuo] nutarimu (Pa-
gal [šį] nutarimą) 
[komisijos narių turi 
būti skiriama dviem 
daugiau.]

šalia
(kilmininki-
nis prie-
linksnis)

S šalia[k]

šalia ko S šalia[k] 1 vietai reikšti

●
◒

šalia ko pro ką S šalia[k] 
1.1

■ vietai reikšti su judėji-
mo veiksmažodžiais, kai 
judama ne greta

[Plyta pralėkė] šalia 
mūsų : pro (pro pat) 
mus.

šalia ko šalia su 
kuo

S šalia[k] 
1.2; žr. 
S ša lia[su] 
1.2

vietai reikšti [Atsistojau] šalia su 
žentu : šalia žento.

šalia ko greta 
ko

S šalia[k] 
1.3;
žr. S greta 
1.2

vietai reikšti Greta namo : Šalia 
namo [stovėjo kažko-
kia pašiūrė.]

šalia su kuo S šalia[su]

šalia su kuo S šalia[su] 1 vietai reikšti

◓
◒

šalia su kuo pro ką S šalia[su] 
1.1

■ vietai reikšti su judėji-
mo reikšmės veiksmažo-
džiais, kai judama ne greta

[Kamuolys pralėkė] 
šalia su virpstu : pro 
(pro pat) virpstą.

◓
◒

šalia su kuo šalia ko S šalia[su] 
1.2

□ vietai reikšti [Sėdėjau] šalia su 
broliu : šalia brolio.

307	 Nors	ši	konstrukcija	KP	S	2	2003:	104	priskirta	prie	prielinksnių	vartojimo,	atitikmenys	rodo,	kad	tai	ne	prielinksnio,	o	
viso	leksikos	vieneto	variacija.	eKP	ji	įdėta	į	Leksikos	dalies	vertinių	skyrių.



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 541

ĮNKR SĄVADAS (27)

I II III IV V VI

šiauriau ko
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S šiauriau

šiauriau ko S šiauriau 
1; žr. 
S kilm. 4.1

vietai reikšti [Smegduobė atsirado] šiau-
riau šulinio : į šiaurę nuo 
šulinio.

tarp
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S tarp

tarp ko S tarp 1 objektui reikšti

◓
◒

tarp ko ~ S tarp 1.1 ■ objektui 
reikšti su kai ku-
riais veiksma-
žodžiais

rinktis
skirstyti

paskirstyti
skirtis

išsiskirti
…

●
◒

rinktis tarp ko rinktis 
iš ko

S tarp 
1.1.1

■ objektui 
reikšti

[Esam priversti] rinktis 
[tik] tarp [šių dviejų] pasiū-
lymų : tik iš [šių dviejų] pa-
siūlymų.

◓
◒

skirstyti tarp 
ko

skirsty-
ti kam

S tarp 
1.1.2

■ objektui 
reikšti

[Labdara buvo] paskirstyta 
tarp [vietos] gyventojų : 
[vietos] gyventojams.

●
◒

skirtis tarp ko skirtis 
iš ko

S tarp 
1.1.3

■ objektui 
reikšti

Tarp [visų] studentų : Iš 
[visų] studentų [ta grupelė 
ryškiai išsiskyrė.]

tarp ko S tarp 2 išskirčiai reikšti

●
◒

tarp ko iš ko S tarp 2.1; 
dar žr. S 
kilm. 7.1

□ išskirčiai 
reikšti

[Klasėje jis buvo] tarp visų : 
iš visų [jauniausias.]

tarp ko S tarp 3 būdui reikšti

●
◒

tarp ko su kuo; 
vieti-
ninkas

S tarp 3.1 □ būdui reikšti [Šį pavadinimą reikia rašy-
ti] tarp kabučių : su kabutė-
mis (kabutėse).

tarp skliaustų
…
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tarp ko S tarp 4 požymiui reikšti

● tarp ko ir 
ko

ko su kuo; 
kilmininkas

S tarp 4.1 ■ požymiui reikšti [Tai sutartis] tarp ban-
ko ir vyriausybės : vy-
riausybės ir banko [su-
tartis] (banko sutartis 
su vyriausybe);
[Santuoka] tarp lietu-
vio ir lenkės : Lietuvio 
ir lenkės [santuoka.]

ties
(įnaginin-
kinis prie-
linksnis)

S ties

ties kuo S ties 1 objektui reikšti

◓
◒

ties kuo prie ko; dėl 
ko; ~

S ties 1.1 ■ objektui, nuro-
dant veiksmo po-
būdį, reikšti

[Dabar dirbame] ties 
[nauju] žodynu : prie 
[naujo] žodyno.

dirbti
darbas

galvoti
sutelkti dėmesį
…

už
(kilminin-
kinis prie-
linksnis)

S už[k]

už ko S už[k] 1 vietai reikšti

◓
◒

už ko prie ko; ~ S už[k] 
1.1/vert.

■ apibendrintai 
vietai pagal darbo 
priemonę reikšti

[Nedaug trūko, ir jis 
būtų užmigęs] už vai-
ro : prie vairo.

už ko vardininkas; 
per ką

S už[k] 1.2; 
žr. S vard. 11

atstumui reikšti [Šulinys – ] penki 
metrai (per penkis 
metrus); už penkių 
metrų [nuo namo.]
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už ko S už[k] 2 laikui reikšti

◓
◒

už ko po ko S už[k] 

2.1/laisv.
□ laikui, kuriam pra-
ėjus vyksta sakinio 
veiksmas, reikšti (a – 
dažniau su būsimojo 
laiko veiksmažodžiais)

[Centrinį šildymą žada 
įjungti] už savaitės : po 
savaitės.

už ko S už[k] 3 būdui reikšti

◓ už ko ~ S už[k] 
3.1/psn.

■ būdui reikšti už karto
už sykio

◓ už karto kartu; iš 
karto; iš-
kart

S už[k] 
3.1a/psn.

■ būdui reikšti Už karto : Iš karto (iš-
kart) [pataikiau, kur no-
rėjau.]

◓ už sykio iš sykio; 
išsyk

S už[k] 
3.1b/psn.

■ būdui reikšti [Reikėjo] už sykio : iš 
sykio (išsyk) važiuoti.

už ko S už[k] 4 priežasčiai reikšti

◓ už ko per ką; 
dėl ko

S už[k] 
4.1/trm.

■ priežasčiai reikšti Už tavęs : Per tave (Dėl 
tavęs) [pavėlavom.]

už ko S už[k] 5 objektui reikšti

už ko kilmi-
ninkas

S už[k] 5.1;
žr. S kilm. 
1.6

objektui reikšti su kai 
kuriais įsitvėrimo, įsi-
kibimo reikšmės 
veiksmažodžiais

[Lipk atsargiai ir] laiky-
kis turėklų : už turėklų.

griebtis
laikytis
kabintis
tvertis 

įsitverti
nusitverti

...

už
(galininki-
nis prie-
linksnis)

S už[g]

už ką S už[g] 1 laikui reikšti

◓
◒

už ką per ką; ~ S už[g] 1.1 ■ einamajam laikui, 
per kurį kas padaro-
ma, įvyksta, reikšti

Už [šį] mėnesį : Per 
[šį] mėnesį (Šį mėnesį) 
[pajamų sumažėjo.]
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už ką S už[g] 2 priežasčiai ar 
objektui su prie-
žasties atspalviu 
reikšti

◓
◒

už ką dėl ko; ~ S už[g] 2.1 ■ priežasčiai ar 
objektui su prie-
žasties ar tikslo 
atspalviu reikšti

[Niekas nekaltas] už 
tai : dėl to [, kad ji iš-
ėjo.]

atsiminti
kaltas, -a
lenktyniauti
pamiršti
priekaištauti
rungtis
…

už ką S už[g] 3 objektui reikšti

◓
◒

už ką ~ S už[g] 3.1; 
dar žr. S per 
6.1/trm.

□ objektui, ku-
riuo tiesiogiai re-
miamasi, reikšti

imti (ką už ką)
priimti (ką už ką)

laikyti (ką už ką)
palaikyti (ką už ką)

…

◓
◒

imti ką už ką imti ką kuo; 
imti ką kaip 
ką

S už[g] 

3.1.1/vert.
■ objektui, ku-
riuo tiesiogiai re-
miamasi, reikšti

[Nutarta nuostatų 
projektą] priimti už 
pagrindą : kaip pa-
grindą (pagrindu).

laikyti ką už 
ką

S už[g] 

3.1.2/vert.

laikyti ką už 
ką

laikyti ką 
kuo; ~

S už[g] 3.1.2.1 ■ objektui, ku-
riuo tiesiogiai re-
miamasi, reikšti

[Nereikia to darbelio] 
laikyti už pavyzdį : 
pavyzdžiu.

◓
◒

laikyti ką už 
ką (už kokį, 
-ią)
palaikyti ką 
už ką (už 
kokį, -ią)

laikyti ką 
kuo (kokiu, 
-ia)
palaikyti ką 
kuo (kokiu, 
-ia)

S už[g] 3.1.2.2 □ a (vertinimui 
pagal panašumą 
reikšti) : b (tie-
sioginiam objek-
tui reikšti)

[Ten jį] palaikė už 
savą : savu.
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◓
◒

už ką vietininkas; 
~

S už[g] 

3.2/vert.
■ dalyvavimui 
kolektyve ar at-
stovavimui, o 
ne pavadavimui 
reikšti

dainuoti
debiutuoti
rungtyniauti
startuoti
žaisti

žaidimas
…

◓
◒

žaisti už ką žaisti kur S už[g] 

3.2.1/vert.
■ žaidimui, da-
lyvavimui kokio-
je komandoje 
reikšti

[Dabar jis žaidžia] 
už [„Žalgirio“] klu-
bą : „Žalgirio“ klube.

●
◒

už ką dėl ko; ~ S už[g] 3.3  ■ objektui su 
priežasties at-
spalviu, kalbant 
apie emocijas, 
reikšti

[Ne laikas dabar gai-
lėtis] už [tokį] elge-
sį : dėl [tokio] elgesio 
(, kad taip pasielgei).

būti (ramiam, -iai…)
džiaugtis

džiaugsmas
gailėtis
gėda

gėdytis
susigėsti

jaudintis
jausti (baimę, neri-
mą…)
nerimauti
raudonuoti
…

●
◒

džiaugsmas 
už ką

džiaugsmas 
dėl ko

S už[g] 3.3.1 ■ objektui su 
priežasties at-
spalviu reikšti

Džiaugsmas už per-
galę : dėl pergalės 
[nuskaidrino visų 
veidus.]

●
◒

džiaugtis už 
ką

džiaugtis 
kuo; džiaug-
tis dėl ko

S už[g] 3.3.2 ■ objektui su 
priežasties at-
spalviu reikšti

Džiaugiamės už 
[jūsų] sėkmę : [jūsų] 
sėkme (dėl jūsų 
sėkmės).
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●
◒

gėda 
už ką

gėda dėl 
ko; ~ 

S už[g] 3.3.3 ■ objektui reikšti [Buvo] gėda už [tokius] 
žodžius : dėl [tokių] žo-
džių.

●
◒

gėdytis 
už ką

gėdytis 
dėl ko; ~

S už[g] 3.3.4 ■ objektui reikšti [Nors bent] gėdytumėtės 
už [tokį savo] išsišokimą : 
dėl [tokio savo] išsišokimo.

●
◒

jaudin-
tis už 
ką

jaudintis 
dėl ko

S už[g] 3.3.5 ■ objektui su prie-
žasties atspalviu 
reikšti

[Visą vakarą] jaudinomės 
už [mūsų šokėjų] porą : 
dėl [mūsų šokėjų] poros.

už ką dėl ko S už[g] 3.4;
žr. 
S dėl 1.1.2.1; 
S dėl 1.1.2.2; 
S dėl 1.1.2.3; 
S dėl 1.1.2.4

objektui reikšti su kai 
kuriais veiksmažo-
džiais ir jų vediniais

[kovoti] dėl laisvės : už 
laisvę

kova
kovoti
mirti
mirtis
…

už ką S už[g] 4 požymiui reikšti

◓
◒

už ką kilminin-
kas; ~

S už[g] 4.1 ■ požymiui, susiju-
siam su kokio dalyko 
tipu, paskirtimi, reikš-
ti

[Paskelbtas konkurso] už 
[geriausią] eilėraštį : [ge-
riausio] eilėraščio [kon-
kurso nugalėtojas.]

duomenys
konkursas
…

●
◒

už ką kilminin-
kas; ~

S už[g] 4.2 ■ požymiui, susiju-
siam su tam tikru lai-
ko tarpu, reikšti

[Jau parengtas planas] už 
[pirmą kitų metų] pusme-
tį : [pirmo kitų metų] pus-
mečio [planas.]

duomenys
egzaminas
pažymys
planas
suvestinė
…
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●
◒

už ką kilmi-
ninkas; 
~

S už[g] 4.3 □ požymiui, su-
sijusiam su tam 
tikru laiko tarpu, 
reikšti (kai daikta-
vardis padarytas 
iš prielinksnį už 
valdančio veiks-
mažodžio)

[Ar jau mokėjo atlygini-
mus] už gruodį : gruo-
džio [atlyginimus?]

ataskaita
atlyginimas

◓
◒

už ką kilmi-
ninkas; 
~

S už[g] 4.4 ■ požymiui, tie-
siogiai susijusiam 
su tam tikru kie-
kiu, dydžiu, reikš-
ti

[Gauta] [pelno] už 2000 
eurų : 2000 eurų [pelno.]

bauda
kreditas
pelnas
trūkumas
…

●
◒

už ką kilmi-
ninkas; 
~

S už[g] 4.5 ■ požymiui, tie-
siogiai nesusiju-
siam su tam tikru 
kiekiu, dydžiu, 
reikšti

[Padaryta žalos] už pusę 
milijono litų : pusė milijo-
no litų [žalos.]

nuostolis
produktas
žala
…

už ką S už[g] 5 būviui reikšti

◓
◒

už ką įnagi-
ninkas

S už[g] 

5.1/laisv.
□ būviui pagal 
pareigas, profesi-
ją, verslą reikšti

[Ją ten priėmė dirbti] už 
sekretorę : sekretore.

būti
dirbti
…

užu
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S užu

užu ko S užu 1 formos variantai

●
◒

užu ko už ko S užu 
1.1/laisv.

□ formos va‑
riantai

[Ji gyvena] užu [šitos] 
girios : už [šitos] girios.



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys548

ĮNKR SĄVADAS (27)

I II III IV V VI

vakariau ko
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S vaka-
riau

vakariau ko S vakariau 
1; žr. S 
kilm. 4.1

vietai reikšti [Statybos numatomos] va-
kariau stoties : į vakarus 
nuo stoties.

virš
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S virš

virš ko S virš 1 perviršiui reikšti

◓
◒

virš ko daugiau 
kaip 
(negu, 
nei) kiek 
[galinin-
kas (?)]; 
~

S virš 1.1; 
dar žr. 
S per 
5.1/laisv.

□■ kiekio, svorio, 
atstumo, laiko tru-
kmės viršijimui 
reikšti308

  
  

[Šitame maišelyje obuolių 
yra] virš dviejų kilogra-
mų : daugiau kaip (negu, 
nei) du kilogramai.
[Teko stovėti šaltyje] virš 
valandos : daugiau kaip 
(negu, nei) valandą (valan-
dą su viršum).

◓
◒

virš ko ~ S virš 1.2 ■ ypatybės, savy-
bės viršijimui ar 
reiškinių persvarai 
reikšti

[Perskaičiau dar dvi kny-
gas] virš programos : [,] 
neįtrauktas į programą 
(nenumatytas programoje).

įžūlumas
jėgos
programa
suma
…

viršum
(kilmininkinis 
prielinksnis)

S viršum

viršum ko S užu 1 formos variantai

viršum ko virš ko S užu 1.1 □ formos varian-
tai

Viršum trobesių : Virš tro-
besių [vinguriavo melsvi 
dūmeliai.]

308	 VLKK	Gramatikos,	rašybos	ir	skyrybos	pakomisė	20170207	posėdyje	nutarė	prielinksnio	virš	konstrukciją	su	kilmininku	
kiekio,	 svorio,	 atstumo,	 laiko	 trukmės	viršijimui	 (perviršiui)	 reikšti	 įteisinti	 bendrinėje	kalboje	 –	 laikyti	 lygiaverčiu	
normos	variantu.
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sintaksi-
nis jung‑
lumas

S jungl.

S jungl. 2309

● junglumą 
praradęs 
veiksma-
žodis

prielinksnį 
valdantis 
veiksma-
žodis

S jungl. 2.1/
nauj.

a (nesant poreikio 
reikšti objektą) ↔ b 
(objektui reikšti)

[Mūsų studentai stoko-
ja drąsos] įsitraukti. : 
[Jaunuolis greitai] įsi-
traukė į [slapto būre-
lio] veiklą.

● prielinksnį 
valdantis 
veiksma-
žodis

prielinksnio 
nevaldantis 
veiksma-
žodis

S jungl. 2.2/
laisv.

objektui reikšti (at-
siradus poreikiui su-
konkretinti veiksma-
žodžio reikšmę) ↔ b 
(nesant poreikio 
reikšti objektą)

Apie ką krūpčiojam? : 
[Ji nesiliovė] krūpčio-
jusi.

Prielinksnių vartojimo variantų įvairovė vartosenoje mažesnė nei linksnių, tačiau jų at-
siradimo priežastys ir pokyčių kryptys panašios. Dalis prielinksnių variantų yra užsilikę 
dėl slavų kalbų poveikio, pavyzdžiui, nenorminės prielinksnių ant, pas konstrukcijos. jų 
pasitaiko tiek žiniasklaidos cituojamų žmonių kalboje, tiek žurnalistų tekstuose. tokia 
vartosena dvejopa. Pirma, normų pažeidimo gali būti nejaučiama, ir nenorminės kons-
trukcijos vartojamos kaip neutralus raiškos būdas (juolab kai tame pačiame tekste yra 
abu variacijos dėmenys), pavyzdžiui:

ant

Produktai bandomi ant tuo patenkintų savanorių [skyrelio antraštė]
Kompanijos kaip „l‘oreal“ bei „johnson and johnson“ greičiausiai norėtų šios verslios 
šeimos pasiteirauti, kaip jie patikrina savo produkciją. Minėti gamintojai ilgus metus atlie-
ka bandymus su gyvūnais ir į jų sąžines neprisibeldžia net aršiausi protestuotojai. abi 
neslepia: „Bandome produktus ant žmonių. <...>“ (delfi.lt, 2012-04-09)

PEta atstovai raunasi plaukus: Didžiosios Britanijos kariuomenė ginklus išbando ant gyvų 
kiaulių [antraštė]
gyvūnų teisių gynėjų duomenimis, ministerijos nurodymu su gyvūnais išbandomi įvairūs 
nuodai. (15min.lt, 2014-03-29)

309	 Prielinksnių	skyriuje	[S	jungl.]	tipas	numeruojamas	nuo	2o,	nes	1as	atvejis	pateiktas	linksnių	skyriaus	pabaigoje.
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Pusryčiams rinkitės avižinę košę, išvirtą ant vandens. (15min.lt, 2014-04-20)

Pomidorus į vazonėlį sodiname iki pirmųjų lapelių, šiek tiek aukščiau nei augo daigykloje. 
Persodinus pomidorų daigus, galima panaudoti humines rūgštis, trąšas (šaukštelis ant 
dviejų litrų). Būtent jos padeda šaknims įsisavinti maistines medžiagas, kurios yra sub-
strate. (lrytas.lt, 2019-03-31)

tuo metu Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui vadovaujantis konservatorius Stasys Šed-
baras dėl Seimo pirmininkės siūlomo kandidato sėkmės yra gerokai atsargesnis. „Manau, 
kad penkiasdešimt ant penkiasdešimt“, – paklaustas, kokia tikimybė, kad Seimas paskirs 
gėjus teismuose ginantį V.Mizarą teisėju, prognozavo S.Šedbaras. (lrytas.lt, 2021-01-28)

pas

Beje, pastebėjo pareigūnai, trotilo, jūros druskos mišinio bei parako galima įsigyti pas 
kariškius ar juodojoje rinkoje, kur ieško sprogmenų ir nusikaltėliai. (balsas.lt, 2012-01-06)

jei netrūksta šio vitamino, mažėja rizika užsikrėsti ar sunkiai sirgti CoViD-19: deja, jo 
stygius aptinkamas pas daugumą lietuvių [antraštė] (delfi.lt, 2021-12-27)

tačiau balsuojant, kad tokios pataisos būtų iš viso svarstomos, projektui pritarė tik trys 
Seimo socialdemokratų frakcijos nariai, nepritarė devyni. Sakytum, tris kartus daugiau, 
bet kur pas Marksą pasakyta, kad faktai turi sutrukdyti gerai versijai. (lrt.lt, 2021-12-03)

tarp užsienio politikų jis šiuo aspektu palygino du buvusius jaV prezidentus B. obamą ir 
Donaldą trumpą. „akivaizdu, kad pas B. Obamą yra charizma, laisvumas, gebėjimas 
reaguoti. <...>“ (delfi.lt, 2021-06-01)

Du vasario mėnesį žurnale „the new England journal of Medicine“ paskelbti tyrimai, 
kuriuos atliko pagrindinės vakcinų gamintojos „Pfizer“, „Biontech“ ir „Moderna“, parodė, 
kad antikūnų skaičius po vakcinacijos buvo mažesnis pas tuos žmones, kurie užsikrėtė 
PaR atmaina, o tai rodo sumažėjusią apsaugą. (alfa.lt, 2021-04-11)
tiesa, reikėtų pažymėti, kad žilumas ne visada yra senėjimo požymis. Žilų plaukų gali 
atsirasti net pas paauglę. (delfi.lt, 2021-01-22)

antra, tokios konstrukcijos tekste išskiriamos kabutėmis arba pasviruoju šriftu, turbūt 
manant, kad tai bus arčiau „žmonių kalbos“310, ir tokia nuostata rodo, kad šiems raiškos 
būdams gali būti suteikiama „šnekiškumo“ funkcija, pavyzdžiui:

310 Plg. įdomų jaunimo žargono atvejį – posakį, kuriame susiduria slaviškas prielinksnio ant vartojimas ir naujoji anglybė: 
ant ripyto („pakartotinai, iš naujo“): Ant ripyto leidžiu visus jūsų stories iš vakar, kur apie 300 susirinkusių žmonių 
dainavome <...>. (instagram.com, 2020-10-14) (nDk).
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ant 

tačiau čempionui tų dviejų valandų nereikėjo. jis apsisprendė staigiai, ant smūgio. (delfi.lt, 
2016-11-08)

Šykštuolis atėjo į Seimą, kad nemirtingai sutaupytų. Ant džipų, plytų, cemento, varžtų 
ir spygliuotos vielos, danielių ir mergų, net gėlių joms tesusimeta valstybė. (delfi.lt, 
2018-04-08)

Medikai paaiškino, kodėl kava „ant tuščio skrandžio“ – ne pats geriausias pasirinkimas 
[antraštė] (delfi.lt, 2021-02-20)

Per CoViD-19 piką lietuvos ekonomika traukėsi 5,1 proc. – mažiau, nei prognozuota „ant 
karštųjų“ [antraštė] (15min.lt, 2020-07-30)

Su prielinksniu pas šios antrosios grupės pavyzdžių neaptikta, o nenorminių fiksuota kur 
kas daugiau nei su ant, ir tai greičiausiai rodo, kad skolinta prielinksnio pas vartosena kur 
kas labiau įsigalėjusi ir kalbos vartotojų neatpažįstama kaip netinkama bendrinei kalbai.

[S iš 2.1/trm.]. Retais atvejais sakytinėje ir rašytinėje žiniasklaidoje galima aptikti 
ir ryškių sintaksinių tarmybių. Viena iš jų – kilmininką valdančio prielinksnio iš kons-
trukcija būdui (su priemonės atspalviu) reikšti su mušimo reikšmės veiksmažodžiais, 
pavyzdžiui:

<...> priėjusiam vyrui jis smogė iš alkūnės. (tV3 žinios, 2016-03-11)

jei jus netikėtai puola iš nugaros, o jūs nesitreniravote – sureaguoti ir apsiginti yra labai 
sunku. Praktiškai neįmanoma. jums šokas. jei treniravotės – į veiksmą sureaguosite auto-
matiškai: iš alkūnės smogsite į kaklą, pilvą, <...>. (lrytas.lt, 2013-09-28)

Buvusių sutuoktinių konfliktas: metė iš ledų dėžutės į galvą [antraštė]
Radviliškio r., Sidabrave, policija vyko į iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje. Konflik-
to su buvusia sutuoktine metu neblaivus vyras jai spyrė, o vėliau paėmė iš šaldytuvo ledų 
dėžutę ir metė į galvą moteriai. (etaplius.lt, 2020 m. gegužė)

Ši variacija nebuvo įtraukta nei į KPP2 (1985), nei į KP S 2 (2003), greičiausiai manant, 
kad bendrinės kalbos vartosenai tai nėra aktualu. 

Sintaksinis junglumas. [S jungl. 2]. naujų prielinksnių vartojimo reiškinių fiksuo-
ta vos keletas, tarp jų – veiksmažodžių junglumo pokyčiai, susiję su tų veiksmažodžių 
reikšmių plėtimusi dėl anglų kalbos poveikio.

Keletas veiksmažodžių, įgavusių naujų reikšmių, praranda poreikį valdyti prielinks-
ninę konstrukciją [S jungl. 2.1/nauj.]. Ryškiausi čia du veiksmažodžiai – įsitraukti ir su-
syti – bei jų vediniai.
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tradicinėje bendrinės kalbos normų sistemoje veiksmažodis įsitraukti r. „pasidaryti 
dalyviu, nariu“ (žr. DlKŽ8i) reikalauja prielinksnio į, plg.: 

olimpinis festivalis Vilniuje tęsiasi: olimpiečiai rungėsi žvaigždžių turnyre, šeimos įsitrau-
kė į nuotaikingą estafetę [antraštė] (lrytas.lt, 2022-02-12)

Kyjivas: tikimybė, kad Baltarusija įsitrauks į karą, siekia „15-20 proc.“ [antraštė] (delfi.lt, 
2022-03-23)

Kai kada prielinksnio konstrukcijos vaidmenį atlieka padalyvinė konstrukcija, pavyzdžiui:

Žmonės nuo pradžių aktyviai įsitraukė rengiant partijos įsteigimui reikalingus dokumen-
tus, politinę programą, taip pat kandidatuojant ar keliant kitų steigėjų kandidatūras į par-
tijos valdymo organus. (delfi.lt, 2022-01-25)

Kartu su nauja, lygių galimybių politiką atspindinčia ir per Europos Sąjungos dokumen-
tų vertimus atėjusia sukonkretėjusia veiksmažodžio įsitraukti reikšme „dalyvauti kokio-
je nors veikloje, nepaisant turimų fizinių ar psichinių savybių, priklausymo socialiniam 
sluoksniui ar grupei“ atsirado ir atvejų, kai įsitraukti vartojamas be jokio valdymo, – 
panašiai kaip veiksmažodis įsijausti, kuris gali valdyti prielinksnio į konstrukciją (įsijau-
tė į filmą) ir nereikalauti valdymo (Ar ne per daug įsijautei?), pavyzdžiui:

lyginant su užsienio universitetais, aš sakyčiau, kad yra įvairių charakterio, kultūrinių, 
temperamento skirtumų. Kalbant apie tai, ko stokoja mūsų studentai – tai drąsos įsitrauk-
ti. Kai aš buvau niujorke po doktorantūros, tai garsiausi profesoriai skaitė paskaitas, at-
vykę iš įvairiausių vietų. Studentai nesibodėdavo jų pertraukti sakant įžangines tezes. 
(delfi.lt, 2017-04-02)

Į lituanistinę mokyklą vaikus veda mažiau negu dešimtadalis tautiečių [skyrelio antraštė]
Pasak jos, mėginta skaičiuoti, kokia dalis jaV gyvenančių lietuvių yra įsitraukusi, tačiau 
tai padaryti tiksliai nėra įmanoma.
„Skaičiai dideli, amerikoje yra centrų, kur susitelkę tūkstančiai lietuvių, – Čikaga, niu-
jorkas, los andželas. Skaičiaus nepasakysiu, bet jeigu ateitų visi, ir mūsų kartos, ir DP 
kartos vaikai, anūkai, proanūkiai, netilptume nei į mokyklas, nei į sales, nei į šokių, šven-
čių arenas, kur telpa tūkstančiai. Deja, ateina mažesnė dalis. taip pat kaip vaikus į lietu-
viškas mokyklas atveda, yra skaičiuota, 6–7 proc.“, – sakė l. timukienė. (lrt.lt, 2021-09-06)

tokią vartoseną perima ir šio veiksmažodžio abstraktas su priesaga -imas, tiesa, valdymas 
gali būti kompensuojamas pažyminiu, pavyzdžiui:

tuo metu Maskva po ambasadoriaus nužudymo galės pateisinti didesnį karinį įsitraukimą 
Sirijoje. (balsas.tv3.lt, 2016-12-21)
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„Pirmą kartą lietuvoje organizuotas diskusijų festivalis „Būtent!“ (rugsėjo 8-9 dienomis 
Birštone) – tai atviras, nepolitinis renginys, kurio tikslas – skatinti šalyje diskusijų ir įsi-
klausymo kultūrą, toleranciją skirtingiems požiūriams, pilietinį įsitraukimą ir gerinti 
priimamų visuomenei svarbių sprendimų kokybę“. (alkas.lt, 2017-09-13)

Kai kada variantai tame pačiame tekste pavartojami pramaišiui, pavyzdžiui:

V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus istorijos: apie Putino uždarumą ir kar-
tu gebėjimą įsitraukti, daryti poveikį kitiems. <…>
ir prisipažįsta – ją šio vieno žymiausių XX a. lietuvių rašytojų asmenybė žavi dviejų, rodos, 
tokių nesuderinamų savybių – uždarumo ir tuo pat metu įsitraukimo į bendruomenę, 
mokėjimo daryti poveikį kitiems – susikirtimu. (bernardinai.lt, 2020-11-18)

iš šio veiksmažodžio padarytas būdvardis įtraukus, -i taip pat turi specialią reikšmę311.
Veiksmažodis susyti (r. „būti sujungtam, susietam“) ir dažniau vartojama jo forma – 

veikiamasis būtojo kartinio laiko dalyvis susijęs, -usi – reikalauja prielinksnio su kons-
trukcijos, plg.:

Mažakraujystė stilistę V. Š<...> lydi visą gyvenimą: „Su mėsos nevalgymu tai nėra susiję“ 
[antraštė] (lrytas.lt, 2022-04-20)
 
Kaip virškinimo sistema susijusi su nervų sistema? Ką daryti, kad virškinimas būtų sklan-
dus? (15min.lt, 2022-04-22)

naujesniuose administracinio stiliaus dokumentuose apstu šio veiksmažodžio formų be 
prielinksnio su konstrukcijos, pavyzdžiui:

lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir 
komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nustatyta tvarka mokamos išmokos valdybos 
nariams, skirtiems atrankos būdu, už darbą valdyboje, pasirengimą valdybos posėdžiams 
ir susijusią veiklą bei ekspertų komitetų nariams už darbą komitete, pasirengimą komite-
to posėdžiams ir susijusią veiklą.
<…> organizuoja ir vykdo programinį konkursinį MtEP ir susijusių veiklų finansavimą, 
pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos arba lMt patvirtintas programas ar kitas 
priemones <...>. (e-seimas.lrs.lt, 2020)

norėdami gauti paciento medicinos ir kitų susijusių dokumentų kopijas, privalote pateikti 
šiuos dokumentus: <...>. (vmkl.lt, 2019-05-31)

311 Būdvardis įtraukus, -i iki XXi a. fiksuotas tik lKŽi kaip fizikos terminas r. „galintis lengvai įtraukti“; nD įdėta nauja 
jo r. „gebantis į save įtraukti; pradėta vartoti Europos Sąjungos dokumentuose, ypač junginyje įtrauki visuomenė api-
būdinti tokiai visuomenei, kurios įvairių sluoksnių ir grupių nariams sudarytos sąlygos įsitraukti į bendrą veiklą ir 
visapusiškai atsiskleisti“ (žiūrėta 2022-04-22). Su įvardžiuotine forma atsirado ir pastoviųjų žodžių junginių (terminų), 
plg.: įtraukusis ugdymas, įtraukusis švietimas, įtraukioji kalba.
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Susiję asmenys – asmenys laikomi susijusiais, jei bet kurią ataskaitinio mokestinio laiko-
tarpio arba mokestinio laikotarpio, buvusio prieš ataskaitinį mokestinį laikotarpį, dieną 
atitinka bent vieną šių kriterijų – jie yra:
1) vienetas ir jo dalyviai;
2) vienetas ir jo valdymo organų nariai <...>. (e-seimas.lrs.lt, 2016)

Priešingas polinkis – prielinksninių konstrukcijų nevaldančius veiksmažodžius sukon-
kretinti prielinksninėmis konstrukcijoms [S jungl. 2.2] – nėra naujas, panašus į linksnių 
vartojimą su jų šiaip nereikalaujančiais veiksmažodžiais. Pavienių atvejų pasitaiko ypač 
laisvuosiuose stiliuose, pavyzdžiui:

Apie ką krūpčiojam, lietuviai, – ar bent pagalvojote, klausydamiesi jt ekspertų prognozės, 
kad jau po 80 metų mūsų liks tik 1,5 milijono? (delfi.lt, 2019-06-23)

<...> šiandien visa žiniasklaida mirga apie Ronaldo šou futbolo aikštelėje. (tV žinios, 
2019-03-13)

landsbergis vėl kikena iš jūsų [antraštė] (delfi.lt, 2015-11-25)

Habemus papam? gal labiau „habemus memum“ Internetas pokštauja iš popiežiaus 
Pranciškaus [antraštė] (balsas.lt, 2013-03-15)

nesunku nuspėti, kad tokią vartoseną dažniausiai lemia vidinės analogijos – veiksmažo-
džių reikšmių sinonimiškumas ir su tuo susijęs sintaksinių ryšių perėmimas.

Rečiau pasitaiko, kad tradiciškai vartojamas norminis skolinys, pavyzdžiui, tarptau-
tinis žodis, įgauna naują skolintą reikšmę, o su ja kartu ir naują gramatinį junglumą. 
Būdingas pavyzdys – veiksmažodis referuoti. Bendrinėje lietuvių kalboje jis vartojamas 
reikšme „pranešti; skaityti referatą“ ir nereikalauja jokio prielinksnio. tačiau anglų kal-
boje viena iš šio veiksmažodžio (to refer to) reikšmių yra „minėti ką; turėti galvoje ką; 
remtis kuo; nurodyti ką“, tad ir lietuvių kalboje jis imtas vartoti su prielinksniu į312, pa-
vyzdžiui (nD, žiūrėta 2022-04-26):

Spalio 10 d. 19 val. (aV17) galerija pristatys jaunosios estų juvelyrų kartos atstovų, grupės 
Urmas-ott, kūrybos parodą „tyla tarp žmonijos nuopuolio ir pakilimo“. jau pats parodos 
pavadinimas referuoja į efemerišką ir transcendentinį laiko tarpsnį, kurio aiškių ribų 
identifikuoti neįmanoma. (bernardinai.lt, 2013-10-05)

tačiau to paties straipsnio 3 dalyje referuojama į sprendimą dėl valstybės tarnautojo kito 
darbo Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose 

312 Kartais vietoj prielinksninės konstrukcijos prijungiamas šalutinis dėmuo: Esate „Kaunas 2022“ ambasadorė – tai re-
feruoja, kad jūsų kasdienybėje yra ir kultūrinis gyvenimas. (lrt.lt, 2022-05-12)

http://www.balsas.lt/naujiena/722569/habemus-papam-gal-labiau-habemus-memum
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paramos teikimo arba lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai pro-
jektuose (toliau kartu – projektai). <...>
atsižvelgdami į tai, kad naujos redakcijos įstatymo projektas nustato ir specialiųjų atašė 
pareiginės algos koeficientus, taip pat naujos redakcijos įstatymo projekto 19 straipsnio 3 
dalis referuoja į valstybės tarnautojo perkėlimo į specialiojo atašė pareigas galimybę 
Vyriausybės nustatyta tvarka, norime atkreipti dėmesį į atskirais atvejais pasitaikančius 
klausimus, susijusius su specialiųjų atašė skyrimu. (e-seimas.lrs.lt, 2017)

Baigdamas savo pasisakymą nato sesijoje prezidentas referavo į nato plėtrą ir paragino 
palaikyti Sakartvelo ir Ukrainos euroatlantines integracijos aspiracijas. (alfa.lt, 2019-12-04)

Čia o. tokarczuk, matyt, labiau referuoja į vartotojiškos kultūros lauką, kuriame gausu 
išsikreipusių santykių, egoizmo, besaikio vartojimo ir pan. (bernardinai.lt, 2020-11-23)

Roberto Cavalli „ClaSS“ kolekcija referuoja į modernų, bet itin moterišką įvaizdį. ( face-
book.com, 2020-11-18)

Daugelio kitų prielinksnių sisteminių tipų variacijų nėra tikslinga atskirai nagrinėti, nes 
pora dešimtmečių dar nėra toks laiko tarpas, kad būtų galima pastebėti kokių ryškesnių 
pokyčių.

2.4.3. Neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų vartojimas

Dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių vartosena keliapusiška: 
1)  dėl skirtingos darybos įvairuoja formos (pavyzdžiui, ilgosios : trumposios formos – 

bėgąs : bėgantis), žr. [M daryb. 1.1];
2)  įvairuoja formos, turinčios skirtingų gramatinių kategorijų žymenis (pavyzdžiui, 

veikiamoji rūšis : neveikiamoji rūšis – padidėjęs : padidintas [kraujospūdis]), žr. 
[M rūš. 1, M rūš. 2 su potipiais];

3)  variacijos, kurių atliepiamasis narys yra su šiomis formomis sudarytos konstrukcijos 
(pavyzdžiui, Nudažius megztinį, jis : Nudažytas megztinis [susitraukė]).

Dėl šio įvairumo, jei klasifikavimo pagrindu imtume ne pačią formą (pvz., viskas apie 
dalyvį ar pusdalyvį ir padalyvį), o reikšmę ir funkciją, kalbamieji variantai patektų į 
skirtingas sistemines grupes ir tipus. taip atsitiko ir rengiant „Kalbos patarimus“. Dalis 
variantų pateko į gramatinių formų ir jų vartojimo knygelę KP g (2002), dalis – į įvairių 
sintaksės dalykų knygelę KP S 3 (2003), kur dalyvinių, pusdalyvinių ir padalyvinių 
konstrukcijų vartojimas pateikiamas atskiruose jos skyriuose. Šiame monografijos po-
skyryje aptariamos tik trečiosios grupės variacijos.

nors klasifikacinio sistemiškumo pagrindas abiem atvejais – formaliuoju ir reikšmi-
niu – išlaikomas, bet kalbos praktikai tai nėra paranku. Šitai pripažįsta ir vienas iš „Kal-
bos patarimų“ autorių V. labutis, linkstantis prie formaliojo klasifikavimo pagrindo 
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(labutis 2003: 82–83): „iš kur paprastam kalbos vartotojui, pavyzdžiui, žinoti, kad su-
daiktavardėjęs dalyvis „pirmininkaujantis, -i ntk. = spec. pirmininkas, -ė…“ pateikiamas 
ne d a l y v i ų  skyriuje, kuris būsiąs, matyt, ketvirtojoje knygelėje, o r ū š i e s  skyriuje, 
t. y. pirmojoje knygelėje? juk galėtume jo ieškoti net ir leksikai skirtose knygelėse.“ 
Šiuos teiginius būtina patikslinti. Minėtasis dalyvis (kaip ir kiti to paties sisteminio tipo 
dalyviai budintis, -i, vedantysis, -ioji ir kt.) yra ne KP g (2002) skyrelyje „Rūšis“, o greti-
mame skyrelyje „Daiktavardinė vartosena“. Rūšis čia nelabai kuo dėta, nes vartosenoje 
ta pačia reikšme varijuoja dalyvis ir daiktavardis. Be to, suprantant, kad šie dalyviai yra 
leksikalizuoti, jie iškelti ir abėcėlinėje KP g (2002) knygelės rodyklėje, kad vartotojams 
būtų galima lengviau juos susirasti.

Panašių nepatogumų ir galvosūkių eKP duomenų bazėje kalbos vartotojams lieka 
gerokai mažiau, nes reikiamų reiškinių galima ieškoti visuose duomenyse, be to, renkan-
tis įvairius pjūvius ir paieškos kriterijų derinius.

ĮNKR SĄVADAS (28)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrindas 
ir norminė ĮnKR 

vertė

Konkreti įvairuojan-
čių reiškinių a : b 

raiška
ĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

IV. SINTAKSĖ S

3. nEaSME-
nUojaMŲjŲ 
VEiKSMaŽo-
DŽio foRMŲ 
VaRtojiMaS

DALYVIS S dal.

veikiamasis 
būtojo laiko 
dalyvis

S dal. 1 šalutiniam veiks-
mui reikšti

◓
◒

veikiamasis 
būtojo laiko 
dalyvis

pusdalyvis; 
~

S dal. 1.1 ■ šalutiniam 
veiksmui, vykstan-
čiam lygia greta su 
pagrindiniu veiks-
mu, reikšti

[Sprogo neaiškios 
kilmės užtaisas,] 
nusinešęs : nusineš-
damas [tris gyvy-
bes] (ir nusinešė 
[tris gyvybes]; 
Sprogęs [… užtai-
sas] nusinešė <…>).
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būtojo laiko 
dalyvis

S dal. 2 veiksmui, vyks-
tančiam vėliau už 
pagrindinį veiks-
mą, reikšti

●
◒

veikiamasis 
būtojo laiko 
dalyvis

ir + būtojo 
laiko asme-
nuojamoji 
forma; ~

S dal. 2.1 ■ veiksmui, vyks-
tančiam vėliau už 
pagrindinį veiksmą, 
reikšti

[Paskambino moteris,] 
patvirtinusi : ir patvirti-
no [praneštą žinią.];
[Per festivalį įžiebta 
tūkstančiai žibintų,] ta-
pusių : ir jie tapo [įspū-
dinga instaliacija.]

●
◒

neveikiamasis 
būtojo laiko 
dalyvis

ir + būtojo 
laiko asme-
nuojamoji 
forma; ~

S dal. 2.2 ■ veiksmui, vyks-
tančiam vėliau už 
pagrindinį veiksmą, 
reikšti

[Mokslininkų grupė] pa-
darė [vakar žiniasklai-
doje] paskleistą [atra-
dimą apie piktybinių ląs-
telių kilmę.] : [Vakar ži-
niasklaidoje] paskleista, 
kad [mokslininkų gru-
pė] padarė [atradimą 
apie piktybinių ląstelių 
kilmę.]

būtojo laiko 
dalyvis

S dal. 3 daikto ypatybei 
reikšti

◓
◒

veikiamasis 
būtojo laiko 
dalyvis

veikiamasis 
esamojo 
laiko da-
lyvis

S dal. 3.1 ■ pastoviai daikto 
ypatybei, kylančiai 
iš veiksmo, viena-
laikio su tarinio 
veiksmu, reikšti

[Lietuviškai] nekalbė-
jęs : nekalbantis [praei-
vis tik mostelėjo ranka į 
kairę.]

●
◒

veikiamasis 
arba nevei-
kiamasis bū-
tojo laiko da-
lyvis

veikiamasis 
arba nevei-
kiamasis 
esamojo 
laiko da-
lyvis

S dal. 3.2 a (daikto ypatybei, 
kylančiai iš veiks-
mo, ankstesnio už 
tarinio veiksmą, 
reikšti) ↔ b (daik-
to ypatybei, kylan-
čiai iš veiksmo, vie-
nalaikio su tarinio 
veiksmu, reikšti)

[Keleivis užpuolė jį] ve-
žusį : vežantį [taksistą];
[Užsidegė furgonu] ga-
bentas : gabenamas 
[pavojingas krovinys.]
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veikiamasis 
esamojo ar 
būtojo laiko 
dalyvis

S dal. 4 veiksmui reikšti 
(sudėtiniame tari-
nyje)

●
◒

veikiamasis 
esamojo ar 
būtojo laiko 
dalyvis

bendratis S dal. 4.1 □ veiksmui reikšti 
sudėtiniame tariny-
je po kai kurių 
veiksmažodžių 

[Jau nustojo] liję : lyti.

baigti
liautis
likti
mesti
nustoti
…

veikiamasis 
dalyvis

S dal. 5 veiksmui reikšti 
atpasakojamojoje 
kalboje

veikiamasis 
dalyvis

S dal. 5.1 □ veiksmui reikšti 
atpasakojamojoje 
kalboje

●
◒

veikiamasis 
dalyvis (ne-
tiesioginė 
nuosaka)

asmenuoja-
moji veiks-
mažodžio 
forma
(tiesioginė 
nuosaka)

S dal. 
5.1.1

□ veiksmui reikšti 
atpasakojamojoje 
kalboje

Ėję [jie] ėję : Ėjo [jie] 
ėjo [ir] sutikę : sutiko 
[žilagalvį senelį.]

●
◒

veikiamasis 
dalyvis (ne-
tiesioginė 
nuosaka)

asmenuoja-
moji veiks-
mažodžio 
forma (tie-
sioginė 
nuosaka)

S dal. 
5.1.2

□ veiksmui reikšti 
atpasakojamojoje 
kalboje

[Sako, jis ten retai] be-
nuvažiuojąs : benuva-
žiuoja.;
[Jam atrodo, kad toliau 
dar linksmiau] būsią : 
bus.

neveikiama-
sis dalyvis

S dal. 6 lyginimui reikšti

◓ prieveiksmis 
iš neveikia-
mojo es. l. 
dalyvio

bendratis S dal. 6.1 □ veiksmažodžio 
formos lyginimui 
reikšti

nepalyginamai : nepaly-
ginti [geresnis]
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veikiamasis 
dalyvis

S dal. 7 formos variantai

◒ trumpoji da-
lyvio forma

ilgoji 
dalyvio 
forma

S dal. 7.1; 
žr. M ilg. 
6.2/laisv.; 
S padal. 
1.1.2

formos variantai: 
būtojo k. ir būtojo 
dažn. l. veikiamųjų 
dalyvių mot. g. 
vns. vardininkas 

[Sesuo nustojo] verkus : 
verkusi [ir aprimo.];
[Ji sakė ilgai] žiūrėda-
vus : žiūrėdavusi [, kaip 
teka upė.]

PADALYVIS S padal.

padalyvis S padal. 1 šalutiniam to pa-
ties veikėjo veiks-
mui ar nuolaidai 
reikšti

◓
◒

padalyvis S padal. 
1.1

■ to paties veikėjo 
šalutiniam veiks-
mui reikšti asmeni-
niuose sakiniuose

◓
◒
●

esamojo laiko 
padalyvis

pusdaly-
vis

S padal. 
1.1.1

■ to paties veikėjo 
šalutiniam veiks-
mui reikšti

[Prieš] atsakant : atsa-
kydama [į tą laišką ge-
rai pagalvok.]

◓
◒
●

būtojo laiko 
padalyvis

būtojo 
laiko vei-
kiamasis 
dalyvis

S padal. 
1.1.2;
dar žr. 
M ilg. 
6.2/laisv.

■ to paties veikėjo 
šalutiniam veiks-
mui reikšti

Pažvelgus : Pažvelgę 
[pro langą, visi ap-
stulbo.]

◓
◒

padalyvis ~ S padal. 
1.1.3

■□ to paties vei-
kėjo šalutiniam 
veiksmui reikšti 
(leksikalizuoti at-
vejai)

nedelsiant
nepaisant ko
nežiūrint ko
nežiūrint į ką
sprendžiant iš ko

●
◒

nedelsiant nedelsda-
mas, -a

S padal. 
1.1.3.1

■ to paties veikėjo 
šalutiniam veiks-
mui reikšti

Nedelsiant : Nedelsda-
mas [nutariau bėgti.]

nepaisant ko S padal. 
1.1.3.2 

□■ šalutiniam 
veiksmui; nuolai-
dai reikšti
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●
◒

nepai-
sant ko

nepaisyda-
mas, -a ko; 
šalutinis 
nuolaidos 
sakinys

S padal. 
1.1.3.2a

■ to paties veikėjo 
šalutiniam veiksmui 
reikšti

Nepaisant : Nepaisydama 
lietaus, (Nors ir lijo,) [ji 
bėgo prie upės.]

◓
◒

nepai-
sant ko

nors ir…; 
kad ir…

S padal. 
1.1.3.2b/
knyg.

□ nuolaidai reikšti, 
kai šalutinis veiksmas 
nesiejamas su sakinio 
veikėju

Nepaisant : Nors (ir) 
buvo [šiokių tokių nepato-
gumų, kelionė pasirodė 
puiki.]

nežiū-
rint ko 
(į ką)

S padal. 
1.1.3.3

□■ šalutiniam 
veiksmui; nuolaidai 
reikšti

●
◒

nežiū-
rint ko 
(į ką)

nežiūrėda-
mas, -a ko; 
nepaisyda-
mas, -a ko

S padal. 
1.1.3.3a

■ to paties veikėjo 
šalutiniam veiksmui 
reikšti

Nežiūrint : Nežiūrėdamas 
(Nepaisydamas) [ligos, jis 
toliau važinėjo į statybas.]

●
◒

nežiū-
rint ko 
(į ką)

nors ir…; 
kad ir…

S padal. 
1.1.3.3b

■ asmeniniuose saki-
niuose nuolaidai 
reikšti

Nežiūrint [mažų paja-
mų] : Nors [pajamos ir 
mažos], [jie dar šiaip taip 
verčiasi.]

●
◒

nežiū-
rint ko 
(į ką)

nors ir…; 
kad ir…

S padal. 
1.1.3.3c/
knyg.

□ beasmeniuose saki-
niuose nuolaidai 
reikšti

Nežiūrint [užpuolusių 
amarų] : Kad ir [užpuolė 
amarai], [rožes pavyko 
išauginti.]

spren-
džiant 
iš ko

S padal. 
1.1.3.4

□■ šalutiniam 
veiksmui reikšti

◒ spren-
džiant 
iš ko

spręsda-
mas, -a iš 
ko; ~

S padal. 
1.1.3.4a

■ to paties veikėjo 
šalutiniam veiksmui 
reikšti

Sprendžiant : Spręsdamas 
[iš dabartinių rezultatų,] 
[pranašauju jiems per-
galę.]

◒ spren-
džiant iš 
ko

jei(gu) + 
veiksmažo-
džio asme-
nuojamoji 
forma

S padal. 
1.1.3.4b/
knyg.

□ šalutiniam veiks-
mui reikšti, kai 
veiksmai susiję ne su 
tuo pačiu veikėju

Sprendžiant : Jei spręsime 
(Jei spręstume) [iš rinkėjų 
aktyvumo,] [rinkimus jau 
galima laikyti įvykus.]
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pada‑
lyvis

S padal. 2 šalutiniam veiksmui 
reikšti, kai veikėjai 
sutampa iš dalies

●
◒

daly-
vauti, 
dirbti… 
+ pada-
lyvis

kitokios 
veiksmažo-
dinės 
konst-
rukcijos

S padal. 
1.2.1/knyg.

□■ šalutiniam 
veiksmui reikšti, kai 
ir pagrindinio, ir šalu-
tinio veiksmo atlikėjai 
sutampa iš dalies

[Mūsų grupė ten] dalyva-
vo tobulinant [scenari-
jų] : prisidėjo prie scena-
rijaus tobulinimo (padėjo 
tobulinti scenarijų).

dalyvauti
dirbti
…

●
◒

pada-
lyvis

pusdalyvis; 
veikiamasis 
būtojo lai-
ko dalyvis

S padal. 
1.2.2

šalutiniam veiksmui 
reikšti: a (šalutinio 
veiksmo atlikėjų yra 
daugiau negu pagrin-
dinio) ↔ b (abu 
veiksmus atlieka tas 
pats veikėjas)

Važiuojant : Važiuodamas 
[dairiausi pro langą.]

pada‑
lyvis

S padal. 3 šalutiniam veiksmui 
reikšti, kai padaly-
vio veiksmo subjek-
tas ar objektas kar-
toja sakinio subjek-
tą ar objektą

◓
◒
●

konst-
rukcija 
su pada-
lyviu

dalyvinė 
konstrukci-
ja; ~

S padal. 
3.1

■ šalutiniam veiks-
mui reikšti, kai pada-
lyvio subjektas karto-
ja sakinio subjektą ar 
objektą asmeniniuose 
sakiniuose

Man bedažant [sieną], iš-
girdau [beldimą į duris.] : 
Bedažydamas [sieną,] iš-
girdau [beldimą į duris.];
Jai besirengiant eiti, [ka-
sininkė ją sustabdė.] : Be-
sirengiančią eiti [kasinin-
kė ją sustabdė.]; 
Automobiliui nestojant, 
[policininkai ėmė jį vy-
tis.] : Nestojantį automo-
bilį [policininkai ėmė vy-
tis.] (Kadangi automobilis 
nestojo, [policininkai ėmė 
jį vytis.])
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◓
◒
●

konst-
rukcija su 
padalyviu

dalyvinė 
konstrukci-
ja; ~

S padal. 
3.2

■ šalutiniam veiks-
mui reikšti, kai pada-
lyvio objektas kartoja 
sakinio objektą asme-
niniuose sakiniuose

Nudažius megztinį, jis : 
Nudažytas megztinis 
[susitraukė.]

●
◒

konst-
rukcija su 
padalyviu

dalyvinė 
konstrukci-
ja; ~

S padal. 
3.3

□ šalutiniam veiks-
mui reikšti, kai pada-
lyvio subjektas ar 
objektas kartoja saki-
nio pažyminį asmeni-
niuose sakiniuose

Brolio [reikalus,] jam 
išvykus, : Kai brolis iš-
vyks, [jo reikalus] 
[tvarkys žmona.]313

pada lyvis S padal. 4 veiksmo pagrindui 
reikšti

◓
◒

konst-
rukcija su 
padalyviu

S padal. 
4.1

■ pagrindinio veiks-
mo pagrindui, susiju-
siam su veiksmo sukė-
lėju, be kurio negali 
įvykti veiksmas, reikšti

◓
◒

konst-
rukcija su 
esamojo 
laiko pa-
dalyviu

neveikia-
mojo daly-
vio kons-
trukcija

S padal. 
4.1.1

■ pagrindinio veiks-
mo pagrindui, susiju-
siam su veiksmo sukė-
lėju, be kurio negali 
įvykti veiksmas, reikšti

Vadovaujant žymiajam 
biochemikui : Vadovau-
jama žymiojo bioche-
miko [, ši laboratorija 
sparčiai išgarsėjo.]

◓
◒

konst-
rukcija su 
esamojo 
laiko pa-
dalyviu

kilmininkas 
+ -imas 
(-ymas) 
daiktavar-
džio įnagi-
ninkas; ~

S padal. 
4.1.2

■ pagrindinio veiks-
mo pagrindui, susiju-
siam su veiksmo sukė-
lėju, be kurio negali 
įvykti veiksmas, reikšti

Jums pageidaujant : 
Jūsų pageidavimu 
[pirkinius pristatome 
į namus.]

pada lyvis S padal. 5 daikto požymiui 
reikšti

◓
◒

k onst-
rukcija su 
esamojo 
laiko pa-
dalyviu

daiktavar-
džio kilmi-
ninko 
konstruk-
cija; ~

S padal. 
5.1/knyg.

□ abstraktaus daikto 
požymiui reikšti

[Patvirtinta keletas] 
pakeitimų rašant adre-
są : adreso rašymo pa-
keitimų (pakeitimų, 
kaip rašyti adresą).

313	 Plg.:	Broliui išvykus, jo reikalus tvarkys žmona	–	taip	pat	norma.
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padalyvis S padal. 6 paskirčiai reikšti

●
◒

padalyvis bendraties 
konstruk-
cija; ~

S padal. 6.1 ■ paskirčiai su kai 
kuriais veiksmažo-
džiais reikšti

[Ambra naudojama] 
gaminant kvepalus : 
kvepalams gaminti.

įgyvendinti
naudoti, naudotis

panaudoti
…

padalyvis S padal. 7 priežasčiai reikšti

●
◒

padalyvis dėl ko; ~ S padal. 7.1 ■ užuojautai reikšti, 
nurodant priežastį

[Užjaučiame] žuvus 
[seseriai] : dėl [se-
sers] žūties.

padalyvis S padal. 8 lyginimui reikšti

◓
◒

lyginant palyginti S padal. 8.1 □ lyginimui reikšti Lyginant : Palyginti 
[su praėjusia knygų 
muge, šioje renginių 
dar padaugėjo.]

◓
◒

palyginus palyginti S padal. 8.2 □ lyginimui reikšti Palyginus : Palyginti 
[su jais, mes uždirba-
me mažiau.]

padalyvis S padal. 9

jei(gu) + 
padalyvis

S padal. 9.1;
žr. S jei 2

sąlygai ar nuolaidai 
reikšti

Jei [geriau] pagalvo-
jus, : Jei [geriau] pa-
galvotume, [trečias va-
riantas nereikalingas.]

padalyvis S padal. 10

kad + pa-
dalyvis

S padal. 
10.1;
žr. S kad 3

tikslui reikšti Kad išvengus : Kad iš-
vengtų [susitikimo, ji 
sugalvojo nebūtą prie-
žastį.]

padalyvis S padal. 11

vietoj to, 
kad + pa-
dalyvis

S padal. 
11.1;
žr. S vietoj 
2/vert.

nuolaidai reikšti Vietoj to, kad plepė-
jus : Užuot plepėję 
[, eikit daržo kasti.]
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PUSDA-
LYVIS

S pusdal.

pusda‑
lyvis

S pusdal. 1 šalutiniam veiks-
mui, kuris nė vienu 
momentu nesutam-
pa su pagrindiniu 
veiksmu, reikšti

◓
◒

pusdalyvis ir + veiksma-
žodžio asme-
nuojamoji for-
ma; ~

S pusdal. 
1.1

■ to paties veikėjo 
veiksmui, vykstan-
čiam po pagrindinio 
veiksmo, reikšti

[Sprogo vamzdis,] 
patvindydamas : ir 
patvindė [kelis bu-
tus.] ([Sprogęs 
vamzdis] patvindė 
[kelis butus.])

◓
◒

pusdalyvis veikiamasis 
būtojo laiko 
dalyvis

S pusdal. 
1.2

■ ankstesniam to 
paties veikėjo šalu-
tiniam veiksmui 
reikšti

[Pradėjo studijuoti 
doktorantūroje,] pa-
sirinkdamas : pasi-
rinkęs [mažai kieno 
tirtą temą.]

pusda‑
lyvis

S pusdal. 2 ypatybei reikšti

◒ pusdalyvis veikiamasis 
esamojo laiko 
dalyvis; ~

S pusdal. 
2.1

■ ypatybei reikšti, 
kai pagrindinį 
veiksmą veikėjas 
patiria iš šalies

[Ji buvo nufoto-
grafuota] besikaitin-
dama : besikaitinanti 
[paplūdimyje.]

iš DVK sukauptų pavyzdžių, rodančių įvairuojančią neasmenuojamųjų veiksmažodžio for-
mų vartoseną, kiek mažiau kaip trečdalį (apie 28 proc.) sudaro įvairūs ĮnKR sąvade pateik-
ti dalyvių vartojimo atvejai, pusdalyvių – apie 4 proc., o du trečdalius (apie 68 proc.) – pa-
dalyvių vartojimo pavyzdžiai, ir jų aptikta šimtai.

[S padal. 1.1.1]. Pats paprasčiausias nenorminis atvejis – padalyvis asmeniniuose 
sakiniuose aplinkybei, kylančiai iš to paties veikėjo veiksmo (arba kitaip – šalutinio veiks-
mo), reikšti – taisomas nuo jablonskio laikų kaip slavų kalbų poveikio rezultatas (žr. 
Piročkinas 1986: 143–144). tačiau realioji norma formuojasi kita kryptimi. tai ilgas pro-
cesas, kuriame kodifikuota norma iš esmės palaikoma kalbos tvarkybos (ypač redagavi-
mo, o nuo XX a. pabaigos – įtraukiant ir į DKKS) pastangomis, o padalyvis, nesvarbu, 
kiek veikėjų yra sakinyje, tampa realiąja norma. Pastarųjų metų viešoji laisvoji ir reda-
guojamoji vartosena rodo, kad šios variacijos narių – padalyvio : dalyvio, pusdalyvio 
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funkcijos labai pastebimai niveliuojasi. Dalis kalbos vartotojų šių veiksmažodžio formų 
skirtumo nesuvokia. galima rasti žiniasklaidos tekstų, kur padalyvis yra visiškai išstūmęs 
norminius raiškos būdus:

„tikra tiesa, kad galima didinti smegenų efektyvumą. Kitaip nebūtų prasmės eiti į moky-
klą ar kažko mokytis. Mokantis naujų dalykų užmezgame naujų ryšių smegenyse, tačiau, 
kalbant apie minčių skaitymą ir levitaciją, tai yra mokslinė fantastika. <…>
Jaučiant tuos pačius simptomus, du žmonės gali padaryti visai skirtingas išvadas. <…> 
„ir tai itin svarbu, nes labai dažnai vidutinio ar vyresnio amžiaus žmonės, patiriantys 
klausos sutrikimus, į juos nekreipia dėmesio ir nesiima korekcijos priemonių. tačiau 
susidūrus su klausos problemomis, žmogus negali taip aktyviai dalyvauti protinėse 
veiklose, palaikyti pokalbio, jis socialiai izoliuojasi, prasideda atminties problemos. Įsi-
dėjus korekcines priemones ir pasitaisius klausą, šią riziką galima sušvelninti“, – patarė 
pašnekovė. <…>
Kasdien savo smegenims galime padėti sveikai maitinantis, judant, prižiūrint savo krau-
jotaką ir labai svarbu – gerai išsimiegant. (delfi.lt, 2020-01-26)

nenorminių padalyvio atvejų galima aptikti net kultūros savaitraščio „literatūra ir me-
nas“ skelbiamame interviu su vertėja – abiejų pašnekovų kalboje:

 
[Žurnalistas:] Klausantis jūsų susimąsčiau apie onomatopėjas. japonai jas vartoja, ir labai 
gausiai…
<…>
[Vertėja:] nebelieka iššūkio, paslapties. Pastebėjau, jog verčiant H. Murakami kūrinius 
suprantu, kad tekstas yra kitas, veikėjai kiti, pagrindinė mintis kita, bet jausmas toks, 
tarsi tai jau dariau. nebelieka naujų žodžių, formų. (Literatūra ir menas, 2022-03-04)

apstu pavyzdžių, kur akivaizdu, kad pagrindinį ir šalutinį veiksmą atlieka tas pats 
sakinio veikėjas, – to reikalauja paprasčiausia gyvenimo logika. ir kaip tik tokie atvejai 
rodo silpstančias dalyvių ir pusdalyvių pozicijas, nes vietoj jų atsiranda padalyvis:

Paaiškėjo, kodėl išgėrus daugiau alkoholio, žmogus nieko neatsimena [antraštė] (delfi.lt, 
2011-07-08)

atlikimas: atsistokite nugara į standartinę kėdę, ištieskite rankas priešais save, bei pakel-
kite vieną tiesią koją į priekį. Stovint ant vienos kojos pabandykite kuo lėčiau atsisėsti ant 
kėdės. (delfi.lt, 2018-10-16)

ne paslaptis, kad kava, žalia arbata bei pieno produktai slopina geležies pasisavinimą, tad 
valgant jautienos kepsnį su grietinėlės padažu, geležies mes nepasisavinsime. (lrytas.lt, 
2022-04-20)
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(delfi.lt, reklama, 2021-05-07)

Vos užuodus naminių kotletukų kvapą nostalgiškai beveik visi sugrįžta į vaikystę. (tv3.lt, 
2019-07-23)

Kaukės nepatogios, todėl neatmetama, kad efektas bus priešingas – norint ją pasitaisyti 
nešvariomis rankomis paliesime veidą. Beje, užkratą galima pernešti ir nusimant ar užsi-
dedant kaukę. (delfi.lt, 2020-03-29)

(delfi.lt, 2021-08-19)

Daug užsikrėtusiųjų net ir pasveikus susiduria su liekamaisiais reiškiniais, tad niekada 
negali žinoti, kaip liga paveiks būtent tave ir kaip ji baigsis. (delfi.lt, 2020-12-28)

analizė atskleidė, kad žmogus, kuris kramtė nedidelį gabalėlį beržo deguto, buvo tamsios 
odos ir tamsių plaukų moteris mėlynomis akimis. antropologai ją praminė lola ir nustatė, 
kad prieš kramtant gumą ji valgė antieną ir lazdyno riešutus. (lrytas.lt, 2020-01-11)

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1007451/nostalgiski-kotletukai-pagal-rita-vos-uzuodus-kvapa-ims-tisti-seiles
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(delfi.lt, 2022-05-08)

Kaip pasakoja ekspertas, į automobilio saloną vagys dažniausiai patenka išdaužus durų 
stiklą bei atrakinus automobilį iš vidaus. (lrytas.lt, 2022-05-13)

normos nestabilumą rodo du ženklai: variacijos tame pačiame tekste (1) ir persistengimo 
klaidos, kai sakinyje reikia padalyvio, bet, vengiant jo klaidos, pavartojama tam sakiniui 
netinkama kita neasmenuojamoji veiksmažodžio forma (2), pavyzdžiui:

(1) 

(delfi.lt, 2022-04-20)

(2)  
Važiuodamas iš paskutinio greičio ruožo Utenos link, kur vyko apdovanojimų ceremonija, 
jo automobiliui netikėtai nuleido padangą. Kadangi per lenktynes patruliavo daug policijos 
ekipažų šis susistabdė vieną jų ir paklausė, ar netyčia neturėtų 17 dydžio rakto. Pasiteira-
vęs policijos pareigūnų, šių pirmas klausimas buvo: „Kaip tu jautiesi?“. Vaikinas iš karto 
suprato, kad šie jam lieps pasitikrinti savo girtumą. (balsas.lt, 2014-01-26)

ne pagal savo funkciją vartojamas padalyvis gali klaidinti, kai nebūna akivaizdžiai aiš-
ku, kiek yra sakinio veikėjų. taigi tokiais atvejais patiriama komunikacinių nuostolių, 
pavyzdžiui:
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(15min.lt, 2021-12-04)

iš straipsnio antraštės atrodytų, kad keliautojas važiavo ne vienas. tačiau kontekstas toks: 
„jis net savo 32-ąjį gimtadienį rugsėjo 15 dieną atšventė kelyje vienas, adrijos jūros pakran-
tėje stodamas kas 10 kilometrų ir lepindamasis kokiu saldėsiu.“ tokių pavyzdžių nėra reta.

[S padal. 3]. Kitas itin dažnas su dabartine kodifikacija besikertantis reiškinys – 
padalyvio vartojimas asmeniniuose sakiniuose šalutiniam veiksmui reikšti, kai padalyvio 
veiksmo subjektas ar objektas kartoja (atliepia) pagrindinio sakinio subjektą ar objektą, 
pavyzdžiui:

1815 metų balandžio mėnesį indonezijoje įvyko vienas galingiausių žmonijos istorijoje ugni-
kalnių išsiveržimų – tamboros ugnikalnio išsiveržimas. Įvykis pražudė dešimtis tūkstančių 
žmonių pietryčių azijoje, o į stratosferą išmetė didžiulį kiekį pelenų. Šiam pelenų debesiui 
keliaujant per visą pasaulį, jis užstojo Saulės spindulius, dėl ko temperatūra atvėso 3 laips-
niais, o kitais metais sukėlė dar nematytas orų anomalijas. (lrytas.lt, 2020-10-24)

naudininką, susijusį su padalyviu (cituotame pavyzdyje – debesiui keliaujant), jablonskis 
vadina savaiminiu naudininku ir nurodo, kad jis sakinyje negalintis atliepti veiksnio ar 
papildinio (žr. Piročkinas 1986: 144–145) (cituotame pavyzdyje – veiksnio jis). norminė-
je vartosenoje šiuo atveju padalyvis keičiamas pusdalyviu: debesis keliaudamas užstojo, 
kai kada – neveikiamuoju dalyviu (jeigu veikėjas nėra aktyvus) ar šalutiniais sakiniais.

Vis dėlto norma nelaikomų šio sisteminio tipo variantų su padalyviu ir jo valdomais 
linksniais vartosenoje itin daug, plg.:

Vaikui augant jis tampa ir santykio centru. „Vyras ir žmona pasislepia po tėčiu ir mama, 
kas gerokai griauna santykį, nes labiau rūpinamasi vaiko gerove“, – pabrėžia psichologė. 
(lrt.lt, 2021-12-05)
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itin daug dėmesio sulaukė atradimas, kad neįprasčiausi australijos gyvūnai ančiasnapiai 
juos apšvietus ultravioletiniais spinduliais, švyti žaliai. (lrytas.lt, 2021-01-10)

tuo metu Vilniuje, Ukmergės g., prekybos centro „Senukai“ pirkėjai tikrinami dar jiems 
neįėjus į vidų. (lrytas.lt, 2021-09-13)

B.Kairytės-Važgienės teigimu, nereikėtų bijoti dažytų gėlių. Gėlės dažomos jas laistant 
tam tikru vandeniu. (lrytas.lt, 2022-04-17)

Dabar XXi amžius ir sodiname žemaūgį medelį, kuris pradeda augti iš karto jį pasodinus. 
(delfi.lt, 2022-04-23)

Kadangi padalyvis, vienas ar su priklausomais žodžiais, dažnai eina laiko aplinkybe, 
ktos (norminės) raiškos priemonės, ypač vietoj padalyvinės konstrukcijos teikiamas 
pažyminys, reikiamą veiksmų eiliškumo reikšmę prislopina (žr. 32-ą lentelę). 

32 lentelė. Nenorminis laiko aplinkybe einantis padalyvis 

ir norminiai atitikmenys

Autentiški nenorminiai 
pavyzdžiai su padalyviu

Bendrinės kalbos normas 
atitinkanti raiška

Transportuojant drėgnas servetėles šaltuoju 
metų laiku, jos suledėja. (15min.lt, 2015-08-22)

Transportuojamos šaltuoju metų laiku, 
drėgnos servetėlės suledėja.

Nuotraukas užfiksavus, jos apdorojamos 
kompiuteriu ir paruošiamos „google Maps“, 
t. y. „susiuvamos“ į panoramas, specialia 
technologija uždengiami žmonių veidai ir kita 
asmeninė informacija, kad nebūtų identifikuo-
jami praeiviai bei automobilių valstybinės re-
gistracijos numeriai. (delfi.lt, 2021-05-23)

Užfiksuotos nuotraukos apdorojamos 
kompiuteriu <...>.

Kai nuotraukos užfiksuojamos, jos apdo-
rojamos kompiuteriu <...>.

Stabilizavus sužeistąjį, jis kariniu transportu 
arba greitąja medicinos pagalba išvežamas į 
vieną iš vis dar veikiančių Kyjivo ligoninių. 
(15min.lt, 2022-03-21)

Stabilizuotas sužeistasis kariniu trans-
portu arba greitąja medicinos pagalba iš‑
vežamas <...>.
Kai sužeistasis stabilizuojamas, jis kariniu 
transportu arba greitąja medicinos pagalba 
išvežamas <...>.

ar šios rekomendacijos reikėtų laikytis, net 
jeigu po skiepo pakyla aukšta temperatūra, o 
ją numušus ši po poros valandų vėl pakyla? 
(delfi.lt, 2021-05-08)

<...> laikytis, net jeigu po skiepo pakyla 
aukšta temperatūra, o numušta po poros 
valandų vėl pakyla?
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Autentiški nenorminiai 
pavyzdžiai su padalyviu

Bendrinės kalbos normas 
atitinkanti raiška

jei žuvies nusiperkame per daug ir ją užšaldo-
me, atšildžius ją, ši neišlaiko visų skoninių 
bei maistinių savybių, nes tik pramoniniu 
būdu šaldoma žuvis gali išlaikyti savo mais-
tingumą. (delfi.lt, 2021-03-12)

jei žuvies nusiperkame per daug ir ją užšal-
dome, atšildyta ji neišlaiko visų skoninių 
bei maistinių savybių <...>.
jei žuvies nusiperkame per daug ir ją užšal-
dome, o paskui atšildome, ji neišlaiko visų 
skoninių bei maistinių savybių <...>.

Patvirtinus minėtą aktą, jis padės nukreipti 
privačias investicijas į veiklą, padedančią 
neut ralizuoti poveikį klimatui. (alfa.lt, 
2022-02-02)

Patvirtintas minėtas aktas padės nukreipti 
privačias investicijas į veiklą, <...>.
Kai minėtas aktas bus patvirtintas, jis 
padės nukreipti privačias investicijas 
į veiklą, <...>.

aišku, ir tada folkloras kisdavo, nes, užmir-
šus kokį nors dainos žodį, jis buvo nesunkiai 
pakeičiamas kitu. (Savaitė, 2022-06-30)

aišku, ir tada folkloras kisdavo, nes, jeigu 
būdavo užmirštamas koks nors dainos žo-
dis, jis buvo nesunkiai pakeičiamas kitu.
aišku, ir tada folkloras kisdavo, nes, už-
miršus kokį nors dainos žodį, būdavo ne-
sunku jį pakeisti kitu.

norint išlaikyti laiko reikšmę (veiksmų eiliškumą), reikėtų vartoti šalutinį laiko (ar kar-
tais sąlygos) dėmenį arba asmeninį sakinį versti beasmeniu, o tai kartais būna ne tokia 
taupi ir patogi raiškos forma kaip padalyvis, ypač sakytinėje kalboje. tai gali būti viena 
iš priežasčių, kodėl padalyvis kalbos vartotojams čia atrodo reikalingas.

Kas apskritai lemia tokius ryškius neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų varto-
jimo pokyčius? Prielaidų pirmiausia sudaro pati kalbos sistema. Yra mažiausiai trys 
vadinamosios pilkosios sritys, kur padalyvio atliekamas funkcijas ne visada galima 
aiškiai apibrėžti.
1)  Kartais net iš konteksto nebūna aišku, kiek veikėjų teksto autorius turi galvoje, 

taigi padalyvis gali būti vartojamas taisyklingai, bet skaitytojas ar klausytojas to 
negali nustatyti, pavyzdžiui:

Prieš pereinant prie programų analizės, pradėsiu nuo dviejų bendresnių pastebėjimų. 
(15min.lt, 2016-09-21)

Kalbant rimčiau, suprantu, kad technologiniai pokyčiai atveria daug naujų galimybių. tai 
liečia mūsų ekonominį gyvenimą, gamybą. (delfi.lt, 2018-03-05)

90 procentų pirkinių išsirenku ir įsigyju internetu, ryte geriant kavą. (delfi.lt, 2022-04-29)
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2)  gali būti vartojama trumpoji moteriškosios giminės būtojo kartinio laiko dalyvio 
forma, kuri formaliai sutampa su būtojo laiko padalyviu [S dal. 7]. laisvuosiuose 
stiliuose tokių trumpųjų formų nėra reta (žr. Vaskelienė 2014: 360–376), tad variaci-
joms susidaryti prielaidos palankios. tačiau ne visada aišku, ar tai padalyvio klaida, 
ar norminis dalyvis, ypač jeigu žinoma, kad teksto stilius – laisvasis, o autorė yra 
moteris arba autoriaus lytis nežinoma, plg. tris skirtingų atvejų grupes:

(1)
Nutolus laiku ir fiziškai nuo vietos, o į ją grįžus daug ką pamatai kitaip: netikėtai pasi-
keičia masteliai, tekstūros, apšvietimas ima rodytis kitoks. taip jausdavausi, kai vis rečiau 
užsukdavau į lentvarį. (Literatūra ir menas, 2019-06-28; teksto autorė moteris)

Socialiniuose tinkluose plinta jautri seselės žinutė: po 48 pamainos parduotuvėje neradus 
maisto apsipylė ašaromis [antraštė] (delfi.lt, 2020-03-21)

(2)
„Čia yra premjero sprendimas. Visų pirma, kandidatūra turi tikti premjerui. iki kokio lygio 
ji derinama su partneriais, šiandien, nepasikalbėjus su premjeru, negalėčiau pasakyti“, – 
sakė t. B<...>. (15min.lt, 2019-01-04, premjero patarėjas)

ėmė jaudulys, bet užsidėjus akinius nuo saulės, iškart pasijutau geriau, nes po jais bent 
iš dalies galima paslėpti savo identitetą. (delfi.lt, 2017-11-18, fotografas)

(3)

(delfi.lt, 2022-05-25, teksto autorė moteris)

Pirmosios grupės pavyzdžiai formaliai yra taisyklingi (jeigu darome prielaidą, kad lais-
vuoju stiliumi vartojama trumpoji dalyvio forma). antrosios grupės pavyzdžiuose norma 
pažeista, nes vartojamas padalyvis. trečiosios grupės pavyzdžio pirmajame sakinyje 
padalyvio norma taip pat pažeista, o antrasis atvejis (tapus mama) patenka į pilkąją 
sritį, nes jį galima traktuoti abejopai (ir kaip sutrumpėjusį dalyvį, ir kaip padalyvį).
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3)  Kai kurie apibrėžtos semantikos padalyviai, pavyzdžiui, nedelsiant, nepaisant, spren-
džiant, yra linkę prieveiksmėti, taigi ilgainiui netenka neasmenuojamajai veiksma-
žodžio formai būdingų gramatinių požymių. Šis procesas trunka ilgą laiką, tad ir 
kodifikacija svyruoja (žr. KP S 3 2003: 15–17), o vartosena įvairuoja:

Nepaisydama Šiaurės Korėjos provokacijų, pasak jaV pareigūnų, Amerika neketina nau-
doti savo karinės jėgos prieš Šiaurės Korėją branduolinio bandymo arba raketos paleidimo 
atveju. <...> Pasak jų, administracija nedelsdama ir pabrėžtinai didins spaudimą Pchen-
janui, padedant Pekinui. (tv3.lt, 2017-04-16)

Nepaisant jauno amžiaus, šis vyriškis jau spėjo ne tiktai įkurti daugybę bendrovių, tapti 
lobistu, bet ir pasipuikuoti prezidento gitano nausėdos ir jo pirmtakės Dalios grybauskai-
tės draugijoje. (lrytas.lt, 2020-08-27)

Specialistai rekomenduoja, kad, organizuojant darbą, turėtų būti valdomi darbuotojų srau-
tai, o darbuotojams pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiams, jie 
nedelsiant turėtų vykti namo. (delfi.lt, 2020-09-01)

DVK fiksuotas atvejis, kai lygiai tas pats tekstas paskelbtas keliuose naujienų portaluose, 
ir viename iš jų toks prieveiksmėjantis padalyvis pakeistas pusdalyviu:

Perkūnijai užklupus maudantis, žvejojant ar besiirstant valtimi, nedelsiant skubėkite į 
krantą. (delfi.lt, 2015-07-08)

Perkūnijai užklupus maudantis, žvejojant ar besiirstant valtimi, nedelsdami skubėkite į 
krantą. (alfa.lt, 2015-07-08)

aiškinantis neasmenuojamųjų veiksmažodžių sistemos pokyčių priežastis, taip pat nerei-
kėtų atmesti kitų kalbų poveikio galimybės. Ypač praverstų lyginamasis kiekybinis ori-
ginaliuose ir verstiniuose tekstuose (net mašininio vertimo) vartojamų šių formų tyrimas.

Dar viena hipotezė – gal ir nedažnas, bet sąmoningas vengimas rinktis neasmenuo-
jamąsias kaitomas veiksmažodžio formas (dalyvį ir pusdalyvį) tada, kai gali atrodyti 
neparanki šiomis formomis reiškiama giminės kategorija. Padalyvis giminės atžvilgiu 
yra neutralus, taigi gali atrodyti „patogesnis“ nei dalyvis ar pusdalyvis, kuriuos vartojant 
reikia rinktis vyriškosios ar moteriškosios giminės formas, kartais ir derintis prie mišrios 
ar vien moteriškos auditorijos, pavyzdžiui:

D. grossas patarė, kaip greičiau sudrėkinti odą: „Nusiprausus ir nusišluosčius [nusiprau-
sę ir nusišluostę? nusipraususios ir nusišluosčiusios?] užtepkite drėkinamojo kremo per 
30 s. <...>“. (delfi.lt, 2018-05-20)
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Paruoškite baltąjį padažą: keptuvėje išlydykite sviestą, jame lengvai apkepkite kelis šaukš-
tus miltų ir lėtai pilant [pildami? pildamos?] pieną maišykite, kol pradės lengvai tirštėti. 
(delfi.lt, 2018-11-03)

Padalyvio pasirinkimas panašiose pozicijose, kai norma nėra tvirta, gali būti ir ne visai 
sąmoningas – paprasčiausiai atliepiantis bendruosius kalbos vartojimo polinkius rinktis 
tokias raiškos priemones, kurios reikalauja mažiausiai pastangų.

Kita vertus, dėl vertimo iš anglų kalbos neasmenuojamąsias veiksmažodžių formas, 
kurios eina paprastomis arba išplėstinėmis aplinkybėmis, iš vartosenos stumia šalutiniai 
dėmenys (žr. [S kai 1/vert.], poskyryje 2.4.4. Sakinio dalių ir sakinių jungimas, sakinių 
sudarymas). taigi vyksta ryškus, tik, suprantama, ilgai trunkantis tradicinės lietuviško 
sakinio struktūros persigrupavimas.

2.4.4. Sakinio dalių ir sakinių jungimas, sakinių sudarymas

Ši Sąvado dalis ĮnKR formos atžvilgiu labai nevienoda. nemažai variantų galėtų tikti 
leksikai – tai ne savo reikšme ir ne savo funkcijomis vartojami jungtukai ar jungiamieji 
žodžiai, taip pat kiti žodžiai, kurie vartosenoje yra įgavę jungtukų funkcijas. Pastarieji 
dažniausiai gali būti laikomi ir vertiniais (pvz.: taip kad; kas liečia, kaip pavyzdžiui ir 
kt.), taigi susikerta du klasifikavimo kriterijai: pagal formą tai leksikos vienetai, pagal 
funkcijas sakinyje – jungtukai, jungiamieji žodžiai ar įterpiniai. taip pat greta jungtukų 
ir jungiamųjų žodžių dažnai sąlygiškai aptariamos ir šalutinius sakinių dėmenis su pri-
jungiamaisiais jungtukais ar jungiamaisiais žodžiais sudarančios konstrukcijos, pavyz-
džiui: kad + bendratis, kad + padalyvis; idant + bendratis; jei(gu) + bendratis, jei(gu) + 
padalyvis; vietoj to + kad + bendratis, vietoj to + kad + padalyvis ir kt.

„Kalbos patarimuose“ (KP S 3 2003: 23) kaip dvi išimtys prie šių variantų priskir-
ti priešdėlius be- ir ne- turintys veiksmažodžiai, kurie šalutiniuose nuolaidos sakiniuo-
se varijuoja su šiais veiksmažodžiais be priešdėlių ir kitais šios rūšies sakinių prijungi-
mo būdais. 

Šiuos ĮnKR galima pateikti dvejopai: 1) abėcėliškai; 2) pagal reikšmes (funkcijas) ir 
jungiamų sakinių ar sakinio dalių ypatumus. nė vienas iš tų būdų nėra be trūkumų. 
Sąvade laikomasi abėcėlinio principo. Sisteminis tipas [S jung.] pirmiausia konkretinamas 
nurodant jungtuką ar jungiamąjį žodį, o tik paskui prireikus numeruojama pagal smul-
kesnius sisteminius potipius.

Didžioji dalis jungiamųjų žodžių ar konstrukcijų, vartojamų sakiniams ar sakinio 
dalims jungti ar sudaryti, variacijų viešojoje lietuvių kalbos vartosenoje gyvuoja ištisus 
dešimtmečius kaip rusų kalbos poveikio rezultatas. Pastaruosius keletą dešimtmečių kai 
kurios iš jų (pavyzdžiui, kad su bendratimi tikslui reikšti) padažnėjo, iš substandarto 
įsiliedamos į neredaguojamus ar sakytinę kalbą cituojančius žiniasklaidos tekstus. tačiau 
vienas reiškinys yra gana naujas, atėjęs per vertimus iš anglų kalbos.
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Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrindas 
ir norminė ĮnKR 

vertė

Konkreti įvairuojančių 
reiškinių a : b raiškaĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

IV. SINTAKSĖ S

4. SaKinio Da-
liŲ iR SaKiniŲ 
jUngiMaS

Jungtukai, jun-
giamieji žo-
džiai ir kt.

S jung.

be- S be‑ nuolaidai reikšti

●
◒

be- (veiksmažo-
džių priešdėlis)

Ø; ~ S be- 1 □ nuolaidai reikšti 
šalutiniuose nuolai-
dos sakiniuose

Kur beieškojau : Kad 
ir kur ieškojau [, ne-
radau.]

bei S bei sujungiamasis 
jungtukas sakinio 
dalims jungti

●
◒

bei ir S bei 1 ■ vienarūšėms saki-
nio dalims, reiškian-
čioms tolimas ar ne-
panašias sąvokas, 
jungti

[Tada jis labai] sku-
bėjo bei : ir [bėgda-
mas laiptais] pametė 
[dokumentus.]

bet S bet sujungiamasis 
jungtukas

● bet o S bet 1 □ skirtingų daly-
kų gretinimui, o ne 
priešpriešai reikšti314

[Paukščių gripas – ne 
medicininė], bet : o 
[politinė problema.];
[Tai ne grožinės lite-
ratūros kūrinys], 
bet : o [knyga, pa-
remta autorės gyveni-
mo istorija.]

314	 Tarp	 sujungiamųjų	 priešpriešinių	 jungtukų	bet ir o	 esama	 subtilaus,	 gramatikų,	 regis,	 neaprašyto	 skirtumo.	 Šiedu	
jungtukai	nėra	visiški	sinonimai	(dubletai),	ir	kartais	vartosenoje	jungtukas	bet	patenka	į	jungtukui	o,	kuris	turi	ne	tik	
priešinamąją,	bet	ir	gretinamąją	reikšmę	(žr.	LKG	1971:	666),	būdingą	poziciją.
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dar 
daugiau

S dar jungtuko 
reikšme

◓ dar dau-
giau

maža to; ne-
gana to

S dar 1 □■ sakiniams 
jungti

[Naujoji sistema pasiteisi-
no.] Dar daugiau : Nega-
na to, [paskatino darbuo-
tojų savarankiškumą.]

dėl to, kad S dėl to tikslui reikšti

◓ dėl to, kad tam, kad; ~ S dėl to 1 ■ tikslui reikšti [Jis grįžo anksčiau dėl to, 
kad apsitvarkytų [butą.] : 
tam, kad (kad) apsitvar-
kytų [butą] (apsitvarkyti 
[buto]).

gi S gi jungtuko reikš-
me

gi S gi 1 ■ priešpriešai 
reikšti

◓
◒

gi o; bet; tačiau S gi 1.1 ■ priešpriešai 
reikšti, siejant 
sudėtinio saki-
nio dėmenis

Vyrai [šnekučiavosi kie-
me], moterys gi : o mote-
rys [susispietė valgoma-
jame.]

◓
◒

gi o; bet; tačiau S gi 1.2 ■ priešpriešai 
reikšti, siejant 
savarankiškus 
sakinius

[Projektas taip ir liko ne-
baigtas]. Gi : O [mums 
teko pradėti iš naujo.]

idant S idant prijungiamasis 
jungtukas tiks-
lui reikšti

●
◒

idant + 
bendratis

idant + taria-
moji nuosaka; 
kad + taria-
moji nuosaka; 
norint (norė-
damas, -a) + 
bendratis; 
bendratis

S idant 1 ■ tikslui reikšti [Jis sušaukė stiprių vyrų 
būrį,] idant išvaduoti : 
kad išvaduotų [į nelaisvę 
patekusį brolį.]
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●
◒

idant + pa-
dalyvis

idant + tariamo-
ji nuosaka; kad 
+ tariamoji nuo-
saka; norint 
(norėdamas, -a) 
+ bendratis; 
bendratis

S idant 2 ■ tikslui reikšti [Reikėjo išstudijuoti 
nemažai mūšių aprašy-
mų,] idant perpratus : 
norint perprasti [priešų 
veiksmus.]

ir S ir sujungiamasis 
jungtukas sti-
prinamosiose 
konstrukcijose

◓
◒

ir įžymio kilmi-
ninkas su atitin-
kamu linksniu

S ir 1 ■ stiprinamo-
siose konstruk-
cijose su karto-
jamais skaitvar-
džiais ir kiekio 
reikšmės daikta-
vardžiais

[Gatvėmis traukė] šimtai 
ir šimtai : šimtų šimtai 
[žmonių.]

minios ir minios
šimtai ir šimtai
tūkstančiai ir tūkstančiai
...

◓
◒

ir Ø; ~ S ir 2 ■ stiprinamo-
siose konstruk-
cijose su karto-
jamais kiekio ar 
būdo reikšmės 
prieveiksmiais

[Pinigų šiemet skirta] la-
bai ir labai : labai labai 
[nedaug.]

daug ir daug
labai ir labai
žymiai ir žymiai
...

◒ ir ~ S ir 3 ■ stiprinamo-
siose konstruk-
cijose su laiko 
prieveiksmiu 
nuolat

[Ji] nuolat ir nuolat : 
nuolat (vis) [čia vaikšto.]

◓
◒

ir ~ S ir 4 □ stiprinamo-
siose konstruk-
cijose su karto-
jamomis dalely-
tėmis

Vėl ir vėl : Vis (Nuolat) 
[prisimenu tą rudenį.]

dar ir dar
vėl ir vėl
...
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jei(gu) S jei prijungiamasis 
jungtukas

◓
◒

jei(gu) + 
bendratis

jei(gu) + taria-
moji nuosaka; 
jei(gu) + būsi-
masis laikas; ~

S jei 1 ■ sąlygai reikš-
ti

Jeigu važiuoti : Jeigu va-
žiuotume (Jeigu važiuo-
sim) [į tą šventę, turim 
gerai pasiruošti.]

●
◒

jei(gu) + 
padalyvis

jei(gu) + taria-
moji nuosaka; 
jei(gu) + būsi-
masis laikas; ~

S jei 2 ■ sąlygai ar 
nuolaidai 
reikšti

Jeigu pasukus : Jeigu pa-
suktume (Pasukę) [tuo 
keliu, sutaupytume pusva-
landį.]

◓
◒

jei(gu)…, 
tai

Ø; o S jei 3 ■ priešinimui 
reikšti

Jeigu vakar [dar šalo], 
tai šiandien : Vakar [dar 
šalo,] o šiandien [sulauk-
sime atodrėkio.]

jog S jog prijungiamasis 
jungtukas tiks-
lui reikšti

◓
◒

jog kad S jog 1 ■ šalutiniams 
tikslo sakiniams 
prijungti315

[Išstudijavome žemėlapį,] 
jog nepaklystume : kad 
nepaklystume.

ką S ką prijungiamasis 
jungtukas 

◓ ką kuris, -i; kur S ką 
1/psn.

■ šalutiniuose 
pažyminio sa-
kiniuose

[Tas žmogus,] ką : kuris 
(kur) [vakar buvo atėjęs, 
nebepasirodė.]

◓ ką S ką 
2/psn.

■ sąlygai (su 
nuolaidos ats-
palviu) reikšti

Ką [kitų prašysiu] : Jei 
[kitų reikia prašyti,] [ge-
riau pati nueisiu.]

kad S kad prijungiamasis 
jungtukas 

◓
◒

kad + 
bendratis

kad + tariamoji 
nuosaka; norint 
(norėdamas, -a) 
+ bendratis

S kad 
1/vert.

■ tikslui reikšti Kad patekti : Norint pa-
tekti [pas gydytoją, reikia 
užsirašyti iš anksto.]

315	 Dėl	jungtuko	jog	priežasčiai	reikšti	realiosios	normos	ir	kodifikacijos	žr.	Judžentis	2009:	77–90.
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●
◒

kad + 
bendratis

kad + taria-
moji nuosaka; 
~

S kad 2 ■ šalutiniams pa-
pildinio sakiniams 
su tikslo atspalviu 
reikšti

[Prašom balsuoti už 
tai,] kad patvirtinti : 
kad patvirtintume 
[komisijos spren-
dimą.]

◓
◒

kad + 
pada-
lyvis

kad + taria-
moji nuosaka; 
norint (norė-
damas, -a) + 
bendratis; 
bendratis; ~

S kad 3 ■ tikslui reikšti Kad gavus : Kad būtų 
gauta [paramos, rei-
kia rašyti paraišką 
fondui.]

kad S kad 4; 
žr. S vietoj 1 

nuolaidai reikšti Vietoj to, kad kriti-
kuoti : Užuot kritika-
vę [, pasakytų, ką to-
liau daryti.]

kad S kad 4; 
žr. S vietoj 2

nuolaidai reikšti Vietoj to, kad sėdė-
jus : Užuot sėdėjęs 
[namie, eitum kur pa-
sivaikščioti.]

kadangi S kadangi prijungiamasis 
jungtukas 

●
◒

kadangi nes S kadangi 
1/knyg.

□ šalutiniam prie-
žasties sakiniui, ei-
nančiam po pagrin-
dinio, prijungti

[Darbas užtruko,] 
kadangi : nes [atsira-
do nenumatytų sun-
kumų.]

kai S kai prijungiamasis 
jungtukas 

◒ kai ir; ~ S kai 1/vert. ■ dviem veiksmams 
gretinti

[Du nuotykių ieškoto-
jai bastosi po Alias-
ką,] kai : ir [vienas iš 
jų dingsta be žinios.]

kai dėl S kai dėl prijungiamasis 
jungtukas 

◓
◒

kai dėl o; o dėl; dėl; 
~

S kai dėl 1;
dar žr. S kas 
dėl 1

■ atžvilgiui reikšti Kai dėl : O dėl 
[straipsnio pabaigos – 
ją patrumpinsiu.]
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kai tuo 
tarpu

S kai tuo 
tarpu

gretinimui ir nuo-
laidai reikšti

kai tuo 
tarpu

nors; ~ S kai tuo tarpu 
1; žr. S tuo tar-
pu kai 1

gretinimui ir nuo-
laidai reikšti

[Jie tik barasi,] tuo 
tarpu kai : nors (o) 
[galėtų imtis ko nors 
naudingo.]

kaip S kaip prijungiamasis 
jungtukas 

◓
◒

kaip kai S kaip/trm. ■ šalutiniams laiko 
sakiniams prijungti

Kaip : Kai [tik išgirsi 
skambutį, bėk atida-
ryti durų.]

kaip ne 
kaip

S kaip ne kaip nuolaidos įterpi-
niams reikšti

●
◒

kaip ne 
kaip

šiaip ar 
taip; ~

S kaip ne kaip 
1/vert.

■ nuolaidos įterpi-
niams reikšti

Kaip ne kaip : Šiaip 
ar taip [, jie mums gi-
minės.]

kaip ne 
keista

S kaip ne keis-
ta

nuolaidai reikšti

kaip ne 
keista

kad ir keis-
ta; ~

S kaip ne keis-
ta/vert.; žr. S 
ne- 1.1/vert.

nuolaidai reikšti [Jis,] kaip nekeista : 
kad ir keista [, atėjo.]

kaip pa-
vyzdžiui

S kaip pavyz-
džiui → l vert.

įterptiems priedė-
liams jungti

◓
◒

kaip pa-
vyzdžiui

pavyzdžiui S kaip pavyz-
džiui 1/vert. → 
l vert.

■ įterptiems prie-
dėliams jungti

[Šiuos įterpinius,] 
kaip pavyzdžiui : pa-
vyzdžiui [, žodį „re-
gis“, skiriame kab-
leliais.]

kaip..., 
taip

S kaip, taip gretinimui reikšti

◓
◒

kaip..., 
taip

tiek..., tiek; 
ir..., ir

S kaip, taip 1 □ gretinimui, ne-
turinčiam lyginimo 
atspalvio, reikšti

Kaip su vienais, taip 
su kitais [batais] : 
tiek su vienais, tiek su 
kitais [batais] [šian-
dien sausas neliksi.]
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kas S kas prijungiamasis 
jungtukas

◓
◒

kas kurie S kas 1 □ prijungiama-
sis jungtukas 
daugiskaitai šalu-
tiniame sakinyje, 
paprastai po atlie-
pinių kiti, visi, tie 
ir pan., reikšti

[Pasiliko tie,] kam : ku-
riems [buvo įdomu.]

●
◒

kas o tai; tai; 
~

S kas 
2/knyg.

□ pridūrimui 
reikšti

[Man liepė paskambinti 
kitą dieną,] ką ir pada-
riau : (o) tai ir padariau;
[Kibirkštys gali sukelti 
sprogimą,] dėl ko : o dėl to 
[gali nukentėti žmonės.]

kas dėl S kas dėl atžvilgiui reikšti

◓
◒

kas dėl o dėl; dėl; 
kilminin-
kas; ~

S kas dėl 1; 
dar žr. S 
kai dėl 1

■ atžvilgiui 
reikšti

Kas dėl važiavimo : O dėl 
važiavimo [– geriau ne-
skubėti.]

kas liečia S kas liečia 
→ l vert.

atžvilgiui reikšti

◓
◒

kas liečia o dėl; dėl; 
o; kilmi-
ninkas; ~

S kas liečia 
1/vert. → 
l vert.

■ atžvilgiui 
reikšti

Kas liečia pranešimą, jo : 
O pranešimo [girdėjau tik 
pabaigą.]

kas link S kas link 
→ l vert.

atžvilgiui reikšti

◓
◒

kas link o dėl; dėl; 
o; kilmi-
ninkas; ~

S kas link 
1/vert. → 
l vert.

■ atžvilgiui 
reikšti

Kas link vairuotojo, : O 
vairuotojas [tuoj grįš.]

(kieno) tei-
gimu (...)

S teigimu įterpiniui reikšti

●
◒

(kieno) tei-
gimu (nuo-
mone, žo-
džiais...)

~ S teigimu 1 ■ įterpiniui 
reikšti, kai cituo-
jamas asmuo ir 
sakinio veikėjas 
sutampa

Mokytojos teigimu, ji [šeš-
tadienį nebuvo užsukusi] : 
Mokytoja sakė [šeštadienį 
neužsukusi] [į mokyklą.]
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kuomet S 
kuomet

šalutiniams laiko saki-
niams prijungti

◓
◒

kuomet kai; kada S kuomet 
1/trm.

□■ šalutiniams laiko sa-
kiniams prijungti

[Visi surimtėjo,] 
kuomet : kada 
(kai) [prabilo pir-
mininkas.]

kuris, -i S kuris ypatybei reikšti

●
◒

kuris, -i ir; bet; ~ S kuris 1 ■ ypatybei, kuri kyla iš 
veiksmo, vykstančio vė-
liau už pagrindinį (tarinio) 
veiksmą, reikšti, kai turi 
būti pasakomas ne požy-
mis, o veiksmo subjektas 
arba objektas

[Per radiją] ji iš-
girdo naujieną, 
kuri : [Per radiją] 
išgirsta naujiena 
[ją galutinai pri-
bloškė.]

ne- S ne- su veiksmažodžiais ar 
juos atitinkančiais žodžiais 

◓
◒

neigiama 
veiksmažo-
džio forma 
po santy-
kinių įvar-
džių ar prie-
veiksmių

teigiama 
veiksmažo-
džio forma 
su nuolaidos 
jungtuku ar 
dalelyte

S ne- 1 ■ nuolaidai reikšti šaluti-
niuose nuolaidos sakiniuo-
se, kai nėra neigimo

Kada nežiūrėjau : 
Kada (Kiek) žiūrė-
jau [, laiškų nebu-
vo.]

kaip ne keista
...

◓
◒

kaip ne 
keista (kaip 
nekeista)

keista; labai 
keista; kad 
ir keista; 
nors ir keis-
ta; ~

S ne- 
1.1/vert.

■ nuolaidai reikšti [Jis,] kaip nekeis-
ta : kad ir keista 
[, atėjo.]

◒ neigiama 
veiksmažo-
džio forma

teigiama 
veiksmažo-
džio forma

S ne- 2 ■ kai turi būti neigiamas 
visai kitas dalykas

[Mes] nepasirodė-
me [čia] atsitikti-
nai] : [Mes] pasi-
rodėme [čia] ne-
atsitiktinai.

◓
◒

neigiama 
veiksmažo-
džio forma

teigiama 
veiksmažo-
džio forma

S ne- 3 ■ šalutiniuose laiko saki-
niuose po žodžių kol, iki, 
ligi teigiamo veiksmo ribai 
ar apribojimui nurodyti

[Laukiau,] kol 
[jis] nepabaigs : 
pabaigs [kalbėti.]
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ĮNKR SĄVADAS (29)

I II III IV V VI

ne tai..., ne 
tai

S ne tai 
→ l vert.

sudėtinis jungtukas

◓
◒

ne tai..., ne 
tai

lyg ir; 
tar(y)tum; 
ar..., ar; 
nei..., nei; ~

S ne tai 
1/vert. → 
l vert.

■ sudėtinis jungtu-
kas netikrumui, 
spėliojimui reikšti

[Tamsoj šmėstelėjo] ne 
tai [žmogus], ne tai 
[žvėris] : lyg [žmogus], 
lyg [žvėris.]

ne tik..., bet S ne tik sudėtinis jungtukas

●
◒

ne tik..., bet ne tik..., bet 
ir

S ne tik 
1/sen.

■ vienarūšėms saki-
nio dalims jungti su-
dėtiniame sakinyje

[Jie] ne tik [užkando,] 
bet : bet ir [pasivaikš-
čiojo po miestą.]

●
◒

ne tik..., bet 
ir

ne tik..., bet 
ir

S ne tik 2 ■ nevienarūšėms 
sakinio dalims jungti 
sudėtiniame sakinyje

[Vanduo] apsėmė ne tik 
rūsius, bet ir užliejo : ne 
tik apsėmė, bet ir užliejo 
[pirmo aukšto butus.]

o S o priežasčiai reikšti

●
◒

o tai nes; Ø S o 
1/vert.

■ priežasčiai reikšti [Liaukis rėkęs,] o tai : 
nes (Ø –) [užkimsi.]

o taip pat S o taip 
pat

sujungiamasis jung-
tukas

◓
◒

o taip pat taip pat; ~ S o taip 
pat 1

■ vienarūšėms saki-
nio dalims ir sakinių 
dėmenims pridurti

[Jis parsivežė naujau-
sios literatūros,] o taip 
pat : taip pat (ir) [kele-
tą gerų idėjų.]

pirm negu 
(nei)

S pirm 
negu → 
l vert.

šalutiniams laiko sa-
kiniams jungti

◓
◒

pirm negu 
(nei)

prieš; iki; 
ligi

S pirm 
negu 
1/laisv.; 
psn. → l 
vert.

□ šalutiniams laiko 
sakiniams jungti

Pirm negu leisimės : 
Prieš leisdamiesi [į ke-
lionę, turim pasiskie-
pyti.]

prie to S prie to pridūrimui reikšti

●
◒

prie to be to S prie to 
1/sen.

■ pridūrimui reikšti [Grįžo vėlai,] prie to : 
be to [, dar ir ne-
blaivus.]
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ĮNKR SĄVADAS (29)

I II III IV V VI

sykį S sykį sąlygai reikšti

◓
◒

sykį jei(gu); jei(gu) 
jau; kad

S sykį 1 ■ sąlygai reikšti Sykį : Jeigu jau [nu-
sprendei, tai ir važiuok.]

tikslu S tikslu → 
l vert.

tikslui reikšti

◓
◒

tikslu + 
bendratis

kad + tariamoji 
nuosaka; no-
rint (norėda-
mas, -a) + ben-
dratis; siekiant 
(siekdamas, -a) 
+ bendratis; ~

S tikslu 1/
vert.; dar žr. 
S su 4.1/
vert. → l 
vert.

■ tikslui reikšti [Jie buvo užpulti] tikslu 
apiplėšti : siekiant api-
plėšti.

taip kad S taip kad 
→ l vert.

padariniui ar iš-
vadai reikšti

●
◒

taip kad tad; taigi; 
todėl

S taip kad 
1/vert. → l 
vert.

■ padariniui ar 
išvadai reikšti

[Liko trys dienos,] taip 
kad : taigi [darbą atlikti 
dar suspėsime.]

tuo būdu; 
tokiu 
būdu

S tokiu 
būdu → l 
vnt.

išvadai reikšti

◓
◒

tuo būdu; 
tokiu 
būdu

taigi; vadinasi; 
~

S tokiu 
būdu 1 → l 
vnt.

■ išvadai reikšti Tuo būdu : Taigi [tyri-
mo rezultatai patvirtino 
prielaidas.]

tuo pačiu 
(prie-
veiksmio 
reikšme)

S tuo pačiu 
→ l vert.

vienarūšėms sa-
kinio dalims ar 
sakiniams jungti

◓
◒

tuo pačiu drauge; kartu; 
~

S tuo pačiu 
1/vert. → l 
vert.

■ vienarūšėms 
sakinio dalims ar 
sakiniams jungti

[Cinkas labai reikalin-
gas plaukams,] o tuo 
pačiu : taip pat (kartu) 
[ir nagams.]

◓
◒

tuo pačiu tuo; taip; ši-
taip

S tuo pačiu 
2/vert. → l 
vert.

■ vienarūšiams 
tariniams, kuriais 
reiškiami veiks-
mai susiję prie-
žastiniais ryšiais, 
jungti

[Nuvažiavę dalyvavome 
seminare,] tuo pačiu : 
kartu [spėjome pasidai-
ryti po miestą.]
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ĮNKR SĄVADAS (29)

I II III IV V VI

tuo tarpu S tuo 
tarpu

priešinamajam 
gretinimui 
reikšti

●
◒

tuo tarpu o S tuo 
tarpu 1

■ priešinama-
jam gretinimui 
reikšti

[Jie nutarė išvažiuoti šį-
vakar,] tuo tarpu : o 
[mes pasilikome dar 
dienai.]

tuo tarpu kai 
(kai tuo tarpu)

S tuo 
tarpu kai

gretinimui ir 
nuolaidai reikšti

◓
◒

tuo tarpu kai
(kai tuo tarpu)

o; nors S tuo tar-
pu kai 1/
vert.

■ gretinimui ir 
nuolaidai reikšti

[Jie tik barasi,] tuo tar-
pu kai : nors (o) [galėtų 
imtis ko nors naudingo.]

viena (ver-
tus)..., antra 
(kita) vertus

S viena 
vertus

priešinamajam 
gretinimui 
reikšti

●
◒

viena (ver-
tus)..., antra 
(kita) vertus

viena..., an-
tra...; ~

S viena 
vertus 
1/knyg.

□ gretina-
miems ar prie-
šinamiems saki-
niams jungti

Viena vertus : Viena, 
[laidos laikas jau bai-
giasi], antra vertus : 
antra – [dar turime 
klausimą ir kitam pašne-
kovui.]

vietoj to, kad S vietoj nuolaidai reikšti

◓
◒

vietoj to, kad + 
bendratis

užuot + daly-
vis (arba pa-
dalyvis beas-
meniuose sa-
kiniuose)

S vietoj 
1/vert.

■ nuolaidai 
reikšti

Vietoj to, kad kritikuo-
ti : Užuot kritikavę 
[pasakytų, ką toliau 
daryti.]

◓
◒

vietoj to, kad + 
padalyvis

užuot + daly-
vis (arba pa-
dalyvis beas-
meniuose sa-
kiniuose)

S vietoj 
2/vert.

■ nuolaidai 
reikšti

Vietoj to, kad sėdėjus : 
Užuot sėdėjęs [namie, 
eitum kur pasivaikš-
čioti.]

◒ vietoj to, kad + 
asmenuojamoji 
forma

užuot + 
dalyvis

S vietoj 
3/vert.

■ nuolaidai 
reikšti

Vietoj to, kad plepėtu-
me, : Užuot plepėję, 
[pagalvokim, ką darysim 
rytoj.]
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[S kai 1/vert.]. Rengiant KP S 3 (2003), vartosenoje jau buvo pastebėta neįprastai varto-
jamų prijungiamųjų sakinių su jungtuku kai dviejų veiksmų gretinimui reikšti: kai ku-
riuose sudėtiniuose prijungiamuosiuose sakiniuose sukuriamas nenatūralus pagrindinio 
ir šalutinio veiksmo santykis. Į šį kalbos vadovą įtraukta tokia rekomendacija:

Vėliau, sukaupus daugiau pavyzdžių ir juos panagrinėjus aktualiosios skaidos atžvilgiu 
bei palyginus pluoštą anglų kalbos sakinių su jungtukais when, while, as ir lietuviškų jų 
vertimų, tyrimo rezultatai paskelbti straipsnyje (žr. Miliūnaitė 2011: 98–115). jame daro-
ma išvada, kad, skirtingai nei anglų kalboje, kurios griežtą žodžių tvarką sakinyje lemia 
negalūninei kalbai būdingos taisyklės, lietuvių kalboje svarbu sakinio temos (kas jau 
žinoma) ir remos (svarbiausias naujas sakinio dalykas) išdėstymo būdas bei su tuo susi-
ję loginiai kirčiai. aktualiosios skaidos požiūriu tema paprastai yra foninis, šalutinis 
veiksmas, o rema – pagrindinis veiksmas. netinkamai verčiant, o ir pačioje lietuvių kal-
boje konstruojant originalius minėto modelio sakinius, šalutinio ir pagrindinio veiksmo 
santykis pasidaro atvirkščias. Pažiūrėkime šiuos pavyzdžius:

30-metis programinės įrangos vadybininkas iš airijos nickas o‘Donoghue avialinijų „Easyjet“ 
skrydžiu keliavo iš austrijos į Corką (airija), kai staiga tolumoje, ant debesų šydo pastebė-
jo keistą figūrą. (delfi.lt, 2015-01-18)

32 metų alexandre‘as Bransas, šluostydamasis kraują nuo veido, pasakojo: „Metro (trauki-
nys) važiavo iš Melbeko stoties, kai driokstelėjo labai garsus sprogimas. <...>“ (15min.lt, 
2016-03-22)

Matilda jones su tėčiu braidė nedideliame ežerėlyje, vadinamame Dozmari Pulu, Kornva-
lyje, kai staiga išvydo vandenyje kažkokį metalą. (Lietuvos žinios, 2017-09-08)

<...> viceprezidentas Dickas Cheney‘s važinėjosi riedžiu po savo ofisą, kai trūko jo achi-
lo sausgyslė. (15min.lt, 2020-06-24)

julija sako, kad penkiametis sūnus žaidė kieme dienos metu, kai iš kažkur atsliūkinusi lapė 
jam įkando į plaštaką. (delfi.lt, 2022-04-02)
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ankstyvą vasario 24 dienos rytą miegojome namuose, kai 5 valandą pasigirdo kažkoks 
sprogimas. (delfi.lt, 2022-03-14)

Visų šių sakinių pagrindiniu dėmeniu reiškiamas iš konteksto jau žinomas tęstinis pa-
grindinis (taigi foninis) veiksmas – tema: vadybininkas keliavo, traukinys važiavo, Ma-
tilda Jones braidė, Dickas Cheney’s važinėjosi, sūnus žaidė, miegojome. Prie šio dėmens 
prijungtas šalutinis sakinys su kai yra nauja informacija – rema, ir tai lietuvių kalboje 
dažniausiai linkstama reikšti ne šalutiniu, o pagrindiniu dėmeniu: naujas dalykas įvyko 
vadybininkui bekeliaujant (vadybininkas bekeliaudamas pastebėjo), traukiniui važiuojant 
(kai traukinys važiavo), Matildai Jones braidant, Dickui Cheney’ui važinėjantis, sūnui 
žaidžiant, mums miegant.

taigi tokiuose nebūdinguose lietuvių kalbai sakiniuose keičiasi veiksmo laiko raiškos 
priemonių pobūdis: mažėja dalyvinių, pusdalyvinių ir padalyvinių laiko konstrukcijų, o 
jų vietą užima netinkamai prijungti šalutiniai laiko sakiniai. foninio ir naujo veiksmo 
santykių apvertimas sudėtinio sakinio dalių prasminius ryšius daro neskaidrius, atsiran-
da ir dviprasmiškumų, nes ne visada galima suprasti, kuris veiksmas iš tiesų yra šaluti-
nis, kuris pagrindinis, o tai trikdo komunikaciją. Pavyzdžiui, sakinyje 

jie tarpeklyje sustojo arbatėlės, kai kelią užgriuvo lavina... (lRt radijo žinios, 2017 m. liepa)

veiksmų statusas gali būti dvejopas. Skaitant sakinį pagal lietuvių kalbos dėsningumus, 
reikia suprasti, kad kelią užgriuvo lavina (tema, žinomas dalykas – šalutinis dėmuo), ir 
tada jie sustojo arbatėlės (rema, naujas dalykas – pagrindinis sakinys). Vis dėlto greičiau-
siai norėta pasakyti atvirkščiai: kai sustojo arbatėlės (arba: sustojus arbatėlės), kelią 
užgriuvo lavina.

atsižvelgiant į naujesnius tyrimus, turi būti tikslinama ir kodifikacija, normos pa-
žeidimą galima nusakyti tiksliau, nei tai buvo padaryta 2003 metais KP S 3.

2.4.5. Daiktavardinių (priedėlinių) junginių vartojimas

Rekomendacijos dėl priedėlinių junginių, sudarytų iš dviejų brūkšneliu sujungtų daikta-
vardžių, vartojimo KP priskirtos prie sintaksės reiškinių, nors galima aptikti juos nagri-
nėjant ir kaip brūkšnelio rašybos objektą (plg. Sližienė, Valeckienė 1992: 54–56; Vla-
darskienė, Zemlevičiūtė 2022: 184–185). Pagal rašybos taisykles „brūkšneliu jungiami du 
daiktavardžiai, reiškiantys vieno daikto ar reiškinio pavadinimą“, pabrėžiamas ir šių 
daiktavardžių sintaksinis lygiareikšmiškumas (Sližienė, Valeckienė 1992: 54); „[b]rūkš-
neliu jungiami du semantiškai lygiaverčiai daiktavardžiai, reiškiantys vieno daikto ar 
reiškinio pavadinimą“ (Vladarskienė, Zemlevičiūtė 2022: 184–185), pavyzdžiui: kasinin-
kas-kontrolierius, namas-muziejus, seminaras-diskusija316 ir kt. jeigu junginio daiktavar-

316 Vartosenoje esama ir varianto diskusijų seminaras.
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džiai yra semantiškai nelygiaverčiai, t. y. paprastai antrasis dėmuo papildo, patikslina, 
paaiškina pirmąjį, brūkšnelis nerašomas, o pats junginys, kad ir be brūkšnelio, ne visada 
laikomas norminiu raiškos būdu.

taigi rašybos rekomendacijoje svarbiausia yra brūkšnelio rašymas ar nerašymas, o 
sintaksėje žiūrima, kaip ir kokių susidaro variacijų, kokių yra kitų raiškos būdų. 

ĮNKR SĄVADAS (30)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrin-

das 
ir norminė ĮnKR 

vertė

Konkreti įvairuo-
jančių reiškinių 

a : b raiška
ĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

IV. SINTAKSĖ S

5. DaiKta-
VaRDiniŲ 
(PRiEDėli-
niŲ) jUngi-
niŲ VaRto-
jiMaS

Priedėlinis 
junginys

S pried.

priedėlinis 
junginys iš 
dviejų brūkšne-
liu jungiamų 
daiktavardžių

S pried. 1 daiktui ir jo po-
žymiui reikšti

◓
◒

priedėlinis jun-
ginys iš dviejų 
brūkšneliu jun-
giamų daikta-
vardžių

daiktavardis su 
jį pažyminčiu 
būdvardžiu, ne-
veikiamuoju da-
lyviu ar kilmi-
ninku

S pried. 1.1 ■ vienas daikta-
vardis yra svar-
besnis, o kitas jį 
tik papildo, pa-
tikslina, apibūdina

klijai-pieštukas : 
pieštukiniai klijai;
stovas-reklama : 
reklaminis (rekla-
mos) stovas

●
◒

priedėlinis jun-
ginys iš dviejų 
brūkšneliu jun-
giamų daikta-
vardžių

sudurtinis žo-
dis; ~

S pried. 1.2 ■ vienas daikta-
vardis yra svar-
besnis, o kitas jį 
tik papildo, pa-
tikslina, apibūdina

krepšys-šaldytu-
vas : šaltkrepšis; 
šaldomasis 
krepšys
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ĮNKR SĄVADAS (30)

I II III IV V VI

●
◒

priedėlinis jun-
ginys iš dviejų 
brūkšneliu jun-
giamų daikta-
vardžių

junginys su 
prielinksnine 
konstrukcija

S pried. 1.3 ■ vienas daikta-
vardis yra svar-
besnis, o kitas jį 
tik papildo, pa-
tikslina, apibūdina

koncertas-pa-
skaita : koncertas 
su paskaita

priedėlinis 
junginys iš 
dviejų brūkšne-
liu nejungiamų 
daiktavardžių

S pried. 2 daiktui ir jo po-
žymiui reikšti

● priedėlinis jun-
ginys iš dviejų 
brūkšneliu ne-
jungiamų daik-
tavardžių

daiktavardis su 
pažymimuoju 
žodžiu (kuris 
dažniausiai iš-
reikštas da-
lyviu)

S pried. 2.1 □■ kai antrasis 
daiktavardis pa-
darytas iš veiks-
mažodžio ir reiš-
kia aktyvų vei-
kėją

raketa nešėja : 
nešančioji raketa;
gamykla gamin-
toja : gaminan-
čioji gamykla; fir-
ma dalyvė : daly-
vaujanti firma

[S pried. 1]. Patys priedėliniai junginiai kaip reiškiniai vartosenoje nėra dažni, greičiau 
pakraštiniai. tokių, kurie pažeidžia bendrinės kalbos normas, t. y. sudarytų iš nelygia-
verčių daiktavardžių, iš kurių antrasis (priedėlis) papildo, patikslina pirmąjį, eKP įdėta 
kiek daugiau kaip 20 (iš jų KPP2 buvo tik 3). Būdingiausios variacijos suskirstytos į tris 
grupes pagal tai, koks yra nenorminio priedėlinio junginio atitikmuo:
1) antrasis daiktavardis tampa pirmąjį pažyminčiu žodžiu (stovas-reklama : reklamos 

stovas, reklaminis stovas);
2) iš abiejų daiktavardžių padaromas dūrinys, kurio pirmasis dėmuo (iš antrojo priedėli-

nio junginio žodžio) apibrėžia, patikslina antrąjį (žuvis-kardas : kardžuvė);
3) antrasis daiktavardis tampa pirmąjį pažyminčia prielinksnine konstrukcija (koncer-

tas-paskaita : koncertas su paskaita).
Priedėlinio junginio dėmenų santykį ne visada paprasta tiksliai nustatyti – atskirti tiek 
nuo norminių (žmogus enciklopedija), tiek nuo nenorminių (semtuvas-šukos) priedėlinių 
junginių, pavyzdžiui:

ne, tarptautinės kosminės stoties (tKS) niekas nepadeginės. Eksperimentas „Saffire“ (Space-
craft fire Experiment) bus vykdomas specialioje maždaug šaldytuvo dydžio dėžėje‑kame-
roje (ilgis – 1 metras, plotis – 40 centimetrų). Kamera liks kosminio aparato „Cygnus“ 
viduje, nors prieš tai „Cygnus“ prisišvartuos prie tKS ir iš jo bus iškrautas tKS skirtas 
krovinys. (15min.lt, 2016-03-16)
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Panašūs atvejai sudaro kodifikacijos keblumų317, tačiau pãčios variacijos nėra linkusios 
labai plisti. Priežastis gana aiški: priedėliniai junginiai nėra pats glausčiausias ir ekono-
miškiausias raiškos būdas, o bendrieji vartosenos polinkiai skatina alternatyvią taupesnę 
raišką – dūrinius ir maišinius. 

2.4.6. Bendrieji žodžių valdymo dalykai

Į KP S 3 (2003) atskiru skyreliu „Žodžių valdymo atskyrimas“ buvo įtrauktos ankstes-
niuose kalbos vadovuose nebuvusios dvi rekomendacijos. tokio pobūdžio taisymų būta 
ir anksčiau, bet tik pavieniuose kalbos leidiniuose.

Šio reiškinio esmė – kelių žodžių, paprastai veiksmažodžių, einančių vienarūšėmis 
sakinio dalimis ir valdančių skirtingus linksnius ar prielinksnines konstrukcijas, arba 
kelių prielinksnių, valdančių skirtingus linksnius, projekcija tame pačiame sakinyje į 
bendrą valdomąjį žodį, pavyzdžiui:

„Pažinkime ir didžiuokimės savo istorija!“, - kviečia jie. (propatria.lt, 2021-05-25)

Kokia turi būti to valdomojo žodžio gramatinė forma, kuriam iš valdančiųjų žodžių ji 
paklūsta? Vartosenoje linkstama skirtingą valdymą suplakti, t. y. valdomajam žodžiui 
primesti vieno valdančiojo žodžio reikalaujamą gramatinę formą. Minėtame pavyzdyje 
veiksmažodis pažinti valdo galininką, didžiuotis – įnagininką. Bendras jų valdomas žodis 
istorija pavartotas įnagininko linksniu, taigi atitinka tik antrojo veiksmažodžio valdymo 
normą. Kodifikacija palaiko valdymo atskyrimą, pavyzdžiui: Pažinkime savo istoriją ir 
ja didžiuokimės. tokiu būdu ir susidaro šio sisteminio tipo variacijų.

[S vald. 1.1]. Kuris valdomasis linksnis ar prielinksnis vartosenoje pasirenkamas tais 
atvejais, kai suplakamas skirtingas vienarūšių sakinio dalių valdymas? DVK duomenys 
rodo, kad paprastai perimamas antrojo žodžio valdymas, pavyzdžiui:

tačiau, ironizuoja kritikai, Simone Beauvoir pati nepastebėjo, kad jai, gyvenančiai viešbu-
čiuose, tenka taikstytis ir net naudotis kitų moterų darbu – viešbučiuose, kavinėse, res-
toranuose ir skalbyklose. (delfi.lt, 2010-07-30)

artimiausius tris mėnesius visi norintys galės nemokamai išbandyti ir susipažinti su 
naujosios paslaugos galimybėmis. (alfa.lt, 2011-11-30)

lietuvoje viešintis filosofijos mokslų daktaras, biokibernetikas, žinomas ontologijos ir 
pažinimo teorijos profesorius yra įkūręs ir vadovauja Pasaulinei kabalos akademijai bei 
j. ašlago kabalos tyrimo institutui, turinčiam filialus daugelyje pasaulio šalių. (delfi.lt, 
2012-03-24)

317 Dėl brūkšnelio vartojimo daiktavardžiams jungti žr. Vladarskienė, Zemlevičiūtė 2022: 232–233.
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ĮNKR SĄVADAS (31)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrin-

das 
ir norminė ĮnKR 

vertė

Konkreti įvai-
ruojančių reiš-

kinių a : b 
raiška

ĮnKR
a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

IV. SINTAKSĖ S

6. ŽoDŽiŲ Val-
DYMaS

S vald.

skirtingo valdymo 
veiksmažodžiai

S vald. 1

●
◒

skirtingo valdymo 
žodžiai su tuo pačiu 
linksniu ar prie-
linksnine konstruk-
cija

skirtingo valdy-
mo žodžiai su jų 
valdomais links-
niais ar prie-
linksninėmis 
konstrukcijomis; 
~

S vald. 1.1 ■ vienarūšėms 
sakinio dalims 
su papildiniais 
reikšti

[Jis] organi-
zavo ir vado-
vavo [tam] 
darbui : or-
ganizavo tą 
darbą ir jam 
vadovavo.

●
◒

konstrukcija su kelių 
nevienodų linksnių 
reikalaujančiais 
prielinksniais, kai 
vartojamas tik pa-
skutinio prielinksnio 
valdomas linksnis

skyrium nurodo-
mas kiekvieno 
prielinksnio rei-
kalaujamas 
linksnis

S vald. 1.2/
šnek.

□ vienarūšėms 
sakinio dalims, 
sudarytoms iš 
prielinksninių 
konstrukcijų, 
reikšti

Pasisverkite 
prieš ir po 
valgio : prieš 
valgį ir po jo 
(prieš valgy-
dami ir pa-
valgę).

tiesą sakant, anot pareigūnų, praktiškai neįmanoma numatyti ir užkirsti kelią išpuoliams, 
kuriuos imasi rengti policijai ar žvalgybos žinyboms nežinomi asmenys. (delfi.lt, 2016-07-27)

Bet jei jau Sigutė pasirinko, tai kaip kirviu nukirto – 23 metus ji slaugė ir rūpinosi pilvo 
organų vėžiu sergančiais ligoniais. (lrytas.lt, 2018-07-01)

Kai kuriose mokyklose jau yra mokoma, kaip atpažinti ir kovoti su dezinformacija. Ži-
noma, tai nėra privalomasis mokymosi dalykas, tačiau vis daugėja įstaigų, kurios leidžia 
pasiimti tokias pamokas kaip pasirenkamąsias. (lrytas.lt, 2019-02-18)

Esant dabartiniam reguliavimui susidaro paradoksali situacija, kai paskiros žiniasklaidos 
priemonės, nepriklausančios ViEa sudarančioms asociacijoms, iš viso neturi galimybių 
visavertiškai ginti ir atstovauti savo interesams. (lrytas.lt, 2019-05-30)
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naujienų portalą lrytas.lt jau pasiekė ne vienas skundas, kaip greitai lekiantys paspirtuki-
ninkai kliudė ar vos nenubloškė einančių praeivių. (lrytas.lt, 2020-09-13)

Retai perimamas pirmojo valdančiojo žodžio valdymas. Konkrečiu cituojamu atveju tai 
gali būti techninis neredaguoto teksto trūkumas (mažesnis ar lygus už eilės numerį):

(citavimas.lituanistikadb.lt, žiūrėta 2017-01-01)

taip pat reta pavyzdžių, kai skirtingą valdymą stengiamasi parodyti ne kartojant skir-
tingas to paties valdomojo žodžio formas, o tik kaip užuominą greta pirmojo valdančio-
jo žodžio nurodant prielinksnį be linksnio:

tačiau naivu manyti, kad, siekiant vėžio profilaktikos, dėl korekcijos kreipsis asmenys, 
linkę į, bet dar nesusirgę vėžiu. (delfi.lt, 2016-04-16)

Suplaktasis valdymas yra įsitvirtinęs teisės kalbos formulėje apima, bet neapsiriboja. tai 
greičiausiai vertimas iš anglų kalbos tekstų, plg.: this includes, but is not limited to. lie-
tuvių kalboje veiksmažodis apimti valdo galininką, apsiriboti – įnagininką. Sakiniuose 
su šia formule elgiamasi dvejopai. Pirma, pagal suplaktajam valdymui būdingą modelį 
perimamas antrojo veiksmažodžio, t. y. neapsiriboja kuo, valdymas, pavyzdžiui:

Veiklos planavimas apima, bet neapsiriboja tokiomis Centro veiklomis kaip veiklos pla-
no rengimas, Centro veiklos. ( jrd.lt, 2014-06-04)

Partnerio indėlis į jungtinę veiklą apima, bet neapsiriboja, techniškai tvarkingais gele-
žinkelių riedmenimis, kurie pateikiami krovinių siuntėjams (gavėjams) ar kitiems asmenims 
ir skirti kroviniams pervežti. (litrail.lt, 2019-01-28)

antra, vartojamas veiksmažodžiui apimti pavaldus galininkas, o veiksmažodis apsiribo-
ja paliekamas apskritai be valdymo, pavyzdžiui:

nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia veiksmus ar įvykius, kurie apima bet neapsiriboja, 
gamtos stichijas, vyriausybės veiksmus, direktyvas ar politikas, streikus, pramoninius 
ginčus, riaušes, teroro aktus, sukilimus ir karus, sveikatos epidemijas. (klaipeda.lt, 
2020-05-21)
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„Veikla jungtinėse amerikos Valstijose (jaV)“ apima darbuotojų ar įrangos turėjimą jaV, 
jei tai kokiu nors būdu susiję su pajamomis, gaunamomis iš „adSense“ programos. tai 
apima, bet neapsiriboja, žiniatinklio serverio ar išteklių nuomos paslaugų arba darbuoto-
jų turėjimą jaV, kurie:
■ nustato žiniatinklio serverį, prieglobos paslaugą ar svetainę;
■ kuria jūsų svetainės turinį; <...>. (support.google.com, 2022)

Pastarasis atvejis, kiek matyti iš sukauptų duomenų šaltinių, būdingesnis interneto por-
talams, kurių turinys greičiausiai yra mašininio vertimo rezultatas. apskritai lietuviški 
tekstai su šia formule vienaip ar kitaip yra trūktini. 

[S vald. 1.2/šnek.]. Valdymas suplakamas ir konstrukcijose su kelių nevienodų 
linksnių reikalaujančiais prielinksniais, kurie paprastai reiškia priešingą veiksmo kryptį, 
plg.: prieš ką ir po ko, į ką ir iš ko, su kuo ir be ko ir pan. tokių pavyzdžių DVK fiksuo-
ta dvigubai daugiau nei prieš tai aptarto sisteminio potipio. Paprastai vartojamas tik 
paskutinio prielinksnio valdomas linksnis, pavyzdžiui:

iš tiesų lietuvoje teisėjai turi teisę neaiškinti savo sprendimų. net ir tų, kurie it sprogme-
nys užminuotame lauke gali ištaškyti prie jų prisilietusį vaiką - be jokių komentarų prieš 
ar po sprogimo. (Lietuvos žinios, 2012-02-08)

išvyskite, kaip „X faktoriaus“ merginos atrodo su ir be makiažo [antraštė] (balsas.tv3.lt, 
2016-11-27)

tačiau ji tvirtina, kad tam tiksliai nustatyti reikia daugiau nei televizijos kanalo reporta-
žo – reikia šunį stebėti prieš, per ir po šeimininko mirties, žiūrėti į specifinį šuns elgesį, 
kurį jis demonstruoja prie mirusio šeimininko kūno arba iškart po jo mirties. (15min.lt, 
2016-09-18)

Dvi labai svarios priežastys: pinigai ir galimybė laisvai keliauti į ir iš Lietuvos. (15min.lt, 
2017-11-12)

Dvasingumas su ir be ironijos [antraštė] (15min.lt, 2017-04-02)

g. Conte, kuris dėl viruso proveržio reiškia nuostabą, sulaukė kritikos už tai, kad italija tapo 
pirmąja Europos Sąjungos valstybe nare, uždraudusia skrydžius iš ir į Kiniją. (delfi.lt, 
2020-02-26)

Kadangi, laikantis valdymo atskyrimo, tą patį valdomąjį žodį reikia pakartoti skirtingomis 
formomis, raiška tampa ne itin glausta. todėl suprantama, kad, veikiant kalbos ekonomi-
jos principui, vartotojai renkasi glaustesnį variacijų narį. Sisteminio potipio [S vald. 1.1] 
reiškinių atsiradimą taip pat neabejotinai skatina vertimai.
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2.4.7. Derinimas

gramatinių formų derinimo galima skirti tris potipius: derinimą gimine, skaičiumi ir 
linksniu. Šios variacijos susijusios su žodžių ryšiais sakinyje, todėl aptariamos ne mor-
fologijos, o sintaksės skyriuje. gramatikos teorijoje derinimu vadinamas „žodžių sintak-
sinio ryšio žymėjimas parenkant atitinkamus morfologinių kategorijų rodiklius“, taip pat 
derinimas apima tarinio formų koreliaciją su veiksniu (lKE 2008: 135; dar plg. DlKg 
2005: 480). Dėl tokios tarpinės padėties derinimas naujesniuose lietuvių kalbotyros dar-
buose skiriamas prie morfosintaksinių reiškinių (plg. Semėnienė 2003: 124), tačiau šiame 
Sąvade paliekamas Sintaksės skyriuje.

ĮNKR SĄVADAS (32)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var tosenoje 
pagrindas 

ir norminė ĮnKR 
vertė

Konkreti įvairuo-
jančių reiškinių a : 

b raiška
ĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

IV. SINTAKSĖ S

7. DERiniMaS S der.

giminė S der. 1 derinimas gimine

●
◒

vyriškoji g. moteriš-
koji g.

S der. 1.1 □■ tarinio vardinės da-
lies arba priedėlio ne-
derinimas / derinimas 
gimine su moteriškosios 
giminės daiktavardžiu 
(einančiu veiksniu)

Tuopa [buvo ne vie-
nos audros] liudi-
ninkas : liudininkė;
[Derybų] tarpi-
ninku : tarpininke 
[tapo] Prancūzija.

●
●

vyriškoji g. 
arba moteriš-
koji g.

moteriš-
koji g. 
arba vy-
riškoji g.

S der. 1.2; 
dar žr. ŽS 
galūn. 
3/nauj.; stil.

□■ tarinio vardinės da-
lies arba pažyminio ne-
derinimas / derinimas 
gimine su kitą giminę 
turinčiu daiktavardžiu, 
kai gramatinė ir seman-
tinė giminė nesutampa

[Tai] išgirdęs : iš-
girdusi modelis Sil-
vija [atsiduso.]

● vyriškoji g. moteriš-
koji g.

S der. 1.3 □■ jaustuku tampančio 
būdvardžio nederini-
mas / derinimas gimine 
su moteriškosios g. 
daiktavardžiu

Sveiki : ? [, ko-
lege!]
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ĮNKR SĄVADAS (32)

I II III IV V VI

skaičius S der. 2 derinimas skaičiumi

◒ vienaskaita daugi-
skaita

S der. 
2.1

■ daugiau kaip vienas 
objektas

du tūkstantis : du 
tūkstančiai [antri 
metai]

◓
◒

daugiskaita viena-
skaita

S der. 
2.2

■ tarinio vardinės dalies 
nederinimas skaičiumi su 
veiksniu, kuris reiškiamas 
žodžiu, žyminčiu vieną 
asmenį

[Jūs, pirmininke, su-
tikite] nedvejodami : 
nedvejodamas.

●318 nederinimas 
skaičiumi

derinimas 
skaičiumi

S der. 
2.3

□■ tarinio vardinės dalies 
nederinimas skaičiumi su 
keliais skirtingą skaičių 
turinčiais veiksniais

[Paraiškõs priedai 
ir planas liko] nesu-
tvarkytas : nesu-
tvarkyti.

●319 nederinimas 
skaičiumi

derinimas 
skaičiumi

S der. 
2.4

□■ bendrų pažyminių ne-
derinimas skaičiumi su 
keliais skirtingą skaičių 
turinčiais pažymimaisiais 
žodžiais

[Buvo] sumokėtas : 
sumokėti [muitas ir 
kiti mokesčiai.]

● daugiskaita viena-
skaita

S der. 
2.5

□■ su įvardžiu tamsta ei-
nančios asmenuojamosios 
veiksmažodžio formos

[Kur tamsta] einat : 
eini?

●
●

daugiskaita viena-
skaita

S der. 
2.6

■ trupmeninių skaičių pa-
žymimųjų žodžių formos

[septyni ir dvi de-
šimtosios] milijonų : 
milijono eurų

linksnis S der. 3 linksnių derinimas

◓
◒

pirmas ne-
kaitomas 
samplaikinio 
skaitvardžio 
dėmuo

pirmas 
kaitomas 
samplai-
kinio 
skaitvar-
džio 
dėmuo

S der. 
3.1

■ samplaikinių (kiekinių 
ir dauginių) skaitvardžių 
formos

[Sportininkas numu-
šė] šimtas aštuo-
nias : šimtą aštuo-
nias [lėkštutes.]; 
[Laukė] du šimtai 
trisdešimt dvejus : 
du šimtus trisdešimt 
dvejus [metus.]

318	 Įvairesnių	atvejų	žr.	Vladarskienė	2004:	46–55.
319	 Žr.	ten	pat.
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ĮNKR SĄVADAS (32)

I II III IV V VI

●
◒

nelinksniuo-
jamoji forma

linksniuo-
jamoji for-
ma

S der. 
3.2

□ dešimčių 
pavadinimai 
(išskyrus 
vardininką 
ir galininką)

[Į spektaklį atėjo vedina] dvide-
šimt : dvidešimčia [vaikų.];
[Sulaukta] šimto dvidešimt : šimto 
dvidešimties [svečių.];
[Stalą reikės padengti] keliasde-
šimt : keliasdešimčiai [žmonių.]

●
●

simbolinio 
pavadinimo 
vardininkas, 
nesuderintas 
su gimininiu 
žodžiu 

kiti simbo-
linio pava-
dinimo 
linksniai, 
suderinti 
su gimini-
niu žodžiu

S der. 
3.3

□■ simboli-
niai pavadi-
nimai

[Automobilis sustojo] prie „Kos-
mina“ [parduotuvės] : prie „Kos-
minos“ [parduotuvės.]

●
●

sakinyje ne-
suderinti 
linksniai 

sakinyje 
suderinti 
linksniai

S der. 
3.4/
nauj.; 
vert.

■ sintaksi-
niai žodžių 
ryšiai saki-
nyje

[Jonas pakomentavo savo] įra-
šas : įrašą;
Ačiū Jūratė : Jūratei [už kvietimą 
dalyvauti parodos atidaryme.]

Derinimas gimine. [S der. 1.2]. Žodžių sandaros skyriuje jau rašyta apie kai kurių 
naujų daiktavardžių, žyminčių asmens lytį, pavyzdžiui, modelė, genijė, auklius ir pan., 
darybą [ŽS galūn. 3/nauj.; stil.]. jeigu kalbos vartotojams prireikia pavadinti kitos lyties 
asmenį ar gyvūną, nei kalboje yra tradicinis vieną giminę turintis daiktavardis, šis porei-
kis gali būti tenkinamas ir kitu būdu (plačiau žr. Miliūnaitė 2000a: 6; judžentis 2002: 
43–44). Su vienos giminės daiktavardžiu gali būti vartojami kitos giminės priklausomie-
ji žodžiai, nes laikomasi semantinio derinimo:

oklahomos „thunder“ žvaigždė sako, kad jis pats savęs „Durantula“ nevadino, todėl mu-
zikanto reikalavimai yra juokingi. (tv3.lt, 2012-12-02)

„Playboy“ modelis įsitikinusi, kad yra per graži meilei: vyrai manęs bijo [antraštė] (alfa.lt, 
2022-01-19)

Zoologijos sodo prižiūrėtojų nestebina tai, kad gorila yra toks populiarus, jie sako, kad 
internetine šlove šis gyvūnas mėgavosi ir anksčiau. Viešoje erdvėje išplitusiose nuotrau-
kose Shabani įamžintas įvairiose pozose demonstruojantis savo raumeningą kūną. (delfi.lt, 
2015-06-26)

tačiau esama variacijų, kur tokio semantinio derinimo nėra, t. y. derinimas forma-
lusis, gramatinis – pagal gramatinę daiktavardžio giminę, pavyzdžiui:
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(1)
Į renginį be liemenėlės atvykęs modelis persistengė ant raudono kilimo [antraštė] (delfi.lt, 
2015-01-08)

(2)

(delfi.lt, 2021-11-20)

(3)
gyvendamas lietuvoje solistas buvo susituokęs su garsiu lietuvių sopranu irena Milkevi-
čiūte. (lrytas.lt, 2016-03-23)

(4)
Siaubas ir maldos Kopenhagoje: per rungtynes sukniubusi danų žvaigždė atgavo sąmonę 
būklė stabilizuota, žaidėjai grįžta į aikštę [antraštė] (delfi.lt, 2021-06-12)

Pirmojo pavyzdžio mikrokontekstas rodo, kad kalbama apie moterį; iš antrojo pavyzdžio 
nuotraukos taip pat matyti, kad modelis yra moteriškosios lyties, tačiau prie vyriškosios 
giminės daiktavardžio modelis sakiniuose derinamas vyriškosios giminės dalyvis atvykęs 
ir pusdalyvis eidamas. trečiajame sakinyje būtų gal kiek neįprasta vartoti su vyriškosios 
giminės daiktavardžiu sopranas gimine nesuderintą būdvardį – garsi sopranas, nors 
kalbama apie moterį. Ketvirtajame sakinyje kalbama apie futbolininką, nors jis įvardija-
mas kaip sukniubusi žvaigždė. taigi norma nėra nusistovėjusi, polinkių esama keleriopų, 
ir visos variacijos rodo, kad mėginama ieškoti įvairių raiškos būdų, apeinant gramatikos 
formų diktuojamas derinimo taisykles arba joms formaliai paklūstant.

[S der. 1.3]. Dalykinė elektroninė komunikacija per kelis dešimtmečius paskatino 
vartosenoje įsigalėti būdvardžio sveikas, -a daugiskaitos vyriškosios giminės formą svei-
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ki, kreipiantis tiek į vyrą ar vyrus, tiek į moterį ar moteris (plg.: Sveiki, Rita). Ši būdvardžio 
forma dar nėra galutinai gramatikalizavusis, t. y. dar nėra praradusi vyriškosios giminės 
reikšmės ir yra tik betampanti nekaitomu jaustuku, todėl ne visiems kalbos vartotojams 
minėtoje pozicijoje ji priimtina. 

tiesa, šis būdvardis net greta kreipinių išlaiko ir savo būdvardiškųjų savybių, pa-
vyzdžiui, kai sveikinyje eina kartu su kitu būdvardiškuoju žodžiu: Sveiki gyvi! Sveiki 
sugrįžę! – į vieną moterį pagarbiai taip greičiausiai nebūtų kreipiamasi. tačiau adekvataus 
pagal stilistinį atspalvį atitikmens vienai moteriai sveikinti dar neatsirado.

Derinimas skaičiumi. [S der. 2.6]. nenaujas, bet vartosenoje nuolat įvairuojantis 
reiškinys yra trupmeninių skaitvardžių vartojimas su pažymimųjų kiekio reikšmės žodžių 
(dažniausiai daiktavardžių) vienaskaitos ar daugiskaitos kilmininku. trupmeniniai skait-
vardžiai „žymi trupmenų pavadinimus ir nepilnus skaitmeninius dydžius“ (DlKg 2005: 
242). Bendrinės kalbos norma yra vartoti su jais einančių kiekio reikšmės žodžių, kurių 
kiekybę apibrėžia skaitvardis, vienaskaitos kilmininką: vienuolika ir dvi dešimtosios se-
kundės [ne: sekundžių] (plg. vienas su puse kibiro, ne: kibirų). Šis kilmininkas vadinamas 
kiekybės turinio kilmininku: jis kiekybinę reikšmę įgauna eidamas ir su tam tikrais kitais 
žodžiais, pavyzdžiui, su kiekio reikšmės daiktavardžiais (kilogramas miltų, pusė procen-
to), su kilmininką valdančiais skaitvardžiais (šimtas metų) ir kt. (žr. lKg 1965: 191). 
Kalbamosiose trupmeninių skaitvardžių konstrukcijose kilmininką valdo prie tų skait-
vardžių numanomas (praleidžiamas) kiekio reikšmės daiktavardis dalis (dalys), plg.: 32,3 
procento, t. y. trisdešimt du sveiki ir trys dešimtosios [dalys] procento. 

tačiau DVK duomenys rodo, kad ši norma nėra stabili. Kalbos rekomendacijų bazė-
je (RekB) duomenų apie taisymus nerasta (nors galėjo pasitaikyti į ją nesudėtuose kai 
kuriuose šaltiniuose), tad gali būti, kad šis normos pažeidimas XX a. nebuvo itin paplitęs. 
Dabartinėje sakytinėje ir rašytinėje vartosenoje nenorminių pavyzdžių apstu:

augančios degalų kainos ir brangstantys viešojo susisiekimo bilietai įstūmė 8,2 milijonus 
Britanijos šeimų į „transporto skurdą“, skelbia „Mail online“. (balsas.lt, 2012-05-01)

2010 metais labiausiai paplitusi religija pasaulyje buvo krikščionybė, turinti 2,2 milijardus 
šalininkų. (lzinios.lt, 2015-07-13)

jeigu ir jūs jau pasiryžote kardinalioms permainoms, tačiau klausimas „ar man tiks?“ ne-
duoda ramybės, turime jums atsakymą: vadovaukitės 5,7 centimetrų taisykle. (5braskes.lt, 
2015-05-20)

tokia Visata, kokią dabar regime, egzistuoja jau maždaug 13,8 milijardus metų – nuo 
karšto Didžiojo sprogimo momento. (lzinios.lt, 2019-02-18)

llS sąskaitoje – 20 092,15 eurų, iš jų 92,15 eurų – partijos lėšos, likusi suma – valstybės 
biudžeto asignavimai. <...>
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nauja laisvės partija labai aktyviai renka fizinių asmenų aukas ir iš viso sąskaitoje turi 
11 043,97 eurų. 2 107,97 eurų šios sumos sudaro aukos iki 12 eurų, kas jas skyrė, neaišku. 
(15min.lt, 2020-06-07)

ir vis pakartotinai klausta: kodėl jokia kita Europos Sąjungos šalis taip aštriai nesmerkė 
aliaksandro lukašenkos režimo, kaip 2,8 milijonų gyventojų teturinti lietuva? (delfi.lt, 
2020-08-29)

Pavyzdžiui, vejapjovė su dviem 5 ampervalandžių (ah) akumuliatoriais gali nupjauti iki 
4,5 arų vejos. (delfi.lt, 2020-06-08)

(delfi.lt, 2020-12-18)

nes, užuot už sunkų darbą gavę Vokietijoje nustatytą minimalų atlyginimą – veik 10 eurų 
už valandą, jie dažnai uždirba tik 4,50 eurų. (delfi.lt, 2020-05-24)

Šiuo metu vidutinis CoViD–19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų skaičius per 7 dienas 
siekia 611,4 atvejai. (delfi.lt, 2021-03-26)

Koks šios variacijos pagrindas? Variantų dažniausiai pasitaiko, kai kiekio reikšmės daik-
tavardis eina po trupmeninio skaitvardžio, užrašyto skaitmenimis. Vienas skaitmuo po 
kablelio reiškia dešimtąsias dalis ko, o du skaitmenys po kablelio – šimtąsias dalis ko ir 
t. t. taigi norma yra 8,2 milijono [šeimų]; 5,7 centimetro; 4,5 aro; 3,5 milijono [žmonių 
gyvybių]; 611,4 atvejo. ar gali būti, kad kalbos vartotojai tokius skaičius suvokia ne kaip 
trupmeninius ir su jais apibendrina pažymimojo žodžio daugiskaitą? 

tai neatmestina, tačiau pažymimojo žodžio daugiskaita pasitaiko net tada, kai svei-
kas skaičius lygus vienetui (vadinasi, logiškai vienas turi būti derinamas su pažymimo-
jo žodžio vienaskaita) arba trupmena iš viso neturi sveiko skaičiaus, pavyzdžiui:
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Šiais metais lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą išlaikė 91,5 procen-
tai kandidatų. aukščiausius 9–10 balų įvertinimus gavo 1,85 procentai mokinių. (15min.lt, 
2015-06-15)

Visus lietuvos riedulius nuo 0,5 kubinių metrų tūrio saugo įstatymai. (delfi.lt, 2017-02-22)

Kai kam laisvalaikio literatūra (arba „popsas“) vis dar tolygu keiksmažodžiui, nors kitų 
šalių tyrimai rodo, kad tik 0,5 procentai visų aktyviai skaitančių žmonių pasigenda rim-
tosios literatūros. (lrytas.lt, 2019-02-03)

„tarptautinė civilinės aviacijos organizacija yra paskelbusi skaičiavimą, kad skrydis eko-
nomine klase iš niujorko į londoną kiekvienam keleiviui kainuoja 0,67 tonas Co2 emisijų, 
o tai yra maždaug 11 proc. (delfi.lt, 2022-05-25)

taip pat derinimo su pažymimuoju žodžiu nepaisoma, jeigu vietoj trupmeninio skaitvar-
džio viena antroji arba skaitinės jo išraiškos 0,5 vartojamas kiekio reikšmės daiktavardis 
pusė, kuris, kaip minėta, taip pat reikalauja pažymimojo žodžio vienaskaitos kilmininko:

„tartiufas“ nepraranda aktualumo ir po trijų su puse šimtmečių. (lRt tV Panorama, 
2011-12-30)

o šią instaliaciją įžiebė keturių su puse metrų „žmogus“. (tV žinios, 2022-01-25)

Sakytinėje kalboje pasitaiko dar vienas variantas – trupmeninės dalys prijungiamos prie 
sveikojo skaičiaus jungtuku ir, pavyzdžiui:

[lietuvė distanciją] nubėgo per 11 sekundžių ir 14 šimtųjų. (lRt radijo žinios, 2012-08-04)

tokiu atveju išvengiama būtinybės antrą kartą kartoti pažymimąjį žodį: 11 sekundžių ir 
14 šimtųjų [sekundės].

trupmeninių skaitvardžių ir jų pažymimojo žodžio nederinimas skaičiumi gali būti 
paaiškinamas tuo, kad mintyse arba garsiai tokie skaitmenys dažnai skaitomi be žodžių 
dešimtosios (šimtosios, tūkstantosios...) dalys, o su žodžiu kablelis: 1,5 – „vienas kablelis pen-
ki“; 3,86 – „trys kablelis aštuoniasdešimt šeši“. tada derinamojo ryšio su numanomu pažy-
mimuoju žodžiu dalis nelieka, o daiktavardis siejamas su paskutiniu skaitmeniu („vienas 
kablelis penki hektarai“). taip pat šio reiškinio variacijų gali susidaryti dėl klaidingų analo-
gijų, kurių vartojant skaitvardžius apskritai pasitaiko ir daugiau, plg. [S der. 2.1], [S der. 3.1].

Derinimas linksniu. [S der. 3.4/nauj.; vert.]. Kaip minėta poskyryje 2.4.1. Linksnių 
vartojimas, socialinių tinklų algoritmai ten, kur lietuvių kalboje žodžiai sakinyje derinami, 
dėl vertimo iš anglų kalbos pripažįsta tik vardininką [S vard. 7.1]. tad aktyvios nuorodos – 
asmenų, tikrinių pavadinimų ir pan., patekusios į kurią nors sintaksinę poziciją, dažnai 
lieka vardininko linksnio. Štai oficialus informacinis įrašas socialiniame tinkle:



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys600

( facebook.com, 2017 m. balandis)

Šiame pavyzdyje veiksmažodis pasidalinti reikalauja įnagininko, bet jo pozicijoje matome 
vardininką įrašas; nederinamasis įrašo pažyminys turi būti kilmininko linksnio – fakul-
teto, ne vardininko linksnio fakultetas.

Žiniasklaidai perskelbiant socialinių tinklų įrašus, aktyvios nuorodos išnyksta, o 
sintaksiškai nesuderinta raiška, jeigu specialiai nesuredaguojama, lieka, pavyzdžiui:

Rugsėjo pabaigoje netikėtai sužinojome apie būsimą bendrovės restruktūrizaciją, kurios 
vienas iš tikslų, kaip tai suprantu aš – negarbingai pašalinti vyriausiąjį redaktorių Rai-
mundas <...> ir dar kelis svarbius redaktorius. (alfa.lt, 2020-10-05)

Palyginkime du to paties socialinių tinklų įrašo perskelbinius skirtinguose interneto 
naujienų portaluose: pirmasis autentiškas, neredaguotas, tik nuoroda tapusi neaktyvi, o 
antrasis žiniasklaidininkų suredaguotas:

(1)

(lrytas.lt, 2021-10-01)

(2)

(15min.lt, 2021-10-01)
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Žiniasklaidoje tokie atvejai toli gražu nėra vienetiniai.
Į socialinių tinklų ardomus lietuvių kalbos žodžių ryšius jau ne kartą atkreiptos akys 

(žr. grigas 2017: 32), tačiau kol kas lankstesnių technologinių sprendinių nematyti.
Ši problema tebėra būdinga ne tik socialinių tinklų, bet ir apskritai automatiškai 

elektroninėje terpėje generuojamiems pranešimams. Viešųjų paslaugų sistemose, auto-
matiškai kuriamose trumposiose telefono žinutėse, nors jau vartojamos lietuviškos raidės 
su diakritiniais ženklais, žodžių derinimo sakinyje dar ne visada paisoma. Pavyzdžiui, 
trumpoji žinutė (priminimas) apie registraciją pas gydytoją rašoma taip:

Primename, kad a. a<...>aitė užregistruotas pas S. S<...>iEnė (šeimos) konsultacijai. 
(Vienos Vilniaus poliklinikos pranešimas, 2022-05-24)

Kol nepavyksta automatiškai sutvarkyti gramatinių ryšių sakinyje, viena iš išeičių būtų 
informaciją pateikti ne rišliu sakiniu, o atskirais glaustais informacijos segmentais.

2.4.8. Žodžių tvarka

lietuvių kalboje, kaip ir kitose fleksinėse kalbose, žodžių ryšiai sakinyje daugiausia 
parodomi kaitomų žodžių formomis, todėl žodžių tvarka nėra lemiama šių ryšių raiškos 
priemonė. ji kaip tik daug priklauso nuo sintaksinių ryšių, taip pat nuo „prasminių san-
tykių sakinyje ir nuo aktualiosios sakinio skaidos, nuo bendraujant kylančių poreikių 
išryškinti bei pabrėžti tam tikras sakinio dalis“ (DlKg 2005: 645). Diachroniškai žodžių 
tvarkos pokyčiai susiję su „kalbančiojo sąmonėje vykstančiu sintaksinių ryšių pergrupa-
vimu“, o prielaidas tam sukuria sintaksinės konstrukcijos variantiškumas ir dviprasmiš-
kumas (Vasiliauskienė 2008: 13).

Pagrindinės žodžių tvarkos variacijos, susijusios su norma, dabartinėje bendrinės 
lietuvių kalbos vartosenoje yra dviejų rūšių: dėl pažyminių vietos (vienas kito arba pa-
žymimojo žodžio atžvilgiu; diachroninius šio reiškinio tyrimus žr. Vasiliauskienė 2008) 
ir dėl šalutinių pažyminio sakinių vietos (pažymimojo žodžio atžvilgiu). jų atsiradimo 
priežastis gali būti nulemta vidinių sakinio sandaros ypatumų, tačiau dažnai – pažodinių 
vertimų. taip pat variacijų susidaro dėl kelių sustabarėjusių verstinių frazių, kurių žodžių 
tvarka nebūdinga lietuvių kalbai.

Pastaruoju metu dėl vertimo iš anglų kalbos vis svarbesnis darosi ir informacinės 
lietuviško sakinio struktūros organizavimas, susijęs su aktualiąja skaida (plačiau žr. 
DlKg 2005: 646–653).

Palyginti laisva lietuvių kalbos žodžių tvarka lemia ne tik sistemines variacijas, 
sudarančias pagrindą variantų konkurencijai ir pokyčiams, bet ir pavienių įvairuojančių 
atvejų, daugiausia susijusių su stiliaus normų pažeidimais, gausą. tokių atvejų paprastai 
atsiranda dėl konkrečiame tekste susidarančios žodžių tvarkos, kuri gali būti įvairių 
stiliaus trūkumų – logikos, aiškumo, tikslumo ir pan. – priežastis (plačiau žr. Miliūnaitė 
2006c: 173–196). antai pavyzdys, kuriame paryškintą sakinį galima suprasti dvejopai:
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Dar ne taip seniai mirtis buvo gana paprastas dalykas. Sustojusi širdis reiškė, kad žmogus 
peržengė ribą, nuo kurios negrįžtama. Tačiau prieš maždaug 50 metų sustojusios širdies 
diagnozė nustojo reikšti mirtį. Sustojusią širdį dar įmanoma atgaivinti, šis momentas 
nebūtinai reiškia gyvenimo pabaigą. (delfi.lt, 2018-02-12)

ne vietoj esanti laiko aplinkybė prieš maždaug 50 metų sukuria dviprasmybę: skaitant 
sakinį galima suprasti, kad širdis sustojo prieš maždaug 50 metų, nors norėta pasakyti, 
kad prieš tiek laiko tokia diagnozė nustojo reikšti mirtį. Šią laiko aplinkybę nukėlus po 
veiksnio, sakinio prasmė atsiskleidžia aiškiau: Tačiau sustojusios širdies diagnozė prieš 
maždaug 50 metų nustojo reikšti mirtį.

tokie atvejai į ĮnKR sąvadą netraukiami (juos ir kategorizuoti būtų sunku), bet 
neišleistini iš akių, nes kai kurie iš jų dėl vartojimo dažnumo gali tapti sisteminėmis 
variacijomis.

Skaitytojų reakcijos neretai sulaukia naujienų portalų straipsnių antraštės, kurios, 
be specialiai kuriamų triukų dėmesiui patraukti, kelia diskusijų ir dėl autorių nenumaty-
to (nors kai kada gal ir sąmoningai kuriamo) dviprasmiškumo. Pavyzdžiui, straipsnio 
antraštė skelbia: Lietuvoje garsus JAV kūrėjas meldėsi prie senelių kapų. „Pirmuoju skai-
tymu“ greičiausiai suprasime, kad šis kūrėjas garsus lietuvoje. iš straipsnio paaiškėja, 
kad jis pirmiausia garsus jaV:

tarptautinis aktualiosios muzikos festivalis „gaida“ nusprendė supažindinti su išskirtinė-
mis šiuolaikinės muzikos asmenybėmis. Bene ryškiausia jų – jaV kompozitorius D.langas, 
„grammy“ ir Pulitzerio premijų laureatas, nominuotas „oskarui“ už muziką garsiajam 
Paolo Sorrentino filmui „jaunystė“. (lrytas.lt, 2017-10-31)

Dviprasmybes būtų panaikinęs kitas antraštės variantas, perkėlus vietos aplinkybę 
Lietuvoje arčiau prie tarinio: Garsus JAV kūrėjas Lietuvoje meldėsi prie senelių kapų.

Štai dar viena iš daugelio straipsnio antraščių, kurios formaliai yra taisyklingos, 
tačiau skaitytojų mintį kreipia tokia linkme, kad sukelia dviprasmybę, o kai kada ir ne-
pageidaujamus (šiuo atveju politinius – žalos reputacijai) padarinius dėl neapgalvotos 
žodžių tvarkos:

(delfi.lt, 2021-11-24)

naujienų portalo komentaruose dėl šios antraštės, kurioje dviprasmybė atsiranda dėl 
galininkų sangrūdos ir interneto portalo puslapių dizaino (eilučių laužymo), išsirutuliojo 
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ištisa diskusija. Paspaudus antraštę ir patekus į patį straipsnį, pirmasis jo sakinys neaiš-
kumą panaikina:

Specialiųjų tyrimų tarnyba (Stt) sulaikė verslininką, kaip įtariama, bandžiusį papirkti 
neringos merą Darių jasaitį.

Vis dėlto skaitytojams antraščių informacija svarbi, ir daugelis pasijuto apgauti žurna-
listinių manipuliacijų. toliau chronologiškai pateikiama tik dalis su tuo susijusių komen-
tarų (komentuotojų vardai ir slapyvardžiai ekrano kopijose praleisti):
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Šios skaitytojų reakcijos simptomiškai rodo, be kita ko, ir menkstantį sakinio skyrybos 
vaidmenį. tik retas komentuotojas mėgino kitiems aiškinti, kad mintis, jog sulaikytas 
meras, būtų buvusi išreikšta tik tada, jeigu po šio žodžio būtų buvęs kablelis. Beje, ke-
liuose kituose naujienų portaluose šios informacijos antraštės neaiškumų nepaliko:

(lrytas.lt, 2021-11-24)
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(lrt.lt, 2021-11-24)

Daugelis panašių atvejų, išduodančių teksto autorių ar redaktorių neatidumą, gali atro-
dyti nereikšmingi. tačiau didžiulių informacijos srautų veikiami skaitytojai nori gauti 
kuo aiškiau ir tiksliau perteiktą turinį, kad įvairūs teksto trūkumai neverstų stabčioti ir 
sukti galvą, norint jį adekvačiai suvokti. todėl tokių atvejų tyrimai yra svarbūs bendrinės 
kalbos stilingumui palaikyti ir ugdyti.

ĮNKR SĄVADAS (33)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrindas 
ir norminė ĮnKR 

vertė

Konkreti įvairuo-
jančių reiškinių 

a : b raiška
ĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

IV. SINTAKSĖ S

8. ŽoDŽiŲ 
TVARKA

S tv.

pažyminys ir 
pažymimasis 
žodis

S tv. 1 pažyminio vieta 
pažymimojo žo-
džio atžvilgiu

●
◒

derinamasis ar 
nederinamasis 
kilmininkinis 
pažyminys po 
pažymimojo 
žodžio

pažyminys 
prieš pažy-
mimąjį žodį

S tv. 1.1/
vert.

■ pažyminio vieta 
pažymimojo žodžio 
atžvilgiu prekių, 
gaminių ir pan. pa-
vadinimuose

pipirai malti : malti 
pipirai;
silkė Atlanto : 
Atlanto silkė

●
◒

skaitmeniu iš-
reikštas pažy-
miniu einantis 
skaitvardis po 
daiktavardžio

kelintinis 
skaitvardis 
prieš pažy-
mimąjį žodį

S tv. 1.2 ■ pažyminio vieta 
pažymimojo žodžio 
atžvilgiu rišliame 
tekste

Schemoje 4 : 4-oje 
schemoje [matome 
priešingą vaizdą.]
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ĮNKR SĄVADAS (33)

I II III IV V VI

●
◒

nederinamasis 
pažyminys po 
pažymimojo 
žodžio

nederinamasis 
pažyminys 
prieš pažymi-
mąjį žodį

S tv. 
1.3/vert.

■ pažyminio 
vieta pažymimo-
jo žodžio atžvil-
giu

[Mūsų parduotuvė-
je] didelis pasirinki-
mas užsienietiškų 
prekių : didelis už-
sienietiškų prekių 
pasirinkimas.

pažyminiai S tv. 2 pažyminių vieta 
vienas kito at-
žvilgiu

●
◒

derinamasis pa-
žyminys po ne-
derinamojo pa-
žyminio

derinamasis 
pažyminys 
prieš nederina-
mąjį pažyminį

S tv. 2.1 □ pažyminių 
vieta vienas kito 
atžvilgiu

[Pavogė] mūsų kai-
mynų naują maši-
ną : naują mūsų 
kaimynų mašiną.

●
◒

pažyminiai, iš-
dėstyti ne pagal 
priklausymą pa-
žymimajam 
žodžiui

pažyminiai, iš-
dėstyti pagal 
priklausymą 
pažymimajam 
žodžiui

S tv. 2.2/st. □ pažyminių 
vieta pagal pri-
klausymą pažy-
mimajam žodžiui

[Po] gražaus 
Jovaišos : Jovaišos 
gražaus [metimo 
rezultatas per-
svertas.]

šalutinis pažy-
minio sakinys 
ir pažymimasis 
žodis

S tv. 3 šalutinio pažy-
minio sakinio 
vieta 

●
◒

šalutinis pažy-
minio sakinys 
ne prie pažymi-
mojo žodžio

šalutinis pažy-
minio sakinys 
ne prie pažy-
mimojo žo-
džio; dalyvinė 
konstrukcija; 
~

S tv. 3.1 ■ šalutinio pa-
žyminio sakinio 
vieta pagal pri-
klausymą pažy-
mimajam žodžiui

Vaikams buvo liepta 
atsivesti tėvus, kurie 
tą dieną neatėjo į 
mokyklą : Vaikams, 
kurie tą dieną neat-
ėjo į mokyklą, buvo 
liepta atsivesti tėvus.

●
◒

šalutinis pažy-
minio sakinys 
su santykiniu 
įvardžiu, atskir-
tas nuo pažymi-
mojo žodžio 
kitu savarankiš-
ku žodžiu

šalutinis pažy-
minio sakinys 
su santykiniu 
įvardžiu po 
pažymimojo 
žodžio

S tv. 3.2 □ šalutinio pa-
žyminio sakinio 
vieta pažymi-
mojo žodžio 
atžvilgiu

[Palatoje gulėjo ke-
liolika ligonių,] pusė 
kurių : kurių pusė 
[negalėjo vaikš-
čioti.]



A n t r A dA l is .  Į vA i ruojA nči ų i r nAuj ų k A l bos r e išk i n i ų sąvA dAs i r jo A pr AšAs 607

ĮNKR SĄVADAS (33)

I II III IV V VI

tu (jūs...) ką S tv. 4 klausiamojo 
įvardžio vieta

●
◒

tu (jūs...) ką ką tu (jūs...), 
argi tu (jūs...), 
negi tu (jūs...); 
~

S tv. 
4.1/vert.

■ klausiamojo 
įvardžio vieta 
nusistebėjimui 
reikšti (po asme-
ninio įvardžio ar 
prieš jį)

Jie ką – [dar negrį-
žo?] : Ką – jie [dar 
negrįžo?]

ačiū (dėkui) la-
bai

S tv. 5 dėkojimo for-
mulė

●
◒

ačiū (dėkui) la-
bai

labai ačiū (dė-
kui); ~

S tv. 
5.1/vert.

■ kaip įterptinė 
dėkojimo for-
mulė

Ačiū [jums] labai! : 
Labai [jums] ačiū!

S tv. 6 temos ir remos 
santykis

●
●

veiksnys prieš 
tarinį

veiksnys po 
tarinio

S tv. 
6.1/vert.

□■ veiksnio ir 
tarinio santykis 
aktualiosios 
skaidos atžvilgiu

Pavyzdžių dėl dides-
nės teksto apimties 
pateikta po šia ĮnKR 
sąvado dalimi.

S tv. 7 aplinkybių vie-
ta sakinyje

●
●

laiko aplinkybė 
sakinio gale

laiko aplinky-
bė prieš tarinį

S tv. 
7.1/vert.

□■ aplinkybių 
vieta sakinyje 
aktualiosios 
skaidos atžvilgiu

Pavyzdžių dėl dides-
nės teksto apimties 
pateikta po šia ĮnKR 
sąvado dalimi.

S tv. 8 daiktavardžio ir 
jį atstojančio 
įvardžio vieta 
sakinyje

● asmeninis įvar-
dis prieš daikta-
vardį

asmeninis 
įvardis po 
daiktavardžio

S tv. 
8.1/vert.

daiktavardžio ir 
jį atstojančio as-
meninio įvardžio 
vartojimas, kai 
daiktavardis mi-
nimas pirmą 
kartą

[Kai] jai [sukako 
18, mano] anūkė 
[nutarė pagyventi 
svetur.] : [Kai 
mano] anūkei [su-
kako 18,] ji [nutarė 
pagyventi svetur.]
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Be ĮnKR sąvade pateiktų seniai žinomų žodžių tvarkos sisteminių potipių, esama ir sub-
tilesnių, aktualiajai sakinio skaidai priklausančių atvejų. Vienas iš jų – [S kai 1/vert.] – jau 
buvo aptartas poskyryje 2.4.4. Sakinio dalių ir sakinių jungimas, sakinių sudarymas. Ypač 
dėl anglų kalbos, kurios sakinių žodžių tvarka gerokai griežtesnė nei lietuvių, poveikio 
kuriasi naujos variacijos.

[S tv. 6]. aktualiosios skaidos požiūriu minėtina veiksnio ir tarinio vieta. anglų 
kalboje veiksnio pozicija, neatsižvelgiant į aktualiąją skaidą, fiksuota: jis eina prieš tarinį. 
Verstiniuose tekstuose lietuvių kalboje tokia tvarka ne visada atrodo natūrali, ypač kai 
sakinio veikėjas aktualiosios skaidos atžvilgiu yra tema, t. y. minimas pirmą kartą. 
Pavyzdžiui, straipsnyje pasakojama apie šešias didžiausias žmonijos katastrofas, ir vienas 
skyrelis prasideda taip:

Dulkių šydas [skyrelio antraštė]
Vi amžiaus viduryje dulkių ir žvyro debesis staiga pakibo virš viso pasaulio, keleriems 
metams užstodamas saulę ir sukeldamas neįprastai žemas temperatūras. Bizantijos istori-
kas Prokopijus 536 metus pavadino „baisiausiu ženklu“. (lrytas.lt, 2020-10-24)

Kadangi debesis – naujas, prieš tai neminėtas dalykas, jis, kaip loginis akcentas, turėtų 
eiti po tarinio: VI amžiaus viduryje virš viso pasaulio staiga pakibo dulkių ir žvyro debe-
sis, keleriems metams užstodamas saulę <...>, o verstiniame tekste tiesiai nukopijuota 
angliško originalo žodžių tvarka.

Kitas panašus pavyzdys:

jaV prezidentas Donaldas trumpas, besididžiuojantis savo nacionalistinėmis pažiūromis, 
buvo tarp 70 lyderių, dalyvavusių ceremonijoje prie triumfo arkos.
tačiau nei jis, nei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neprisijungė prie kitų šalių ir 
organizacijų vadovų simbolinėse eitynėse Eliziejaus laukuose. 
Trys iki pusės nusirengusios protestuotojos iš feministinio judėjimo „Femen“ buvo 
sulaikytos, kai bandė pasiekti D. trumpo kortežą. Vis dėlto Prancūzijos pareigūnai pra-
nešė, kad jaV prezidento saugumui pavojus nekilo. (delfi.lt, 2018-11-11)

Šiame tekste protestuotojos (veiksnys) yra nauja, prieš tai neminėta informacija, tad 
turėtų eiti po tarinio buvo sulaikytos. natūrali paryškintojo sakinio žodžių tvarka galė-
tų būti tokia: Buvo sulaikytos trys iki pusės nusirengusios protestuotojos iš feministinio 
judėjimo „Femen“, bandžiusios pasiekti D. Trumpo kortežą. arba: D. Trumpo kortežą 
bandė pasiekti trys iki pusės nusirengusios protestuotojos iš feministinio judėjimo „Fe-
men“, bet buvo sulaikytos.

[S tv. 7]. neutraliõs žodžių tvarkos atvejais aplinkybės, siejamos su visu sakiniu, 
paprastai eina sakinio pradžioje (DlKg 2005: 652). nenatūraliai lietuvių kalboje kai 
kada atrodo į sakinio pabaigą, kaip kad anglų kalboje, nukeliama laiko aplinkybė (žr. 
33-ią lentelę).
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33 lentelė. Nebūdinga aplinkybių vieta sakinyje 

ir galimi norminiai atitikmenys

Autentiški pavyzdžiai Bendrinės kalbos normas atitinkanti raiška

jo vedybos su septintąja žmona Shawn 
Southwick pasirodė esančios ant iširimo 
slenksčio anksčiau šiais metais, kai l. Kin-
gas padavė pareiškimą skyryboms. tačiau 
vėliau pora susitaikė. (lrt.lt, 2010-06-30)

Dar anksčiau šiais metais l. Kingui padavus 
pareiškimą skyryboms, jo vedybos su septin-
tąja žmona Shawn Southwick pasirodė esan-
čios ant iširimo slenksčio. tačiau vėliau pora 
susitaikė.

Premjeras pridūrė, kad jo šalis pasiūlys naują 
rezoliuciją, siūlančią uždrausti branduolinius 
ginklus, per jungtinių tautų generalinės 
asamblėjos sesiją vėliau šiais metais. 
(delfi.lt, 2015-08-06)

Premjeras pridūrė, kad vėliau šiais metais 
per jungtinių tautų generalinės asamblėjos 
sesiją jo šalis pasiūlys naują rezoliuciją, siū-
lančią uždrausti branduolinius ginklus. 

norint tokias variacijas tiksliau apibrėžti ir apibūdinti dėsningumus, reikia įdėmesnių 
lyginamųjų vartosenos – originalo ir verstinio teksto – tyrimų.

[S tv. 8]. nelengvai aptinkamas, tačiau neišleistinas iš akių, ilgesnės stebėsenos 
reikalaujantis reiškinys – asmeninio įvardžio vartojimas prieš daiktavardį, kurį jis atsto-
ja. jeigu tekste veikėjas minimas pirmą kartą, lietuvių kalboje, skirtingai nei anglų, jis 
pirmiausia reiškiamas daiktavardžiu, o paskui gali būti reiškiamas asmeniniu jį atstojančiu 
įvardžiu. Plg. pažodžiui iš anglų kalbos į lietuvių išverstą tekstą, kuriame atkartojama 
originalo žodžių tvarka, tačiau ji lietuvių kalboje nenatūrali:

Ever since the door of his opulent burial chamber was first prised open, the life of Tutankha-
mun has been the subject of wonder and speculation. (The Truth About History, 2004)320

nuo tada, kai pirmą kartą buvo atidarytos jo prabangaus laidojimo kambario durys, Tutan-
chamono gyvenimas nepaliauja kėlęs nuostabą ir spėliones. (Tiesa apie istoriją, 2010, p. 107)

lietuviškai sakinys atrodytų taip (jei nepaisytume kitų vertimo nesklandumų):

nuo tada, kai pirmą kartą buvo atidarytos Tutanchamono prabangaus laidojimo kambario 
durys, jo gyvenimas nepaliauja kėlęs nuostabą ir spėliones.

Dar keli pavyzdžiai iš dabartinės viešosios verstinės vartosenos:

Praėjus kelioms dienoms po to, kai po vadinamųjų Panamos popierių nutekinimo jis susi-
dūrė su spaudimu paaiškinti savo šeimos narių finansines schemas, D.Cameronas interviu 

320 The Truth About History: How New Evidence is Transforming the Story of the Past. Serial Reader’s Digest. gardners 
Books, 2004.
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televizijos kanalui pareiškė, kad savo dalį Bahamuose įsikūrusiame patikos fonde jis par-
davė likus keturiems mėnesiams prieš tai, kai 2010 metais tapo jungtinės Karalystės vy-
riausybės vadovu. (alfa.lt, 2016-04-09)

jau dešimtį metų, nuo tada, kai jai sukako šešiolika, mano anūkė Alana ir aš per Kalėdas 
pagal mano motinos receptą kepame spurgas. (Yalom i., Yalom M. 2021: 178)

Vertinant tokius atvejus normos atžvilgiu, reikia nemažų išlygų. Pirmiausia – atidžiai 
išnagrinėti platesnį kontekstą ir įsitikinti, kad daiktavardis artimiausiame mikrokonteks-
te tikrai pavartotas pirmą kartą; antra – kad pats tekstas yra ne sakytinės kalbos citata, 
kur gali būti įvairių nutylėjimų, ir žodžių tvarka, skirtingai nei rašytinėje kalboje, dažnai  
esti chaotiškesnė.

2.4.9. Sakinių tipai

greičiausiai dar nuoseklaus vartosenos stebėjimo ir DVK kaupimo pradžioje, taigi maž-
daug prieš tris dešimtmečius, buvo fiksuota variacija, apimanti asmeninių ir beasmenių 
sakinių vartojimą. tiksliau – asmeninių sakinių vartojimą ten, kur lietuvių kalbai būdin-
gesni beasmeniai sakiniai, pavyzdžiui, pagal modelį laukiamas kas : laukiama ko:

Smalsuoliai plūsta į Prancūzijos šiaurę: laukiamas rekordinis potvynis [antraštė] (alfa.lt, 
2015-03-21)

turbūt įdomiausiai pavasaris lietuvoje prasideda vakaruose – pamario krašte, ties nemu-
no žiotimis. Čia kasmet su nerimu laukiama potvynio. (delfi.lt, 2014-12-02)

tikėtina, kad tokios įvairuojančios vartosenos būta ir anksčiau, bet rekomendacijų dėl jų 
vartojimo nėra pavykę aptikti. Rengiant KP sintaksės dalis, mėginta įtraukti su šiuo 
reiškiniu susijusią rekomendaciją, tačiau pasirodė, kad be atskirų tyrimų nėra lengva 
tiksliai nusakyti jos esmę ir apibrėžti ribas. todėl apsiribota daliniu atveju, kuris įdėtas 
į KP S 1 (2003) vardininko skyrių:

Kai kuriems KP svarstytojams panãšios variacijos atrodė esąs stilistikos objektas, iš viso 
neturintis būti kaip nors kodifikuojamas. iš tiesų kartais tai labiau kalbos jausmo nei 
normos reguliuojamas reiškinys, tačiau pati variacija įtraukta į ĮnKR sąvadą, kad būtų 
paskata ją tirti.
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ĮNKR SĄVADAS (34)

I II III IV V VI

Šal-
tinis

Variacija Sisteminis 
a reiškinio 

tipas / 
funkcinis 

tipas

Varijavimo var-
tosenoje pagrin-
das ir norminė 

ĮnKR vertė

Konkreti 
įvairuo jančių reiškinių 

a : b raiška
ĮnKR

a

Kiti 
va riacijos 
nariai b 
(c, d...)

IV. SINTAKSĖ S

9. SaKiniŲ 
TIPAI

asmeniniai ir 
beasmeniai sa-
kiniai

S sak.

S sak. 1

● asmeninis 
sakinys

beasmenis 
sakinys

S sak. 1.1 □■ su nevei-
kiamaisiais 
esamojo ir 
būtojo laiko 
dalyviais

Jis ieškomas : Jo ieš ko-
ma [antrą parą.];
Įėjimas [po 23 valan-
dos] draudžiamas : 
Įeiti [po 23 valandos] 
draudžiama.

[S sak. 1.1]. atliepiamąjį šios variacijos narį sudaro asmeniniai sakiniai, kurių sudurtinio 
tarinio vardinė dalis išreikšta neveikiamuoju esamojo (1 pavyzdžių grupė) arba būtojo 
(2 pavyzdžių grupė) laiko dalyviu. taigi sakinio veikėjas nėra aktyvus, jis patiria kitų 
atliekamą veiksmą ar sukeliamą būseną, pavyzdžiui:

(1)
Praėjus kelioms dienoms po teroristinio išpuolio osle ir netoliese esančioje Utiojos saloje 
daug klausimų apie masinio žudiko asmenybę lieka neatsakyti. Atsakymai ieškomi jo 1518 
puslapių manifeste. (lrytas.lt, 2011-07-26)

Pradėję formuotis debesys pratrūks liūtimis ir griausmais. tuo pat metu laukiamas ir 
škvalas. (delfi.lt, 2012-07-30)

Policija pranešė, kad šiuo metu antras užpuolikas, kaip buvo teigiama anksčiau, nėra ieš-
komas. Manoma, kad ataką įvykdė vienas asmuo. (lrytas.lt, 2017-03-22)

Mažaūgiams šuneliams ieškomi jaukūs namai (delfi.lt [reklama], 2018-07-18)
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Kaip mes matome, tai padaryta per Konstitucinio tribunolo sprendimą, kuris jau anksčiau 
yra kritikuotas ir Europos Komisijos (EK) nurodoma, kad visgi valdžių padalijimo princi-
pas bei teisės viršenybės principas galimai yra nepaisomas, nes yra didelių abejonių dėl 
Konstitucinio tribunolo sudėties. (lrytas.lt, 2020-11-16)

Planuojama, kad inovacijų agentūra veiklą pradės 2022 m. i ketv. pab., o naujai agentūrai 
bus ieškomas naujas vadovas konkurso būdu. (delfi.lt, 2021-12-10)

nuoširdžiai skaudina ir liūdina, kad vis dar galime matyti interviu, kur nepaisomi ben-
dražmogiški, elementarūs bendravimo kultūros standartai. (lrytas.lt, 2022-01-07)

„lietuvoje galbūt yra pavienių žmonių, atsisakiusių skrydžio lėktuvu dėl aplinkosauginių 
tikslų, tačiau „skrydžio gėdos“ judėjimas, kaip visuomenės sąjūdis, lietuvoje dar nema-
tomas. (delfi.lt, 2022-05-25)

(2)
Maža to, teismas priėmė itin netikėtą sprendimą – anot teisėjų, jokios valstybinės paslapties 
apskritai nebuvo atskleista, taigi ir nusikaltimas nepadarytas. (alfa.lt, 2015-05-14)

(delfi.lt, 2018-06-14)

g<...> a<...> Kaune atšventė 34-ąjį gimtadienį: atvyko garsios draugės, bet jų vyrai – ne-
kviesti [antraštė] (15min.lt, 2020-06-07)

Protestuotojai ketina bent savaitgalį būti prie Parlamentų rūmų Kanados sostinėje otavoje. 
išaugo ir jų reikalavimai: iš pradžių norėta, kad būtų atsisakytas vakcinacijos pažymėjimas, 
dabar reikalaujama atsisakyti visų tokių dokumentų. (lrt.lt, 2022-01-30)

Sujudimas dėl mergaitės: pasienis liko atviras, o naktį Kaune ieškota basa mergina [ant-
raštė] (15min.lt, 2020-01-16)
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tokia lietuvių kalbai nebūdinga asmeninių sakinių vartosena galėjo būti paskatinta kitų 
kalbų, juolab kad jos dažnai pasitaiko ir verstiniuose žiniasklaidos tekstuose.

³ ³ ³

Didelė ĮnKR sintaksės reiškinių įvairovė ir ilgas įvairios norminės vertės variantų funk-
cionavimas vartosenoje rodo, kad šio bendrinės lietuvių kalbos lygmens normos nėra 
stabilios. tiesa, naujų reiškinių fiksuota nedaug, ir jie daugiausia atsiradę dėl kitų kalbų 
poveikio arba dėl vidinių sistemos persitvarkymų. Kaip matyti iš kai kurių aptartų atve-
jų, sintaksės reiškinių pokyčiai glaudžiai susiję su kitų lygmenų – tiek leksikos (seman-
tikos), tiek morfologijos – pokyčiais. Kai kurios sintaksinės ypatybės niveliuojasi, kai 
kurios iš kitų kalbų, ypač per vertimus, perimamos į lietuvių kalbos vartoseną. Kadangi 
gramatinė kalbos sistema paprastai kinta lėtai, daugeliu atvejų galime kalbėti tik apie 
vykstančius procesus, o ne apie vieno varianto įsigalėjimu besibaigiančią konkurenciją.
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Trečia dalis. Bendrinės 
kalbos ir jos reiškinių 
dinamika

Vienas iš monografijoje aprašomo tyrimo uždavinių – atlikti lyginamąją tiriamuosiuose 
šaltiniuose fiksuotų ĮNKR ir jų pokyčių analizę. Šių pokyčių priežastys iš dalies atskleis-
tos pirmoje monografijos dalyje, aptariant kalbos rekomendacijų šaltinius ir jų rengimo 
aplinkybes. Antroje dalyje, aptariant ĮNKR sisteminimo klausimus, taip pat neaplenktas 
pokyčių aspektas: panagrinėtos variacijos, kurioms būdinga aktyviausia arba slopstanti 
variantų konkurencija, ir apibūdinti kai kurie įdomesni nauji reiškiniai. Trečioje knygos 
dalyje pasirinktas tiriamųjų duomenų pjūvis pagal kitą kriterijų, sisteminantį visuose 
keturiuose kalbos lygmenyse vykstančius procesus, siekiant išryškinti jiems visiems 
būdingas pokyčių kryptis. Tokiu būdu apimamas ĮNKR pokyčių mikrolygmuo. Dar labiau 
abstrahuojantis nuo konkrečių reiškinių, galima eiti ir į makrolygmenį. Jis apima bendri-
nės kalbos, kaip vienos iš nacionalinės kalbos atmainų, dinamiką, kurią realizuoja mik
rolygmens reiškinių visuma.

Taigi šioje monografijos dalyje aptariami būdingiausi dviejų viešosios vartosenos 
lygių – mikrolygmens ir makrolygmens – pokyčiai ir inovacijos. Apie makrolygmens 
pokyčius šiuo metu, nesant nuoseklių tyrimų, galima kalbėti tik teoriniu aspektu, hipote-
tiškai, ir apibrėžti su tuo susijusią problematiką. Šiedu lygmenys glaudžiai susiję. Pavyz-
džiui, keičiantis kalbos ideologijoms, kinta tos pačiõs kalbos atmainų santykis, vyksta jų 
funkcijų persigrupavimas, o tai savo ruožtu veikia ir konkrečių kalbos reiškinių vartojimą.

Įvairiais laikotarpiais kalbos kinta nevienodu intensyvumu (Burridge, Bergs 2016: 
5). XXI amžius žymi ryškius globalizmo terpėje funkcionuojančių kalbų pokyčius. Be to, 
globalizacijos akivaizdoje į kiekvienos šalies kalbos ar kalbų dinamiką žiūrima jau nebe 
atskirai, o visame – šiuokart imkime Europą – kalbų kontekste, kurį papildo glaudūs 
kalbų kontaktai ir vis gausėjanti daugiakalbiškumo paradigma. Akivaizdu, kad kalbų 
raidos procesai, buvę skiriami kelių šimtmečių, kai skirtingose šalyse formavosi bendri-
nės kalbos, dabar visuomenių demokratizacijos skatinami ir veikiami interneto plėtros, 
pradeda sinchronizuotis.

Išorinių veiksnių (internetizacijos, ideologijų ir kt.) poveikis viešajai vartosenai – 
atskira plati tema. Šių veiksnių įtaka bendrinės kalbos normoms ne kartą nagrinėta anks-
tesnėse mano knygose. Ideologijų – politinio korektiškumo, feminizmo, genderizmo ir 
kt. – poveikis kalboms apskritai darosi vis stipresnis. Keičiasi tradicinė leksika: mėgina-
ma sąmoningai riboti kai kurių žodžių vartojimą, diegiama nauja ideologiškai žymėta 
leksika. Stengiamasi kryptingai keisti ir gramatiką (pavyzdžiui, žodžių, turinčių grama-
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tinę giminę, vartojimą), kuriamos naujos neva „lyčiai jaũtrios“ gramatinės formos ir pan. 
Europos kalbinės bendruomenės pagal kalbines nuostatas yra stipriai susiskaidžiusios į 
dvi ideologines stovyklas – konservatyviąją ir liberaliąją. liberalioji ideologija (vėlesnė 
jos atmaina – neoliberalizmas) teikia pirmumą žmogaus teisėms ir propaguoja reliatyviz-
mą321 kalbos normų atžvilgiu, siekia mažinti valstybės vaidmenį valstybinės kalbos rai-
doje. neišimtinai ir lietuvoje šia kryptimi vykstančius pačiõs kalbos ir kalbinių visuo-
menės nuostatų pokyčius kraštutinių konservatyviųjų pažiūrų visuomenės dalis mato 
kaip kalbos žlugimą ir jos tradicijų išniekinimą, plg.:

Bet pavojingiausia yra tai, kad Seimas, priimdamas sprendimą322, parodė visišką nesupra-
timą, kokia yra šiuo metu bendra lietuvių literatūrinės kalbos būklė. laužoma ne tik kom-
piuterinės technikos (svetimų abėcėlių, savaiminio vertimo) praktikų, bet ir teršiama dau-
gybės naujažodžių, pusiau svetimžodžių ir svetimžodžių, lietuvių kalba jau seniai neištar-
tų (neadaptuotų) vardų ir pavardžių, prasmės netekusių firmų ir santrumpų, masinio ru-
siškų keiksmažodžių antplūdžio, lietuvių kalbos griuvenų ir parazitinių žodžių kamšalo, 
žodžių kirčiavimo atrofijos. (Stoškus 2022)

Pastarieji sociolingvistiniai – kalbinių nuostatų ir jų kaitos – aspektai šiuokart plačiau 
nenagrinėjami. Šioje monografijos dalyje apibūdinami bendriausi bendrinės kalbos mikro- 
ir makropokyčių ypatumai.

3.1. Vidinės kalbos pokyčių prielaidos

išorės veiksniai skatina kalbos pokyčius, tačiau pačioje kalboje turi būti susidariusios 
prielaidos tiems pokyčiams vykti. Plačiau aptartinos dvi prielaidos – analogija ir varian-
tų konkurencija.

3.1.1. Analogija

Vienas iš svarbiausių vidinių kalbos mechanizmų, kurie padeda kalbos pokyčiams įgau-
ti konkretų pavidalą, yra analogija (Burridge, Bergs 2016: 15). Kalbos vartotojai gyve-
na ne kalbiniame vakuume, taigi ir inovacijų atsiranda remiantis vienokia ar kitokia 
kalbine patirtimi (plg. armstrong, Mackenzie 2013: 155). taip pat pokyčių atsiranda 
vaikams mokantis kalbos – jie stengiasi kopijuoti tėvų ir aplinkos kalbą, tačiau visada 
susidaro kalbos skirtumų.

321 Plg.: reliatyvǮzmas [lot. relativus – santykinis], filos. metodolog. principas, absoliutinantis pažinimo, vertybių, tikrovės 
kintamumą, sąlygiškumą ir neigiantis daiktų, reiškinių pastovumą, žinių objektyvų tikrumą (tŽŽ 2013).

322	 Turimas	galvoje	20220118	Lietuvos	Respublikos	Seimo	priimtas	Lietuvos	Respublikos	asmens	vardo	ir	pavardės	rašy
mo	dokumentuose	įstatymas.	Prieiga:	https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d688e8805f0311ecb2fe9975f8a9e52e?
jfwid=hxewtuj84.
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analogijos gali prieštarauti sistemai, jeigu jų pagrindu tampa neesminis kalbos 
reiškinio požymis, ir tokiais atvejais jos greičiau vadintinos pseudoanalogijomis. Pavyz-
džiui, žodžių daryboje pseudoanaloginių darinių daryba „remiasi tolimesne, netikslia, 
daugiau tik tariama analogija su tipiškų (analoginių) darinių ir jų pamatinių žodžių 
poromis (darybos opozicijomis)“ (Urbutis 2009: 328). Pseudoanalogijų galima rasti ir 
tarp kitų lyg menų reiškinių323.

nuo XXi a. pradžios viešojoje sakytinėje vartosenoje tebesitęsia kiekinių sudėtinių 
skaitvardžių dviem tūkstančiams metų nusakyti konkurencija [S der. 2.1]. Plg. eKP reko-
mendaciją (žr. 49-ą pav.).

49 pav. eKP rekomendacija dėl nederinamų skaitvardžių 

du tūkstantis metams nusakyti vartojimo (žiūrėta 2021-12-15)

Skaitvardžių nederinimas skaičiumi greičiausiai atsirado dėl XX a. buvusio įpročio var-
toti vienaskaitą (tūkstantis devyni šimtai…), taigi pritaikius netinkamą analogiją, tačiau 
ši variacija vartosenoje laikosi jau kelis dešimtmečius.

Kitas pavyzdys. XXi a. 2-ą dešimtmetį suaktyvėjo žodžio matymas reikšmė „požiū-
ris, įsitikinimas; suvokimas“324:

Kol tauta gyva ir turi laisvą valią, ji renkasi iš praeities ir dabarties, kas jai svarbu. Kada ji 
pavergta, jai primetinėjamas svetimas matymas, kuris daro tautą patogią valdyti. (delfi.lt, 
2015-08-21)

„<...> tai buvo ir žmonių savarankiški apsisprendimai, ir bendri sprendimai kalbantis apie 
jų vizijas, matymus“, – aptakiai aiškino paskirtasis premjeras. (lzinios.lt, 2016-11-25)

323 Beje, 2021 m. pabaigoje pasaulyje pradėjus plisti naujai koronaviruso SaRS-CoV-2 atmainai omikron, pavadintai graikų 
abėcėlės raide, pastebėta, kad anglakalbiai (neišskiriant nė jaV prezidento joe Biden’o) neretai šį pavadinimą ištaria 
omnikron, veikiami klaidinamos analogijos su tarptautiniu dėmeniu omni- (< lotynų k. „visiems“) pagal žinomus žodžius 
omnipotent, omnibus, omnivore, omniplex ir pan. (žr. Danielle tcholakian. „omni is everywhere“: why do so many people  
struggle to say omicron? – The Guardian, 2021-12-15. Prieiga: https://www.theguardian.com/science/2021/dec/15/
why-do-so-many-people-struggle-to-say-omicron?CMP=Share_androidapp_other (žiūrėta 2021-12-16). Šis iškraipytas 
variantas, tikėtina, netapsiantis norma, gerai atskleidžia analogijos veikimo ir pokyčių radimosi mechanizmą.

324 Ši reikšmė buvo taisoma KPP1 (1976) ir KPP2 (1985) ir kurį laiką buvo apslopusi.
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Šiai reikšmei beplintant įvairiuose kontekstuose, matymas pagal analogiją su žodžiu 
požiūris pamažu įgauna pastarajam būdingų semantinio ir sintaksinio junglumo ypatybių. 
Pasitaiko tokių kuriozų kaip vieno politiko frazė Seimo komiteto posėdyje: išklausysime 
ministerijos matymą (lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, 
2020-07-22). Veiksmažodis žiūrėti valdo prielinksnio į konstrukciją su galininku; šį val-
dymą perima ir jo vedinys požiūris (į ką), savo ruožtu – ir reikšmės variantas matymas:

jos nuomone, paskutinieji metai pakeitė žmonių matymą į Kalėdas, jų laikinumą: „Dau-
geliui teko priverstiniu būdu pernai metų Kalėdas praleisti su šeima, o tai ne visada yra 
lengva.“ (15min.lt, 2021-12-25)

Panašių sporadiškų, vidinės kalbos analogijų ir pseudoanalogijų reguliuojamų kalbos 
naujovių įsitvirtinimą lemia jų vartojimo dažnumas, priklausantis nuo kalbos reiškinio 
patogumo, ekspresyvumo ir pan. ypatybių.

3.1.2. Variantų konkurencija

Svarbi vidinė kalbos pokyčių prielaida yra ir variantų konkurencija. galima skirti du 
variantų konkurencijos lygmenis – vidinį ir išorinį. Pastarojo atveju variantiškumo faktas 
nustatomas visos (pavyzdžiui, viešosios) vartosenos mastu, t. y. variantai funkcionuoja, 
reguliariai pasikartodami skirtinguose rašytiniuose ar sakytiniuose tekstuose.

apie vidinę kalbos reiškinių konkurenciją galima kalbėti, kai nemotyvuota variaci-
ja fiksuojama tame pačiame tekste. ji susidaro arba natūraliai, arba dėl neatidaus reda-
gavimo, kai vienas nenorminis variantas ištaisomas į norminį, o kiti paliekami netaisyti. 
Pavyzdžiui:

(1) 
Ketvirtadienį Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paviešino naujų tyrimų dėl antikū-
nių kiekio donorų kraujyje rezultatus. jie atskleidė, kad valstybės lygmeniu antikūnų 
kiekis nuo kovo lėtai, bet auga: birželio pabaigoje jis siekė maždaug 7 proc. visų gyvento-
jų, Stokholme šis skaičius priartėjo prie 12 proc. (delfi.lt, 2020-09-13)

(2) 
„Prieš keletą metų studentų atstovybėje organizavau mokymus, po kurių vežiau kelis žmo-
nes per patį miesto centrą, kur nebuvo jokių degalinių. Buvau pamiršusi užsipilti kuro, 
todėl sustojau įkalnėje su žmonėmis, kuriuos mažai pažįstu. Buvo žiauriai gėda ir žiauriai 
nemalonu – užstūmėm mašiną, kiek reikėjo, ir su bakeliu ėjau prisipilti kuro. Kitą kartą 
baigėsi kuras važiuojant į universitetą – laimei, netoli kolonėlė buvo, mažiau žmonių, vie-
šumo, tad ir gėdos buvo mažiau. Bet po šių kartų prireikė daugiau laiko, kol mašina užsi-
kūrė“, – prisimena ji. (delfi.lt, 2020-07-14)
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(3) 

(delfi.lt portalo ekrano kopija, 2021-09-20)325

Ribos tarp motyvuotos (pavyzdžiui, pagrįstos stilistiškai) nenorminės vartosenos ne 
visada būna aiškios. nenorminių variantų rašytinėje žiniasklaidoje dažnai atsiranda dėl 
to, kad stengiamasi cituoti pašnekovus, nieko nekeičiant jų kalboje. tada nuo redakcijos 
darbo principų priklauso, ar akivaizdžios klaidos bus pataisytos. Pasitaiko, kad tame 
pačiame tekste variantų konkurencija susidaro kaip tik dėl to, kad straipsnio autoriaus 
tekste vartojamas norminis variantas, o pašnekovo kalboje paliekama klaida:

Valstiečių frakcijos narė g<…> B<…> tikina, kad pradinė mokykla gali būti net ir su dviem 
mokiniais, nes tokia mokykla turėtų būti kuo arčiau namų.
„Pirmiausia, turime nuspręsti, apie kokias mokyklas mes šnekame: apie pradines, progim-
nazijas, gimnazijas. Žinoma, jeigu tai yra progimnazija, nuo penktų iki aštuntų klasių, tai, 
manau, mokykla turi atitikti kokybę ir tam tikrus standartus, o pradinė mokykla, manau, 
gali būti ir su dvejais mokiniais, nes mes žinome, kokia yra lietuva, kokia yra demogra-
finė situacija ir kaip mes mažėjame.“ (delfi.lt, 2021-11-20)

abejopa – vidinė ir išorinė – variantų konkurencija rodo didesnį ar mažesnį normos 
nestabilumą, taigi ir sudaro pokyčių prielaidas.

3.2. Bendrinės lietuvių kalbos sandaros pokyčių kryptys

Konkrečių apibrėžto laikotarpio bendrinės lietuvių kalbos sandaros pokyčių problemati-
ką galima suskaidyti į smulkesnius aspektus:
	 kaip kinta bendrinės kalbos varijavimo ribos?
	 kokie kalbos reiškiniai vartotojams kelia sunkumų?

325 Šiuo atveju interneto naujienų portalo straipsnyje į tekstą įterpta ir išskirta to paties straipsnio citata, kuria norima 
patraukti skaitytojų dėmesį, o greta pateikiamas visas tekstas; jų skirtumas – įvairuojanti veiksmažodžio forma (išsi-
rutuliavo : išsirutuliojo).
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	 kaip grindžiamas kalbos reiškinių vertinimas ir kaip jis kinta?
	 kaip kinta teikiami atitikmenys?
	 kokiais pavyzdžiais iliustruojamos rekomendacijos?

Kalbant apie kalbos pokyčius, svarbu išsiaiškinti jų mechanizmus (kas ir kaip kinta? 
kaip tai pamatuoti?), priežastis (kodėl kinta?) ir kitimo kryptį (kuria linkme kinta?)326. 
Sociolingvistikoje skiriamos sąvokos inovacijos ir pokyčiai. Kalbos inovacija laikomas 
kalbos vartotojo ar vartotojų veiksmas; jeigu inovacija pereina į kalbos sistemą ir suku-
ria reguliarų variantiškumą, tai galima laikyti kalbos pokyčiu (Milroy, Milroy 2017: 51). 

Mokslinėje literatūroje šios dvi sąvokos ne visada skiriamos, nes pats inovacijos 
perėjimas į kalbos sistemą yra sąlygiškas, ir reguliarumas negali būti vienintelis kriteri-
jus. Pavyzdžiui, nenorminė konstrukcija kad + bendratis tikslui reikšti (1) [S kad 1/vert.] 
arba padalyvis šalutiniam to paties veikėjo veiksmui reikšti (2) [S padal. 1.1] pastaruoju 
dešimtmečiu viešojoje vartosenoje itin dažnos ir stipriai konkuruoja su norminiais va-
riantais, tad reguliariai pasikartoja, tačiau jų kodifikacija tebėra neigiama, ir juo labiau 
jos nelaikomos perėjusiomis į bendrinės kalbos sistemą:

(1)  Matosi, kad didžioji pastangų dalis vis dėlto sueina į tai, kad išaiškinti daugiau var-
totojų negu platintojų. (bernardinai.lt, 2010-12-09)

 <...> mes turime nepamiršti, kad valdžia reikalinga ne tam, kad išsaugoti postus. 
Valdžia reikalinga tam, kad padaryti darbus. (lrytas.lt, 2019-05-15).

(2)  Profesorius pateikė netikėtus faktus: jais vadovaujantis jausitės geriau, sulieknėsite 
ir ilgiau gyvensite [antraštė] (delfi.lt, 2019-10-30)

 Senovės lietuviai tikėjo, kad lygiadienio rytą išsimaudžius upėje, tekančioje iš rytų, 
visus metus būsi tyras ir sveikas. (lrytas.lt, 2021-03-20)

Skirtini vartosenos pokyčiai (dalis jų yra inovacijos), kodifikacijos pokyčiai ir kalbos 
sistemos pokyčiai. Monografijoje nagrinėjami vartosenoje vykstantys pokyčiai, kuriuos 
aptikti ir kategorizuoti padeda pasirinktas atskaitos taškas – kalbos rekomendacijų šal-
tiniai. Pažymėtina, kad orientuojamasi tik į tuos pokyčius, kurie vienaip ar kitaip susi-
ję su bendrinės kalbos normų kaita. tiriamuosiuose kalbos rekomendacijų šaltiniuose 
(žr. skyrių 1.1. Duomenų šaltiniai) fiksuoti reiškiniai atspindi skirtingų laikotarpių ko-
difikacijos būklę, kartu rodo jos kaitą. XXi a. pradžioje persvarstant svarbiausias kalbos 
rekomendacijas, matyti, kad vyksta ir ryškus kodifikacijos pokytis – kodifikuotų bend-
rinės kalbos normų liberalizacija. Šią kryptį lemia minėti globalieji procesai, sukeliantys 
ir bendrinių kalbų destandartizaciją. tačiau kodifikacijos kaita yra tik išvestinis varto-
senos pokyčių indikatorius.

Vartosenos pokyčių neatsiranda savaime, juos skatina kalbos vartotojai (Milroy, 
Milroy 2017: 51) ir pati kintanti socialinė tikrovė (aitchison 2013: 69). Kartu su vidiniais 

326 Pažymėtina, kad kalbos pokyčiai kiekvieno kalbos vartotojo gali būti skirtingai suvokiami, remiantis jo kalbine patirtimi, 
tačiau subjektyvusis kalbos pokyčių suvokimas nėra šios monografijos objektas.
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kalbos pokyčių veiksniais šie socialiniai veiksniai sukuria dinamišką kalbos funkciona-
vimo įvairovę. apibendrinant ĮnKR sąvado sudarymo patirtį, suformuluota keletas prie-
laidų, kurios išryškina kalbos pokyčių kryptis.

 

3.2.1. Kalbos reiškinių inventoriaus dinamika

Pastebimai kinta kaičiojo kalbos sluoksnio reiškinių kiekybė: atsiranda naujų reiškinių, 
o nebeaktualūs traukiasi į pasyviąją vartoseną. Šių pokyčių mastą įmanoma nustatyti tik 
nestokojant gerai parengtų reprezentatyvių laiko skalę turinčių dabartinės vartosenos 
tekstynų ir jų tyrimo įrankių. Monografijoje tokio tikslo nekelta, nes apsiribota kokybiniu 
ĮnKR tyrimu. tačiau ir turimi DVK bei nDk duomenys rodo labiausiai kintančias vie-
šosios vartosenos sritis.

Viešoji lietuvių kalbos vartosena pasipildo iš kitų kalbų ateinančiais įvairių lygme-
nų kalbos vienetais. gausėja skolintų šakninių ir darybinių morfemų (tarptautinių prieš-
dėlių, sufiksoidų, prefiksoidų), taip pat menamųjų morfemų (vadinamųjų atskalų), atsi-
dalijusių nuo skolintų ar išsiverstų maišinių (plg.: -demija, -geitas, -nezas, -nomika, -rama, 
-tronas ir kt.).

Į lietuvišką tekstą (net žiniasklaidą, kuri dažnai cituoja socialinių tinklų įrašus arba 
šnekamąją kalbą, taip pat reklamą, renginių pavadinimus) įterpiama vis daugiau angliš-
kų citatų – ir pavienių morfologiškai neadaptuotų žodžių, ir ištisų posakių, pavyzdžiui:

Kovo 20 dieną „Žalgirio“ arenoje jau antrą kartą suskambės skambutis į „geriausia ever 
pamokų diena“! (delfi.lt, 2019-02-15)327

taigi tai galima mokėti kaina, ypač demokratijoms, kur karių siuntimas ir rizika dėl gy-
vybių yra itin jautrus politinės atskaitomybės klausimas. todėl dronai tapo tokia svarbia 
jungtinių amerikos Valstijų antiteroristinės programos Vidurio Rytuose dalimi, leidžian-
čia išvengti jautrių boots on the ground sprendimų. (lrt.lt, 2022-06-06)

Ktos kalbos, ypač anglų kalba, veikia savakilmių ir tarptautinių žodžių semantinę struk-
tūrą: ateina naujų reikšmių, bet ne visos, sudarančios variacijas, gali būti laikomos norma 
bendrinėje lietuvių kalboje, jeigu pažeidžiamas žodžio reikšmių semantinės motyvacijos 
principas. Senõsios tradicinės lietuviškos, išaugusios iš žemdirbių kultūros, frazeologijos 
vietą užima nauji, dažnai versti frazeologizmai: butelio kakliukas, pasileisti plaukus, biu-
ro planktonas ir kt.

nemažai naujovių susijusios su kalbų kontaktais tiek oficialiųjų, tiek laisvųjų stilių 
srityse. Pavyzdžiui, lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, ėmė rastis naujų žodžių reikšmių, 
gramatikos (ypač žodžių valdymo) pokyčių, kuriuos nemažai skatina administracinių 

327 Renginys orientuotas į aukštesniųjų klasių moksleivius, tad sumanyta juos patraukti anglišku žodžiu, parodant, kad 
rengėjai kalbės šiai auditorijai artima, „ne pamokine“ kalba.



T r eči a da l is .  Be n dr i n ė s k a l Bos i r jos r e išk i n i ų di na m i k a 621

tekstų (teisės aktų ir pan.) vertimai iš anglų kalbos. taigi vienas inventoriaus dinamikos 
rodiklis – naujų reiškinių atsiradimas.

Dideli skolintų žodžių srautai padidino to paties žodžio rašybos, gramatinio įformi-
nimo variantiškumą. Beje, 1986 m. buvo teigiama (Paulauskienė, tarvydaitė 1986: 80):

Bendrinėje kalboje šiuo metu, galima sakyti, tarptautinių žodžių giminės forma sunormin-
ta. jos vartotojai sako tik armonika, citrina, telegrama, tona, litras, paštas, filmas, popierius, 
futbolas, cigaretė, radijas. anksčiau svyravo blankas ir blanka, grafikas ir grafika, olean-
dras ir oleandra, astras ir astra, analizas ir analizė vartojimas, bet šiuo metu turbūt dau-
gumas bendrinės kalbos vartotojų žino, kad radijas, blankas, grafikas, oleandras yra tik 
vyriškosios, o analizė – moteriškosios giminės. tarptautinių žodžių dubletai praktiškai 
panaikinti dabartinės lietuvių kalbos ir tarptautinių žodžių žodynų.

taigi XX a. pabaigoje tarptautinių žodžių įforminimas nebekėlė ypatingų sunkumų, normos 
buvo stabilizuotos. tačiau naujųjų skolinių pagausėjimas vėl šią problemą atnaujino. VlKK 
skelbiami svetimžodžių atitikmenų sąrašai ją gali spręsti tik iš dalies, nes vartosenoje 
funkcionuoja kur kas daugiau skolinių, nei jų sunorminama. todėl didelę reikšmę skolinių 
funkcionavimui turi patys kalbos vartotojai – jų nuostatos dėl naujųjų skolinių lietuvinimo 
ar bent adaptavimo. Savireguliacijos procesas šiuo atžvilgiu nėra ryškus, bet esama pavie-
nių nuomonių ir patirčių, atskleidžiančių, kada ir kodėl tikslingiau ne vartoti skolintas ci-
tatas, o ieškoti būdų, kaip jas įtraukti į lietuvių kalbos sistemą. antai žurnalistas laisvūnas 
Čekavičius, kompiuterinių žaidimų – esporto328 – komentatorius, svarstydamas, ar reikėtų 
kalbos normintojams kištis į šios srities terminų savinimą ir kiek pagrįstai tuo užsiima 
Prancūzijos akademija (Académie Française), drausdama angliškus kompiuterinių žaidimų 
skolinius bei liepdama vartoti prancūziškus jų atitikmenis, rašo (Čekavičius 2022):

ar tai reiškia, kad valstybėms kalbos atžvilgiu nėra jokio vaidmens esporto ir kompiute-
rinių žaidimų kultūros lokalizavimo procese? ne. Yra skirtingų priemonių, kaip galima 
įgyvendinti šį tikslą. Pavyzdžiui, pats dirbu esporto komentatoriumi jau šešerius metus. 
transliacijų metu, komentuodamas vieną populiariausių esporto disciplinų „CS:go“, są-
moningai vartoju lietuvišką terminiją kai kuriose neįprastose situacijose. tarkim, vietoj 
„flashbang“ sakau „akinamoji granata“. taip elgiuosi dėl to, nes tai leidžia geriau supažin-
dinti kitus bendrataučius su šiuo reiškiniu, kurio galbūt jie dar nėra matę arba nežino, kaip 
jis galėtų „skambėti“ lietuviškai. Maža to, įpratus klausyti lietuviškų terminų, pats lietu-
viškas komentavimas skamba sklandžiau bei profesionaliau.

taigi svarbūs du momentai: pirma, skolintos leksikos gali nesuprasti kai kurie kalbos 
vartotojai (tad strigtų komunikacija); antra, lietuvių kalboje adaptuoti skoliniai kalbos 
sraute patogesni ir leidžia sklandžiau kalbėti.

328 Esportas „elektroninis sportas – varžymasis elektroninėje erdvėje (turnyruose, čempionatuose, lygose ir pan.)“; nD, 
žiūrėta 2022-06-01.
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Esama reiškinių, kurių variacijos jau yra apslopusios, tų reiškinių viešojoje vartosenoje 
pasitaiko retai. Pavyzdžiui, XX a. pab. (KPP2 ir DKKS) dar taisyti nenorminiai būdo prie-
veiksmiai, padaryti su priesaga -(i)ai iš priesagos -inis, -ė būdvardžių: moraliniai (= morališ-
kai) tvirtas. Dabartinėje vartosenoje jų galima aptikti nebent vyresnio amžiaus žmonių, 
įskaitant ir išeivius, kalboje, kurioje šie vediniai užsikonservavo. Panašiai atsitiko ir su rusų 
kalbos skolinių, kuriuose galima išskirti baigmenį -ėja (plg.: batarėja, galanterėja, galerėja, 
loterėja, oranžerėja), vartosena: jie taisyti KP (1939) ir dar ankstesnėse XX a. pradžios re-
komendacijose, taip pat KPP2 ir DKKS, o dabartinėje vartosenoje jų labai reta, nebent pasi-
taiko pavienių vyriausiosios kartos atstovų kalboje, pavyzdžiui:

Uždarinėjamas lietuvos edukologijos universitetas, viešai buvo pažadėta, kad studentai 
baigs studijas tame pačiame universitete, kur jas pradėjo. o jau dabar svarstoma pastatus 
perduoti turto bankui arba Švietimo ir mokslo ministerijai. tad kaip bus vykdomi pažadai 
studentams ir dėstytojams? o jų studijų baigimui reikalingi ir dėstytojai, ir biblioteka, 
kurioje esama jų mokymosi specifikai reikalingų knygų, ir studijoms gerinti įrengtos 
specialios auditorijos, oranžerėja ir kt., tie studentai turi turėti kur gyventi. (alkas.lt, 
2018-03-19)

ĮnKR sąvade tokie reiškiniai pažymėti žyma psn. („pasenęs“). jų galima rasti visuose 
nagrinėtuose kalbos lygmenyse.

Sovietinis palikimas – skolintų nenorminių leksikos ir gramatikos reiškinių sluoksnis. 
jis laikosi dėl kelių priežasčių: 1) dėl vyresnio amžiaus kalbos vartotojų, kurių kalbos 
įpročiai klostėsi dar sovietmečiu, 2) vertimų iš rusų kalbos (verčiama ne tik rusiškosios, 
bet ir baltarusiškosios, ukrainietiškosios rusiškai skelbiamos informacijos naujienų por-
taluose); 3) kai kurių kalbos reiškinių vartojimo dažnumo.

nemažai XX a. pabaigoje taisytų iš rusų kalbos skolintų ar verstinių kalbos reiški-
nių – sovietinių realijų – jau yra pasitraukę iš aktyviosios vartosenos, o senesni kodifi-
kacijos šaltiniai fiksuoja ankstesnį būvį (žr. 50-ą pav.).

50 pav. KPP2 (1985) atspindėta sovietinė realija – valiutos pavadinimas rublis 

ir su juo vartotas verstinis frazeologizmas (e.kalba.lt, žiūrėta 2021-11-13)
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gali būti ir priešinga pokyčių kryptis: kurį laiką intensyviai funkcionavusi variacija 
apslopsta (arba savaime, arba dėl sąmoningo bendrinės kalbos normų reguliavimo), o po 
kiek laiko vėl atgyja. taip yra atsitikę su verstine konstrukcija laiko ribai reikšti šiai 
dienai (ir jos variacijomis šiandienai, šiandien dienai, šiai akimirkai, šiai sekundei, šiam 
momentui, šios dienos rytui ir kt.) [S naud. 7.1a]. 

jonas Palionis, įvertindamas vėlyvuoju sovietmečiu, visuotinės rusifikacijos sąlygo-
mis, vykusį kalbos norminamąjį ir kalbos kultūros ugdomąjį darbą, pagrįstai teigia, kad 
„išsiplėtus bendrinės kalbos kultūros masiškumui ir į sekcijų329 veiklą įsitraukus nepa-
kankamos lingvistinės kvalifikacijos žmonėms, negalėjo būti išvengta ir tos kalbos nor-
minimo klaidų“ (Palionis 2017: 138):

Viena iš didžiausių, buvusių ir ligi šiol esančių (turbūt neišvengiamų) klaidų – tai nerei-
kalingų vadinamųjų „kalbos taisymų“ aistra <…>. nors nereikalingų, nepamatuotų „kalbos 
taisymų“ aistra <…> yra neigiamas reiškinys (čia kabutėmis išskirti „kalbos taisymai“ 
todėl, kad didžiąją dalį jų būtų teisingiau vadinti šnekos, t. y. atskirų žmonių prasimanytais 
ir neįsitvirtinusiais bendrinės kalbos sistemoje, taisiniais), bet sovietmečiu jie prisidėjo prie 
tolydžio vis stiprėjančios rusifikacijos mažinimo.

KPP2 (1985) rekomendacijų analizė iš netrumpos laiko perspektyvos rodo, kad tokių at-
sitiktinių taisymų tikrai būta. jų jau stengtasi nedėti į KP serijos (2002–2013) rekomen-
dacijų sąrašus.

XXi a. pradžioje kalbos pokyčiai iš dalies praranda lokalizaciją. interneto plėtra, 
socialiniai tinklai sukuria didelę gana sinchroniškai veikiančią kalbų terpę, kurioje ino-
vacijos, nepaisydamos kalbų ribų, sklinda nepalyginti greičiau ir plačiau nei ikiinterne-
tinėje eroje. globaliu mastu vykstantys procesai, tokie kaip klimato kaita ir visuotinė 
migracija, arba globalų poveikį turintys įvykiai, pavyzdžiui, 2019 m. pabaigoje prasidė-
jusi koronaviruso pandemija arba 2022 m. pradžioje – Rusijos federacijos agresija prieš 
Ukrainą, tiesioginį poveikį kaičiajam kalbų sluoksniui dar labiau paspartino ir išryškino: 
pasaulio kalbų leksika pasipildė šimtais naujas realijas įvardijančių leksikos vienetų.

Esminis klausimas – kokio masto yra ši dinamika? Koks naujai atsiradusių savų ir 
svetimų elementų santykis kiekvienoje kalboje? ar galima kalbėti apie kalbos raiškos 
priemonių niveliaciją (vienodėjimą) skirtingose kalbose? tai aiškinantis, kaip minėta, 
paprastai atliekami kiekybiniai tekstynų tyrimai.

3.2.2. Suaktyvėjęs kai kurių rūšių kalbos reiškinių vartojimas 

Per laiką kinta visi kalbos lygmenys, tik nevienodu mastu (Burridge, Bergs 2016: 5–12). 
Suaktyvėjus visuomenės gyvenimui, sustiprėjus kalbų kontaktams, didesni pokyčiai pa-
prastai apima judresnius kalbos lygmenis – leksiką, fonologiją, žodžių darybą. naujieji 

329 turimos galvoje sovietmečiu aktyviai visoje lietuvoje veikusios ir kalbos kultūra besirūpinusios lietuvių kalbos sekcijos 
prie Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos (plačiau žr. Pupkis 2016).
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skoliniai skatina ir naujadaros procesus – pavyzdžiui, išauga kai kurių darybos priemo-
nių ar žodžių darymo būdų (tokių kaip sąmaiša) produktyvumas. Šios pakraipos tyrimais 
siekiama išsiaiškinti, kurios sritys ar reiškiniai kalboje yra stabiliausi, o kur pokyčiai 
intensyviausi. Kadangi kalba yra tarpusavyje susijusių elementų sistema, vieno kalbos 
lygmens pokyčiai gali sukelti pokyčių ir kituose lygmenyse (Burridge, Bergs 2016: 13). 
Pavyzdžiui, kalbai iš fleksinės tampant analitinei (taigi keičiantis morfologinei sistemai), 
kinta sintaksės lygmens reiškiniai – persitvarko žodžių ryšiai sakinyje ir pan. (žodžių 
tvarka sakinyje pasidaro stabilesnė).

atskiras leksikos pokyčių laukas – vadinamoji naujakalbė, kuriai suteikiamas šiuolai-
kiškumo ir su tuo susijusių madingų ženklų įvardijimas. ji neabejotinai kuriama siekiant 
diegti naujas ideologijas, o kai kurių jų apraiškų lietuvių kalbos vartosenoje fiksuota dar 
XX–XXi a. sandūroje (žr. Miliūnaitė 2000a: 3–14). Klimato kaitos idėja paskatino „žaliosios 
ekonomikos“ ir „tvaraus vystymosi“ kursą, o su juo – ir naują leksikos sluoksnį (Praleika 
2022). jeigu imtume vien tik klimato kaitos ir ekologijos temas, matytume dažną tokių 
būdvardžių kaip ekologiškas, žalias, draugiškas aplinkai, darnus, tvarus, tausus ir pan. 
vartojimą. ilgainiui jų reikšmės desemantizuojamos, žodžių turinys išblanksta, ir ši nauja-
kalbė tampa tik priemone manipuliuoti viešąja nuomone. Dar vienas naujosios XXi a. lek-
sikos sluoksnis susijęs su politinio korektiškumo, feminizmo ir genderizmo ideologijomis. 
Pasak politologo andriaus Švarplio, žmogaus teisės paverčiamos subjektyvia jausenų ir 
tapatybių manifestacija ir tuo pagrindu vykdoma lyties, šeimos, religijos transformacija 
(Praleika 2022), o šiems reiškiniams įvardyti kuriama (dažniausiai skolinama arba verčiama) 
naujoji leksika (plg. naujažodžius cislytis, -ė; kvyras; bifobija; metroseksualas; panseksualas, 
-ė; sapioseksualas, -ė; spornoseksualas, -ė; transseksualas, -ė; transfobija ir kt.; nD).

Kitas svarbus dalykas yra įvairuojančių gramatikos (morfologijos, sintaksės) reiški-
nių konkurencijos suaktyvėjimas. Konkretų jų mastą ir pobūdį gali atskleisti tik kieky-
biniai tyrimai – tiek, kiek kalbos technologijų priemonėmis įmanoma šiuos reiškinius 
vartosenoje identifikuoti.

Reikia paminėti ir pavienių kalbos reiškinių vartojimo suaktyvėjimą dėl įvairių ne-
lingvistinių, dažnai atsitiktinių priežasčių, pavyzdžiui, įvykių, siejamų su kokiu nors 
kalbos reiškiniu. antai su chuliganišku vieno jauno vilniečio pasivažinėjimu sostinės 
gatvėmis, kuris pasibaigė sugriauta viešojo transporto stotele, atsirado ir išplito Leksikos 
skyriuje jau minėtas frazeologizmas pažadinti žvėriuką. Prezidentės Dalios grybauskai-
tės frazė „nustokim krūpčiot“ ir tokiu pačiu pavadinimu 2019 m. išleista Dalios Ulbinai-
tės knyga apie dvi kadencijas baigusią prezidentę aktualizavo šio veiksmažodžio varto-
jimą330; jo padažnėjo įvairiais įtemptais politiniais momentais, pavyzdžiui:

„nemanau, kad bus blogiausias scenarijus, tai tiesiog yra mėginimas veikti mūsų jausmus 
ir laukimas, kad kažkas krūptelės. Bet šiandien pasaulis jau nebenori krūpčioti, nes pa-
kankamai ilgai krūpčiojo“, – akcentavo g. nausėda. (klaipeda.diena.lt, 2022-02-28)

330 galimas dalykas, perimta angliško veiksmažodžio to flinch (liet. „krūpčioti“), nereto anglakalbėje politinėje retorikoje, 
maniera, kuri toje kultūroje galėjo atsirasti, kaip dažnai būna, veikiama kokio nors populiaraus kūrino, laidos ar pan.
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„Nekrūpčiokit, gerai? jeigu politikai krūpčioja, tada ir visuomenė krūpčioja, nes pra-
deda krūpčioti nuo galvos žuvis“, – Seimo Biudžeto ir finansų komitete trečiadienį pareiš-
kė finansų viceministrė Rūta Bilkštytė. taip ji atsakė į laisvės frakcijos atstovo Vytauto 
Mitalo priekaištus, kad nekilnojamojo turto (nt) mokesčio pokyčiai teikiami ne laiku. 
(ziniuradijas.lt, 2022-06-02)

Dėl tranzito į Kaliningradą Rusija kaip reikiant tūžtelėjo: siūloma nekrūpčioti, bet klau-
simų yra [antraštė] (15min.lt, 2022-06-22)

tokių pavienių reiškinių padažnėjimas laikytinas kalbos madomis ir bendrinės kalbos nor-
mų raidai paprastai didesnio poveikio neturi, jeigu toms normoms iš esmės neprieštarauja.

3.2.3. Realiųjų ir kodifikuotų normų santykių kaita

Kalbos reiškinių slinktis į bendrinės kalbos normų sritį ar iš jos vyksta dviem lygmenimis.
Pirma, viešoji realioji norma išeina už bendrinės kalbos ribų. Kai kurie nenorminiai, 

bendrinėje kalboje neigiamai kodifikuoti reiškiniai viešojoje vartosenoje praranda normos 
pažeidimo žymę ir tampa normos atžvilgiu neutralūs. Kitaip tariant, kalbos vartotojai, 
viešai kalbėdami ar rašydami, nejaučia tų reiškinių – kai kurių svetimybių, nenorminių 
žodžių reikšmių, sintaksinių konstrukcijų nenormiškumo (plg. jo „taip“; oK „taip“; super 
(jaustuko funkcija) [l skol.]; šiai dienai [S naud. 7.1a]; kad + bendratis tikslui reikšti [S kad 
1/vert.], kažkas (kažkoks, -ia; kažkaip; kažkur; kažkada331) r. „kas nors (koks, -ia nors; 
kaip nors; kur nors;  kada nors)“, [l r./vert.] ir kt.).

antra, ši slinktis priklauso nuo kodifikacijos sprendimų, iš dalies – nuo jos keitimų 
(plačiau apie tai žr. Miliūnaitė 2007: 7–23). norma laikytas kalbos reiškinys dėl įvairių 
priežasčių gali būti įvertinamas kaip normos pažeidimas ir šalinamas iš bendrinės kalbos, 
tarkim, nustačius, kad vartosenoje jį nukonkuravo atitikmuo. Pavyzdžiui, įsigalėjus eko-
nomikos terminui tarpuskaita, su juo konkuravęs skolinys kliringas iš šalutinio varianto 
perkeltas į vengtinų bendrinėje kalboje kategoriją.

Dažniau esti priešingai – nenorminiu laikytas reiškinys gali būti įteisintas kaip ben-
drinės kalbos norma. Pavyzdžiui, VlKK svarstant KP l 1 (2013) leidimą, į bendrinę 
kalbą kaip norminiai buvo grąžinti tokie vengtinais laikyti skoliniai kaip bintas (bintuo-
ti), bistro, boileris, fakelas, matracas, turniketas ir kt., kiek vėliau – specialiomis ekono-
mikos srities reikšmėmis skolinys kaštai332. Daugelis iš jų dabar vertinami kaip šalutiniai 
normos variantai, vadinasi, pirmenybė teikiama lietuviškiems atitikmenims.

331 Dėl kažkada ir kada nors semantinės skirties žr. Pajėdienė 2021: 1–25.
332 VlKK 2013-12-23 priėmė rekomendaciją įteisinti bendrinėje kalboje kaip ekonomikos terminą skolinį kaštai dviem 

reikšmėmis: 1. geresnės ekonominės alternatyvos, nepasirinktos siekiant norimo tikslo, vertė; 2. (valdymo apskaitoje) 
planuojamai ar vykdomai ekonominei veiklai atlikti reikalingų pastangų, laiko, turto ir išteklių, prisiimamos rizikos ir 
dėl to prarandamų galimybių piniginė išraiška (eKP, žiūrėta 2022-08-30).
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Kadangi skirtinguose kodifikacijos veikaluose pasitaiko prieštarų333, kai kada keblu 
kalbos reiškinį nedviprasmiškai traktuoti kaip konkuruojančių variantų poros narį. ilgai-
niui, keičiantis kodifikacijai, variantų santykiai gali pakisti. Panagrinėkime vieną kon-
kretų atvejį. Kaip žiūrėti į tame pačiame tekste ta pačia reikšme pavartotus veiksmažodžius 
apleisti ir palikti? ar tai konkurentai, kurių variacija susidaro dėl skirtingo santykio su 
norma, ar norminiai bendrinės kalbos žodžiai, tarp kurių yra tik sinonimijos santykiai334?

„Mit technology“: penki dalykai, kuriuos sužinojome, kai „Voyager 2“ apleido Saulės 
sistemą [antraštė]
Prieš vienus metus naSa „Voyager 2“ zondas tapo vos antruoju žmogaus sukurtu objek-
tu istorijoje, palikusiu Saulės sistemą ir oficialiai pasiekusiu tarpžvaigždinę erdvę. (15min.
lt, 2019-12-28)

Veiksmažodžio apleisti kodifikacija (taigi ir santykis su norma) per beveik šimtą metų 
gerokai svyravo; ji nevienoda ir skirtinguose net to paties laikotarpio šaltiniuose. DlKŽ8i 
nurodomos tokios šio veiksmažodžio reikšmės335:

1. palikti be priežiūros, nesirūpinti: A. sodą. A. savo darbą.
2. duoti išsikeroti: Pievą krūmais a. Darželį žolėmis ~do.
3. palikti, pamesti: Savo vietą a. Neapléisk kelio dėl takelio.

normos keblumų kyla dėl trečiosios reikšmės. Remiantis cituotu šaltiniu, abu veiksma-
žodžius palikti ir apleisti reikšme „pasitraukti, pamesti“ galima laikyti bendrinei kalbai 
priklausančiais sinonimais, tarp kurių nėra su norma susijusių konkurencijos santykių. 
tačiau viename iš ankstesnių kodifikacijos šaltinių – KPP1 (1976) – trečiosios reikšmės 
patariama „geriau nevartoti“336:

apleisti <…>
 geriau nevart. r. „palikti, išeiti iš kur, išvažiuoti“: Sportininkas, gavęs penkias baudas, 

turi apleisti aikštelę (– palikti aikštelę, išeiti iš aikštelės). Jis turėjo visam laikui ap-
leisti tą šalį (– išvažiuoti, išvykti iš tos šalies). Tik pavakare apleidom miestą (– išėjom 
iš miesto).

333 tai nėra išskirtinė lietuvių kalbos norminamųjų veikalų ypatybė; pavyzdžiui, skirtingų kodifikacijos nuostatų dėl tų 
pačių kalbos reiškinių randama tiek įvairių laikotarpių, tiek to paties meto prancūzų kalbos gramatikose (Poplack, 
jarmasz et al. 2015: 15).

334 Esminis variantų ir sinonimų skirtumas tas, kad dėl reikšmės ar funkcijos bendrumo tarp variantų susidaro ne tik 
galėjimo pakeisti vienas kitą tame pačiame kontekste, bet ir normiškumo santykiai. Plačiau apie varianto ir sinonimo 
sąvokų santykį žr. Miliūnaitė 2009: 177, 180–188.

335 Šios reikšmės, kaip ir iliustraciniai pavyzdžiai, iš esmės nepasikeitė nuo pirmojo šio žodyno leidimo 1954 m., tik antroji 
reikšmė 1-ajame leidime apibrėžta kaip „užleisti“.

336 tuo pačiu metu 2-ajame DlKŽ leidime (1972), kaip ir minėtuose visuose kituose, trečioji apleisti reikšmė „palikti, pa-
mesti“ pateikta kaip norminė.

https://www.15min.lt/max/naujiena/ivykiai/mit-technology-penki-dalykai-kuriuos-suzinojome-kai-voyager-2-apleido-saules-sistema-1226-1252138
https://www.15min.lt/max/naujiena/ivykiai/mit-technology-penki-dalykai-kuriuos-suzinojome-kai-voyager-2-apleido-saules-sistema-1226-1252138
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Pats vertinimo laipsnis „geriau nevartoti“ šiame šaltinyje nėra aiškiai apibrėžtas ir sa-
vaime gana prieštaringas. Kiek galima spręsti iš KPP1 (1976) įvadinės dalies paaiškinimų 
(p. 10–11), juo žymimi kalbos reiškiniai kalbos klaida nelaikomi, kartu pabrėžiant, kad 
„yra ir daugiau aptariamojo reiškinio sinonimų, parodoma tipiškesnė bendrinės kalbos 
vartosena“. taigi, nors abu veiksmažodžiai turėtų būti laikomi sinonimais, rekomenda-
cijoje pateikiamas apibūdinimas (kadangi neįsakmiai patariama nevartoti) panašesnis į 
„Kalbos patarimų“ serijoje vartojamą vertinimo laipsnį „vengtina“, kuriuo žymimas kal-
bos reiškinys yra už bendrinės kalbos normos ribų. KPP2 (1985) vertinimas dar pašvel-
nintas („geriau“) ir paliktas tik vienas taisymas (žr. antrą rekomendaciją ekranvaizdžio 
nuotraukoje iš eKP):

Dar viename pirminės kodifikacijos leidinyje, aldonos Paulauskienės ir Danutės tarvy-
daitės knygoje „Žodyno normos ir dabartinė vartosena“, kuri pasirodė praėjus daugiau 
kaip dešimtmečiui nuo KPP2 (1985), kalbamoji veiksmažodžio apleisti reikšmė taisoma 
griežtai kaip nenorminė (Paulauskienė, tarvydaitė 1998: 21–22). autorės remiasi 1952–
1958 m. juozo Balčikonio taisymais (taigi kai kurie iš jų paskelbti dar prieš pasirodant 
DlKŽ 1-ajam leidimui), kuriuose veiksmažodžio apleisti reikšmė „pamesti, palikti“ aiš-
kinama vertimu iš lenkų kalbos opuścić. Sovietinio laikotarpio ir XXi a. pradžios kalbos 
rekomendacijų duomenys (RekB) rodo, kad taisymų dar vis būta, pavyzdžiui, „gimtosios 
kalbos“ žurnale, periodinės spaudos kalbos skyreliuose.

Bet jeigu eitume dar labiau atgal, nerastume šios reikšmės taisomos nei „Kalbos 
patarėjuje“ (1939), nei jono jablonskio raštuose. negana to, 1928 m. Viktoro Kamantaus-
ko „trumpame kalbos netaisyklingumų ir barbarizmų žodynėlyje“ žodis apleisti kalba-
mąja reikšme pateisinamas kaip norminis (Kamantauskas 1928: 9):

apleisti
Kai kurie mūsų kalbos taisytojai neleidžia vartoti šio žodžio, kada jis reiškia pamesti, 
palikti, išvažiuoti iš, bijodami lenkiško opuścić. Bet mesdami tą žodį laukan jie yra 
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nenuoseklūs ir be reikalo griauna tradiciją. jei a p l e i s t i  reikia uiti laukan todėl, kad 
jis mums primena lenkų opuścić, tai taip pat reikėtų išmesti daugybę kitų žodžių, kaip 
atleisti (odpuścić), dovanoti bausmę (darować), prisiekti (przysiągnąć) itt., kurie irgi 
mums primena tam tikrus lenkiškus žodžius. a p l e i s t i  pametimo reikšme vartoja 
žymiausi mūsų rašytojai, pradedant nuo Mažvydo, Daukšos, Širvydo XVi a. ir baigiant 
Rygiškiu337 jonu mūsajame. Vadinas, tam tikrai sąvokai a p l e i s t i  yra tapęs tradici-
niu žodžiu, o griauti tradicijas, ypač mums, neišsimoka.

Ši rekomendacija veda prie dar ankstesnių šaltinių. tikėtina, kad Kamantausko turėta 
galvoje dar 1927 m. dienraštyje „lietuva“ juozo Balčikonio pareikšta priešinga nuomonė 
dėl šio veiksmažodžio vartojimo338 (Balčikonis 1978: 72):

Pusl. 19 pavyzdžiui yra paimtas priežodis: „Neapleisk kelio del takelio“. Kiek žinau iš savo 
ir žemaičių tarmės, tas priežodis yra sakomas truputį kitaip: „Nemesk kelio del takelio“. 
Čia žodis „neapleisk“ yra griežčiausiai ne vietoj; mano tarmė tam reikalui niekados nevar-
toja veiksmažodžio „apleisti“; nesako „apleidai pasaulį“, kaip yra kitur pavartota autoriaus 
(17), tik „palikai pasaulį“.

Mūsų dienomis, sprendžiant dėl trečiosios apleisti reikšmės kodifikacijos, turėtų būti 
atlikta nuodugni visos šio žodžio reikšmių sistemos analizė, kuri turėtų parodyti, ar 
trečioji reikšmė pritampa prie kitų dviejų reikšmių, ar gali būti iš jų išsirutuliojusi. Šiaip 
ar taip, vienas vartosenos keblumas lieka. Dėl šio veiksmažodžio daugiareikšmiškumo 
gali susidaryti dviprasmybė tarp pirmosios ir trečiosios reikšmės, pavyzdžiui:

Kodėl tie žmonės apleido savo namus? (eKP)

neaišku, ar namus žmonės paliko be priežiūros ir jais nesirūpino (būtų pirmoji reikšmė), 
ar iš viso juose nebegyvena (būtų trečioji reikšmė).

taigi, jei remsimės vienais tam tikro laikotarpio kodifikacijos šaltiniais, apleisti 
reikšme „pamesti, palikti“ ir palikti laikytini bendrinėje kalboje vartotinais sinonimais, 
kurie dėl galimo dviprasmiškumo ne visada gali atstoti vienas kitą. jei žiūrėsime kitų 
šaltinių – šiuos žodžius galima laikyti vartosenoje tebekonkuruojančiais variantais, kurių 
vienas kelia abejonių dėl normiškumo.

Sudarant variantų sąvadus, panašūs atvejai turi būti fiksuojami, kad būtų matyti 
kintantys kalbos reiškinio santykiai su bendrinės kalbos norma. Savo ruožtu tai kelia 
klausimą, kodėl kai kuriais atvejais variacija tęsiasi labai ilgai, nors kodifikacija palaiko 
tik vieną iš variantų.

337 Šaltinyje palikta korektūros klaida.
338 juozas Balčikonis paskelbė Prano Meškausko 1926 m. išleisto vadovėlio „lietuvių rašomosios kalbos vadovėlis“ i d. 

recenziją.
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3.2.4. Kalbos reiškinių reikšmės ir funkcijų pokyčiai

Žymių pokyčių patiria semantinė žodžių struktūra. Kalbant apie žodžių reikšmių slinktis, 
reikia turėti galvoje ne tik pavienių žodžių reikšmių plėtimąsi ar siaurėjimą, naujų reikš-
mių atsiradimą. Semantinės slinktys platesniu mastu susijusios su mąstymo turinio po-
kyčiais, ideologijų kova ir panašiomis kalbos turinio slinktimis, kurios sukelia ir kalbinės 
raiškos pokyčius. tiek tarptautiniai, tiek savakilmiai žodžiai per vertimus įgyja naujų, 
dažnai anglų kalbai būdingų reikšmių, kurios (rečiau) neturi jokių bendrų semų arba 
(dažniau) turi bent vieną bendrą semą, bet neturi bendrų sememų. Pavyzdžiui, pastaruo-
ju metu atidesni kalbos vartotojai patys pastebi dėl anglų kalbos poveikio besiplečiant 
veiksmažodžio turėti reikšmių ribas ir įsigalint vertalų – turėti gerą laiką ir kt. Viena iš 
apibrėžtų sričių, kur veiksmažodis turėti pradėtas vartoti nebūdingai, yra gamtos reiški-
niai. lietuvių kalboje įprasta, kad apie juos kalbame atsietai nuo žmogaus: bus (siaus) 
pūga, būna sniego, ateina lietaus, bus sausra. Dabartiniuose meteorologų pranešimuose 
ir pokalbiuose apie gamtą tokiais atvejais itin dažnas veiksmažodis turėti:

Šiais metais pirma naktis, kai turėjome tikrai tamsų dangų, buvo naktis iš rugpjūčio 6 d. 
į rugpjūčio 7 d. Molėtų astronomijos observatorijoje tokį dangų stebėti galėjome tik 30 min 
bėgyje, po to dangus vėl pradėjo šviesėti. (tv3.lt, 2017-08-17)

o rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje, po tų darganų, ateina nauja šilumos banga ir ji 
dažniausiai būna susijusi su azoro ciklonu, tai va mes to lietingo darganoto laikotarpio 
kaip ir neturėjome. todėl mes turime ne Bobų vasarą, o tiesiog vasarą mutantę, kuri iš-
augo iki labai didelio dydžio. (tv3.lt, 2018-01-20)

„<...> tą patį galime pasakyti ir apie vasaros laikotarpį. Turėsime ilgą sausrą“, – DElfi 
kalbėjo klimatologas. (delfi.lt, 2019-05-10)

„<...> gruodžio pirmosiomis dienomis irgi numatomi žiemiški orai. ne stingdantis šaltis, 
kaip buvo 1989 metais, kai turėjom 19 laipsnių šalčio naktį, bet jau žiemos preliudija“, – 
prognozuoja sinoptikė. (delfi.lt, 2019-11-30)

„<...> taigi, išeina, kad lygiai prieš metus turėjom sniego. Žmonės siuntė nulipdytų senių 
besmegenių nuotraukas. 2020 m. sniego buvo net gegužės 12 d. taip pasitaiko, jei atslenka 
šalta oro masė. ir jeigu dar būna kritulių, tada turime sniego. Šįkart buvo sausa, todėl 
turėjome šalnas“, – pasakoja specialistas. (delfi.lt, 2022-05-06)

„<...> Pastebėjau, kad po šilto savaitgalio atėję pacientai jau turi nudegimus nuo saulės, 
nors sakosi tik išėję pusvalandžiui su šunimi pasivaikščioti ar žolės pjauti. tiek pakanka, 
kad atsirastų ryškus nudegimas. Kadangi lietuvoje saulės neturime tiek daug, tai kai ji 
atsiranda, pamirštame jos neigiamą poveikį. Visada sakau – kuo daugiau būkime gryname 
ore, bet kuo mažiau tiesioginiuose saulės spinduliuose“, – pabrėžia ji. (delfi.lt, 2022-06-15)
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greta tebegyvuoja dėl rusų kalbos poveikio susidariusios žodžių reikšmių variacijos, ir visa 
ši įvairovė bendrinės lietuvių kalbos semantinį sluoksnį daro nestabilų, o universalesnę 
semantinę aprėptį turintys žodžiai, užimdami konkretesnių žodžių vietą, niveliuoja leksinės 
raiškos priemones, naikina semantinius atspalvius. Pavyzdžiui, žodžių reikšmių sistemos 
krikimą rodo ši žiniasklaidos straipsnio ištrauka, kur paukščiai, užuot lesę, valgo ir ėda:

(delfi.lt, 2022-04-16)

Panašaus raiškos priemonių universalėjimo (taigi ir reikšmių, funkcijų, atspalvių 
niveliacijos) matyti ir žodžių daryboje. Ryškus pavyzdys – priesaga -ietis, -ė, kuri plečia 
vartojimo ribas ir laimi konkuruodama su kitomis priesagomis, su kuriomis sudaromi 
asmenų pagal gyvenamąją vietą pavadinimai. taip pat dėl priesagos -ietis, -ė produkty-
vumo per ilgus dešimtmečius susiformavo realiosios normos pokytis: su ja sudaroma daug 
kitai – vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimų darybos kategorijai priklausančių 
vedinių, pavadinančių asmenis pagal būrimąsi kokiu nors pagrindu (pagal profesiją, 
veiklos sritį, organizaciją, bendruomenę ir pan.). taip pat vartosenoje įsitvirtino priešdė-
lio nu- vediniai šalinimui reikšti (nuledinti, nupaminklinti ir pan.), nors bendrinėje kalbo-
je jie, nepaisant vienos kitos išimties, iki šiol kodifikuojami neigiamai.

Sintaksės lygmenyje tebegyvuoja įvairių dėl rusų kalbos poveikio susidariusių links-
nių, prielinksnių vartojimo variacijų, tebėra niveliuojami lietuvių kalbos sakiniams bū-
dingi dalies ir visumos raiškos skirtumai. itin nestabilios padalyvio vartojimo normos: 
nejaučiant tikrųjų padalyvio funkcijų, jis dažnai netinkamai vartojamas to paties veikė-
jo šalutiniam veiksmui reikšti:

„atvažiavau aplankyti lietuvos sostinės. Įsėdau į Vilniaus troleibusą. Kryptis – antakal-
nis. apsidairau. Rodos grįžau į sovietmetį, rodos – niekas nepasikeitė. juk važiuoju tuo 
pačiu troleibusu, kokiu važiavau ir būnant maža mergaitė. tie patys surūdiję, apšepę, 
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netinkami nei Vilniaus gyventojams vežioti, nei miesto svečiams parodyti troleibusai. 
(delfi.lt, 2022-07-31)

Matyti ir naujų polinkių. Per tiesioginius vertimus iš anglų kalbos kopijuojami šios 
kalbos žodžių ryšiai, sakinių struktūra. Štai trumpa žinutė su antrašte „Karas – mirtinas 
ne tik žmonėms“:

(delfi.lt, 2022-06-04)

Dalyvines, pusdalyvines ir padalyvines aplinkybes keičia šalutiniai dėmenys. nepaisoma 
aktualiosios skaidos, ir žodžių tvarka sakinyje įgauna anglų kalbos sakinio žodžių tvar-
kai būdingų bruožų.

3.2.5. Stilistinė įvairuojančių kalbos reiškinių skaida

Kurį laiką konkuruodami variantai gali įgyti papildomų skirtingų stilistinių požymių (žr. 
Milroy, Milroy 2017: 50), kurie jų variantiškumą susilpnina arba ir visai panaikina. Pa-
vyzdžiui, KancKP (2002: 161; 226) nenorminėmis laikytos ir taisytos konstrukcijos ne-
priklausomai nuo ko, priklausomai nuo ko:

nepriklausomai nuo ko – vengtina konstrukcija, dar nereikalingesnė kaip priklausomai nuo 
ko, nes neturi kanceliarizmo reikšmės; sąsajos nebuvimas nusakomas kitais būdais: 
Įstatymai privalomi visiems, nepriklausomai nuo pareigų (= neatsižvelgiant į pareigas; 
nesvarbu, kokios jų pareigos) (plg. priklausomas).

priklausomai nuo ko – verstinis, lietuvių kalbai nebūdingas kanceliarizmas; tikrai lietu-
viškai sakoma atsižvelgiant į ką, pagal ką: Priklausomai nuo įstaigos struktūros 
(daug geriau Atsižvelgiant į įstaigos struktūrą), raštvedybos sistema gali būti centra-
lizuota arba mišri. Būtina suformuoti nuolatines komisijas, priklausomai nuo spręs-
tinų klausimų srities (= atsižvelgiant į spręstinų klausimų sritį, pagal spręstinų klau-
simų sritis).

Rengiant KP S 2 (2003) ir ištyrus vartosenos polinkius, nustatyta, kad šios konstrukcijos 
paplitusios ne tik administraciniame stiliuje, o kai kuriais atvejais teikti atitikmenys nėra 
visai adekvatūs. taigi jos įteisintos kaip šalutinis normos variantas (eKP):
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Šios pakraipos tyrimais siekiama išsiaiškinti, kas lemia stilistinę funkcinę skaidą ir kokių 
esama jos dėsningumų. Įdomu, kad kai kurie skolinti žodžių sandaros elementai, konku-
ruojantys su lietuviškaisiais, vartotojų suvokiami kaip svetimi ir tampa stilistinės skaidos 
rodikliu. Variantai su skolintais baigmenimis įgauna neigiamą konotaciją arba būna bū-
dingi laisviesiems stiliams, o ne neutraliajai vartosenai (plg. da-; -istas, -ė ir kt.); savita 
raiškos priemone tampa ir vediniai su žargoniniais baigmenimis (-akas (-iakas); -ščikas, 
-ė; -astas, -ė ir kt.). Panašiai diferencijuojasi ir kai kurios sustabarėjusios slaviškos sin-
taksinės konstrukcijos, kalbos vartotojams geriau jaučiant jų svetimumą (ant karštųjų, 
ant smūgio ir pan.).

Stilistinė kalbos raiškos priemonių skaida gali būti išmoningai naudojama netikėtiems 
efektams sukurti. Pavyzdžiui, jojimo klubo pavadinime – sena ir nauja lydinys:

V. jovarienės jojimo klubas „Ašvienių fanai“ kviečia ne tik pajodinėti, bet organizuoja ir 
žygius. Vienas tokių – orientacinis žygis pėsčiomis, dviračiu ar raitomis numatomas jau 
artimiausiu metu. tokie žygiai rengiami nuolat. (delfi.lt, 2022-05-09)

toks pavadinimas siunčia žinią tiksliniams adresatams – ir tiems, kurie dar atpažįsta 
archajybę ašvienis, ir tiems, kuriems savas slengo žodis fanas.

3.2.6. Viešosios vartosenos liaudiškėjimas ir žargonizacija

Kaip minėta poskyryje 1.6.5. Funkciniai tipai, šie ĮnKR požymiai gali būti metodologinis 
pagrindas nustatyti kalbos pokyčių kryptį, jeigu fiksuojama funkciškai žymėtų kaičiųjų 
kalbos reiškinių slinktis į neutraliųjų ĮnKR pusę. net ir neatlikus kiekybinių tyrimų, 
dabartinėje viešojoje vartosenoje matyti kai kurių už bendrinės kalbos ribų išeinančių 
reiškinių skverbimasis į bendrinės kalbos vartojimo sritis. labiausiai tai pasakytina apie 
žargonybes ir slengą.

Viešosios vartosenos, kartu ir tos, kur tikėtina bendrinė kalba, liaudiškėjimą ir žar-
gonizaciją bei polinkį į žemąjį stilių lemia keli dalykai. Į viešąją vartoseną (sakytinę ir 
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rašytinę žiniasklaidą) patenka substandarto elementų, ir bendrinė kalba, jos laisvieji 
stiliai praranda vienalytiškumą (plačiau ir įvairių pavyzdžių žr. Miliūnaitė 2018a: 106–119). 
iš dalies taip atsitinka dėl skirtingų žanrų hibridizacijos, nes žiniasklaida dažnai cituoja 
arba perskelbia socialinių tinklų autorių turinį, kuris rašomas laisvuoju stiliumi. nuo 
autoriaus socialinės padėties, jo susikurto socialinio burbulo bei numanomų adresatų 
daug priklauso, kaip šis laisvasis stilius bus realizuotas: ar vyraus kasdienis šnekamasis 
stilius, neišeinantis už bendrinės kalbos ribų, ar bus nevengiama nebendrinių reiškinių.

Socialinių tinklų kontekste nebendriniai elementai ir visas žemojo stiliaus audinys 
dažnai yra motyvuoti, tačiau žiniasklaidoje patenka į oficialesnį lygmenį, ypač jeigu 
autoriai – vadinamieji viešieji ekspertai, apžvalgininkai, pavyzdžiui:

Puolusius džiaugtis skurdo rodikliais sugrąžino į realybę: gerai visus „patrolino“ Statis-
tikos departamentas [antraštė]
Čia tai gerai visus „patrolino“ Statistikos departamentas, paskelbęs „2019-ųjų“ skurdo 
statistiką. Visi kad puolė komentuoti, bet duomenys tai ne 2019-ųjų, o 2018-ųjų, atkreipė 
dėmesį banko „luminor“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas. <…> Savo feis-
buko įraše ekonomistas pacitavo pačio departamento paaiškinimus <…>. (delfi.lt, 2020-07-23)

Kartu su žargonybėmis į viešąją vartoseną patenka ir vulgariosios leksikos339. antai in-
terneto naujienų portalo antraštė ir teksto ištrauka:

<...> Koks „papas“? [skyrelio antraštė]
lSa prezidento paklausėme tiesiai: ar lietuvos verslas ne per daug prilipęs prie valstybės 
„papo“? (alfa.lt, 2022-05-16)

Kitas dalykas, jeigu žiniasklaida cituoja ištisus socialinių tinklų tekstus, kurių autoriai 
nepretenduoja į viešuosius ekspertus ir rašo savo aplinkos adresatams, o ne bendrinės 
kalbos vartotojams. Savo vietoj tokie tekstai atlieka socialinių grupių tapatinimosi vaid-
menį – autorius nerizikuos rašyti to, ko jo adresatai gali nesuprasti. Pavyzdžiui, naujienų 
portalas perskelbia socialinio tinklo įrašą, kuriame prodiuserė ir verslininkė dalijasi 
įspūdžiais apie roko grupės „Måneskin“ koncertą Vilniaus Vingio parke 2022 m. birželį 
ir jame vykusį nutikimą. Pačiame socialiniame tinkle įtaigus šio įrašo 500 žodžių tekstas 
parašytas bendrine kalba, bet pilnas jausmaženklių ir nebendrinių elementų. Štai gerokai 
kupiūruota ištrauka, kurioje palikti sakiniai su šiais elementais (naujienų portale jausma-
ženkliai buvo iš viso praleisti):

339 Viešosios kalbos vulgarizacija būdinga ne tik lietuvių kalbai (plg. Ефремов 2014: 17).
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„nugriaudėjo festivalis, pasirodė „Maneskin“. grupė faina, viskas faina. Šitam festivaly 
supratau, ką reiškia nenišinis festivalis miesto vidury. Daugiau never ever šiaip, nors vis-
gi ne apie tai. Įspūdžių pilna, wow wow wow. Bet ne apie gerus ir ne apie blogus įspūdžius 
šį kartą, o apie wtf įspūdžius. <...> akimis ji, rodos, ieškojo draugų, visiems šypsojosi, taip 
labai stengėsi su’vibe’int su visais. Susitiko mūsų akys. nusišypsojom viena kitai. Druge-
liai pilve suskraidė, viskas osom. nu ir ką, vienu momentu ton minion atsibeldė 2 marozai 
ir išstūmė Karen iš jos stovėjimo vietos. <...>
nu ok, galvoju, gal neišgirdo, nepajautė, whatever. Paskui tik girdžiu, kad ji kažką ten tam 
marozui skundžiasi. ojezau, taigi tas marozas, pasirodo, jos bernas… Okay, nesusipratimas, 
ji gal pripratus, kad ją taip, kaip niekur nieko, išstumia, nes prieš tai net neatrodė, kad tie 
žmonės pažįstami… <...>
ji, visiškai nepasimetus, labai labai maloniu balsu (dabar jau suprantu, kad visgi su serial 
killer šypsena) man sako: „Uoj nia nia nia, bet jūs manęs nelieskit, gerai?“ <...> Šypsena. 
Ta serial killer. Ple, po šito pokalbio nepraėjo minutė ir pro ją brovėsi kone dešimt žmo-
nių, ji visus juos plikom rankom nučiupinėjo. Kad tie greičiau praeitų. tada buvo dar labiau 
wtf… <...>
Stovėt su princese Karen, grupės, kuri kramto gumą ir meta į publiką, laisto vandeniu, 
rėkia, kad geriausias pasaulyje festas yra woodstock’as, koncerte, ir apturėt lytėjimo dis-
kusiją. ta prasme, niekad gyvenime nebūčiau pagalvojus, kad ant tiek galima iš***dėt. 
Sekundei prilieti žmogų norėdamas jam gero, ir še tau. Pasimokykit iš mano klaidų ir ne-
lieskit žmonių. o jei nenorit būt paliesti, neikit į festus, nes ten visi labai liečiasi…“, – rašė. 
(lrytas.lt, 2022-06-09)

Kókios raiškos priemonės rodo minėtą tapatybę? tai daugiausia angliškos citatos, išreiš-
kiančios glaudų jaunimo santykį su anglų kalba kaip šiuolaikiškumo, šaunumo ženklu, ir 
viena kita aplietuvinta žargonybė ( faina, festas). naujienų portale toks tekstas sukuria 
stilistinį disonansą.

Į viešąją komunikaciją įsitraukia ir tokių kalbos vartotojų, kurie turi ne tik bendrinės 
(arba tik nebendrinės) kalbos patirties ir yra susiję su mažesnio išsilavinimo bei skurdes-
nės kultūros sluoksniais. Įvairių komunikacinių stilių ribų nykimą dar XXi a. pirmo 
dešimtmečio pabaigoje konstatavo Regina Koženiauskienė (Koženiauskienė 2009: 126):

Šiuolaikinėje žiniasklaidoje nyksta viešumo ir privatumo, analitinio vertinamojo ir satyri-
nio žanro takoskyra. Šnekamajai kalbai būdinga neprestižine leksika (kartais itin šiurkščia, 
vulgaria) politinių komentarų autorius, siekdamas vaizdingumo, retorinio įtaigumo, kuo 
toliau, tuo labiau laviruoja ant šio žanro ribos <...>.

nebendrinių atmainų ir bendrinės kalbos normų sąveika reiškiasi keliais būdais.
1)  nebendrinių atmainų elementai bendrinėje kalboje vartojami kaip citatos tãkiai 

socialinei ir kultūrinei tapatybei reikšti (tokiu atveju šis reiškinys atitinka minėtą 
Europos bendrinėse kalbose pastebimą ryškų destandartizacijos požymį – varian-
tiškumui suteikti naują specifinę paskirtį):



T r eči a da l is .  Be n dr i n ė s k a l Bos i r jos r e išk i n i ų di na m i k a 635

Karas su aukštuoju mokslu ilgai vyko ir iki šiol vyksta „į vienus vartus“. Kokiais rimtais 
argumentais įmanoma atremti ne ko nors kito, o paties garbingiausio universiteto rektoriaus 
pasakytus žodžius, kad esą į universitetus įstoja dundukai? Šie žodžiai buvo ištarti prieš 
vienuolika metų vykusioje studentų organizuotoje diskusijoje. Pranešama, kad gatvės žar-
gonu pasakyta rektoriaus kalba sulaukė griausmingų ovacijų ir, žinoma, dėl „dundukų“ 
rektoriaus niekas nenušvilpė. Susibūrus į minią smagu pajusti, kad yra žemesnės kilmės, 
mažiau sėkmingų, mažiau aprūpintų, esančių ant žemesnės socialinės pakopos visuomenės 
narių. (15min.lt, 2019-07-01)

tiek senoji, tiek naujoji bendrinės kalbos normų užribyje esanti leksika gali atsidurti tame 
pačiame tekste:

(delfi.lt, 2021-12-15)

nenorminiai elementai naudojami stilistiniais tikslais, siekiant vaizdingumo, noro pa-
traukti dėmesį, paveikti adresatą ir pan., taigi suvokiant tų elementų išskirtinumą:

Brutalių vyrų laikai baigiasi, skelbia užsienio seksologai. „Užsikačialinusį“, savimi pasi-
tikintį, stiprų vyrą nuo pjedestalo nustūmė protingas stipriosios lyties atstovas, kuriam 
labiau nei kūnas imponuoja protas. Kaip jam tai pavyko, nežinia, tačiau pasaulį vis labiau 
užkariauja sapioseksualai. (balsas.lt, 2014-02-14)

Būtų galima manyti, kad nenorminė – žargoninė, vulgaroka ir pan. neigiamą atspalvį 
turinti leksika būdinga tokios tematikos rašiniams, kur ir kalbama apie aplinką, kurioje 
ji natūraliai vartojama. tačiau matyti tokios leksikos slinktis ir į oficialiąsias vartojimo 
sritis, net į tarptautinę politiką, pavyzdžiui:

(delfi.lt (BnS), 2022-01-10)

tebėra gajos į viešąją vartoseną patenkančios žargonizuotos iš rusų kalbos perimtos prie-
sagos -akas (-iakas) (naujakas, laižiakas); -kė (išdurkė, labdarkė); -ovas, -a (-iovas, -a) 



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys636

( jėgovas, -a, stiliovas, -a), -ščikas, -ė (bohemščikas, -ė) ir kt. – su jomis sudaroma hibridų 
ir pačioje lietuvių kalboje.
2)  nebendrinių atmainų elementai plinta kaip realioji norma ir pretenduoja tapti bend-

rinės kalbos normų, turinčių stilistinę (pavyzdžiui, šnekamojo stiliaus) konotaciją, 
dalimi. Ypač pastebimas slengo skverbimasis į bendrinės kalbos laisvąjį stilių, iš 
kurio išstumiamos tradicinės bendrinės kalbos raiškos priemonės (žr. 51-ą pav.).

51 pav. Nemotyvuotas žargono ir slengo veržimasis 

į bendrinės kalbos vartoseną

3)  Didėja viešosios vartosenos variantiškumas. Sąlygiškai galima skirti dvejopus jį 
sukuriančius kalbos reiškinius:
a)  būdingus substandartui,
b)  būdingus laisviesiems stiliams, bet patenkančius į neutralius viešuosius tekstus.

Kai kurie substandartui būdingi kalbos reiškiniai, patekę į viešąją vartoseną, silpnina iki 
tol kalbos priežiūros priemonėmis (tekstų redagavimu) palaikytas bendrinės kalbos nor-
mas. Pavyzdžiui, citatomis, ir ne tik jomis – net dainų pavadinimais – palaikomas itin 
dažnas ir jau tapęs realiąja norma veiksmažodžio gautis vartojimas neigiamai kodifikuo-
ta ir šio žodžio reikšmių sistemai nebūdinga reikšme „išeiti, pasidaryti“. jos nenormiš-
kumo dažnas kalbos vartotojas paprasčiausiai nejaučia:
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Kas gaunasi iš viso pajamų natūra apmokestinimo šurmulio – daug darbo, daug patikri-
nimų, daug klaidų, daug bausmių, daug inspektorių, daug klausimų, daug išaiškinimų dėl 
vertės, ir šnipštas naudos. (lrt.lt, 2010-01-05)

Į šią grupę patenka ir paprasti sausieji pusryčiai, kuriuos rekomenduojama užpilti šiltu 
vandeniu, kad gautųsi košė. (delfi.lt, 2012-12-01)

(lrytas.lt, 2022-01-15)

indie pop muzikos atstovai, grupė „Sisters on Wire“ pristatė lietuvai savo pirmąją lietu-
višką dainą – „taip jau Gavosi“. tai kūrinys, kuris skiriasi nuo kitų grupės darbų ne vien 
kalba, bet ir stilistika. Vos keletą kartų viešai skambėjusi daina sulaukė didžiulio klausy-
tojų dėmesio. (zmones.lt, 2020-02-11)

– Kaip apibūdintumėte dabartinę Lietuvos padėtį?
– Ryškiai matyti, kad jums, Baltijos valstybėms, šiandien nesiseka - lietuviškai tariant, 
nesigauna. Estijoje kiek kitaip. o kodėl Estijoje kitaip – iš dalies dėl to, kad jie žymiai 
arčiau Skandinavijos. (delfi.lt, lietuviškai išmokęs švedas 2011-12-12)

ne visi substandarto reiškiniai gali kaip nors neigiamai paveikti bendrinės kalbos siste-
mą, bet svarbus ir kitas aspektas – bendrinės kalbos normų stabilumas. Pavyzdžiui, įvar-
džių kas, tas įnagininko formos kuom, tuom [M vrdž. 4.3/trm.] kodifikuotos kaip bendri-
nei kalbai nereikalingos tarmybės (žemaitybės, KP g 2002: 63), ir viešojoje neutralioje 
rašytinėje vartosenoje jų būdavo vengiama. Pastaruoju metu vartosenai liaudiškėjant, šie 
variantai grįžta ir sukuria konkurencinį bendrinės kalbos normų kuo, tuo foną, pavyzdžiui:

laiške V.Putinui jis rašo, kad „belaisvė turėtų būti tiesiog paleista“. net jei ji būtų kuom 
nors kalta, Ukraina ne tokius galvažudžius po taikos derybų iškeitė į nelaisvėje atsidūrusius 
savo karius. (15min.lt, 2015-03-30)

Kai vyriausybės ką tik pristatyti mokesčių pakeitimai turi neginčijamų privalumų, pensijų 
„reforma“ patiria komunikavimo fiasko dėl „4+2“ vietoj „3+1,5“ formulės. Ekspertai bai-
minasi, kad pakeitimai pensijų kaupimą pristabdys. o ką galvoti ir kuom tikėti žmonėms? 
(delfi.lt, 2018-04-21)



Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys638

taigi labai populiarus posakis – elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi – 
yra ypatingai svarbus. Svarbu ne tik tikėtis kuo daugiau gauti iš organizacijos, bet tuo 
pačiu įsivertinti, kuom kiekvienas galime prisidėti prie organizacijos kultūros puoselėjimo 
ir bendrystės. (delfi.lt, 2022-01-18)

Dėl substandarto poslinkio į viešąją vartoseną itin įvairuojanti tapo kai kurių gramatinių 
formų – pagrindinių ir dauginių skaitvardžių ir įvardžių formų (plg. tris rungtynes, abie-
jomis šalimis), sangrąžinių formų (plg.: nerevakcinuojasi, neasocijuojasi) – vartosena, sin-
taksinių konstrukcijų, tokių kaip būvio raiška, taip pat neasmenuojamųjų veiksmažodžio 
formų (ypač padalyvio) vartojimas. interneto bendruomenės savireguliacijos mechanizmai 
veikia, bet per silpnai, kad turėtų lemiamą įtaką viešajai kalbai. iš DVK duomenų galima 
pateikti būdingiausių substandarto reiškinių, funkcionuojančių viešojoje vartosenoje, są-
rašą. Štai keletas įvairių lygmenų substandarto – realiõsios viešosios normos (bet kodifi-
kuotos neigiamai arba nekodifikuotos kaip bendrinės kalbos norma) pavyzdžių:
	 nenorminiai skoliniai (durnas, -a; biškį; jo (r. „taip“); OK (r. „gerai“));
	 slengo elementai (bele(n)kas); išdurti (r. „apgauti“));
	 nenorminės (verstinės) žodžių reikšmės (gautis (r. „pasidaryti, išeiti“); perspjauti 

„pralenkti, pranokti“); atstovėti „atsilaikyti“);
	 vertiniai (išsireikšti, išsireiškimas, kažkas (kažkur...) tai; ant tuščio [skrandžio]);
	 nenorminės gramatinės formos (du tūkstantis pirmais metais, trys rinkimai, penki 

metai, mėgiamas, -a – pastarasis seniai išplito viešojoje vartosenoje už tarminių ribų);
	 nenorminė sintaksė (šiai dienai (laiko ribai ar momentui reikšti), padalyvis šalutiniam 

to paties veikėjo veiksmui reikšti ir kt.).
antroji viešosios kalbos liaudiškėjimą, kartu ir variantiškumą didinanti priežastis – 

laisviesiems stiliams (ypač šnekamajai kalbai) būdingų reiškinių vartojimas neutraliuose 
tekstuose. Panagrinėkime vieną variaciją – įvardžio pats, -i vyriškosios giminės viena-
skaitos kilmininko formų pačio : paties [M vrdž. 4.2/laisv.] konkurencijos ypatumus. 
forma pačio kodifikuota KP g 2002: 63 kaip šalutinis normos paties variantas, pasitai-
kantis laisvuosiuose stiliuose. tačiau iš DVK pavyzdžių matyti, kad jis nėra retas ir 
neutralioje rašytinėje bendrinėje kalboje, plg.:

Kristaus atpirkėjo statula kasmet pritraukia minias tikinčiųjų iš viso pasaulio ir yra tapu-
si ne tik krikščionybės, bet ir pačio Rio de Žaneiro simboliu. (delfi.lt, 2015-04-22)

Daugelio merginų mėgstama rožinė spalva – populiarumo viršūnėje. Madingi visi rožiniai 
atspalviai: nuo pačio ryškiausio iki švelnaus ar vos vos rausvo. (delfi.lt, 2018-11-23)

Mankšta iš pačio ryto atnaujina smegenų ląsteles, kurios buvo pažeistos streso. (lrytas.lt, 
2019-11-09)

laidos vedėjas a<…> P<…> pasidalina savo pačio situacija: po skiepo nuo CoViD-19, jo 
arterinis spaudimas užkilo iki 170. (delfi.lt, 2022-01-25)
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Profesorė pastebi neįprastą situaciją, iš Vakarų ateinantį fenomeną, jog tiek viena, tiek kita 
visuomenės pusė save mato per gėrio ir blogio kovos prizmę, nors iš tiesų siekia to pačio 
tikslo. (lrytas.lt, 2022-02-09)

Vašingtonas ketvirtadienį gavo raštišką Maskvos atsakymą dėl amerikiečių pateiktų pa-
siūlymų, turinčių deeskaluoti besivystančią krizę dėl Ukrainos, pranešė vienas aukšto 
rango jaV pareigūnas. Kiek vėliau Rusijos žiniasklaida paviešino pačio dokumento turinį, 
kuriame minimi Kremliaus raginimai išvesti jaV karius iš Europos valstybių bei Baltijos 
šalių. (lrt.lt, BnS, Elta, 2022-02-17)

Pirmasis pavyzdys yra verstinis informacinis tekstas, taigi „šnekiškumas“ greičiausiai 
savaime atsirado dėl teksto vertėjo kalbinio įpročio. Kituose pavyzdžiuose taip pat nėra 
atpasakojama pašnekovo kalba, kurioje varianto pačio atsiradimą būtų galima paaiškin-
ti žiniasklaidininkų noru išlaikyti kalbėtojo autentiškumą, juolab, kaip minėta, kokių nors 
reikšmės atspalvių, išskyrus priklausymą šnekamajam stiliui, šis variantas neturi. Papil-
domos funkcijos variantas pačio neatlieka ir šioje atpasakotoje pašnekovo kalboje:

Kaip pasakojo pašnekovė, kiek laiko reikia vartoti tokį maistą, kad jis sukeltų pažeidimus, 
labai priklauso nuo pačio danties struktūros, emalio storio. (delfi.lt, 2022-01-01)

DlKt variantų pačio : paties santykis rodytų labai menką jų konkurenciją (pačio suda-
ro apie 5 proc. visų invarianto realizacijų) (žr. 52-ą pav., žiūrėta 2022-01-26), tačiau ši 
kiekybinė charakteristika negali rodyti pastarųjų dešimtmečių pokyčio.

52 pav. Variantų pačio : paties paieškos rezultatai DLKT

DlKg (2005: 276) įvardžio pats, -i paradigmoje varianto pačio nėra, tik parašyta pastaba: 
„Šalia vn. kilm. patiẽs pasitaiko ir antrinė ia kamieno forma pãčio, o šalia vn. įn. pačiù – 
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senesnė i kamieno forma patimǮ arba pati (plg. vagimǮ, vagi).“ Beje, pastarųjų „senes-
nių“ formų patimi (patim) DVK iš viso nefiksuota, jų pasitraukimą iš dabartinės vartose-
nos rodo ir DlKt duomenys. Su variantu patim rastas vienintelis pavyzdys iš grožinės 
literatūros – išeivijos rašytojo jurgio jankaus pasakų rinkinio „auksinis vabaliukas“ (1997):

tiesiai prieš akis, ties patim nosies galiuku, plazdėjo du žali sparniukai. (DlKt)

ilgoji forma patimi DlKt rasta tik sudubliuotame mokslinės literatūros (žurnalo) pavyz-
dyje, taigi praktiškai dabartinėje vartosenoje nefunkcionuoja (žr. 53-ią pav.):

53 pav. Varianto patimi paieškos rezultatai DLKT

Kiekybiniais gausių substandarto ar bendrinės kalbos laisvojo stiliaus variantų tyrimais 
gali būti tiksliau nustatoma, kokio pobūdžio konkurencija būdinga variantams, kaip kinta 
kiekybinis variantų santykis vartosenoje, koks apskritai viešosios vartosenos liaudiškėjimo 
mastas, kokios rūšies variantų (žargono, slengo, regioninių variantų ar pan.) joje daugėja.

³ ³ ³

Masinis visuomenės reiškimasis viešojoje vartosenoje, ypač socialiniuose tinkluose, at-
skleidžia gana realų tos visuomenės kultūrinio ir kalbinio išprusimo lygį, sukuria chao-
tiškos kalbos, neorientuotos į bendrinės kalbos normas, vaizdą. laisvuosiuose stiliuose 
tai dažnai nulemta kalbos vartotojų, ypač jaunesnių, nuostatos „viskas tinka“ (anglų k. 
„anything goes“), skatinančios kalbėti, kaip kas nori (Smakman 2016: 94–95). Viešosios 
vartosenos liaudiškėjimas rodo ir daugiau dabartinės visuomenės kalbos ypatybių, kurias 
taikliai apibūdino rašytojas andrius jakučiūnas, pavadindamas tą kalbą „naująja mamu-
tų kalba“ (žr. jakučiūnas 2021):

Šios naujosios beraštystės esmė – visų pirma kultūrinio, estetinio pagrindo stoka, lemian-
ti prastą skonį ir abejingumą tradicinėms vertėms, o tai galiausiai fatališkai paveikia ir 
žodinę raišką: naujųjų beraščių skurdus žodynas, ištisai mąstoma klišėmis, angliškomis 
daiktavardinėmis konstrukcijomis, viskas skęsta projektinėse formalybėse ir intonacijose, 
preferuojamas primityvumas, savitai suvokiama autentika ir t. t. jų rašiniai kartais skam-
ba taip, tarsi būtų parašyti kokia nors naująja mamutų kalba, – dramblota, nerangia, neį-
menama (nes to, kas parašyta, vėliau neretai nesupranta ir negali paaiškinti net ir patys 
autoriai – jei netikite, pabandykite paklausti).
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<...> šiandien ji įsitvirtino tarp universitetų absolventų, kultūros vadybininkų (ypač pasta-
rųjų), netgi, deja, kartais ir tarp filologų, nebesugebančių pastebėti tekste svetimkalbių 
arba neracionalių konstrukcijų. tai reiškia, kad asmenų, įgalių pastebėti kalbos vartojimo 
pokyčius ir įvertinti jų pavojingumą, taip pat mažėja.

taigi dabartinės kalbos pokyčiai yra itin platus tyrimų laukas, o šioje monografijoje 
nagrinėti ĮnKR apima tik jo dalį, tik konkretybes, kurias susisteminus ir kryptingai 
stebint, galima kalbėti apie platesnio masto dabartinės lietuvių kalbos pokyčius.

3.3. Bendrinių kalbų dinamikos paradigma340

Per ilgą, ištisus šimtmečius trukusį Europos bendrinių kalbų kūrimosi – standartizaci-
jos341 – laiką susiklostė suvokimas, kad viešiesiems valstybės valdymo, švietimo, kultū-
ros, visuomenės informavimo ir kitiems bendriesiems reikalams tinkamiausia kalbos 
atmaina yra bendrinė, paprastai sąmoningai daugiau ar mažiau reguliuojama, t. y. su-
normintą pavidalą turinti, kalba. teigiama, kad Europos kultūra yra bendrinių kalbų 
kultūra (Vogl 2012: 12). Bendrinės kaǥbos dažniausiai formavosi ir buvo stipriai palai-
komos pirmiausia rašytiniu pavidalu – knygose ir vėliau medijose. XXi a. išaugus ži-
niasklaidos ir kitų medijų įtakai, kalbama apie visuomenės mediatizaciją, populiariai 
tariant – bendruomenės ryšių mezgimą ir palaikymą, idėjų apykaitą, naudojant įvairias 
elektroninės terpės priemones. Remiantis mediatizacijos teorija, aiškinama, kaip medijos 
perskirsto galias visuomenėje, kaip veikia visuomenę ir jos nuostatas bei įpročius, kaip 
keičia individo santykį su visuomene, kaip sąveikauja su tokiomis visuomenės veiklos 
sritimis kaip politika (kurdamos nuomonių industriją), pramogos (žaidimus kaladėlėmis 
pakeisdama virtualiais žaidimais), religija (bažnyčią ir tikėjimą pakeisdamos maginės 
fantastikos knygomis, filmais) ir pan. (Hjarvard 2013: 137–150). todėl paradoksalu, kad 
šiandien medijos siejamos su didėjančiu vartosenos variantiškumu ir bendrinių kalbų 
destandartizacija (plg. geeaerts 2001: 281–291; Coupland, Kristiansen 2011: 12–14; An-
droutsopoulos 2014: 3–48).

Pastebimai kinta, įvairuoja ir viešoji sakytinė bei rašytinė lietuvių kalbos vartosena – 
nuo žiniasklaidos iki socialinių medijų (žr. nevinskaitė 2019: 83–100). tie pokyčiai rodo vis 
didėjantį realiųjų normų atotrūkį nuo bendrinės kalbos normų kodifikacijos ir kelia klausi-
mą: ar bendrinė lietuvių kalba pereina į naują raidos tarpsnį, ar jos vietą viešumoje pradeda 
užimti kokia kita atmaina? Panašius klausimus dar anksčiau nei lietuvoje, XX a. pabaigo-
je, ėmė kelti įvairių Europos šalių mokslininkai, tiriantys bendrinių kalbų raidą ir jų sąvei-
ką su konkrečiose kalbinėse bendruomenėse ir visame pasaulyje vykstančiais pokyčiais.

Politiniai, socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai veiksniai, taip pat įvairių krypčių 
migracija daro pastebimą įtaką Europos kalboms ir jų bendrinėms atmainoms, todėl imta 

340 Šiam skyriui iš dalies panaudotas 2019 m. paskelbto straipsnio „Bendrinė lietuvių kalba Europos kalbų postandartizacijos 
kontekste“ tekstas ir papildytas naujais duomenimis (žr. Miliūnaitė 2019a: 1–29).

341 Dėl termino standartizacija žr. Miliūnaitė 2017: 1–33.
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nuogąstauti dėl pavojaus šių atmainų normiškumui bei vienalytiškumui (žr. ghyselen et al. 
2016: 75–76). ieškant Europos bendrinių kalbų raidos panašumų ir skirtumų, dažnai minimas 
atvejis, ypač būdingas italų kalbai: kuriasi naũjos bendrinės atmainos, artimesnės šneka-
majai kalbai negu tradicinė bendrinės kalbos atmaina (Berruto 2017: 31–60; Cerruti et al. 
2017: 3–28). Pagal šias optimistines prognozes vieną standartą tiesiog keičia kitas, vyksta 
vadinamoji restandartizacija, taigi bendrinės kaǥbos nenyksta, tik kinta jų pavidalas. tei-
giama, kad bendrinė kalba keičiama tokiais kalbos (vartojimo) standartais, kurių įsigalėji-
mas labiau priklauso jau ne nuo valdžios ir elito pasirinkimų, o nuo neoficialių socialinių 
grupių nuomonių ir sprendimų (plg. Coupland, Kristiansen 2011: 27–28). Čia prisimintinos 
ir pesimistinės prognozės, kurios skelbia, kad šių dienų visuomenėse bendrinės kaǥbos ap-
skritai nebeturi ateities. jas, pasak vokiečių sociologo Ulrich’o Beck’o, yra apėmusi zombi-
zacija: kaip ir kiti modernybės konceptai (socialinė klasė, santuoka, religija), taip ir bendri-
nė kalba, yra pasidarę panašūs į zombius ir, nors jau yra mirę, dar struktūruoja visuomenės 
mąstymą ir veiksmus (plačiau žr. Deumert 2010: 258–260; Miliūnaitė 2018: 79–80).

taigi – kokios yra esminės Europos bendrinių kalbų pokyčių kryptys? Kaip šie pro-
cesai vyksta lietuvoje, kiek jie atitinka bendruosius Europos bendrinių kalbų dinamikos 
modelius? Kokiais požymiais remiantis būtų galima aprašyti bendrinių kalbų dinamiką?

3.3.1. Europos kalbų pokyčiai 
postandartizacijos laikotarpiu ir jų priežastys

Kalbõs, kaip socialinio reiškinio, pokyčiai glaudžiai susiję su tuo, kas vyksta tą kalbą 
vartojančioje visuomenėje. Empiriniai tyrimai gali parodyti, kokia yra vartosena, kokia 
kalba būdinga įvairių socialinių sluoksnių, skirtingose vietose gyvenantiems žmonėms, 
kokios yra jų kalbinės nuostatos. Dinamikos modeliai paaiškina, kokie procesai ir kaip 
vyksta. Visa tai skatina ieškoti pokyčių priežasčių ir prognozuoti tolesnes raidos kryptis. 
ten, kur stipri kalbos politikos linija, – kartu prireikus koreguoti šios politikos strategiją.

Tiriant bendrinių kalbų susiformavimą ir iškilimą, jų pokyčius, svarbus platesnis 
istorinis ir socialinis kontekstas. Europos bendrinių kalbų raida, istoriškai žvelgiant, buvo 
daugiausia susijusi su nacionalinio išsivadavimo judėjimais ir valstybių kūrimusi, tik 
skirtingose šalyse ji nebuvo nei tapati, nei visiškai sinchroniška ir priklausė nuo galių 
santykių tarp skirtingų šalių, o šalių viduje – tarp socialinių klasių. tačiau pats raidos 
modelis buvo panašus: Europos bendrinės kalbos kūrėsi ir plėtojosi daugmaž pagal gerai 
žinomą Einar’o Haugen’o bendrinių kalbų standartizacijos modelį (Haugen 1966: 933). 
Matant bendrinių kalbų raidos įvairovę, šis modelis vėliau buvo ne kartą tobulinamas ir 
net pripažinta, kad standartizacijos procesas gali kartotis cikliškai, o atskiri raidos etapai 
nebūtinai visada turi eiti vienoda tvarka (Deumert, Vandenbussche 2003: 10).

Kalbant apie bendrinių kalbų standartizaciją, pažymimos dvi šio proceso pusės. Vie-
na, bendrinės kalbõs iškilimas (iškėlimas) iki nacionalinio standarto reiškia, kad kitos 
ãtmainos įgauna žemesnį statusą ir menkesnį prestižą. antra, bendrinės atmainõs atsira-
dimas natūraliai grindžiamas ekonominėmis, socialinėmis, politinėmis, kultūrinėmis, geo-
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grafinėmis ir istorinėmis aplinkybėmis ir yra susijęs su tokiais socialiniais poreikiais kaip 
valstybės valdymo centralizavimas (žr. Hernández-Campoy, Villena-Ponsoda 2009: 181–
204). amerikiečių sociolingvistė Penelope’ė Eckert pažymi, kad tada, kai atsiranda poli-
tinis judėjimas, siekiantis suvienyti daug skirtingų gyventojų, turi būti ne tik sukuriamas 
idėjinis vienijimosi pagrindas. tokio politinio judėjimo sėkmę lemia ir tai, kaip jis sugeba 
įtikinti įvairias gyventojų grupes, kad jos pagal savo patirtį ir interesus galės tapatintis su 
tuo nauju konstruktu (Eckert 2018: 5), šiuo atveju – su bendrinės kalbos ãtmaina.

laiko atžvilgiu skiriamos ankstyvojo laikotarpio (nuo XV–XVi iki XiX a. susikū-
rusios ir tarptautinio bendravimo kalbomis tapusios anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir 
kt. bendrinės kalbos), vidurinio laikotarpio (nuo XViii–XiX a. pab. iki XX a. pr. susikū-
rusios lietuvių, latvių, čekų, kroatų, baltarusių, estų ir kt. bendrinės kalbos) ir vėlyvojo 
laikotarpio (XX a. vid. – pab. susikūrusios moldavų, makedonų, samių bendrinės kalbos) 
(plačiau žr. Vogl 2012: 22–26; Miliūnaitė 2018: 184–186 ir ten nurodytą literatūrą).

Bendrinė lietuvių kalba, kaip matyti, priklauso viduriniam formavimosi laikotarpiui; 
jos normos buvo kodifikuotos jono jablonskio tik pačioje XX a. pradžioje. XX a. vidu-
ryje daugelyje Europos šalių bendrinės kalbos jau buvo įsitvirtinusios, išplitusios visuo-
menėje ir paveikusios tarmes: vienur tarmės ėmė nykti, kitur dėl socialinių ir ekonominių 
priežasčių (migracijos į stambesnius centrus) transformavosi į stambesnius darinius – 
regiolektus. Bendrinė lietuvių kalba tuo metu, užuot pasiekusi brandą, turėjo atlaikyti 
rusifikaciją, o jos normos per 50 sovietinės okupacijos metų negalėjo plėtotis natūraliai342.

Į XXi amžių Europos bendrinės kalbos atėjo būdamos nevienodo standartizacijos 
lygio: vienos jau įsitvirtinusios išsilavinusiame visuomenės sluoksnyje, kitos dar palygin-
ti jaunos, todėl paprastai labiau reguliuojamos valstybės lygmeniu. tuo metu prasidėjo 
bendrinių kalbų pokyčiai, kuriuos galima priskirti naujam – postandartizacijos laiko-
tarpiui. jis iš esmės sutampa su vėlyvosios arba, lenkų sociologo Zygmunto Baumano 
terminu, takiosios modernybės laikotarpiu, kurio ašis – globali šiuolaikinė visuomenė, 
gyvenanti aukštą lygį pasiekusios globaliosios ekonomikos ir informacinės revoliucijos 
sąlygomis. Svarbios šio laikotarpio ypatybės – senųjų autoritetų nuvainikavimas ir nau-
jųjų įtakdarių iškilimas. jų galia paprastai yra ne asmenybės branda ir minties jėga, 
idėjų generavimas, o labiau gebėjimas manipuliuoti viešąja nuomone. naujai iškilusį ir 
politinę valdžią įgavusį sluoksnį taikliai apibūdino filosofas Vytautas Radžvilas:

<...> demonstruojamos elementaraus išprusimo spragos, intelektualinis ir akiračio ribotumas, 
mąstymo kultūros stoka, storžieviškas ir įžūlus elgesys, prasčiokiškai primityvus ir net 
vulgarus viešo bendravimo ir kalbėjimo būdas <...>. (Radžvilas 2022)

taip pat šiam laikotarpiui būdingas fragmentiškumas, visa ko ribų nykimas; ypač aktua-
lu tampa individo poreikiai, žmogaus teisės. normos, pagal kurias žmonės vertina vienas 

342 Beje, kalbant apie standartizaciją lietuvoje, reikia pabrėžti, kad lietuvių bendrinės kalbos normų raidai ir apskritai 
lietuvių kalbos funkcionavimui – panašiai kaip ir artimiausiai pagal kilmę latvių kalbai – istoriškai daug įtakos turėjo 
ir tebeturi nelygiaverčiai kalbų kontaktai. todėl čia ne visada tinka automatiškai perkelti užsienio tyrėjų natūraliai 
gyvuojančioms kalboms suformuluotas sociolingvistikos aksiomas (dėl to žr. Coupland, Kristiansen 2011: 17).
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kito elgesį, darosi ne tokios griežtos, o jų neatitinkantis elgesys teisinamas išoriniais 
veiksniais bei švelninančiomis aplinkybėmis; dar daugiau – žmonės nebėra ribojami iš 
anksto sukurtų taisyklių, jie laisvi apsibrėžti savo taisykles ir normas pagal aplinkybes 
(plg. odendaal 2013: 183–187; Dovalil 2020: 177–178). Kita vertus, kai kurios naujųjų 
ideologijų suaktualintos temos ilgainiui tampa tarsi nediskutuotinos, reikalaujančios be-
sąlygiško vienos nuomonės laikymosi, o kitaip manantys patiria vadinamosios „nutildy-
mo kultūros“ (anglų k. cancel culture) poveikį.

Sociolingvistų darbuose (žr. Coupland, Kristiansen 2011: 27) konstatuojama, kad 
vėlyvosios modernybės laikotarpiu, visuomenei individualizuojantis, socialinės jėgos, 
kurios apibrėždavo, kas yra kalbos standartas, visiškai pasikeitė. iš valdančiosios klasės, 
politikos, mokslo ir religijos veikėjų – autoritetų – šios galios pereina individams. Demo-
k ratizacija naikina viršūnių galią ir skatina reikštis socialines jėgas „iš apačios“, todėl į 
viešumą iškyla „apačių“ kalba. Pradedama abejoti bendrinių kalbų, kurių prigimtis yra 
ideologinė (atliepianti ekonominio, socialinio ir politinio kalbinės bendruomenės elito 
viešpatavimą), svarbumu: modernioje demokratinėje visuomenėje, sudarytoje iš skirtin-
gų kalbinių bendruomenių, nebėra vietos unifikuotai (vienalytei) bendrinei kalbai, ji 
nebėra siekiamybė (Coupland, Kristiansen 2011: 27–33; odendaal 2013: 186). Kita vertus, 
nors globalizacija niveliuoja tautas, jų kultūras ir kalbas, bet kartu sukelia ir priešingus 
procesus, skatinančius kalbų įvairovę ir individualumo, kalbinės (kaip ir apskritai kul-
tūrinės) tapatybės išlaikymą. internetizacija keičia įprastas kalbų funkcionavimo terpes, 
transformuoja kalbas ir kuria naujus jų pavidalus.

Beñdra visoms Europos kalboms tai, kad, kaip minėta, keičiasi ne tik tarmių padėtis. 
Senasis standartas taip pat kinta, tradicinės Europos bendrinės kalbos netenka stabilu-
mo – tiek formos, tiek funkcijų, tiek kalbinių nuostatų lygmeniu. Visa ši kalbinė įvairovė 
kelia sumaištį mokyklose, mokant kalbų (odendaal 2013: 187). tačiau esama ir skirtumų, 
kurie daug priklauso nuo istorinio konteksto. Pavyzdžiui, islandijoje, Prancūzijoje ir 
Danijoje bendrinės kalbos ideologija yra stipri, todėl pokyčiai vyksta ne šios ideologijos 
silpimo linkme, o bendrinės kalbos vartosenos (didėjančio variantiškumo) lygmeniu (plg. 
ghyselen et al. 2016: 78). Pažymėtina, kad Rytų Europos šalių bendrines kalbas postan-
dartizacijos procesai pasiekė kiek vėluodami ir vyksta ne tokiu dideliu mastu. to prie-
žastis – ilgą laiką trukusi šių šalių politinė priklausomybė, dėl kurios buvo užgniaužta 
demokratizacijos raida (žr. Kristiansen 2016: 94).

3.3.2. Bendrinių kalbų dinamikos tyrimo aspektai

Vykstant minėtiems ryškiems Europos kalbų pokyčiams, nenuostabu, kad Europos kalbų 
tyrėjai ypač pastarąjį dešimtmetį rodo didelį susidomėjimą bendrinių kalbų raida ir jų 
santykio su nebendrinėmis atmainomis kaita, teoriniu ir empiriniu lygmeniu tiria šių 
atmainų konvergenciją (plg. vokiečių – auer, Spiekermann 2011: 161–176; nyderlandų – 
grondelaers, Van Hout 2011: 113–118; italų – Berruto 2017: 31–60; norvegų – Sandøy 2011: 
119–126; suomių – nuolijärvi, Vaattovaara 2011: 67–74 ir kt.).
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Kokie galėtų būti bendri šių pokyčių atskaitos taškai ir kuo tie pokyčiai galėtų būti 
matuojami? Pirmiausia svarbu nepamiršti, kad, nepaisant kalbų pokyčius lemiančių veiks-
nių panašumo, kalbinės bendruomenės gali radikaliai skirtis savo socialinių klasių, lyties, 
bendruomenės ryšių, normų, prestižo sampratomis bei funkcijomis, todėl kiekvienas 
konkrečios kalbos raidos laikotarpis ir kiekviena kalbinė bendruomenė turi būti tiriama 
į tai atsižvelgiant (plg. Bergs 2012: 96; Smakman, Barasa 2016: 24–25).

Bendrinių kalbų tyrimuose dažniausiai išryškinami penki aspektai (plg. Smakman, 
Barasa 2016: 23; Miliūnaitė 2018a: 45–70):
	 istorinis požiūris (formavimasis ir raida),
	 geografinis požiūris (santykis su kitomis tos pačiõs kalbos atmainomis),
	 struktūrinis požiūris (normos, variantai),
	 norminamasis požiūris (bendrinės atmainõs kodifikacijos laipsnis),
	 sociolingvistinis požiūris (kalbos ideologijos, visuomenės nuostatos, statusas, prestižas).
Pagal šiuos aspektus geriausiai galima aprašyti įsitvirtinusias vienakalbių politiškai ir 
kalbiškai stabilių visuomenių bendrines kalbas kaip natūralų tarmių tęstinumą (Smakman, 
Barasa 2016: 23). Šiuolaikinėse daugiakalbėse visuomenėse sociolingvistai grįžta prie 
bendrinės kalbos sampratos, jos apibrėžimo kriterijų ir teigia, kad, norint aprašyti dabar-
tinę bendrinių kalbų dinamiką, Einar’o Haugen’o apibūdintų standartizacijos etapų ne-
bepakanka: postandartizacijos laikotarpiui būdingi reiškiniai išeina už šio, kad ir pato-
bulinto, modelio ribų (Coupland, Kristiansen 2011: 11).

aiškinantis Europos bendrinių kalbų postandartizacijos laikotarpio pokyčių mastą, 
taip pat keliami klausimai, ar bendrinės kaǥbos (tiek rašytinės, tiek sakytinės formos), 
ypač didžiuosiuose miestuose, praranda savo pozicijas, užleisdamos vietą nebendrinėms, 
buvusioms žemesnio statuso, neprestižinėms atmainoms; ar ideologinės sistemos, kurios 
palaikė bendrinės kalbos ir kitų atmainų santykius, praranda savo galią, ar yra tik per-
struktūruojamos. Struktūriniai bei sociolingvistiniai variantiškumo tyrimai remiasi kie-
kybine tekstynų duomenų analize, taigi gali rodyti konkrečius pokyčius. tačiau kartu 
pripažįstama, kad kalbėti apie kalbinių nuostatų pokyčius (pavyzdžiui, nustatyti, ar žmo-
nės tikrai seniau kalbėjo normiškiau arba kad praeityje bendrinę atmainą vertino kitaip) 
yra kur kas kebliau (ghyselen et al. 2016: 85).

3.3.3. Bendrinių kalbų standartiškumo paradigma

Europos bendrinių kalbų dinamikos modelis, kiek galima įžvelgti gausiuose šios temati-
kos darbuose, dažniausiai kuriamas atsispiriant nuo esminės bendrinės kalbos ypatybės – 
standartiškumo. tradiciškai skiriami trys arba keturi standartiškumo požymiai (plg. 
auer, Spiekermann 2011: 164–165; grondelaers ir kt. 2016: 119; Smakman 2016: 79–80):
1)  geografinis neutralumas, t. y. bendrumas visai teritorijai, kurioje gyvuoja nebendri-

nės atmainos (tarmės),
2)  oficialus prestižas (vartojimas oficialiose viešosiose situacijose, švietimo sistemoje),
3)  raiškos priemonių homogeniškumas,
4)  kodifikacija.
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negalima išleisti iš akių dar vieno svarbaus aspekto – bendrinių kalbų santykio su kito-
mis kalbomis. Pavyzdžiui, kai kurių sričių, ypač mokslo ir verslo, kalbos praradimas dėl 
anglų kalbos įsigalėjimo laikomas didele problema ir neigiamai veikia nacionalinių kalbų, 
jų bendrinių atmainų vartojimą (apie grėsmes vokiečių kalbai žr. Stickel 2010: 129).

išnagrinėjus ir apibendrinus įvairiuose šaltiniuose aprašomus standartiškumo požy-
mius, Europos bendrinių kalbų dinamikai tirti galima pasiūlyti standartiškumo paradigmą 
ir tyrimų klausimus (žr. 34-ą lentelę).

34 lentelė. Standartiškumo paradigma 

ir jos dinamiką apibrėžiantys klausimai

Standartiškumo paradigma Klausimai

1.
Bendrinės kalbos santykis su ki-
tomis atmainomis ir kitomis kal-
bomis

Kaip kinta bendrinės kalbos santykis su kitomis 
nacionalinės kalbos atmainomis ir su kitomis kal-
bomis?

2.
Variantiškumo pobūdis Didėja ar mažėja viešosios vartosenos (ypač žinia-

sklaidos) variantiškumas?

3.
Kodifikacijos strategija Kaip keičiasi bendrinės kalbos normų kodifikacijos 

pobūdis?

4.
Kalbos ideologijos Kaip kinta bendrinės kalbos ideologija ir šios 

atmainos prestižas visuomenėje?

Pateiktoji standartiškumo paradigma gali būti bendrinės kalbos dinamikos atskaitos 
taškas, kai, imant Haugen’o standartizacijos modelį, bendrinė kalba yra pasiekusi aukš-
čiausią raidos būvį arba yra netoli jo. Šios paradigmos dėmenys tarpusavyje labai susiję, 
ir jų sąveika kelia bendresnį klausimą: koks yra vartosenos pokyčių ir kalbos ideologijų 
pokyčių santykis? toliau visi keturi dėmenys aptariami atskirai.

3.3.3.1. Bendrinės kalbos santykis su kitomis atmainomis

Bendrinės kalbõs, ypač jos sakytinės formos, standartiškumas pasidaro maksimalus, 
jeigu bendrinė kalba padengia visą kalbos arealą, t. y. tarmiakalbiai pripažįsta bendrinę 
kalbą kaip oficialaus viešo kalbėjimo atmainą, nors gali būti ne visai kompetentingi patys 
ją vartoti (auer, Spiekermann 2011: 164). Postandartizacijos laikotarpiu prasidėjus poky-
čiams, kai kurie regionai gali susikurti naują standartą arba likti be jokio, jeigu dėl kokių 
nors priežasčių atsitraukia nuo funkcionuojančios bendrinės atmainos.

Kalbant apie kalbų stratifikaciją, t. y. jų susiskaidymą į atmainas, ir skirtingų atmainų 
santykius, kartais vartojamas įvadinėje monografijos dalyje jau minėtas substandarto ter-
minas (žr. poskyrį 0.3.3. Substandartas). tai menkiau už standartą (bendrinę kalbą) verti-
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nama kalbos atmaina. jos ypatybes kalbinė bendruomenė laiko žemesnėmis už tas, kurios 
priskiriamos prestižinei atmainai pagal tris varijavimo matmenis: diatopiją (t. y. geografinį 
varijavimą – dialektus), diastratiją (socialinį varijavimą – sociolektus) ir diafaziją (varijavimą 
pagal komunikacinę situaciją – funkciolektus) (plg. Berruto 2017: 32 – perimta iš E. Coseriu; 
Kardelis 2016: 7). Vokiečių sociolingvistikoje substandartu dažnai vadinama sakytinė atmai-
na, artima standarto poliui, kiek paveikta regioninių variantų, bet daugelis jos ypatybių nėra 
nei regioniniai variantai, nei bendrinės kalbos reiškiniai (žr. Stoeckle, Svenstrup 2011: 87).

Kuriant bendrinių kalbų dinamikos modelius, substandarto sąvoka leidžia apiben-
drintai įvardyti įvairias nebendrines atmainas, ypač tas, kurios klostosi kaip bendrinės 
kalbos ir tarmių (regioninių variantų) tarpsluoksnis. Kartais panašiai apibūdinama atmai-
na vadinama bendrąja kalba, pabrėžiant, kad ši atmaina skirta tarpregioninei ir viršre-
gioninei komunikacijai, bet neturi oficialaus statuso ir taisyklingumo–netaisyklingumo 
matmens (plg. Bartsch 1985: 41).

ar lietuvoje būtų galima kalbėti apie susiformavusį substandartą? greičiausiai taip. 
lietuvoje XXi a. tarmių ir bendrinės kalbos sandūroje kinta ne tik pačios tarmės – dėl 
socialinių ir ekonominių priežasčių, kaip minėta, formuojasi regiolektai. teoriškai būtų 
galima daryti prielaidą, kad toje sandūroje, bendrinei kalbai plintant per švietimo sistemą 
ir žiniasklaidą, jau susikūrė naujas tarpsluoksnis – lietuvių kalbos substandartas, arba 
bendroji lietuvių kalba. Koks jos santykis su bendrine kalba? Šiandien galima sakyti, kad 
rašytinė bendrinė lietuvių kalba funkcionuoja ten, kur ji kuriama ir tvarkoma (redaguo-
jama) specialiai pasirengusių žmonių. jeigu viešai skelbiamas neredaguotas laisvojo stiliaus 
tekstas (žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir pan.), nemaža tikimybė, kad tai yra 
substandartas (plačiau apie tai žr. skyrelį 3.1.4.2. Destandartizacija → substandartizacija). 
Žinoma, tai tik teorinis modelis. Substandarto apraiškų vartosenoje gali būti pačių įvai-
riausių. tarkim, rašytinės kalbos substandarto pavyzdžiu galėtume laikyti didžiausiame 
lietuvos naujienų portale skelbiamą interviu su lietuve medicinos kosmetologe, kur teks-
to rašyba, skyryba ir kiti dalykai vargiai leistų tokią kalbą vadinti bendrine:

(delfi.lt, 2022-04-26)
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Sakytinės bendrinės kalbos funkcionavimo ribos dar siauresnės343, nes specialiai išmoku-
sių bendrinės tarties kalbėtojų, ypač tarp tų, kurie gyvena tarminėje aplinkoje (ar iš jos 
kilę), dėl bendrinės lietuvių kalbos jaunumo dar nėra (o ir negali būti) daug.

3.3.3.2. Bendrinės kalbos variantiškumo pobūdis

Vienas iš svarbiausių standartiškumo principų yra mažinti vidinį bendrinės kalbos (t. y. 
jos raiškos priemonių) variantiškumą, nustatyti kuo mažiau variantiškas bendrinės kalbos 
normas, atmetant įvairiems kalbos lygmenims priklausančius dubletus. Dažnai sakoma, 
kad standartiškumo siekiamybė – homogeniškos normos (auer, Spiekermann 2011: 164), 
nors lietuvių kalbos atveju tai nėra visai tiesa, nes dabartiniu bendrinės lietuvių kalbos 
raidos laikotarpiu svarbiau yra funkcinė ir stilistinė variantiškų raiškos priemonių skai-
da (plačiau žr. poskyrį 3.2.5. Stilistinė įvairuojančių kalbos reiškinių skaida).

anglakalbėje kalbinėje literatūroje vartojama sąvoka linguistic whateverism (plg. 
androutsopoulos 2011: 156), lietuviškai išvertus – kalbinis betkokiškumas arba slengu – 
belekokizmas, t. y. atsainus požiūris į kalbos vartojimą. tai viena iš galimų destandarti-
zacijos priežasčių: požiūrio į rašytines normas pokytis, kai toleruojamas normos daugia-
variantiškumas. tiriant bendrinės kalbos variantiškumą, galima bent iš dalies atsakyti ir 
į klausimą, kaip, kokia kryptimi ir būdais destandartizacija veikia bendrinės kalbos normas. 

Visuomenėje vykstantys pokyčiai kalbos atmainas daro atviras, jose kalbos reiškiniai 
migruoja, ir viešosios kalbos rezultatas jau ne visada gali būti apibrėžiamas kaip vienõs 
kurios nors atmainõs realizacija ar konkretaus funkcinio stiliaus apraiška. tiriant varto-
senos duomenis nustatoma, ar tose situacijose, kurioms paprastai būdingos bendrinės 
kalbos normos, nedidėja raiškos priemonių heterogeniškumas (ghyselen et al. 2016: 83). 
Žymėtieji žemesnės atmainos reiškiniai neutralioje viešojoje kalboje praranda žymėtumą, 
ir variantiškumas tampa takios tapatybės kūrimo priemone. tokiomis aplinkybėmis ben-
drinės lietuvių kalbos normos taip pat darosi nestabilios, jų variantiškumas didėja, ir tai 
yra realiosios vartosenos (iš esmės galima sakyti – substandarto) spaudimo, o kai kada 
ir kodifikacijos strategijos padarinys.

3.3.3.3. Kodifikacijos dinamika

Kodifikacija (apie sąvoką plačiau žr. poskyryje 0.3.8. Kodifikacija) yra būdas raštu įtei-
sinti bendrinės kalbos normas. ją kai kuriose šalyse atlieka specialios institucijos ar 
agentūros, o kodifikuotos normos fiksuojamos žodynuose, gramatikose, kalbos patarimų 
vadovuose. Standartiškumą apibūdina bendrinės atmainos kūrimosi pradžioje auganti, o 
vėliau stabili kodifikacija. Kalbai kintant, ji gali būti peržiūrima; jos strategija priklauso 
nuo konkrečios šalies kalbos politikos. Postandartizacijos laikotarpiu pastebima, kad 

343 Pavyzdžiui, nebūtų galima teigti, kad, tarkim, lietuvos Respublikos Seimo posėdžių sakytinė kalba yra visiškai 
bendrinė.
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apskritai bendrinės kalbos norma tampa daugiacentrė, t. y. nyksta vienas kalbos normas 
diktuojantis centras (Coupland, Kristiansen 2011: 30; ammon 2015: 53). Bendrinės kalbos 
standartizacija pasižymi tuo, kad yra kryptingai koordinuojama pripažintų autoritetų, 
jos normos kodifikuojamos, o destandartizacijos, kaip standartizacijos priešybės, atveju 
normos nėra fiksuojamos ir klostosi be organizuoto susitarimo (plg. Deumert 2010: 244).

galimi du kodifikacijos tipai, priklausantys nuo bendrinės kalbos raidos istorijos ir 
nuo bendrinės kalbos reguliavimo pobūdžio (konkrečiau – nuo valstybės kalbos politikos 
(ne)buvimo). Vienas kodifikacijos tipas labiausiai paremtas realiąja vartosena, ir bendri-
nės kalbos normos nustatomos tik pagal tai, kas joje funkcionuoja. antrasis kodifikacijos 
tipas orientuotas ne vien į vartoseną, bet ir į kalbos sistemą bei norminimo tradiciją. 
Pastarasis tipas ypač būdingas jaunesnėms bendrinėms kalboms, taigi ir bendrinei lietu-
vių kalbai. jos normų sistema XiX a. pab. – XX a. pr. buvo kuriama vienos tarmės pa-
grindu, nes tuo metu nebuvo susiformavęs elito sluoksnis, kalbantis bendrine atmaina. 
norminimo tradicijos svarbą pagrindžia siekis normas stabilizuoti.

Bendrinės lietuvių kalbos kodifikacijos teorijoje ir praktikoje nuosaikus variantišku-
mas ir stilistinė bei funkcinė variantų skaida (tik ne visų kalbos lygmenų vienodai) pri-
pažįstami kaip galimybė kisti normai, kad kodifikacija neatitrūktų nuo vartosenos ir ben-
drinės kalbos vartotojų poreikių. Pavyzdžiui, nuo XXi a. pr. bendrinės lietuvių kalbos 
kodifikacijoje (taigi ir antroje monografijos dalyje nagrinėtuose rekomendacijų šaltiniuo-
se) stengiamasi nuosekliau žymėti vadinamuosius funkcinius požymius (kartu ir stilistinės 
skaidos atvejus). tokiu būdu fiksuojamas (kodifikuojamas) normos variantiškumas. tačiau, 
matant nenorminių variantų gausą viešojoje vartosenoje, reikia pripažinti, kad lietuvių 
kalboje kodifikacijos įtaka viešajai vartosenai mažėja. Į ją viešosios kalbos vartotojai vis 
mažiau atsižvelgia, ir vis labiau linkstama į antrąjį kodifikacijos tipą, kai kuriems kalbos 
specialistams mėginant vartosenos kriterijų iškelti kone kaip vienintelį. Įvairuojanti XXi a. 
vartosena negali neveikti pačios bendrinės kalbos sistemos ir normų kodifikacijos. Ben-
drinėje kalboje įteisinama reiškinių, kurie anksčiau buvo už jos ribų (pavyzdžiui, darybos 
modeliai, kuriuos simboliškai atspindi vediniai klasiokas, -ė; ansamblietis, -ė ir kt.).

taigi galima sakyti, kad variantiškumo didėjimas ir kodifikacijos atotrūkis nuo dau-
gumos kalbos vartotojų vartojamos kalbos – būdingas dabartinės bendrinės lietuvių 
kalbos destandartizacijos požymis (plačiau žr. nekvapil 2010: 260; Miliūnaitė 2018a344).

3.3.3.4. Kalbos ideologijų dinamika ir bendrinės kalbos prestižas

Visuomenėje vyraujančios kalbos ideologijos (t. y. kalbinių nuostatų dėl kalbos, jos atmainų 
ar kitų kalbų vartojimo visuma) lemia, kuri kalba, atmaina ar kelios atmainos bus prestiži-
nės, daugiausia palaikomos ir siektinos. Standartiškumas reiškia, kad bendrinės kalbos 
statusas stiprus; mokantys bendrinę kalbą visuomenės nariai paprastai laikomi protinges-

344 Monografijoje „Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje“ kaip vienas iš netiesioginių destandarti-
zacijos aspektų ištirtas intensyvus viešojoje lietuviakalbio interneto erdvėje pastaruoju dešimtmečiu susiformavęs sa-
vireguliacijos reiškinys – tiek kalbinių nuostatų, tiek konkrečių kalbos reiškinių lygmeniu.
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niais, galingesniais, autoritetiškesniais (auer, Spiekermann 2011: 164). Bendrinės atmainõs 
standartiškumas auga ir statusas stiprėja kartu su jos oficialiuoju prestižu, kuris pirmiausia 
priklauso nuo to, kiek bendrinę kalbą valstybės mastu remia valdantieji sluoksniai.

Įdomus ir ne vieną dešimtmetį matomas reiškinys, paryškinantis bendrinės kalbos 
normų prestižą, – metalingvistiniai komentarai, kuriais brėžiama riba tarp patikimų ir 
nepatikimų tekstų. Šiuo būdu dažnai naudojasi, pavyzdžiui, teisėsaugos ir saugumo struk-
tūros, perspėdamos visuomenę dėl įvairių sukčių ar apsimetėlių, kurių rašomos žinutės 
ar telefono skambučiai, imituojantys valstybės įstaigų pareigūnų darbą, skleidžiama 
informacija gali išduoti menką išsilavinimą ir kėslus. antai lietuvos Respublikos valsty-
bės saugumo departamento 2022 m. pateiktoje ataskaitoje „grėsmių nacionaliniam sau-
gumui vertinimas“, kalbant apie informacinį saugumą, pažymima, kad vienas iš propa-
gandinių su Rusijos įtaka susijusių interneto portalų kalbos ypatumų – prasta jos kokybė 
(gnSV 2022: 56):

Bendrinės kalbos ideologiją remia suvokimas, kad šiuolaikinėse visuomenėse tai tinka-
miausia kalbos atmaina, reikalinga žmonėms palaikyti ryšį su valdžia, valstybės admi-
nistravimo bei teisės sistema; bendrinė kalba vartojama aukšto lygio intelektualinėje, 
profesinėje veikloje, ekonomikoje, technologijų srityje ir švietimo sistemoje; tai žinių, 
informacijos perdavimo, įgūdžių formavimo, skaitymo kultūros palaikymo, viešojo ben-
dravimo, vertimų iš kitų kalbų ir nacionalinės žiniasklaidos priemonė (odendaal 2013: 
188). Kai kada nurodoma, kad bendrinė atmaina paprastai yra ir aukščiausios valdžios, 
pavyzdžiui, parlamento sesijų, kalba (Smakman, Barasa 2016: 23). Europoje kiekvienos 
šalies bendrinė kalba dažnai laikoma tautos tapatybės, nacionalinės vienybės, solidaru-
mo ir prestižo simboliu (auer, Spiekermann 2011: 164; leonard, Árnason 2011: 91–96; 
odendaal 2013: 188).

Postandartizacijos laikotarpiu, kaip minėta, keičiasi kalbos normas diktuojančių 
visuomenės galių santykiai. Kaip ir Haugen’o standartizacijos modelis, Ulrich’o ammon’o 
dar XX a. pab. sukurtas socialinių jėgų, kurios sprendžia, kas yra kalbos standartas, 
teorinis modelis (žr. ammon 2015: 53–67) nebevisiškai atitinka tikrovę, nes atspindi 
bendrinės kalbos normų skleidimą „iš viršaus“ (žr. Smakman 2016: 79–97). Socialinėmis 
jėgomis, palaikančiomis bendrinės kalbos ideologiją, kuriančiomis, skleidžiančiomis ar 
primetančiomis kalbos normas, U. ammon’as laiko kalbos ekspertus, kalbos normų ko-
difikuotojus, kalbos normų autoritetus (profesionalius žinių pranešėjus, žurnalistus, mo-
kytojus, redaktorius), pavyzdinius kalbėtojus bei tekstų autorius.
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Ryški slinktis pastebima ir tarp viešųjų informavimo šaltinių galios centrų. Sociali-
niams tinklams ir alternatyviems informavimo šaltiniams (vaizdo turinio platformoms, 
tokioms kaip youtube.com) įgaunant vis daugiau įtakos visuomenėje, keičiasi (silpsta) 
tradicinis žiniasklaidos vaidmuo. Patys žiniasklaidininkai tą aiškiai suvokia. lietuvos 
radijo ir televizijos generalinė direktorė Monika garbačiauskaitė-Budrienė taikliai rašo 
ir apie pasikeitusius visuomenės poreikius (garbačiauskaitė-Budrienė 2022):

auditorija apskritai vis daugiau laiko leidžia socialiniuose tinkluose ar vartoja vaizdo 
turinio transliavimo platformų teikiamą turinį, vis dažiau aplenkdami tradicinę žiniasklai-
dą. Ši tendencija tik stiprės.
Žurnalistika nustoja savo romantikos – alinantis darbas, nesaugios darbo sąlygos (pavo-
jingas darbas karštuose taškuose, mitinguose, įvairūs teisiniai ir internetiniai persekiojimai) 
už santykinai nedidelį atlyginimą šios profesijos nedaro patrauklios – žiniasklaidos konfe-
rencijose jau kalbama, kad žurnalistika tampa prabangos profesija.
o kur dar emocinis (ne)patogumas – metas pripažinti, kad žurnalistams reikia keisti po-
žiūrį į save: ketvirtosios valdžios regalijos jau ne visiškai atitinka tikrovę, metas galvoti, 
kaip gyvensime šioje smarkiai pasikeitusioje visuomenėje ir nestabilioje aplinkoje, kaip 
ieškosime ryšio su auditorija, kuri vis išrankesnė, vis labiau susiskaidžiusi, turi vis daugiau 
pasirinkimų, abejoja mokslo išradimais ir faktais, apskritai dažnai ieško net ne jų, o pa-
tvirtinimo savo įsitikinimams. Kuri, galų gale, nebeturi autoritetų ir tiesiog nori jaustis 
emociškai patogiai.

autoritetų nebeturėjimas ir „emocinis patogumas“, kaip dalies visuomenės aukšto gy-
venimo lygio ženklas, tiesiogiai susiję su Vakarų pasaulyje įsivyravusia liberaliąja de-
mokratija. tai stipriai veikia ir tokį visa apimantį sociokultūrinį reiškinį kaip kalba. 
Kartu su visuomenės demokratizacija iškilusi liberalioji kalbos ideologija į tradicinę 
bendrinės kalbos atmainą žiūri kaip į primestą didžiajai visuomenės daliai, taigi diskri-
minuojančią kalbines mažumas bei marginalizuotas grupes, keliančią grėsmę asmens 
laisvei ir individualumui (žr. odendaal 2013: 183–203). lietuvoje šis modelis nuo 2010 m. 
veikia akivaizdžiai: liberalioji kalbos ideologija nušluoja senuosius autoritetus, pra-
dedant Jonu Jablonskiu, ir iškelia „liaudiškuosius“. Ji viešojoje vartosenoje agresy-
viai siekia įtvirtinti „demokratiškesnį“ bendrinės kalbos variantą, iš esmės – sti-
chiškai besiklostantį substandartą, kuris ne formuoja realiąją normą, o ją perima 
su visomis chaotiškai funkcionuojančiomis apraiškomis. Kaltindama bendrinės kal-
bos ideologiją autoritarizmu, pati liberalioji kalbos ideologija ieško savo galios atramos 
taškų tarp politikų, žiniasklaidininkų, naujųjų visuomenės nuomonės formuotojų (įtak-
darių), taip pat švietimo sistemoje, taigi siekia paveikti tas visuomenės grandis, nuo 
kurių labiausiai priklauso bendrinės kalbos prestižas bei funkcionavimas, ir diegti kri-
tinį požiūrį į bendrinę atmainą. lietuvoje kaip prestižinę kalbos atmainą mėginama 
įteigti esant nebe tradicinę bendrinę kalbą, o substandartinę sostinės – Vilniaus kalbą 
(žr. Vaicekauskienė, Čičirkaitė 2011: 57–76), tačiau remiamasi gana prieštaringais kal-
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binių nuostatų tyrimais345. neišleistina iš akių ir tai, kad kai kurie liberaliosios kalbos 
ideologijos skleidėjai eina dar toliau – menkindami lietuvių kalbos prestižą, jau dešimt-
metį nuosekliai formuoja teigiamas nuostatas dėl anglų kalbos, kaip antrosios kalbos, 
vartojimo lietuvoje346. Kita vertus, lietuvių kalbos atmainų (variantiškumo) tyrimai 
perceptyviosios dialektologijos požiūriu rodo, kad lietuvos jaunimo turimas bendrinės 
kalbos vaizdinys siejamas ne tik su Vilniumi, bet ir su kitais didmiesčiais, taip pat dau-
giausia su išsilavinimu (aliūkaitė et al. 2017: 285–286).

Manydama, kad jau nušlavė tradicinę ideologiją, jos vietoje liberalioji ideologija 
2021 m. pradeda diegti naują totalitarinį požiūrį kalbą, iškeldama kaip siekį lyčiai jautrią 
kalbą (žr. ljKg), tačiau iš visuomenės sulaukia plačios ir audringos atmetimo reakcijos. 
Vyksta tie patys jau iš nepriesaginių moterų pavardžių diegimo XXi a. pirmame dešimt-
metyje atsiskleidę procesai (plačiau žr. Miliūnaitė 2013: 319–320): mėginama pertvar-
kyti kalbą, manant, kad ji pakeis tikrovę, ir nesuvokiama, kad realių socialinių, 
psichologinių gyvenimo problemų (smurto, nelygybės ir pan.) neįmanoma išspręsti, 
nepasikeitus pačiam žmonių mąstymui, elgesiui ir tarpusavio santykiams. tokie 
mėginimai kartais vadinami neatsakingu žaidimu su kalba ir gerai apibūdina naujųjų 
ideologijų paveiktą mąstymą (lazdynas 2021):

neatsakingą žaidimą su kalba pradėjo įsigalintis mąstymas, kuriam dabartinis kalbos lygis 
greičiausiai yra per sunkus, per sudėtingas. ir ką jis daro? jis pasišauna kalbą pritempti iki 
savo lygio ir pritaikyti ją savo reikmėms. naujos kalbos jis nebesugeba sukurti, todėl ima 
ardyti tą kalbos sistemą, kurią gavo iš savo tėvų ir kuria remiasi jį išauginusi kultūra. ir 
tai yra jau prasidėjęs visuotinis, visas gyvenimo sritis apimantis procesas.

tapatybių ideologijos raiška lietuvoje galima laikyti ir kelis dešimtmečius trunkantį ne 
lietuvių kilmės lietuvos piliečių siekį rašyti asmens vardą ir pavardę autentiška forma 
pagal kilmės kalbą. 2022 m. sausio 18 d. lietuvos Respublikos Seimas patvirtino lietuvos 
Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą347, kuriuo nustatė 
„asmens vardų ir pavardžių rašymo lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę pa-
tvirtinančiuose dokumentuose, civilinės būklės aktų įrašuose ir kituose asmeniui lietuvos 
Respublikoje išduodamuose oficialiuose dokumentuose pagrindinius reikalavimus“. 3-io 
straipsnio 3-iame punkte rašoma: „ne lietuvių tautybės lietuvos Respublikos piliečio 

345 Dėl tokių tyrimų vertinimo plg. Pupkis (2019). Beje, suomių sociolingvistų tyrimai atskleidė, kad, nepaisant to, jog 
visuomenės kalbinės nuostatos rodo esant destandartizacijos požymių, dauguma suomių, ypač vyresnio amžiaus, vis 
dar nori, kad sakytinėje žiniasklaidoje – žinių ir kitose aktualijų laidose – būtų kalbama bendrine kalba. Skirtingų 
Suomijos vietų dialektologinės studijos parodė, kad sostinės Helsinkio regionas dažniau suvokiamas kaip miesto slengo, 
o ne kaip bendrinės kalbos centras; jame gyvenantys žmonės apibūdinami kaip arogantiški, pasipūtę ir nedraugiški 
(nuolijärvi, Vaattovaara 2011: 69–70).

346 Būdingas pavyzdys skaitomiausioje interneto žiniasklaidoje: „<...> kokia bejėgė lietuvių kalba prieš anglų kalbą, kuri 
viską sugeba pasakyti trumpai, vienskiemeniais ir dviskiemeniais žodžiais, apsieina praktiškai be linksnių ir yra tiksli 
ir dar dainose gražiai skamba, ir, be to, yra jokių komisijų nereguliuojama“ (andrius Užkalnis. Užkalnio maisto apžvalga 
perkama už 4000 eurų arba dar vienu būdu. delfi.lt, 2019-12-08. Prieiga: https://www.delfi.lt/maistas/laukines-zasys/
uzkalnio-maisto-apzvalga-perkama-uz-4000-euru-arba-dar-vienu-budu.d?id=82990773).

347 Prieiga: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalact/c8890cd07e6e11ec993ff5ca6e8ba60c (žiūrėta 2022-06-20).

https://www.delfi.lt/maistas/laukines-zasys/uzkalnio-maisto-apzvalga-perkama-uz-4000-euru-arba-dar-vienu-budu.d?id=82990773
https://www.delfi.lt/maistas/laukines-zasys/uzkalnio-maisto-apzvalga-perkama-uz-4000-euru-arba-dar-vienu-budu.d?id=82990773
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prašymu jo ir jo vaikų vardai ir pavardės lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę 
patvirtinančiuose dokumentuose ir civilinės būklės aktų įrašuose rašomi lotyniškos abė-
cėlės rašmenimis (be diakritinių ženklų).“ tai tiesiogiai susiję ne tik su autentiška asmen-
vardžių rašyba, bet ir su praktiniais jų tarties, kirčiavimo bei gramatinio įforminimo 
klausimais. Monografijoje ši tema nenagrinėta, nes nėra tirtų kalbos lygmenų objektas, 
išskyrus gramatinį įforminimą. Rišliame tekste nelietuviški asmenvardžiai (atmetus kai 
kurias žodžio formos lemiamas išimtis) pagal lietuvių kalbos taisykles turi įgauti galūnes, 
kad būtų kaitomi ir kad būtų išlaikyti žodžių ryšiai sakinyje. Kaip tokie autentiški as-
menvardžiai funkcionuos rašytinėje ir sakytinėje bendrinėje kalboje, parodys laikas. Kol 
kas tokių asmenvardžių vartosenoje nėra daug348 (o jų daugėjimą kiek stabdo negalėjimas 
naudoti diakritinius ženklus), tačiau tiek sakytinėje, tiek rašytinėje vartosenoje pamažu 
pradeda atsirasti gramatiškai neįformintų (begalūnių) nelietuviškų asmens vardų ir pa-
vardžių. Pavyzdžiui, neva siekdama autentiškumo, radijo laidoje žurnalistė kreipiasi į 
laidos svečią begalūniu šauksmininku: Sveiki, Sviatoslav (lRt radijas, 2022-07-10). Ra-
šytinėje žiniasklaidoje tokių atvejų, kol kas pavienių, taip pat fiksuota. Plg. tos pačiõs 
žinios antraštes skirtinguose lietuvos interneto naujienų portaluose:

apie prodiuserio mirtį byloja ir bičiulių įrašai socialiniuose tinkluose. Su j. Danilkov jautriais 
žodžiais feisbuke atsisveikino algimantas Minalga-Soliaris, Donata Virbilaitė, oksana Pikul, 
Marina Bui-Velečkienė, Milisandra Kvaraciejūtė-Radzevičienė ir kiti. (delfi.lt, 2022-06-30)

(lrytas.lt, 2022-06-30)

nerišliuose tekstuose (sąrašuose, afišose) gramatiškai neįforminti asmenvardžiai buvo 
galimi ir iki šiol, tačiau jų, kaip matyti, nevengiama ir rišliame tekste. Dar vienas pavyz-
dys (šiuo konkrečiu atveju – paliktas nelinksniuojamas vardas Artur; pavardė pagal 
formą – su galūne -o  – ir neturi būti kaitoma):

348 Skelbiama,	kad	per	porą	mėnesių	nuo	įstatymo	įsigaliojimo	(gegužės	mėnesį)	pavardes	ar	vardus	„pasuose	jau	pasikeitė	
beveik	100	asmenų,	pasinaudojusių	galimybe	jas	perrašyti	originaliai,	dauguma	jų	–	lenkų	tautybės“	(Ignas	Jačauskas	
(BNS).	Pavardes	pasuose	pasikeitė	beveik	100	 lenkų	 tautybės	asmenų.	–	 lrt.lt,	 20220709.	Prieiga:	https://www.lrt.lt/
naujienos/lietuvoje/2/1735779/pavardespasuosepasikeitebeveik100lenkutautybesasmenu).
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„the tinder Swindler“ – filmas, pasakojantis, kaip pažinčių programėlėje „tinder“ vyras 
iš moterų apgaulės būdu išvilioja didžiules pinigų sumas, sujaudino daugybę žiūrovų. tačiau 
toli ieškoti panašių istorijų nereikia, jos vyksta ir lietuvoje. Šį kartą taikiniu tapo žinomas 
mitybos specialistas, „Motyvuotas atletas“ – Artur lebedenko Swan. <...>
neseniai socialiniuose tinkluose a. lebedenko Swan pasidalino įrašu, sulaukusiu daugybės 
sekėjų dėmesio, šią savo istoriją žinomas vyras sutiko papasakoti ir Delfi portalui. Kaip 
teigė pats Artur, jo tikslas – įspėti kitus žmones būti atsargesniais ir nepakliūti į panašias 
pinkles. (delfi.lt, 2022-06-30)

Šis reiškinys, peržengiantis bendrinės lietuvių kalbos gramatinės sistemos ribas, neišleis-
tinas iš akių; jeigu jis bus paliktas stichiškai raidai, ilgainiui greičiausiai stiprės.

taigi apskritai kalbos ideologijų kaitos ir bendrinės kalbos (o pagal kitą skalę – ir 
valstybinės kalbos), jos normų prestižiškumo klausimas, kalbant apie bendrinių kalbų ir 
jų normų raidos dinamiką, yra ypač svarbus.

3.3.4. Europos bendrinių kalbų 

dinamikos modeliai postandartizacijos laikotarpiu

atsižvelgiant į aptartą keturių dėmenų standartiškumo paradigmą ir jos pokyčius po-
standartizacijos laikotarpiu, aprašomi įvairūs Europos bendrinių kalbų dinamikos mo-
deliai: destandartizacija, demotizacija, restandartizacija ir kt. (plg. auer, Spiekermann 
2011: 161–176; Coupland, Kristiansen 2011: 29–31; Berruto 2017: 31–60)349. Matyti, kad 
kristalizuojasi du ryškūs modeliai – destandartizacija ir demotizacija, o kitus atvejus 
būtų galima laikyti tam tikromis šių modelių apraiškomis. Esminiai bendrinių Europos 
kalbų dinamikos modelių ir jų apraiškų požymiai apibendrinti 35-oje lentelėje. Pažy-
mėtina, kad šiems modeliams kurti naudojami modernūs metodai, pavyzdžiui, lekto-
metrija (plg. Ruette et al. 2016: 48–79), pagrįsta kompiuterine didžiulių tekstynų duo-
menų analize.

349 Pavyzdžiui, italai linkę kalbėti apie postandartizacijos procesus lydinčią informalizaciją, t. y. bendrinės kalbos krypimą 
į laisvąsias, šnekamąsias bei regionines atmainas, ir dehomogenizaciją (tradicinės bendrinės kalbos ir naujojo standarto, 
kuris mažiau kodifikuotas ir regioniškai įvairuojantis, koegzistavimą) (Cerruti ir kt. 2017: 3).



T r eči a da l is .  Be n dr i n ė s k a l Bos i r jos r e išk i n i ų di na m i k a 655

35 lentelė. Standartiškumo paradigmos kaita 

pagal Europos kalbų dinamikos modelius

Standartiš-
kumo para‑

digma
Klausimai

Postandartizacija

Destandartizacija Demotizacija

1. Bendrinės 
kalbos santy-
kis su kito-
mis atmaino-
mis ir kito-
mis kalbomis

Kaip kinta ben-
drinės kalbos 
santykis su ki-
tomis naciona-
linės kalbos 
atmainomis ir 
kitomis kal-
bomis?

Demokratėjimas leidžia išeiti į viešumą ir kitoms 
atmainoms (tarmėms, regiolektams, substandartui 
ir kt.) – su jomis bendrinė kalba ima konkuruoti, 
praranda kai kurias funkcijas kalbinėje bendruome-
nėje. Kai kurių sričių praradimas siejamas ir su kitų 
kalbų įtaka.

nebelieka vienos 
atmainos, bendros vi-
sai kalbinei bendruo-
menei, poreikio. Ke-
lios atmainos funkcio-
nuoja lygiagrečiai.

Vyksta restandartizacija, 
ir buvusi ar besikurianti 
neprestižinė atmaina atei-
na į tradicinės bendrinės 
kalbos vietą. 

2. Variantiš‑
kumas

Didėja ar mažė-
ja viešosios 
vartosenos 
(ypač žinia-
sklai dos) va-
riantiškumas?

Variantiškumas didė-
ja, norma tampa dau-
giacentrė.

Variantiškumas didėja, 
pastebima horizontalioji 
ir vertikalioji variantų 
migracija.
laisvojo (šnekamojo) sti-
liaus ypatybės pereina į 
oficialiąją vartoseną ir ra-
šomąją kalbos formą.

3. Kodifikacijos 
strategija

Kaip keičiasi 
bendrinės kal-
bos normų ko-
difikacijos po-
būdis?

nelikus vieno bendri-
nės kalbos normų re-
guliavimo centro, ko-
difikacijos vaidmuo 
mažėja.

teigiamai kodifikuojama 
vis daugiau buvusių ne-
bend rinių variantų, atsi-
žvelgiant į realiosios var-
tosenos polinkius; kodifi-
kuotos normos tampa vis 
variantiškesnės.

4. Kalbos ideo-
logijos

Kaip kinta ben-
drinės kalbos 
ideologija ir 
šios atmainos 
prestižas visuo-
menėje?

Bendrinės kalbos ide-
ologija silpsta, bendri-
nė kalba praranda ofi-
cialųjį prestižą, išskir-
tinę savo vertę visuo-
menėje. Kaip lygia-
vertės pripažįstamos 
kelios atmainos.

Bendrinės kalbos ideologi-
ja išlieka: ši atmaina išlai-
ko prestižą, bet keičiasi su-
pratimas, kokia ji turi būti.
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  Kaip matyti iš šios tematikos mokslo darbų, nagrinėjant bendrinių kalbų dinamiką, 
reikia turėti galvoje tokias išlygas:
	 nėra nusistovėjusi terminija, todėl tie patys ar panašūs modeliai kai kada vadinami 

skirtingai;
	 kadangi kalbama apie dabartinių kalbų dinamiką, procesas yra nuolat kintantis, 

todėl dinamikos modelių skiriamieji požymiai ne visada ryškūs;
	 skirtingų šalių bendrinėse kalbose galimos visokios modelių sąveikos variacijos;
	 šie modeliai yra supaprastinti, nes neatsižvelgiama į skirtingas kalbos apraiškas 

(sakytinę ir rašytinę), kurių dinamika gali rodyti priešingas tendencijas.
Į Europos bendrinių kalbų dinamikos procesus žvelgiama nevienodai. Kai kurie 

autoriai kelia mintį, kad vėlyvosios modernybės laikotarpiu galimi du alternatyvūs ben-
drinių kalbų kitimo scenarijai: destandartizacija ir demotizacija. antrasis scenarijus Eu-
ropos šalyse esąs labiau paplitęs (Coupland, Kristiansen 2011: 28). Vokiečių sociolingvis-
tai teigia, kad destandartizacija ir demotizacija viena kitos nepaneigia. Šie modeliai ga-
lintys funkcionuoti greta tuo pačiu metu, ir tai nebūtinai turi rodyti priešingas bendrinių 
kalbų raidos kryptis (žr. auer, Spiekermann 2011: 162).

toliau būdingiausi Europos bendrinių kalbų dinamikos modeliai ir konkretesnės jų 
apraiškos aptariami išsamiau.

3.3.4.1. Demotizacija → restandartizacija

terminą demotizacija (vokiečių k. Demotisierung < graikų k. demōs „liaudis“) 1997 m. 
sukūrė vokiečių kalbininkas Klaus’as j. Mattheier’is – raštingumo plitimui išsilavinusio-
se socialinėse klasėse ankstyvosios modernybės laikotarpiu pavadinti. Vėlyvojoje moder-
nybėje šis terminas žymi bendrinės kalbos liaudiškėjimą. Demotizacijos atveju bendrinės 
kalbos ideologija lieka nepakitusi, nes pripažįstama, kad tokia prestižinė atmaina reika-
linga. taigi visuomenės kalbinės nuostatos šiuo atžvilgiu nesikeičia, bet keičiasi kalbėji-
mo būdų vertinimas – kokia turinti būti toji bendrinė atmaina. Paprastai paaukštinamas 
buvusios neprestižinės atmainos statusas. Kaip šio bendrinės kalbos dinamikos modelio 
pavyzdys pateikiama danų viešoji sakytinė kalba, kurios anksčiau su žemuoju statusu 
sietą (darbininkų klasės) Kopenhagos šneką jaunimas vertina teigiamiau nei tradicinę 
aukštąją Kopenhagos tartį ar kitus vietos akcentus (Coupland, Kristiansen 2011: 25–26). 
tačiau yra viena išlyga. Žemojo statuso (demotinė) šneka pakeliama į aukštesnį statusą 
ne absoliučiai, o tik tam tikromis komunikacijos akto aplinkybėmis, ir tai yra ne greitas, 
o ištisus dešimtmečius (nuo XX a. 7-o dešimtmečio) trunkantis procesas (žr. Kristiansen 
2016: 96–97). tradicinė aukštoji Kopenhagos tartis priskiriama pripažintoms (autorite-
tingoms) institucijoms, o demotinė šneka siejama su individualaus kalbėtojo dinamizmu: 
toks kalbėtojas apibūdinamas kaip veiklus, paprastas, keliantis pasitikėjimą, įdomus, 
sėkmės lydimas medijų žmogus (Coupland, Kristiansen 2011: 28–30). Kadangi demotiza-
cija tiesiogiai susijusi su naujosios medijų subkultūros plitimu ir viešosios erdvės atvėri-
mu visuomenės balsui, teigiama, kad medijos yra ir ideologinis įrankis kurti naujam 
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kalbos mokėjimo standartui, ir kartu to standarto sklaidos priemonė. Šie procesai aki-
vaizdūs ir lietuvoje (žr. nevinskaitė 2019: 83–100).

taigi demotizacijos atveju (bent pradžioje) pripažįstama vienu metu egzistuojant 
kelias prestižines atmainas, kurios prestižiškumą įgyja priklausomai nuo komunikacijos 
aplinkybių (socialinių kontekstų). todėl į demotizaciją galima žiūrėti kaip į dalinį tradi-
cinės bendrinės kalbos statuso žeminimą ir funkcijų siaurinimą, kai dalį funkcijų ir aukš-
tojo statuso perima kita atmaina. toks normų daugiacentriškumas sietinas su destandar-
tizacija (plg. Coupland, Kristiansen 2011: 30), todėl matyti, kad destandartizacijos ir 
demotizacijos procesai nebūtinai yra alternatyvūs bendrinių kalbų raidos modeliai. Kaip 
demotizacijos pavyzdys nurodoma dabartinė bendrinė vokiečių kalba. Sakytinis standar-
tas, kurio anksčiau mokyta mokykloje kartu su rašytiniu, daugeliui vokiečių tapo atmai-
na, su kuria jie užaugo. Dabar sakytinis standartas, skatinamas medijų, pasidarė priei-
namas visiems ir atsiskyrė nuo rašytinio (auer, Spiekermann 2011: 166–174).

Dėl demotizacijos atsiranda prieštara tarp tradicinių, autoritetų nustatytų normų, 
kurių turi laikytis švietimo institucijos, ir realiõsios vartosenos (auer, Spiekermann 2011: 
162). lietuva – ne išimtis. Kalbinių nuostatų tyrimai rodo, kad mokytojai, ypač lituanis-
tai, susiduria su dvejopomis normomis: kodifikuotomis, kurių turi mokyti, ir realiosiomis, 
kurios veikia mokinius daugiausia už mokyklos ribų. Didėjantis atotrūkis tarp kodifikuo-
tųjų ir realiųjų normų mažina mokymosi motyvaciją ir sunkina mokymosi procesą. tą 
patį galima pasakyti ir apie sakytinėje žiniasklaidoje dirbančius profesionalius žinių 
vedėjus bei kalbos redaktorius, kurie laviruoja tarp kodifikuotų ir realiųjų („liaudiškųjų“, 
t. y. priklausančių substandartui) normų.

Šie viešosios kalbos pokyčiai susiję su platesnio masto reiškiniais. nemaža dalimi 
tai lemia viešųjų tekstų turinys. intymių, banalių, vulgarių, nešvankių ir pan. dalykų 
kėlimas į viešumą veikia ir šio turinio raišką. tai susiedama su kalba, žurnalistė Dalia 
juškienė rašo:

„iš avižų nėra ryžių“, – patiko lakoniškai vieno kolegos nutraukta diskusija apie šiandie-
ninę žiniasklaidą. „Kokie žurnalistai - tokia ir žiniasklaida“, „Kokie skaitytojai – tokia ir 
spauda“ – galima iki galvos svaigulio sukti tą kaltinimų vienų kitiems karuselę, bet ga-
liausiai abi barikadų pusės kapituliuotų: smarkiai negaluojantis yra pats diskusijų objektas... 
Bulvarėjantis, besimėgaujantis pigia ir brutalia „žiniena“, prarandantis profesionalumą ir 
raštingumą, vis dažniau prabylantis gatvės žodynu. (kaunozurnalistai.lt, 2015-05-18)

Vena iš įsibėgėjusios demotizacijos apraiškų būtų galima laikyti restandartizaciją – iš 
naujo vykstančią standartizaciją. tai panašu į bendrinės kalbos kūrimosi procesą, tik 
restandartizacijos atveju bendrinė kalba jau egzistuoja, o į apyvartą įtraukiamas naujas 
normų arba funkcijų rinkinys (odendaal 2013: 189). Kitaip tariant, restandartizacijos eiga 
priešinga standartizacijai – siekiama ne atmesti netinkamas raiškos priemones ir atribo-
ti socialines grupes, o išplėsti kalbos reiškinių priimtinumo ribas. Restandartizacijos 
atveju kalbos normos ne nuleidžiamos „iš viršaus“, o grindžiamos realiosios vartosenos 
bei kalbos vartotojų kalbinės elgsenos tyrimu. taigi restandartizacija vadinama standar-
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to sudemokratinimu ir dažniausiai yra atsakas į socialinę problemą arba į pokyčius, 
kuriuos patiria specifinės socialinės grupės. Pavyzdžiui, londone funkcionuojantis vadi-
namasis temzės ir jos žiočių akcentas (Estuary English, EE) laikomas naująja bendrine 
anglų kalbos atmaina, kuri pakeisianti atgyvenantį tradicinį elito vartojamą įgytąjį ak-
centą (Received Pronunciation) (plg. altendorf 2003: 10–26). jis fonetiškai ir socialiai yra 
tarpinė atmaina tarp įgytojo akcento ir dabar jau nykstančios žemiausio darbininkų 
sluoksnio vartotos prastakalbės – koknių (Cockney) akcento, todėl leidžia neutralizuoti 
socialinius skirtumus tarp tų sluoksnių žmonių.

Restandartizacija, kaip bendrinės kalbos dinamikos modelio apraiška, suprantama 
nevienodai. Kartais ja vadinama tarpinė, pereinamoji būsena nuo vieno bendrinės kalbos 
raidos etapo prie kito, t. y. laikinas varijavimas, į bendrinės kalbos vartoseną skverbian-
tis variantams „iš apačios“ (auer, Spiekermann 2011: 165). 

Kaip minėta, restandartizacijos terminą plačiai vartoja italai procesui, vykstančiam 
nuo XX a. 9-o dešimtmečio, pavadinti: tradicinei bendrinei kalbai sąveikaujant su šne-
kamosios, laisvosios ir regioninės kalbos atmainomis, buvusios substandarto ypatybės 
absorbuojamos bendrinės kalbos vartojimo srityse, o viso to rezultatas – naujas standar-
tas, t. y. naujoji italų bendrinė kalba, kuri egzistuoja lygiagrečiai su tradicine bendrine 
atmaina (Cerruti ir kt. 2017: 3–28). Kitaip tariant, kalbos formos ir struktūros, kurios jau 
egzistuoja italų kalbos substandarte, taip pat dėl anglų kalbos atsiradusios inovacijos 
praranda savo žymėtumą kaip žemõsios, šnekamosios atmainõs elementai ir pereina į 
išsilavinusių žmonių vartoseną ir rašytinę kalbą, iš dalies į žiniasklaidą (Berruto 2017: 31). 
toks kalbos reiškinių žymėtumo perslinkis (anglų k. markedness shift) – vienas iš požy-
mių, rodančių ryškius kalbos pokyčius.

Kartais restandartizacija vadinamas kalbos planavimo (t. y. ne stichiškos raidos, o 
sąmoningo kalbos reguliavimo) etapas, kai kuriama nauja bendrinės kalbos atmaina, 
turinti transformuoti visuomenės poreikių nebeatitinkančią tradicinę bendrinę kalbą ir 
sąmoningomis pastangomis pakeisti kalbos formas, funkcijas bei kalbinę elgseną (plg. 
odendaal 2013: 183–203). 

3.3.4.2. Destandartizacija → substandartizacija

Standartizacija reiškia skirtingų kalbos atmainų atsiskyrimą, atsiribojimą, vienos iš jų 
iškėlimą, o destandartizacija – tų atmainų suartėjimą, jų statuso susilyginimą. Kitaip 
tariant, tai, kas būdinga standartizacijai (žr. poskyrį 3.1.3. Bendrinių kalbų standartišku-
mo paradigma), perauga į atvirkštinį procesą. Demokratėjimas atveria kelią į viešumą 
greta bendrinės kalbos ateiti ir kitoms kalbos atmainoms, internetizacija sukuria įrankius 
ir prieigas visiems norintiems viešai reikšti nuomonę. Destandartizacija reiškia, kad iki 
tol įsitvirtinusi bendrinė kalba struktūriškai išsiskaido ir praranda oficialųjį, atvirąjį 
prestižą – silpsta jos ideologija (auer, Spiekermann 2011: 162–165). Viešoji vartosena 
tampa vis variantiškesnė ir kodifikacijos lygis sumažėja; anksčiau buvusios nenorminės 
formos (pavyzdžiui, vartojamos mažiau išsilavinusių sluoksnių) yra paaukštinamos iki 
alternatyvių norminių formų.
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nelikus vienos idealizuotos kalbos atmainos, į kurią orientuotųsi visa visuomenė, kal-
binės nuostatos radikaliai keičiasi: vaduojamasi iš tokių negatyvių dalykų kaip pajuoka, 
šaipymasis, diskriminacija, socialinis atstūmimas, kuriuos sukeldavo nepakankamas pres-
tižinės atmainos mokėjimas (plg. Coupland, Kristiansen 2011: 29). Keičiasi ne tik socialinių, 
bet ir kalbinių tabu bei kalbos prestižo samprata. geras pavyzdys yra tatuiruočių, jų verti-
nimo visuomenėje ir apibūdinimo lietuviško „tarptautinių žodžių žodyno“ leidimuose per 
60 metų kitimas (žr. 54-ą pav.). iš pradžių tatuiruotės buvo neatskiriamas laukinėmis (neci-
vilizuotomis) vadinamų tautų ženklas, vėliau – paties žemiausio visuomenės sluoksnio, t. y. 
vagių ir kalinių žymė, o XXi a. pradžioje – iki visuomenės elito atėjęs mados elementas.

54 pav. Tatuiruočių prestižo kilimo atspindys 

lietuvių kalbos „Tarptautinių žodžių žodyno“ leidimuose

nors dažnai teigiama, kad Europoje destandartizacijos kaip ir nėra, nes išlieka viešajam 
gyvenimui tinkamiausios atmainõs poreikis (Coupland, Kristiansen 2011: 29), bet tam 
tikrų silpstančios bendrinės kalbos ideologijos apraiškų, kai norma tampa daugiacentrė 
(kuriama ir skleidžiama ne iš vieno galios centro), galima rasti. Šis dinamikos modelis 
ypač susijęs su padidėjusia migracija ir būdingas daugiakalbėms bei daugiakultūrėms 
šalims, kuriose perimti vieną sutartą standartą (ypač sakytinės formos, įskaitant tartį) 
vargiai įmanoma. Kaip būdingas destandartizacijos pavyzdys Europoje pateikiama nor-
vegų kalba. norvegijoje stiprus tarmių statusas net oficialiose situacijose, o vyraujanti 
kalbos ideologija palaiko regioninius kalbėjimo būdus (plačiau žr. Sandøy 2011: 119–126).
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Kaip ir 3.2.7 aptarto viešosios lietuvių kalbos liaudiškėjimo atveju, rusų kalboje 
XXi a. pradžioje aprašyti tokie patys procesai (žr. Крысин 2008: 18, laisvas vertimas 
mano. – R. M.)350:

<...> bendrinės kalbos žargonizacija visiškai atitinka vieną iš tendencijų, būdingų dabarti-
niam sakytiniam bendravimui, – tai kalbos šiurkštėjimo tendencija. ji reiškiasi žymiu 
šiurkščios prastakalbės žodžių, tokių kaip сука, сволочь, падло, подонок, гад ir pan., 
pagausėjimu laikraščių, grožinės literatūros puslapiuose, viešose politikų kalbose. <...> koks 
gyvenimas, tokia ir to gyvenimo kalba.

Kodėl viešumoje besireiškianti visuomenė nebūtinai orientuojasi į bendrinę kalbą? Pirma, 
bendrinės atmainõs raiškos priemonių arsenalas pagal paskirtį labiau pritaikytas neutra-
liajai arba oficialiajai vartosenai. Elektroninė komunikacija skirta daugiausia laisvajam 
bendravimui, ir tai lemia kitokių, stilistiškai ir funkciškai konotuotų raiškos priemonių 
pasirinkimą. jeigu kalba skirta tam tikro sluoksnio, išsilavinimo, pomėgių arba aplinkos 
žmonėms, siejamiems tos pačios gyvenamosios vietos, jos tarmės ar šnektos, natūralu, 
kad bus vartojama adresatams artimesnė kalbos atmaina. Pavyzdžiui, žvejybos tinkla-
laidžių kanalo „Kelmas fishing BBD“351 vaizdo turinio platformoje youtube.com vedėjas, 
o paskui jį ir po tinklalaidėmis skelbiamų komentarų autoriai visiškai atvirai vartoja 
gausybę sovietinio laikotarpio keiksmažodžių, savitų žvejybos naujadarų, taigi sukuria 
savo adresatams aplinką, su kuria jie gali tapatintis.

antra, standartizacijos laikotarpiu bendrinė kalba didžiosios visuomenės dalies buvo 
vartojama pasyviai, t. y. tik priimama per viešuosius kanalus, bet ne kuriama. atsiradus 
poreikiui aktyviai reikštis vieša, dažnai šiam reikalui vartojama įprasta kasdienė (šne-
kamoji), iki tol turėjusi žemesnį statusą ir ikiinternetinėje eroje iš esmės tik sakytine 
forma gyvavusi atmaina (substandartas). antras svarbus veiksnys – pasikeitęs pačios 
žiniasklaidos pobūdis. interneto naujienų portalai skelbia daug atpasakojamų sakytinės 
žiniasklaidos laidų, kuriose vyrauja laisvasis stilius su substandarto elementais. 

tam tikra demotizacijos ãpraiška galima laikyti substandartizaciją – substandarto 
sąveiką su bendrine atmaina, tačiau aiškesnių kriterijų, apibrėžiančių šį procesą, regis, 
dar nėra išsikristalizavę. Pavyzdžiui, nyderlandų mokslininkai nesutaria, ar šioje šalyje 
vyksta bendrinės kalbos substandartizacija (kai bendrinę kalbą stumia substandartas), 
ar didėjantis variantiškumas ir normų laisvumas reiškia tik bendrinės kalbos normų iš-
plėtimą regioniniais ir socialiniais požymiais (grondelaers, Van Hout 2011: 117). jeigu 
substandartas įsigali greta bendrinės atmainos ir su ja ima konkuruoti, galima sakyti, 
kad jo plitimas prisideda prie destandartizacijos.

350 originalo citata: „<...> жаргонизация литературной речи вполне в духе одной из тенденций, которые присущи 
современному речевому общению, – тенденции к о г р у б л е н и ю  речи. Эта тенденция проявляется в значительном 
увеличении употребительности на страницах газет, художественной литературы, в публичных выступлениях 
политиков грубопросторечных слов типа сука, сволочь, падло, подонок, гад и под. <…> какова жизнь, таков и 
язык этой жизни.“

351 Šis tinklalaidžių kanalas nuo 2019-10-05 turi daugiau kaip 7 tūkst. prenumeratorių, o kai kurios tinklalaidės siekia 32 
tūkst. peržiūrų (žiūrėta 2022-06-20). Prieiga: https://www.youtube.com/c/KelmasfishingBBD.
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iš aptartų substandartizacijos ir restandartizacijos atvejų matyti, kad šios bendrinių 
kalbų dinamikos apraiškos gali peraugti viena į kitą, gali funkcionuoti lygiagrečiai. tai 
priklauso nuo kiekvienos kalbos sociolingvistinės situacijos.

3.3.4.3. Bendrinės lietuvių kalbos dinamikos bruožai

lietuvoje vykstantiems procesams paaiškinti substandarto sąvoka gana paranki (žr. 55-ą 
pav.): ji leidžia įvardyti daugiau kaip šimtmetį trukusį tarmių (o XXi a. pradžioje – ir 
regiolektų) sąveikos su bendrine kalba bei kitomis kalbomis rezultatą.

55 pav. Lietuvių kalbos substandartas kaip regiolektų 

ir bendrinės kalbos tarpsluoksnis, paveiktas ir kitų kalbų įtakos352

Viešojoje laisvojoje rašytinėje vartosenoje (elektroninėje socialinių tinklų komunikacijo-
je, tinklaraščiuose ir pan.) fiksuojama daug paplitusių nenorminių variantų, kurių nenor-
miškumo vartotojai dažniausiai nejaučia ir vartoja juos kaip neutralias raiškos priemones, 
pavyzdžiui, informaciniame tekste353:

(delfi.lt, 2022-05-08, perskelbta iš instagram.com)

352 Panašius kūgius, diachroniškai aiškindamas Europos kalbų tarmių ir bendrinės kalbos santykius, yra braižęs Peter’is 
auer’is (žr. auer 2005: 9–28). 55-am paveikslui su autorių sutikimu panaudotas regiolektų žemėlapis (geržotaitė, 
Mikulėnienė 2014). Kūgio konstruktas ir miestų koinė taškai – šios monografijos autorės.

353 Šios instagramo ištraukos, kurioje esama visų lygmenų bendrinės kalbos normų pažeidimų, nėra prasmės komentuoti – 
kiekvienas kalbos redaktorius rastų ką taisyti.
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nenorminių reiškinių pasitaiko socialinių tinklų aptarnaujamuosiuose pranešimuose (ne-
kalbant apie jau monografijos sintaksės skyriuje minėtus sakinio dalių nederinimo atve-
jus), pavyzdžiui:

( facebook.com, 2019-06-12)

Substandartas neturi kodifikacijos ir apibrėžtos normų sistemos, tačiau jam priklausantys 
kalbos reiškiniai yra universalūs, iškylantys virš regiolektų, bendri viešajai vartosenai, 
tik žemesnio lygmens už bendrinės kalbos normas. 

lietuvoje galima kelti klausimą, ar šis substandartas, kaip ir nyderlanduose, plečia-
si, užimdamas kai kurias bendrinės kalbos vartosenai priklausiusias sritis, ar pati ben-
drinė kalba įgauna naujų ypatybių, dalį jų perimdama iš substandarto. Kitaip tariant, ar 
tai, kas šiandien vadinama sakytine „Vilniaus kalba“, kas vartojama rašytinėje žinia-
sklaidoje, kalbama Seimo posėdžiuose, yra laisvasis bendrinės kalbos stilius ar substan-
dartas, funkcionuojantis už bendrinės kalbos ribų354?

Pirmuoju atveju, jeigu bendrinė kalba nebepripažįstama kaip prestižinė atmaina, 
kalbėtume apie destandartizaciją, antruoju, jeigu bendrinė kalba įgauna naujų požymių, – 
apie demotizaciją. atsakant į šį klausimą galima remtis esminiu bendrinės kalbos normų 
požymiu – jų kodifikacija. taigi, kol substandarto ypatybės nėra kodifikuotos (arba te-
bėra kodifikuotos neigiamai), jų laikyti bendrinės kalbos norma nėra pagrindo. tose 
vartosenos srityse, kur bendrinės kalbos normos specialiai nėra palaikomos (tekstas 
neredaguojamas), plinta substandartas.

tiesa, pažymėtina, kad polinkio kodifikuoti kai kuriuos substandarto variantus kaip 
bendrinės kalbos normą esama. Pavyzdžiui, Valstybinė lietuvių kalbos komisija pasta-
raisiais metais yra aprobavusi anksčiau nelaikytus norma kirčiavimo variantus asmẽniš-
kas, -a, visuomẽniškas, -a (greta ãsmeniškas, -a, visúomeniškas, -a), liberalizavusi sky-
rybą ir kt. tai atitinka bendruosius bendrinės kalbos dinamikos požymius postandarti-
zacijos laikotarpiu: kodifikacijos griežtumas kai kuriais atvejais silpsta, kodifikuota 
norma tampa variantiškesnė.

tačiau lietuvių kalbos atveju paradoksas tas, kad dėl bendrinės kalbos jaunumo tie 
visuomenės sluoksniai, kurie turėtų būti jos normų skleidėjai ir platinti bendrinės kalbos 
etaloną, dažnai patys jo tinkamai neišmoksta355. Pavyzdžiui, neperėmę bendrinės kalbos 

354 turint galvoje aptariamų procesų naujumą ir sudėtingumą, abejotinas, nes gana vienapusiškas ir supaprastintas atrodo 
giedriaus Subačiaus požiūris į šiuos procesus, nesiremiant jokiais tyrimais. Dabartinė bendrinės lietuvių kalbos būklė 
apibendrinama kaip demotizacija (dar vadinama ir demotikavimu, demotizavimu), „bendrinės kalbos plėtimasis“ (Subačius 
2019: 8–11).

355 giedrius Subačius atrodo esąs didelis optimistas, minėtame straipsnyje teigdamas: „Sunku pasakyti, kada didžiuma 
(daugiau kaip pusė) gimtakalbių lietuvių išmoko šnekėti bendrine kalba, galbūt apie 1970–1980 metus? tik didžiumai 
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kirčiavimo sistemos, žmonės stebisi, kodėl ši sistema reikalauja skolintus tikrinius žo-
džius – vardus, pavardes ir pan., kalbant bendrine kalba, kirčiuoti pagal lietuvių kalbos 
dėsnius (Natašà, Nebraskà). Mokantiems bendrinę kalbą tokio klausimo iš viso nekyla – 
sistema veikia automatiškai. tačiau didžioji visuomenės dalis orientuojasi ne į siekiamą-
ją, o į realiąją normą ir ją vartoja bei perima. Realioji norma viešojoje vartosenoje nere-
tai pastebimai nesutampa su kodifikuotąja, taigi, jeigu mokykla neįdiegia bendrinės 
kalbos įgūdžių, kalbos įgūdžius suformuoja aplinka: gimtakalbis iš esmės išmoksta ne 
bendrinės kalbos, o substandarto.

nors monografijoje atskirai nenagrinėjami rašybos ir skyrybos pokyčiai, būtina 
paminėti, kad jie taip pat įsilieja į bendrą postandartizacijos procesą. Ypač nestabilios 
tapo bendrinės kalbos skyrybos normos. nuosekliai liberalizuojama bendrinės lietuvių 
kalbos skyryba (nuo 2006 m. VlKK nutarimu patvirtintų privalomųjų ir pasirenkamųjų 
skyrybos taisyklių iki 2020 m. atliktos jų peržiūros356) vargu ar gali bent kiek pristabdy-
ti viešojoje vartosenoje vyraujančią skyrybos netvarką. akivaizdu, kad tebeegzistuojan-
čių būtinųjų skyrybos normų neišmokstama arba jų nepaisoma, įgūdžiai nesusiformuoja 
arba nyksta. Ypač dažnai nepaisoma taisyklės skirti išskirtinius pažyminius ir šalutinius 
sakinius iš abiejų pusių. jeigu tekstas yra administracinis, mokslinis ar informacinis, 
išskirtinių dėmenų pabaigos nežymėjimas gali kenkti jo aiškumui, sudaryti dviprasmiš-
kumų, taigi – sunkinti suvokti mintį, pavyzdžiui:

logistikos įmones valdanti lietuvos kapitalo bendrovė „Hoptrans“, kuri vykdydama Vy-
riausybės užsakymą, organizavo asmens apsaugos priemonių pervežimą iš Kinijos į lietu-
vą, tvirtina, kad lRt savo portale platina tikrovės neatitinkančią informaciją ir ketina dėl 
šmeižto kreiptis į teismą. (alfa.lt, 2020-04-23)357

(lrt.lt, 2022-03-23358)

išmokus šnekėti bendrine kalba galima sakyti, kad bendrinė šnekamoji kalba visuomenės priimta, lietuvoje tapusi domi-
nuojanti“ (Subačius 2019: 9). Bendrinės tarties ir kirčiavimo sistemą (ne pavienius elementus) paprastai perima tik spe-
cialistai (pavyzdžiui, dalis sakytinės žiniasklaidos profesionalų). autoriaus turima galvoje bendrinė šnekamoji kalba (jos 
garsinis pavidalas) šiuo atveju greičiausiai vis dėlto yra substandartas – žingsnis nuo tarmių link bendrinės kalbos.

356 Plačiau žr. Drukteinis 2020.
357 Sakinio skyryba rodo, kad šalutinis papildinio dėmuo apima visą tekstą iki sakinio pabaigos, tačiau tai prieštarautų 

sakinio minčiai: lRt pati platinanti tikrovės neatitinkančią informaciją ir pati ketinanti kreiptis į teismą dėl šmeižto. 
Kablelis po žodžio informaciją pakeistų prasmę: į teismą dėl šmeižto ketina kreiptis kapitalo bendrovė.

358	 Iš	šios	straipsnio	antraštės	reikia	suprasti,	kad	Baltarusija	svarsto,	ar	Putinas	įsakys	panaudoti	cheminį	ginklą.	Tačiau	
straipsnio	turinys	rodo,	kad	svarsto	 toje	antraštėje	minimi	ekspertai.	Skyrybos	ženklo	nebuvimas	po	žodžio	Ukrainą 
iš	esmės	supainioja	mintį.
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(delfi.lt, 2022-11-08)359

Panašių pavyzdžių žiniasklaidoje begalės. tuo metu, kai kalba tampa politinės galios, 
ideologijų ir su jomis susijusios propagandos įrankiu, kiekvienas kalbos netikslumas, 
minties sąvėlos skatina nepasitikėjimą kalba ir ją skleidžiančiais šaltiniais. Pavyzdžiui, 
skelbiamas politiškai svarbus tekstas, kuriame neturėtų būti jokių skirtingai interpretuo-
jamų dalykų, tačiau nesutvarkyta sakinių skyryba mintį daro neaiškią – kuris veiksmas 
kam priklauso:

Žurnalistai jegoras Poliakovas ir aleksandra Mirošnikova savo straipsniuose pateikė ke-
letą Kremliaus pozicijai prieštaraujančių teiginių, tokių kaip Rusijos gynybos pareigūnai 
„meluoja artimiesiems“ apie žuvusiuosius nuskendus Rusijos karinio jūrų laivyno flagma-
nui „Moskva“ ir kaltino V. Putiną pradėjus vieną „kruviniausių XXi a. karų“. (lrytas.lt, 
2022-05-10)

Skyrybos normų nepaisymą tokiu atveju galima būtų laikyti ne substandarto formavimu-
si (kablelių nykimas, bent šiuo raidos etapu, nėra tikslingas procesas, jų funkcija niekaip 
nekompensuojama kitomis raiškos priemonėmis), o skyrybos sistemos destandartizacija. 

taigi į skirtingų lygmenų bendrinės kalbos ir substandarto santykius reikia žiūrėti 
diferencijuotai.

lietuvos ypatumas tas, kad į viešąją vartoseną, be regioninių, skverbiasi ir nesistemi-
niai, lietuvių kalbai svetimi elementai, kurie egzistuoja substandarto sluoksnyje. tai varto-
seną daro dar variantiškesnę. Ši aplinkybė diktuoja atsakymą, kas būtų tuo atveju, jeigu 
substandartas (kartu ir „Vilniaus kalba“) būtų pradėtas tapatinti su prestižine bend rine 
kalba ir būtų mėginamas įteisinti kaip naujoji bendrinė atmaina, kuri pakeistų tradicinę 
bendrinę kalbą (restandartizacijos atvejis). tokia substandartizuota (restandartizuota) ben-
drinė kalba netektų sistemiškumo, jos būtų neįmanoma nuosekliai mokyti ir mokytis. Kita 
vertus, akivaizdu, kad bendrinė kalba gali gyvuoti ir būti vartojama tik tada, jeigu kaičioji 
jos normos dalis (skirtingai nei normų branduolys) dešimtmečiais nebus konservuojama.

apie bendrinės lietuvių kalbos dinamikos požymius galima kalbėti dar nelabai ap-
čiuopiamai, daugiau hipotetiškai (žr. 36-ą lentelę).

akivaizdu, kad postandartizacijos laikotarpiu galima kalbėti ir apie bendrinės lietu-
vių kalbos destandartizacijos apraiškas (menkstant tradicinės bendrinės kalbos prestižui360), 
ir apie viešosios vartosenos sričių, kurių kalba nėra specialiai prižiūrima, substandartiza-

359	 Sakinio	skyryba	rodo,	kad	 išmaniojo	 laikrodžio	naudotojas,	 sapnuodamas	košmarą,	pats	 ir	pradeda	švelniai	vibruoti.	
Be	to,	skyrybos	normas	pažeidžia	jungtuku	sujungtų	vienarūšių	tarinių	nugrimzta bei atsibunda	atskyrimas.

360 tačiau reikia pripažinti, kad dalies visuomenės lūkesčiai dėl taisyklingos bendrinės kalbos vartojimo, pavyzdžiui, in-
terneto žiniasklaidoje, išlieka gana stiprūs (plačiau žr. Miliūnaitė 2018).
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ciją. ar substandartas taps naujuoju standartu ir visą šį vyksmą galėsime pavadinti re-
standartizacija, šiandien spręsti dar per anksti. Be to, neatmestina prielaida, kad rašytinė 
bendrinė kalba linksta labiau plėtotis pagal demotizacijos modelį, o sakytinė, nepaisant 
mėginimų ją pateikti kaip „į prestižinę pretenduojančią Vilniaus kalbą“361, – pagal destan-
dartizacijos modelį. tokią prielaidą galima pagrįsti tuo, kad redaguojamose bendrinės 

361 Plg.: „<...> žiniasklaida formuoja supratimą, kas yra standartinė lietuvių kalba. nors transliuotojai, ypač visuomeninis, 
oficialiai laikosi bendrinės kalbos standarto, tyrimai rodo, kad eterio kalba iš tiesų yra artimesnė (bet ne tapati) Vilniaus 
kalbai. <...> Kadangi bendrinei kalbai artimesnė tartis būdinga diktorių bei rimtų laidų vedėjų kalbai, tikėtina, kad 
keičiantis diktoriaus vaidmens suvokimui ir atsirandant daugiau pramoginio turinio vilnietiškosios kalbos prestižas 
augs ir toliau.“ (nevinskaitė 2019: 97).

36 lentelė. Bendrinės lietuvių kalbos dinamikos požymiai

Standartiškumo 
paradigma

Bendrinės lietuvių kalbos 
dinamikos požymiai

1. Bendrinės kal-
bos santykis su 
kitomis atmai-
nomis ir kitomis 
kalbomis

Bendrinės kalbos vietą kai kuriose srityse, ypač medijose, užima 
kita atmaina (substandartas). Ryški viešųjų sričių informalizacija 
(žemesnio rango, labiau privačiajam bendravimui būdingos kalbos 
pakėlimas į aukštesnį lygmenį, t. y. šnekamosios kalbos elementų 
skverbimasis į viešumą).
tradicinė bendrinė kalba išlieka ten, kur yra prižiūrima ir palai-
koma: rašytinės kalbos tekstuose – teisės, administraciniuose do-
kumentuose, taip pat iš dalies mokslo ir švietimo sistemoje (pa-
vyzdžiui, redaguojamose knygose bei vadovėliuose). Mokslo, 
verslo (įskaitant reklamą) srityse vis labiau pastebima anglų kal-
bos, kaip prestižinės komunikacijos priemonės, įtaka.

2. Variantiškumas akivaizdus variantiškumo didėjimas (dehomogenizacija), vertika-
lioji ir horizontalioji variantų migracija.

3. Kodifikacijos 
strategija

Bendrinės lietuvių kalbos normų kodifikacija „iš viršaus“ tebelie-
ka svarbi oficialiesiems stiliams, kur kalba specialiai prižiūrima, 
o laisvuosiuose stiliuose į kodifikaciją atsižvelgiama vis menkiau. 
Peržiūrint kodifikaciją, fiksuojamas didelis bendrinės kalbos nor-
mų variantiškumas, normos liberalizuojamos, teigiamai kodifi-
kuojama vis daugiau substandarto reiškinių.

4. Kalbos ideo‑
logijos

tradicinė bendrinė kalba (tiek rašytiniu, tiek sakytiniu pavidalu) 
ne visada laikoma prestižiškiausia kalba. Dalies kodifikuotų nor-
mų kalbos vartotojai nepriima, jų nesupranta, kartais net iš jų šai-
posi, vadina dirbtine kalbininkų sugalvota kalba.

greta tradicinės bendrinės kalbos ideologijos XXi a. antrąjį de-
šimtmetį iškyla liberaliosios kalbos ideologija, palaikanti substan-
dartizaciją.
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rašytinės kalbos srityse išlaikomas tradicinės bendrinės kalbos etalonas, jo mokoma mo-
kykloje, o neredaguojamose bendrinės rašytinės kalbos vartojimo srityse į šį etaloną taip 
pat dar orientuojamasi, tik jis atmiešiamas substandarto (ypač leksikos) elementais. Kitaip 
yra su viešąja sakytine kalba. Kadangi vieno ryškaus realiai funkcionuojančio bendrinės 
sakytinės kalbos etalono nėra (galime kalbėti apie pavienes jo apraiškas, kai bendrinės 
kalbos tarties ir kirčiavimo specialiai išmokstama daugiausia dėl profesinių reikmių), 
bendrinė viešoji sakytinė kalba stipriai veikiama substandarto, o regiolektai išlieka daugiau 
ar mažiau stiprūs, sąlygos destandartizacijai susidaro gana palankios. 

Bendrinės lietuvių kalbos kaitos procesams svarbūs keli veiksniai, išskiriantys ją iš 
kai kurių kitų Europos bendrinių kalbų.
1)  nors XXi a. pr. bendrinė lietuvių kalba jau yra išjudėjusi iš tradicinės standartiza-

cijos būvio, bet į postandartizacijos laikotarpį ji pateko būdama dar gana jauna, jono 
jablonskio kodifikuota pačioje XX a. pradžioje. Kiek daugiau kaip šimtas jos normų 
kodifikacijos ir sklaidos metų dar nebuvo pakankamas laikas šioms normoms visais 
lygmenimis stabiliai įsitvirtinti išsilavinusiuose visuomenės sluoksniuose, todėl ir 
dinamika dar nėra įgavusi aiškios krypties.

2)  Skirtingai nei dalis Europos kalbų, lietuvių kalba ilgus amžius gyvavo stipraus kitų 
kalbų spaudimo sąlygomis, nuolatos veikiama kalbų kontaktų. Bendrinės lietuvių 
kalbos normos per 50 sovietinės okupacijos metų taip pat negalėjo plėtotis natūraliai, 
nes patyrė didelį rusų kalbos poveikį. todėl ir bendrinės kalbos vartosenos varian-
tiškumas nevienalytis: esama ir svetimų elementų, iškrintančių iš lietuvių kalbos, kaip 
visumos, sistemos ir normos. XX a. pab. – XXi a. pr. bendrinė lietuvių kalba dar nėra 
atsikračiusi rusifikacijos padarinių, kartu patiria konvergenciją su naujomis kalbinė-
mis sistemomis (daugeliu atvejų su anglų kalba) ir su kitomis pačiõs lietuvių kalbos 
atmainomis (regiolektais ir substandartu). Variantiškumas plinta tiek horizontaliai 
(pačių atmainų viduje), tiek vertikaliai (variantai migruoja iš vienos atmainos į kitą).

3)  Bendrinės lietuvių kalbos raidos ir kalbinių nuostatų tyrimai lietuvoje dar negausūs 
(daugiau esama variantiškumo – perceptyviosios dialektologijos požiūriu – bei kal-
binių nuostatų nei vartosenos tyrimų). jie apima neilgą laikotarpį ir beveik elimi-
nuoja pokyčių įvertinimo galimybę. nors vartosenos stebėsena ir kalbinių nuostatų 
tyrimai rodo pokyčių esant tiek struktūriniu, tiek kalbos reguliavimo, tiek kalbos 
ideologijų lygmeniu, bet, jais remiantis ir atsižvelgiant į daugiakrypčius veiksnius, 
kol kas būtų neatsargu be išlygų kategorizuoti bendrinės lietuvių kalbos dinamikos 
pobūdį. Yra mėginimų vykstančius pokyčius pritempti prie demotizacijos modelio, 
tačiau jis neapima visų vienu metu vykstančių procesų.

4)  Dabartiniu bendrinės lietuvių kalbos raidos laikotarpiu didėjantį atotrūkį tarp kodi-
fikuotos ir realiosios normos galima aiškinti kaip substandarto – tarpinio sluoksnio 
tarp regiolektų ir bendrinės kalbos – susiformavimą. Substandartas – iki šiol lietuvių 
kalbotyroje beveik neaktualizuota sąvoka, tačiau ji gali padėti paaiškinti šių dienų 
bendrinės lietuvių kalbos dinamiką.

5)  Kalbant apie kalbos ideologijų pokyčius, pažymėtina, kad lietuvoje šį vyksmą sie-
kiama nenatūraliai spartinti, viešojoje erdvėje formuojant neigiamas nuostatas tiek 
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dėl bendrinės kalbos ideologijos ir tradicinės bendrinės kalbos normų, tiek dėl jos 
priežiūros institucijų bei valstybės vykdomos kalbos politikos. Pastaruoju dešimtme-
čiu apskritai menkinamas lietuvių kalbos prestižas ir iškeliami anglų kalbos prana-
šumai, ypač tokiose srityse kaip verslas ir reklama. tai kelia dvejopą visuomenės 
nepasitenkinimą: dėl bendrinės kalbos ideologiją palaikančių kalbos priežiūros ins-
titucijų, neva stabdančių kalbos pažangą, ir dėl drastiškų kai kurių sociolingvistų 
bei įtakdarių pareiškimų, už kurių slypi siekis perimti kalbos politikos galios centrus, 
liberalizuoti požiūrį į bendrinės kalbos normas bei jų priežiūrą, individualizuoti 
vartoseną ir išbalansuoti kalbos sistemą. todėl bendrinės kalbos prestižo problema 
tampa itin aktuali.

Kaip būtų galima susieti mikro- ir makrolygmens pokyčius? jų hierarchija parodyta 
schemoje (žr. 56-ą pav.).

56 pav. Tiriamieji kalbos pokyčių 

mikro- ir makrolygmenys bei jų kontekstas

Kokia yra mikro- ir makrolygmenų sąveika ir kaip veikia vsas viešõsios į bendrinę 
kalbą orientuotos vartosenos pokyčių mechanizmas? tai atskirų tyrimų, paremtų ir kie-
kybiniais duomenimis, reikalaujantis klausimas. Į jį galima atsakyti nagrinėjant kaičiųjų 
kalbos reiškinių atsiradimo priežastis, kiekybines funkcionavimo charakteristikas bei 
konkurencijos pobūdį. Šioje monografijoje kokybiniu aspektu panagrinėti mikrolygmens, 
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kurį sudaro trys žemesnieji dėmenys (kalbos reiškinys, kalbos lygmuo, kalbos sandara), 
variantiškumas ir pokyčiai, o makrolygmuo pateiktas labiau teoriniu ir hipotetiniu as-
pektu, kad būtų matyti, jog variantiškumas – svarbus veiksnys, kalbant apie visos bend-
rinės kalbos dinamiką.

³ ³ ³

Europos bendrinių kalbų pokyčių tyrėjai pažymi, kad daugeliu atvejų visuomenės kalbi-
nės nuostatos rodo neabejojant pačių bendrinių atmainų reikalingumu. Bendrasis pokyčių 
polinkis dažniau matomas ne bendrinės kalbos ideologijos, o kalbos sandaros (vartosenos) 
lygmeniu. lietuvių bendrinei kalbai ypač svarbi mintis, kad globalioje pasaulio bendruo-
menėje nedaug kalbėtojų turinčios kalbõs galimybės išgyventi ir plėtotis bei atgimti yra 
didesnės, jeigu ta kalba turi bendrinę atmainą (odendaal 2013: 188). todėl net ir postan-
dartizacijos laikotarpiu bendrinės lietuvių kalbos funkcionavimas ir kaita neturi būti 
palikti saviraidai. 
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Apibendrinamosios išvados

Kalbos pokyčiai yra viena iš socialinių pokyčių formų. jie nenuspėjami, teigia David’as 
Crystal’as: mes galime suprasti savo kalbos praeitį ir pokyčius fiksuoti jiems jau įvykus, 
bet niekas negali numatyti kalbos ateities (Crystal 1996: 15). Vis dėlto, lygindami keleto 
dešimtmečių duomenis, galime mėginti apčiuopti bendriausias pokyčių kryptis ir polinkius. 
Monografijoje keliamos hipotezės, kodėl vyksta vienokių ar kitokių bendrinės lietuvių 
kalbos vartosenos pokyčių, kas gali turėti įtakos kai kurių polinkių stiprėjimui, konku-
renciniams variantų santykiams ir naujų reiškinių formavimuisi.

I. Teorinės įvairuojančių ir naujų kalbos reiškinių (ĮNKR) tyrimo prieigos. 
Monografijoje, tyrimo objektu pasirinkus kaičiuosius – įvairuojančius ir naujus – dabarti-
nės viešosios lietuvių kalbos reiškinius, suformuluotos pagrindinės teorinės nuostatos, 
apibūdinančios kalbos variantiškumą bei inovacijas. apibrėžtos su šiuo objektu susijusios 
sąvokos: norminamoji kalbotyra, bendrinė kalba, substandartas, viešoji vartosena, varian-
tiškumas, variantai, kalbos norma, kodifikacija. Be to, sąvokų laukas išplėstas, atsižvelgiant 
į naujausius Europos ir pasaulio sociolingvistinius bei standartiškumo tyrimus, išryškinant 
bendrinės kalbos, kaip atmainos, dinamiką. taigi į kalbos variantiškumą ir kaitą žvelgta 
bendrinės kalbos normų funkcionavimo ir jų įvairavimo vartosenoje aspektu.

Substandartas – nauja sąvoka lietuvių norminamojoje kalbotyroje. Monografijoje 
iškelta besiformuojančio lietuvių kalbos substandarto ir jo santykio su bendrine kalba 
hipotezė svarbi tolesniems bendrinės kalbos ir kitų nacionalinės kalbos atmainų sąveikos 
tyrimams. Substandartu šiame kontekste vadinama menkiau už standartą (bendrinę 
kalbą) vertinama atmaina, kurios ypatybes kalbinė bendruomenė laiko žemesnėmis už 
priskiriamas prestižinei atmainai – bendrinei kalbai. Pagal tris varijavimo matmenis – 
geografinį varijavimą (tarmes), socialinį varijavimą (sociolektus) ir varijavimą pagal 
komunikacinę situaciją (funkciolektus) – bendrinė kalba užima viršiausią neutralią pa-
dėtį visoje kalbos atmainų hierarchijoje ir yra dažniausiai pasyviai vartojama (supranta-
ma) visos kalbinės bendruomenės, tačiau tik jos dalies (labiausiai išsilavinusiųjų) aktyviai 
kuriama ir palaikoma. Substandartą, priešingai, kuria ir palaiko bemaž visa kalbinė 
bendruomenė. tiriant kiekybines viešųjų tekstų ar jų sankaupų sistemines ir funkcines 
variantiškumo charakteristikas, galima nustatyti ne tik jų variantiškumo lygį, bet ir 
artumą vienai ar kitai atmainai.

Europos kalbų tyrėjai pažymi, kad daug pokyčių jose vyksta dėl kalbų kontaktų, 
kurie daugeliu atvejų yra vienakrypčiai: iš populiariausios, kartu prestižinės tarptautinio 
bendravimo kalbos – anglų – į kitas kalbas. Paprasčiausia kalbų kontaktų apraiška – sko-
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linimasis – kai kada laikomas kalbų savitumui nekenkiančiu reiškiniu (pavyzdžiui, anglų 
kalba reklamos srityje: „anglų kalbos skatinama dvikalbystė ir daugiakalbiai domenai 
šiandieniniame postmoderniajame pasaulyje yra tapę norma, kuri peržengia įprastinių 
vertinimų ribas“ (Vaicekauskienė 2009: 111)). Vis dėlto skolinimasis iš kitų kalbų pripa-
žįstamas kaip tiesiogiai ar netiesiogiai veikiantis ne tik leksines ir semantines tų kalbų 
sistemas, bet ir vidines morfologines bei sintaksines struktūras (žr. Bombi 2017: 270–274; 
Renner 2018: 2–9). Didžiausi poveikio srautai ateina tiek per specialiąsias kalbos varto-
jimo sritis – mokslą, ekonomiką, politiką ir pan., tiek per bendrąją vartoseną (žiniasklai-
dą bei socialinius tinklus, įvairią internete skelbiamą informaciją ir pramogas).

Bendrinių Europos kalbų dinamikos kontekste pabrėžiamas ir kūrybinis kalbos 
vartotojų vaidmuo atnaujinant savo kalbas (žr. Matras 2009: 310–311; Bombi 2017: 272–
273). Pavyzdžiui, susidūrus su kitų kalbų skoliniais, nuo kalbos vartotojų priklauso, 
kokiu būdu tie skoliniai bus perimti – tiesiogiai ar adaptuojant, verčiant ar kuriant savos 
kalbos atitikmenis. 

Bendrinė lietuvių kalba, kaip ir kitos Europos bendrinės kalbos, dėl įvairių išorinių 
priežasčių (globalizacijos, visuomenės demokratėjimo, internetizacijos, stiprėjančios mi-
gracijos) XXi a. pradžioje išgyvena postandartizacijos laikotarpį. Palyginti su paskutiniais 
XX a. dešimtmečiais, bendrinės lietuvių kalbos vartotojai gerokai pasikeitė. Dėl padidė-
jusių mobilumo galimybių išsiplėtė kalbinė aplinka ir patirtis, o keičiantis kartoms, per-
einama nuo rusų kalbos, kaip antrosios, prie anglų kalbos. Vis dėlto pažymėtina, kad tiek 
dėl tiesioginės kalbos vartotojų tarpusavio sąveikos kalbiškai nevienalytėje lietuvos 
visuomenėje, tiek per vertimus nenutrūksta aktyvus santykis su rusų kalba, nors jis 
viešojoje vartosenoje iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą 2022 m. buvo ryškiai sumažėjęs; 
suintensyvėjusius kontaktus iš esmės lemia informacijos iš rusakalbių šaltinių citavimas, 
vertimas ir perteikimas lietuvių kalba informaciniuose lietuvos kanaluose. Per šiuos ir 
kitus kontaktus į lietuviškąją vartoseną patenkantys žargoniškieji rusų kalbos darybos 
elementai tebėra vienas iš substandarto, sąveikaujančio su bendrine kalba, leksikos at-
naujinimo būdų, todėl kiek veikia ir viešąją bendrinės kalbos vartoseną.

taigi, kintant visuomenės kalbinėms nuostatoms ir kalbos ideologijoms, didėjant 
vartosenos variantiškumui, permąstoma tradicinė bendrinės kalbos samprata, jos santy-
kis su kitomis nacionalinės kalbos atmainomis ir kitomis kalbomis.

Pažymėtini keli šio vyksmo aspektai, su kuriais glaudžiai susiję monografijoje na-
grinėti dabartinės viešosios lietuvių kalbos vartosenos, orientuotos į bendrinę kalbą, 
reiškiniai ir jų pokyčiai.

Ideologinių paradigmų kaita paskatino liberaliosios demokratijos iškilimą. Paradok-
saliai tuo pačiu metu ir didėjant lietuvos visuomenės socialinei atskirčiai, ir nykstant 
riboms tarp socialinių sluoksnių, viešumoje susidarė palanki dirva reikštis socialinėms 
jėgoms „iš apačios“, įvaldžiusioms ne (ar ne tik) bendrinę kalbą, o (ir) įvairias kitas – ne-
prestižines – kalbos atmainas bei raiškos priemones, įskaitant slengą, socialinį ir profesi-
nį žargoną. Su šiomis jėgomis, įsitraukusiomis į viešąjį diskursą, ima skleistis ir jų mąsty-
senos, gyvenimo būdo apraiškos. greta tokių visuomenės elitą apibūdinančių dėmenų kaip 
išsilavinimas, intelektualumas, bendravimo kultūra, atsakomybė už tradicinių vertybių 
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puoselėjimą atsiranda kita elito samprata – vadinamieji didmiesčių hipsteriai, šnekančioji 
„ekranų karta“, politiniais ar komerciniais tikslais perkami viešieji ryšininkai ir įtakdariai. 
Viešumoje ima reikštis ir „liaudies balsas“ – kalbos vartotojai, kuriems ikiinternetinėje 
eroje nebūdavo daug progų pasiekti plačiąją auditoriją, – sąlygiškai juos galima pavadin-
ti viešaisiais gyvenimo komentuotojais. nuo XXi a. pradžios jie užplūdo interneto forumus, 
straipsnių komentarų skiltis, socialinius tinklus ir vaizdo turinio kanalus. Šias abi visuo-
menės grupes sieja nebrandumas, nemokšiškumas, lėkštumas, vulgarumas, nešvankumas, 
viešas intymumo demonstravimas. Kartu į viešumą iškyla šiuos dėmenis išreiškianti liau-
diškoji, „apačių“ kalba, išnyksta socialinis viešosios leksikos apribojimas. 

Šie socialiniai pokyčiai lemia, kad pradedama abejoti bendrinių kalbų, kurių prigim-
tis yra ideologinė (atliepianti tradicinio ekonominio, socialinio ir politinio kalbinės ben-
druomenės elito viešpatavimą), svarbumu. Šiuolaikinėje demokratinėje visuomenėje, 
sudarytoje iš skirtingų kalbinių bendruomenių, diegiama mintis, kad bendrinė kalba, bent 
tokia, kokia išugdyta iki XXi a., nebelaikytina siekiamybe.

Vienoms vertybinėms paradigmoms keičiant kitas, lietuvoje taip pat matyti ir sie-
kimas išvalyti kalbos ideologinį lauką – tradicinę bendrinės kalbos ideologiją pateikti 
kaip atgyveną, o tada diegti naujas vertybines sampratas ir tendencingai reguliuoti vi-
suomenės kalbinę elgseną ir pačią vartoseną. liberalioji demokratija, pabrėžianti indivi-
do svarbą visuomenėje bei žmogaus teises, išlaisvino sovietinio laikotarpio užgniaužtą 
mintį ir jos raišką. tačiau kartu su liberaliąja demokratija išplitusios politinio korektiš-
kumo, feminizmo, genderizmo ir panašios tapatybių ideologijos skatina ideologizuoto 
kalbos turinio – šioms ideologijoms būdingos leksikos ir kitų raiškos priemonių – gausė-
jimą, atitinkamų kalbos formų pokyčius. XXi a. 2-ajame dešimtmetyje liberaliosios de-
mokratijos pasaulyje formuojasi nauji polinkiai: atsiranda kalbinės diktatūros apraiškų, 
susijusių su politinio korektiškumo ir minėtomis tapatybių ideologijomis.

naudojantis viešaisiais žiniasklaidos ir socialinių medijų kanalais, iš pradžių nuose-
kliai pradėta pulti valstybinė bendrinės kalbos priežiūros sistema ir ją palaikančios ins-
titucijos. Per dešimtį tokio puolimo metų visuomenėje jų atžvilgiu stengtasi sukurti nei-
giamas nuostatas ir pereinama prie mėginimų diegti naująją kalbos ideologiją. Ši socia-
linė kalbos inžinerija – siekis ideologiniais pagrindais reguliuoti viešąją vartoseną, pa-
vyzdžiui, įvesti neapykantos kalbos cenzūravimą administracinėmis priemonėmis, taip 
pat lyčiai jautrios kalbos rekomendacijas, kartu ir tam tikrą naujakalbę. tai kelia visuo-
menės pasipriešinimą ir gausias viešas diskusijas, taigi kalba tampa vienu iš politinių 
ideologijų kovos objektų.

Bendrinės kalbos vartojimo sritims traukiantis (arba – pagal kitą požiūrį – plečian-
tis be ribų, t. y. riboms trinantis), internetizacija ir mediatizacija suteikė galimybę vie-
šai funkcionuoti nekodifikuotoms kitų atmainų normoms ir veikti visą normų raidą. 
taigi viešumoje gyvuojančios kalbõs normos yra variantiškos ir daugiasluoksnės: kalbos 
vartotojas sprendžia, kokias raiškos priemones kokiu atveju rinktis. Kintantis viešumoje 
skelbiamas turinys nemažai lemia ir kalbos pokyčius. Ribų tarp to, kas vieša ir privatu, 
peržengimas, viešas vulgarybių, beskonybių, banalybių, neapykantos, brutalumo ir pan. 
demonstravimas eina kartu su atitinkama leksika.
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Dabartiniu bendrinės lietuvių kalbos raidos laikotarpiu svarbiau tampa ne išlaikyti 
normų grynumą, homogeniškumą, o leisti reikštis funkcinei ir stilistinei variantiškų raiškos 
priemonių įvairovei. Žymėtieji žemesnės atmainõs reiškiniai neutralioje viešojoje kalboje 
praranda žymėtumą, ir variantiškumas tampa takios tapatybės kūrimo priemone. Prie šio 
nestabilumo prisideda ir rašytinė žiniasklaida, patirianti substandarto spaudimą. Stengian-
tis išlaikyti informacijos šaltinių autentiškumą – pateikiant neredaguotus dialogus, citatas, 
raštu perteikiant sakytinės žiniasklaidos tekstus – sakytinių ir rašytinių žanrų ribos nusi-
trina, viešojoje vartosenoje įsigali postandartizacijai būdingas normų daugiacentriškumas.

Postandartizacijos apraiškas lydi ir bendrinės kalbos priežiūros sistemos bei kal-
binės bendruomenės savireguliacijos pokyčiai. 2019 m. pakeitus Didžiųjų kalbos klaidų 
sąrašo statusą, atsakomybė už bendrinės lietuvių kalbos normų palaikymą perkeliama 
patiems kalbos vartotojams, apeliuojant į jų kalbinį sąmoningumą. Valstybės lygmeniu 
kalbos priežiūros institucijos – VlKK ir Valstybinė kalbos inspekcija – deklaruoja porei-
kį stiprinti lietuvių kalbos prestižą ir rekomendacinio pobūdžio santykius su kalbos var-
totojais. Kartu bendrinės lietuvių kalbos normų nestabilumas viešojoje vartosenoje ska-
tina ir poreikį kalbos priežiūros priemonėmis (pavyzdžiui, redaguojant tekstus) bent kai 
kuriose srityse (ypač administraciniuose valstybės dokumentuose, leidyklų leidiniuose) 
išlaikyti tradicines bendrinės kalbos normas. Vis svarbesnė darosi kalbos rekomendaci-
jų motyvacija, aiškus kalbos reiškinių vertinimo argumentavimas. tačiau, palyginti su 
paskutiniais keliais XX a. dešimtmečiais, matyti didelė populiarių šviečiamųjų, neideo-
logizuotų kalbos laidų, leidinių, straipsnių ir renginių stoka.

taip pat, nors ir ne itin stipriai, reiškiasi kalbos normų savireguliacija pačioje visuo-
menėje, ypač laisvojoje interneto dalyje – socialiniuose tinkluose ir straipsnių komenta-
ruose. tiesa, XXi a. 2-uoju dešimtmečiu išryškėjo nauja tendencija reguliuoti ir šią inter-
neto dalį. naujienų portalai ne tik komercializuoja dalį turinio ir tokiu būdu apriboja 
laisvą prieigą prie dalies informacijos, bet ir pradeda naikinti anoniminių komentarų 
galimybę. Kadangi anonimiškumo–personalizacijos aspektas turi įtakos kalbos raiškos 
priemonių pasirinkimui, atsiradus didesnei atsakomybei už viešuosius komentarus, tai 
negali neveikti ir kalbos. tačiau personalizacija turėtų labiau lemti ne kalbos, o kalbos 
etiketo normas (mažinti vulgarybių, neapykantos kalbos ir pan.). Socialiniuose tinkluose 
vartojama dažniausiai personalizuota kalba paprastai išlaiko substandarto ypatybes. 

Monografijoje, išnagrinėjus Europos bendrinių kalbų tyrėjų teorines įžvalgas ir su-
sipažinus su naujausiais tyrimais, sudaryta standartiškumo paradigma, kuria remiantis 
galima aprašyti bendrinių kalbų dinamiką ir konkrečių kalbos reiškinių pokyčius. ją 
sudaro keturi dėmenys: 
1) bendrinės kalbos sąveika su kitomis – regioninėmis ir socialinėmis – nacionalinės 

kalbos atmainomis;
2)  variantiškumo pobūdis;
3)  kodifikacijos strategija;
4)  kalbos ideologijos.
Šių dėmenų pokyčiai gali atskleisti daugialypį bendrinės atmainos dinamikos pobūdį, 
kartu sudaro pagrindą sistemiškai kalbėti apie konkrečių pokyčių kryptis ir juos įpras-
mina platesniame kontekste.
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II. Įvairuojančių ir naujų kalbos reiškinių sistematika. Minėtame bendrinės 
lietuvių kalbos dinamikos kontekste monografijoje gvildenama variantiškumo ir kalbos 
naujovių problematika. tyrimas pradėtas nuo pačių konkrečiausių dabartinės viešosios 
lietuvių kalbos vartosenos įvairuojančių ir naujų kalbos reiškinių sisteminimo. nustačius 
būdingiausias pasirinktų duomenų šaltinių (kalbos rekomendacijų ir vartosenos reiškinių) 
variacijas, pateiktas jų sąvadas ir nagrinėta, kaip kinta tų variacijų pobūdis, išryškintos 
svarbiausios pokyčių kryptys. Variantiškumo didėjimas ir matomas kodifikacijos atotrū-
kis nuo daugumos kalbos vartotojų vartojamos viešosios kalbos – būdingas dabartinės 
bendrinės lietuvių kalbos destandartizacijos požymis. tokiu būdu priėjus prie platesnių 
apibendrinimų, monografijoje aptarti Europos bendrinių kalbų dinamikos ypatumai ir 
šiame kontekste atsiskleidžiantys ryškiausi bendrinės lietuvių kalbos pokyčiai. toliau 
apibendrinami svarbiausi tyrimo rezultatai.

1. Nustatyti ir apibrėžtǮ svarbiausi įvairuojančių ir naujų dabartinės lietuvių kal-
bos vartosenos reiškinių (ĮnKR) parametrai, leidžiantys tuos reiškinius susisteminti 
ir aprašyti pagal būdinguosius požymius. ĮnKR identifikuojami nustačius variaciją, jos 
pagrindą ir ją sudarančius narius.

Pagal klasifikacinių požymių tyrimo algoritmą atlikus esminių ĮnKR klasifikacinių 
požymių analizę, nustatyti šie ĮnKR sistematikai svarbūs klasifikavimo kriterijai:
1)  varijavimo vartosenoje pagrindas (t. y. bendras variantams turinys – reikšmė ar 

funkcija);
2)  variacijos narių statusas:

a)  atliepiamasis variacijos narys – klasifikuojamasis kalbos reiškinys;
b)  pagrindinis variacijos narys – klasifikuojamojo kalbos reiškinio atitikmuo (atitik-

menys);
3)  vartosenos visete funkcionuojančios arba (ir) bendrinės kalbos vartojimo rekomen-

dacijoje fiksuotos variacijos tipas;
4)  ĮnKR sisteminis tipas – pagal priklausymą kalbos lygmeniui ir smulkesnį jo reiški-

nių skirstymą;
5)  ĮnKR funkcinis tipas – pagal funkcines kalbos reiškinio ypatybes;
6)  ĮnKR santykis su bendrinės kalbos norma.

2. Patikslintas kai kurių variacijų susidarymo pagrindas. ĮnKR sąvadas parem-
tas šių reiškinių klasifikacija, kuri skiriasi nuo ankstesnių mėginimų sisteminti įvairuo-
jančius kalbos reiškinius, nes aprėpiamas platesnis klasifikavimo objektas. imami ne 
pavieniai su bendrinės kalbos normų kaita susiję reiškiniai, o sudarantys variaciją su tą 
pačią reikšmę turinčiais ar tą pačią funkciją atliekančiais neutraliaisiais norminiais reiš-
kiniais. Vienas iš svarbiausių klasifikavimo kriterijų – variacijos pagrindas, kartu atsi-
žvelgiant į sisteminius ir funkcinius ĮnKR požymius. Kai kurių variacijų susidarymo 
pagrindas patikslintas, ir tai leidžia aiškiau formuluoti norminamąsias rekomendacijas ir 
jas sistemiškiau pateikti norminamuosiuose leidiniuose. naujų leksikos reiškinių klasifi-
kacija pateikiama ir pagrindžiama pirmą kartą, remiantis nuo 2011 m. kuriamo lietuvių 
kalbos naujažodžių duomenyno duomenų sisteminimo patirtimi. Kartu išryškinti ir tie 
atvejai, kai dėl ĮnKR pobūdžio galima keleriopa klasifikacija.
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3. Sudarytas įvairuojančių ir naujų dabartinės viešosios lietuvių kalbos varto-
senos reiškinių Sąvadas. išnagrinėjus kiek ilgiau kaip pastaruoju dešimtmečiu (nuo 
2010 m.) dabartinėje lietuvių kalbos vartosenoje funkcionuojančius kaičiuosius – įvairuo-
jančius ir atsirandančius naujus leksikos ir gramatikos – reiškinius, jų formos bei reikšmės 
(funkcijų) ypatybes ir variacijų rūšis, sudarytas šių reiškinių Sąvadas. jame atskleidžia-
mi kaičiųjų reiškinių sisteminiai ryšiai, funkcinės ypatybės ir norminė vertė dabartinia-
me bendrinės kalbos normų kodifikacijos etape, pažymėti nauji arba suaktyvėję kalbos 
reiškiniai. fiksuota ir tokių naujų reiškinių, kurių iki šiol platesniame kalbos pokyčių 
kontekste dar nebuvo aprašyta lietuviškojoje mokslinėje literatūroje (pavyzdžiui, mena-
mosios morfemos, naujoji frazeologija bei madingos retorinės frazės ir kt.).

Šis Sąvadas sudaro metodologinį pagrindą tolesnei kiekybinei ir kokybinei būdin-
giausių kaičiųjų bendrinės lietuvių kalbos vartosenos reiškinių analizei. nuodugniai tiriant 
Sąvade susistemintus kaičiuosius kalbos reiškinius ir ieškant jų sąsajų bei pokyčių prie-
žasčių ir dėsningumų, galima sudėlioti stambesnį labiausiai kintančių bendrinės kalbos 
sričių vaizdą, be kurio nebūtų galima kalbėti ir apie makrolygmens pokyčius – bendrinės 
lietuvių kalbos dinamikos ypatumus. Svarbiausių viešosios vartosenos variantų rinkinys 
ir sisteminiai bei funkciniai jų požymiai gali būti geras atspirties taškas lektometrijos – 
įvairių kalbos atmainų, ypač bendrinės kalbos ir substandarto, ir jų sąveikos – tyrimams.

III. Būdingiausios ĮNKR pokyčių kryptys ir pobūdis. atlikus lyginamąjį 
skirtingų bendrinės lietuvių kalbos raidos laikotarpių kalbos rekomendacijų ir dabartinės 
vartosenos reiškinių tyrimą, nustatytos bendriausios kaičiųjų reiškinių pokyčių kryptys.

1. Kalbos reiškinių inventoriaus dinamika. Pokyčių pagrindą sudaro tiek lietuvių 
kalbos išteklių suaktyvinimas ir atnaujinimas savomis kalbos raiškos priemonėmis, tiek 
naujų skolintų ar verstų kalbos reiškinių vartojimas. XXi amžius, vaizdžiai tariant, žymi 
dviejų tektoninių kalbos plokščių sąveiką: ant senojo, vietomis nunykstančio, besitrau-
kiančio kalbos sluoksnio, sovietiniu laikotarpiu ryškiai paveikto rusifikacijos, užslenka 
naujasis sluoksnis, besikuriantis dinamiškoje virtualioje erdvėje, veikiamas naujųjų XXi a. 
ideologijų, prisodrintas naujàs XXi a. realijas įvardijančių kalbos reiškinių ir veikiamas 
globaliosios anglų kalbos. 

iš keturių tirtų stambiųjų ĮnKR grupių – leksikos, žodžių sandaros, morfologijos ir 
sintaksės – leksika, žinoma, yra pats kaičiausias vartosenos sluoksnis. XXi a. pradžioje 
iš anglų kalbos ar per ją kaip tarpininkę dabartinė lietuvių kalbos vartosena gausiai 
pasipildė tiek naujaisiais skoliniais, neadaptuotomis citatomis, santrumpomis, tiek vers-
tiniais reiškiniais, naujomis žodžių reikšmėmis ir frazeologizmais. Pavyzdžiui, į pasyvią-
ją vartoseną traukiasi senoji, valstietiškąja kultūra pagrįsta lietuvių kalbos frazeologija, 
o jos vietą užima naujai kuriama arba verčiama, plg.: butelio kaklelis, pasileisti plaukus, 
pažadinti žvėriuką ir kt. Dalis šių naujovių perėjo į bendrinę kalbą. greta naujų mokslo, 
technologijų, politikos, kultūros realijų ypač padaugėjo su įvairiomis ideologijomis susi-
jusios skolintos ir savakilmės leksikos. Kita vertus, tapo neryški riba tarp bendrinės 
kalbos ir substandarto reiškinių: į viešąją bendrinės kalbos sričiai priklausančią varto-
seną patenka daug už bendrinės kalbos ribų gyvuojančių leksikos vienetų. jų vartojimą 
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lemia tiek žiniasklaidos cituojami kiti (laisvosios vartosenos, ypač socialinių tinklų) 
šaltiniai, tiek autorių noras pagyvinti stilistinę raišką, atkreipti dėmesį ryškesniais ir 
vaizdingesniais slengui ar žargonui priklausančiais raiškos būdais. 

Vienas ryškus naujosios leksikos bruožas, kurį lėmė socialiniai tinklai ir kitokia 
viešoji elektroninė komunikacija, – kuriamas nuolat gyvas ir besikeičiantis leksikos sluoks-
nis, kurį galima pavadinti socialine leksika. tai žmonių reakcijas, nuotaikas, įvairių gy-
venimo aktualijų (koronaviruso pandemijos, karo, politinių skandalų ir pan.), veikėjų 
vertinimą atspindintys naujažodžiai. 

Savo ruožtu naujoji skolinta leksika veikia kitus kalbos lygmenis: žodžių darybos 
modelius, žodžių valdymą ir kt. Pavyzdžiui, dėl kalbų kontaktų žodžių darybos priemo-
nių inventorius pasipildė naujais prefiksoidais (e-, korona-, noo-, tek- ir kt.) ir sufiksoidais 
(-teka, -zauras ir kt.). Maišinių (kontaminacinių darinių) pagrindu greta tarptautinių 
priešdėlių, prefiksoidų ir sufiksoidų ėmė formuotis naujų – menamųjų morfemų, arba 
atskalų, grupė (plg.: -demija, -geitas, -nezas, -nomika, -rama, -tronas ir kt.). Žodžių da-
rybos lygmenyje vyksta ir kitokių kiekybinių bei kokybinių pokyčių. Suaktyvėjo kai 
kurie žodžių darymo būdai – ne tik minėtoji sąmaiša (kontaminacija), bet ir dūryba; 
kinta darybos priemonių produktyvumas; darybos pamatas tapo sudėtingesnis (plg.: 
alyvuogiaspalvis, -ė ← alyvuogių spalvos; apverstsmegenis, -ė ← apverstomis smegenimis; 
neužmirštuoliškumas ← neužmirštuoliškas, -a ir pan.).

Morfologijos lygmeniu viešojoje vartosenoje atsirado daugiau žodžių formų varian-
tiškumo tiek dėl įvairuojančio skolinių įforminimo, tiek dėl substandarto elementų.

Sintaksės lygmens įvairavimą vis dar palaiko iš sovietmečio paveldėtos verstinės 
konstrukcijos, taip pat dėl anglų kalbos poveikio atsiranda netipiško žodžių valdymo ir 
sakinių sudarymo atvejų.

Kalbos reiškinių inventoriaus dinamiką lemia ne tik kalbų kontaktai, bet ir kiti uni-
versalieji kalbos inovacijas skatinantys veiksniai, pavyzdžiui, kalbos ekonomiškumo prin-
cipas. intensyvi visuomenės komunikacija skatina rinktis glaudesnes, trumpesnes raiškos 
priemones ir jas vartoti ne tik kasdienėje privačiojoje, bet ir viešojoje kalboje. tai rodo 
dūrinių, kontaminacinių darinių gausėjimas, sintaksėje – vadinamasis valdymo suplaki-
mas, kai konstrukcijose su kelių nevienodų linksnių ar prielinksnių reikalaujančiais veiks-
mažodžiais pavartojamas tik vieno veiksmažodžio valdomas linksnis ar prielinksnis.

2. Kalbos reiškinių reikšmių ir funkcijų pokyčiai. Vienas iš ryškiausių pokyčių – 
raiškos priemonių funkcijų niveliacija. Dažniausiai dėl kitų kalbų poveikio renkamasi 
universalesnė raiškos priemonė, ir nyksta lietuvių kalbai būdingi žodžių reikšmių atspal-
viai, žodžių darybos priemonių bei morfologinių formų teikiamos žodžių skirtybės. Kai 
kurie gramatinių formų niveliacijos procesai vyksta ir be išorinio kitų kalbų poveikio. 
Pavyzdžiui, viešojoje vartosenoje nyksta pagrindinių ir dauginių skaitvardžių ir įvardžių 
formų skirtis: tarp jų klostosi laisvosios distribucijos santykis (plg. nenorminius varian-
tus penki rūmai, penkerios šalys). 

Dėl anglų kalbos poveikio kinta tarptautinių ir savakilmių žodžių semantinė struk-
tūra: į lietuvių kalbą per vertimus ateina nebūdingų, prie tradicinės žodžių semantinės 
struktūros nepritampančių, su semantine motyvacija nesusijusių naujų reikšmių. Mor-
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fologijoje anglų kalbos įtaka juntama vartojant abstrakčiųjų, linkusių konkretėti daik-
tavardžių daugiskaitą (mentalitetai, ekonomikos ir pan.). taip pat dėl vertimų iš anglų 
kalbos nepaisoma aktualiosios skaidos ir kopijuojama lietuvių kalbai nebūdinga sakinio 
žodžių tvarka.

3. Realiųjų ir kodifikuotų normų santykių kaita. nors monografijoje kodifikacijos 
kaita nebuvo pagrindinis tyrimo objektas, bet, nustatant variacijų pobūdį ir jos narių san-
tykį, buvo atsižvelgiama į kalbos rekomendacijose pateikiamus atliepiamųjų variacijų narių 
vertinimo laipsnius. Kalbos reiškinių slinktis į bendrinės kalbos normų sritį ar už jos ribų 
dažniausiai priklauso nuo kodifikacijos strategijos (ypač nuo požiūrio į bendrinės kalbos 
variantiškumą), nes ji lemia konkrečius kodifikacijos sprendimus, įskaitant jos keitimus.

Pastaruoju dešimtmečiu kodifikacijos strategija pamažu keičiasi: nuo nuosaikaus 
variantų šalinimo pereinama prie liberalesnės normų kodifikacijos. Remiantis vartosenos 
polinkiais, mažiau žiūrima norminimo tradicijos bei sistemiškumo, įteisinama daugiau 
normos variantų, artimų substandartui (priesagos -iokas, -ė daiktavardžiai: klasiokas, -ė, 
grupiokas, -ė ir kt.). nenorminiu laikytas reiškinys dažniau kodifikuojamas kaip bendri-
nės kalbos norma, jeigu šioji patiria stiprų vartosenos (substandarto) spaudimą. Pavyzdžiui, 
KP l 1 (2013) leidime į bendrinę kalbą kaip norminiai buvo grąžinti tokie vengtinais 
laikyti skoliniai kaip bintas (bintuoti), bistro, boileris, fakelas, matracas, turniketas ir kt. 
Daugelis iš jų dabar vertinami kaip šalutiniai normos variantai.

4. Funkcinių stilių hibridizacija, viešosios vartosenos liaudiškėjimas ir bendri-
nės kalbos destandartizacija. atlikus lyginamąjį kalbos rekomendacijų šaltinių ir vie-
šosios vartosenos duomenų tyrimą bei kokybinę jų požymių analizę, matyti, kad bendri-
nės kalbos normos patiria didelę konkurenciją su nenorminiais kalbos reiškiniais, taigi 
įvairių kalbos lygmenų variantiškumas didėja. ĮnKR funkcinės ypatybės (priklausymas 
įvairiems sluoksniams, skiriamiems pagal reiškinių atsiradimo laiką, vartojimo sritis, 
būdingumą skirtingoms socialinėms grupėms ir pan.) rodo, kad į viešąją bendrinės kal-
bos sričiai priklausančią vartoseną patenka daug už bendrinės kalbos ribų – substandar-
te – gyvuojančių reiškinių. labiausiai tai pasakytina apie žargonybes ir slengą, rečiau 
apie juos lydintį kitos konotuotosios (obsceniškosios) leksikos – vulgarybių, keiksmažodžių 
sluoksnį; tokios leksikos pasitaiko net lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose. Šiuos 
procesus daug lemia ne tik kalbų kontaktai, bet ir funkcinių stilių hibridizacija, susilie-
jimas, o kanalai, kuriais sklinda įvairuojantys reiškiniai, dažnai yra žiniasklaidos cituo-
jami kiti (laisvosios vartosenos, ypač socialinių tinklų) šaltiniai, taip pat pačioje žinia-
sklaidoje besireiškiantys apžvalgininkai, komentatoriai, kurie siekia pagyvinti stilistinę 
raišką, patraukti skaitytojų dėmesį ryškesniais ir vaizdingesniais slengui ar žargonui 
priklausančiais raiškos būdais.

taigi pasitvirtina hipotezė, kad kaičiųjų kalbos reiškinių, priklausančių kuriems 
nors funkciniams tipams, gausėjimas viešojoje vartosenoje gali rodyti šios vartosenos 
pokyčių polinkius.

Variantiškumo perteklius dažnai sukelia stilistinę įvairuojančių kalbos reiškinių 
skaidą. todėl natūralu, kad, viešojoje vartosenoje daugėjant įvairuojančių reiškinių, kai 
kurie iš jų diferencijuojasi pagal funkcinius stilius arba įgauna kokią nors konotaciją. 
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XXi a. viešojoje vartosenoje, ypač žiniasklaidoje, išryškėjo polinkis kalbos vartotojų 
aiškiai suvokiamus svetimus kalbos elementus (kai kuriuos skolinius, slengo ir žargono 
žodžius, skolintas žodžių darybos priemones, sintaksines konstrukcijas) vartoti motyvuo-
tai. Dažnai įgaudami neigiamą konotaciją, šie elementai (didelė jų dalis – iš sovietmečio 
užsilikę skoliniai iš rusų kalbos ar hibridiniai dariniai, pavyzdžiui, su žargoniniais baig-
menimis -akas (-iakas); -ščikas, -ė; -astas, -ė ir kt.) tampa stilistinėmis raiškos priemo-
nėmis. jos naudojamos socialinėms personažų charakteristikoms, subkultūrų ar tam tikro 
laikotarpio skiriamiesiems ženklams perteikti arba emociniam (ironiškam, menkinama-
jam, familiariam ir pan.) teksto fonui sukurti.

Šioje konkurencijoje kodifikuotos bendrinės kalbos normos tampa tik viena, bet ne 
vienintele viešosios kalbos realizavimo galimybe. Sąmoningas bendrinės kalbos normų 
reguliavimas (pavyzdžiui, viešųjų tekstų redagavimas) negali apimti visos viešosios var-
tosenos, nes joje funkcionuoja ir didelė dalis ne bendrinės kalbos, o kitų atmainų, ypač 
substandarto. taigi galima sakyti, kad variantiškumo didėjimas ir kodifikacijos atotrūkis 
nuo daugumos kalbos vartotojų vartojamos kalbos – būdingas dabartinės bendrinės lie-
tuvių kalbos destandartizacijos požymis.

Dėl kitų kalbų poveikio yrantys nusistovėję semantiniai žodžių ryšiai, krinkanti 
sakinių struktūra, be kitko, skyrybos taisyklių nepaisymas ir kitos teksto ydos, dėl kurių 
susidaro dviprasmiškumų, neleidžia greitai suvokti minties, o šiais informacijos pertekliaus 
laikais tai didelis komunikacijos trikdis. Visa tai rodo, kad jau negalima kalbėti apie 
lankstųjį normų stabilumą, kuris būtinas nuosekliai bendrinės kalbos normų raidai. tokia 
bendrinės kalbos normų destabilizacija reiškia, kad dabartinė bendrinė lietuvių kalba, 
kaip ir kitos Europos bendrinės kalbos, perėjo į destandartizacijos etapą. tiek viešosios 
vartosenos liaudiškėjimas, tiek žymėtųjų žemojo stiliaus bei nenorminių reiškinių per-
slinkis prie neutralumo viešojoje vartosenoje leidžia kalbėti apie besiplečiančias lietuvių 
kalbos substandarto ribas, kartu apie bendrinės lietuvių kalbos ribų traukimąsi.

5. Automatinio kalbos generavimo poveikis kalbos struktūrai. Dėl netobulo au-
tomatinio vertimo lietuviškojoje vartosenoje esama reguliariai pasikartojančių nenormi-
nių reiškinių. Vienas iš dažniausių atvejų – nesuderinti gramatiniai ir semantiniai žodžių 
ryšiai sakinyje. taip pat, pamorfemiui verčiant vertimo algoritmų neatpažintus dūrinius, 
pasitaiko netipiškųjų dūrinių su nepakeista antrojo dėmens galūne. nenatūrali arba ir 
netaisyklinga sakinio struktūra nereta socialinių tinklų metakalboje (pranešimuose var-
totojams ir pačioje jų aplinkoje). neatmestina galimybė (o pavyzdžių esama), kad ir lie-
tuviškoji žiniasklaida, naudodamasi automatinio vertimo įrankiais, kaip reikiant nesure-
daguoja lietuvių kalba perteikto teksto ir platina nenorminius reiškinius. tačiau ši sritis – 
automatinio kalbos generavimo poveikis lietuvių kalbai ir kalbos vartotojų kalbinei są-
monei – dar beveik netyrinėta.

6. Kalbos reiškinių ideologizacija. XXi a. pradžioje suaktyvėjus liberaliąją demo-
kratiją lydinčioms tapatybių ideologijoms, ypač feminizmui ir genderizmui, viešojoje 
lietuvių kalbos vartosenoje ėmė rastis vis daugiau su jomis susijusių kalbos reiškinių. 
Dar 2003 m. įteisinta nepriesaginė moterų pavardžių daryba su galūne -ė buvo vienas 
iš pirmųjų šios rūšies pokyčių. 2-o dešimtmečio pabaigoje vartosenoje fiksuotos padaž-
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nėjusios lyties semą turinčių daiktavardžių formos transformacijos (auklius, budelė, 
davatkinas, lavonė, maestrė, robotė, subjektė ir kt.). išsiplėtojusi diskusija dėl lyčiai jau-
trios kalbos (pavyzdžiui, dėl darinio žmoga vartojimo) ir feminizmo ideologų mėginimai 
kvestionuoti vyriškosios giminės formų apibendrinamąją reikšmę parodė, kad visuome-
nė, dar turėdama sovietinio režimo kalbinės patirties, nėra linkusi į naujus panašius 
primetamus kalbos eksperimentus ir kritiškai žiūri į ketinimus kalbą dirbtinai palenkti 
vienai kuriai ideologijai.

tapatybių ideologijos lietuvoje išryškino polinkį siekti asmens vardo ir pavardės 
autentiškumo pagal kilmės kalbą – rašybos, tarties, kirčiavimo, gramatinio (ne)įformini-
mo atžvilgiu. Monografijoje ši tema plačiau nenagrinėta, nes beveik nėra tiesiogiai susi-
jusi su tirtais kalbos lygmenimis. Pažymėtina tik tai, kad, 2022 m. įteisinus galimybę 
lietuvos piliečiams rašyti savo vardą ir pavardę ne valstybine, o savo kilmės kalba (lo-
tyniško pagrindo rašmenimis), rišliame tekste – rašytinėje, net viešojoje sakytinėje var-
tosenoje (pavyzdžiui, kreipiniuose) pradeda atsirasti gramatiškai neįformintų (begalūnių) 
asmens vardų ir pavardžių, o tai trikdo lietuvių kalbos žodžių ryšius sakinyje.

IV. Bendrinės lietuvių kalbos dinamikos bruožai. Kaip minėta, bendrinės 
kalbos pokyčius galima apibūdinti remiantis keturių dėmenų paradigma: pagal bendrinės 
kalbos sąveiką su kitomis nacionalinės kalbos atmainomis, variantiškumo pobūdį, kodi-
fikacijos strategiją ir pagal vyraujančias kalbos ideologijas. Monografijoje išnagrinėtas 
bene svarbiausias šios paradigmos dėmuo – į bendrinę kalbą orientuotos viešosios var-
tosenos variantiškumo pobūdis, – tačiau ne kiekybiniu, o tik kokybiniu aspektu. tad apie 
bendrinės lietuvių kalbos kaip atmainos dinamiką šiuo kartu galima kalbėti labiau hipo-
tetiškai, remiantis kitais šios srities darbais, užsienio tyrėjų įžvalgomis ir numatant to-
lesnių tyrimų gaires.

Europos bendrinių kalbų išgyvenamą postandartizacijos laikotarpį ženklina kintančios 
kalbos ideologijos: bendrinės kalbos ideologiją keičia liberalioji kalbos ideologija, palai-
kanti kintančią kalbos vartotojų tapatybę ir normų daugiacentriškumą. Silpstant bendrinių 
kalbų prestižui ir (arba) kuriantis naujiems standartams, didėja viešosios vartosenos va-
riantiškumas, o kodifikacijos vaidmuo slopsta, ji darosi liberalesnė. tai akivaizdūs ben-
drinių kalbų destandartizacijos požymiai. jie būdingi ir bendrinei lietuvių kalbai. taigi 
šiuo laikotarpiu galima kalbėti apie mažėjantį tradicinės bendrinės lietuvių kalbos presti-
žą, nors reikia pripažinti, kad dalies visuomenės lūkesčiai dėl taisyklingos bendrinės kal-
bos vartojimo išlieka gana stiprūs. taip pat matyti viešosios vartosenos sričių, kurių kal-
ba nėra specialiai prižiūrima, substandartizacija – substandarto elementų skverbimasis į 
viešąją vartoseną ir konkurencija su kodifikuotomis bendrinės kalbos normomis.

Kartu pažymėtina, kad bendrinės lietuvių kalbos kaitos procesams svarbūs keli 
veiksniai, išskiriantys ją iš kai kurių kitų Europos bendrinių kalbų.
1)  XXi a. pradžioje bendrinė lietuvių kalba į postandartizacijos laikotarpį pateko bū-

dama dar gana jauna, jono jablonskio kodifikuota pačioje XX a. pradžioje. Kiek 
daugiau kaip šimtas jos normų kodifikacijos ir sklaidos metų dar nebuvo pakankamas 
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laikas šioms normoms visais lygmenimis stabiliai įsitvirtinti išsilavinusiuose visuo-
menės sluoksniuose, todėl ir dinamika dar nėra įgavusi aiškios krypties.

2)  Skirtingai nei daugelis kitų Europos kalbų, lietuvių kalba ilgus amžius gyvavo stip-
raus kitų kalbų spaudimo sąlygomis, nuolatos veikiama kalbų kontaktų. Bendrinės 
lietuvių kalbos normos per 50 sovietinės okupacijos metų taip pat negalėjo plėtotis 
natūraliai, nes patyrė didelį rusų kalbos poveikį. todėl ir bendrinės kalbos vartose-
nos variantiškumas nevienalytis: standartiškumo paradigmoje esama ir svetimų 
elementų, iškrintančių iš lietuvių kalbos, kaip visumos, sistemos ir normos. XX a. 
pab. – XXi a. pr. bendrinė lietuvių kalba dar nėra atsikračiusi rusifikacijos padarinių, 
kartu patiria konvergenciją su naujomis kalbinėmis sistemomis (daugeliu atvejų su 
anglų kalba) ir su kitomis pačiõs lietuvių kalbos atmainomis (regiolektais ir sub-
standartu). Variantiškumas plinta tiek horizontaliai (pačių atmainų viduje), tiek 
vertikaliai (variantai migruoja iš vienos atmainos į kitą).

3)  nors vartosenos stebėsena ir kalbinių nuostatų tyrimai rodo pokyčių esant tiek struk-
tūriniu, tiek kalbos reguliavimo, tiek kalbos ideologijų lygmeniu, bet, jais remiantis 
ir atsižvelgiant į daugiakrypčius veiksnius, kol kas būtų neatsargu be išlygų kate-
gorizuoti bendrinės lietuvių kalbos dinamikos pobūdį. Yra mėginimų vykstančius 
pokyčius pritempti prie demotizacijos modelio, tačiau jis neapima visų vienu metu 
vykstančių procesų. galima prielaida, kad rašytinė bendrinė kalba linksta labiau 
plėtotis pagal demotizacijos modelį (t. y. darosi „šnekiškesnė“, bet išlaiko normų 
branduolį), o sakytinė kalba – pagal destandartizacijos modelį (t. y. nelieka vieno 
prestižinės tarties etalono).

4)  Kalbant apie kalbos ideologijų pokyčius, pažymėtina, kad lietuvos visuomenėje 
vyksta akivaizdi konservatyviosios ir liberaliosios kalbos ideologijų sankirta. Šį 
vyksmą siekiama nenatūraliai spartinti, viešojoje erdvėje formuojant neigiamas nuos-
tatas tiek dėl tradicinės bendrinės kalbos normų, tiek dėl jos priežiūros institucijų 
bei valstybės vykdomos kalbos politikos, o pastaruoju dešimtmečiu – ir apskritai dėl 
lietuvių kalbos, iškeliant anglų kalbos pranašumus. todėl bendrinės kalbos prestižo 
išlaikymo problema tampa ypač aktuali.
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Pabaigos žodis

Įvairuojančių ir naujų kalbos reiškinių sisteminimas ir kokybinis jų vartosenos tyrimas 
parodė, kad bendrinės lietuvių kalbos sistemos ir jos normų būklės šiuo metu nebūtų 
galima apibūdinti kaip natūraliai kintančios, lanksčiai stabilios. nors didelė dalis konku-
ruojančių kalbos reiškinių yra paveldėti iš XX a. pabaigos ir yra fiksuoti to meto kalbos 
rekomendacijų šaltiniuose, bet viešojoje vartosenoje, kuri dėl sąveikos su substandartu ir 
kitoms kalbomis, ypač anglų kalba, įgavo naują pobūdį, toji konkurencija neleidžia ilgą 
laiką svyruojančioms bendrinės kalbos normoms nusistovėti ir toliau skatina nenorminių 
reiškinių funkcionavimą.

Variantiškumą suprantant kaip kalbos pokyčių pagrindą ir turint dabartinės varto-
senos variantų aprašą, galima žengti tolesnį variantiškumo tyrimų žingsnį. išsami kie-
kybinė vartosenos pokyčių analizė ir įvairuojančių bei naujų reiškinių santykis su kodi-
fikacija – jau ne šios monografijos tyrimų objektas. Būtų tikslinga nagrinėti, kaip vari-
antai funkcionuoja vartosenoje ir kas lemia vienokių ar kitokių raiškos priemonių pasi-
rinkimą iš viso variantų arsenalo. tai jau tiesioginis sociolingvistinių variantiškumo 
tyrimų objektas, turintis sąsajų ir su stilistika, ir su bendrinės kalbos norminimu, kuriam 
svarbu šios kalbos atmainos normų funkcionalumas ir ryšys su raiškos priemonių sino-
nimika. nustačius labiausiai vartosenos polinkių neatitinkančias kodifikuotų normų ir 
vartosenos reiškinių variacijas, galima jas sistemiškiau nagrinėti ir prireikus keisti kodi-
fikaciją. neabejotina, kad įdėmesnis žvilgsnis į konkrečių reiškinių vartosenos pokyčius, 
kiekybinė jų analizė leistų apibrėžčiau kalbėti apie bendrinės lietuvių kalbos dinamiką 
postandartizacijos laikotarpiu.

Kartais teigiama, kad bendrinės kaǥbos, šimtmečius tobulintos ãtmainos, jau atgyve-
na ir neišvengiamai, kaip ir kitos tradicinės vertybės, praras vertę globalizacijos apimtose 
visuomenėse, galų gale užleisdamos vietą anglų kalbai ir visai jos periferinių, geografinių 
atmainų įvairovei. Vis dėlto reikia turėti galvoje, kad žmonėms visada reikės tokios kalbos, 
kuri leistų kuo sklandžiau bendrauti ir kuo efektyviau keistis informacija. todėl esminis 
klausimas – kaip išlaikyti nacionalinių kalbų prestižą, kad žmonės norėtų kalbėti gimtąja 
kalba, o kitas kalbas, kad ir anglų, kuri atrodo prestižiškesnė ir patogesnė kone visais 
gyvenimo atvejais, rinktųsi kaip tarpkalbinio bendravimo neišvengiamybę?

Kitas esminis klausimas turi būti keliamas ne: ar reikia bendrinės kalbos? (kurios 
turime specialiai mokytis), o: kokią turime kurti bendrinę kalbą, kad ji būtų patogus ir 
patrauklus visuomenę vienijantis bendravimo įrankis? Žvelgiant į ateitį, pažymėtini du 
dalykai. Pirma, skaitmeninėje eroje, kurioje pasaulis žengia į vis platesnį ir išmoninges-
nį dirbtinio intelekto (Di) technologijų taikymą, pastebimas vienas pavojus, vadinamas 
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Di technologijų diskriminacija. Dirbtinis intelektas, kuris, naudojant neuroninius tinklus, 
apmokomas realiosios vartosenos duomenimis, pavyzdžiui, tviterio žinutėmis ar kitų 
socialinių tinklų įrašais, netgi įvairiais atsitiktiniais interneto tekstais, galų gale susiku-
ria algoritmus, kurie pateikia rezultatus, atspindinčius būdingiausią kalbinio bendravimo 
turinį. tačiau šis turinys verčia nustebti: jis atspindi visuomenėje gyvuojančias ir per 
socialinius tinklus, interneto komentarus ar per kitą laisvąją elektroninę komunikaciją 
dažnai plintančias seksistines ir rasistines ar kitokias kraštutines pažiūras. Panašiai ir 
kalbos technologijoms naudojami vartosenos duomenys, jei imami iš neredaguojamų 
sričių, ilgainiui iškreipia algoritmus ir, pavyzdžiui, mašininio vertimo kokybė, rašybos 
tikrintuvai ar ktos kalbos technologijomis grįstos paslaugos nebūna patikimos. taigi 
duomenų, kartu ir kalbos duomenų, kuriais maitinamas Di, kokybė turi itin daug reikš-
mės, kaip veiks Di algoritmai. nuosekliai prižiūrima ir sistemą išlaikanti bendrinė kalba, 
atliekanti ir kalbos etalono funkciją, kaip tik turi būti vienas iš pagrindinių kalbos tech-
nologijoms naudojamų duomenų šaltinių, kad kalbos turinio nenustelbtų pribloškianti, 
kelianti nesusipratimus ir blaškanti, nefunkcionali kalbinės raiškos įvairovė.

antra, dabartinėje internetizuotoje visuomenėje, vis dažniau atsiduriančioje daugia-
kalbiame ir daugiakultūriame kontekste, įvairiais medijų kanalais – per žiniasklaidą, 
socialinius tinklus, vaizdo įrašų dalijimosi platformas ir pan. – sparčiai sklinda didžiulis 
informacijos srautas. Į jį įsipina ir melagienų, propagandos apraiškų, nekokybiškų maši-
ninio vertimo įrankiais generuojamų ištisų interneto portalų tekstų. Visa tai kelia pavo-
jų, kad viešųjų tekstų turinys gali būti neadekvačiai perteikiamas ir suvokiamas. todėl 
kalbos vartotojų įgūdžiai (gebėjimas naudotis kalbos galimybėmis, suvokti kalbinę in-
formaciją, ją kritiškai vertinti), nuo kurių priklauso komunikacijos efektyvumas, ir ben-
drinės kalbõs, atliekančios visuomenės vienijamąją funkciją, kokybė tampa ypač svarbūs.
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ljKg – Vilniaus universiteto lyčiai jautrios kalbos gairės. Parengė Bendruomenės vystymo skyrius, 
bendradarbiaudamas su universiteto mokslininkais (-ėmis): natalija arlauskaite, loreta 
Vaicekauskiene, jurgiu Pakeriu, Vuk Vukotic, akvile giniotaite. Vilnius: Vilniaus univer-
sitetas, 2021. Prieiga: https://www.kf.vu.lt/dokumentai/VU_ly%C4%8Diai_jautrios_kalbos_
gair%C4%97s.pdf (žiūrėta 2021-12-23).

lKVjŽ – Sližienė, nijolė. Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas. t. i (a–M), 1994; t. ii 
(1) (n–R), 1998; Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, t. ii (2) (S–Ž), Vilnius: lietuvių 
kalbos instituto leidykla, 2004.
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lKŽi – Lietuvių kalbos žodynas. t. i–XX (1941–2002). Elektroninis variantas. Vyr. red. gertrūda 
naktinienė. Vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2005 (atnaujinta versija, internetinis varian-
tas 2018). Prieiga: https://ekalba.lt/lietuviu-kalbos-zodynas. Doi: https://doi.org/10.35321/lkz

lKŽ PpK – Lietuvių kalbos žodyno Papildymų kartoteka. Vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2015. 
Prieiga: https://ekalba.lt/lkz-papildymu-kartoteka. Doi: https://doi.org/10.35321/lkz-papil-
dymu-kartoteka

MD – Macmillan Dictionary. Prieiga: https://www.macmillandictionary.com
MW – Dictionary by Merriam-Webster. Prieiga: https://www.merriam-webster.com
nD – Miliūnaitė, Rita; aleksaitė, agnė. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. tęstinis inter-

netinis žinynas nuo 2011 m. Sud. ir ats. red. Rita Miliūnaitė. Vilnius: lietuvių kalbos ins-
titutas. Prieiga: https://ekalba.lki.lt/naujazodziai. Doi: https://doi.org/10.35321/neol

nDk – lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno kartoteka.
oED – Oxford English dictionary. Prieiga: https://www.oed.com
RekB – Kalbos rekomendacijų kompiuterinė bazė. [netiražuota kompaktinė plokštelė]. Sud. Rita 

Miliūnaitė. Vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2006.
tŽŽ – Tarptautinių žodžių žodynas. Valė Bartoševičienė ir kt. Vilnius: alma littera, 2013.
VlKK KB – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų bankas. Prieiga: http://www.vlkk.

lt/konsultacijos
VŽ – Vietovardžių žodynas. Knyginis variantas. Parengė Marija Razmukaitė (sud.), aldonas Pup-

kis (sud. ir vyr. red.), Rita Miliūnaitė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 
2002. internetinis variantas. Parengė Rita Miliūnaitė ir Evaldas ožeraitis. Vilnius: lietuvių 
kalbos institutas, 2007. Prieiga: http://vietovardziai.lki.lt

ŽDV – Murmulaitytė, Daiva; aleksaitė, agnė. Žodžių darybos vedlys [elektroninis išteklius]. 
Vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2021. Prieiga: ekalba.lt/zodziu-darybos-vedlys/. Doi: 
https://doi.org/10.35321/zodziu-darybos-vedlys

WebCorp – Linguist’s Search Engine. Prieiga: http://www.webcorp.org.uk/live

2. Vartosenos duomenų šaltiniai (sukaupti DVK, ND ir NDk)362

aipt.lt – tinklaraštis Apie investavimą paprastai. Prieiga: https://www.aipt.lt
alfa.lt – interneto naujienų portalas. Prieiga: https://www.alfa.lt
ask.fm – socialinis klausimų ir atsakymų tinklas. Prieiga: https://ask.fm
atgimimas.lt – nebeveikiantis buvusio savaitraščio Atgimimas interneto portalas.
atviraklaipeda.lt – interneto naujienų portalas. Prieiga: https://www.atviraklaipeda.lt
balsas.lt, balsas.tv3.lt – nebeegzistuojantys interneto naujienų portalai, peradresuojami į portalą 

https://www.tv3.lt
Baltušis 2020 – Baltušis, juozas. Vietoj dienoraščio. 1984–1990. Vilnius: lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla.
bernardinai.lt – interneto naujienų portalas. Prieiga: https://www.bernardinai.lt

362 Į šį sąrašą netraukti keli nelietuviški, nedatuoti mašininio vertimo įrankiais išversti interneto portalai, iš kurių vienas 
kitas pavyzdys pateiktas monografijos tekste.
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citavimas.lituanistikadb.lt – duomenų bazė Lituanistika. lietuvos mokslo taryba. Prieiga: https://
citavimas.lituanistikadb.lt

daivarepeckaite.com – Daivos Repečkaitės tinklaraštis. Prieiga: https://www.daivarepeckaite.com
delfi.lt – interneto naujienų portalas. Prieiga: https://www.delfi.lt
delfi.tv – interneto naujienų portalo delfi.lt televizijos kanalas. Prieiga: https://www.delfi.lt/video/tv
dobilas.kirvelis.lt – biofiziko prof. Dobilo Kirvelio interneto svetainė. Prieiga: http://dobilas.kir-

velis.lt
e-seimas.lrs.lt – lietuvos Respublikos Seimo elektroninė teisės aktų bazė. Prieiga: https://e-seimas.

lrs.lt
etaplius.lt – regioninių naujienų platforma Etaplius. Prieiga: https://www.etaplius.lt
eteismai.lt – interneto svetainė. Prieiga: https://www.eteismai.lt
facebook.com – socialinis tinklas Facebook (feisbukas). Prieiga: https://www.facebook.com
forum.istorija.net – lietuvos istorijos forumas. Prieiga: http://forum.istorija.net
Yalom i.; Yalom M. 2021 – Yalom irvin D.; Yalom Marilyn 2021: Mirties ir gyvenimo klausimas. 

iš anglų k. vertė irena jomantienė ir Milda Dyke. Vilnius: Vaga.
imones.lt – interneto portalas Lietuvos įmonių paieška. Prieiga: https://www.imones.lt
youtube.com – dalijimosi vaizdo įrašais interneto platforma Youtube (jutubas). Prieiga: https://

www.youtube.com
instagram.com – socialinis tinklas Instagram (instagramas). Prieiga: https://www.instagram.com
jrd.lt – jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainė. 

Prieiga: https://jrd.lt
istorikas.lt – Istorijos žinynas, 2006–2014. Prieiga: http://www.istorikas.lt
kaunas.kasvyksta.lt – interneto portalas Kas vyksta Kaune. Prieiga: https://kaunas.kasvyksta.lt
Kauno diena – dienraštis.
kaunodiena.lt – interneto naujienų portalas. Prieiga: https://kaunodiena.lt
kelmes.krastas.lt – interneto naujienų portalas. Prieiga: http://kelmes.krastas.lt
klaipeda.lt – Klaipėdos miesto savivaldybės svetainė. Prieiga: https://www.klaipeda.lt
knf.vu.lt – Vilniaus universiteto Kauno fakulteto interneto svetainė. Prieiga: https://www.knf.vu.lt
laikrastis.vz.lt – laikraščio Verslo žinios interneto portalas; buvusi prieiga: https://laikrastis.vz.lt; 

žr. vz.lt.
Lietuvos aidas – dienraštis.
Lietuvos rytas – dienraštis.
literaturairmenas.lt – kultūros savaitraščio Literatūra ir menas interneto svetainė. Prieiga: https://

literaturairmenas.lt
litrail.lt – aB „lietuvos geležinkeliai“ interneto portalas. Prieiga: https://www.litrail.lt
lrytas.lt – laikraščio Lietuvos rytas interneto naujienų portalas. Prieiga: https://www.lrytas.lt
lRt – nacionalinis transliuotojas lietuvos radijas ir televizija.
lsmuni.lt – lietuvos sveikatos mokslų universiteto svetainė. Prieiga: https://lsmuni.lt
lzinios.lt – nuo 2019 m. gegužės nebeegzistuojantis buvusio dienraščio Lietuvos žinios interneto 

naujienų portalas.
manokraštas.lt – interneto naujienų portalas. Prieiga: https://www.manokrastas.lt
manonamai.lt – žurnalo Mano namai interneto svetainė. Prieiga: https://www.manonamai.lt
metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt – interneto svetainė Metų knygos rinkimai. Prieiga: http://

metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt
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muzikusajunga.lt – lietuvos muzikų sąjungos svetainė. Prieiga: https://www.muzikusajunga.lt
nsta.lt – nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos interneto svetainė.
pajurionaujienos.com – interneto naujienų portalas Pajūrio naujienos. Prieiga: https://www.paju-

rionaujienos.com
portalcris.vdu.lt – Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistema (CRiS). Prieiga: https://

www.vdu.lt/cris
pozicija.org – interneto portalas Pozicija. Prieiga: https://www.pozicija.org
propatria.lt – interneto portalas. Prieiga: http://www.propatria.lt
rimi.lt – parduotuvės Rimi interneto svetainė. Prieiga: https://www.rimi.lt
savaite.lt – savaitraščio Savaitė interneto svetainė. Prieiga: https://www.savaite.lt
satenai.lt – kultūros laikraščio Šiaurės Atėnai interneto svetainė. Prieiga: http://www.satenai.lt
siulumazgas.lt – interneto svetainė Siūlų mazgas. Prieiga: https://siulumazgas.lt
support.google.com – Google AdSense žinynas. Prieiga: https://support.google.com
tavocentras.lt – Kėdainių odontologijos centro interneto svetainė. Prieiga: https://www.tavocentras.lt
technologijos.lt – interneto portalas. Prieiga: http://www.technologijos.lt
tele2.lt – telekomunikacijų bendrovės Tele2 interneto svetainė. Prieiga: https://tele2.lt
Tiesa apie istoriją – Tiesa apie istoriją. Nauji faktai, keičiantys praeitį. iš anglų k. vertė albinas 

Bačelis. Serija Reader’s Digest. alma littera, 2010.
tV žinios – neidentifikuoto televizijos kanalo žinių laida.
tv3.lt – interneto naujienų portalas. Prieiga: https://www.tv3.lt
twitter.com – socialinis tinklas Twitter (tviteris). Prieiga: https://twitter.com
ukraina.popo.lt – 2014–2016 m. veikęs tinklaraštis Laisvoji Ukraina. Prieiga: http://ukraina.popo.lt
ukzinios.lt – interneto naujienų portalas Ukmergės žinios. Prieiga: https://www.ukzinios.lt
vakarai.lt – informacinis portalas. Prieiga: https://www.vakarai.lt
ve.lt – dienraščio Vakarų ekspresas interneto portalas. Prieiga: https://ve.lt
vmkl.lt – Vilniaus miesto klinikinės ligoninės interneto svetainė. Prieiga: https://www.vmkl.lt
vz.lt – laikraščio Verslo žinios interneto portalas. Prieiga: http://www.vz.lt
ziniuradijas.lt – radijo stoties Žinių radijas inteneto portalas. Prieiga: https://www.ziniuradijas.lt
zmones.lt – žurnalo Žmonės interneto svetainė. Prieiga: https://www.zmones.lt
15min.lt – interneto naujienų portalas. Prieiga: https://www.15min.lt
5braskes.lt – naujienų portalo delfi.lt puslapis 5 braškės.
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faculty of Philology of the University of Belgrade, 231–239.

https://doi.org/10.1515/9783110289572.51
https://doi.org/10.1515/9783110289572.51
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/68/Kniuksta_KK_68_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/80/Kniuksta_KK_80_straipsnis.pdf
https://doi.org/10.1080/01434632.2014.973639
https://doi.org/10.1080/01434632.2014.973639
https://www.journals.vu.lt/verbum/article/view/25365/26933
https://www.journals.vu.lt/verbum/article/view/25365/26933
https://dx.doi.org/10.15388/Verb.28


Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys694

11 5 .  l a n z a  S t e f a n o  M .  2011: Morfologinė italizmų adaptacija lietuvių kalboje. – Kalbos 
kultūra 84, 202–213. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/84/lanza_KK_84_
straipsnis.pdf

116 .  l a z a u s k a i t ė  V i l i j a  1999a: Dėl tarmybių pateikimo „Dabartinės lietuvių kalbos žo-
dyne“. – Lietuvių kalbotyros klausimai 39, 228–239.

117.  l a z a u s k a i t ė  V i l i j a  1999b: Dėl tarmybių reikšmių pateikimo „Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyne“. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 233–242.

118 .  l a z d y n a s  g i n t a r a s : 2021: naujojo babelio belaukiant. – Šiaurės Atėnai, 2021-12-17. 
Prieiga: http://www.satenai.lt/2021/12/17/naujojo-babelio-belaukiant/?fbclid=iwaR2fhfn-
7diycSymaHmheZr-k6q9Bner65yZBrjtutxa38qap2Pi1-bzrgyw

119 .  l e h r e r  a d r i e n n e  2006: neologisms. – The encyclopedia of language and linguistics. 
2nd ed. K. Brown (ed.). amsterdam: Elsevier, 590–593.

1 2 0 .  l e o n a r d  S t e p h e n  P. ,  Á r n a s o n  K r i s t j á n  2011: language ideology and Stan-
dardisation in iceland. – Standard Languages and Language Standards in a Changing 
Europe. t. Kristiansen, n. Coupland (eds.). oslo: novus Press, 91–96.

1 21 .  l o č m e l e  g u n t a ,  Ve i s b e r g s  a n d r e j s  2011: the other polysystem: the impact of 
translation on language norms and conventions in latvia. – Contexts, subtexts and pretexts: 
Literary translations in Eastern Europe and Russia. B. j. Baer (ed.). amsterdam: john 
Benjamins, 295–316. Doi: https://doi.org/10.1075/btl.89.23lo269

1 2 2 .  M a r t i n e s  j o s e p ,  M o n t s e r r a t  S a n d r a  2015: Semantic change. – Catalan Journal 
of Linguistics 14, 7–10. Doi: https://doi.org/10.5565/rev/catjl.171

1 2 3 .  M a t a i t y t ė  i n g a  2020: auksinio proto frazeologija. – Gimtoji kalba 11, 7–8.
1 2 4 .  M a t r a s  Ya r o n  2009: Language contact. Cambridge: Cambridge University Press.
1 2 5 .  M c a r t h u r  to m  1998: Standard English. Concise Oxford Companion to the English 

Language. oxford University Press. Encyclopedia.com. Prieiga: http://www.encyclopedia.
com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/standard-english (žiūrėta 
2021-02-17).

1 2 6 .  M c l e l l a n d  n i c o l a  2020: language standards, standardisation and standard ideologies 
in multilingual contexts. – Journal of Multilingual and Multicultural Development 42 (2), 
109–124. Doi: https://doi.org/10.1080/01434632.2019.1708918

1 2 7.  M e s t h r i e  R a j e n d ,  S w a n n  j o a n  2010: from variation to hybridity. – The Routledge 
Companion to English Language Studies. j. Maybin, j. Swann (eds.). london, new York: 
Routledge, 76–110.

1 2 8 .  M i k e l i o n i e n ė  j u r g i t a  2000: naujažodžiai Vytauto Didžiojo universiteto kompiute-
riniame tekstyne (paieška, atranka, klasifikavimas). – Lietuvių kalbotyros klausimai 42, 
15–21.

1 2 9 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  1994: Pastabos gramatikos klaidų sąrašo paraštėse. – Kalbos kultūra 
66, 24–36. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/66/Miliunaite_KK_66_straips-
nis.pdf

1 3 0 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  1999: Kalbos rekomendacijos ir jų tyrimas. – Kalbos kultūra 72, 1999, 
8–16. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/72/Miliunaite_KK_72_straipsnis.pdf

1 31 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2000a: nauji kalbos reiškiniai: natūralioji ir dirbtinė atranka. – Lie-
tuvių kalbotyros klausimai 42, 3–14. Prieiga: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/
article/view/1263/1343

http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/84/Lanza_KK_84_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/84/Lanza_KK_84_straipsnis.pdf
http://www.satenai.lt/2021/12/17/naujojo-babelio-belaukiant/?fbclid=IwAR2fhfn7dIycSymAHmheZr-k6q9BNer65yZBrJTutxa38qap2Pi1-bzrGyw
http://www.satenai.lt/2021/12/17/naujojo-babelio-belaukiant/?fbclid=IwAR2fhfn7dIycSymAHmheZr-k6q9BNer65yZBrJTutxa38qap2Pi1-bzrGyw
https://doi.org/10.1075/btl.89.23lo269
https://doi.org/10.5565/rev/catjl.171
http://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/standard-english
http://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/standard-english
https://doi.org/10.1080/01434632.2019.1708918
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/72/Miliunaite_KK_72_straipsnis.pdf


Literatūra 695

1 3 2 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2000b: nuo senojo prie naujojo „Kalbos praktikos patarimų“ leidimo. – 
Lietuvių kalbotyros klausimai 42, 180–189. Prieiga: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithu-
anica/article/view/1276/1355

1 3 3 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2000c: Kalbos reiškinių vertinimo laipsniai „Kalbos patarėjuje“. – 
Kalbos kultūra 73, 24–35. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/73/Miliunaite_
KK_73_straipsnis.pdf

1 3 4 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2001: Kalbos reiškinių funkciniai tipai kalbos rekomendacijose. – 
Kalbos kultūra 74, 2001, 27–34. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/74/Miliu-
naite_KK_74_straipsnis.pdf

1 3 5 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2003: Kalbos reiškinių vertinimo laipsniai. – Acta Linguistica Lithu-
anica 48, 97–103.

1 3 6 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2004: Skolinių vertės motyvacija. Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba. 
Sud. jurgita girčienė. Vilnius: lietuvių kalbos instituto leidykla, 30–54.

1 3 7.  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2006a: Kodifikacijos ir vartosenos santykiai dabartinėje lietuvių 
kalboje. – Lituanistica 3 (67), 50–59.

1 3 8 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2006b: Kodifikacijos ir vartosenos santykių modelis. – Kalbos kultū-
ra 79, 9–27. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/79/Miliunaite_KK_79_straips-
nis_apie_kodifikacijos_ir_vartosenos_santyki.pdf

1 3 9 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2006c: Žodžių tvarka: normos ir jų pažeidimai. – Kalbos kultūra 79, 
173–196. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/79/Miliunaite_KK_79_straips-
nis_apie_zodziu_tvarka.pdf

14 0 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2007: Kodifikuotų normų keitimas: už ir prieš. – Kalbos kultūra 80, 
7–23. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/80/Miliunaite_KK_80_straipsnis.pdf

141 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2009: Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai. Vilnius: lie-
tuvių kalbos institutas.

14 2 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2011: Dėl vieno prijungiamųjų laiko sakinių su jungtuku kai varto-
senos atvejo. – Kalbos kultūra 84, 98–115. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straips-
niai/84/Miliunaite_KK_84_straipsnis.pdf

14 3 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2012: normų nestabilumo priežastys būvio konstrukcijose su veiks-
mažodžiu tapti. – Kalbos kultūra 85, 46–60. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straips-
niai/85/Miliunaite_KK_85_straipsnis.pdf

14 4 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2013: Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes? Vilnius: lie-
tuvių kalbos institutas.

14 5 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2014: naujieji kontaminaciniai dariniai lietuvių kalboje. – Acta Lin-
guistica Lithuanica 71, 246–264. Prieiga: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/ar-
ticle/view/930/1020

14 6 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2015: naujažodžių atranka ir pateikimas lietuvių kalbos naujažodžių 
duomenyne. – Leksikografija ir leksikologija 5, 161–184.

147.  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2017: Dėl terminų standartizacija, norminimas ir kodifikacija santykio 
dabartinėje norminamojoje kalbotyroje. – Bendrinė kalba 90, 1–33. http://www.bendrine-
kalba.lt/Straipsniai/90/Miliunaite_BK_90_straipsnis.pdf

14 8 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2018a: Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje. 
Vilnius: lietuvių kalbos institutas.

http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/1276/1355
http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/1276/1355
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/74/Miliunaite_KK_74_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/74/Miliunaite_KK_74_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/79/Miliunaite_KK_79_straipsnis_apie_kodifikacijos_ir_vartosenos_santyki.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/79/Miliunaite_KK_79_straipsnis_apie_kodifikacijos_ir_vartosenos_santyki.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/79/Miliunaite_KK_79_straipsnis_apie_zodziu_tvarka.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/79/Miliunaite_KK_79_straipsnis_apie_zodziu_tvarka.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/80/Miliunaite_KK_80_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/84/Miliunaite_KK_84_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/84/Miliunaite_KK_84_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/90/Miliunaite_BK_90_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/90/Miliunaite_BK_90_straipsnis.pdf


Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys696

14 9 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2018b: naujažodžių pateikimas ir paieškos galimybės lietuvių kalbos 
naujažodžių duomenyne. – Bendrinė kalba 91, 1–21. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/
Straipsniai/91/Miliunaite_BK_91_straipsnis.pdf

1 5 0 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2019a: Bendrinė lietuvių kalba Europos kalbų postandartizacijos 
kontekste. – Bendrinė kalba 92, 1–29. Doi: https://doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.10

1 5 1 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2019b: lūžis valstybinės lietuvių kalbos normų priežiūros sistemoje. – 
Baltu filoloģija XXViii (1), 123–139. Doi: https://doi.org/10.22364/bf.28.1.04

1 5 2 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2020a: neologijos terminija ir lietuvių kalbos naujažodžių duome-
nyno praktika. – Terminologija 27, 81–107. Doi: https://doi.org/10.35321/term27-04

1 5 3 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2020b: Pagrindiniai patariamieji lietuvių kalbos vadovai (žanro ypa-
tybės). – Bendrinė kalba 93, 1–33. Doi: https://doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.10

1 5 4 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2021a: Priesagos -ietis, -ė vediniai dabartinėje lietuvių kalboje: nor-
ma ir vartosenos pokyčiai. – Acta Linguistica Lithuanica 85, 293–318. iSSn 1648-4444 
(spausdintinis), iSSn 2669-218X (elektroninis). Doi: https://doi.org/10.35321/all85-15

1 5 5 .  M i l i ū n a i t ė  R i t a  2021b: new lexis in the interaction of languages and Cultures: the 
Case of Selfie in the lithuanian language. – Acta Baltico-Slavica 45, 1–20. Prieiga: https://
ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2587/7330. Doi: https://doi.org/10.11649/
abs.2587

1 5 6 .  M i l r o y  j a m e s ,  M i l r o y  l e s l e y  1999: Authority in Language: Investigating Standard 
English. 3rd ed.

1 5 7.  M i l r o y  j a m e s ,  M i l r o y  l e s l e y  2012: Authority in Language: Investigating Standard 
English. 4th ed. london / Boston: Routledge & K. Paul. Doi: https://doi.org/10.4324/9780203124666

1 5 8 .  M i l r o y  j a m e s ,  M i l r o y  l e s l e y  2017: Varieties and variation. The handbook of 
sociolinguistics. 2nd ed. f. Coulmas (ed.). Blackwell Publishing, 45–64.

1 5 9 .  M i t k e v i č i e n ė  a s t a  2020: ar terminų sinonimija yra trūkumas? – Bendrinė kalba 93. 
Doi: https://doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.01

16 0 .  M u r m u l a i t y t ė  D a i v a  2014: Priesagos -iklis naujadarų apibrėžčių sistemiškumas. – 
Bendrinė kalba 87, 1–17. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/89/Murmulaity-
te_BK_89_straipsnis.pdf

161 .  M u r m u l a i t y t ė  D a i v a  2016a: lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas ir naujadarų 
tyrimų perspektyvos. – Bendrinė kalba 89, 1–27. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/
Straipsniai/89/Murmulaityte_BK_89_straipsnis.pdf

16 2 .  M u r m u l a i t y t ė  D a i v a  2016b: naujieji asmenų pavadinimai darybos ir semantiniu 
aspektu. – Lietuvių kalba 10, 1–22. Prieiga: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/
view/22591/21824

16 3 .  M u r m u l a i t y t ė  D a i v a  2018: Kontaminacija ir lietuvių kalbos naujadara. – Kalba ir 
kontekstai 8 (1), 60–70. Prieiga: http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:31651794/
datastreams/Main/content

16 4 .  M u r m u l a i t y t ė  D a i v a  2019: lietuvių kalbos sudurtinių daiktavardžių naujadara ir bend-
rinės kalbos normos = new word formation of compound nouns and standard language norms 
in lithuanian. – Baltu filoloģija 28 (2), 107–122. Doi: https://doi.org/10.22364/bf.28.2.03

16 5 .  M u r m u l a i t y t ė  D a i v a  2020: naujųjų dūrinių analizės ir klasifikacijos galvosūkiai. – 
Acta Linguistica Lithuanica 82, 34–51. Prieiga: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuani-
ca/article/view/1023/1398. Doi: https://doi.org/10.35321/all82-02

https://doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.10
https://doi.org/10.22364/bf.28.1.04
https://doi.org/10.35321/term27-04
https://doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.10
http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica
https://doi.org/10.35321/all85-15
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2587/7330
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2587/7330
https://doi.org/10.11649/abs.2587
https://doi.org/10.11649/abs.2587
http://dx.doi.org/10.4324/9780203124666
https://doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.01
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/89/Murmulaityte_BK_89_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/89/Murmulaityte_BK_89_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/89/Murmulaityte_BK_89_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/89/Murmulaityte_BK_89_straipsnis.pdf
https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22591/21824
https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22591/21824
http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:31651794/datastreams/MAIN/content
http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:31651794/datastreams/MAIN/content
https://doi.org/10.22364/bf.28.2.03
http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/1023/1398
http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/1023/1398
https://doi.org/10.35321/all82-02


Literatūra 697

16 6 .  M u r m u l a i t y t ė  D a i v a  2021a: lietuvių kalbos naujažodžiai lyties išraiškos aspektu. – 
Lietuvių kalba 16, 51–69. Prieiga: https://www.journals.vu.lt/lietuviu-kalba/article/
view/24927/24771. Doi: https://doi.org/10.15388/lK.2021.3

16 7.  M u r m u l a i t y t ė  D a i v a  2021b: Naujažodžių darybos ir morfemikos tyrimų perspektyvos 
(Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno atvejis). Vilnius: lietuvių kalbos institutas. Doi: 
https://doi.org/10.35321/e-pub.16.naujadaros-tyrimu-perspektyvos

16 8 .  M u s t e i k i s  a u d r i u s  2016: Kaip stabdytas lietuvių kalbos nuopuolis. interviu su al-
donu Pupkiu. – Lietuvos žinios, 2016-10-05.

16 9 .  n a k t i n i e n ė  g e r t r ū d a  2002: Specialiosios leksikos pateikimas „Bendrinės lietuvių 
kalbos žodyne“. – Kalbos kultūra 75, 47–56.

17 0 .  n e k v a p i l  j i ř í  2010 [2008]: language cultivation in developed contexts. The Handbook 
of Educational Linguistics. B. Spolsky, f. M. Hult (eds.). Malden, oxford, Cartlton: Blackwell 
Publishing, 251–265.

17 1 .  n e v i n s k a i t ė  l a i m a  2013: Kam reklamai skoliniai? leksikos skoliniai reklamos teks-
tuose. – Taikomoji kalbotyra 3, 1–31. Prieiga: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalboty-
ra/article/view/17479/16651

17 2 .  n e v i n s k a i t ė  l a i m a  2019: nes taip kalba žurnalistai: kaip radijas ir tV veikia lietuvių 
kalbos pokyčius. – Darbai ir dienos 71, 83–100.

17 3 .  n g u y e n  D o n g  2021: Dialect variation insocial media. – Similar languages, varieties, 
and dialects: A computional perspective (Studies in Natural Language Processing). M. Zam-
pieri, P. nakov (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 204–218.

174 .  n u o l i j ä r v i  P i r k k o ,  Va a t t o v a a r a  j o h a n n a  2011. De-standardisation in Progress 
in finnish Society? – Standard Languages and Language Standards in a Changing Euro-
pe. t. Kristiansen, n. Coupland (eds.). oslo: novus Press, 67–74.

175 .  o d e n d a a l  g e r d a  2013: Restandardisation Defined as Democratising language Plan-
ning. – Stellenbosch Papers in Linguistics Plus 42, 183–203. Doi: https://doi.org/10.5842/42-0-165

176 .  P a j ė d i e n ė  j ū r a t ė  2021: neapibrėžiamieji laiko prieveiksmiai kažkada ir kada nors: 
reikšmės santykis ir vartosena. – Bendrinė kalba 94, 1–25. Prieiga:  https://journals.lki.lt/
bendrinekalba/article/view/2103/2203. Doi: https://doi.org/10.35321/bkalba.2021.94.01

17 7.  P a l i o n i s  j o n a s  1985: Kalbos mokslo pradmenys. Vilnius: Mokslas.
17 8 .  P a l i o n i s  j o n a s  2017: nihilistinis požiūris į lietuvių bendrinės kalbos kultūrą. – Metai 

12, 134–145.
17 9 .  P a r t r i d g e  E r i c  1979 [1933]: Slang to-day and yesterday. london: Routledge and Kegal 

Paul ltD.
18 0 .  P a u l a u s k i e n ė  a l d o n a  1994: Lietuvių kalbos morfologija. Vilnius: Mokslo ir enciklo-

pedijų leidykla.
181 .  P a u l a u s k i e n ė  a l d o n a  2006: Lietuvių kalbos morfologijos pagrindai. Kaunas: tech-

nologija.
18 2 .  P a u l a u s k i e n ė  a l d o n a ,  ta r v y d a i t ė  D a n u t ė  1986: Gramatikos normos ir da-

bartinė vartosena. Kaunas: Šviesa.
18 3 .  P a u l a u s k i e n ė  a l d o n a ,  ta r v y d a i t ė  D a n u t ė  1998: Žodyno normos ir dabartinė 

vartosena. Kaunas: Šviesa.
18 4 .  P a v i l i o n i s  R o l a n d a s  1973: Kalbos elementų klasifikacija ir semantika. – Kalbotyra 

24 (3), 35–42.

https://www.journals.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/24927/24771
https://www.journals.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/24927/24771
https://doi.org/10.15388/LK.2021.3
http://doi.org/10.35321/e-pub.16.naujadaros-tyrimu-perspektyvos
https://doi.org/10.5842/42-0-165
https://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2103/2203
https://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2103/2203
https://doi.org/10.35321/bkalba.2021.94.01


Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys698

18 5 .  P a ž ū s i s  l i o n g i n a s  2014: Kalba ir vertimas. Vilnius: Vilniaus universitetas.
18 6 .  P e t e r s  P a m  2006: English usage: prescription and description. – The Handbook of En-

glish Linguistics. B. arts, a. McMahon (eds.). Blackwell Publishing, 759–780.
18 7.  P i l l i è r e  l i n d a  2018: imposing a norm: the invisible marks of copy-editors. – Standar-

dising English: Norms and Margins in the History of the English Language. l. Pillière, 
W. andrieu, V. Kerfelec, D. lewis (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 251–276.

18 8 .  P i l l i è r e  l i n d a ,  l e w i s  D i a n a  2018: Revisiting standardisation and variation. – E-rea 
[En ligne], 15.2. Doi: https://doi.org/10.4000/erea.6391

18 9 .  P i r o č k i n a s  a r n o l d a s  1972: Dėl kilmininko ir galininko su bendratimi vartojimo 
tikslo aplinkybei reikšti. – Baltistica, 1 priedas, 131–134.

19 0 .  P i r o č k i n a s  a r n o l d a s  1986: Jono Jablonskio kalbos taisymai. Kaunas: Šviesa.
191 .  P l o k š t y t ė  D o v i l ė  2016: Naujos reikšmės ir jų semantinė motyvacija. Bakalauro darbas. 

Vilnius: Vilniaus universitetas.
19 2 .  P o p l a c k  S h a n a ,  j a r m a s z  l i d i a - g a b r i e l a  e t  a l .  2015: Poplack Shana, jarmasz 

lidia-gabriela, Dion nathalie, Rosen nicole. Searching for Standard french: the construc-
tion and mining of the Recueil historique des grammaires du français. – Journal of Histo-
rical Sociolinguistics 1 (1), 13–55. Doi: https://doi.org/10.1515/jhsl-2015-0002

19 3 .  P r a l e i k a  a i d a n a s  2022: Politologas: praėjusius metus pasaulyje ir lietuvoje pažymė-
jo spartėjanti globalizacija. [interviu su politologu andriumi Švarpliu]. – alfa.lt, 2021-01-01. 
Prieiga: https://www.alfa.lt/aktualijos/politika/politologas-praejusius-metus-pasaulyje-ir-lie-
tuvoje-pazymejo-spartejanti-globalizacija/241422/

19 4 .  P u p k i s  a l d o n a s  1980: Kalbos kultūros pagrindai. Vilnius: Mokslas.
19 5 .  P u p k i s  a l d o n a s  2005: Kalbos kultūros studijos. Vilnius: gimtasis žodis.
19 6 .  P u p k i s  a l d o n a s  2016: Lietuvių kalbos sąjūdis 1968–1988 m. Vilnius: lietuvių kalbos 

institutas.
19 7.  P u p k i s  a l d o n a s  2017: Standartinė kalba? – Bendrinė kalba 90, 1–16. Prieiga: http://

www.bendrinekalba.l/Straipsniai/90/Pupkis_BK_90_straipsnis.pdf 
19 8 .  P u p k i s  a l d o n a s  2019: Ypatingoji Vilniaus miesto tartis – fikcija ar tikrovė? – delfi.lt, 

2019-09-05. Prieiga: https://www.delfi.lt/miestai/vilnius/ypatingoji-vilniaus-miesto-tartis-fik-
cija-ar-tikrove.d?id=82170237 (žiūrėta 2021-06-12).

19 9 .  P u t i l i n a  o k s a n a  2013: innovative processes in the present-day English language in 
comparison with Ukrainian one: innovations and pseudo-innovations. – Linguistic Studies 
26, 18–24.

2 0 0 .  R a d ž v i l a s  V y t a u t a s  2022: anti-sausio 13-oji. – propatria.lt, 2022-02-06. Prieiga: 
http://www.propatria.lt/2022/02/vytautas-radzvilas-anti-sausio-13-oji.html

2 01 .  R a z a u s k a s  D a i n i u s  2008: Dėl sekančio klausimo. – Kalbos kultūra 81, 224–235.
2 0 2 .  R e n n e r  V i n c e n t  2018: Structural borrowing in word-formation: an exploratory over-

view. – SKASE Journal of Theoretical Linguistics. University library of Prešov University, 
15 (2), 2–12.

2 0 3 .  R e n n e r  V i n c e n t  2022: Blending. Wiley Blackwell companion to morphology. P. ackema, 
S. Bendjaballah, E. Bonet, a. fábregas (eds.). Hoboken, nj: Wiley. Prieiga: https://www.
academia.edu/50822727/Blending

2 0 4 .  R y k l i e n ė  a s t a  2000: nauji nekaitomi žodžiai dabartinėje lietuvių kalboje. – Acta 
Linguistica Lithuanica 42, 22–32. Prieiga: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/
article/view/1265/1345

https://doi.org/10.4000/erea.6391
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Historical-Sociolinguistics-2199-2894
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Historical-Sociolinguistics-2199-2894
http://dx.doi.org/10.1515/jhsl-2015-0002
https://www.alfa.lt/aktualijos/politika/politologas-praejusius-metus-pasaulyje-ir-lietuvoje-pazymejo-spartejanti-globalizacija/241422/
https://www.alfa.lt/aktualijos/politika/politologas-praejusius-metus-pasaulyje-ir-lietuvoje-pazymejo-spartejanti-globalizacija/241422/
http://www.bendrinekalba.l/Straipsniai/90/Pupkis_BK_90_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.l/Straipsniai/90/Pupkis_BK_90_straipsnis.pdf
https://www.delfi.lt/miestai/vilnius/ypatingoji-vilniaus-miesto-tartis-fikcija-ar-tikrove.d?id=82170237
https://www.delfi.lt/miestai/vilnius/ypatingoji-vilniaus-miesto-tartis-fikcija-ar-tikrove.d?id=82170237
http://www.propatria.lt/2022/02/vytautas-radzvilas-anti-sausio-13-oji.html
http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/1265/1345
http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/1265/1345


Literatūra 699

2 0 5 .  R i m k u t ė  E r i k a  2011: Morfologiškai neadaptuotų daiktavardžių giminė. – Kalbos kul-
tūra 87, 1–13. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/87/Rimkute_BK_87_straips-
nis.pdf

2 0 6 .  R i m k u t ė  E r i k a  2014: ar vis dar aktualus didžiųjų kalbos klaidų sąrašas? Vertinių 
atvejis. – Bendrinė kalba 87, 1–13. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/87/
Rimkute_BK_87_straipsnis.pdf

2 0 7.  R i m k u t ė  E r i k a  2015: Dar kartą apie Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo žodyno klaidas: 
semantizmai. – Bendrinė kalba 88, 1–16. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/88/
Rimkute_BK_88_straipsnis.pdf

2 0 8 .  R i m k u t ė  E r i k a ,  R a i ž y t ė  j ū r a t ė  2010: Morfologinis skolinių adaptavimas lietuvių 
kalboje. – Lietuvių kalba 4, 1–12. Prieiga: https://www.journals.vu.lt/lietuviu-kalba/article/
view/22861/22134. Doi: https://doi.org/10.15388/lK.2010.22861

2 0 9 .  R i n k a u s k i e n ė  R e g i n a  2003: Priebalsinio kamieno daiktavardžiai uteniškių tarmėje. – 
Žmogus ir žodis 1 (5), 37–42.

210 .  R o s s e e l  l a u r a  e t  a l .  2020: Rosseel laura, franco Karlien, Roethlisberger Melanie. 
Extending the Scope of lectometry. – Zeitschrift Fur Dialektologie Und Linguistik 87 (2), 
131–143. Doi: https://doi.org/10.25162/zdl-2020-0005

211 .  R u d z e v i č i u s  P o v i l a s  2005: Svetimybių vartojimo polinkiai lietuvių kalbos tekstyne. – 
Kalbos kultūra 78, 210–218. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/78/Rudzevi-
cius_KK_78_straipsnis.pdf

21 2 .  R u e t t e  to m  e t  a l .  2016: Ruette tom, Ehret Katharina, Szmrecsanyi Benedikt. a lec-
tometric analysis of aggregated lexical Variation in Written Standard English with Se-
mantic Vector Space Models. – International Journal of Corpus Linguistics 21 (1), 48–79.

21 3 .  R u t k i e n ė  l i n a  2019: Hibridiniai statybos terminijos dūriniai su klasikiniais prepozi-
ciniais sietiniais kamienais. – Terminologija 26, 140–161. Prieiga: https://journals.lki.lt/
terminologija/article/view/381/460. Doi: https://doi.org/10.35321/term26-07

214 .  S a b a l i a u s k a s  a l g i r d a s  1970: Šimtas kalbos mįslių. Vilnius: Vaga.
21 5 .  S a k a l a u s k i e n ė  V i l i j a  2010: Dialektizmų atranka dabartinės ir bendrinės lietuvių 

kalbos žodynuose. – Leksikografija ir leksikologija 2. Vilnius: lietuvių kalbos institutas, 
295–305.

216 .  S a n d ø y  H e l g e  2011: language Culture in norway: a tradition of Questioning Standard 
language norms. – Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. 
t. Kristiansen, n. Coupland (eds.). oslo: novus Press, 119–126.

217.  S c h n e i d e r  E d g a r  W.  2018: investigating historical variation and change in written 
documents. The Handbook of Language Variation and Change. 2nd ed. j. K. Chambers, 
n. Schilling (eds.). Wiley Blackwell, 57–81.

218 .  S e m ė n i e n ė  l o r e t a  2003: Būdvardžio derinimas ir būdvardžio bevardės giminės pro-
blema. – Acta Linguistica Lithuanica 48, 119–136.

219 .  S i m o n a i t y t ė  V i d a  1979: Priesagos -ietis, -ė daiktavardžiai tarybinių metų raštų kal-
boje. – Kalbos kultūra 36, 38–44. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/36/Si-
monaityte_KK_36_straipsnis.pdf

2 2 0 .  S l i ž i e n ė  n i j o l ė ,  Va l e c k i e n ė  a d e l ė  1992: Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba. 2-as 
pataisytas leid. Vilnius: Mokslas.

http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/87/Rimkute_BK_87_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/87/Rimkute_BK_87_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/88/Rimkute_BK_88_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/88/Rimkute_BK_88_straipsnis.pdf
https://doi.org/10.15388/LK.2010.22861
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS3275702&context=L&vid=Lirias&lang=en_US&tab=default_tab
https://doi.org/10.25162/zdl-2020-0005
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/78/Rudzevicius_KK_78_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/78/Rudzevicius_KK_78_straipsnis.pdf
https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/381/460
https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/381/460
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/36/Simonaityte_KK_36_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/36/Simonaityte_KK_36_straipsnis.pdf


Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys700

2 21 .  S m a k m a n  D i c k  2016: the standard language. from construct of authorities to sociolect 
of a dominant community. – Proceedings of the Symposium on East-West Historical and 
Comparative Studies in Standard Norms in Written Language. K. Hara, P. Heinrich (eds.). 
tokyo: joshibi University of art and Design, 79–97.

2 2 2 .  S m a k m a n  D i c k ,  B a r a s a  S a n d r a  n .  2016: Defining ‚Standard‘: towards a Cross-cul-
tural Definition of the language norm. – Prescription and Tradition in Language. Esta-
blishing Standards across Time and Space. i. tieken-Boon van ostade, C. Percy (eds.). 
Bristol/Buffalo, nY/toronto: Multilingual Matters, 23–38.

2 2 3 .  S m e t o n a  a n t a n a s  2021: Dėl įtakoti. – Lietuvių kalba 16, 98–110. Prieiga: https://www.
journals.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/24705/24775. Doi: https://doi.org/10.15388/lK.2021.5

2 2 4 .  S m e t o n a  a n t a n a s ,  K u č i n s k a i t ė  E g l ė  2015: Priešdėlio da- kilmės ir taisymo 
motyvų klausimu. – Leksikografija ir leksikologija 5, 349–390.

2 2 5 .  S m e t o n i e n ė  i r e n a ,  S m e t o n a  a n t a n a s ,  Va l o t k a  a u d r i u s  2016: Dėl stan-
dartinės kalbos termino. – Lietuvių kalba 10, 1–14. Prieiga: https://www.zurnalai.vu.lt/lie-
tuviu-kalba/article/view/22587. Doi: https://doi.org/10.15388/lK.2016.22587

2 2 6 .  S p i t z e  g l e n n a  e t  a l .  1994: Spitze, glenna; logan, john R.; joseph, genevieve; lee, 
Eunju. Middle generation Roles and the Well-being of Men and Women. – Journal of Ge-
rontology 49 (3), S107–S116. Doi: https://doi.org/10.1093/geronj/49.3.S107

2 2 7.  S t a m e n o v  C h r i s t o  2015: Borrowing word-formation: -ing suffixation and blending in 
Bulgarian. – Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics 40 (3), 163–197.

2 2 8 .  S t i c k e l  g e r h a r d  2010: the evolution of a European language: Standard german. – 
Bendrinė kalba 83, 119–131. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/83/Stickel_
KK_83_straipsnis.pdf

2 2 9 .  S t o e c k l e  P h i l i p p ,  S v e n s t r u p  C h r i s t o p h  H a r e  2011: language variation and 
(de-) standardisation processes in germany. – Standard languages and language standards 
in a changing Europe. t. Kristiansen, n. Coupland (eds.). oslo: novus Press, 83–90.

2 3 0 .  S t o š k u s  K r e s c e n c i j u s  2022: gimtosios kalbos niekintojai turi stovėti prie gėdos 
stulpo! – respublika.lt, 2022-01-23. Prieiga: https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomo-
nes_ir_komentarai/bus_isklausyta/krescencijus-stoskus-gimtosios-kalbos-niekintojai-tu-
ri-stoveti-prie-gedos-stulpo/

2 31 .  S t r a a i j e r  R o b i n  2015: The Hyper Usage Guide of English database User Manual. 
leiden. Prieiga: https://bridgingtheunbridgeable.files.wordpress.com/2015/02/huge-manu-
al-2015.pdf (žiūrėta 2021-08-30).

2 3 2 .  S t u n d ž i a  B o n i f a c a s  2014: Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija. Vilnius: Vilniaus 
universitetas.

2 3 3 .  S t u n ž i n a s  R o b e r t a s  2017: Europos Sąjungos kibernetinio saugumo terminai su dėme-
niu kibernetinis, (-ė): reikšmės, kilmė, sinonimija ir variantai. – Terminologija 24, 145–163. 
Prieiga: https://journals.lki.lt/terminologija/article/download/492/581

2 3 4 .  S u b a č i u s  g i e d r i u s .  2019: Bendrinės lietuvių kalbos demotikavimo etapas. – Kultūros 
barai 5, 8–11.

2 3 5 .  Š u k y s  j o n a s  1993: Dėl veiksmažodžių su -avoti. – Gimtoji kalba 2, 3–6.
2 3 6 .  Š u k y s  j o n a s  1998: Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir normos. Kau-

nas: Šviesa.
2 3 7.  Š u k y s  j o n a s  2001: Lietuvių kalba. Kalbos kultūra. Vadovėlis Xi klasei. Kaunas: Šviesa.

https://www.journals.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/24705/24775
https://www.journals.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/24705/24775
https://doi.org/10.15388/LK.2021.5
https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22587
https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22587
https://doi.org/10.15388/LK.2016.22587
https://doi.org/10.1093/geronj/49.3.S107
https://bridgingtheunbridgeable.files.wordpress.com/2015/02/huge-manual-2015.pdf
https://bridgingtheunbridgeable.files.wordpress.com/2015/02/huge-manual-2015.pdf
https://journals.lki.lt/terminologija/article/download/492/581


Literatūra 701

2 3 8 .  Š u k y s  j o n a s  2002: Kalbos taisymų sąvadai ir mokykla. – Gimtasis žodis 12, 7–12.
2 3 9 .  Š u k y s  j o n a s  2003: Kalbos kultūra visiems. Kaunas: Šviesa.
2 4 0 .  ta a v i t s a i n e n  i r m a ,  M e l c h e r s  g u n n e l  1999: Writing in nonstandard English: 

introduction. – Writing in Nonstandard English. i. taavitsainen, g. Melchers, P. Pahta (eds.). 
amsterdam / Philadelphia: john Benjamins, 1–26.

2 41 .  ta g l i a m o n t e  S a l i  a .  2006: Analysing Sociolinguistic Variation. Cambridge: Cambrid-
ge University Press.

2 4 2 .  ta g l i a m o n t e  S a l i  a .  2011: Variationist sociolinguistics: Change, observation, inter-
pretation. Wiley-Blackwell.

2 4 3 .  ta m u l i o n i e n ė  a u r e l i j a  2019: Mokinių požiūris į lietuvių kalbą: ryšys tarp kalbos 
vartojimo, mokymo ir mokymosi. – Bendrinė kalba 92, 1–20. Prieiga: http://www.ben-
drinekalba.lt/Straipsniai/92/tamulioniene_BK_92_ straipsnis.pdf. Doi: doi.org/10.35321/
bkalba.2019

2 4 4 .  t i e k e n - B o o n  v a n  o s t a d e  i n g r i d  2018: introduction. English usage guides: His-
tory, Advice, Attitudes. ingrid tieken-Boon van ostade (ed.). oxford: oxford University 
Press, 1–10.

2 4 5 .  t i e k e n - B o o n  v a n  o s t a d e  i n g r i d  2020: Describing prescriptivism. Usage guides 
and usage problems in British and American English. london and new York: Routledge.

2 4 6 .  U m b r a s a s  a l v y d a s  2018: asmenų pavadinimai kompiuterijos žodynuose. – Termi-
nologija 25, 107–127.

2 47.  Vo g e l  S a r a ,  g a r c í a  o f e l i a  2017: translanguaging. Oxford Research Encyclopedia 
of Education. oxford: oxford University Press. https://oxfordre.com/education/view/10.1093/
acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-181 (žiūrėta 2021-10-31).

2 4 8 .  U r b u t i s  V i n c a s  2009: Žodžių darybos teorija. 2-as leid. Vilnius: Mokslo ir enciklope-
dijų leidybos institutas.

2 4 9 .  U r n ė ž i ū t ė  R i t a  [kalbėjosi] 2014: taisyklingos kalbos niekas neatšaukė. interviu su 
aurelija Dvylyte, Rita Miliūnaite, jūrate Palionyte, Donatu Smalinsku, Daiva Vaišniene. – 
Gimtoji kalba 2, 18–26.

2 5 0 .  Va i c e k a u s k i e n ė  l o r e t a  2007: Naujieji lietuvių kalbos svetimžodžiai. Vilnius: lietu-
vių kalbos institutas.

2 5 1 .  Va i c e k a u s k i e n ė  l o r e t a  2009: Postmodernioji dvikalbystė: tautinės kalbos ir anglų 
kalba reklamoje. – Kalbos kultūra 82, 110–125. Prieiga: http://www.bend rinekalba.lt/
Straipsniai/82/Vaicekauskiene_KK_82_straipsnis.pdf

2 5 2 .  Va i c e k a u s k i e n ė  l o r e t a ,  Č i č i r k a i t ė  R a m u n ė  2011: Vilniaus klausimas ben-
drinės lietuvių kalbos sampratose: metalingvistinių vilniečių komentarų tyrimas. – Darbai 
ir dienos 56, 57–76.

2 5 3 .  V a i c e k a u s k i e n ė  l o r e t a ,  D a b a š i n s k i e n ė  i n e t a ,  K a m a n d u l y t ė -
M e r f e l d i e n ė  l a u r a  2013: naujųjų skolinių kaitybinio ir darybinio adaptavimo modelių 
produktyvumas. – Taikomoji kalbotyra 3, 1–27. Prieiga: https://www.zurnalai.vu.lt/taiko-
mojikalbotyra/article/view/17473/16648

2 5 4 .  Va i č i u l y t ė - S e m ė n i e n ė  l o r e t a  2014: Dabartinės lietuvių kalbos linksnių varian-
tiškumas: įnagininko, kaip konkuruojančio linksnio, pavyzdžiu. Vilnius: lietuvių kalbos 
institutas.

https://www.cambridge.org/core/books/analysing-sociolinguistic-variation/0FE43D4BBB399BB3A4C4BB335C1D1488
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/92/Tamulioniene_BK_92_ straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/92/Tamulioniene_BK_92_ straipsnis.pdf
https://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-181
https://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-181
https://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-181
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/82/Vaicekauskiene_KK_82_straipsnis.pdf
http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/82/Vaicekauskiene_KK_82_straipsnis.pdf
https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/17473/16648
https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/17473/16648


Į va i ruoja n t ys i r nauj i l i et u v i ų k a l bos r e išk i n i a i X X i a .  pr a dž ioj e:  sist e m at i k a i r pok yči ų k ry p t ys702

2 5 5 .  Va i č i u l y t ė - S e m ė n i e n ė  l o r e t a  2016: Daiktavardžio pagalba įnagininko deseman-
tizacija. – Acta Linguistica Lithuanica 74, 9–39. Prieiga: https://journals.lki.lt/actalinguis-
ticalithuanica/article/view/873/964

2 5 6 .  Va l i u l y t ė  E l e n a  1998: Dabartinės lietuvių kalbos sintaksiniai sinonimai. Vilnius: Moks-
lo ir enciklopedijų leidybos institutas.

2 5 7.  Va s i l i a u s k i e n ė  V i r g i n i j a  2008: Lietuvių kalbos žodžių tvarka XVI–XIX a. Atribu-
tinės frazės. Vilnius: lietuvių kalbos institutas.

2 5 8 .  Va s k e l a i t ė  R a m u n ė  2011: Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena. – Kalbos 
kultūra 84, 60–97. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/84/Vaskelaite_KK_84_
straipsnis.pdf

2 5 9 .  Va s k e l a i t ė  R a m u n ė  2001: nelietuviškų nekaitomų žodžių sintaksiniai vaidmenys. – 
Kalbos kultūra 74, 43–52. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/74/Vaskelaite_
KK_74_straipsnis_apie_nelietuvisku_nekaitomu_zodziu_sintaksinius_vaidmenis.pdf

2 6 0 .  Va s k e l i e n ė  j o l a n t a  2000: Darybiniai sinonimai. Šiauliai: Šiaulių universitetas.
2 61 .  Va s k e l i e n ė  j o l a n t a  2012: Žodynų nefiksuotų darinių funkcionavimas Ričardo gave-

lio kūriniuose. – Filologija: mokslo darbai 17, 145–162.
2 6 2 .  Va s k e l i e n ė  j o l a n t a  2013: Darybinių sinonimų, darybinių variantų ir paronimų panašu-

mai bei skirtumai. – Žmogus ir žodis: Didaktinė lingvistika. 15 (1), 206–214.
2 6 3 .  Va s k e l i e n ė  j o l a n t a  2014: Dėl veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko moteriškosios 

giminės dalyvių raiškos. – Res Humanitariae 16, 360–376. Doi: https://doi.org/10.15181/
rh.v0i16.1030

2 6 4 .  Va s k e l i e n ė  j o l a n t a  2022: Dėl bendrašaknių lietuvių kalbos daiktavardžių su priesa-
gomis -(i)acija ir -imas. – Respectus Philologicus 41, 94–106. Doi: https://doi.org/10.15388/
RESPECtUS.2022.41.46.111

2 6 5 .  V l a d a r s k i e n ė  R a s u o l ė  2004: Pora keblesnių derinimo atvejų administracinėje kal-
boje. – Kalbos kultūra 77, 46–55. Prieiga: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/77/Vla-
darskiene_KK_77_straipsnis.pdf

2 6 6 .  V l a d a r s k i e n ė  R a s u o l ė  2021: leksikos pokyčiai administracinėje lietuvių kalboje. – 
Bendrinė kalba 94, 1–16. Prieiga: https://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2144

2 6 7.  V l a d a r s k i e n ė  R a s u o l ė ,  Z e m l e v i č i ū t ė  P a l m i r a  2022: Lietuvių kalbos rašyba. 
Taisyklės, komentarai, patarimai. Vilnius: Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Prieiga: 
https://www.vlkk.lt/media/public/lietuviu_kalbos_rasyba.pdf

2 6 8 .  Vo g l  U l r i k e  2012: Multilingualism in a standard language culture. Standard Languag-
es and Multilingualism in European History. M. Hüning, U. Vogl, o. Moliner (eds.). am-
sterdam / Philadelphia: john Benjamins Publishing Company, 1–42. Doi: https://doi.
org/10.1075/mdm.1.02vog

2 6 9 .  Vo s y l y t ė  K l e m e n t i n a  1978: Veiksmažodžio sekti reikšmės. – Kalbos kultūra 35, 
48–50.

2 7 0 .  Z b r ó g  P i o t r  2018: jak naukowo zbadać normę językową – zagadnienia wstępne. – 
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Variable and New Phenomena 
of Contemporary Lithuanian 
at the Start of the 21st 
Century: Systemization 
and Trends of Change

Summary

as pointed out by David Crystal, language change is unpredictable: we can be aware of 
our linguistic past and record the change after it has already happened, but no one is 
able to predict our linguistic future (Crystal 1996: 15). nevertheless, if we have language 
data from different periods and compare them, we may try to grasp at least the most 
general directions and trends in language change. 

over the past decade, the lithuanian-speaking linguistic community demonstrated 
substantial changes in its linguistic attitudes and language ideologies; the variability of 
language usage is growing; the codification of standard language norms is being revised. 
the above changes encouraged to rethink the traditional concept of standard language, 
its relationship with other national language varieties and other languages in the frame-
work of this monograph, which draws on the data of Standard lithuanian usage accu-
mulated since 2010. 

Hypotheses are put forth as to why certain changes of language usage are taking 
place, what may influence the rise of certain tendencies, competitive relationships between 
variants, and the emergence of new phenomena. the investigation into language change 
rests on the proposition that there are two areas that conditionally underpin every living 
language: a rather stable language nucleus and a volatile, marginal area. the variable 
and new language phenomena (hereinafter – VnlP) constitute the unstable stratum of 
the standard language, which, in contrast to the nucleus, tends to be more responsive to 
external factors, i.e., life changes and needs of a linguistic community.

the monograph gives a systemic approach towards the changeable stratum of con-
temporary Standard lithuanian usage. it systemizes the key phenomena of the change-
able language stratum relating to standard language norms from two standard language 
development periods, i.e., the 2nd half of the 20th century and the beginning of the 21st 
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century. the sources of language recommendations from the earlier standard language 
development period and the inventory of phenomena provided by them are required as 
the point of departure in an effort to establish the trends, type and scope of the variable 
and newly emerging language phenomena in the contemporary usage of the early 21st 
century and to reveal the relationship between codified norms and contemporary usage. 
the monograph aims to answer two questions: 1) How to systemize something that is 
varied and subject to renewal? 2) What changes have been most conspicuous in the 
lithuanian language during roughly the past decade and how they occurred?   

the studies in the field of language variation encompass a wide array of theoretical 
and practical aspects: identity and classification of language variants, their functioning 
in language usage, mutual competition, language changes, relationship with language 
norms, language planning, etc. this book is a continuation of the monograph Variants of 
Contemporary Lithuanian Language Usage published in 2009. the earlier book introduced 
the concept of the variant of usage, described the features of multilayered usage as the 
medium for the functioning of variants, specified variation types, and drew the reference 
points for the classification of variants. in this monograph, the research of language 
variation is no longer based on the general scope of language usage but on specific lan-
guage phenomena: their classification is further developed and updated; its description 
is provided. Hence, there are definitely certain links with the first monograph: whenev-
er necessary, the author comes back to the previous statements, which are further detailed; 
nevertheless, new data on language usage (collected since 2010) are in use. Certain chap-
ters make use of the text from the previous articles on this topic published by the author, 
which is expanded with new data and figures. the monograph draws on the latest devel-
opments in the theory of language variation. the third wave in sociolinguistic studies, 
which gathered pace at the outset of the 21st century (Eckert 2012: 93–98; Mclelland 
2020: 109–124), also stirred up the third wave in standardization (prescriptive or, accord-
ing to the lithuanian terminology, normative linguistics) research (Milroy, Milroy 2012: 
4; Curzan 2014: 9; Poplack, jarmasz et al. 2015: 13–55; Beal 2018: 1–30; ayres-Bennett 
2021: 44). it is an impetus to approach language variation not only as a reflection of 
social diversity but also as a resource of linguistic expression used in various social 
practices – in constructing social roles, identities. 

the monograph consists of the introduction and three chapters, which are subdivid-
ed into sections, subsections, and sub-subsections. it ends with the conclusions and ref-
erences. the underlying idea of the monograph is to investigate the phenomenon of the 
changing contemporary standard language by moving from the most specific phenome-
na of language usage and their changes to more general aspects, i.e., the specific features 
of the dynamics of the standard language as a variety of the national language, in order 
to reveal the relationship and trends of these micro and macro changes. 

The Introduction describes the research object, aim and objectives, presents the 
main scientific concepts used in the research, and provides theoretical and methodolog-
ical approaches. 
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the research object consists of two parts:
1)  variable phenomena – the variants competing in language usage, as well as the 

phenomena, which occasionally tend to differentiate and step outside the relationship 
of variation:
a)  fluctuating, unstable norms of standard language (i.e. norm variants);
b)  non-standard phenomena competing with standard language norms in language 

usage (i.e., non-standard variants);
2)  new phenomena in language usage (not recorded in the selected sources of language 

recommendations).
the research aim is to establish a methodological framework for the quantitative and 
qualitative analysis of the most characteristic variable phenomena in the usage of Stan-
dard lithuanian, to provide a systematic compendium of these phenomena, and to deter-
mine the main directions in the trends and changes of standard language usage. it is 
noteworthy that the classification of VnlP is based solely on the needs of the research 
addressing the variation of language phenomena, its relationship with the norm and 
change by not expanding to other aims and possibilities of classification.

the research objectives are grouped under three aspects:
1)  theoretical approaches: to provide the theoretical principles that prevail in the 

theoretical literature on the changes in the synchronic cross-section of contemporary 
languages relating to variable language phenomena, their functioning in language 
usage, and the codification of standard language norms; to describe the concepts 
pertinent to the dynamics of the standard language as a language variety;

2)  systemization: to systemize the main variable and new lexical and grammatical 
phenomena functioning in contemporary Standard lithuanian usage:
a)  to compile the inventory of VnlP;
b)  to establish the principles for the classification of VnlP; 
c)  to identify and describe the main systemic and functional types of VnlP;
d)  to devise a systematic compendium of VnlP;

3)  trends of change: to conduct a comparative analysis of the variable VnlP record-
ed in the sources of language recommendations under study and functioning in 
language usage and to determine the most characteristic development trends and 
the type of changes in the context of dynamics of the standard language as a lan-
guage variety.

Research relevance and novelty. language changes demonstrating variation and inno-
vations in language phenomena are a popular field of linguistic and sociolinguistic research 
worldwide, especially from the second half of the 20th century. this research, which also 
includes the aspect of language norms, gathered pace at the end of the 20th century 
when, driven by the widespread use of standard languages in Europe, European states 
started witnessing similar processes of dialect and standard language convergence and 
the de-standardization of standard languages. a question is posed as to what situation 
European standard languages are currently in and what their likely future is. the data 
of language usage of different levels and the attitudes of linguistic communities show 
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that European standard languages are transitioning into the period of post-standardiza-
tion (ayres-Bennett 2021: 27–64).

a great many of theoretical insights and empirical studies appeared at the outset of 
the 21st century (Deumert 2010: 343–264; Stoeckle, Svenstrup 2011: 83–90; aitchison 
2013; linn 2013: 368–369; ghyselen et al. 2016: 75–91; Kristiansen 2016: 93–117; Miliūnaitė 
2019a: 1–29 [more references are given therein]; ayres-Bennett 2021: 27–64), which ad-
dressed the causes, type, trends and scope of these changes. Media language and its 
changes also draw extensive scholarly attention, as it is one of the major spheres of 
standard language usage and direct impact on the society’s language and linguistic at-
titudes (androutsopoulos 2014: 3–48). at the same time, the previous sociolinguistic 
axioms according to which the media has no impact on systemic language change and 
its written form is not even an object of sociolinguistics are denounced (see tagliamon-
te 2011: 314–344; androutsopoulos 2014: 13–18).

online discussion forums and blogs, which gained popularity in the first decade of 
the 21st century, and social networks, which came into vogue in the second decade of 
the century and play an important role in the communication of a linguistic community, 
are definitely an important driving force in the dissemination of linguistic innovations 
and the formation of linguistic attitudes, as well as the study of the new-type (electron-
ic) written language usage (cf. Schneider 2018: 58–59). two opposite processes are said 
to take place – the ongoing standardization of standard languages (and the rapid language 
technology development as its driving factor) and the newly emerging de-standardization 
of this variety (see Dovalil 2020: 177–196). these processes determine the norms of dif-
ferent types: 1) unified, prevailing codified norms of standard languages and 2) newly 
emerging, variable and non-fixed norms (cf. Deumert 2010: 244). this relates to the in-
teraction of different varieties of a single language and several languages. in lithuanian 
linguistics, the processes of de-standardization of the standard language have not until 
now been investigated in a systematic manner.  generally speaking, the studies in the 
field of language variation, change and innovations are required for comparative study 
purposes in an effort to reveal and evaluate the similarities and differences of these 
processes across languages. 

the latest methodologies in language variation research rest upon large amounts of 
accumulated data on language usage (text and speech corpora) demonstrating the vari-
ation characteristic of different ‘lects’ (dialects, regiolects, national varieties, registers, 
styles, idiolects, etc.) (geeraerts 2005: 168). the third wave of sociolinguistic and stan-
dardization studies provides a new perspective on variation and standardization (Eckert 
2012: 93–98; Mclelland 2020: 109–124). the resources of different language varieties and 
different languages provide variable combinations of language phenomena to daily usage. 
Language variation is no longer a barrier to communication but a way to create one’s 
identity in different social contexts (Deumert 2010: 244).

these processes necessitate a new look at language variation, standard language 
and its norms and allow us to discover new aspects of research. Standard lithuanian has 
undergone prominent changes since the late 20th century. a new methodological frame-
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work is required for their systematic analysis. Drawing on foreign studies, the monograph 
is looking for ways to systemize and methodologically describe more important cases of 
variation in contemporary language usage and to determine the starting points of more 
prevalent linguistic innovations and the directions of their dissemination. Hence, it is a 
qualitative study of variation and innovations in public language usage, providing a good 
ground for subsequent quantitative studies. a distributive analysis is applied to identify 
language variants, whereas the comparative analysis of data from different sources is 
used to identify the changes.   

Recent decades brought a new aspect into the research of language variation and stan-
dard language development (Milroy, Milroy 2012: 4; Curzan 2014: 9; Poplack, jarmasz et al. 
2015: 13–55; Beal 2018: 1–30; ayres-Bennett 2021: 44), which was not previously regarded 
an important factor in language change: the impact of standardizing activity on language 
and the development of its norms. the monograph also puts more emphasis on this aspect: 
it is vital for the studies addressing the change of Standard lithuanian. in contrast to certain 
other European languages, such as Standard English, standardization is not the work done 
by isolated individuals but an institutionalized and organized activity. 

the main theoretical principles on language variation and innovations are formu-
lated in the introduction. the concepts relating to this object are defined: normative 
linguistics, standard language, substandard, public usage, variation, variants, language 
norm, codification. What is more, the range of concepts was expanded with regard to the 
latest sociolinguistic and standardization studies at the European and global level with 
a focus on the dynamics of a standard language as a variety. thus, language variation 
and change are viewed from the perspective of the functioning of standard language 
norms and their variation in language usage.

Substandard is a new concept in lithuanian normative linguistics. the hypothesis of 
the formation of the substandard in the lithuanian language and its relationship with the 
standard language put forward in the monograph is important for the subsequent studies 
on the interaction of the standard language and other varieties of the national language. 
in this context, the substandard is considered a variety, which is valued less favourably 
than the standard (standard language) and the distinguishing features of which are con-
sidered by the linguistic community as inferior to the prestige variety, i.e., standard lan-
guage. Based on the three dimensions of variation – geographic variation (dialects), social 
variation (sociolects) and variation by a communicative situation (functiolects) – standard 
language occupies the highest neutral position in the overall hierarchy of language vari-
eties. it is usually passively used (understood) by the whole linguistic community, but it 
is actively created and maintained by its (most educated) segment only. the substandard, 
on the contrary, is created and maintained by almost the whole linguistic community.

I. The first chapter “Developing the systemization of variable and new language 
phenomena” describes the sources of the research data – language recommendations 
and the facts of current usage. it also discusses the difficulties in the classification of 
these data, investigates the basics of classification, and elaborates on the structure of the 
compendium of VnlP. 
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Research data. two essential things are required to determine the change taking 
place in the norms functioning in the usage of Standard lithuanian. first of all, we have 
to select the point of departure from which the changes are to be recorded. for that 
matter, the study makes use of the main sources of recommendations for the usage of 
Standard lithuanian. they include the main language guides published during two dif-
ferent periods of standard language development (the Soviet era and the period after the 
restoration of independence, i.e., late 20th century – early 21st century) and the list of 
Major language Mistakes adopted by the State Commission of the lithuanian language 
at the end of the 20th century:
	 Kalbos praktikos patarimai (advice on language Practice, 1985, 2nd edition),
	 (Didžiųjų) kalbos klaidų sąrašas (list of (Major) language Mistakes, 1997),
	 Kalbos patarimai (language advice, 2003–2013).

the above publications record the variable phenomena of the standard language 
corresponding to the above periods, the status of their codification, and evaluation in 
respect of the norm. they are all digitalized and entered into the database eKP (elek-
troniniai Kalbos patarimai, e-language advice, https://ekalba.lt/kalbos-patarimai).

Secondly, to determine the language change, the latest data on language usage are 
required. they show how the variable phenomena function, how the competing variants 
interact, what new phenomena come into existence. to that end, the study makes use of 
two digital resources reflecting the public usage of the lithuanian language of the early 
21st century, which are continuously accumulated and managed by the author of the 
monograph – Card-index of Contemporary Usage (since 2010) and online Database of 
lithuanian neologisms (https://ekalba.lt/naujazodziai) and its card-index.

Characteristics of VNLP systemization. to explore the opportunities for VnlP 
systemization, the previous experience in the field of classification of the variants of 
standard language norms and the violations of norms was investigated. after the prima-
ry analysis of a part of VnlP under the algorithm designed for the study of variations 
was conducted, the following difficulties of VnlP classification were identified: 
	 a wide variety of variable phenomena in language usage,
	 varied terminology used to designate the same phenomena,
	 increased scope of the classified phenomena compared to the earlier classifications 

of language mistakes,
	 multiplicity of the features of certain language phenomena and obscurity of bound-

aries,
	 different interpretation of language phenomena (for instance, concerning origin),
	 increased requirements for the quality of classification (in particular accuracy) 

taking into account the multi-layeredness of the features of language phenomena 
and electronic search possibilities.
the main principles of VnlP classification are defined: classification hierarchy, 

identity, multidimensionality, universality, openness, and convenience. the key differ-
ences of VnlP classification from other attempts to systemize the variable language 
phenomena are the following:

https://ekalba.lt/kalbos-patarimai
https://ekalba.lt/naujazodziai
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1)  a broader object of classification: not a single phenomenon (which is usually the 
violation of language norms or one of the standard variants) but the whole variation 
and the relationships of its components are addressed;

2)  the basis of variation (a single meaning or function) is one of the key criteria of 
classification;

3)  the classification combines systemic (determined by a language system) and func-
tional (determined by language usage) features; the available classifications mainly 
rely on the systemic features of variants.

II. The second, most-extensive, chapter “Compendium of variable and new lan-
guage phenomena and its description” is dedicated to the presentation of the Compen-
dium and the overview of more prominent and interesting language phenomena. in the 
monograph, the Compendium takes the form of 34 tables accompanied by comments. 
Data are systemized under four large classification groups based on the differences of 
language phenomena – lexis, word structure, morphology, and syntax. 

Composition of VNLP Compendium. the VnlP Compendium is required for the 
purposes of the processing of linguistic data, standardization and dissemination of stan-
dard language norms (for example, to provide language users with the systemized lan-
guage recommendations or information on their standardization). the most characteris-
tic phenomena from the studied sources and language usage were included in the Com-
pendium. its data are arranged in six sections of the table:   
1)  source: special symbols indicate whether a VnlP is already included in the studied 

sources of language recommendations or it is a new phenomenon, which has only 
been identified in language usage or has not yet gotten into the scope of attention 
of language standardizers. Hence, if we look through this section, we can easily find 
both widespread variations recorded over a longer period of standard language 
functioning and newly emerging VnlP;

2)  VnlP (as a variation component): it is attempted to select more significant language 
phenomena which have already been recorded in language usage and normative 
recommendations. the classification category of VnlP is indicated by starting with 
the largest out of the four mentioned groups (lexis, word structure, morphology, and 
syntax). as we move downwards in the section, wherever possible, the classification 
is further subdivided into specific more widespread lexicalized cases;

3)  standard component of the variation including a VnlP: this section gives a neutral 
codified norm of the standard language and its standard variants and synonyms, if 
applicable; 

4)  classificatory features of VnlP: a systemic type and subtype are written by special 
abbreviations; if required, they are further subdivided and numbered. if applicable, 
a functional type (or several of them) is indicated after a slash;

5)  basis of variation in language usage and standard value of VnlP: the meaning or 
function common to variation components, which gives rise to variation in language 
usage, is indicated; the variation is preceded by special symbols which specify the 
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value of VnlP in respect of the norms of the standard language (i.e., whether it is 
a norm or a norm violation in the standard language);

6)  specific expression of variation: more characteristic examples of variation retrieved 
from the accumulated data on language usage are provided; the given context of 
usage is minimal – as much as it is required to foreground the general meaning or 
function of the variation components.

the VnlP Compendium is only one of the ways to systemize the variable and new phe-
nomena in current language usage and reflect the diversity of the variable phenomena 
of language usage in a structured manner. though in practice it has been repeatedly 
revised and supplemented while working on various publications on language practice 
and electronic databases, it is not finite, definitive, and unchangeable. as language change 
is ongoing, the Compendium may be further revised and updated with due regard to the 
new changes in language usage and linguistic studies.

a systemic look at the current usage allows us to evaluate new trends in the usage 
of larger, rather than isolated, systemic groups of language phenomena and creates a 
theoretical foundation for a more consistent investigation of the causes of changes, ana-
lyze the phenomena of lexicalization and grammaticalization, improve the codification 
of standard language norms, and organize a clearer and more efficient dissemination of 
standard language norms. the collection of the major variants of public usage and their 
systemic and functional features may serve as a good starting point for the research in 
lectometry (see Rosseel et al. 2020: 131–143), i.e., different language varieties, in partic-
ular the standard language and the substandard, and their interaction. 

III. The third chapter “Dynamics of standard language and its phenomena” 
summarizes the research presented in the second chapter and outlines the major trends 
in the change of the corpus of Standard lithuanian, which came to the fore in the early 
21st century. 

1. Dynamics in the inventory of language phenomena. the changes are based on 
both the activation of lithuanian language resources and their renewal by indigenous 
means of linguistic expression and the usage of new, borrowed or translated, language 
phenomena. to put it vividly, the 21st century marks the interaction of two tectonic plates: 
the old, decaying and shrinking language stratum, which was notably affected by Rus-
sification during the Soviet era, is gradually being overlaid with a new stratum emerging 
in a dynamic virtual environment, which is influenced by the new ideologies of the 21st 
century, saturated with the linguistic phenomena designating the new realities of the 21st 
century and affected by the globally dominant English language.

out of the four linguistic levels addressed in the monograph, namely lexis, word-for-
mation (which falls into a broader concept of word structure), morphology and syntax, 
lexis is naturally most liable to change. at the start of the 21st century, the contemporary 
lithuanian language usage saw a heavy influx of new loanwords, non-adapted quotations, 
abbreviations as well as translated phenomena, new word meanings and idioms from the 
English language or through it as an intermediary. for instance, the old lithuanian idioms 
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based on peasant culture are gradually being replaced with newly coined or translated 
idioms, cf. butelio kakliukas (Eng. bottleneck) ‘a weak link; problem that impedes a further 
activity and retards free movement’; pasileisti plaukus (Eng. to let one’s hair down) ‘to 
relax and allow oneself act freely’; biuro planktonas (Eng. office plankton) ‘an ordinary 
low-paid office worker doing casual tasks and not expecting to make a career’, etc. a part 
of these innovations paved their way to Standard lithuanian. in addition to new scientif-
ic, technological, political and cultural realia, borrowed and indigenous vocabulary relat-
ing to different ideologies showed a significant increase. on the other hand, the boundary 
between the phenomena of the standard language and the substandard became somewhat 
blurred: public usage that falls to the sphere of the standard language demonstrates an 
influx of lexical units functioning outside the standard language. their usage is driven by 
both other sources cited by the media (free usage, especially social networks) and the 
intention of authors to make their stylistic expression more vivid, draw attention by means 
of more distinct and picturesque ways of expression coming from slang or jargon.  

in turn, the new borrowed lexical units affect other language levels: models of 
word-formation, word government, etc. for instance, in addition to international prefix-
es, prefixoids and suffixoids, language contacts gave rise to the group of new mor-
pheme-like elements in word-formation, the so called splinters, which arise through the 
process of contamination (cf. -demija, -geitas, -nezas, -nomika, -rama, -tronas, etc.).

Quantitative and qualitative changes occur at the level of word-formation. Certain 
ways of word-formation intensified – compounding and especially contamination; the 
productivity of the means of word-formation is changing; the derivational base became 
more complex (cf. alyvuogiaspalvis, -ė ← alyvuogių spalvos; apverstsmegenis, -ė ← apver-
stomis smegenimis; neužmirštuoliškumas ← neužmirštuoliškas, -a, etc.).

at the morphological level, public usage features increased variation in word forms, 
which is driven by the varied formalization of loanwords and substandard elements. at 
the syntactic level, variation is still maintained by the translated constructions inherited 
from the Soviet era; besides, cases of non-standard word government and sentence for-
mation are due to the influence of the English language. 

the dynamics in the inventory of language phenomena is driven not only by language 
contacts but also by other universal language innovation driving factors, such as the 
principle of language economy. intensive public communication encourages us to choose 
shorter means of expression and use them in both daily private and public spoken inter-
action. this phenomenon is illustrated by the growing use of compounds and contami-
nation formations; in syntax, it manifests itself in the mixing of government where the 
case or preposition governed by a single verb is used in the constructions of several verbs 
requiring the use of different cases or prepositions.

2. Changes in the meanings and functions of language phenomena. the levelling 
of the functions of the means of expression is one of the most prominent changes. Due to 
the influence of other languages, a more universal means of expression is usually used; 
the shades of meanings characteristic of the lithuanian language and the differences in 
words determined by the means of word formation and morphological forms are declining. 
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Certain processes of the levelling of grammatical forms take place with no external in-
fluence of other languages. for example, the difference between the forms of cardinal and 
plural numerals and pronouns is declining in public usage: the relationship of free distri-
bution develops between them (cf. non-standard variants penki rūmai, penkerios šalys). 

the semantic structure of international and indigenous words is changing due to the 
influence of the English language: through translations, non-typical semantically-unmo-
tivated new meanings, which are not in line with the traditional semantic structure of 
words, enter the lithuanian language. in morphology, the influence of English is sensed 
through the use of the plural form of abstract nouns, which follows the tendency of 
concretization (mentalitetai, ekonomikos, etc.). as a result of translation from English, the 
functional sentence perspective is disregarded and the word order in a sentence, which 
is not typical of lithuanian, is being copied. 

3. Change in the relationship between real and codified norms. though the change 
of codification is not the principal research object in the monograph, the degrees of 
evaluation of VnlP given in language recommendations were taken into account in 
establishing the type of variation and the relationship between its components. the shift 
of language phenomena towards the domain of standard norms or beyond it usually 
depends on the strategy of codification (in particular on the approach towards the vari-
ation of the standard language), as it determines specific codification decisions including 
its modification.

owing to different reasons, the phenomenon, which was previously considered a 
norm, may be evaluated as a norm violation and be eliminated from the standard language 
altogether, e.g., if it appears that its equivalent got established in language usage. for 
instance, after the economic term tarpuskaita firmly established itself, the competing 
loanword kliringas was moved from the category of secondary variants into the catego-
ry of the terms to be avoided in the standard language. the recent decade has usually 
shown an opposite trend: the codification of standard language norms is being liberalized. 
Referring to the trends in language usage, the tradition of standardization and system-
ization tends to be disregarded; more variants of the norm close to the substandard are 
adopted (nouns with the suffix -iokas: klasiokas, -ė ‘classmate’, grupiokas, -ė ‘groupmate’, 
etc.). the phenomenon which was previously considered non-standard is now more often 
codified as a standard language norm if a strong pressure comes from the real language 
usage (substandard). for instance, when considering the recommendations on the usage 
of lexical loanwords in 2013, experts of the State Commission of the lithuanian language 
returned such loanwords as bintas (bintuoti), bistro, boileris, fakelas, matracas, turniketas, 
etc., which were previously considered inappropriate for the standard language, into the 
standard language as standard variants. Most of them are now considered secondary 
variants of the norm.

4. Hybridization of functional styles, “vernacularization” of public usage and 
de‑standardization of standard language. after a comparative study of the sources of 
language recommendations and the data from public usage as well as the quantitative 
analysis were conducted, it appeared that the norms of the standard language strongly 
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compete with non-standard language phenomena, and therefore the variation at different 
language levels increases. the current public usage shows an obvious influx of certain 
phenomena, which are outside the standard language, into the spheres of standard lan-
guage usage. it mostly applies to jargon and slang and less commonly to the stratum of 
other connotated (obscene) vocabulary, namely vulgarisms and curse words accompa-
nying them. Such vocabulary can also occasionally appear in the sittings of the lithua-
nian Parliament. Such processes are largely determined by both language contacts and 
the hybridization and mixing of functional styles. 

Excessive variation often provokes the stylistic distribution of variable language 
phenomena. it is therefore natural that as variable phenomena, a part of which comes 
from the substandard, are gaining ground in public usage, some of them differentiate 
under functional styles or acquire some sort of connotation. at the start of the 21st cen-
tury, public usage, in particular the media, showed a tendency of using the elements 
which are clearly perceived by language users as foreign (certain loanwords, slang and 
jargon words, borrowed means of word-formation and syntactic constructions) in a mo-
tivated manner. frequently negatively connotated, these elements (most of them are 
loanwords from Russian or hybrid formations, which may contain a word-final jargon 
element persisting from the Soviet era (-akas, -a (-iakas); -ščikas, -ė; -astas, -ė, etc.)) are 
turning into stylistic means of expression. they are used to convey the social character-
istics of a certain period or characters, subcultural distinguishing marks or an emotion-
al (ironic, pejorative, unceremonious, etc.) background in the text. 

in this competition, the codified norms of the standard language become one but 
not the only possibility in which public language can be realized. Deliberate regulation 
of standard language norms (e.g., editing of public texts) cannot extend to the whole 
public usage, as it also features a large part of the language which is not standard, but 
rather other varieties, in particular the substandard. Hence, we can say that the growing 
variability and the gap between codification and the language used by the general pub-
lic is a characteristic feature of de-standardization of contemporary Standard lithuanian.

the decline in the long-standing semantic relationships between words, the disorga-
nized sentence structure as well as the disregard of punctuation rules and other short-
comings in the text, which are attributable to the influence of other languages, tend to 
make the text more ambiguous and prevent the immediate grasping of the main idea. it 
is a serious obstacle to communication during these times of information overload. all 
that shows that we can no longer speak about the flexible stability of norms, which is 
essential for the consistent development of standard language norms. Such destabilization 
of standard language norms is one of the features showing that contemporary Standard 
lithuanian, just like other European standard languages, transitioned to the stage of 
de-standardization. Both the “vernacularization” of public usage and the transition of the 
marked low-style and non-standard phenomena towards neutrality in public usage allow 
us to speak about the expanding boundaries of the lithuanian substandard and also about 
the retracting boundaries of what we traditionally perceive as Standard lithuanian.
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5. Impact of machine‑assisted language generation on language structure. Due 
to imperfect machine translation, there are regularly recurring non-standard phenomena 
in lithuanian language usage. non-agreeing grammatical and semantic relations between 
words in a sentence is one of the most frequent cases. What is more, when the compounds 
not recognized by translation algorithms are translated morpheme by morpheme, it may 
occasionally give rise to untypical compounds with an unchanged ending. an unnatural 
or also incorrect sentence structure often appears in the metalanguage of social networks 
(in information to users and their environment). it is also likely that the lithuanian me-
dia, taking advantage of machine translation tools, does not fully edit the text translated 
into lithuanian and publishes non-standard phenomena. However, this field of study – 
influence of machine-assisted language generation on lithuanian and the linguistic con-
sciousness of language users – has so far drawn little scholarly attention.

6. Ideologization of language phenomena. as the ideologies accompanying liber-
al democracy, especially feminism and genderism, were gaining momentum in the ear-
ly 21st century, the increasing number of related language phenomena appeared in 
public lithuanian language usage. non-suffixal formation of female surnames with the 
ending -ė having no indication of marital status, which was adopted as far back as 2003, 
marked one of the first changes of this type (cf. Miliūnaitė 2013). the end of the second 
decade witnessed more frequent transformations of the noun forms containing a gender 
seme (auklius, budelė, davatkinas, lavonė, maestrė, robotė, subjektė, etc.), which tradi-
tionally had a single gender form (auklė, budelis, davatka, lavonas, maestro, robotas, 
subjektas, etc.). the intensifying discussion on gender-sensitive language (for example, 
the use of the formation žmoga (< žmogus  ‘a man’) ‘a feminist name for a woman or a 
person detached from the gender’) and the attempts of feminist ideologies to question 
the generalizing meaning of masculine forms showed that the society, still affected by 
the linguistic experience of the Soviet era, is not inclined towards new similarly imposed 
language experiments and is critical towards the attempts to artificially subjugate the 
language to any ideology. 

owing to identity ideology, there is a growing tendency in lithuania to keep the 
authentic form of one’s name and surname according to the original language – in terms 
of spelling, pronunciation, accentuation, grammatical (non)formalization. this topic is 
not thoroughly addressed in the monograph, because it is not directly related with the 
language levels in question. it should only be noted that after the opportunity for lith-
uanian citizens to spell their name and surname not only in the official language but also 
in their original language (in latin characters) was established in 2022, it gave rise to 
the use of grammatically non-formalized (bearing no ending) forms of names and sur-
names in written and even public verbal usage (e.g., in addresses), which disturbs the 
relations between lithuanian words in a sentence.

Features of dynamics in Standard Lithuanian. to provide a better picture of the 
causes and scope of these changes, the monograph gives a broader context of the dy-
namics in European standard languages during the period of post-standardization. after 
taking a scrutinized look at the problem of variation in Standard lithuanian and the 
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insights of foreign authors (cf. auer, Spiekermann 2011: 164–165; grondelaers et al. 2016: 
119; Smakman 2016: 79–80), the paradigm of standardization of standard languages was 
devised and described. it allows us to look at the changes of this national language va-
riety in the general context of dynamics of European standard languages and to highlight 
the trends of the changes taking place on an even higher, macro, level. the paradigm 
consists of four elements: 
1) relationship between the standard language and other varieties and languages;
2)  type of variation;
3)  strategy of codification;
4)  language ideologies.
the monograph addresses by far the most important element of this paradigm – the type 
of variation of public usage oriented towards the standard language – not from a quan-
titative but purely qualitative perspective. Hence, this time, the dynamics of Standard 
lithuanian can be discussed more hypothetically drawing on other studies in this field 
and insights of foreign authors and anticipating the guidelines for further studies.

the period of post-standardization experienced by European standard languages is 
marked by the changing ideologies of language: the ideology of standard language is 
being replaced with the liberal ideology of language supporting the changing identity of 
language users and the multi-centricity of norms. as the prestige of standard languages 
is gradually declining and/or new standards emerge, the variation of public usage is grow-
ing and the role of codification is weakening; it is becoming more liberal. these are ob-
vious features of de-standardization of standard languages. they also reflect in Standard 
lithuanian. thus, during this period, we can speak about the decreasing prestige of tra-
ditional Standard lithuanian, though we still have to acknowledge that the expectations 
of a certain segment of society for the correct usage of the standard language remain 
rather strong (cf. Miliūnaitė 2018). We can also observe the sub-standardization of the 
fields of public usage whose language is not deliberately supervised – the influx of sub-
standard elements into public usage and the competition with the codified norms of the 
standard language. an assumption cannot be rejected that the written standard language 
tends to develop under the model of demotization (i.e., it is becoming more “colloquial”, 
but still retains the nucleus of its norms), whereas the spoken language follows the mod-
el of de-standardization (i.e., there is no longer a single model pronunciation).

the evaluation of the changes taking place in contemporary Standard lithuanian 
under the paradigm of standardization entails an assumption that at the start of the 21st 
century, Standard lithuanian, just like other European standard languages, are living 
through the stage of post-standardization, which is driven by various external causes 
(globalization, changing ideological paradigms, internetization and mediatization, grow-
ing migration). the hypothesis on the developing substandard of the lithuanian language 
and its relationship with the standard language opens a way for the further studies on 
the interaction between the standard language and other varieties of the national language. 

it should also be noted that several factors come into play in the processes of change 
of Standard lithuanian separating it from certain other European standard languages.
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1)  though at the start of the 21st century, Standard lithuanian already transitioned from 
the state of traditional standardization, it entered the period of post-standardization 
rather young, as it was codified by jonas jablonskis at the outset of the 20th century 
only. Slightly more than a century of codification and dissemination of its norms is not 
a sufficient period for these norms to firmly gain ground at all levels in the educated 
strata of society, and therefore, its dynamics has not yet acquired a clear direction. 

2)  the studies addressing the development of Standard lithuanian and linguistic atti-
tudes are still rather scarce in lithuania. there are more studies dealing with lan-
guage variation (from the perspective of perceptual dialectology) and linguistic 
attitudes than language usage itself. they cover a rather short period and nearly 
eliminate the possibility of evaluating the changes. though the observation of lan-
guage usage and the studies on linguistic attitudes show that the language structure, 
the direction of the conscious regulation of the standard language and language 
ideologies are susceptible to change, but so far these data alone do not suffice in 
making unconditional categorizations as to the type of dynamics of Standard lith-
uanian. there are attempts to attribute the ongoing changes to the demotization 
model, but it does not include all the processes that are currently in progress.

3)  in contrast to certain European languages, for centuries lithuanian was under a 
strong pressure of other languages and was continuously affected by language con-
tacts. During 50 years of Soviet occupation, the development of the norms of Standard 
lithuanian could not take a natural course, as they experienced a strong impact of 
the Russian language. therefore, the variation in standard language usage is not 
homogeneous: there are also foreign elements which are not in harmony with the 
system and norm of the lithuanian language as a whole. in the late 20th and early 
21st century, Standard lithuanian still features the effects of Russification and also 
undergoes the convergence with new linguistic systems (mostly English) as well as 
other varieties of lithuanian (regiolects and the substandard). the spread of variation 
is both horizontal (within varieties) and vertical (variants migrate across varieties).

4)  as far as the changes in language ideologies are concerned, it should be noted that 
there is a tendency in lithuania to accelerate this process unnaturally by shaping 
negative attitudes towards the ideology of the standard language and traditional 
standard language norms as well as the language policy implemented by language 
regulating bodies and the state in the public domain. generally speaking, the recent 
decades have witnessed the growing pejorative attitude towards the prestige of lith-
uanian by highlighting the advantages of the English language, in particular in 
business and advertising. it causes two-fold discontent in society: with language 
regulating bodies supporting the ideology of the standard language and allegedly 
interfering with the language progress and with the drastic declarations of certain 
sociolinguists and influencers hiding an attempt to take over the power centres in 
language policy, liberalize the attitude towards standard language norms and their 
regulation, individualize language usage, and disbalance the language system. there-
fore, the problem of prestige of the standard language becomes particularly relevant. 
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the final chapter – Conclusions – describes the principal theoretical, methodological 
and empirical aspects of VnlP addressed in the monograph and presents the research 
conclusions. the systemization of variable and new language phenomena and the quali-
tative study of their usage revealed that the current situation of the system of Standard 
lithuanian and its norms could not be described as flexibly stable. though a larger part 
of competing language phenomena has been inherited from the late 20th century and is 
embedded in the sources of language recommendations of that time, in public usage, 
which has acquired a new character due to the interaction with the substandard and 
other languages, in particular English, the competition prevents the long-fluctuating 
standard language norms from establishing themselves and continues to promote the 
functioning of non-standard phenomena.

in brief, the research findings can be summarized as follows:
1)  the system of the concepts required for the research of language variation and in-

novations, language change, standard language norms and their codification as well 
as the dynamics of the standard language has been defined; 

2)  the compendium of the variable phenomena in contemporary Standard lithuanian 
has been devised, showing the systemic links between these phenomena, their func-
tional features and normative value in the current stage of codification of standard 
language norms; 

3)  the most general characteristics and trends of the variable phenomena in contempo-
rary Standard lithuanian have been revealed; 

4)  the characteristic features of the dynamics of Standard lithuanian have been high-
lighted in the context of changes of European standard languages during the period 
of post-standardization. 

³ ³ ³

this e-book should be a handy tool for those who study the current language usage and 
describe its phenomena. the criteria for the classification of variable and new language 
phenomena presented in the monograph should come to the aid in grasping the basics of 
systemization of these phenomena as well as creating different classifications. What is 
more, the given classification may serve as a good ground in making the codification of 
Standard lithuanian more systematic and targeted and evaluating new trends in the usage 
of larger systemic groups of language phenomena rather than individual ones. it allows a 
consistent re-thinking of the content of language recommendations from a time perspec-
tive and the evaluation of their efficiency on the development of standard language norms. 
or, if we take an even broader perspective, it enables us to reconsider the meaning and 
value of the standard language as a variety in the ever-changing contemporary world. 



Monografijoje „Įvairuojantys ir nauji dabartinės lietuvių kalbos reiškiniai XXi a. pradžioje: sistema-
tika ir pokyčių kryptys“ susisteminti svarbiausi dviejų bendrinės kalbos raidos laikotarpių (XX a. 
antros pusės ir XXi a. pradžios) pokyčių patiriantys kalbos reiškiniai. Sudarytas šių reiškinių sąvadas 
ir sukurtas metodologinis jų stebėsenos ir tyrimo pagrindas. Remiantis dabartinės viešosios lietuvių 
kalbos vartosenos duomenimis, nustatytas per šį laikotarpį išryškėjęs tiriamuose kalbos rekomenda-
cijų šaltiniuose fiksuotų kalbos reiškinių pokyčių pobūdis ir bendriausios jų kryptys.

Sisteminis žvilgsnis į dabartinę vartoseną leidžia įvertinti naujus ne pavienių kalbos reiškinių, 
o stambesnių sisteminių jų grupių vartosenos polinkius, sudaro teorinį pagrindą nuosekliau tirti 
pokyčių priežastis, nagrinėti leksikalizacijos bei gramatikalizacijos reiškinius, tobulinti bendrinės 
kalbos normų kodifikaciją, padaryti aiškesnę ir paveikesnę bendrinės kalbos normų sklaidą.

nagrinėjant bendrinės lietuvių kalbos variantiškumo problematiką, sudaryta standartiškumo 
paradigma, leidžianti į šios nacionalinės kalbos atmainos pokyčius pažvelgti Europos bendrinių kal-
bų dinamikos kontekste ir išryškinti dar stambesnio lygmens pokyčių kryptis. Daroma prielaida, kad 
bendrinė lietuvių kalba, kaip ir kitos Europos bendrinės kalbos, dėl įvairių išorinių priežasčių (glo-
balizacijos, besikeičiančių ideologinių paradigmų, internetizacijos ir mediatizacijos, suaktyvėjusių 
kalbų kontaktų bei stiprėjančios migracijos) XXi a. pradžioje išgyvena postandartizacijos laikotarpį. 
iškelta besiformuojančio lietuvių kalbos substandarto ir jo santykio su bendrine kalba hipotezė atve-
ria kelią tolesniems bendrinės kalbos ir kitų nacionalinės kalbos atmainų sąveikos tyrimams.
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