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VEDINIY PATEIKIMAS —
»DABARTINES LIETUVIU KALBOS ZODYNO“
PAMATINIU ZODZIU STRAIPSNIUOSE
DLKZ Ivade (p. VIII) teigiama, kad taupant vieta kai kurie vediniai ,,dedami i viena lizda paprastai su pamatiniu zodziu“. Tokiu bidu pateikiami veiks-

mazodziy abstraktai su priesaga -imas/-ymas, budvardziu abstraktai su priesagomis -umas ir -ybé, veikéju pavadinimai su priesagomis -fojas, -a, -éjas, -a,
-ikas, -é, prieveiksmiai su priesagomis -(i)ai, -yn bei i8tiktuku kilmés veiksmazodziai su priesaga -teleéti.
1. Statistiniai duomenys
1.1. Bendroji apzvalga

Kompiuteriu i8 DLKZ igrinkus daiktavardZius su minétomis priesagomis ma-

tyti, kad apie 45% visu Zodyno daiktavardziy yra pateikta pamatiniy zodziy

straipsniuose’. Didziaja ju dali sudaro veiksmy pavadinimai, padaryti su priesaga -imas/-ymas. Apie 99% ju pateikta pamatiniy veiksmazodziy straipsniuose,
tik apie 1% yra antraStiniai straipsniy zodziai’. Atskiry straipsniy neturi apie
98% ypatybiy pavadinimy su priesaga -wmas ir apie 50% priesagos -ybé vediniu,

pamatiniy veiksmazodziu straipsniuose pateikta ir dauguma veikéju pavadini-

muy, isvesty su priesagomis -tojas, -a (apie 98%), -éjas, -a (apie 92%) ir -ikas, -é
(apie 75%).

Zodyno Ivade taip pat nurodoma, kad ,,toks isvestinis daiktavardis, turintis
dar ir nauja, iSskirting reikSme, iSkeliamas atskiru antraStiniu Zodziu“ (p. VIII).

Tokiy vediniy su minétomis priesagomis DLKZ yra maziau nei neantrastiniy
veiksmazodziu ir biidvardziy abstrakty bei veikéju pavadinimy, plg. su priesagomis -wmas ir -tojas, -a — apie 2%, su -éjas, -a — apie 8%, su -ikas, -é — apie 25%.

' Vienu kitu atveju antra8tinis straipsnio Zodis ir vedinys yra giminiski, bet tiesioginés darybos rySiais nesusije, pvz., priverstinai ir priverstintimas, arba straipsnyje pateikiami keli to paties
afikso vediniai, kurie skiriasi morfologiskai, pvz., daiktavardZio ciuozikas, -é ,,Cluozejas™ straips-

nyje pateikiamas moteriskosios giminés atitikmens neturintis zoologijos terminas Ciuozikas ,,vandens pavirsiuje Sokinéjantis blakiy biirio vabzdys (Gerris)“ arba grauzikas, -é kas grauzia, grauzéjas“ straipsnyje — daugiskaitinis zoologijos terminas grauzikai ,,zinduoliy birys su nuolat auganéiais prickiniais dantimis (Rodentia)“.
2 Daugiau apie tai zr. Murmulaityté 1995: 56; 1997: 124-125.
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ISimtj sudaro tik ypatybiy pavadinimai su priesaga -ybée, kuriy mazdaug pusé

yra pateikta atskirais straipsniais. Palyginus Sio darybos afikso ir priesagos

-umas vediniy duomenis, akivaizdu, kad ypatybes pavadinantys priesagos -ybé
vediniai yra konkretesni, 0 priesagos -wmas vediniais dazniau zymimi grynieji
bidvardziy abstraktai. Tiesa, reikia turéti galvoje, kad
rokai daugiau: priesagos -ybé vediniy Zodyne yra 338
tus — pamatiniy budvardZiy straipsniuose ir atskirai),
niu — 1904, i ju 1888 remiasi budvardZiais ir dalyviais,

pastarujy DLKZ yra ge(4 i8 ju pateikti po 2 kar0 priesagos -uwmas vedikiti padaryti i§ daiktavar-

dziu, veiksmazodziu, ivardziu, skaitvardziy, prieveiksmiu.

1.2. Vediniai, pateikti su vartosenos pavyzdZiais
Apie 4,7% isvestiniy daiktavardziy, ira8yty pamatiniy zodziu straipsniuose,
pateikiama su vartosenos pavyzdZiais (neatsizvelgiant i mazdaug 16,5 tikst. veiksmy pavadinimy su priesaga -imas/-ymas, kurie beveik visi pateikiami pamatiniu
veiksmazodziy straipsniuose, ir tik apie 3% ju tokiais atvejais iliustruojama,

bendra neantraStiniy iliustruoty vediniy dalis gerokai padidéja ir yra apie 13%).

Su vartosenos pavyzdziais pateikiami 283 priesagos -umas vediniai, tai sudaro
apie 15% visu neantra8tiniy Sios priesagos vediniu (pvz., akliimas: Spalvy aklimas
(daltonizmas); daznumas: Daznumy Zodynas (lingv.); laidtmas: Elektrinis, Silumos, garso, Sviesos laidumas. Molio laidimas vandeniui. | prk. Gatvés laidimas;
nuotakumas: Tie laukai neturi nuotakumo ir kt. Vediniu su kitais afiksais statistika Siuo poziuriu yra tokia: su pavyzdZiais pateikta 19, arba apie 11%, neantrastiniu priesagos -ybé vediniy (pvz., nelieciamybe: Teritoriné nelieciamybé, taip
pat reikiamybe: Reikiamybeés dalyvis (gram.) ir kt.); 48, arba apie 8%, neantrastinly priesagos -fojas, -a vediniu (pvz., palaikytojas, -a: Sumanymo réméjas ir palaikytojas), 32, arba apie 14%, neantrastiniy priesagos -éjas, -a vediniu (pvz.,
uztaréjas, -a: Jis mano uztaréjas ir globéjas); 6, arba apie 5%, neantra8tiniu priesagos -ikas, -é vediniy (pvz., degikas, -é: Plyty degikai).
1.3. Vediniai, pateikti su definicijomis
Keletas neantrastiniy vediniy DLKZ pateikta su definicijomis. Tai 7 priesagos -wmas vediniai, pvz., induktyvimas fiz. ,,elektros grandinés galéjimas su-

kurti magnetinj srauta“, kanceliarisktiimas ,,raStinés darbo, jos tvarkos formali-

zavimas (daznai perdétas)“, 3 priesagos -tojas, -a vediniai, pvz., kalbétojas, -a

1. ,,kas kalba, Sneka‘“; 2. ,,kas sako vieSa kalba“, 1 priesagos -éjas, -a vedinys —

padéjéjas, -a ,,pagalbininkas“. Jie sudaro labai menka visy neantrastiniy vediniu
dali — apie 0,05%. Neantra&tiniai priesagos -imas/-ymas vediniai DLKZ néra
apibréziami.
1.4. Vediniai, pateikti su terminy pazymomis
Kai kurie aptariamujy afiksy vediniai DLKZ turi terminy pazymas. Apskritai jy yra labai nedaug — vos 0,4%, taciau skirtingu priesagu vediniy statistika

Siuo poziuriu gerokai skiriasi. Antai tik 20 priesagos -imas/-ymas vediniu (i8
daugiau nei 16,5 tikst., arba 0,12%) yra terminai, pvz., atgimimas 2. istor. ,,Re-

nesansas™, jstatymas 2. teis. ,,aukSCiausiosios valstybinés valdzios teis¢és normyu
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aktas“. O terminu, padarytu su priesaga -ikas, -é, yra net 8,48% visu Sios priesagos vediniu (14 i8 165 sememy’, pvz., éikas, -é 2. sport. ,,éjimo sportininkas*,

svilpikas 1. zool. ,,didokas kailinis urvinis grauzikas (Marmota)* (nepamirstina,

kad apskritai Sio afikso vediniy yra apie 100 karty maziau nei veiksmy pavadinimu su priesaga -imas/-ymas). Vediniy su kitomis priesagomis statistiniai duomenys: terminu pazymas turi 6,73% priesagos -ybé vediniy (26 i§ 408 sememu),
pvz., aplinkybé 2. gram. ,,antrininké sakinio dalis, zyminti veiksmo vieta, laika

ir kt.“; 3. teis. ,.koks nors veiksnys, turintis poveikio nusikaltimo pobudziui“,
lygybé 4. mat. ,,santykis, rodantis, kad jo nariai lygiis“; 1,88% (5 i§ 266) priesa-

gos -éjas, -a vediniy, pvz., gynéjas, -a 3. sport. ,,gynybos Zaidéjas™, pjovéjas zool.
,straubliuky Seimos vabalas — augalu kenkéjas (Otiorrhychus)*; 0,78% (15 iS
1922) priesagos -umas vediniy, pvz., modaltimas 1. lingv. ,,kalbetojo poziuris |
kalbos turinio santyki su tikrove“, pilnapadiskumas med. ,,koju padu yda*;
1 priesagos -tojas, -a vedinys (i§ 623, arba 0,16%) — litidytojas, -a 2. teis. ,,kas

kito byloje duoda parodymus*“.
Pazymétina, kad ¢ia skai¢iuoti tik DLKZ

atitinkamai apibidinti terminai.

Kai kurie vediniai tokiy pazymy neturi, nors yra tam tikry sriciy terminai, pvz.,
sutrumpinimu tech. galéty biti pazymétas vedinys vilkikas 1. ,,traktorius ar Siaip
masina, kuri velka kitas maSinas“; 2. ,,laivas, kuris velka kitus laivus* (plg.
stiimikas tech. ,,laivas, kuris stumia barzas; prs. vilkikas*), atitinkamai nepa-

zyméti ir teisés terminai gynéjas, -a 2. ,,kas oficialiai gina kaltinamaji teisme,
advokatas*, feiséjas, -a 1. ,,pareigiinas, kuris sprendzia bylas teisme“, medicinos
terminai néstimas, sergamumas ir kt.’.

Akivaizdu, kad beveik visi pazymétieji terminai yra antraStiniai straipsniy
zodziai. Tiesa, vienas kitas pateikiamas ir pamatiniy zodziy straipsniuose (ir tai
prieStarauja cituotiems DLKZ Ivado teiginiams, kad naujas, isskirtines reiksmes turintys iSvestiniai daiktavardziai iskeliami atskirais antraStiniais zodZiais),

pvz., bidvardzio induktyviss, -i straipsnyje ira8ytas induktyviumas fiz., daiktavar-

dzio isverstakis, -é straipsnyje — isverstaktimas med., dalyvio ésamas, -a straips-

> Kalbant apie terminus, statistiniu vienetu laikoma semema,

t. y. atskira vedinio reikSme,

nes kai kuriais atvejais tas pats keliareiksmis vedinys yra keliy sriciy terminas (pvz., aprasymas
2. lit. ,veikalas,

kuriame

kas apraSoma‘;

3. teis. ,turto saraSo

sudarymas™,

valentingumas

1. chem. ,,atomo savybé prisijungti tam tikra kicki kity atomy‘; 2. lingv. ,,.kalbos vieneto galéjimas jungtis su kitais, junglumas“) arba turi ir neterminologizuoty reikSmiy (pvz., laukintimas
1. istor. ,,seniausia Zmonijos istorijos epocha, kurioje zmonés gyveno 1§ maisto rinkimo, medzioklés ir Zvejybos“; 2. ,paprociy Siurkstumas, nekultiiringumas*).
+ Beje, nagrinéjant priesagos -ybé vedinius, pastebéta, kad didzioji dalis Zodziu bei posakiu
pavadinimy, su Sia priesaga isvestu i$ daiktavardziy ir zymin¢iu kalbos ar tarmés reiskinius, néra
pazyméti kaip kalbotyros terminai. I$ viso Zodyne tokiy vediniy yra 21, i8 jy tik 5 (balsarusybe,
barbarybé 3, lenkybé, sovietybé ir ukrainietybé) turi pazyma lingv., kiti 16 (anglybé, aukstaitybe,
dzitkybé, latvybé, lietuvybé 2, makaronybe, pranciizybé, rytietybe, rusybé, slavybé, suvalkietybe, tarmybe,
vakarietybé, vokietybé, zargonybe ir Zemaitybé) néra atitinkamai pazymcti.
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nyje — esamybé fil., daiktavardzio stiimikas, -é straipsnyje — stiimikas tech. ir kt.

Nereti atvejai, kai neantraStiniai vediniai, be paprastuju, gali turéti ir terminy

reiksmiy, ta¢iau DLKZ pastarujy nepateikia (tiesa, kartais tai rodo vartosenos
pavyzdziai), pvz., iSlaikymas: Fotografavimas su iSlaikymu; rentabiliimas: Imonés
rentabilumas, teismingumas: Teritorinis, dalykinis teismingumas. Bylos teismingumas; nelieciamybé: Teritoriné nelieciamybe ir kt. Matyt, tokie daiktavardziai turéty buti pateikiami atskirais straipsniais, kuriuose bity skiriamos ke-

lios leksinés jy reikSmes — viena, sutampanti su darybos reiksme, ir kitos — tam
tikryu sriciy terminai.

2. Vediniy daugiareikSmiskumas

Kompiuterinis DLKZ variantas (toliau - DLKZ(k)) suteikia galimybe ri-

Siuoti zodzius pagal tai, kiek reikSmiy — viena ar daugiau — jie turi. Taciau tokiu
budu negalima nustatyti tikrojo vienareikSmiy ir daugiareik&’miy ZodZiu santykio, kompiuterio pateikiami statistiniai duomenys yra gana salygi8ki, nes vienareikSmiais laikomi ir neantraStiniai vediniai, kurie pamatiniy zodziy straips-

niuose paprastai pateikiami be

——

Siuo poZiiriu patyrinéjus priesagu

-imas/-ymas, -umas, -ybé, -tojas, -a, -éjas,-a, -ikas, -é vedinius atrodytu, kad apie

99% ju DLKZ yra vienareikSmiai, 0 ‘cations 1% turi 2-5 reikSmes (atsiribo-

jant nuo priesagos -imas/-ymas vediniu, kuriy daugiareikSmiu téra
reikSmiy ir daugiareikSmiy vediniu santykis butu mazdaug 97%
70% (atmetus priesagos -imas/-ymas vedinius — apie 80%) vediniy
mes, apie 20% — tris. Penkiareiksmis tera vienas priesagos -imas

sprendimas®.

0,5%, viena: 3%). Apie
turi dvi reiksdaiktavardis

Akivaizdu, kad &i statistika neparodo tikrojo vienareikSmiy ir daugiareiks-

miy vediniy santykio DLKZ, nes didziaja tiriamu daiktavardziy dali sudaro mi-

néti neantraStiniai vediniai, todél vienareik’miy vediniu procentas DLKZ(k)
labai iSauga.
Kai vedinys pateikiamas daugiareikSmio pamatinio ZodZio straipsnyje ir neturi nei definicijos, nei vartosenos pavyzdziy, natiralu manyti, kad ir jis yra
daugiareiksmis, t. y. gali remtis bet kuria pamatinio zodzio reik&me ir tokiu

budu tureti tiek pat reik$miu, kiek ir jo pamatinis Zodis. Bet kuriuo atveju tai

buty transpozicinis vedinys, t. y. kiekviena karta vedinio leksiné ir darybos reik8més sutapty (kadangi jis nei apibréztas, paaiskintas, nei iliustruotas, apie kitas,
specialesnes, vedinio reikSmes nieko negalima spresti). Antai veiksmazodzio

> Zinant, kad DLKZ vengiama per didelio reikSmiy smulkinimo ir kad kai kurios tipinés
reiksmés ar reikSmiy atspalviai net suglaudziami j viena vieta (Zr. [vado §25 1) ir 2), p. XI), is
dalies penkiareikSmiu galima biity laikyti ir daiktavardi vezimas, jei antroji jo reik&mé ,,ppr.
arkliy traukiama vaziuokle, ratai; i ja telpantis kiekis* (t. y. priemonés pavadinimas ir jo pagrindu susiformavusi perkeltiné metoniminé reiksmé) bity suvokiama kaip dvi atskiros sememos.
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grézti 1. ,,kokiu smailu daiktu (ppr. graztu) sukant, daryti skyle“; 2. ,,sukant

sunkti i8 Slapio drabuzio vandeni‘; 3. ,,sukti, kreipti* straipsnyje pateikti priesa-

gu -éjas, -a, -ikas, -é, -imas bei -imasis vediniai, matyt, gali buti laikomi trireiksmiais, t. y. kiekvienas ju gali remtis visomis pamatinio veiksmazodzio reikSmémis. Arba veiksmazodZio minéti 1. ,,sakyti varda, kalbant vardinti“; 2. ,,atminty-

je laikyti, neuzmirsti*; 3. ,,renginiais ar kitaip pagerbti (metines, sukaktj)“ straipsnyje pateiktas jo abstraktas minéjimas gali biti motyvuotas visy trijy pamatinio
zodzio reikSmiu, todel taip pat gali tureti tris reikSmes.
Jei kuri nors pamatinio zodzio reiksmé yra terminologizuota, dazniausiai
atitinkamai

pazymétas

turétu biti ir tos reikSmes

motyvuotas

vedinys,

taciau

paprastai Zodyne tai neatsispindi, pvz., veiksmazodzio minkstéti 1. ,,darytis
minkStam, minkStesniam‘; 2. prk. ,,darytis meilesniam“; 3. lingv. ,,buti tariamam minkstai (apie priebalsius)“ straipsnyje pateiktas jo vedinys minkstéjimas
nepazymeétas santrumpa lingv., kaip ir veiksmazodZio linksnitioti 1. gram. ,,kaityti linksniais*; 2. prk. ,,daznai minéti kalbant“ straipsnyje pateiktas daiktavardis linksniavimas nepazymétas gram. Beje, i§ Siy pavyzdziy matyti, kad toks vediniy pateikimas formaliai neparodo ir to, kad vedinys turi ir perkeltine reiks-

me, dar plg. straipsnj pasly | sti, ~sta, ~do 1. ,,paSliauZti slidzia vieta“: Koja ~do,

ir nuvirtau. 2. prk. ,netekti doros“: ~des jaunuolis. ~dimas.

Tas pat pasakytina apie stilistines pazymas Snek., menk., niek. ir kt., pvz.,

baubti, ~ia, ~é 1. ,,storu balsu bliauti, mauroti“: Jautis ~ia. 2. menk. ,,storu balsu

dainuoti, rékti“. ~imas.
Kartais vedinio daugiareiksmiskuma netiesiogiai rodo vartosenos

a

Pavyzdziui, budvardzio pazangus, -i 1. »kuris pazenges, rupinasi pazanga™: PaZangus Zmogus, pazangus judéjimas, pazangi spauda; 2. ,,gerai besimokantis“:
Pazangts mokinys straipsnyje pateiktas jo abstraktas pazangumas iliustruotas
dviem pavyzdziais — paziiiry pazangumas it mokiniy pazangumas, i§ kuriu matyti, kad vedinys remiasi dviem pamatinio zodzio reikSmémis, taigi taip pat kaip
pastarasis turi dvi reiksmes. Taciau su vartosenos pavyzdziais DLKZ pateikta
tik nedidelé dalis neantraStiniu vediniu. Be to, formaliai tas vediniu daugiareikSmi8kumas nepazymeétas, neiSskirtos 1-oji, 2-oji ir t. t. reikSmes (tai, kad
pateikti keli vartosenos pavyzdziai, dar nerodo zodzio daugiareikSmiskumo —
jie gali iliustruoti viena ir tq pacia reikSme). Kompiuteris tokius ZodzZius laiko

vienareikSmiais.

Antra vertus, vedinys ne visuomet gali remtis visomis pamatinio Zodzio reiksmémis. Antai veiksmazodis /éuzti DLKZ turi 5 reik’mes: 1. prz. lazti 1;
2. ,lamdyti mintuvais“; 3. ,,spausti, slégti“; 4. ,,gelti, skaudeti“; 5. ,,.keisti kryp-

ti. Jo straipsnio gale pateikiami veikéju pavadinimai su priesagomis -éjas, -a ir
-ikas, -é bei abstraktus daiktavardis, priesagos -imas vedinys. Pastarasis, matyt,
taip pat gali remtis visomis pamatinio veiksmazodzio reikSmémis. Tuo tarpu
veikéjy pavadinimai

nedaromi

iS /duzti 4. ,,gelti, skaudéti*: Menka

sveikata —

kriitine skauda, nugarq lduzia. Si veiksmazodzio reiksmé skiriasi i§ kitu sintaksi-
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niu ir semantiniu valentingumu (Sliziené 1994: 377-388)°. LKZ VII 196 lauzikas,
-é turi tik dvi reikSmes: 1. ,,kas ka lauZia, pléSia“: Tau gana girtuokliy, kasy lauziky
r8.; 2. ,,liny myneéjas, lauzejas“, o pamatinio veiksmazodzio reikSmiy nurodoma

net 16 (LKZ VI 201-202).

Dégti straipsnyje pateiktas vedinys degikas, -é iliustruotas pavyzdziu Plyty
degikai, taigi yra Siokia tokia nuorodaj 7-ajq pamatinio veiksmazodzio reik’me
,deginant stiprinti, kietinti*. Sis veikejo pavadinimas gali remtis ir kitomis dégti
reikSmémis, pvz., 2. ,,kurti ugni, Ziebti*; 8. ,degimu gaminti“ (plg. LKZ II 362
degikas, -é 1. ,,kas degimu kietina“; 2. zr. padegikas; 3. zr. deguéius 1).
Taciau dégti reiSkia ir savaiminj veiksma arba bisena, pvz., 5. ,,vysti, dziuti nuo
saulés“; 13. prk. ,,stipriai jausti (géda, pykti ir pan.)“. Sios sememos nuo anks-

ciau 8vardytujy taip pat skiriasi sintaksiniu ir semantiniu valentingumu, pvz.,
nereikalauja galininko ir pan. (Sliziené 1994: 172-173), veikéju pavadinimai
i$ jy nedaromi.
Pateiktieji pavyzdziai rodo, kad ne visada neantra&tinis vedinys turi tiek reiké-

miu, kiek jo pamatinis Zodis. Tai priklauso nuo pamatinio Zodzio semantikos,

sintaksinio valentingumo, taip pat nuo paties vedinio darybos kategorijos (darybos reik&més) ir kt. Tarkim, veiksmy ir ypatybiy pavadinimai, t. y. veiksmazodziy ir bidvardziy abstraktai, matyt, gali remtis visomis pamatiniy veiksmazo-

dziy ir budvardziy reikS’meémis (bent jau teoriskai)’. Veikéju pavadinimy daryba
Siuo pozilriu yra labiau ribota, pvz., priesagu -tojas, -a, -éjas, -a, -ikas, -é vediniai paprastai daromi is tranzityviniy veiksmazodziy (LKG I 318, 320, 321; DLKG
105, 106), o ju pamatiniai zodziai gali turéti ir intranzityviy reikSmiy. Tokiu

atveju vedinys turi maziau reikSmiy nei pamatinis Zodis.
Kartais iliustracijos rodo tokia vedinio reikSme, kuri negali biti i8vedama i8

pamatinio Zodzio reiksmiy, pateikiamy DLKZ. Taip atsitinka todél, kad Zodynas
pateikia ne visas, o tik dazniau vartojamas reikSmes, arba jy definicijos yra kitaip
formuluojamos. Antai veiksmaZodis patarndéuti DLKZ turi 3 reikSmes:
1. ,,padeti atlikti smulkius buitinius darbus‘; 2. ,,kiek pabiti tarnyboje“; 3. ,,pasto-

veti ant uzpakaliniy kojy“, taciau né viena ju netiktu motyvuoti veikéjo pavadinimo patarndutojas, -a reikSmés, iliustruojamos pavyzdziu viesbucio patarndutoja.

° Beje, DLKZ apie tai galima spresti tik i§ vartosenos pavyzdziu, ta¢iau ne kiekviena reik’mé
zodyne iliustruojama.
7 Kitas dalykas, ar visos tokiy abstrakty reik8més pakankamai daznai vartojamos bendrinéje
kalboje, ar priklauso nuo konteksto, antruoju atveju jos vargu bau fiksuotinos bendrinés kalbos
zodyne, pvz., éjimas, isvestas i8 eiti 20. biti rodomam“: Siandien teatre eina ,, Skirgaila“. LKZ I
1109-1110 yra atskiras straipsnis ejimas, dauguma Sio daiktavardZio reiksmiy jame pateikta ne
aiskinant, apraSant, o tiesiog nurodant pamatinj veiksmazodj ir ta jo reiksme, kuria konkreciu
atveju remiasi vedinys. Beje, tokj pateikimo biida galima rasti ir DLKZ, daZniausiai pransey
su priesagomis -inis, -é bei -iskas, -a straipsniuose, pvz.: alkiininis, -é 1. > alkiiné 1;
2.3
alkiné 5, méskiskas, -a > meSka 1, 2, Sautinis, -é > 8autas (Sauti 1), dar plg. idioohan,

-a—
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leisti

1, baladétis 1.

baladoti

1.

LKZ XV 880 pirmaja veiksmazZodzio reik8me formuluoja ,,atlikti darbus tenkinant kieno poreikius“. Abiejuose Zodynuose pirmosios veiksmazodzio reikSmés
iliustruojamos tais paciais vartosenos pavyzdziais: patarnduja prie stalo, kuo galiu
tamstai patarnduti? ir kt., taigi kalbama apie tq pati veiksma, tik jis skirtingai apibréziamas. Ta¢iau LKZ pateikta formuluoté akivaizdziau motyvuoja profesijos
pavadinima vieSbucio patarndutojas, nes pabrézia, kad Sis veikejas tenkina kieno

nors poreikius, 0 ne Siaip padeda atlikti bet kokius smulkius buitinius darbus.

Taigi negalima visy neantrastiniy vediniy laikyti vienareikSmiais, taip pat
negalima teigti, kad jie turi tiek pat reikSmiy, kiek pamatinis Zodis (juo labiau
kad DLKZ visu pamatinio Zodzio reikSmiu gali ir nepateikti). Vadinasi, i$ tokio
vediniy pateikimo — pamatiniy zZodziy straipsniuose, be definicijy, dazniausiai
ir be vartosenos pavyzdziu — nieko negalima spresti apie jy reikSmiu skaiciu,
semantine struktiira, semantini santyki su pamatiniu ZodzZiu ir pan.
3. Transpoziciniy vediniy definicijos

Pamatiniy zodZiu straipsniuose paprastai pateikiami transpoziciniai aptaria-

mujy afiksu vediniai, t. y. tie, kuriy leksiné ir darybos reik’més sutampa. Mine-

ta, kad dazniausiai jie néra kaip nors apibreziami, pavyzdziy su definicijomis

pasitaiko labai retai. Kai vedinys pateikiamas atskiru straipsniu, Siame, be i8-

skirtiniu (specializuoty, terminais virtusiu, tiesiog sukonkretéjusiu ir pan.) leksiniu reiksmiy, daznai yra ir ta, kuri sutampa su darybos reikSme. Pastarosios
leksinés reikimés DLKZ

pateikiamos gana jvairiai. Remiantis Zodyno

Ivade

(p. XII-XIII) aptartais zodziy reikSmiy aiskinimo bidais, minetus vedinius Siuo
pozitriu galima bity apytikriai suskirstyti ij kelias grupes.
I. Nuorodinis reikSmiy aiSkinimo budas
1. Vartojant streles (—) zenkla:
a) nurodomas tik pamatinis vedinio Zodis, pvz.: teisingumas 1. > teisingas, kilnybé 1. > kilnus, mégéjas, -a 1. > mégti 1, éikas, -é 1. > eiti,
rasytojas, -a 1. > rasyti. Siuo biidu gali biti aiskinamos visy nagrinéty afiksu
vediniu, i8skyrus veiksmy pavadinimus su priesaga -imas/-ymas, reikSmés;

b) nurodomas pamatinis Zodis ir darybos kategorija, pvz.: atradimas
1. > atrasti (veiksmas), baistimas 1. > baisus (ypatybé), pataréjas 1. >
patarti (veikéjas). Dazniausiai Sitaip pateikiami veiksmu pavadinimai, kitu

darybos kategoriju yra tik pavieniai pavyzdZiai.
Pastaba. DLKZ Ivade (§32, p. XIII) vardijant atvejus, kuriais vartojamas strélés Zenklas, apie ypatybiu bei veikéjy pavadinimus nekalbama. Siu darybos kategoriju vediniu, kuriy reikSmés pateikiamos tokiu budu, iSties pasitaiko retai.
2. Vartojant sutrumpinima Zr. — nukreipiama j bendrinéje kalboje placiau
vartojama darybos varianta (DLKZ Ivado §29), pvz.: jaunybé 2. 2r.jaunysté,
saviimas Zr. savybeé 1.
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II. Apibréziamasis — aiSkinamasis budas
1. Definicijoje pateikiama vedinio darybos reikSme, jos formuluotéje var-

tojamas pamatinis Zodis, pvz.: bégikas, -é 1. ,,.kas béga“, puoléjas, -a 1. ,,kas puo-

la“, Zadétojas, -a 1. ,,kas zada“, neSvarybé ,,kas neSvaru“. Bidingiausia veikéju
pavadinimams.
2. Definicija sudaro pamatinis Zodis ir darybos kategorijos pavadinimas,

pvz.: isdykybe ,,i8dykusio ypatybe“, neigiamybe ,.neigiama ypatybe*; plg. I. 1. b).

3. Definicijoje vartojami darybos sinonimai, kity priesagu ir galuniy vediniai i$ tu paciu pamatiniy zodziu, pvz.: iSdykumas ,,iSdykybé“, aukstybé 1.

,,aukStumas“, geradarybé ,,geradaryste“, labdarybé ,,labdara“, nezinomybé ,,ne-

zinojimas, nezinia“, tolybe ,,tolumas, tolis“; plg. I. 2. Budinga ypatybiy pavadinimams.
4. Apibréziama bendraSakniais vediniais i§ kitu pamatiniy zodziu, pvz.:

dievybé 1. ,,dieviskumas*“, paslaptybé ,,palaptingumas“, savizudybé ,,nusizudymas“.
Budinga ypatybiu pavadinimams.
Zodzio reik’mé gali biti nusakoma ir derinant kelis apibréZiamojo-aiskina-

mojo budo variantus, pvz.: atradéjas, -a ,,kas ka atranda, padaro atradima“
(IL. 1 ir Il. 3), galimybe ,,kas galima, galimumas“ (II. 1 ir II. 3), vertybe ,,verte,

vertingumas* (II. 3 ir II. 4) ir pan.

Nagrinéjamy vediniy semantika DLKZ gali biti aiskinama ir kitaip. Antai
pastebéta, kad apibréziant ypatybiy pavadinimus, definicijose daznai pasitaiko

veiksmazodziu turéti ir biti abstraktai, pvz., suinteresuotiumas ,,turéjimas intere-

so“, néstumas ,,buvimas néScios, neScios bukle“, dar plg. nevienodus sinonimis-

ku vediniy apibrézimus — maZavertiskumas ,,turéjimas mazos vertés“ ir menkavertiskumas ,,vertés menkumas“ (LKZ VIII 13 — ,,vertes menkumas; mazavertiskumas*), pilnateisiskumas ,,visateisiskumas*“ ir visateisisktmas ,,turéjimas visu
teisiu“.
Sioje trumpoje apZvalgoje nesiekta suregistruoti visus galimus nagrinétu ve-

diniu reikSmiy apibrezimo bidus ir pateikti tikslius statistinius duomenis. Ka
nors tiksliau pasakyti Siuo klausimu ar ieSkoti kokiy nors désningumy (tarkim,

kad vieny darybos kategorijy vediniams bidingesnis vienas, kity — kitas reiksmiy aiskinimo bidas) buty sudétinga, nes atskiry darybos kategoriju vediniy
skai¢ius DLKZ labai skiriasi (plg. priesagos -imas/-ymas vediniy — apie 16,5
tukst., o priesagos -ikas, -é — 152), kai kuriais atvejais sunku apibendrinti ir dél

duomeny stokos. Vis delto akivaizdu, kad kokios nors bendros sistemos patei-

kiant transpoziciniu (antraStiniy) vediniy reiksmes néra, kurio nors vieno iSvardytuju biidu Zodyne néra grieZtai laikomasi. Siekiant tvarkos galbut deréty at-

sisakyti I. 1. a) ir II. 1 bidu ir vartoti tik I. 1. b). Taip pat nederétu apibrézti

vienu Zodziu, nes pasitaiko, kad tokiu keliu einant nuo vieno Zodzio prie kito,
daznai perskaitomi keli straipsniai ir galy gale griztama prie to, kurio reikSmé
ir noréta i&siaiskinti, taigi Zodyne nei’vengta tautologijos.
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4. Specializuoti veikéjyu pavadinimai

Priesagu -tojas, -a ir -éjas, -a vediniai zymi asmenis tiek pagal atsitiktini ju

darba, trumpai trunkanti arba tik viena kartq atliekama veiksma, tiek pagal
nuolatinj darba, versla, profesija (LKG I 317, 320). Priesagos -ikas, -é vediniai

tik retkaréiais asmenis pavadina pagal profesija (LKG I 320). DLKZ yra apie
100 zinomesniy, placiau vartojamy profesiju pavadinimy su Siomis priesagomis —su

-tojas, -a — 40, su -éjas, -a — 36, su -ikas, -é — 20. Tai sudaro apie 9,11%

visu Sios darybos vediniy — priesagos -tojas, -a vediniu — 6,42%, priesagu -eas,
-a ir -ikas, -é — atitinkamai 13,53% ir 12,12% vediniu*.
Profesijy pavadinimai DLKZ pateikiami trejopai:

1) atskirais straipsniais, t. y. su definicijomis ir (dazniausiai) vartosenos pa-

vyzdZiais — apie 23% : priesagos -tojas, -a vediniy — apie 15% (pvz., gydytojas, -a
»gydymo specialistas“: Gydytojas apziiréjo ligonj. Kreiptis j gydytojq), priesagos

-éjas, -a vediniy — apie 28% (pvz., siuvéjas, -a ,,siuvimo specialistas“: Baltiniy

siuvéja. Vyrisky drabuziy siuvéjas. Mokytis siuvéju), priesagos -ikas, -é — apie 30%

vediniu (pvz., bégikas, -é 2. ,,bégimo rung¢iy sportininkas‘);
2) pamatiniy veiksmazodziy straipsniuose (be definicijy) — apie 77%: priesagos -tojas, -a vediniy — apie 85%, -éjas, -a — apie 72%, -ikas, -é — apie 70%:

a) su vartosenos pavyzdziais — apie 32% visy neantrastiniy vediniu: priesagos -tojas, -a — apie 38% (pvz., iSjodinétojas, -a: Zirgy ixjodinétojas), -éjas, -a -

apie 35% (pvz., riséjas, -a: Knygy riséjas (knygrigys)), -ikas, -é — apie 14% (pvz.,

karikas, -é: Krosnies kitrikas (kurentojas));

b) be vartosenos pavyzdziy — apie 68% visy neantrastiniy vediniu: priesa-

gos -tojas, -a — apie 62% (pvz., programuotojas, -a), -éjas, -a — apie 65% (pvz.,

viréjas, -a), -ikas, -é — apie 86% (pvz., Sérikas, -é).

Sie statistiniai duomenys rodo, kad dauguma nagrinétu profesijy pavadinimu
atskiry straipsniy neturi, jie paprastai neapibréziami, neaiskinami ir neiliustruo-

jami. Taciau tokie vediniai yra nominaciniai, ju darybos ir leksinés reikSmes nesutampa, t. y. jie ne tiesiog ivardija veikéja pagal jo atliekama veiksma, o dar papildomai Zymi, kad tai yra nuolatinis jo uzsiémimas. Antai gynéjas, -a 1. ,,kas gina‘;

2. ,,kas oficialiai gina kaltinamajj teisme, advokatas“; 3. sport. ,,gynybos Zaidejas“. Tik pirmaja reikSme tai yra transpozicinis vedinys, nespecializuotas veikejo
pavadinimas (tokie paprastai tiesiog iraSomi 1 pamatiniy veiksmazodziu straips-

nius). 2-oji ir 3-oji reikSmés jau turi papildomy semu, yra virtusios terminais (nors
2-oji ir nepazyméta teis.), todel Sis daiktavardis pagristai pateikiamas atskiru

straipsniu.

8 Sie santykiniai duomenys gal Siek tiek prieStarauja LKG teiginiams — profesijy pavadinimy
su priesaga -ikas, -é procentas yra didesnis nei priesagos -fojas, -a vediniy (plg. 12,12% ir 6,42%),
taciau reikia turéti galvoje, kad priesagos -ikas, -é vediniy DLKZ yra beveik 4 kartus maziau nei
priesagos -fojas, -a vediniy, kurie, beje, beveik visi be definicijy pateikiami pamatiniy Zzodziu
straipsniuose. Priesagos -ikas, -é vediniai dazniau turi specialesniu reikSmiu, ju apie 1/4 pateikiama atskirais straipsniais.
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Kitu kalby Zodynuose profesijy pavadinimais tape vediniai taip pat iSkeliami
antrastiniais Zodziais (plg. LVV 7), 0 ne itin paplite, ,,lengvai padaromi™, t. y.
produktyviu ir reguliariy darybos tipy nespecializuoti vediniai apskritai nededami (Oxeros 1988: 9-10).

Taigi akivaizdu, kad nemaza dalis vediniy, pateikty pamatiniy veiksmazodziy straipsniuose, taip pat turi specialesniy reikSmiu, yra tam tikry sriciy terminai (pvz., déstytojas, -a, gélbétojas, -a, montuotojas, -a, programuotojas, -a, pri-

Zitirétojas, -a, vairtiotojas, -a; drozéjas, -a, kepéjas,

-a, kirpéjas, -a, pjovéjas, -a,

Sokéjas, -a, tiekéjas, -a, verpéjas, -a, vertéjas, -a, viréjas, -a; ; jojikas, -é, krovikas, -é,

liejikas, -é, nesikas, -é, Sérikas, -é ir daugelis kt.), taciau DLKZ tai neatsispindi.

Tokiu vediniu buvima profesijy pavadinimais kartais parodo vartosenos pavyzdiiai (pvz., skutéjas, -a:Jis vertési skutéjo amatu, 2 braizytojas, -a: Jis dirba braizytoju)

arba terminy pazymos (pvz., kilndtojas, -a: Sunkumy kilnotojas (sport.)). Vienu

atveju neantrastinis profesijos pavadinimas netgi turi definicija — suvirintojas, -a
.metaly suvirinimo darbininkas ar specialistas™.

Kartais profesiju pavadinimai (ar kitokias specialesnes reikSmes turintys ve-

diniai), Zzymintys analogiska arba artima veikla uzsiiman¢ius asmenis, padaryti
su tomis paciomis priesagomis, DLKZ pateikiami nevienodai (Zr. lentele):

Eil. nr.
i.
2.

g
|

AntraStinis

vedinys

mékytojas, -a

|

iliustruotas

bégikas, -é

neiliustruotas

déstytojas, -a

rasytojas, -a

3;
4.

NeantraStinis vedinys

tapylojas, -a

siuntéjas, -a

gavéjas, -a

metikas, -é

jojikas, -é

verpéjas, -a

mezgéjas, -a

Ciuozikas, -é
éjikas, -é 7. sport.
2 plaukikas, -é

5.

siuvéjas, -a
audéjas, -a

1 sukirpéjas, -a

Kai profesijy pavadinimai yra antraStiniai atskiry straipsniy ZodZiai, jie pa-

teikiami su definicijomis. Sios formuluojamos gana ivairiai — apibréziant vartojami Zodziai specialistas (zr. vediniy audéjas, -a, gydytojas, -a, siuvéjas, -a defini-

cijas), darbininkas (suvirintojas,-a), pareigiinas (tdrdytojas, -a, tarndutojas, -a,
teiséjas, -a 1.), sakoma, kad asmuo ta veikla verciasi (skalbéjas, -a) ir pan. Kartais pirmoji tokio zodzio reik’mé DLKZ tapati darybos reik&mei, ji taip pat
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pateikiama nevienodai, plg.: pataréjas, -a 1.

1. > ra8yti, puoléjas, -a 1. ,,kas puola‘®.

patarti

(veikéjas), rasytojas, -a

Kai kuriems profesiju pavadinimams DLKZ triksta terminy pazymu, pvz.,
gynéjas, -a 2, tardytojas, -a, taréjas, -a (sudétinis terminas Teismo taréjas), teiséjas,
-a nepazyméti sutrumpinimu teis.; 7-oji vedinio éjikas, -é reikSmé pazyméta sport.,

o bégikas, -é 2, ciuozikas, -é, 2 plaukikas, -é 2 8ios pazymos neturi (nekalbant jau
apie neantraStinius buritiotojas, -a, irkliotojas, -a, jojikas, -é, metikas, -é ir kt.);

vedinio piitikas, -é 2-oji reik8mé ,,kas griezia puciamuoju instrumentu“ nepazymeta muz. ir t. t.

5. Terminai
Apie ivairius DLKZ esanéiy terminy pateikimo nenuoseklumusj jau kalbeta
ir rasyta (Zilinskiené 1995; 1997, Gudavicius 1997 ir kt.). Siuokart noréta atkreipti démesjj kai kuriuos dar neaptartus klausimus ir pasvarstyti, kaip tokiu

nenuoseklumy iSvengti naujame bendrinés lietuviy kalbos zodyne.

IS karto primintina, kad DLKZ ne visi terminai ir terminologizuotos reik8més yra pazymeti atitinkamais sutrumpinimais. Tai pasakytina apie liaudinius

terminus, vedinius, padarytus i8 terminy, ir kita placiau uz ,,grynuosius“ termi-

nus vartojama specialesne leksika. Kompiuteriniame DLKZ variante ji papildomai pazymeta ,,nematomomis* (skiriant nuo ,,matomy“, jau buvusiu Zodyne) pazymomis. Jos reikalingos duomeny analizei, antraip kompiuteris negalétu pateikti visy kurios nors srities terminu, pvz., Zodziu gydymas, kraujavimas,
paralyziavimas, jtraixka, liga, sloga ir pan. jis neatrinkty kartu su kitais medicinos

terminais, nes jy straipsniuose néra sutrumpinimo med.; tokiu atveju medici-

nos terminy saraSas buty trukstamas.
5.1. Siuokart dométasi kalbotyros terminais. I8 viso DLKZ yra 294 straipsniai, turintys sutrumpinimus lingv. arba gram. Jais gali biti pazymétas visas
antraStinis Zodis (vienareikSmis ar keliareikSmis), dalis jo reikSmiy arba zodziy
junginys, i kurj jeina antrastinis zodis. Dar 221 straipsnyje tos pazymos yra ,,nematomos“. Taigi galima manyti, kad DLKZ pazyméta tik apie 57% visu jame
esanciy kalbotyros terminy ir kitos specialesnés Sios srities leksikos.

Sie terminai (i8 viso 515!) palyginti su pateiktaisiais ,,Kalbotyros terminu

zodyne“ (toliau — KTZ). Apie 82% pazymétuju DLKZ

terminu rasta ir KTZ.

° Straipsnyje pardavéjas, -a ,.kas parduoda*: Darzoviy, ledy pardavéja pateikta definicija reikéty suformuluoti tiksliau (plg. LKZ IX 409 — kas parduoda pirkéjams“), vis délto pardavéju
dazniausiai vadinamas ne kiekvienas, karta sugalvojes parduoti kokj sau nereikalinga daikta, o
tas, kuris i$ to gyvena.

'© Tiek DLKZ yra Zodziy, turinéiy bent vieng terminologizuota reikéme, arba kartu su kitais

zodziais sudaranciy sudétinius kalbotyros terminus. Kitaip sakant, Sis skaitius rodo, kad Zodyne yra 515 straipsniu, kuriuose pateikiami kalbotyros terminai ir kita specialesné Sios srities
leksika, (ne)pazyméta sutrumpinimais lingv. ir gram. Tais atvejais, kai minétos pazymos pasitaiko
iliustracijose, Siuosyk nesidomeéta ir jie j statistika nejtraukti.
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Tu, kuriy pazymos ,.nematomos“, KTZ téra apie 50%, su pazyma gram. — tik

apie 40%. Taciau reikia turéti galvoje, kad KTZ pateikia anaiptol ne visus, o tik
svarbesnius, dazZniau vartojamus terminus, pavyzdZiui, jame néra aiskinami veiksmazodZiai, nors asmentioti, laipsnitioti, prieveiksmeéti ir t. t. neabejotinai yra kalbotyros terminai. Néra ir kalbininku pavadinimy pagal atskirus mokslus ar moks-

lo Sakas (pvz., baltistas, germanistas, dialektologas, etimologas, leksikologas, lek-

sikografas, taip pat klasikas, sintaksininkas, Zodynininkas ir pan.), nors paciu moks-

lu ir Saku pavadinimai pateikiami (baltistika, germanistika, dialektologija, etimologija, leksikologija, leksikografija ir t. t.).
Rengiant bendrines kalbos zodyna idealu butu turéti visus terminu zodynus
(tu sriciu, kokius sutrumpinimus vartoja DLKZ) ir patikrinti, ar i DLKZ pateke
terminai, terminologizuotos zodziy reikSmés bei zodziy junginiai yra atitinkamai pazyméeti. Taciau ne visy sri¢iy terminy Zodynai jau parasyti. Antra vertus,

galbit néra prasmés DLKZ ieSkoti kiekvieno Zodzio, kuris yra didelés apimties

terminu Zodynuose (pvz., fizikos, medicinos, politechnikos) arba tikrinti kiekviena, tarkim, tekstilés terminu Zodyne pateikta Zodi, jei DLKZ is tikruju Sios

srities terminy téra 3 (Zilinskiené 1997: 46). Akivaizdu, kad nuosekliai Sito pa-

daryti nepavyks — bent jau kol kas, kol néra kompiuterinio terminu banko, truksta
paciy terminu zodynu. Tuo tarpu galbut galima buty patikrinti bent mazesnés
apimties zodynu (pvz., kalbotyros terminu ir pan.) terminus. Ateityje naudojantis kompiuteriniu terminu banku tokia patikra galbut reikety i§ dalies patiketi
kompiuteriui, kad Sis sudarytu DLKZ ir tam tikros srities terminy Zodyne pasikartojanéiu Zodziu registra. Pastarasis padétu tinkamai sutvarkyti DLKZ esancius terminus, tinkamai pateikti juos naujajame bendrinés kalbos zodyne, i8vengti ivairiu nenuoseklumu.

Tuo tarpu galima bitu pasinaudoti minétomis ,nematomomis* terminu pa-

zymomis, kurios leidZia is DLKZ iSrinkti ir liaudinius terminus, i§ terminu padarytus zodzius, Siaip nepazymétus terminus ir pan. Turint zodziu saraSa, kuri

sudaro terminai ir zodziai, atitinkamai nepazyméeti, bet vis délto turintys spe-

cialesnes reikimes, taip pat galima i8taisyti nemaZai akivaizdziy DLKZ pasitaikanciu nenuoseklumu, kai kurias pazymas padaryti ,,matomas*. Kitais atvejais, jei zodzio nera tam tikros srities terminu zodyne, bet jo reikSme tikrai
terminologizuota (tai rodo ir definicija, ir vartosenos pavyzdziai), jis gali buti

paliktas su ,.nematoma*“ pazyma. Tarkim, tokie gal galétu biti dzukioti 1. .,kal-

beti kuria nors dzuku Snekta“; 2. ,,iSlaikyti dzukybiu, Snekant nedzukiskai“,
garsynas ,,kalbos garsu sistema“, priesdélétas, -a ,,turintis prieSdéli*, isversti 7.
»teksta ar kalba pateikti kita kalba“ (0 versti 11. ,,vienos kalbos teksta iSdéstyti

kita kalba“, vertéjas, vertimas, matyt, zymétini ,matomomis“ pazymomis, pastaraji vedinj pateikia ir KTZ). Bet kuriuo atveju paskutini Zodi Siuo klausimu
turétu tarti terminologai ir atitinkamy sri¢iy specialistai.
5.2. Bendrinés kalbos zodyne reikety atsisakyti pasenusiu, nebevartojamu
arba retai vartojamy, itin specifiniy terminu (pvz., garsamokslis lingv., psn. ,,fo-
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netika“, galbit ir Aryptininkas gram. ,,cinamasis vidaus vietininkas“) bei terminy reikSmes turinciy zodziy junginiy (pvz., nebivelis, -é straipsnyje pateikto veiksnio vardininkas nebiwvélis). Siy zodziy nepateikia KTZ, Zodzio kryptininkas néra
ir LKZ.
5.3. DLKZ Ivado §36 (p. XII) teigiama, kad ,,sudétiniai terminai ar Siaip

ivairus sudetiniai pavadinimai, kuriy reikSmé nepriklauso arba tik iS dalies
priklauso nuo juos sudaranciy démeny reikSmés [...] dedami po visu zodzio
reikSmiy uz trikampio zenklo (A) ir skliausteliuose paaiskinami*. Naturalu bi-

ty tiketis, kad bent jau sudétiniy terminy atveju Sios tvarkos laikomasi grieZtai.

Taciau taip yra anaiptol ne visada. Antai Zodzio jungtis ,,sujungimas, rySys“ straipsnyje kai kurie Zodziy junginiai pateikiami kartu su vartosenos pavyzdzZiais, nurodant jy vartojimo sritis — kiStukiné jungtis (tech.), kremzliné, raumeniné jungtis
(anat.), anglies atomy jungtys (chem.). O zodziy junginys sudurtinio tarinio

jungtis pateikiamas uz trikampio Zenklo, pazymétas
paaiskintas.

sutrumpinimu gram.

ir

Kiek nukrypstant nuo kalbotyros terminy pastebétina, kad nevienodai patei-

kiami karinius laipsnius zymintys sudétiniai terminai jaunesnysis leitenantas ir

vyresnysis leitenantas. Abiem atvejais jie pateikti kartu su kitais, neterminologi-

zuotais, zodziu junginiais ir sakiniais. Jaunesnysis leitenantas pateiktas straipsnyje, kurio antraStinis Zodis yra nelyginamojo laipsnio biidvardis jdunas, -a. Nurodyta tik viena jo reikSmé — ,,nedaug amZiaus turintis; maZiau amZiaus turintis

uz kitus, prs. senas*. ISeity, kad karinis laipsnis kazkokiu budu susijes su Zmo-

gaus amziumi. Antrasis sudetinis karybos terminas pateiktas straipsnyje, kurio
antraStinis Zodis vyrésnis, -é yra aukStesniojo laipsnio formos ir turi dvi reiksmes — 1. ,,turintis daugiau mety“; 2. ,,esantis aukS¢iau savo laipsniu, pareigos“. Taciau antraja reikSme iliustruojantis zodziy junginys vyresnysis leitenanreesei
tas
sutrumpinimu kar., kurj turi jaunesnysis leitenantas.
KTZ (p. 124) yra du kalbotyros terminai su bidvardziu minkstasis —
minkstasis gomurys it minkstasis priebalsis. DLKZ pateikia tik antraji iS ju —
kaip 8-osios (terminologizuotos, pazymétos sutrumpinimu lingv.) bidvardzio
minkstas, -a reik&més iliustracija. Sios reikimés definicija ,tariamas pries prie-

Sakinius balsius“ rodo, kad jokiu kitu pavyzdziu ji ir negalétu biti iliustruota,

taigi tai yra viso junginio, 0 ne vieno biidvardZio definicija. Beje, 8io junginio
budvardis, kaip ir turi biti terminy atveju, yra jvardZiuotinis, t. y. aStuntaja reiksme vartojamas biidvardis minkstas, -a neturi paprastosios formos ir tuo skiriasi
nuo kitu reikSmiu.
Dar plg. nosinis, -é 2. lingv. ,,pro nosj tariamas‘: ~iai priebalsiai (m, n); 3.
lingv. ,,pagal tradicija ra8omas su uodegéle apatioje: ~és balsés (raidés, turinios isnykusio nosinumo pazyméjima— q, ¢ j, 4). Pastaruoju atveju galima sakyti, kad ndsinés balsés DLKZ turi dvi definicijas; junginio pateikimas rodytu, kad

tai paprasta terminologizuotos reikSmés iliustracija, o ne sudétinis terminas,

nes pastariesiems Zyméti vartojamas specialus trikampio Zenklas.
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Siekiant nuoseklumo minkstasis priebalsis ir kiti minéti junginiai galetu buti pateikti uz trikampio Zenklo straipsnio gale, kaip platisis balsis (lingv. ,,tariamas neitemptu liezuviu, pavyzdziui, a“) — budvardzio platus, -i straipsnyje,

sklandieji priebalsiai (lingv.1 ir r) — budvardzio sklandus, -i straipsnyje arba gramatikos terminas neZymimieji jvardziai (gram. ,,kuriais tik bendrais bruoZais nurodomas daiktas, skaicius ar ypatybe, pvz.: bet kas, kas nors, kelidlika, sidks
toks“), kuriam vienam skirtas visas antraStiniu zodziu nezymimdsis prasidedantis straipsnis.
Taigi bendrinés kalbos zodyne terminy vartojimo sritis zymintys
sutrumpinimai pateiktini tik prie paties vientisinio termino, terminologizuotos
reiksmés zenklo arba sudétinio termino, kuris visuomet turety buti iSskirtas is
kitu junginiu trikampio zenklu. Galbut reikétu atsisakyti vartojimo sriciu zymejimo iliustracijose.
5.4. Mineta, kad kai kuriu priesagu (-imas/-ymas, -umas, -tojas, -a, -éjas, -a,
-ikas, -é ir kt.) vediniai dazniausiai be definiciju ir vartosenos pavyzdziu pateikiami pamatiniy zodziy straipsniuose. Jei toks vedinys yra virtes terminu arba
padarytas, remiantis terminologizuota pamatinio Zodzio reikSme, ji reiketu pateikti atskiru straipsniu, kuriame, be antraStinio zodzio, butu ir jo definicija bei
vartosenos pavyzdziu. Tuo atveju, jei vedinys yra transpozicinis (t. y. jo leksine
reikSmé, lyginant su pamatinio zodzio reikSme, neturi semantinio prieaugio,
sutampa su darybos reikSme), nurodytinas pamatinis Zodis, tiksliai pazymint ta

reikSme, kuri motyvuoja vedini. Taigi atskirais straipsniais turetu buti pateikti

kalbotyros terminai asmendvimas, biidvardéjimas, daiktavardéjimas, kaitymas, kiridvimas, laipsniavimas, prieveiksméjimas, transkribavimas ir pan. Kai kuriais atvejais isskirtinos kelios tokiy terminy reikimés, pvz., ZodZio vertimas atveju reikeétu apibrézti pati veiksma ir jo rezultata.
Naudojantis kompiuterinés DLKZ analizés programa ir nei8leidziant i§ akiu
minéty dalyku, terminus bendrinés kalbos zodyne galima bitu pateikti gerokai
nuosekliau, nei tai padaryta DLKZ.
6. NeantraStinio zodziy pateikimo bido trikumai
6.1. Dali DLKZ isvestiniy Zodziy pateikiant kity (dazniausiai — pamatiniu)
zodziu straipsniuose, neiSrySkéja ju semantika — reikSmiu skai¢ius ir hierarchija, semantiniai rySiai su pamatiniais ZodZiais ir pan., nes beveik visi (apie 99%)
tokiy vediniu pateikiama be definicijy. Cia primintina, kad net apie 45% DLKZ
daiktavardziu yra neantraStiniai.
6.1.1. DLKZ neatsispindi vedinio daugiareik’miskumas. Dél to negalima
nustatyti ir tikrojo vienareik’miy ir daugiareik’miy Zodziu santykio Zodyne.
6.1.2. DLKZ yra daugiau terminu nei pazymeéta ir negalima tiksliai Zinoti,
kokia Zodyno leksikos dali jie sudaro.
6.1.3. Negalima nustatyti, kiek vediniy (ir apskritai DLKZ pateiktu Zodziu)

vartojama perkeltinemis reikSmémis.
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6.1.4. Zodynas neparodo visos stilistinés vediniy ir apskritai jame pateikia-

mu zodziy ivairoves.
6.1.5. Net ir tais retais atvejais, kai neantraStiniai vediniai iliustruojami, jy
daugiareikSmiskumq Zodyno vartotojas gali suvokti tik gerokai pastudijaves visa pamatinio zodzio straipsnj, nes formaliai tai néra parodyta.
6.2. Neparodomi tokiu vediniy sintaksiniai rySiai, nes dazniausiai jie neiliustruojami — vartosenos pavyzdziu DLKZ neturi apie 95% neantraStiniy daiktavardziu.

6.3. Vartotojui, ypaé silpniau mokan¢iam lietuviu kalba, kartais gali buti keblu
rasti reikalinga Zodi, nes ne visi DLKZ ZodZiai pateikiami pagal abécéle. Tokia

tvarka yra i8déstyti Zodyno straipsniai, 0 juose gali biti keli pusjuodziu Sriftu
irasyti ZodZiai — antraStinis (-iai) ir vienas ar keli jo (jy) vediniai. Be to, neantraStiniu vediniy dazniausiai pateikiamas tik baigmuo, t. y. toks zodis matomas
ne iStisai, o suskaidytas, ir ne visada skaidoma morfemomis (nors tai butu pageidautina, kai straipsnyje pateikiami bendraSakniai ZodZiai), pvz.: drau-dimas,

kei-tikas, kei-timas, kei-timasis, pabr-izgimas, paskl-idimas, paskl-aidymas, pliurSkimas ir kt.

6.4. Zodyne kai kurie vediniai pateikiami po du kartus — pamatiniy Zodziy
straipsniuose ir atskirais straipsniais (kai yra igije specialesniu reikSmiu). Tokiu priesagos -imas/-ymas vediniy yra 35 (pvz.: akéjimas, apsiavimas, maixymas,
pasimatymas ir kt., daugiau zr. Murmulaityte 1997: 123, 125, 126), priesagos
-umas — | (teisingumas), priesagos -ybe — 4 (bendrybe, gardybe, tolygybe, vertybe),

prieveiksmiy su priesaga -ai — 2 (apskritai, riestai). Sita pasikartojima sunku pa-

stebeti dél minéto vediniy iSskaidymo ir kai kuriu jy neabécélinio pateikimo.
6.5. Dél minéty prieZas¢iy kai kurie vienodai ra8omi ZodzZiai DLKZ atsiduria toliau vienas nuo kito, ir tik skaitant kompiuteriu sudarytus zodziu sarasus,
kuriuose visi ZodZiai pateikiami istisai ir pagal abécéle, pastebima, kad Zodyne
yra nepazymety homonimy ir homografu. Tokiu priesagos -imas/-ymas vediniu

yra apie 40 poru, pvz., saldimas (: saldits, -i) ir saldimas (: salsti), uogavimas

(: uogduti) ir uogavimas (: uogtoti) ir kt. (daugiau pavyzdziu ir smulkesne ju
klasifikacija zr. Murmulaityté 1997: 126-130), priesagos -umas vediniy — 4 po-

ros: triikimas (: trikti) ir triktmas (: triikis, -i), dviSakumas (1. ,,dvieju Saku

suaugimo vieta“; 2. ,,tarpkojis“) ir dvisakimas (biidvardZio dvisakas, -a abstraktas), taip pat gliidumas ir gliidumas, mazumas ir maziumas, prieveiksmiy su priesaga -iai — 1 pora: staciai (: status, -i) ir staciai (: stacias, -id).
Perzilrejus priesagos -ikas, -é veikéjy pavadinimus, matyti, kad kai kurie is

ju yra virte zoologijos arba botanikos terminais ir neturi moteriskosios giminés
atitikmenu, pvz., 1 plaukikas zool. ,,mazesnis uz karveli vandens paukitis ilgu,

plonu snapu (Phalaropus lobatus)“, ciuozikas zool. ,,vandens pavirsiuje Sokinéjantis blakiy birio vabzdys (Gerris)*, kirpikas zool. ,,kinivarpy Seimos tamsiai
rudas vabalas — pusy kenkéjas (Blastophagus)“, taip pat bégikas, kopikas, 1

plesikas, séjikas, Svilpikas, verpikas, grauzikai, 1 pléxikai, séjikai, verpikai; lipikas
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bot. ,,raudiniy Seimos kibus miSku ir lauku augalas, darzy piktzole (Galium)*,
smaugikas bot. ,,laukinis ir dekoratyvinis vijoklinis augalas, kuris apsivyniojes
nudziovina medj (Celastrus)“. Sie terminai pateikiami nevienodai. DLKZ yra
13 minétos priesagos vediniy poru, kuriy vienas narys turi ir moteri8kosios gi-

minés atitikmeni, kitas yra tik vyriSkosios giminés. Dviem atvejais tokios poros

turi homonimu ir homografu zymenis, 11 pory néra atitinkamai pazymeta. Apskritai Siuo atveju galima skirti net keturis pateikimo variantus:

6.5.1. Terminas laikomas nespecializuoto veikejo pavadinimo homografu, Sie

zodziai pateikiami atskirais straipsniais, pvz., 1 plaukikas zool. ir 2 plaukikas, -é,

taip pat 1 plésikas zool. ir 2 plésikas, -é.

6.5.2. Veikéjo pavadinimas ir neantraStinis zoologijos terminas pateikiamas
viename straipsnyje, pvz., Ciuozikas, -é ir ciuozikas zool."', taip pat bégikas, -é ir

bégikas zool.
6.5.3. Terminas pateikiamas atskiru straipsniu (lipikas bot.), 0 veikéjo pava-

dinimas — pamatinio veiksmazZodzio straipsnyje (1 lipti, -a, -o — lipikas, -é), dar

plg. séjikas, -é ir séjikas zool.", taip pat kandikas, -é ir kandikas, kaupikas, -é ir
kaupikas, skriejikas, -é ir skriejikas tech., smaugikas, -é ir smaugikas bot., Svilpikas,
-é ir Svilpikas 1. zool., 2. (kul.?), vilkikas, -é ir vilkikas (tech.?);
6.5.4. DLKZ yra atskiras terminui skirtas straipsnis, 0 veikéjo pavadinimo

Zodynas apskritai nepateikia, pvz., kirpikas zool.
Bendrinés kalbos zodyne tokius Zodzius reikétu pateikti vienodai, galbut pasirenkant pirmaji varianta. Antraip zodyne atsiranda nepazymétu homografu,

kuriuos ypaé sunku pastebéti, kai jie iraSomi i pamatiniy zodziy straipsnius, nes

tokiais atvejais paprastai pateikiamas ne visas vedinys, o tik jo baigmuo.
Visi daugiskaitiniai zoologijos terminai, padaryti su priesaga -ikas, Seimu ir

birio pavadinimai, yra neantraStiniai. 1 plésikai, séjikai ir verpikai pateikiami

atitinkamy pauk&¢iu ir drugio pavadinimu straipsniuose, 0 grauzikai — veikéjo
pavadinimo grauzikas, -é straipsnyje (nes bitent i§ veikéjo, o ne kokio nors konkretaus gyviino pavadinimo Sis Zinduoliy burio pavadinimas yra kiles). Taciau
kokios nors grieztos tvarkos, atrodo, ir daugiskaitiniy terminy atvejais néra laikomasi, plg. kitos priesagos vedinius — daugiskaitinis terminas buriviotojai zool.
,stambiy puosniy drugiy, kurie, retai plasnodami, sklando, Seima (Papilionidae)“ pateikiamas atskiru straipsniu, 0 veikejo pavadinimas buritiotojas, -a —
pamatinio veiksmazodzZio straipsnyje.

6.6. Kai keli bendraSakniai zodziai pateikiami viename straipsnyje, i$ pirmo

zvilgsnio atrodo, kad tai suteikia Siokia tokia galimybe DLKZ leksika tyrineti ir

" LKZ II 162 Sie Zodziai pateikti pagal pirmajj varianta: 1 ciuozikas sm. zool. ,,vandeniné
blaké (Hydrometra)“ ir 2 Giuozikas, -é smob. ,,kas GiuoZia, Giuzinéja“.
2 Siame Zodyno straipsnyje yra ir daugiskaitinis neantrastinis zoologijos terminas séjikai
,.stibynuodiu birio Seima, prie kurios priklauso séjikas, pempe ir kt. (Charadriidae)*.
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darybiSkai. Taciau galimybe yra labai menka, nes toks pateikimas anaiptol ne-

parodo visy darybos rysiy:
a) nors DLKZ Ivade, aikinant Zodziy pateikimo metodika, Zodyno straipsniai vadinami lizdais, juose néra visy tikrajam darybos lizdui priklausan¢ciy ben-

draSakniy zodziy;
b) ne visi neantra8tiniai vediniai pateikiami savo pamatiniy ZodzZiy straips-

niuose, pvz., ypatybiy pavadinimai primygtiniimas ir priverstiniimas jrasyti prieveiksmiu primygtinai ir priverstinai straipsniuose, baigiamybé, baigiamiimas bei
sprogstamumas — straipsniuose, kuriy antraStiniai ZodZiai yra jvardziuotiniai su-

budvardeje dalyviai baigiamasis, -dji bei sprogstamasis, -dji;

c) pamatiniy zodZiy straipsniuose dazniausiai pateikiami reguliariu, produk-

tyviu darybos tipu vediniai, pvz., veiksmazodiniai priesagos -imas/-ymas, bidvardiniai priesagos -wmas abstraktai. Taciau tikrasis Siu tipy reguliarumas ir
produktyvumas DLKZ nei&ryskéja, statistiniai duomenys nebiity tiksliis, nes

Zodyne néra visy galimy Siy tipy vediniu. Antai veiksmy
ga -imas/-ymas prakti8kai galima pasidaryti iS kiekvieno
Zodyne yra apie 16,5 tiikst., o veiksmaZodziy bendraciy
Antra vertus, j bendrinés kalbos Zodyna, be abejonés,

pavadinimy su priesaveiksmazodzio, bet ju
— apie 19,2 tikst.
turéty patekti tik daz-

niausiai vartojami zodziai, taigi nereikéty tikétis kiekvieno veiksmazodZio straipsnyje rasti jo abtrakta su minéta priesaga. Vis délto DLKZ yra beprocidvimas,
garsiavimasis, pragudréjimas, vadinéjimas ir kt., taip pat ypatybiu pavadinimai
prisiskaiteliskumas, kraStutiniskimas (ar nepakakty dazniau vartojamo kraStu-

tinumas?), pasaipingumas, veikéjy pavadinimy isvykdutojas, pasardutojas ir kt.
Vargu bau Siu gana nejprasty vediniy daznio rodiklis dazZnumy zodyne ar tekstyne buty aukstas.
ISvados

Bendrinés kalbos zodyne mineéty priesagu iSvestinius daiktavardzius reikétu
pateikti laikantis tam tikros tvarkos.
1. Galbut reiketu apskritai atsisakyti specialesniy reikSmiy neturinéiu vedi-

niu, kurie pateikiami pamatiniy veiksmazodziy straipsniuose.

2. Turincius specialesniy reik’miy daiktavardzius reikétu pateikti atskirais

straipsniais.

3. Kai vedinys turi specialesniy reikSmiy ir jam skiriamas atskiras zodyno

straipsnis, atskira semema reikéty pateikti ir transpozicinius, nespecializuotus

vedinius, t. y. tuos, kuriy leksiné ir darybos reik’més sutampa (DLKZ jie daz-

niausiai be definicijy ir vartosenos pavyzdziy pateikiami pamatiniu Zodziy straipsniuose). Tokias sememas formos poZiuriu galima pateikti vienodai — nurodant
pamatinj Zodj ir darybos kategorija. Jei daiktavardZiai gali remtis ne visomis
pamatiniy veiksmazodziy arba bidvardziy reik8mémis, tai taip pat turétu biti
nurodyta — pazymint tas pamatiniy Zodziy reik’mes, kurios motyvuoja vedini.
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4. Atskirais straipsniais galétu biti pateikti ir Siaip specialesnes reikSmes
igije, bet rySkesniy semantiniy grupiu (tokiy, kaip asmeny pavadinimai pagal

profesijas ar pan.) nesudarantys vediniai — krikstytojas, ijganytojas; baudéjas,
réméjas, -a, steigéjas, -a, stebétojas, -a, vart6tojas, -a; smogikas ir kt.
5. Galbut reikéty nurodyti ir labiau paplitusias neteiktinas kai kuriu vediniy

reiksmes, pvz., balintojas ,,baliklis“, isjungéjas ,,jungiklis“, pakrovéjas ,,krautu-

vas“ ir pan. Pavyzdziui, latviu kalboje tokie daiktavardZiai, taikomi tiek zmogui,

tiek aparatui ar maSinai pavadinti, yra norminiai, todél LVV pateikiami tame
paciame straipsnyje kaip atskiros daugiareikSmio vedinio reiksmeés (Ailés, skaititajs). Lietuviy bendrinés kalbos zodyne galima bity pateikti taip pat, tik veiksmo priemones reikSmé turetu tureti pazyma ntk.
6. Visi tam tikry sriciu terminai Zymétini atitinkamais sutrumpinimais.
7. Jei motyvuojancios pamatinio zodzio reiksmes yra perkeltinés arba turi
stilistines pazymas Snek., menk. ar pan., taip pat reikia pazyméeti ir atitinkamas
vediniu reikSmes.
Tad iSvestinio daiktavardzio, kuris, be kity reikSmiu, tarkim, gali zyméti asmeni pagal profesija, straipsnis Zodyne galéty atrodyti mazdaug taip: vertéjas,
-a dkt. (1) 1. lingv. ,,kas vercia teksta“; 2. > versti 1 (veikéjas);3. >versti 7

(veikejas); 4. > versti

8 (veikejas); 5. > versti

15 (veikéjas); kiekviena

reikSmé, be abejo, iliustruotina vartosenos pavyzdziais, kurie gali paaiSkinti ve-

dini, nevartant Zodyno ir neieSkant atitinkamos pamatinio Zodzio reiksmés. Siuo
atveju nurodytos visos reik’més, kurias pateikia LKZ XVIII 877. Ar visos jos

butinos bendrinés kalbos zodyne, dar reikety svarstyti. Ta¢iau akivaizdu, kad

vertéjas, -a turi gerokai maZiau reik’miy nei jo pamatinis veiksmazZodis versti, ir
Sito negalima suZinoti is DLKZ, nes isvestinis daiktavardis Siame Zodyne nei
apibréziamas, nei iliustruojamas, o tiesiog iraSytas daugiareikSmio (17 reiksmiu) pamatinio veiksmazodzio straipsnyje.
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PRESENTATION OF DERIVATIVES IN THE ENTRIES OF THEIR UNDERLYING
WORDS IN THE DICTIONARY OF MODERN LITHUANIAN
(DABARTINES LIETUVIU KALBOS ZODYNAS)
Summary
The article focuses on the derivatives with the suffixes -imas/-ymas, -umas, -ybé, -tojas, -a,

-éjas, -a, -ikas, -é, which are presented in the entries of their underlying words. In most cases
they have neither definitions nor illustrations, so the user cannot get sufficient information about
their semantics and usage. Besides, due to the chosen mode of their presentation, they appear
in the Dictionary as unmarked homographs and homonyms.
Thus, in the new Dictionary of Standard Lithuanian (Bendrinés lietuviy kalbos Zodynas), it is
more reasonable to present only part of these derivatives. Only the derivatives which have specialised meanings or are technical terms would be presented in separate entries. The others
need not be presented in this Dictionary because of their regular derivation and closeness in
their lexical and derivational meaning.
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