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Žodynu vadinamas ne bet koks, o leksikografiškai sutvarkytas žodžių rin-
kinys, pateikiantis jo naudotojui būtiną informaciją (KTŽ 240). Žodynai 
skiriasi paskirtimi, apimtimi, duomenų atranka, jų pobūdžiu bei pateikimo 
metodika, naudojimo būdu ir kt. Pagal išorinę formą skiriami tradiciniai 
(spausdintiniai, popieriniai) ir elektroniniai žodynai; pastarųjų, savo ruožtu, 
taip pat skirtinos dvi rūšys: kompiuterizuoti spausdintiniai žodynai (elek-
troninės popierinių žodynų versijos) ir duomenų bazių pagrindu sukurti 
originalūs elektroniniai žodynai (Jakaitienė 2005: 38–40; 293–296).

Bene svarbiausias visus žodynus vienijantis bruožas yra sistemiškumas. 
Leksikos sisteminimas yra viena iš šiuolaikinės praktinės leksikografijos funk-
cijų (Морковкин 1993: 37). Ypač elektroninėje leksikografijoje, besiremian-
čioje duomenų bazėmis, sistemiškumas yra vienas esminių leksikografijos 
principų ir pagrindinių reikalavimų, keliamų geram žodynui. Sistemiška turi 
būti tiek žodyno mikrostruktūra, tiek makrostruktūra. Pastarajai priklauso ir 
tai, kaip pateikiami antraštiniai žodžiai – atskirais straipsniais ar vedinius viena 
ar kita forma įtraukiant į pamatinių žodžių straipsnius (Jakaitienė 2005: 35).

Aiškinamuosiuose žodynuose (dažniau spausdintiniuose, taip pat elektro-
ninėse jų versijose) įprasta kai kuriuos vedinius, ypač reguliariuosius, pateik-
ti antraštinio žodžio straipsnyje (kuris neretai dar vadinamas ir lizdu, nors tai 
anaiptol nėra antraštinio žodžio darybos lizdas, nes jame pateikiami ne visi 
antraštinio žodžio dariniai ir neparodomi tų darinių tarpusavio santykiai).

Į kito (pamatinio) leksinio vieneto straipsnį būna įtraukiami:
• veiksmažodžių ir vardažodžių abstraktai – veiksmų ir ypatybių pava-

dinimai, 
• veikėjų ar vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai,
• prieveiksmiai,
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• sangrąžiniai veiksmažodžiai ir daiktavardžiai,
• deminutyvai,
• žodžiai su neiginiais ir kt.

Štai keliolika pavyzdžių iš įvairių lietuvių kalbos aiškinamųjų žodynų. 
Iš jų matyti, kad tame pačiame straipsnyje gali būti kelių rūšių įtrauktinių 
vedinių (pavyzdžiuose jie pabraukti1):

gérti, gẽria, grė
1. ryti skystį, malšinti troškulį: Karvė gẽria iš kibiro. G. vandenį, pieną. Gẽriamas 
puodelis (iš kurio geria). Gẽriamas vanduo (kurį geria, tinkamas gerti). ǁ prk.: Dul
kes, dūmus, smarvę g. (kvėpuoti). Tabaką g. (šniaukti, uostyti).
2. vartoti svaigiuosius gėrimus, girtauti: Kai negręs, tai geras vyras. Jis dar gẽria.
3. traukti, siurbti; skverbtis, sunktis: Kempinė gẽria vandenį. Vėjas kiaurai gẽria 
(perpučia). | sngr.: Vanduo į smėlį greitai gẽriasi.
◊ G. prašo (apie kiaurus batus).
gėrjǁas, ~a dkt. (1)
gėrkǁas, ~ė dkt. (2)
gėrmas (2)
gėrmasis (1) [DŽ6e];

kvėpúoti, kvėpúoja, kvėpãvo vks. (1) (kas) įkvėpti ir iškvėpti: Kambaryjè daug 
dmų, nėrà kuo kvėpúoti. ° Jis suñkiai kvėpúoja. • neig. nekvėpúoti
kvėpãvimas dkt. v. (1,1) [MLKŽ];

klausýti, klaũso, klaũsė intr. K; SD343,279, R, BPII157, M [...]
4. refl. sutikti, susiderinti: Tėvas su vaikais nesiklaũso Rm. […] [LKŽe];

áiškǁus, ~i (3)
1. gerai matomas, šviesus, giedras: ~i šviesa. Á. dangus.
2. gerai matantis: ~ios akys.
3. lengvai suvokiamas, suprantamas: Á. raštas. Á. tarimas.
Á. klausimas. ~u kaip dieną. ~u kaip ant delno (labai aišku).
4. lengvai suvokiantis: Á. protas. ~i galva.
~iai prv.: ~iai švietė mėnulis. Viską ~iai išdėstyti.
~ỹn prv.
~ýbė (1)
~ùmas (2) [DŽ6e];

mãžǁas, ~à (4)
prš. d i d e l i s.
1. menkas savo apimtimi, dydžiu (aukščiu, ilgiu, pločiu): M. vaikas. ~os bulvės. 
M. kambarys, sodas, miestas. ~o ūgio žmogus. M. upelis. Jis kiek ~ėlèsnis. Koks jis 
~utùkas, ~utlis, ~utėláitis! Iš ~ išbėgo, didžių nepavijo (tts.).

1 Cituojant žodyninius straipsnius stengiamasi išlaikyti originalią jų formą, praleistos straips-
nių dalys žymimos [...].
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2. nedaug amžiaus turintis, nesuaugęs: Vaikai dar ~. Paliko ~iukùs, ~utėliùs kaip 
žvirblius. Atiduok peilį, nebūk m. (nesierzink).
3. negausus: M. būrys. ~à šeimyna. Ar ~a čia darbo! Iš didelio debesio m. lietus 
(tts.).
4. nesmarkus, silpnas: M. šaltis. M. skausmas.
5. nesvarbus, nežymus, nereikšmingas: ~à klaida. ~à dovana. ~ nuopelnai, laimė
jimai. ~à bėda, kad nemoki – išmoksi.
6. kuris nežymios visuomeninės padėties: M. būdamas, su didžiais ponais nesigaly
nėk (tts.).
◊ Be ~a ko (bemaž, beveik). ~a ką (nesvarbu, nieko nereiškia). Būti ~esniám (nu-
sileisti). Daug ~a (maždaug).
~a prv.
~ỹn prv.: Sveikata eina ~ỹn (mažėja).
~ùmas (2) [DŽ6e];

trobà sf. (3) [...] 
1. [...] gyvenamasis namas, pirkia: [...] Gyvenamoji trobà NdŽ. [...] Buvo pamiškėj 
trobelýtė Sk. Mažon trobelùkėn jy gyvena Kb. [...] Trobalę sulipino – čia pat su-
krito, suplyšo, supuvo Yl. [...] Turiam Kazimieruo duoti [dalies] trobalẽlei pasi-
statyti Krt. Buvo iš tėviškės žemės gavusi, pasistatė tokią trobalìkę Pln. [...] Varyk 
tas žemes, ligi kur valioji, tik mano trobikės nenuversk Pžrl. Buvo kelios trobìkės, 
o dabar ka išsiplėtė, miestas didelis pasidarė Vdk. Susitūpusi trobytẽlė Šts. Trobulãlė 
(menk.) Šts. Toki daba antai trobutẽlė y[ra] pastatyta Lž. Čia pasistatė trobùkę Alv. 
[...] Senukas pastatė trobelùkę DrskŽ. Pasistačiau trobùžę ant vandens JD20. 
Trobeliūkštẽlė menkiausia KlvrŽ. Pasiuntiniai prieš savo akis turėjo tiesiog juo-
kingai mažą, it žąsų gardelį, ketvirtainę trobelytę Vaižg. [...] [LKŽe];

tirpǁùs, ~ (4)
1. lengvai tirpstantis: Netipios priemaišos. ~ (~ióji) kava.
2. kuris greitai, lengvai lydosi: Taukai – t. daiktas. 
~ùmas (2) [DŽ6e].

Kitų kalbų žodynuose taip pat įprasta įvairius vedinius įtraukti į pamati-
nių žodžių straipsnius. Juose yra ir nepaminėtų rūšių įtrauktinių žodžių, tai 
priklauso nuo konkrečios kalbos gramatikos ir darybos ypatybių – pavyzdžiui, 
rusų ir lenkų kalbų žodynuose įvykio veikslo veiksmažodžių straipsniuose 
neretai pateikiami ir eigos veikslo veiksmažodžiai. Keletas pavyzdžių:

līdzīgs -ais, līdzīga -ā, īp.; līdzīgi apst. 1. Tāds, kam ir aptuveni tādas pašas 
īpašības, pazīmes kā (kam) citam. Meita ir līdzīga mātei. Līdzīgi raksturi. Viņām ir 
līdzīgas balsis. Līdzīgi ģeogrāfiskie apstākļi. 2. Līdzvērtīgs, atbilstošs (parasti savs-
tarpēji). L. partneris. Runāt kā līdzīgam ar līdzīgu. // Vienāds (pēc lieluma, vērtī-
bas). Sagriezt torti līdzīgās daļās. Sadalīt līdzīgi. Līdzīga nauda sar. – naudas summa, 
kas precīzi atbilst maksājuma vērtībai. ◊ līdzīgums v. lietv. [MLVVe];
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ābOLS v. Ābeles auglis. Sulīgs, salds, skābs, sārts ā. Ābola serde, sēklas, miza. 
Ābolu sula, ievārījums, kompots. Žāvēti āboli. Sārts kā ā. – tāds, kam ir vese
līga krāsa, ar veselīgu sārtumu (parasti par vaigiem, seju). Acs ā. – acs galvenā 
sastāvdaļa, apaļš ķermenis acs dobumā. ◊ Strīda ā. – strīda cēlonis./ ābolītis, 
-ša; āboltēns; āboltiņš. [LVV];

ДЕД, -a; м. 1. Отец отца или матери. 2. разг. Старый человек, старик. 3. мн.: 
дéды, -ов. Люди, жившие в старину, предки. Деды и прадеды; отцы и деды 
(предки). [...] < Дéдка, -и; мн. род. -док, дат. -дкам; м. Ласк. (1–2 зн.). 
Дéдкин, -a, -o. Дéдов, -a, -o. Дéдовский, -aя, -oe. Д. способ (старый, 
испытанный). Дедóк, -дкá; м. разг. (2 зн.). Дедýля, -и; м. Ласк. (1–2 зн.). 
Дедýлин, -a, -o. Дéдушка (см.). По-дéдовски, нареч. [БТСРЯ];

СЛОВА’РЬ, -я’, м. 1. Собрание слов (обычно в алфавитном порядке), 
устойчивых выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на 
другой язык. Толковый с. Энциклопедический с. Фразеологический с. Двуязычный 
с. Терминологический с. Словари синонимов, омонимов, антонимов. С. морфем 
(толкующий значимые части слов). 2. ед. Совокупность слов какого-н. языка, 
а также слов, употреблённых в каком-н. одном произведении, в произведени-
ях какого-н. писателя или вообще употребляемых кем-н. Богатство русского 
словаря. Поэтический с. Пушкина. Он изъясняется по-английски с трудом: его 
с. очень беден. ǁ уменьш. слова'рик, -а, м. (к 1 знач.). ǁ прил. слова'рный, 
-ая, -ое. Словарная статья (главка словаря, посвящённая отдельному слову 
или фразеологизму, вынесенному в её заглавие). С. запас. [ТСОШ];

СТРО’ИТЬ 1, -о'ю, -о'ишь; -о'енный; несов. 1. что. Возводить, создавать 
какое-н. сооружение, здание, а также конструкцию, машину. С. дом. С. пло
тину. С. корабли, локомотивы. Ломать - не с. (посл.). 2. что. Созидать, со-
здавать, организовывать. С. новый быт, новую жизнь. С. своё благополучие на 
чём-н. С. семью. 3. что. Мысленно создавать. С. планы. С. разные предложения. 
С. гипотезу. С. себе иллюзии. 4. что. Организовывать, основываясь на чём-н. 
С. доклад на точных данных. С. свою тактику на чём-н. 5. что. Выражать, 
формулировать. Правильно с. фразу. С. систему доказательств. 6. что. Вы-
черчивать на основании заданных размеров (спец.). С. треугольник. С. усечён
ный конус. 7. что. Делать что-н. (в соответствии со знач. следующего далее 
существительного) (разг.). С. гримасы (гримасничать). С. глазки (кокетничать, 
играя глазами). С. рожи (гримасничая, придавать лицу какое-н. неестествен-
ное выражение). 8. кого (что) из кого. Представлять, изображать себя или 
кого-н. кем-н. (разг. неодобр.). С. из себя простака, дурачка. С. из ребёнка 
вундеркинда. ǁ сов. вы'строить, -ою, -оишь; -оенный (к 1 знач.), постро'ить, 
-о'ю, -о'ишь; -о'енный (к 1, 2, 3, 4, 5 и 6 знач.) и состро'ить, -о'ю, -о'ишь; 
-о'енный (к 7 и 8 знач.). ǁ сущ. стро'йка, -и, ж. (к 1 знач.), построе'ние, -я, 
ср. (к 1 устар., ко 2, 4, 5 и 6 знач.) и постро'йка, -и, ж. (к 1 знач.). ǁ прил. 
строи'тельный, -ая, -ое (к 1 знач.). С. сезон. Строительные материалы. 
Строительная площадка. [ТСОШ];
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kabaret 
1. «spektakl satyryczno-rozrywkowy; też: lokal, w którym odbywają się takie spek-
takle»
2. «absurdalna lub surrealna sytuacja»
• kabaretowy • kabaretowość • kabarecik • kabareciarz, kabarecista [SJP];

pacha
1. «wgłębienie między wewnętrzną stroną ramienia a bokiem klatki piersiowej»
2. «otwór na ramię w ubraniu; też: część ubrania znajdująca się w miejscu wgłę-
bienia pod ramieniem»
• pachowy • paszka [SJP];

spić dk Xa, spity – spijać ndk I, ~any 1. «upić kogoś do nieprzytomności» 
2. «pijąc zebrać płyn, zwłaszcza jego górną warstwę»: Ptaki spijali rosę z listków.
spić się – spijać się « upić się alkoholem, być pijanym» [NSJP];

at·ten·tive [...] adj. [...] 1 paying attention; observant 2 considerate, courteous, 
devoted, etc. [an attentive husband] – syn. thoughtful – at·ten´tive|ly adv. – 
at·ten´tive·ness n. [WNWD];

hair·style [...] n. a special style of hairdressing, often distinctive and fashionable – 
hair´styl´ing n. – hair´styl´ist n. [WNWD].

Iš pavyzdžių matyti, kad vediniai į pamatinių žodžių straipsnius įtrau-
kiami juos pateikiant: 

• kaip atskirą leksemą (pvz., sangrąžiniai veiksmažodžiai),
• kaip atskirą reikšmės atspalvį (pvz., sangrąžiniai veiksmažodžiai),
• iliustraciniuose vartosenos pavyzdžiuose (pvz., deminutyvai, žodžiai 

su neiginiais),
• straipsnio gale, po visos informacijos apie antraštinį žodį (pvz., veiks-

mažodžių ir vardažodžių abstraktai, veikėjų pavadinimai, prieveiks-
miai); kartais (dažniau elektroniniuose žodynuose) jie rašomi iš nau-
jos eilutės.

Lietuvių kalbos institute taikant naujus metodus baigiamas rengti Bend
rinės lietuvių kalbos žodynas (toliau – BŽ), kurio koncepcijoje akcentuojamas 
sistemiškumo principas (Liutkevičienė 2010: 141). Jo stengiamasi laikytis 
ir pateikiant vedinius, kurie pagal leksinį savarankiškumą yra lygiaverčiai 
kitiems antraštiniams leksiniams vienetams. Todėl informacija apie juos turi 
būti ne mažiau išsami, įvairiapusė ir tiksli, o šito neįmanoma pasiekti nė 
vienu iš minėtų įtrauktinio vedinių pateikimo būdų. Taigi:

• abstraktai (pvz., miáuktelėjimas, priglaudmas, paskiẽpijimas, broliã vi-
ma sis, audringùmas, aukštýbė, brangýbė, brolỹstė), 
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• deminutyvai (pvz., ausẽlė, balandlis, namùkas),
• prieveiksmiai (pvz., áiškiai, nuoseklia, aiškỹn, garsỹn),
• veikėjų pavadinimai (pvz., griežkas, áuklėtojas),
• neiginį turintys žodžiai (išskyrus veiksmažodžius, pvz., nedarnà, ne-

daũ ge lis, neddelis, neblõgas, nebloga, negiñčijamai) 

ir kiti vediniai (išskyrus sangrąžinius veiksmažodžius ir priešdėlio ne- veiks-
mažodžius) pateikiami analogiškai visiems kitiems BŽ leksiniams vienetams, 
t. y. jiems rašomi atskiri straipsniai. Juose vediniai iškeliami antraštiniais 
žodžiais, taigi patenka į abėcėlinę visų leksinių vienetų seką ir yra įprastai 
randami2. Sistemiškumas išlaikomas ir pateikiant informaciją apie vedinių 
kirčiavimą – kaip ir kitų vardažodžių atveju, nurodomos jų kirčiuotės; pa-
žymėtina, kad įtrauktiniai deminutyvai paprastai būna pateikiami nepažymint 
jų kirčiuočių, nors pastarosios dažnai skiriasi nuo pamatinių žodžių, į kurių 
straipsnius deminutyvai įtraukti, kirčiuočių (žr. cituotus mãžas, trobà straips-
nius iš DŽ6e ir LKŽe). BŽ vedinių straipsniuose remiantis vartosena išski-
riamos ir atitinkamai išdėstomos visos numatytos pateikti jų reikšmės, kiek-
viena leksema žymima reikiamomis gramatinėmis, leksinėmis, stilistinėmis, 
vartojimo sričių ir kt. pažymomis bei iliustruojama būdingais vartosenos 
pavyzdžiais, parodančiais jų semantinį ir sintaksinį junglumą. Taigi infor-
macija apie vedinius neapsiriboja tik jų ryšio su pamatiniu žodžiu fiksavi-
mu, vedinių duomenys tokie pat išsamūs ir įvairapusiai kaip ir kitų antraš-
tinių leksinių vienetų. 

Svarbiausia – tik straipsnyje galima pateikti semantinę vedinio struktū-
rą, reikšmių ir jų atspalvių hierarchiją, tarpusavio ryšius bei sąsajas su pa-
matinių žodžių reikšmėmis (abstraktų atveju). Įtrauktinis vedinio pateikimas 
nepaaiškina, neatskleidžia jo semantikos (ar nepakankamai, netiksliai ją 
paaiškina). Tarkim, veikėjų pavadinimai dažnai remiasi ne visomis, o tik 
kai kuriomis pamatinių veiksmažodžių reikšmėmis. Žodyno naudotojas to 
nesužino, jei vedinys tik įrašomas pamatinio žodžio straipsnio pabaigoje, 
pvz.: daiktavardžius ėjjas, ėjja, kurie remtųsi 5-ąja, 6-ąja ar 23-iąja veiks-
mažodžio eti reikšme, galima būtų įsivaizduoti tik kaip okazionalizmus: 

2 Leksinių vienetų pateikimas abėcėlės tvarka nebėra toks aktualus elektroninėje leksikogra-
fijoje, nes jų paiešką atlieka kompiuteris. Tačiau spausdintiniuose žodynuose kai kurie į 
pamatinių žodžių straipsnius įtraukti vediniai yra atsidūrę tolokai nuo tos vietos, kurioje 
jie turėtų būti įrašyti laikantis abėcėlės (pvz., mezgėjas, -a,  mezgimas ir mezgimasis atsidu-
ria tarp megzdinti ir megztinis straipsnių, rovėjas, -a, rovikas, -ė ir rovimas – tarp rautas ir 
rautinis straipsnių ir pan. [DŽ4]).
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eti, ena, jo
1. vykti iš vietos į vietą pėsčiomis, žingsniu: E. keliu. Jis ne jo, o bėgo. Čia kelelis 

pėsčių enamas. Ek šalin. Ename valgyti, šokti, medžioti. E. pro duris, per lauką, 
į mokyklą, miškan. [...]

5. važiuoti: Traukinys, autobusas ena.
6. slinkti (apie laiką): Dienos, mėnesiai ena. [...]
23. būti rodomam: Šiandien teatre ena „Skirgaila“. Geras filmas jo.
◊ Ek ek (sakoma stebintis, neigiant).
ėjjǁas, ~a dkt. (1).
ėjmas (2) [DŽ6e].

Be to, rašant atskirą vedinio straipsnį išvengiama pasitaikančio jo patei-
kimo kelis kartus, plg.:

bendrýbǁė (1)
bendras dalykas: Lietuvių ir latvių kalbos turi daug ~ių [DŽ6e];

1 beñdrǁas, ~à (4)
1. priklausomas visiems: B. turtas. ~à virtuvė.
2. kartu daromas, atliekamas: B. darbas. B. gyvenimas. ~oms pastangomis padary

sime. ~óji giminė (gram. apima žodžius, ta pat forma vartojamus ir vyriškąja, ir 
moteriškąja gimine).

3. vienodas, panašus: ~ siekiai.
4. suvestinis: ~à suma.
5. apimantis ko nors pagrindus: ~ojo lavinimo mokykla.
~a prv.
~ýbė (1).
~ùmas (2) [DŽ6e]; 

bendrýbė dkt. (1) tai, kas bendra, bendras dalykas, ypatybė, bruožas: Bendrýbė ir 
ats kirýbė (fil.). Lietùvių ir lãtvių kalb bendrýbės. Mẽs su tavim tùrime dau giaũ 
bend  rý bių nei skirtýbių. • ant. atskirybė, skirtybė. [BŽ].

Grynieji abstraktai (veiksmų ar ypatybių pavadinimai) BŽ pateikiami 
nurodant pamatinį veiksmažodį ar vardažodį bei atitinkamą pastarųjų reikš-
mės numerį, o leksikalizuotieji apibrėžiami ar (ir) aiškinami sinonimais. 

Pavyzdžiai (dar gali būti redaguojami, nes žodynas nebaigtas rengti):

giedójimas dkt. (1) 1. → g iedot i  1 : Hmno giedójimas. 2. → g iedot i  2 : Atsibùsti 
nuo paũkščių giedójimo.

bendrininkãvimas dkt. (1) 1. dviejų ar daugiau asmenų tyčinis bendras dalyva-
vimas nusikaltime: Bendrininkãvimas gãli bti realizúotas neveikimù. 2. → bend-
r in inkau t i  2 :  Keli ieškõvų [atsakõvų] bendrininkãvimas civliniame proce sè. 
Pro cè si nis bendrininkãvimas. Privãlomasis [fakultatyvùsis] bendrininkãvimas.
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aiškùmas dkt. (2) 1. → a i š k u s  1 :  Prezideñto mẽtiniame pranešimè pasges ta 
aiškùmo. Kol nėrà aiškùmo, rusẽna vilts. Įmantrùmas keñkia stliaus [kalbõs] aiš-
kù mui. 2. → a i šku s  2 : Garbaũs ámžiaus profèsorė stẽbina prõto aiškumù. Lga 
apsuñkino kabą, bet ne mókslinės mintiẽs aiškùmą. 3. → a i š ku s  3 : Tartiẽs 
aiškù mui ugdýti yrà visókių pratmų. 4. → a i š ku s  4 : Kóks rýto aiškùmas – 
dangujè nė de be s lio! 5. → a i šku s  5 :  Erẽliai [kãtės] garsja regjimo aiškumù.

baikštýbė dkt. (1) didelis, nepaprastas baikštumas, bailumas, baugumas: Kàs per 
baikštýbė vako! • ant. drąsybė. 

Neformaliai pateikiant abstraktus išryškėjo keletas problemų, su kuriomis 
galbūt nebuvo susidurta rengiant kitokios struktūros žodynus. Viena iš jų – 
gramatinės pažymos. BŽ stengiamasi nuosekliai žymėti ne tik daugiskaitinius, 
bet ir vienaskaitinius daiktavardžius. Lietuvių kalbos gramatikose teigiama, 
kad viena iš vienaskaitinių daiktavardžių rūšių yra daiktavardžiai, reiškiantys 
negalimas skaičiuoti abstrakčias sąvokas (LKG 1965: 175; plg. DLKG 1996: 
66; Valeckienė 1998: 219). Sukonkretėję, įgiję naują reikšmę ar naują reikš-
mės atspalvį jie gali būti vartojami ir daugiskaitos forma. Tokia vartosena 
galima ir stilistiniais sumetimais. Šios leksemos, kaip minėta, BŽ pateikiamos 
apibrėžtos ar aiškinamos sinonimais, o transpoziciniai vediniai (t. y. tokie, 
kurių darybos ir leksinė reikšmės sutampa), arba, kitaip tariant, grynieji 
abstraktai, nurodomi į pamatinę leksemą. Atrodytų, kad pastarieji, neleksi-
kalizuoti, abstraktūs veiksmo ar ypatybės pavadinimai turėtų būti žymimi 
sutrumpinimu vns. (vienaskaitinis), tačiau toli gražu ne kiekvieną atskiru 
straipsniu iškelto abstrakto leksemą galima taip pažymėti3. Nereti atvejai, 
kai abstrakčiai leksemai labai sudėtinga suformuluoti leksikografinę apibrėž-
tį (tai būdinga transpoziciniams vediniams, todėl jie ir aiškinami nuorodiniu 
būdu), o kartais pavartojamos ir įprastai skambančios daugiskaitinės jos 
formos rodo bent jau prasidėjusią leksikalizaciją. Patyrinėjus veiksmažodžio 
abstrakto bėgiojimas vartoseną, rasta gausybė pavyzdžių, kuriuose vartojama 
daugiskaitinė šio žodžio (visomis trimis numatytomis BŽ pateikti reikšmė-
mis) forma: Nors žaidimai, vaikščiojimai ar bėgiojimai gerina šuns figūrą ir 
neleidžia priaugti svorio, yra labai svarbu, kad šuo sportuodamas neperkaistų. 
Katės – naktiniai gyvūnai: dieną daugiausia išsiparpia, o naktį viskas prasideda: 
bėgiojimai, miaukimai, žaidimai. Reguliarūs rytiniai bėgiojimai Londone, 
nepriklausomai nuo oro sąlygų. Ne naujiena tie jų [seimūnų] bėgiojimai iš 

3 Apie abstrakčiųjų daiktavardžių daugiskaitą dar žr. diskusinį Ramunės Vaskelaitės straipsnį 
Abstrakčiųjų daiktavardžių daugiskaitos vartojimas ekonomikos kalboje ir norma šiame Kalbos 
kultūros tome, p. 190–215.
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vienų partijų į kitas. Kaskart, kai reikia važiuoti į komandiruotę, prasideda 
bėgiojimai ir prašinėjimai, kad kažkas gyvūną prižiūrėtų. 

Daugiskaitinės abstrakčių daiktavardžių formos gali būti vartojamos no-
rint sustiprinti reikšmę, parodyti reiškinio intensyvumą, tęsimąsi, kartoji-
mąsi ar konkrečius daiktavardiškai suvokiamos ypatybės ar veiksmo pasi-
reiškimo atvejus (LKG 1965: 178–181). Svarbu ir pamatinio žodžio seman-
tika. Tarkim, fiziniai veiksmai gali būti kartojami, skaičiuojami, todėl jų 
pavadinimų daugiskaita yra įprastesnė, pvz., minėtasis bėgiojimas ir cituo-
tose jo iliustracijose pasitaikę kiti veiksmažodžių abstraktai (miaukimas, 
prašinėjimas, vaikščiojimas). Taip pat: Vairuotojai nespėja susižinoti, kur budi 
policijos pareigūnai, ir nebegali apie tai žibintų blykstelėjimais perspėti kitus. 
Kai kurie pakrantės gyventojai sako per audrą matę apie 90 žaibo blykstelėji-
mų. Polka su patrepsėjimais. Jau pavargau nuo kraustymųsi, noriu turėti 
savo namus. Tačiau iš psichinę veiklą ar įvairias būsenas, santykius reiškian-
čių veiksmažodžių padaryti abstraktūs daiktavardžiai daugiskaitines formas, 
tikėtina, įgauna daugiau stilistiniais sumetimais ir jų pasitaiko rečiau, pvz.: 
Kiek galvų – tiek galvojimų. Po ilgų svarstymų ir galvojimų darbo nutariau 
nekeisti. Visi tavo planavimai nuėjo šuniui ant uodegos. 

Iš pavyzdžių matyti, kad vertinant abstrakto buvimą vienaskaitiniu daik-
tavardžiu daug kas priklauso nuo konkretaus pamatinio veiksmažodžio se-
mantikos. Esant abstrakto daugiskaitinės vartosenos pavyzdžių ar bent aki-
vaizdžiai tokios vartosenos galimybei (paremtai analogiškos semantikos 
pavyzdžiais), abstraktus BŽ tuo tarpu nutarta žymėti sutrumpinimais ppr. 
vns., atkreipiant dėmesį, kad paprastai, bet ne visada, vartojamos vienaskai-
tinės pažymėto žodžio formos, pvz.:

brangmas dkt. ppr. vns. (2) → brang t i : Degal brangmas skãtina nusikals ta-
mù mą. Bùto núomos brangmas. Lietuvõs bsto rinkà metùs pradjo brangimù. 
Va liùtų riñkoje brangimùs fiksãvo JAV dòleris ir Japònijos jenà.

bėdójimas dkt. ppr. vns. (1) → bėdo t i : Dar venas dãžnas bėdójimas – dėl polti nės 
kultros stokõs. Įgrso nuolatnis bėdójimas, verkmas, skundmasis dėl meñknie kių. 
Besakiai bėdójimai ir pesimstinės núotaikos tapa tautiniù brúožu.

baugnimas dkt. ppr. vns. (1) → b aug in t i :  Prevarta gãli bti ne tik fzinė, bet ir 
psi chològinė: baugnimas, grasnimai, týčiojimasis. | sngr.: Istèrija, baugnimas ir 
bau gnimasis nėrà oriõs laikýsenos póžymis.

paáiškinimas dkt. (1) 1. ppr. vns. → paa i šk in t i  1 : Ženkl paáiškinimas. 2. sngr. 
ppr. vns. → paa i šk in t i  2  (sngr.): Papldomas taisỹklių pasiáiškinimas. 3. sngr. 
ppr. vns. → paa i šk in t i  3  (sngr.): Neįtkinamas pasiáiškinimas. 4. sngr. pareigūnui 
pateikiamas raštas, kuriuo aiškinamos nusižengimo priežastys, dėl ko nors tei-
sinamasi: Dėl lšų švastymo js pàteikė pasiáiškinimą.
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Plg. pamatinio veiksmažodžio straipsnį: 

paáiškinti, paáiškina, paáiškino vksm. 1. (ką, kas, kam) raštu ar žodžiu išdėstyti, kad 
paaiškėtų, būtų suprantama: Gera paáiškinti pãmoką (mokiniáms). Kalbtojas 
pa áiš ki no sàvo silymą. Kiek paáiškini, ir suprañta. | prk.: Ta vską paáiškina. 
2. sngr. (kas, ką) atskleisti, sužinoti: Sprendmo būdùs pasiáiškinkite pãtys. 3. sngr. 
pasiteisinti: Pa si áiškinkite, kodl tap paselgėte.

Su analogiškais klausimais susidurta pateikiant ir priesagų -umas, -ybė 
vedinius – vardažodžių abstraktus (pvz.: Estai garsėja savo santūrumu ir 
lėtumu. Meilė – išmintinga beprotybė, medus saldžiausias ir nuodų kartybė 
(poez.).), leksikalizuotas sukonkretėjusias leksemas (pvz.: Smagu jai kalbant 
išgirsti vieną kitą dzūkybę. Dauguma vyrų vis dėlto teikia pirmenybę moteriš
kiems apvalumams, o ne styrantiems kauliukams.) ir dar nevi siškai sukon-
kretėjusias, bet jau pavartojamas ir daugiskaitos forma leksemas (pvz.: Ne
išsimiegojus kyla kivirčai namuose, irzlumai darbo kolektyvuose. Lietuvių ir 
latvių baltiško palikimo bendrumai ir skirtumai. Atskirti asmeniškumus nuo 
verslo reikalų.). Ir šiuo atveju daiktavardžiai gali būti žymimi įvairiomis 
gramatinio skaičiaus pažymomis, plg.:

bedvasiškùmas dkt. vns. (2) dvasingumo nebuvimas: Įsigaljo bedvasiškùmas ir 
abe jingùmas.

bedievỹstė dkt. ppr. vns. (2) Dievo, antgamtinių būtybių ir reiškinių egzistavi mo 
neigimas; sin. ateizmas: Kuõ didèsnė bedievỹstė, tuõ didèsnis pasileidmas. Dėl 
slap tõs prãktikos pirmeji krikščiónys bùvo įtariam bedievystè ir kanibalizmù. Mès-
ki te be die vys tès šaliñ!

asmeniškùmas dkt. ppr. dgs. (2) asmeninio nusistatymo rodymas, asmeniškas ver-
tinimas, ypač įžeidžiantis kitą asmenį: Krỹpti į asmeniškumùs. Višininkas turtų 
véngti asmeniškùmų. 

garsenýbė dkt. bendr. (1) garsus asmuo ar daiktas; sin. įžymybė: Pasáulinė garse ný-
bė (žymus menininkas, mokslininkas, sportininkas ir kt.). Nesjaučiu ess garse-
ný bė. Festivãlyje dalyvãvo nemaža garsenýbių. Apžiūrjome miestẽlio garsený bes – 
me d nę bažnytlę, malną, sẽną žuolą.

Akivaizdu, jog norint sistemiškai pateikti vienaskaitinius daiktavardžius 
dar reikia atskiro abstrakčiųjų daiktavardžių tyrimo, kad būtų nustatyti 
daugiskaitinės jų vartosenos dėsningumai bei polinkiai, priklausomybė nuo 
pamatinių veiksmažodžių ir vardažodžių semantikos ir sukurta kiek galima 
griežtesnė pateikimo žodyne metodika. 



D. MURMULAITYTĖ. Vedinių pateikimo sistemiškumas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne         81

BŽ kūrimo pradžioje deminutyvus ketinta pateikti panašiai kaip cituo-
tuose ankstesniuose žodynuose – iškelti tik tuos, kurie nuo savo pamatinio 
žodžio skiriasi ne tik mažumo ar meilumo, bet dar ir kokia papildoma sema 
(a) ar reikšme (b), pvz.:

a) aikštẽlė ,kam nors įrengta ar pažymėta nedidelė lygi vieta‘;
b) ausẽlė ,vandenyje ar riebaluose verdamas ausies pavidalo virtinis su įdaru‘; 
 būdẽlė ,nedidelis tam tikros paskirties statinys‘. 

Dar plg. iš LKŽe cituotą daiktavardžio troba straipsnį, kuriame gausu 
iliustracijų su šio žodžio deminutyvais, ir atskirą straipsnį trobelė:

 
trobẽlė sf. (2) tokia patalpa pasidėti: Trobelės paskirtis žemaičių trobose įvairi: joje 

laikomi įvairūs namų apyvokos daiktai, drabužiai, audiniai […]. Trobelė kartais 
turėjo tokią pat paskirtį, kaip ir geroji troba; mažiau pasiturintieji valstiečiai ją 
naudojo kaip sandėliuką meistrystės įrankiams sudėti [...]. 

Kitus deminutyvus, tęsiant DŽ tradiciją, ketinta pateikti kartu su ilius-
traciniais pamatinio žodžio pavyzdžiais. Vis dėlto ilgainiui įsitikinta, kad 
toks pateikimas yra pernelyg nesistemiškas – tas pats žodis kartais patenka 
į kelis straipsnius, vienais atvejais deminutyvai pateikiami gramatiškai, sti-
listiškai, kirčiavimo ir kt. aspektais pažymėti, kaip ir kiti savarankiški lek-
siniai vienetai, o kitais – galima tik atsekti jų sąsają su pamatiniu žodžiu4; 
be to, kai pats deminutyvas nėra antraštinis leksinis vienetas, sudėtingiau 

4 Atkreiptinas dėmesys, kad atskirai iškeltų deminutyvų pateikimas DŽ6e atskirais straipsniais 
taip pat nėra sistemiškas – kelios neleksikalizuotos leksemos gali būti pateikiamos pažymė-
tos vienu reikšmės numeriu, pvz.: ausẽlė (2) 1. mžb. au s i s ; 2. kul. ,narstytas tešlainis, 
narsliukas, žagarėlis‘; plg. ausǁs, ~iẽs m. (4) 1. ,klausos organas; išorinė jo dalis, grybelis‘: 
Išorinė, vidinė a. (anat.). Viena ~im neprigirdi. Kiškis pastatė ~s. 2. ,klausa‘: Jis turi gerą 
aũsį. Gieda iš ~iẽs. 3. ,kepurės dalis ausiai pridengti‘. 4. ,išsikišusi daikto dalis (ppr. su 
skyle viduryje)‘: Kibiro, katilo a. Puodo, ąsočio, skrynios a. (ąsa). Bato a. (kilpa užtraukti 
aunantis). Šakių, grąžto a. (dalis kotui įstatyti). 5. ,lovelis arpo šone grūdgaliams‘. [...]; 
tinklẽlǁis (2) 1. mžb. t i nk l a s   1–4. 2. ,tinklinis galvos plaukų apgaubas‘: Užsidėk ~į ant 
plaukų. 3. ,regztukas‘; plg. tiñklǁas (4, 2) 1. ,iš siūlų nertas žūklės prietaisas‘: Mesti, leisti, 
spęsti, traukti, kelti ~ą. Brendamasis, traukiamasis, statomasis t. Gaubiamasis, tralinis t. Ka
napinis, šilkinis, sintetinis t. 2. ,nerta ar pinta paukščių, žvėrių gaudyklė‘: Medžioklinis t. 
3. ,nerta sportinių žaidimų pertvara ar užtvara‘: Tinklinio, lauko teniso t. Vartų t. 4. ,nertas 
ar pintas įvairios paskirties įtaisas‘: Tvoros, sodo t. Lovos t. Plieninis t. 5. ,šaknų, gyslų, 
nervų ir kt. raizginys‘: Kraujagyslių t. 6. ,susisiekimo, ryšių ir kt. linijų, įstaigų sistema‘: 
Upių, kanalų, kelių, elektros, radijo t. Linijų, koordinačių t. Transporto, prekybos t. Agentų t. 
7. prk. ,pinklės‘ [DŽ6e].
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jį rasti (ypač numatant elektroninę paiešką, kuriai duomenys turi būti griež-
tai struktūrizuoti) ir t. t. Baigiamajame BŽ redagavimo etape vis dėlto 
nutarta visus deminutyvus pateikti atskirais straipsniais, stengiamasi paaiš-
kinti visas jų leksemas, o pamatinį žodį nurodyti tik tais atvejais, kai api-
brėžtį sukurti yra keblu. Perėjus prie naujos metodikos paaiškėjo, kad rei-
kės papildyti kai kurių jau iškeltų leksikalizuotų deminutyvų straipsnius, 
nes juose nebuvo pateikta pagrindinė deminutyvinė leksema. Dar daugiau – 
pasidarė akivaizdu, kad siekiant deminutyvų atrankos ir pateikimo sistemiš-
kumo į BŽ turėtų būti įtraukta gerokai daugiau deminutyvų (jei iškeliamas 
namelis, dėželė, turėtų būti ir namukas, dėžutė ir pan.). Be jokios abejonės, 
sistemiškumo principo šiuo atveju taip pat turi būti laikomasi derinant su 
kitais – pakankamai dažnos vartosenos, taisyklingumo ir pan. – atrankos 
kriterijais. Keletas deminutyvų straipsnių iš BŽ:

bažnytlė dkt. (2) dem. bažnyč i a  2 : Ãlovėje gãlima pasigrožti senutè medi  nè 
baž nytėlè. Mgstu mažàs jaukiàs káimo bažnytėlès.

blokẽlis dkt. (2) dem. bloka s 2 1: Stklo blokẽliai. Pardúodu įvairiùs statýbinius blo-
keliùs.

beždžioniùkas dkt. (2) 1. beždžionių jauniklis; sin. beždžionėlė: Patẽlės nešiója si 
įsi kbusius beždžioniukùs ant krūtnės ir ant nùgaros. Labiáusiai vis dmesį 
patráukė ma mýtė beždžiõnė su mažučiukù beždžioniukù papilvėjè. 2. maloninis ką 
nors mėg džio jančio, atkartojančio mažo vaiko pavadinimas: Vakas tóks bež džio-
niù kas dã ro si – k pamãtęs ar išgrdęs, iš paskõs kartója.

bobẽlė dkt. (2) 1. dem. menk. boba  1: Aptùkusi [káimo] bobẽlė. Sen bobẽlių pãsa
kos. Tugaus bobẽlių lỹgio veiklà. 2. geležėlė, ant kurios plakamas dalgis; sin. 
pentelė: Išdùžo bobẽlė. Ka bobẽlė per minkštà, dagis trùpa.

brūkšnẽlis dkt. (2) 1. dem. b rūk šny s  1 :  Júodos su mažas baltas brūkšnẽ liais 
kél nės. Įgùdusi rankà (ant marginamo kiaušinio) braũkia vãško brūkšneliùs, dẽda 
taš ku čiùs. 2. skyrybos ženklas (-): Brūkšnẽlis ir brūkšnỹs yrà skirtngi ženkla. 
Tarp dvie j (ar daugiaũ) to patiẽs asmeñs vard brūkšnẽlis nerãšomas. Žõdžiai 
rãšomi ne „per brūkšnẽlį“, o „su brūkšneliù“. Visúotinis protis viẽtoj brūkšni rašýti 
[dėlióti] brūkš neliùs jaũ ródo raštingùmo smukmą.

Priešdėlį ne- turintys žodžiai BŽ pateikiami dvejopai:
1) daiktavardžiai, būdvardžiai ir prieveiksmiai pateikiami atskirais straips-

niais, pvz.:

neprežiūra dkt. vns. (1) priežiūros nebuvimas ar nepakankama priežiūra: Daž-
niáu sia apsinuõdijimo priežasts – vaik neprežiūra. 

nenóras dkt. vns. (1) noro nebuvimas: J visap téisino sàvo nenórą drbti. Js válgo 
per nenórą. 
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nežẽmiškas, nežẽmiška bdv. (1) nepaprastas, nuostabus: Nežẽmiška láimė. 
nepàkeliamas, nepakeliamà bdv. (34a) 1. labai sunkus, varginamas: Nepàkelia-

mos dárbo slygos. Nepakeliamà mókesčių naštà. 2. neištveriamas: Nepàkeliamas 
skaũs mas.

nesūria prv. → nesū r us  2 : Jei kraujóspūdis áukštas, válgykite neriebia ir nesū ria. 
• ant. sūriai.

nepastovia prv. kintamai, nevienodai, permainingai: Nepastovia kirčiúojami žõ džiai 
(kalbot.).

2) veiksmažodžiai pateikiami atitinkamų pamatinių veiksmažodžių straips-
niuose kaip pastarųjų iliustracijos. Jei prisijungęs neiginys keičia veiksma-
žodžio sintaksinį junglumą, toks neiginį turintis veiksmažodis išskiriamas 
iš kitų iliustracinių vartosenos pavyzdžių ir pateikiamas po stataus brūkšnio 
su pažyma neig. ir sintaksinio valdymo pažymomis. Pavyzdžiai:

bãlinti, bãlina, bãlino vksm. [...] 4. (ką, kuo, su kuo) įpilti pieno, grietinės ar grieti-
nėlės; sin. baltinti: Bãlinti kãvą (su) sòjų grietinėlè. Grikiùs mgstu tik bãlintus 
pe nu. Bãlintos žuviẽnės recèptas. | neig. (ko): Arbãtos niekadà nebãlinu.

brukinti, brukinja, brukinjo vksm. (ką) dažnai po truputį brukti, primygtinai siū-
lyti: Nėrà čia kõ neprãšomam sàvo núomonę brukinti. | neig. (ko): Štame TV 
ka na  lè ródydami flmus nors reklãmos nebrukinja.

apsvlinti, apsvlina, apsvlino vksm. (ką, kam) padaryti, kad apsviltų (1 r.), kiek 
apdeginti: Degklio liepsnà apsvlino jám bazdą. Liẽpsnos pàsiekė kordorių ir 
aps v li no spntą. Per kárštas lygintùvas apsvlino suknẽlę. | sngr. (ką): Js bùvo 
apsisv li nęs añtakius. | sngr. neig. (ko): Neapsisvlink plauk, tap lankstýdamasi 
prie ugniẽs.

pridẽrinti, pridẽrina, pridẽrino vksm. 1. (ką, prie ko, kam) padaryti, kad derėtų, tik-
tų, pritiktų; sin. pritaikyti: Léisk, àš táu pridẽrinsiu skrýbėlę. Sakinyjè priklaũsomo-
jo dė meñs fòrma pridẽrinama prie pagrindnio dėmeñs fòrmos (kalbot.). Pridẽrinti 
pro cè so riaus gãlią prie sistèmos apkrov (tech., komp.). Plãnas tùri bti pridẽrintas 
prie pa siketusio tvarkãraščio. Gražù, kai prie ilgõs pavards pridẽrinamas trupas 
ir áiš kus vadas. | sngr. (ką): J móka prisidẽrinti drabužiùs. | sngr. neig. (ko, prie 
ko): Niẽ kaip neprisidẽrinu pãpuošalo prie naujõs suknẽlės. […]

buzóti, buzója, buzójo vksm. šnek. 1. teplioti, terlioti, teršti: Mažàsis šiap su pieši mù 
nelaba draugáuja, buzója, ir tek. Nusiplóviau mašną, pràlėkiau keliàs gatvelès – 
ir vl šónai buzóti.| (ką, ko, kuo, ant ko):  Pigùs (plovmo) skỹstis pavišių daugiaũ 
mu li na ir buzója, nei pláuna. Kám tù tek skaistal ant skrúostų buzóji? Atena 
draũgė su keleri metùkų pipirù, ir tàs visùs kampùs kókiu zefyrù buzója. | neig. 
(ko, kuo): Vai ka, nebuzókit ledas [šokoladù] drabužlių. |sngr.: Báltas telefònas 
šlỹkščiai buzója si. Kažkõ varklis pradjo buzótis. |sngr. (kuo): Sẽsė gal dẽšimt mẽtų 
bu zójasi aliẽjais ir iš véi do atródo kaip paaugl. |sngr. neig. (ko): Jei jõs tokias 
kiẽkiais nesibuzótų kosmè ti kos, at ródytų jaunèsnės.
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bárti, bãra, bãrė vksm. (ką, už ką, dėl ko) piktai, griežtais žodžiais priekaištauti, 
peikti, auklėti blogai pasielgusį: Mótina bãra snų už melãvimą. Kiẽmsargiai 
ba ram dėl prasta tvakomos aplinkõs. Gáusime bárti, jei laikù negršime.| neig. 
(ko, už ką): Ne bárk jõs už t (geogrãfijos) peñketą. |sngr. (su kuo, ant ko, dėl ko) 
[sin.] vaidytis, kivirčytis: Jiẽ nuõlat bãrasi. Tėvẽliai, nesibárkite vaikáms gidint. 
Nesibárk ant vako, ne js dėl tõ katas. Kek js bársitės dėl veno sudaužýto 
puodẽlio? Jei nebčiau su vi sas bãręsis dėl rkymo láiptinėje, iki šiõl po núorūkas 
brai dý tu mėte.

Išimtys, kai priešdėlį ne- turintys veiksmažodžiai pateikiami atskirais 
straipsniais, yra retos – kai vedinys įprastesnis, dažnesnis už pamatinį žodį, 
šis priešdėlis gautas ankstesnėse darybos pakopose ir pan. Pavyzdžiui:

neprimatýti, neprimãto, neprimãtė vksm. (kuo) negalėti gerai matyti: Js neprimãto 
nuo vaikỹstės. Senẽlis neprimãtė vena akim.

nesveikúoti, nesveikúoja, nesveikãvo vksm. [sin.] negaluoti, sirguliuoti: Ne sergù, bet 
tap nesveikúoju. Apetto stokà gãli bti žénklas, kad kat nesveikúoja.

Šiuo atveju nuosekliai laikantis sistemiškumo principo ir minėtus veiks-
mažodžius pateikiant analogiškai kitų kalbos dalių žodžiams, turintiems 
neiginį, labai išaugtų žodyno apimtis (plg. MLKŽ n raidės žodžiams skirti 
54 puslapiai, iš jų 45-iuose pateikiami žodžiai su priešdėliu ne-). Taigi tuo 
tarpu jiems padaryta išimtis, tikintis vėlesniuose žodyno leidimuose prie 
šios problemos grįžti ir ieškoti alternatyvių problemos sprendimo būdų. 

Sangrąžiniai veiksmažodžiai BŽ pateikiami keliais būdais priklauso-
mai nuo jų ir pamatinių veiksmažodžių leksinių reikšmių santykio. Atskirais 
straipsniais dedami tik tie iš jų, kurie neturi nesangrąžinių atitikmenų, pvz.: 
džiaũgtis, juõktis. Pamatinių veiksmažodžių straipsniuose sangrąžiniai veiks-
mažodžiai pateikiami trejopai. Jei sangrąžinių ir pamatinių paprastųjų veiks-
mažodžių leksinės reikšmės sutampa arba skiriasi tik atspalviu, sangrąžiniai 
veiksmažodžiai pateikiami analogiškai reikšmės atspalviams, po stataus 
brūkšnio (|). Antruoju atveju jie aiškinami (pvz., kūrénti), o pirmuoju 
pateikiami be reikšmės aiškinimo (pvz., išmulinti). Jei vediniai ir pamatiniai 
žodžiai skiriasi leksine reikšme (pvz., karščiúoti ir karščiúotis), jie pateikia-
mi atskiromis leksemomis:

1a) išmulinti, išmulina, išmulino vksm. (ką) ištrinti muilu; išmuiluoti: Gera iš  mu-
link rankàs. | sngr. (kame): Pirtyjè gera išsimulinau. | sngr. (ką): Išsimulink gálvą.
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1b) kūrénti, kūrẽna, kūrẽno vksm. 1. (ką) kurą deginant kaitinti, šildyti: Žiẽ mą 
krósnį dažna kūrẽname. | neig. (ko): Krósnies nekūrẽname, tik kai kadà pérku-
ria me. 2. (ką) kurstyti (ugnį): Netol tvárto vaika kūrẽno ùgnį, ir užsdegė tvár-
tas. | sngr. (ka me) kurstomam degti: Trobojè kūrẽnosi ugnẽlė.

2) karščiúoti, karščiúoja, karščiãvo vksm. 1. turėti karščio: Ligónis karščiúoja. 2. sngr. 
labai jaudinantis, nerimaujant neapgalvotai elgtis, ką daryti, skubėti: Nesikarš-
čiúok, kalbk ramia. 

(Liutkevičienė, Naktinienė, Vosylytė 2010: 236–238).

Primintina, kad sangrąžiniai veiksmažodžiai yra nauji žodžiai, o ne to 
paties veiksmažodžio formos, jie iš pamatinių paprastųjų veiksmažodžių 
padaromi su darybos (sangrąžos) afiksu, kuris žodžiui suteikia naują dary-
binę reikšmę (Valeckienė 1998: 297–298). Taigi laikantis sistemiškumo prin-
cipo jie, kaip ir kiti savarankiški leksiniai vienetai, turėtų būti pateikiami 
atskirais straipsniais. BŽ pradėtas kurti kaip tradicinis, spausdintinis žodynas, 
kai dar buvo aktualu duomenis išdėstyti kaip įmanoma glausčiau. Sangrą-
žinių veiksmažodžių atveju laikytasi Dabartinės lietuvių kalbos žodyno (to-
liau – DŽ) tradicijos, beje, šiuo atžvilgiu DŽ2–6e galbūt yra net kiek siste-
miškesni – jei sangrąžinis veiksmažodis kuria nors leksine reikšme skiriasi 
nuo nesangrąžinio, jis iškeliamas atskiru straipsniu (DŽ4 XI), pvz.: 

karščǁiúoti, ~iúoja, ~iãvo
turėti karščio: Ligonis ~iúoja.
~iãvimas (1);

karščǁiúotis, ~iúojasi, ~iãvosi
rūpintis, jaudintis; neapgalvotai elgtis, skubėti.
~iãvimasis (1) [DŽ6e].

BŽ lyg ir grįžta prie DŽ1 metodikos, pagal kurią iškeliami tik tie san-
grąžiniai veiksmažodžiai, kurie „kitokia (nesangrąžine) forma nevartojami“ 
[DŽ1 XI]. Galima būtų svarstyti, kuri (DŽ1–BŽ ar DŽ2–6e) sangrąžinių 
veiksmažodžių pateikimo metodika yra geresnė, labiau tenkinanti naudo-
tojo poreikius, tačiau akivaizdu, kad abi jos nesilaiko bendro principo, 
taikytino visai žodyno leksikai – atskirus leksinius vienetus pateikti atski-
rais straipsniais.

BŽ rengimui einant į pabaigą, keisti sangrąžinių veiksmažodžių patei-
kimą būtų neracionalu. Be to, pasakytina, kad informacija apie sangrąžinius 
veiksmažodžius, nors dauguma jų ir neturi atskirų straipsnių, BŽ yra gana 
išsami, duomenys savo apimtimi ir įvairove nedaug nusileidžia kitų leksinių 
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vienetų duomenims, atskleisti jų sintaksiniai ryšiai, junglumas, kurį vieno-
dai gerai galima parodyti abiem sangrąžinių veiksmažodžių pateikimo bū-
dais – tiek savarankišku, tiek įtrauktiniu. Pagrindiniai sangrąžinių veiksma-
žodžių įtraukimo į pamatinių veiksmažodžių straipsnius trūkumai: 1) di-
džioji dalis sangrąžinių veiksmažodžių BŽ neturi antraštinių (pagrindinių) 
formų; 2) sangrąžinių veiksmažodžių leksemos tarpusavyje nesudaro se-
mantinės struktūros, nes pamatinių paprastųjų veiksmažodžių straipsniuo-
se išdėstomos ne nuosekliai, iš eilės, o pagal semantinį ryšį su pastarųjų 
leksemomis; 3) pats įtrauktinis pateikimas yra nevienalytis – keli minėti 
būdai pagal sangrąžinių veiksmažodžių leksikalizacijos laipsnį. 

Dėl įtrauktinio sangrąžinių veiksmažodžių pateikimo nesistemiškai (tu-
rint galvoje visą žodyną) pateikiami ir jų abstraktai. Atskiru straipsniu de-
dami tik tie sangrąžiniai daiktavardžiai, kurie, kaip ir pamatiniai veiksma-
žodžiai, neturi nesangrąžinių atitikmenų, pvz., džiaugmasis, juokmasis. Kiti 
sangrąžiniai daiktavardžiai įtraukiami į atitinkamų nesangrąžinių daiktavar-
džių (taigi šiuo atveju – net ne pamatinių žodžių) straipsnius ir naudotojas 
nemato jų antraštinių (pagrindinių) formų, nebent sangrąžinį daiktavardį 
reikėtų taip pat pateikti straipsnio antraštėje dėl skirtingo kirčiavimo (Liut-
kevičienė, Naktinienė, Vosylytė 2010: 246). Pvz.:

atnaũjinimas dkt. (1) 1. → a tnau j in t i  1 : Sen badų atnaũjinimas. 2. → a t -
nau j in t i  2 : Kompiùterių atnaũjinimas. 3. → a tnau j in t i  3 : Tesmo procèso 
at naũ jinimas. | sngr.: Lėtnio uždegmo atsinaũjinimas.

karščiãvimas dkt. (1) 1. → kar šč iuo t i  1 : Ligónio karščiãvimas trùko keliàs die-
nàs. Váistai nuo karščiãvimo. 2. sngr. → kar šč iuo t i  2  ( sngr.): Karščiãvimasis 
nie  ka dà nedúoda naudõs.

mušmas dkt. (2), mušmasis sngr. (1) 1. → mušt i  1: Mušmas rankà [diržù]. Bu-
vaũ testas už duktes mušmą. Nevalià baũsti [áuklėti] vako mušimù. Muši mù 
prõ  to neįkrsi. Ne tek mušmo, kek rėkmo (flk.). | sngr.: Mušmasis ir prasivar džiã-
vi mas ródo vako agresyvùmą. Mušmusi paauglia išleja enèrgijos pér tek lių. […] 
13. sngr. → muš t i  20 (sngr.): Mušmasis į mókslą [į aukštúomenę]. 14. sngr. → 
mušt i  21 (sngr.): Ir k tókiu sàvo mušmusi užgyvena? 

Vėlesniuose BŽ leidimuose, ypač elektroninėse jų versijose, nuo pama-
tinių paprastųjų veiksmažodžių reikėtų atskirti iš jų padarytus sangrąžinius. 
Pastarieji, kaip ir jų abstraktai (sangrąžiniai daiktavardžiai), taip pat pateik-
tini atskirais straipsniais. Tuomet sangrąžiniai žodžiai turėtų būti randami 
kaip ir visi kiti BŽ leksiniai vienetai, vadinasi, taip pat sistemiškai būtų 
sustruktūrinti ir jų duomenys. Tik tokį vedinių pateikimą BŽ būtų galima 
laikyti sistemišku.
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BAIGIAMOSIOS PASTABOS

1. Aiškinamuosiuose žodynuose, ypač tradiciniuose, vediniai neretai 
vienu ar kitu būdu įtraukiami į jų pamatinių (ar giminiškų) žodžių straips-
nius. Tokio pateikimo esama ne tik lietuvių, bet ir kitų kalbų žodynuose. 
Dažniausiai pamatinių žodžių straipsniuose pateikiami reguliarieji vediniai 
(abstraktūs veiksmų ar ypatybių pavadinimai ir kt.), kokie būtent – priklau-
so nuo kiekvienos kalbos žodžių darybos ir gramatikos ypatybių. 

2. Vedinius laikant tokiais pat savarankiškais leksiniais vienetais kaip ir 
jų pamatiniai bei kiti antraštiniai žodžiai, jų duomenis reikia pateikti taip 
pat išsamiai ir tiksliai kaip ir pastarųjų. Tam netinka įtrauktinis vedinių 
pateikimas. Vediniams formuotini atskiri žodyniniai straipsniai. Tik tokiu 
būdu galima atskleisti žodžio semantinę struktūrą ir apibūdinti jį visais ki-
tais (gramatiniu, kirčiavimo, stilistiniu, vartojimo sričių ir t. t.) aspektais.

3. Bendrinės lietuvių kalbos žodyno koncepcijoje akcentuojamas sistemiš-
kumo principas. Jo stengiamasi laikytis ir pateikiant vedinius. Tai pavyksta 
ne visais atvejais, nes žodynas buvo pradėtas kurti kaip tradicinis, spaus-
dintinis. Jo rengimui įžengus į baigiamąjį etapą, keisti kai kurių vedinių 
pateikimo metodiką nėra racionalu. Tačiau įtrauktinių vedinių neturėtų 
likti vėlesniuose BŽ leidimuose, ypač elektroninėse jų versijose, kurias 
rengiant turėtų kisti ir BŽ duomenų struktūra. 

4. BŽ atskirais straipsniais bus pateikiami veiksmažodžių ir vardažodžių 
abstraktai, deminutyvai, žodžiai su neiginiais (išskyrus veiksmažodžius). 
Veiksmažodiniai priešdėlio ne vediniai, siekiant pernelyg nedidinti žodyno 
apimties, tuo tarpu paliekami pamatinių veiksmažodžių straipsniuose. San-
grąžinių veiksmažodžių ir daiktavardžių pateikimas taip pat išlieka nevie-
nalytis, didžioji jų dauguma pateikiami pamatinių paprastųjų veiksmažodžių 
straipsniuose. Tarpusavyje, kaip atskira ir savita leksikos grupė, sangrąžiniai 
veiksmažodžiai BŽ pateikiami laikantis tradicinės (DŽ1) sistemos, tačiau ši 
sistema nedera su pagrindiniu sistemiškumo reikalavimu, taikomu visai šio 
aiškinamojo žodyno leksikai – vienodai tiksliai pateikti ir išsamiai paaiškin-
ti (ypač semantiškai) visus leksinius vienetus. 

5. Vienodinant formalųjį vedinių pateikimą susiduriama su nenumaty-
tomis dalykinio pobūdžio problemomis, savo ruožtu taip pat trukdančiomis 
nuosekliai laikytis sistemiškumo principo. Pavyzdžiui, tik išsamiai ištyrus 
vienaskaitinę ir daugiskaitinę abstraktų vartoseną, juos šiuo aspektu sukla-
sifikavus ir griežtai nustačius pateikimo metodiką, būtų galima tikėtis, kad 
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žodyne vienaskaitiniai ir abi skaičiaus formas turintys abstrakčias sąvokas 
žymintys daiktavardžiai yra tinkamai pažymėti. Ši problema išryškėjo tik 
iškėlus abstraktus iš pamatinių veiksmažodžių ir vardažodžių straipsnių ir 
prireikus pažymėti jų gramatines ypatybes, taigi siekiant sistemiškai pateik-
ti visus BŽ leksinius vienetus. Ji gali būti išspręsta tik sutelkus žodyninin-
kų, gramatikų, normintojų ir kitų kalbos specialistų pajėgas.

6. Turint galvoje, kad anksčiau ar vėliau pasirodys ir elektroninė BŽ 
versija, sistemiškas vedinių pateikimas padėtų išvengti problemų, su ku-
riomis susiduriama kompiuterizuojant tradicinį žodyną, kai reikia atsi-
žvelgti į daugybę nesuvienodintų formalaus duomenų pateikimo dalykų. 
Vedinius traktuojant kaip kitus leksinius vienetus ir atitinkamai, sistemiš-
kai juos pateikiant, žodyno duomenis galima tiksliau perkelti į duomenų 
bazę. Tikslesnė, mažiau išimčių numatanti pastarosios duomenų struktūra 
sudarytų daugiau galimybių įvairiam jų tyrimui, neabejotinai tikslesnė 
būtų statistinė duomenų analizė. Tai numatoma įgyvendinti rengiant vė-
lesnius BŽ leidimus.

7. Sistemiškumas buvo ir išlieka BŽ rengėjų siekiamybė. Baigiamas 
rengti žodynas kai kuriais atžvilgiais bus sistemiškesnis už savo pirmtakus. 
Kai kurių nesistemiškumo apraiškų buvo neįmanoma išvengti kuriant žo-
dyną ne elektroninės duomenų bazės pagrindu. Naudojimasis sistemiškiau 
sutvarkytais jos duomenimis ateityje leistų išvengti daugelio formalių klai-
dų ir netikslumų bei nuosekliau tobulinti jau parengtą žodyną, taip pat juo 
remiantis parengti tobulesnes, įvairesnes, moksliškai kokybiškesnes lietuvių 
kalbos norminimo, mokymo ir mokymosi priemones.
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THE SYSTEMATICITY OF THE PRESENTATION 
OF DERIVATES IN BENDRINĖS LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNAS (DICTIONARY OF STANDARD LITHUANIAN)

S u m m a r y

The Lithuanian language institute is using new methods in preparation of Bendrinės 
lietuvių kalbos žodynas (Dictionary of Standard Lithuanian) the concept of which 
emphasizes the principle of systematicity – one of the main requirements of a 
quality dictionary. This article discusses how successful the attempts to apply this 
principle have been when presenting derivates in this dictionary and what diffi-
culties have been faced. Different derivates are researched: verbal and nominal 
abstracts, diminutives, derivates with the negative prefix ne- and reflexive verbs. 
The comparison with other dictionaries of the Lithuanian language (Dabarti nės 
lietuvių kalbos žodynas (Dictionary of Contemporary Lithuanian), academic Lietu vių 
kalbos žodynas (Dictionary of the Lithuanian Language), etc.) and explanatory dic-
tionaries of the other languages (Latvian, Russian, Polish, English) is made and 
the main principles and methodology of the presentation of derivates in Bend ri-
nės lietuvių kalbos žodynas are introduced.

The main principle is that derivates (except for verbs with the prefix ne- and 
the majority of reflexive verbs) are presented not in the entries of underlying 
words, but as separate entries. In such entries the presentation of abstract nouns 
(for instance miauktelėjimas, priglaudimas, paskiepijimas, broliavimasis, audringu mas, 
aukštybė, brangybė, brolystė), diminutives (for instance auselė, balandėlis, namu kas) 
and words except for verbs with a negative prefix (for instance nedarna, nedauge
lis, nedidelis, neblogas, neblogai, neginčijamai) is analogous with the presentation of 
other lexical units. Different meanings are separated according to their usage, 
each lexeme has appropriate grammatical, lexical, stylistic, usage field and other 
marks and illustrative examples of usage which reveal the semantic and syntactic 
valency are presented. Transpositional derivates and abstracts (names of qualities 
or actions) are presented with their underlying nomen or verb and the number 
corresponding to one of the meanings. Lexicalized abstracts are defined or (and) 
explained through synonyms.

The non-formal presentation of abstract nouns raised a number of problems 
which were probably not encountered when preparing dictionaries with a different 
structure. For instance, grammars suggest that abstract nouns are usually used in 
singular, though not every lexeme of an abstract noun presented in a separate 
entry can be marked as vns. (sing.) – quite a lot depends on the semantics of a 
particular verb. This aspect of abstract noun presentation is still being discussed.

There are two ways of presenting words with the prefix ne- in Bendrinės lie-
tu vių kalbos žodynas. Nouns, adjectives and adverbs are presented in separate 
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entries and verbs – in the entries of the corresponding underlying verbs as their 
illustrative examples. The consistent application of the principle of systematic-
ity and the presentation of such verbs analogically to the presentation of other 
parts of speech which have a negative prefix would enlarge the volume of the 
dictionary substantially and extend the term of preparation. It would take even 
longer if at the final stage twofold presentation (incorporated and separate) of 
reflexive verbs was changed. Thus in the meantime an exception is made for 
these two groups with the hope to return to this issue and to search for alterna-
tive solutions in future editions. 

KEYWORDS: derivate, defining dictionary, sistematicity, underlying word, dictio-
nary entry.
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