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Kalbos vartotojai ir naujadarų 
kūryba
Naujadarai – kalbos vartotojų akiratyje

Neseniai „Gimtojoje kalboje“ (2012, nr. 6, p. 3–11) pasakota apie Lietuvių kal
bos institute kuriamą internetinę duomenų bazę – Lietuvių kalbos naujažodžių 
duomenyną (toliau – ND) ir jame kaupiamus naujai iš kitų kalbų atėjusius žo
džius (skolinius) arba pačioje lietuvių kalboje pasidarytus naujus žodžius (nau
jadarus), esamiems žodžiams sùteiktas naujas réikšmes.

Naujadarai – viena iš pačių gyviausių temų, siejančių kalbos vartotojus su 
kalbos specialistais. Nuolatinių diskusijų fone ryški nuostata, kad kurti naujus 
žodžius, ypač svetimybių atitikmenis, – išskirtinai kalbininkų, beje, šia savo 
kūryba sunkiai teįtinkančių kalbos vartotojams, reikalas:

O kodėl kalbininkai negali patys sugalvoti žodžius svetimybėms? Kodėl liaudis turi 
kvaršinti galvą, jeigu prasiverčia su kitos kilmės žodžiais ar tarptautiniais??? (www.
delfi.lt straipsnio komentaras, 2010 04 11. Rašyba pataisyta. – R. M.).

Tad neretas naujadaras, kaip ir kiekviena pastebimesnė gyvenimo naujovė, 
visuomenės nepraleidžiamas pro akis, patraukiamas per dantį, ne vienas pasi
tinkamas su pãšaipa, anekdotais apie vielabraukius ir vaizduoklius, su akme
nimis į kalbininkų daržą. O tie nauji žodžiai, kurie tyliai pritampa kalboje, su
prantama, išskirtinai nė neminimi. Taip susiklosto įspūdis, kad lietuvių kalboje 
naujadarų kūryba – bemaž nevykėlių darbas. Paprastai ir tikrieji naujadarų 
autoriai lieka nežinomi. Kalbininkai savo ruožtu mėgina, bet ne itin sėkmin
gai, diegti visuomenei nuostatą, kad kalbos kūrėjai yra visi kalbos vartotojai, o 
kalbos specialistai galintys būti tik patarėjai, naujadarų įvertintojai.

Vis dėlto negalima nematyti ir to, kad vos viešai prakalbus apie naujadarus, 
ne vieną kalbos vartotoją, ir nebūtinai vien genamą noro pasišaipyti, bemat pa
gauna įkvėpimas dalytis patirtimi, siūlyti savo naujadarystės kūrybą. Tai rodo 
kad ir gausūs retkarčiais pasitaikančių tokių temų straipsnių komentarai inter
nete (LR 2011; Jackevičius 2012), ir pluoštais siunčiami naujadarai, kai kalbos spe

Tem
inius puslapius rem

ia Valstybinė lietuvių kalbos kom
isija



4 GIMTOJI KALBA rugsėjis 2012

cialistai imasi bent kiek iniciatyvos ir paskatina žmones teikti svetimžodžiams 
lietuviškų atitikmenų1. Tad apie naujadarus sukasi ir kalbinės diskusijos, ir įvai
riausios emocijos.

Šiuokart iš ND kartotèkoje sukauptų duomenų rūpi parodyti, kaip ir kokių 
pastaruoju metu lietuvių kalboje sukuriama naujadarų, kas yra jų kūrėjai, kó
kios šiandien ryškėja lietuvių kalbos atsinaujinimo išgalės. Juolab kad girdėti ir 
balsų – kokia ta lietuvių kalba, ypač bendrinė jos atmaina, palyginti su kitomis, 
esanti skurdi:

Šiandien, man atrodo, nebėra reikalo taikyti karinę padėtį lietuvių kalbai, nes jinai yra 
labai gryna, per gryna lyginant su aplinkinėmis kalbomis – lenkų, rusų ir kitomis. [...] 
Ir labai skurdi, iš tikrųjų. Ypač susiduriant, rašant. Ji labai literatūrinė, kas yra didžiulė 
jos blogybė. Ta prasme kalbėti ja stipriai yra sunku ir beveik neįmanoma, nes jinai yra 
dirbtinai sukurta. (Ivaškevičius 2011: 11).

Savotiška atsvara panašiems pareiškimams gali būti entuziastų sugalvotas ir 
kurį laiką internete, viename socialiniame tinkle, gyvavęs Naujažodynas2, kur to 

socialinio tinklo dalyviai siuntė, skelbė ir aptarinėjo 
àptiktus naujus žodžius.

Čia galima prisiminti ir Antaną Salį, kuris ang
liškai parašytame (rankraščiu likusiame) straipsnyje 
„Dabartinės lietuvių kalbos neologizmai“ yra pažy
mėjęs, kad bendrinė lietuvių kalba iškilusi ir galuti
nai įsitvirtinusi per labai trumpą laiką, vos per pusę 

amžiaus. Tai galėjęs lemti ir tas faktas, kad ji turinti daug darybos priemonių: 
apie 300 priesagų, iš kurių 130 esančios produktyvios, 35 priešdėliai ir įvairi 
balsių kaita, o tai ypač svarbu sudarant naujus žodžius (Salys 1979: 169). Dabar
tinėje lietuvių kalboje, pasak Salio, greta paveldėtųjų žodžių galima rasti keletą 
tuzinų tos pačios šaknies naujadarų, o toks struktūrinis senųjų žodžių ir nauja
darų tapatumas leidžiantis kalbai absorbuoti didelį kiekį naujos mFdžiagos.

1 Iš naujesnių minėtinas 2010 m. balandžio 8 d. VLKK kreipimasis į interneto bendruomenę „Siūlykite lietu
viškus atitikmenis svetimybėms!“ (www.delfi.lt, 2010 04 08), taip pat prisimintinas dar visuotinės kompiuteri
zacijos priešaušryje „Gimtojoje kalboje“ šio straipsnio autorės, kurį laiką dirbusios žurnalo redakcijoje, inici
juotas konkùrsas „Ieškokime žodžių“ (pirmas skelbinys 1994, nr. 1, p. 27). Jį redakcija vėliau sėkmingai tęsė. 
2 Deja, šis Naujažodynas (žr. http://lt-lt.facebook.com/pages/Nauja%C5%BEodis/105125456238516) nebeat
naujinamas, bet malonu, kad vienas iš jo iniciatorių literatas Virginijus Gasiliūnas maloniai pasiūlė į Lietuvių 
kalbos naujažodžių duomenyną atsirinkti, kas iš sukauptos informacijos būtų reikalinga (tai ir bus padaryta, o 
duomenyne nauji žodžiai bus pateikiami su šio šaltinio nuoroda).Li
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Kad lietuvių kalbos sistemos išgalės įsikūnytų vartosenoje, jos turi įgauti 
konkretų žodinį pavidalą. Kaip tai vyksta?

Kalbos vartotojai – tikrieji kalbos kūrėjai

Sunku pasakyti, kodėl kai kurie žmonės, regis, minko kalbą kaip molį ir iš 
jos tarsi nejučia, prireikus čia pat kuria įvairius patrauklius dalykėliùs – ir 
vienadieniùs, ir užsiliekančius vartosenoje naujus žodžius. Pavyzdžiui, stebina 
savo paprastumu devyniasdešimtmFčio senelio improvizuotai sukurtas kasdien 
geriamo vitamino pavadinimas apskritukas. Galbūt tokiems žmonėms tiesiog 
pavyko neužgesinti kiekvienam nuo vaikystės pažįstamo jausmo įvardyti daik
tą ar reiškinį savaip, kai nežinai suaugusiųjų jam jau duoto sutartinio pavadini
mo. Tókiai savaiminei kūrybai nebūtina mokėti gramatikose surašytas žodžių 
darybos taisyklès. Užtenka turėti žodžių atsargų ir jausti kalbos, ypač jos dary
bos sistemą (o tai kartu leidžia prireikus kūrybiškai tą sistemą sulaužyti).

Naujadarų kuriama kasdien ir sunkiai numanomais mastais. Dabartinės sa
kytinės ir rašytinės, įskaitant elektroninę, vartosenos platybėse jų aptikti nėra 
sunku. Ypač viešoji interneto erdvė yra neišsenkamos naujadarų kasyklos – gal 
kiek mažiau žiniasklaidos informacijoje, bet užtektinai tinklaraščiuose ir elekt
roninės komunikacijos srityse (diskusijų forumuose, straipsnių komentaruose). 
Naujažodžių tyrėjai teigia, kad „sparčiai daugėja ne tik naujas realijas įvardijan
čių naujažodžių, be kurių neįmanoma išsiversti, bet ir neologizmų, vartojamų 
ne iš būtino reikalo, bet siekiant naujesnės, ekspresyvesnės ar madingesnės kal
binės raiškos“ (Girčienė 2012: 23).

Naujadarų autorystė ne visada, gal net retokai, gali būti tiksliaQ nustatoma, 
nes jie nebūtinai iškart dokumentuojami (fiksuojami raštu). Tarkim, kas bepa
sakys, kam pirmam atėjo į galvą modernius stiklinius pastatus ar antstatus pa
vadinti stiklainiais? (Vartosenoje, beje, funkcionuoja ir žargoniškasis variantas 
stikliovkė.) Būna, kad autorystė yra žinoma, dokumentuota, bet žodis tiek pa
plinta ir pritampa, kad atrodo tiesiog kaip liaudies kūryba. Čia galima prisimin
ti sauskelnių atsiradimo istoriją. „Gimtosios kalbos“ žurnale 1994 m. pabaigoje 
paskelbus minėtą konkùrsą „Ieškokime žodžių“, svetimžodžiui pampersai pa
keisti imta siųsti naujadarus: sauseklis, sausučiai, sausutės, vystukai, sauspalės, 
gertukai, traukučiai, sausintukai... 1995 m. sausį žurnale paskelbtoje konkùrso 
laiškų apžvalgoje pacituotas vilnietis Kazys Poškaitis:
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Būtų galima vadinti sauskelnėmis, bet šis žodis labiau primintų suaugusiems skirto 
apatinio rūbo pavadinimą, todėl siūlau vadinti sausutėmis.

Vis dėlto, apsvarsčius siūlymus, pripažinta, kad sauskelnės būtų perspekty
viausias naujadaras, ir jį buvo pradėta aktyviaQ diegti į vartoseną.

ND nurodoma, jei įmanoma nustatyti, kas naujadarą pavartojo. Jeigu yra 
tikslių duomenų (autorystę įvardija pats autorius arba pasakoma, kieno sugal
votas naujas žodis) ar iš konteksto matyti, kas jį sukūrė, parašoma, kad tai au
torinis naujadaras. Vartotojas ir naujadaro kūrėjas nebūtinai sutampa, ypač jei 
tas naujadaras ima plisti. Antai dabar jau gal tik sąlygiškai vadintino naujadaru 
žodžio laikraštiena ND kartotèkoje fiksuotas greičiausiai vienas iš pirmųjų pa
vartojimo atvejų ir jo kūrėjas:

Po to per kelerius metus mūsų visuomenė buvo maitinama laikraštiena su nuodais. [...] 
Kičas, pornografija, bulvarinės banalybės iš viso pasaulio, užmaskuotos persivertėlių 
klastotės, norint nukreipti dėmesį į reginius ir duoną nuo dabarties skaudulių, blogos 
kalbos pamokomis drimba per laikraštienos drebučius mūsų visuomenei tiesiai į bur
ną. (Jonas Juškaitis, Lietuvos aidas, 1990 08 16).

Pasitaiko, kad tą patį naują žodį sugalvoja keli nesusitarę žmonės. Tai nieko 
keista, nes jie naudojasi tomis pačiomis darybos priemonėmis ir vadovaujasi 
panašia mąstysena. Pavyzdžiui, tokiais galima laikyti naujadarus veršiašunis 
„didelis kaip veršis šuo“, naktiraštis „naktį rašomas dienoraštis“3 ir kt.

Su naujadarų problema susiduria informãcinių, mokslinių, administrãcinių, 
grožinių tekstų vertėjai, tad dalis naujų pamorfemiui verstų žodžių ar naujų 
reikšmių į lietuvių kalbos vartoseną patenka kaip tik per vertimus. Kartais nau
jadaro prisireikia, dėl įvairių priežasčių vengiant skolinio, o kartais lietuvių kal
bos priemonėmis reikia perteikti pačioje originalo kalboje sukurtą naujadarą. 
Tai vėlgi įdomi atskira tema. Plačiau prie jos nesustojant, tik keletas pavyzdžių: 
laisvanomika (angl. freenomics); glotnutis („tyrelės pavidalo vaisių kokteilis“, 
angl. smoothie); rimonas (perdirbinys iš žodžio romanas pagal ispanų rašytojo 
Migelio de Unamuno perdirbinį iš isp. novela „romanas“ – nivola naujam pasa
kojamajam žanrui įvardyti); situãcinis naujadaras mobiliajam telefònui, kurį su 
šienu prarijo karvė, pavadinti: mūbilusis ir t. t.

3 Veršiašunis ND kol kas fiksuotas iš 1994 m. „Tiesos“ laikraščio, taip pat 2011 m. kelių skirtingų interneto 
portalų straipsnių komentaruose. Naktiraštis – 1999 m. Mariaus Danio tapybos parodos pavadinimas, 2002 m. 
Vlado Braziūno knygos pavadinimas, taip pat vartojamas internete įvairių pavienių autorių.Li

et
uv

ių
 b

en
dr

in
ės

 k
al

bo
s 

fu
nk

ci
on

av
im

as
 ir

 k
ai

ta
. K

al
bo

s 
no

rm
ų 

sk
la

id
a



2012 rugsėjis GIMTOJI KALBA 7

Lietuviškos raiškos surandama ir sudėtingesniais atvejais (naujadarai pavyz
džiuose paryškinti mano. – R. M.):

[…] Kaip būtiną priedą įprastiniam prancūzų žodžiui différence (skirtumas) Derrida 
siūlo paties sugalvotą naujadarą différance (skirsmą), kaip neografizmą, kuris nuo pir
mojo skiriasi tik vienos raidės, bet ne garso skirtumu. Jo naujadaras akcentuoja užra
šytos (grafinės), o ne fonetinės kalbos poveikį žodžio reikšmės pasikeitimui […]. (Min
daugas Grigaitis, Respectus Philologicus, 2010, nr. 17 (22), p. 97–98);

Mąstau, vadinasi, esu šiuo atveju pasiteisina... Tikriausiai garsiausia frazė filosofijos 
istorijoje. [...] Bet ar mintis yra tęstinė ir neišvengiama, ar ji reiškia, kaip kažkas kažka
da paprieštaravo Dekartui: kartais aš mąstau, o kartais tiesiog esu... Ar negaliu tiesiog 
esėti nemąstydamas? Veiksmažodis esėti... aš esėju, tu esėji, jis / ji esėja, mes esėjame 
jūs esėjate, o tai reikštų paprasčiausiai esėti nemąstant... (David Lodge. Mintijimai... Iš 
anglų k. vertė Ina Rosenaitė. Baltos lankos, 2011. p. 13).

ND teikia progą nepamiršti jau anapus išėjusių kūrybiškų asmenybių pali
kimo. Tarp pavyzdžių – Bronio Savukyno papirmininkis, -ė „pirmininko pava
duotojas, a“, Ričardo Gavelio spiritonešis „spirito kontrabandininkas“, Gintaro 
Beresnevičiaus vaizdasklaidūnas „televizorius“, Skirmanto Valiulio kultūrnešis 
(apie fotogrãfą keliautoją Paulių Normantą) ir kt. 

Paradoksalu, bet ankstesnNs – klasikinės ir modernesnės lietuvių grožinės 
literatūros – pavyzdžių nùgultos lietuvių kalbos gramatikos ir žodynai, kalbo
tyros monografijos ir aukštųjų mokyklų kalbotyros vadovėliai. Šių dienų kalbos 
tyrėjai daugiau spiečiasi apie įvairiastiliùs tekstynus ir kasdienę interneto varto
seną, o dabartinė lietuvių literatūros kalba kaip ir lieka pakraščiuose, esama tik 
pavienių tyrimų (plg. Vaskelienė 2010: 151–166). Grožinės literatūros naujadarų 
samprata  bendrojo lavinimo mokykloje ar tik nebus įstrigusi ties Albinu Žu
kausku?

Vis dėlto tie, kurie puikiai jaučia kalbos išgales ir moka jas valdyti, – kūry
bingi šių dienų literatai, žurnalistai, o ir paprasti kalbos vartotojai, – nesiskun
džia kalbos skurdumu. Dar pluoštas pavyzdžių:

batauti „ieškoti pamestų, nebenešiojamų batų ir kolekcionuoti jų nuotraukas“ (žais
mingas vieno internetinio judėjimo pomėgis); jūrbatis „jūros išmestas batas“; nesulūkis 
„nesulaukimas, negalėjimas sulaukti“ pagal senųjų raštų žodį ilgalūkis „ilgas laukimas“ 
(Virginijus Gasiliūnas);

dlingt ištiktukas, imituojantis garso signalą, kuris lydi informacijos pasikeitimą švies
lentėje, rodančioje įstaigos aptarnaujamo kliento eilės numerį (Karolis Dambrauskas);
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gėliapuokštė, gimtadieninkas, minkštalovė, pagyvenėlis, sočiapilvis, -ė, šokoladplytė, 
vyntaurė, žvirblija (Ričardas Šileika);

kailiakeitystė; stogtinklis „tinklinis pavėsinės stogas vynmedžiui lapoti“ (Vigmantas 
Butkus);

klaidasklaida „klaidinanti ar klaidas skleidžianti žiniasklaida“ (interneto komentuo
tojas);

nuovylis „nusivylimas“; pigena „pigus daiktas“; stebuklatikis, -ė „kas tiki stebuklais“ 
(Zita Čepaitė) ir kt.;

plokštuolis „plokščiaekranis televizorius“ (Andriejus Steponavičius);

striukmarškiniai „storos medžiagos marškiniai, galintys atstoti lengvą striukę“ (Arū
nas Brazauskas);

tįskelnės „nutįsusios ar lengvai išsitempiančios (treninginės) kelnės“ (Andrius Užkalnis).

Nenuostabu, kad žmonės prikuria ir visókių žodžių, kurie neatitinka lietu
vių kalbos darybos polinkių ar yra paveikti kitų kalbų darybos modelių. Net 
jei tokie žodžiai ir pretenduotų patekti į norminamuosius leidinius, Lietuvos 
Respublikos terminų banką ar rekomendãcinius sąrašus, pirmiausia turi būti 
kalbos specialistų peržiūrėti ir įvertinti. Primintina, ką apie visuomenę kaip 
kalbos kūrėją įžvalgiai yra rašęs Pranas Kniūkšta:

Kuo labiau į kalbos procesą sąmoningai ima kištis visuomenė, kuo labiau intuicinį kal
bos jausmą ima stelbti loginis suvokimas, tuo kalba darosi sistemingesnė, o žodžių da
ryba reguliaresnė. Šiaip natūralus standartizacijos procesas kartais taip įsibėgėja, kad 
ištisus gana produktyvius žodžių tipus ima stelbti universalios, šabloniškos darybos 
žodžiai. Tokie, pavyzdžiui, yra priesagos -inis būdvardžiai. Tokie darosi priesagos -ietis 
daiktavardžiai. Jie iš kalbos ima stumti priesagos -ininkas daiktavardžius (plg. aušri-
ninkai ir tiesiečiai), regioninius priesagų -iškis ir -ėnas vedinius (salantiškis – salantie-
tis, rokiškėnas – rokiškietis), galūnės vedinius (kinai – kiniečiai; yra tekę girdėti sakant 
net siriečiai) (Kniūkšta 1980: 29–30).

Taigi iš viso kalbos kūrybos srauto bendrinei kalbai reikalinga norminamoji 
atranka. O pavieniai, situãciniai naujadarai, jei pavyksta juos fiksuoti, lieka kaip 
graži kalbos kūrybos apraiška ir kalbos bei jos kūrėjų išgalių paliudijimas.

Ar šiame kalbos vartotojų naujadaros4 procese vyrauja chaosas? Atidžiau 
pažvelgus taip neatrodo. Greta pavienių situãcinių darinių yra ir tokių naujada

4 Žodį naujadara, įvardijantį naujų žodžių darybos procèsą, yra skatinęs vartoti Jonas Klimavičius; jo siūlymu  
2004 m. buvo surengta Jono Jablonskio konferencija „Lietuvių kalbos naujadara“.Li
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rų, kurie kuriami būriais, šakojasi į Oštisus lizdus. Ypač tai akivaizdu interneto 
kultūroje. Atsiranda koks reiškinys (neretai pramogos pobūdžio), įgauna įvairių 
pavidalų, ir jiems pavadinti kuriami nauji žodžiai. VPenos pramogos nusižiūrė
tos iš užsienio, kitų atsiranda lietuviškoje terpėje.

Keli pavyzdžiai. Antai sugalvojama įvairių neįprastų fotografavimosi būdų, 
o nuotraukos dedamos į internetą. Tarkim, rąstgula (angl. planking) vadinamas 
gulėjimas žemyn veidu, priglaudus rankas prie kūno, kuo neįprastesnėje vieto
je; kiti fotografavimosi būdai įvardijami kaip pelėdžiavimas, šikšnosparniavi-
mas ir pan.

Jau minėta batavimo pramoga davė ne tik jūrbačius, bet ir batautoją, bat-
vaizdį, batingus metus, didbatį, naktibačius (naktį fotografuotus batus), palan-
gibačius, šlepetautojus, vandenbačius, telefonbačius ir t. t.

Ne pirmi metai lietuviškojoje interneto dalyje rengiami geriausių nenaujų 
automobOlių – tautovežių – rinkimai. Konkùrse, kuris ir vadinasi „Tautovežis“, 
be to, renkamas geriausias pupytvežis (merginoms, vadinamoms pupytėmis, 
vežti), geriausias chebravežis (automobOlis draugams vežti) ir geriausias turbo-
vežis (greičiausias ir galingiausias automobOlis).

Aktyvumu išsiskiria kai kurie žodžių darybos modeliai. Čia minėtinas vienas 
kitas.

Populiariausia naujadarų kūrimo forma – dūriniai. Štai vien tik šiuolaikinio 
žmogaus transformacijas rodo pamėgti sudurtiniai žodžiai su antruoju dėme
niu -žmogis: driežažmogis, kiauliažmogis, galvažmogis, pilkažmogis, pilvažmo-
gis, projektažmogis, pudelžmogis, sovietžmogis, vagiažmogis, valdžiažmogis (šis 
žiniasklaidoje ypač dažnas), šiukšliažmogis, tinklažmogis, žuviažmogis...

Palyginti su ankstesne vartosena, pastaruoju dešimtmečiu daugėja veiksma
žodinių abstraktų, ypač terminijoje, kurie ima keisti griozdiškesnius priesa
gos -imas (-ymas) veiksmažodinius daiktavardžius. Sakytum, žmonės pajuto jų 
grakštumą, patogumą ir užsikrėtė šia mada: aprėptis, atskirtis, atstumtis, atpa-
žintis, įmestis, įtrauktis; atitikmė; išsklaida, įveika, išveika; (elektronų) lėkis... 

Veiksmui, reiškiančiam pamatiniu žodžiu pasakyto dalyko formos kam su
teikimą, plinta veiksmažodžiai su priešdėliu į-: įgalūninti, įkontekstinti, įkultū-
rinti, įliteratūrinti, įmaterinti, įmeninti, įpaveldinti, įpavidalinti, įraštinti, įtvo-
rinti, įžodyninti, įžmoginti...
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Plečiasi darybos priemonių darybinės réikšmės. Štai pãskui minėtą laikraš-
tieną su priesaga -iena atsirado žurnaliena, skaitmeniena, forumiena, dokumen-
tiena, televizijiena, šou(v)iena, internetiena, žodiena.

Su priesaga -uolis, -ė iš būdvardžių mėgstama darytis daiktavardžių, reiš
kiančių pamatiniu žodžiu nusakytos ypatybės turėtoją: aršuolis, atkakluolis, 
gabuolis, geruolis, kietuolis, liesuolis, protinguolis, tvarkinguolis...

Priesagos -ainis pergale galima būtų pavadinti ND fiksuotą vieną faktą. Su 
šia vidutiniškai daria priesaga iš daiktavardžių ir būdvardžių tradiciškai da
romi valgių pavadinimai (sviestainis, tešlainis; sausainis, saldainis). Pradėjus į 
vartoseną plūsti hotdogams, hamburgeriams, fišburgeriams, čyzburgeriams ir 
pan. svetimybėms, kalbos specialistų pasiūlyta vartoti lietuviškus atitikmenis – 
šios priesagos naujadarus (mėsainis, dešrainis, sūrainis, žuvainis). Ne visiems 
tai patiko. Pačius kalbininkùs imta pravardžiuoti kalbainiais. Ir vis dėlto: viena 
mūsų kulinarijos įžymybė, svarstydama, kaip lietuviškai pavadinti šokoladinį 
pyragą, ilgai nevargo: šokoladainis. Štai ką ji rašo savo tinklaraštyje:

Nuo ko pradėti apie brownius??? Pradėkime nuo to, kad juos reikia gražiai lietuviškai 
pavadinti […] taigi, aš sau leidžiu chocolate brownie pavadinti „šokoladainis“. Kaip sal
dainis, beveik… tik šokoladainis.  (2008 10 17, Beata Nicholson, beatosvirtuve.lt).

Vien naujažodžio pavartojimo faktas yra įdomu, bet dar įdomiau, kaip žmo
nės kuria naujus žodžius, kaip motyvuoja savo pasirinkimą. Tai dar viena – lie
tuvių kalbotyroje ne kaži kiek tenagrinėta – naujažodystės tema.

Kodėl ne viskas, kas sukuriama, paplinta ir prigyja?

Kad kalba galėtų atsinaujinti, neužtenka kurti naujus žodžius. Tie, kurie rei
kalingi kasdienei vartosenai, turi būti palaikomi, skleidžiami. Bet ir šie ne visi  
išgyvena šimtmečius – kai kurie išnyksta kartais paprasčiausiai dėl to, kad iš
nyksta jais pavadinamas daiktas ar reiškinys. Be to, dalis naujadarų pasirodo 
dėl įvairių priežasčių netinkami ir kalbos specialistų atmetami. Prisimintini 
Arnoldo Piročkino žodžiai apie Joną Jablonskį: „Nė vienas lietuvių kalbininkas 
ar kitas specialistas nėra sukūręs mūsų kalbai tiek naujadarų, kiek Jablonskis, 
bet, antra vertus, ir niekas už jį nėra jų daugiau išvėtęs iš kalbos“ (Piročkinas 
1996: 55).

Tai nei keista, nei baisėtinasi. Naujadara – subtili ir trapi sritis, tad nenuo
stabu, kad nubyra trupinių, atsiranda perdarų. Pavyzdžiui, kol XX a. viduryje 
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įsitvirtino dangoraižis, praėjo kone penkiasdešimt metų: iki jo mėginta vartoti 
dausakopį, paskui padangių gramdyklę (pagal angl. skyscraper) ir dangorėžį.

Atrodytų, šiais žaibiškos visuotinės elektroninės komunikacijos laikais  nau
jadarams plisti kliūčių nėra. Vis dėlto ir dabar dalis naujadarų nepasiteisina, 
neprigyja. Priežasčių, kodėl ne visi naujadarai prasiskina kelią į platesnę varto
seną, esama įvairių – kalbinių ir nekalbinių. Jos panašios daugeliui kalbų, ypač 
toms, kurioms nesvetima aktyvi kalbos palaikymo politika ir kalbos grynini
mo siekis. Antai nagrinėjant priežastis, dėl kurių neprigyja nemažai Hebrajų 
kalbos akademijos (įsteigtos 1953 m.) siūlomų – taigi jau perėjusių specialistų 
atranką – naujadarų, kuriais norima pakeisti svetimybes, sakoma, kad pačias 
priežastis įvardyti sunku, nes kalbos specialistai dar nėra iki galo perpratę, kaip 
vyksta gramatikos ir gyvenimo kova. Vis dėlto minėtos akademijos nesėkmių 
šioje srityje priežastys nurodomos net septynios (Zuckermann 2008: 143–144). Jos 
tinka ir lietuvių kalbai. Taigi naujadaras neprigyja, jeigu:

1) pasiūlomas jau po to, kai skolinys pateko į vartoseną ir joje įsigalėjo;
2) atrodo juokingai (kvailai);
3) nepasiekia didžiosios dalies kalbos vartotojų (pavyzdžiui, tos institucijos, 

kurioms akademija siūlo jį vartoti, naujažodžio nepriima, arba jis nepatenka į 
žiniasklaidą);

4) juo įvardijamas dalykas yra svetimas kalbos vartotojams (atėjęs iš kitos 
kultūros);

5) per daug fonetiškai artimas jau sėkmingai vartojamam skoliniui, taigi 
kalbos vartotojui nuolat tą skolinį primena;

6) sukurtas remiantis egzistuojančiu leksikos vienetu, kuris jau ir šiaip yra 
daugiareikšmis;

7) yra sunkiai suprantamas, todėl nuo pat pradžių nelengvai įsimenamas.
Viena iš labiausiai paplitusių priežasčių Izraelyje nurodoma pirmoji. Daug 

naujadarų neprigyja vien dėl to, kad Hebrajų kalbos akademija pernelyg lėtai 
reaguojanti į kalbos vartotojų reikmes. Pati akademija teisinasi nenorinti sku
bėti skelbti nutarimų dėl žodžių, kurie paskui pasirodo esą vienadieniai.

Susirašinėjant su vPenu ND lankytoju, kuris teiravosi nuomonės apie savo su
kurto svetimybės brendas atitikmens galimybes prigyti, jo buvo intuityviai nu
sakytas dar vienas kriterijus: paleidžiamam į vartoseną naujam žodžiui, juolab 
konkuruosiančiam su jau įsigyvenusiu skoliniu, reikia svorio. Tai išties svarbus 
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šiame priežasčių sąraše tiesiogiai nepaminėtas dalykas (nes tik iš dalies susi
jęs su normas diegiančia institucija), kurį kitais žodžiais galima įvardyti kaip 
naujažodžio skleidėjo autoritetą, nesvarbu, ar tai būtų vienas žmogus (koks 
populiarus tinklaraštininkas), ar žiniasklaidos priemonė, atskiras leidinys, tele
vizijos laida ar kalbos institucija. 

Galima būtų sakyti: pusę svorio naujadaras įgauna iš kalbos sistemos (jei 
sudarytas pagal kalbos dėsnius, darybiškai ir semantiškai skaidrus, lengvai iš
tariamas ir t. t.), o pusę turi užgyventi vartojamas, ir čia kaip tik svarbus tų, 
kurie paleidžia jį į apyvartą ar (ir) palaiko vartosenoje, vaidmuo, autoritetas 
visuomenėje ar atskiruose kalbos vartotojų sluoksniuose. Pavyzdžiui, „Lietuvos 
ryto“ dienraščiui užteko drąsos anksčiau, nei buvo paskelbtos oficialios reko
mendacijos, pradėti vartoti žmonių iniciatyva sukùrtus riedį ir tinklaraštį, ir 
skaitytojai su šiais naujadarais per laiką apsiprato, o gal ir patys ėmė juos skleisti 
vartosenoje. 

Subjektyvusis kalbos vartotojų skonis sunkiai nuspėjamas, bet jis yra tik vie
nas iš visų veiksnių, lemiančių naujo žodžio likimą. Kas vienam atrodo gražu ir 
priimtina, kitam – verta pašaipos. Pavyzdžiui, kompiuterių įsilaužėliams pava
dinti sukurtas programišius kalbos vartotojų vertinamas vOsiškai priešingai, bet, 
šiaip ar taip, vartosenoje jis funkcionuoja.

Jeigu naujadaras diegiamas tokiõs oficialiõs institucijos kaip Valstybinė lie
tuvių kalbos komisija (toliau – VLKK), toks būdas kai kurioms kalbos varto
tojų grupėms (žiniasklaidai, knygų leidybai, mokyklai) gali būti prievartinis 
(didžiųjų kalbos klaidų sąrašas ir svetimybių atitikmenys jame) arba primyg
tinis (tos pačios komisijos skelbiami rekomendãciniai naujųjų svetimybių ir jų 
atitikmenų sąrašai). Bet ir tai ne visada gelbsti – vartosena gali pakrypti kita 
vaga. Keli pavyzdžiai. Nors VLKK vietoj longbordo teikia vartoti junginį ilgoji 
riedlentė, vartosenoje pradėjo plisti trumpesnis verstinis naujadaras ilgalentė, 
kuris, tikėtina, lengviau išstums svetimybę. Dar kol kas sunku pasakyti, kaip 
bus su lietuviškais svetimybės aftepartis atitikmenimis. VLKK į rekomendacijų 
sąrašą įrašė povakarį ir pratęstuves, o pačių žmonių pasiūlyto žodžio dūzgės 
nesiryžo teikti kaip juokingo (bent taip aiškinta interviu žiniasklaidoje; vienų 
interneto komentuotojų dūzgės iš pradžių garsiai nušvilptos, kitų entuziastingai 
palaikytos). Bet praėjo daugiau kaip metai, ir pati žiniasklaida tas dūzges vis 
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dėlto pasigavo. Vartosenos duomenys rodo, kad kaip tam tikras stilistiškai žy
mėtas (laisvõsios vartosenos) žodis dūzgės bent kurį laiką nebus pamirštas. 

Tad atsakymų į klausimą, kodėl ne viskas prigyja, esama įvairių. Kiekvienas 
žodis turi savo istoriją, savo likimą, ir iš anksto galima tik spėti, kaip tas likimas 
susiklostys – ar naujas žodis įaugs į vartoseną, ar nueis į užmarštį. Kita vertus... 
net ir nurašytas žodis gali atgimti, rasti sau vietą. Antai vienas iš naujadarų, už 
kuriuos visuomenė iki šiol kalbininkams nedovanoja (nors tai kompiuterininkų 
sukurtas žodis), kaip niekur nieko pritapo poezijoje (Astijus Krauleidis, eilėraštis 
„Beprotystė“, Literatūra ir menas, 2010 02 26):

papasakok man vaizduokli
spalvotąją istoriją
lakštingalų giesmės
ausis užkemša 
akys guma užklijuotos
nieko nemato
dega pelės
čirškia klavišai
kapsi sieros lašai į sielą
nieko nematau
nieko negirdžiu 
išvemiu rūgštų skystį
ERROR
ERROR

Apibendrinamosios pastabos

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne sukaupti duomenys jau dabar rodo, 
kad kalbos kūrėjai iš tiesų yra visi kalbos vartotojai, gebantys sukurti ir viena
dienių, ir ilgiau vartosenoje išsilaikančių naujadarų. Tik apie tai viešojoje erd
vėje kalbos specialistų balso bemaž negirdėti. Lietuvių kalba turi užtektinai da
rybos priemonių, gyvybingumo ir lankstumo, kad galėtų prisitaikyti prie kin
tančių visuomenės gyvenimo poreikių. Svarbu tik, kad patys kalbos vartotojai 
norėtų aktyviau įsitraukti į šią veiklą, kad mokėtų naudotis įvairiais kalbinės 
raiškos būdais.

Nuosekliai tiriant naujadarų kūrimo ir funkcionavimo vartosenoje procesùs, 
aiškinantis vartotojų kalbines nuostatas dėl naujažodžių, daug pagrįstesnis tu
rėtų tapti kalbos planavimo darbas, naujažodžių priėmimo prognozės. Tai kar
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tu bent kiek padėtų spėti amžiną mįslę: kodėl vPenus žodžius žmonės greitai 
priima ir jie paplinta, o kiti taip ir lieka pasiūlyti, teiktO, diegtO, bet be gyvy
bės. Kalbos specialistams ieškant įvairesnių bendradarbiavimo su visuomene 
formų, turėtų būti įmanoma pagrįsčiau diegti sampratą, kas yra tikrieji kalbos 
kūrėjai.
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