
PRATARMĖ

Mums įdomus pasaulis. 
Mes įdomūs pasauliui. 

1. Šiuolaikinė dvišalių Ukrainos ir Lietuvos ryšių istorija, grin-
džiama ekonominiais, istoriniais, kultūriniais, moksliniais ir švie-
timo ukrainiečių bei lietuvių tautų kontaktais, prasidėjo kartu su 
abiejų šalių nepriklausomybe. Nepaisant sėkmingų įvairialypių 
tarpvalstybinių Ukrainos ir Lietuvos santykių, trūksta leksikogra-
finių šaltinių, ypač dvikalbių verčiamųjų žodynų, kurių pirmiau-
sia reikia rengiant būsimuosius specialistus, orientuotus į abipusiai 
naudingą įvairiakryptį Ukrainos ir Lietuvos bendradarbiavimą. 

Mažojo ukrainiečių–lietuvių kalbų žodyno (toliau – Žodynas) 
sukūrimo prielaida laikytina didelė ukrainiečių ir lietuvių leksi-
kografų patirtis. Naujasis leksikografijos leidinys remiasi aiškina-
maisiais žodynais. Akademinis 11 tomų Ukrainiečių kalbos žodynas, 
parengtas Ukrainos TSR mokslų akademijos Kalbotyros instituto 
darbuotojų, vadovaujamų akademiko Ivano Bilodido, buvo išleis-
tas 1970–1980 m. Lietuvių kalbos žodyną sudaro 20 tomų. Žodyno 
pradininkas Kazimieras Būga 1924 m. spėjo išleisti tik pirmąjį su-
rinktos medžiagos sąsiuvinį, antrasis sąsiuvinis buvo išleistas jau 
po mokslininko mirties, 1925 m. Būgos darbą tęsė kelios Lietuvių 
kalbos instituto leksikografų kartos ir jis buvo paskelbtas 2002 m.

Rengiant Žodyną buvo aktyviai naudojami šiuolaikiniai nor-
miniai ukrainiečių ir lietuvių šaltiniai, kurių sąrašas sudarytas re-
miantis Ukrainoje galiojančiu standartu ДСТУ 8302: 2015 (Vals-
tybinis Ukrainos standartas 8302: 2015).

2. Šis Žodynas sudarytas remiantis medžiaga, kurioje domi-
nuoja bendrinės ukrainiečių kalbos leksika bei labiausiai paplitę 
mokslo ir technikos terminai. Žodyne pateikiami žodžių junginiai 
ir frazeologiniai vienetai, dažnai vartojami grožinėje literatūroje, 
publicistikoje, mokslo populiarinamuosiuose darbuose. 
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Žodyno antraštynas papildytas į ankstesnį akademinį leidimą 
neįtrauktais arba tik neseniai plačiai paplitusiais leksiniais viene-
tais, pvz.: бігбрд, грвня, вро, імпi̇́чмент, мурл, хкер, фейк, 
фрілнсер.

3. Antraštinio žodžio iliustracijos (vartosenos pavyzdžiai) rodo 
tipinius kalbos kontekstus, kuriuose vartojama viena ar kita lekse-
ma. Pateikiami dažnai vartojami laisvieji, terminologiniai ir leksi-
kalizuoti žodžių junginiai bei vaizdingieji posakiai arba tokie, ku-
riuos gali būti sunku išversti, pvz.: квовий kavõs; kavnis ~ квові 
боб kavõs pupẽlės; квова лжка kavõs šaukštẽlis ◊ ворожти 
на квовій гщі bùrti š kavõs tiščių; нагльно primygtina ~ 
нагльно вимагти primygtina reikaláuti; пм’ятний atmiñtinas; 
žnomas ~ пм’ятна подi̇́я atmiñtinas vykis; пм’ятні місц ž-
nomos viẽtos; часть ж. dalyvãvimas ~ часть у засi̇́данні daly-
vãvimas susirinkimè, часть у кнкурсі dalyvãvimas konkùrse ◊ 
брти часть у збрах dalyváuti susirinkimè; брти часть у пї 
turti dãlį pãjaus; брти часть у витртах padeñgti dãlį šlaidų; 
ціпенi̇́ти stngti, strti ~ ціпенi̇́ти від страх stngti š báimės; 
ціпенi̇́ти від хлоду strti nuõ šačio.

Atsižvelgiant į Žodyno apimtį, tikriniai vardai, geografiniai 
pavadinimai, santrumpos kaip papildoma kultūrinė informacija 
įtraukti į iliustracines frazes, supažindinančias su Ukrainos istorija 
ir kultūra: вжа ж. bókštas ~ Вʼїзн вжа Лцького змку Lùc-
ko piliẽs įvažiãvimo bókštas; етнграф ч. etnogrãfas; etnogrãfė ~ 
етнграф Олкса Воропй etnogrãfas Oleksà Voropãj; кмітлвий 
sumanùs, nuovokùs; mitrùs, guvùs; apsukrùs ◊ клуб веслих і 
кмітлвих (КВК) linksmjų i išradingjų klùbas (LIK); члнство 
с. narỹstė ◊ добивтися члнства в НТО si̇́ekti narỹstės NÃTO; 
рi̇́чка ж. ùpė ~ рi̇́чка Уж дал нзву мi̇́сту жгород Ùžhorodui 
pavadnimą dãvė Ùžo ùpė; тетр ч. teãtras ~ Націонльний 
академi̇́чний драматчний тетр i̇́мені Івна Франк Ivã-
no Frankò nacionãlinis akadèminis drãmos teãtras; Одський 
академi̇́чний україн́ський музчно-драматчний тетр i̇́мені 
Васил Васлька Ukranos akadèminis Vasỹlio Vasỹlkos drãmos 
i mùzikos teãtras Odèsoje.
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4. Ukrainietiškoji Žodyno dalis pateikta pagal naujausio Ukrai-
niečių kalbos rašybos leidimo (2019 m.) normas ir taisykles. Žodynas 
yra norminio pobūdžio, tai pasiekiama abiejose jo dalyse parenkant 
tokius kalbos vienetus, kurie sudaro vientisą sistemą, atsižvelgiant 
į dažniausiai vartojamų abiejų kalbų žodžių darybos, kirčiavimo, 
gramatikos, stilistines ir kontekstines ypatybes.

Žodyno sandara
Ž o d y n o  s t r a i p s n i s .  Visi antraštiniai Žodyno vienetai 

pateikiami abėcėlės tvarka. Žodyno straipsnį sudaro: antraštinis 
žodis ukrainiečių kalba (paryškintas pusjuodžiu šriftu, kirčiuo-
tas), jo kirčiuotas atitikmuo lietuvių kalba. Siekiant tiksliau išversti 
žodį, vartojami ir žodžio junginiai. Straipsnio pabaigoje pateikiama 
vartoseną iliustruojančių frazeologinių vienetų – jie padeda geriau 
suvokti verčiamo antraštinio žodžio reikšmę. Žodyno straipsnyje 
pateikiami žodžių junginiai ir frazeologizmai suteikia Žodynui ge-
rokai daugiau informatyvumo.

Žodyne nurodoma daiktavardžių ir įvardžių giminė, pvz.: 
газта ж., дар ч., жáйворонок ч., забва ж., яйц с.; він ч., наш ч., 
свій ч., той ч., чий ч.

Veiksmažodžių straipsniuose kaip antraštinės pateikiamos abie-
jų veikslų formos, pvz.: благословти / благословлти; ввест / 
ввдити; забти / забивти; минти / минти; набти / 
набивти.

Sangrąžiniai veiksmažodžiai su dalelyte -ся pateikiami atskirais 
straipsniais kaip antraštinės abiejų veikslų formų poros. Veiksma-
žodžių veikslų formų poros pateikiamos su pasviruoju brūkšniu 
(/): pirmiausiai nurodoma įvykio veikslo forma, paskui – eigos 
veikslo forma, pabaigoje pateikiamas vertimas, pvz.: забтися / 
забувтися užsnsti; užsimišti; нагнтися / нагинтися leñktis, 
lankstýtis, pasileñkti; обернтися / оберттися sùktis, sukiótis; 
skri̇́eti; atsigržti ~ оберттися навкло чгось skri̇́eti apliñk k; 
оберттися сред млоді sukiótis tap jaunmo; торктися / 
торкнтися lytti, palytti; liẽsti, paliẽsti, prisiliẽsti. 

Antraštinė veiksmažodžio eigos veikslo forma nurodoma į 
to paties veiksmažodžio įvykio veikslo formą, pvz.: забувтися 
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див. забтися; лгодитися див. лдитися; нагинтися див. 
нагнтися; оберттися див. обернтися; торкнтися див. 
торктися.

Homonimai pateikiami atskirais antraštiniais žodžiais. Jie nu-
meruojami pakeltais arabiškais skaitmenimis po antraštinio žodžio 
gale, pvz.: кція1 ж., ек. ãkcija ◊ кції пдають ãkcijos kriñta, 
кція2 ж., книжн. ãkcija ~ дипломатчна кція diplomãtinė ãk-
cija; бал1 ч. pókylis, bãlius ~ костюмваний бал káukių bãlius, 
бал2 ч. pažymỹs ~ виставлти бли rašýti pãžymius; отрмати 
хорший бал gáuti gẽrą pãžymį; гвоздка1 ж., бот. gvazdkas ~ 
садва гвоздка tikràsis gvazdkas, гвоздка2 ж., кул. gvazdiklis; 
gvazdikliai dgs. ~ гвоздка є смачню припрвою gvazdikliai 
yrà skãnūs pri̇́eskoniai; лйка1 ж. keiksma, plūdmas, plūdmasis, 
keikmas, keikmasis ~ вбухнути лйкою iti kéiktis; лйка2 ж. 
láika, báltodė ~ рукавчки з лйки báltodės pištinės, лйка3 ж. 
láika, eskmų veslės šuõ; штат1 ч. valstijà ~ Сполчені Штти 
Амрики Jungtnės Amèrikos Valstjos, штат2 ч. etãtai dgs. ~ 
скорчення шттів etãtų mãžinimas ◊ затврдження шттів etã-
tų srašo patvrtinimas; працювти у штті bti etãtiniu darbúo-
toju, etãtine darbúotoja.

I l i u s t r a c i n i a i  p a v y z d ž i a i .  Po antraštinio žodžio ra-
šoma tildė (~), pvz.: двандцятий dvýliktas ~ двандцята годна 
dvýlikta valandà; журтися si̇́elotis, sielvartáuti ~ не првід 
журтися nè priežasts si̇́elotis; еконмити taũpiai vartóti, taũpiai 
léisti; taupýti ~ еконмити продкти taũpiai vartóti produktùs; 
еконмити грші taupýti pnigus; еконмити на матерілах tau-
pýti mẽdžiagas; еконмити на пливі taupýti kùrą; обласнй sri-
tiẽs ~ обласнй центр sritiẽs ceñtras; юнір ч., спорт. jaũnius ~ 
комнда юнірів jaũnių kománda.

Kai iliustracinio pavyzdžio reikšmė tiesiogiai neišplaukia iš an-
traštinio žodžio, yra frazeologizmo dalis, toks pavyzdys pateikiamas 
straipsnio pabaigoje po rombo (◊), pvz.: безкоштвний nemóka-
mas ~ безкоштвний квитк nemókamas blietas ◊ безкоштвний 
вхід lasvas įėjmas; мi̇́сце с. vietà ~ мi̇́сце проживння gyvẽna-
moji vietà; мi̇́сце перебувння buvmo vietà; робче мi̇́сце dárbo 
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vietà ◊ мi̇́сце робти darbóvietė; мi̇́сце поховння kapãvietė; на 
йог мi̇́сці juõ dtas; мти мi̇́сце bti, pasitáikyti; хта ж. gryčià, 
pirkià, trobà ◊ мо хта з крю nè màno kiaũlės, nè màno pù-
pos; цілщий gýdomasis ~ цілще джерел gýdomasis šaltnis ◊ 
цілщі трви vaistãžolės.

K i r č i a v i m a s .  Visa leksinė bei iliustracinė Žodyno me-
džiaga yra sukirčiuota. Ukrainiečių kalba turi dinaminį kirtį, 
pvz.: єврйський žỹdų; žỹdo; žỹdiškas ~ євpéйcька громда žỹdų 
bendrúomenė; євpéйcький звчай žỹdiškas paprotỹs; єврйська 
культра в незалжній Україн́і žỹdų kultūrà nepriklaũsomoje 
Ukranoje; мвити tati, pasakýti ~ мвити слво pasakýti žõdį 
◊ тк би мвити tap sãkant; нашвидк greitoms ~ нашвидк 
зібртися в доргу greitoms išsiruõšti  keliõnę; срок kẽturias-
dešimt ~ йом за срок jám daugiaũ kap kẽturiasdešimt mẽtų; 
топттися trepinti, trýpčioti ~ топттися на однму мi̇́сці 
trýpčioti vienojè viẽtoje.

Jei Žodyno antraštinis žodis turi kirčiavimo variantų, jie pateikia-
mi tame pačiame žodyje ir žymimi dviem kirčio ženklais (´´), pvz.: 
алфвi̇́т, внагорда, згдка, нвскч, нгол, пмлка, фáрфр.

Lietuvių kalbos prozodijos sistema išsaugojo tvirtagalę ir tvir-
tapradę priegaides, kurios žymimos specialiais ženklais (˜ ´ `), pvz.: 
акцнт ч., лінгв., муз. kitis, akceñtas; безімнний bevadis ~ 
безімнна рi̇́чка bevadis upẽlis ◊ безімнний плець beva-
dis pištas; вагi̇́тність ж. nėštùmas; екзаменувти egzaminúoti; 
рабня ж. vérgė; соромлвий drovùs.

P a ž y m o s .  Žodyne naudojama gramatinių, stilistinių, se-
mantinių pažymų sistema. Žymimos tarnybinės kalbos dalys 
(прийм., спол., част.) ir jaustukai (виг.), gramatinės formos (ч., ж., 
с., одн., мн.), stilistinės ypatybės (жарг., зменш.-пестл., зневажл., 
ірон.), siauresnė, specializuota žodžio reikšmės vartosena (військ., 
геол., іст., мор.). 

N u o r o d o s .  Žodyno nuorodos sistemiškai orientuoja į vietą, 
kur pateikiamas pagrindinis leksinis vienetas, pvz.: бзлад ч., див. 
безлддя; гамувти див. вгамувти; унз див. вниз; цвнтар ч., 
див. кладовще; шульг ж. див. лівш. 
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Žodyno autoriai nuoširdžiai dėkoja pirmiesiems skaitytojams – 
oficialiems recenzentams: Ukrainos nacionalinės mokslų akademi-
jos akademikui, Kyjivo Taraso Ševčenkos nacionalinio universite-
to profesoriui Rostyslavui Radyševskiui, Tarptautinio akademiko 
Stepano Demjančuko ekonomikos ir humanitarinių mokslų uni-
versiteto profesorei Natalijai Medynskai, Kazimiero Simonavičiaus 
universiteto profesorei Jolantai Zabarskaitei už atidų Žodyno ran-
kraščio skaitymą. Ypatinga padėka Lietuvių kalbos instituto direk-
torei Albinai Auksoriūtei, direktoriaus pavaduotojai mokslo rei-
kalams Aurelijai Tamulionienei, LKI Mokslo tarybos pirmininkei 
akademikei profesorei Grasildai Blažienei už pagalbą ir palaikymą 
rengiant ir leidžiant Žodyną. Taip pat dėkojame Bendrinės kal-
bos tyrimų centro vadovei Anželikai Gaidienei bei jos kolegoms už 
vertingas pastabas ir konstruktyvias pataisas.

Profesorė filologijos mokslų daktarė  
Zinaida Pacholok 


