KALBOTYRA LIU (1) 2004

BEVARDĖS GIMINĖS DALYVIŲ KONSTRUKCIJOS SU KIEKYBINĖS
REIKŠMĖS JUNGINIAIS BENDRINĖJE LIETUVIŲ KALBOJE IR JŲ

ATITIKMENYS

LATVIŲ

KALBOJE

Vidas VALSKYS
Šio straipsnio tikslas - paanalizuoti gana produktyvų bendrinėje lietuvių kalboje
su kiekybinės reikšmės junginiais tipą, panagrinėti tokių predikatinių konstrukcijų struktūrą, sąveiką su kuriais ne kuriais sintaksiniais modeliais, aptarti semantines ir modalines šių konstrukcijų savybes, sugretinti
su latvių kalbos atitinkamomis konstrukcijomis. Straipsnyje remiamasi pavyzdžiais (iš
viso 176), surinktais iš periodinės spaudos ir iva irių lietuvių autorių tekstų.
Nagrinėjamosiose konstrukcijose bevardės g. dalyvis žymi predikatą, o predikato
turini sudaro kiekybinės reikšmės junginys' - kieki, kiekybę žymintis žodis su kiekybės turinio kilmininku. Pvz.:
bevardės giminės dalyvių konstrukcijų

Iš pradžil/ buvo sumokėta tik pusė šios sumos Lietuvos rytas.
Jau sukaupta per tris /Ūkstančius eksponatų, jų vis daugėja Lietuvos aidas.
Šiuo metu žinoma daugiau nei šimtas kavos rūšių Moteris.
Lietuvoje kuriama nedaug vyriškI/ drabužil/ kolekcijų Respublika.
Aštuntame dešimtmetyje diktatoriaus Envero Hodžos isakymu buvo pastatyta apie 250 /Ūks
tančių nedidelil/ bunkerių Lietuvos aidas.
Istorijoje žinoma šimtai despotizmo atmainų AŠ!.
Ketvirtis amžiaus nueita drauge, ranka rankon VB.
Net kamaron nėjo, kur buvo sukrauta tiek gėrybių < ... > JB.
Kiek geriausių draugų pawidota Oriolo sniegynuose < ... > JA.
Ant jos bus prikabinėta medalių tiek ir tiek, keturios, penkios eilės skersai ir išilgai < ... > BrR.
Daug jam bus numeglla visokil/ drabužių < ... > BrR.
Jau daug sukiužusių namų nugriauta, jų vietoje statomi nauji < ... > BrR.
Tačiau daugelis kelių jau nužvyruota < ... > BrR.
I Tokius junginius V Labutis vadina kompletyviniais (1976, 78; 1994 I, 50), o J.
komplektyviniais (1998, 42, 56).
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Kiekybės reikšmę turi ir prielinksnio po su galininku (ar jo vietoje pavartota negiminine forma) junginys (Balkevičius, 1998,53), reiškiantis tam tikrą pasiskirstymą. Pvz.:
PriemeIlė siaura ir ilga, pjauna skersai visq lIamą, po trejas duris iškirsta joje; abu namo
galus JB.
Prie 10VI/, allt pušinių siem/, dar pakabinta po dvylikanyt; rankšluost; < ... > JB.
Čia išmillll/ lim/ pudulai sulig puse pirkias, po brauktuvę kiekvienam padėta < ... > JB.
Tikriausiai kiekviella jų teismo bylose po kelis šimtus lapų susegla VB.
Ankstesniais metais būdavo sulaikoma po keliolika sienos pažeidėjų Respublika.

žodis paprastai esti kiekybę (svori, tūri,
ar kitoki dydi) nu sakantis daiktavardis, ivardis, skaitvardis, prieveiksmis, prielinksninė konstrukcija ar lyginamasis posakis, kuris yra pagrindinis junginio dėmuo, o
priklausomasis - "daiktavardiškojo žodžio kilmininkas" (Labutis, 1976,78), žymintis
"to kiekio turini, matuojamą dalyką" (LKG 19763,202), pvz., kilogramas uogų, ketvirKiekybinės reikšmės junginių kiekybės

skaičių

tis kepalo, keletas pavyzdžių, šimtai knygų, daug atsitikimų, per milijoną žmonių, mažiau
negu šimtas tonų etc.
Toki kilmininką J. J ablonskis yra vadinęs kiekybės (kiekio) kilmininku (1928, 29),
tačiau šis pavadinimas nėra

visiškai tikslus. Pirmiausia, kieki tokiuose kiekybinės reikšjunginiuose reiškia ne pats kilmininkas, o kiekybę žymintis daiktavardis, skaitvardis, ivardis ar prieveiksmis. Antra, kiekio kilmininku vadinamas visai kitoks kilmininkas, pvz., mėnesio vaikas, penkių kilometrų kelias, keturių kibirų statinė ir pan. (žr.
Valeckienė, 1998, 154). Taigi apibūdinimas kiekybės turinio kilmininkas, nors ir ilgesnis, yra tikslesnis, nes būtent kilmininku nurodomas turinys to, kas išreikšta kiekybės
žodžiu. Taip šis kilmininkas vadinamas pagrindinėse lietuvių kalbos gramatikose (LKG
1965 1, 191; DLKG 1996,512) ir didžiumos lietuvių kalbininkų (Balkevičius, 1963,
77; 1998,53; Labutis, 1994 1,49 - 50; Šukys, 1998,97) darbuose, taip jis bus vadinamas ir šiame straipsnyje.
Kiekybinės reikšmės junginio būtinasis narys yra kiekybę reiškiantis žodis, o kiekybės turinio kilmininkas - nebūtinasis, nes esti nemažai atvejų su išleis tu, tačiau
aiškiai numanomu ar savaime suprantamu kiekybės turinio kilmininku, implikuotu i
pati predikatą - bevardės giminės dalYVi, pvz.:
mės

Apie mano ligą daug buvo rašyta ir sakyta Lietuvos rytas.
Daug yra prirašyta, daug prikalbėta apie Pabaltės sąjungą Lietuvos aidas.
Buvo gerokai suvalgyta ir dar daugiau išgerla P.
Kai tik geresnis, jaunesnis arklys, tlwj kvitą - tiek ir tiek bus išmokėta - ir i geležinkelio
stoti JA.
Bus labai daug pasakyta tiem, kurie tikrai matė ir prisimena tuos laikus < ... > BrR.
Tačiau ;siskolinta, matyt, buvo užtektinai BrR.
Reiks pažiūrėti, kiek suaria, pagalvoja Kazimieras < ... > BrR.
Jo supratimu, užmokėta buvo mažoi BrR.
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Gana dažnai išleidžiamas laiko kiekybę reiškiančių žodžių ar žodžių junginių kilmininkas, pvz.:
Kiek caro kalėjimuose sėdėta, Sibire vargta ... JB.
Vis dėllo beveik mėnuo prasitra;"iota kambmyje VB.
lr pragulėta nemažai, ir be lauko oro VB.
Bel gal ir "iskas, bėgs namo, neI baisu, kiek sI/gaišta VB.
JaI/nemažai nugyventa < ... > JustM.

Č. Grenda teigia, kad kiekybės turinio ir neapibrėžto kiekio kilmininkai "galė

laikomi iš esmės vieno tipo" konstrukcijų komponentais ne tik semantiniu,
bet ir struktūriniu atžvilgiu, nes partityvinis kilmininkas, Č.Grendos manymu, "beveik visada turi nui in i (nerealizuotą) kiekio reikšmės žodžių klasės variantą" (Grenda,
1979, 38). Anot Č. Grendos, "aiškiai neapibrėžto kiekio rody tojo "pareigas" perima nulinė sema "kiekis", o konstrukcijoje lieka formaliai išreikštas vien tik neapibrėžto kiekio kilmininkas" (1979, 34), pvz., Pasklido kalbų; Atvažiuodavo vynE; Kyla
minči!! (pavyzdžiai iš Balkevičius, 1998, 54).
Vis dėlto laikyti minėtus atvejus vieno tipo konstrukcijų atvejais nėra visai pagrista. Kad tokie atvejai yra skirtingų sintaksinių modelių reprezentantai, rodo toks
sugretinimas:pasklido daug kalbų ir pasklido kalbų, tačiau: išgyveno daug metlE ir ·iš·
gyveno metŲ,nugyventa ketvirtis amžiaus ir *nugyventa amžiaus. Arba: atvažiuodavo
nemažai vyrų ir atvažiuodavo vyrų, tačiau: prabuvo nemažai laiko ir ·prabuvo laiko
(bet prabuvo nemažai (= laiko) ir pan.
Taigi ne visi kilmininkai galimi vartoti su veiksmažodžiais, kai kiekybės žodis neišreikštas. Kaip rodo šis sugretinimas, visai neimanomi yra laiką reiškiančių žodžių kilmininko pavartojimai be kiekybės žodžio (nes šie daiktavardžiai yra labai plačios reikšmės
ir be kiekybės konkretizatoriaus yra komunikaciškai nepakankami), tačiau pats laiką
reiškiančio žodžio kilmininkas, kaip jau minėta aukščiau, gana dažnai yra išleidžiamas.
Teigti, kad egzistuoja skirtingi sintaksiniai modeliai - su dalies, arba neapibrėž
to kiekio, kilmininku ir kiekybinės reikšmės junginiu, kurio narys yra kiekybės turinio kilmininkas, - leidžia ir kai kurių kitų predikatinių bevardės giminės dalyvių
konstrukcijų sugretinimas: pakviesta daug studentų ir pakviesta studentų, randama
šimtai biidų ir randama biidų. Tačiau: sumokėta pusė sumos ir ·sumokėta sumos.
Taigi kai kurie kilmininkai tiesiog negalimi vartoti predikatinėse bevardės g. dalyvių konstrukcijose be kiekybę žyminčio žodžio. Todėl būtų logiškiau tik pakviesta
daug studentų ir sumokėta pusė sumos tipo konstrukcijas laikyti konstrukcijomis su
kiekybinės reikšmės junginiu, kuriose kilmininkas turi kiekybės turinio reikšmę, o
pakviesta studentų ir randama badų tipo konstrukcijas priskirti prie predikatinių konstrukcijų su partityviniu kilmininku tipo.
Predikatinių konstrukcijŲ,su kiekybinės reikšmės junginiais neveikiamosios rū
šies bevardės g. dalyviai dažniausiai yra daromi iš tranzityvinių veiksmažodžių (67 %,
tų būti
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iš 176), pvz., patikrinta daug imonių, perskaityta šūsnys laiškų etc. Intrang. dalyvių formų, vartojamų su kiekybinės reikšmės junginiais, atitinkamai - 33% (58 atvejai), pvz., sėdėta daug metų, ketvirtis am-
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atvejų

zityvinių veiksmažodžių bevardės

žiaus nueita.
Sintaksiškai su atitinkamomis veiksmažodžių konstrukcijomis sutampa bevardės
g. dalyvių konstrukcijos su kiekybinės reikšmės junginiais, kur kiekybės žodis esti nekaitoma (paprastai prieveiksmio) forma ar nekaitomų žodžių junginys, plg.pagaminta daug automobilių ir pagamino daug automobilių; surinlaa per mažai pinigų ir surinko
per mažai pinigų ir pan., skiriasi tik tokių konstrukcijų rūšis (atitinkamai pasyvas ir
aktyvas) bei semantika - bevardės g. dalyvių konstrukcijos žymi atsietas nuo veikėjo
būsenas ar rezultatus (plg. pasakymus pagamino daug automobilių, surinko per mažai
pinigų, kuriuose veikėjas aktualus).
Kitos bevardės g. dalyvių konstrukcijos - kur kiekybės žodis yra linksniuojamoji
forma (daiktavardis, skaitvardis ar ivardis) - skiriasi nuo atitinkamų veiksmažodinių
tuo, kad keičiantis rūšiai kinta ir linksniuojamo kiekybės žodžio fonna - ivyksta būdin
gas pasyvinei transformacijai objektinio galininko virtimas vardininku, plg. žino šimtą
rūšių ir žinoma šimtas rūšių; perskaičiavo krūvas pinigų ir perskaičiuota krūvos pinigų ir
pan. Šiose konstrukcijose neveikiamieji bevardės g. dalyviai, padaryti iš tranzityvinių
veiksmažodžių, bendrinėje lietuvių kalboje gali varijuoti su neveikiamaisiais vyr.! mot.
g. dalyviais, pvz., nagrinėjama / nagrinėjami šimtai atvejų (plg. nagrinėjama daug, nemažai atvejų - galimas tik bevardės g. dalyvių vartojimas), sumokėta / sumokėtas treč
dalis pinigų (plg. sumokėta daug pinigų), perversta / perverstos krūvos popierių (plg. perversta nemažaipopieriu ) ir pan. Bevardės giminės dalyvių fonnos nuo vyr.! mot. g. dalyvių
tokio tipo konstrukcijose skiriasi didesniu būsenos arba rezultato apibendrinimu.
Iš intranzityvinių veiksmažodžių padarytos neveikiamųjų bevardės g. dalyvių formos savo modaline reikšme artimos veikiamosioms. Jos vartojamos reikšti "netiesiogiai, ypač pagal padarinius (rezultatus) patirtam, numanomam ar nusistebėjimą keliančiam veiksmui" (DLKG 1996, 324). Pvz.:
Pagal M. Pn,stą, pasaulis bl/vo kuriamas tiek kartų, kiek būta originalių menininkų JustM.
< ... > dabar /lasaris ėmė isitikinti, kad draugo žodžiuose būta daug tiesos P.
Visas kūnas lyg sl/dal/žytas, nl/garą maudžia - kiek šimtą kartų prisifllnkstyta JA. (Plg. kiek
bl/vo menininkų, bl/vo daug tiesos, prisilankstė šimtą kartų - veikiamoji rūšis, tiesiogiai

patiriamas veiksmas ar būsena).
Bendrinės lietuvių

kalbos predikatines bevardės g. dalyvių konstrukcijas su kiekalboje atitinka kitokios dalyvinės konstrukcijos su

kybinės reikšmės junginiais latvių

analogiškais junginiais.
Geriausiai lietuvių kalbos neveikiamuosius bevardės g. dalyvius latvių kalboje
atitinka predikato reikšme vartojami nederinamieji neveikiamųjų vyr. g. dalyvių nominatyvai. Plg.:

96

< ... > šalia tvarkos palaikymo ir belldro gyvellimo reika/II mokslui semillarijoje vis dėllo
buvo skiriama daugiausia laiko P. II < ... > lidztis ktirlibas uzlurešallai UII kopejtis dzives
vajadzibiim sem;lItirti nuicibiim lome, lika veltUs visvairak laika. 2
GirdėIi, karinė valdžia lIepalellkillla, kad per mažai surinkla šilIII drabužių žiemos pagalbai JA. II lr zi1;las, iI kti mililtirtis I'aras iesltides lIeesol apmierilltilas, ka ziemas pa/idzibai
saviikts piiriik maz sillo apgerbu.
Valgymų visokių pataisyta buvo tiek, kad lIega/ėjai rankos iŠliesli < ... > JB II Vistidu eienastu šfr;ila sagatavots tik daudz, ka nebijo iespejams pasliepI roku < ... >
Užlal klojime, šiaudll šalinėje, bemaž antra tiek gyvio suslėpta J8.11 TOlies škū1;Ii, aiz salmu panla, gandriz otrtik lopu paslipts.

Konstrukcijose su kiekybinės reikšmės junginiais predikato reikšme latvių kalboje vartojami ir vyr. ar mot. g. neveikiamieji dalyviai. Jeigu kiekybės žodis yra daiktavardžio, ivardžio ar skaitvardžio nominatyvas, tada dalyvio skaičius ir giminė priklauso nuo tokio kiekybės žodžio. Plg.:
Per melus keturi milijonai kareivių paguldyta ir prarasta du trečdaliai Rusijos žemių JA. /I
Gada laikti četri mi!joni zaIdaru nogulditi un zaudiltas divas trešdafas Krievijas zemju.
Tą jie jau moka, žinom: pilni laikraščiai baisybių prirašyta JA. II Tie jau nu prol, mes zintim:
pilnas avizes par briesmu darbiem pierakstitas.
Okilame slalčiuje, po skalbiniais, irgi keletas laiškų užkišta VB. /I Bel eiIii atvilkne, zem
velas, ari pabiiztas dažos vilstules.
Šešttu/alis žemės ru1u1iominialiūrojesukimšta larp mūrillill apgriuvusio kumetyno sie/!ll < ... >
JA II Sestdafa zemeslodes minialūrti iebazta apdrnpušas kalpu mtijas mlira sientis < ... >

Jeigu kiekybės žodis yra prieveiksmio forma, latvių kalbos konstrukcijose su kiedalyvis gimine ir skaičiumi yra derinamas su kiekybės turinio genityvu. Plg.:
kybinės reikšmės junginiu

Juk tiek rūpesčių susieta su šiluo nuodėmingu kūnu < ... > P II Tik daudz rūpju laču saistitas
ar šo grecigo miesu < ... >
< ... > ir liks lik negyVi skaičiai (tiek ir tiek (= žmonių - V. V.) žuvo arba sunaikinta) ... JA II
< ... > un sag/abiisies likai nedzivi skailli (tik un tik (cilveku - V. V.)gtijusi bojii vai iznieintili) ...

Pabaigoje - svarbiausios išvados. Predikatines bevardės g. dalyvių konstrukcijas
su kiekybinės reikšmės junginiu sudaro predikatiškai vartojami (patys vieni ar su pagalbinio veiksmažodžio forma) neveikiamieji bevardės giminės dalyviai ir kiekybinės
reikšmės junginys - kiekybę žymintis žodis (daiktavardis, ivardis, skaitvardis, prieveiksmis), prielinksninė ar lyginamoji konstrukcija ir kiekybės turinio kilmininkas,
kuris gali būti ir išleistas, jeigu yra aiškiai suvokiamas iš paties predikato ar kalbamosios situacijos. Prie kiekybės reikšmę turinčių galėtų būti priskiriamas ir galininko su
prielinksniu po junginys (iškirsta po trejas duris ir pan.).
2

Čia

ir toliau pateikiami lietuvių autoriaus ir jo latviško vertimo sakiniai.
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Dazniausiai konstrukcijose su kiekybines reiksmes junginiu pasitaiko neveikiamtUq bevardes g. dalyviq, padarytq is tranzityviniq veiksmazodziq. Bendrineje kalboje juos gali pakeisti veikiamosios riisies konstrukcijos su asmenuojamosiomis veiksmazodziq formomis. Sintaksiskai sutampa tik bevardes g. dalyviq ir asmenuojamtUq
veiksmazodziq konstrukcijos su kiekybines reikSmes junginiais, kuriq kiekybes zodis
yra nekaitomas, taCiau skiriasi atitinkamos konstrukcijos, kur kiekybes zodis yra linksniuojama forma,- bevardes g. dalyvis valdo vardininkll (prarasta milijonai litIJ), asmenuojamoji forma - galininkll (prarado milijonus litIJ).
IS tranzityviniq veiksmazodziq padarytq neveikiamtUq bevardes g. dalyviq variantai konstrukcijose su kiekybines reiksmes junginiu gali biiti ir vyr./ mot. g. dalyviq formos. Pastarasis pakeitimas paprastai imanomas tada, kai kiekyb~ reiskiantis
zodis yra linksniuojamosios kalbos dalies forma, su kuria dalyvis gimine ir skaiciumi
ir yra derinamas.
Giminiskoje latviq kalboje predikatines neveikiamtUq bevardes g. dalyviq konstrukcijas su kiekybines reiksmes junginiu atitinka: nederinamtUq neveikiamtUq vyr.
g. dalyviq nominatyvq konstrukcijos su analogisku junginiu arba gimine ir skaiciumi
su kiekybes zodziu Geigu jis yra vardazodZio nominatyvas) ar su kiekybes turinio genityvu suderinta vyr. ar mot. g. dalyvio forma.
NEUTER GENDER PARTICIPIAL CONSTRUCTIONS WITH QUANTITATIVE
MEANING CONSTRUCTS IN STANDARD LITHUANIAN
AND THEIR EQUIVALENTS IN LATVIAN
Summary
This article makes a synchronic analysis of neuter-gender participial constructions with
constructs having the meaning of quantity in Standard Lithuanian. The article also analyses the
syntactic and semantic functions of the constructions. The structure of neuter-gender participial
constructions with constructs having the meaning of quantity is compared with other syntactic models.
The analysed constructions of Lithuanian are also contrasted with their equivalents in Latvian,
which belongs to the same stock.
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