ACTA

LINGUISTICA
XLVIII

(2003),

LITHUANICA
1-17

Linksniy atrakcija lyginamosiose konstrukcijose’
VESLAVA CIZIK
Lietuviy kalbos institutas
The paper deals with the case marking of nouns in reduced comparative clauses in Lithuanian. A
nominative, expected in a reduced comparative clause on the grounds of its subject function in the
corresponding full comparative clause (as in Reikia gyventi kaip drugelis instead of Reikia gyventi (taip), kaip gyvena drugelis) is often optionally replaced with an oblique case, as the noun
copies the case marking of the matrix clause noun for which it acts as a standard of comparison.
This occurs (i) in adverbial comparative clauses introduced by (taip), kaip, e.g., Reikia gyventi
kaip drugeliui instad of Reikia gyventi kaip drugelis, and (ii) in adjectival comparative clauses of

the type (toks), kaip, e.g., Malonu gauti tokias dovanas kaip Zaislus instead of Malonu gauti
tokias dovanas kaip Zaislai. This case attraction appears to be restrained by two factors: (i) an
animacy hierarchy (pronouns and proper names rarely undergo attraction), and (ii) a case
hierarchy (the nominative is often replaced with an accusative, less frequently with a genitive or
dative, and virtually never with an instrumental).

1. IVADAS
Akademiné Lietuviy kalbos gramatika ir Dabartinés lietuviy kalbos gramatika skiria
lyginamasias konstrukcijas, lyginamuosius posakius ir lyginamuosius sakinius. Gramatikose néra pateikta né vieno i$ Siu savoky apibrézimo (Zr. Ulvydas, red., 1976:
653, 893; Ambrazas, red., 1996: 634, 690), o apie lyginamasias konstrukcijas atskirai
nekalbama. Skirtumas tarp Siu savoku nustatomas gramatinés sandaros pagrindu:
lyginamasias konstrukcijas sudaro prielinksniai su vardazodzZiais, pvz.: sunkesnis uz

akmenj, panasus j téva, geriausia uz visus. Pagal savo gramating sandara lyginamieji

posakiai yra artimi lyginamiesiems sakiniams: sakiniai turi pasakyta tarini, 0 posakiai tarinio neturi. Lyginamieji posakiai yra tartum redukuoti lyginamieji sakiniai —

praleidziama pasikartojanti arba lengvai iS konteksto suprantama

praleidziama asmenuojamoji veiksmazodzio forma, pvz.:

informacija, t. y.

(1) Patikék, tavo vargai praeis kaip naktis.
Uzuot

du kartus pavartojus veiksmazodi praeiti (Patikék, tavo vargai praeis, kaip

praeina naktis), jis lyginamajame sakinyje nebekartojamas. Pagal ligSioliniy lietuviu
kalbos gramatiku terminologija lyginamasis Salutinis sakinys tokiais atvejais virsta
Linksniy atrakcijos problema buvo iskelta prof. Axelio Holvoeto. Jis padéjo suformuluoti pagrindines
linksniy atrakcijos salygas, nustatyti lyginamuju konstrukciju tipus, suformuluoti iSvadas. UzZ tai jam esu
labai dékinga.
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lyginamuoju posakiu — pagrindinis skirtumas, kaip jau buvo minéta, yra tarinio buvimas ar nebuvimas (jeigu tarinys yra isreikStas — tai lyginamasis Salutinis sakinys, jei
neisreikStas — lyginamasis posakis). Gramatiky autoriy formuluotés implikuoja, kad
tarp ,lyginamojo sakinio“ ir ,,lyginamojo posakio“ galétu biti tam tikras reikSmés
skirtumas (plg. ,,taciau savo reikSme jie kartais beveik nesiskiria“, Ambrazas, red.,
1996: 634), bet nenurodoma, koks jis galétu biti, todél reiksmés skirtumo buvima
kol kas reikia laikyti nejrodytu. Dabartinés lietuviy kalbos gramatika skiria kokybés,
kiekybés ir skirtumo lyginamuosius posakius bei kokybés, kiekybés, santykio ir skirtumo lyginamuosius sakinius, t. y. abiem atvejais skiriami tie patys semantiniai tipai
(Ambrazas,

red., 1996: 690). Ivairiais pozitriais ,lyginamuosius posakius“ galima

laikyti redukuotais lyginamaisiais sakiniais, bet kadangi tokia savoka lietuviy kalbos
gramatikos tradicijoje neiprasta, Siame straipsnyje tokios konstrukcijos, kaip kaip
naktis sakinyje Tavo vargai praeis kaip naktis, bus vadinamos ne lyginamaisiais sakiniais, 0 lyginamosiomis konstrukcijomis. Be to, Lietuviy kalbos enciklopedijoje \yginamasis posakis apibidinamas kaip ,yginima reiSkianti konstrukcija* (Morkinas,
Ambrazas, red., 1999: 379).
Cia aptariamos lyginamosios konstrukcijos susideda i§ lyginamojo jungtuko kaip
ir tam tikros zodzio formos, i8skyrus asmenuojamaja veiksmazodzio forma. Tas Zodis
sudaro lyginamosios konstrukcijos branduoli ir vadinamas jos pagrindiniu zodZiu.
Kiekvienoje lyginamojoje konstrukcijoje pavartojus asmenuojamaja veiksmazodzio
forma, ji pavirstu lyginamuoju sakiniu. Nors pa¢ioje lyginamojoje konstrukcijoje veiksmazodis néra iSreikStas, bet jis salygoja kity konstrukcijoje pavartotu zodziy forma,
pvz.:
(2) Lietuvos aS vardq Svelny tau nesu kaip saule rankose.

Siame sakinyje galininko saule ir vietininko rankose formos yra lemiamos veiksmazodzio neSti sintaksiniy savybiu: vardg nesu, kaip nesu saule rankose, nors pacioje lyginamojoje konstrukcijoje veiksmazodis néra iSreikStas.
Lietuviy kalbos gramatikoje ra8oma: ,,Jeigu lyginamojo posakio pagrindinis zodis
yra linksniuojamas, jis yra linksniu derinamas su sakinio veiksniu ar papildiniu einanciu linksniuojamu zodziu“ (Ulvydas, red., 1976: 657). Pateikiami tokie pavyzdZiai:
(3) Dabar nelaimeé trenkeé kaip griaustinis.
(4) AS tave myléjau kaip ir savo vaika.

Nurodoma, kad ,,lyginamasis posakis kaip griaustinis yra Sliejamas prie veiksmazodzio trenke, bet jo pagrindinis Zodis griaustinis yra linksniu derinamas su sakinio veiksniu
einan¢iu daiktavardziu nelaimé. Sakinyje AS tave myléjau kaip ir savo vaikq lyginamojo posakio pagrindinis zodis vaikq derinamas su papildiniu einanéiu jvardziu tave“
(Ulvydas, red., 1976: 657). Sis gramatikos aiskinimas néra tikslus. Gramatikoje nekalbama apie tokius atvejus, kai derinimo nera, pvz.:
(5) Mums nereikia tokio Zmogaus kaip Jonas.
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Remiantis gramatikoje suformuluota taisykle, lauktume: Mums nereikia tokio Zmogaus kaip Jono. Bet tokio vartojimo nepastebima, todél neturime pagrindo teigti, kad
lyginamosios konstrukcijos pagrindinis Zodis yra derinamas su sakinio veiksniu ar
papildiniu, — bent jau teigti, kad derinimas yra pagrindinis faktorius, lemiantis lyginamosios konstrukcijos pagrindinio zodzio forma. Tai, kad pagrindinis Zodis yra linksniuojamas, dar nenulemia linksniy derinimo, tai néra pagrindinis linksniu sutapimo
principas. Todél kyla klausimas, kas i8 tikryju lemia arba veikia tam tikro linksnio
vartojima. Lemiamas, t. y. pagrindinis, veiksnys yra semantiné lyginamosios konstrukcijos pagrindinio zodzio funkcija. Palyginkime sakinius:
(6) Mergelé Zvdi kaip rozé.
(7) Ir mylejo ji Vytukas kaip savo drauga.

Pirmajame sakinyje pagrindinis Zodis rozé atlicka subjekto funkcija, o antrajame
sakinyje pagrindinis Zodis draugq atlieka objekto funkcija. Nustatyti, kokia funkcija
atlieka vardazodis, galima atktrus visa lyginamaji sakini:
(8) Mergelé zydi taip, kaip zydi rozé.
(9) Ir myléjo ji Vytukas taip, kaip myléjo savo drauga.

Jeigu redukuoty varianty kaip rozé, kaip savo drauga nelaikysime sakiniais, tai negalime apibrézti vardazodziy funkcijy sakinio dalies poZitriu. Galime tik kalbéti apie
lyginamojoje konstrukcijoje iSlaikyta SEMANTINE FUNKCUJA. Apibendrintai galima ja
apibrézti kaip subjekto arba objekto funkcija pagal tai, ar vardazodis atitinkamame
lyginamajame sakinyje atlieka veiksnio ar (tiesioginio arba netiesioginio) papildinio
funkcija. SEMANTINE FUNKCUWA lyginamojoje konstrukcijoje atitinka SINTAKSINE FUNKCUA lyginamajame sakinyje. Jei vardazodis atlieka subjekto funkcija, tai lauktume
vardininko, jei objekto — kity netiesioginiy linksniu.
Taciau yra sakiniu, kuriuose lyginamosios konstrukcijos forma yra priderinta prie
tam tikros pagrindinio sakinio vardazodzio formos, nors ju semantinés funkcijos ir
nesutampa, pvz.:
(10) Vanduo Saltas, jam uzimdavo Zadq ir tekdavo gaudyti org kaip Zuvytei.

Jei atkurtume lyginamaji sakinj (gaudyti org taip, kaip gaudo orq Zuvyté), pamatytume, kad pagrindinis konstrukcijos Zodis atlieka subjekto funkcija, todél turétume lauk-

ti vardininko:

(11) Vanduo Saltas, jam uzimdavo zadq ir tekdavo gaudyti org kaip Zuvyte.

Siuo atveju susiduriame su linksniy atrakcija (case attraction arba case assimilation). Atrakcija — tai dvieju, tarpusavyje nesusiety tiesioginiu sintaksiniu rySiu, Zodziu formy suderinimas (Matthews 1997: 29). Nurodytame sakinyje lyginamosios
konstrukcijos pagrindinis zodis Zuvytei yra linksniu suderintas su pagrindinio sakinio
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loginiu subjektu jam. Yra tam tikro derinimo linksniu, bet tokiy atvejy negalime va-

dinti tikru derinimu, kadangi tokio termino vartojimas implikuoja tam tikra sintaksinj rysj: pasak esamy gramatiku, derinimas yra ,,priklausomojo Zodzio morfologinés
formos (linksnio, skai¢iaus, gimines) parinkimas pagal pagrindini Zodi* (Ambrazas,
red., 1996: 480). Kalbédami apie derinima, turétume vienam i§ vardazodziy priskirti
pagrindinio zodzio termina, 0 kitam — priklausomojo. Bet tarp pagrindinio sakinio
vardazodzio ir lyginamosios konstrukcijos vardazodzio néra tiesioginio rySio. Be to,
derinimas néra norma, o tik viena iS galimybiu, nes dazniau yra vartojami sakiniai,
kuriuose vardazodziu formos nederinamos. Todel tokiais atvejais tikslingiau bitu kalbéti apie linksniu atrakcija, o ne apie derinima. Siame straipsnyje bandyta issiaiskinti, kada pasitaiko tokie linksniy atrakcijos atvejai.
2.

EKSPERIMENTO

APRASAS

2002 m. gruodzio ménesj buvo apklausta trisdeSimt Vilniaus universiteto MIF
fakulteto I kurso studenty (amzius — 18-20 metu). Jie kile if Vilniaus, Panevézio,
Siauliu, Klaipédos, Joniskio, Alytaus, Marijampolés. Studentams du kartus buvo teikiamos anketos su sakiniais, kuriuose buvo galima tikétis linksniu atrakcijos (dauguma sakiniy yra sugalvoti; straipsnyje bus pateikta ir keletas pavyzdziu i8 Lietuviy
kalbos gramatikos, tokie sakiniai turés nuoroda; bus pateikta ir keletas pavyzdziu,
rastu VDU tekstyne). IS dvieju pateiktu vardazodziu formu studentams reikéjo pasirinkti vieng teisinga arba abi formas, jei, jy nuomone, jos galéty biti pavartotos. Ir
vienu, ir kitu atveju buvo pateikiami jvairis sakiniai (i8 viso 75 skirtingi sakiniai;
gauta — 2250 atsakymu), operuota tiek bendresnemis kategorijomis (priklausymas
tam tikrai kalbos daliai), tiek ir subkategorijomis (gimine, skai¢iumi): noréta nustatyti, ar turi reikSmés kokia kalbos dalis (pvz.: ivardis, tikrinis / bendrinis daikta-

vardis), kokiu kategoriniu savybiu (pvz.: gyvas / negyvas, skaiciais kaitomas / nekaitomas, vienaskaita / daugiskaita) daiktavardziai yra vartojami kaip lyginamuju
konstrukciju pagrindiniai zodziai (smulkiau apie tai Zr. toliau). Linksniu atrakcija
pasitaiko tik lyginamosiose konstrukcijose, todél lyginamieji sakiniai nebuvo tyrinéjami, jais buvo operuota norint iSrySkinti lyginamuju konstrukciju pagrindiniu
zodziu semantines funkcijas, parodyti, kodél vartojamos vienos ar kitos vardazodziu
formos. Tik atkirus visa lyginamaji sakini, pavartojus veiksmazodzio asmenuojamaja forma galima buvo suvokti lyginamuju konstrukciju pagrindiniu zodziu semantines funkcijas. Siame straipsnyje lyginamosios konstrukcijos skirstomos i tam tikras grupes pagal sintaksines funkcijas pagrindiniame sakinyje, pagal vardazodzio
semantines funkcijas pacioje lyginamojoje konstrukcijoje, 0 Sios grupés savo ruoztu
skaidomos j tam tikrus tipus pagal: 1) priklausyma nuo tam tikros sakinio dalies, 2)
priklausyma tam tikrai kategorijai ar subkategorijai. Nuo tipo priklauso, ar linksniu
atrakcija imanoma, ar ne. Pasakymas ,,linksniu atrakcija netaikoma* reiSkia, kad né

vienas i§ apklaustu zmoniu nepavartojo sakinio su atrakcija arba tas sakinys buvo
pavartotas tik vieno zmogaus (tai sudarytu apie 2% visu tam tikro tipo sakiniu ir
laikoma paklaida). Jei linksniu atrakcija taikoma, galima kalbéti apie fakultatyviaja

atrakcija (sakiniai su atrakcija sudaro maziau kaip puse visu tam tikro tipo sakiniu)
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ir vyraujanciaja atrakcijg (sakiniai su atrakcija sudaro daugiau kaip puse visy tam
tikro tipo sakiniu).

3. LYGINAMUJU

KONSTRUKCIJU

TIPAI

Pagal lyginamujy konstrukcijy sintaksing funkcija isskirtini du tipai:
a) lyginamosios konstrukcijos, atlickan¢ios bido aplinkybés funkcija (t. y. konstrukcijos su jungtuku kaip ir atliepiamuoju Zodziu taip), pvz.:
(12) Romas tave myli kaip stiny.
[[taip [kaip siiny]] myli]

b) lyginamosios konstrukcijos, atliekan¢ios pazyminio funkcija (t. y. konstrukcijos
su jungtuku kaip ir atliepiamuoju zodziu toks, -ia), pvz.:
(13) Visada malonu gauti tokias dovanas kaip Zaislus.
[[tokias [kaip Zaislus]] dovanas]

Prieveiksmis taip ir ivardis toks, -ia gali biti praleisti.
Jeigu atkurtume pilna lyginamaji sakinj, pamatytume, kad pirmojo tipo lyginamujy
konstrukciju pagrindinio Zodzio funkcija gali biti dvejopa: arba objekto, arba subjekto, pvz.:
(14) Romas tave myli kaip stiny.
= Romas tave myli taip, kaip myléty stiny.
(15) Kam mums pyktis kaip kazkokiems neprotingiems padarams.

= Kam mums pyktis, kaip pykstasi kazkokie neprotingi padarai.

Pazyminio funkcija atlickan¢ios lyginamosios konstrukcijos visos atspindi viena tipa: lyginamoji konstrukcija toks kaip X atspindi lyginamaji sakinj toks, koks yra X.
Lyginamosios konstrukcijos pagrindinis zodis visada atliecka subjekto funkcija (ji atitinka lyginamojo sakinio veiksnio funkcija), pvz.:
(16) Visada malonu gauti tokias dovanas kaip Zaislus.
= Visada malonu gauti tokias dovanas, kokios yra Zaislai.

I§ pateiktu pavyzdziu rySkéja, kad linksniy atrakcija bidinga tokiems sakiniams
kaip (15) ir (16), kai lyginamosios konstrukcijos pagrindinis zodis, nepaisant atliekamos subjekto funkcijos, gauna ta netiesioginio linksnio forma, kuria turi pagrindinio
sakinio zodis, kurio atzvilgiu lyginamosios konstrukcijos pagrindinis Zodis atlieka lyginimo standarto funkcija. Atrakcija nebidinga tokiems sakiniams kaip (14), nes
juose vartojama pagrindinio ZodzZio linksnio forma atspindi Sio zodzio lyginamajame
sakinyje atlickama objekto funkcija. Taigi linksnio atrakcijos principa galima patikslinti kaip netiesioginio linksnio vartojima vietoj lyginamojoje konstrukcijoje seman-
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tinés funkcijos pagrindu laukiamo tiesioginio linksnio. Toliau dar bus aptartas vienas

ypatingas atvejis, kai tokiuose sakiniuose kaip (14) vieng netiesiogini linksni (gali-

ninka) del neiginio itakos kei¢ia kitas netiesioginis linksnis (kilmininkas).

4. LINKSNIVU

ATRAKCIJOS

TIPAI

4.1. Pirmiausia aptariami atvejai, kai lyginamoji konstrukcija sakinyje eina bido
aplinkybe, t. y. atvejai, kuriuos iliustruoja anks¢iau pateikti (14) ir (15) pavyzdzZiai.
4.1.1. Kai lyginamosios konstrukcijos vardazodzio funkcija — objektas, linksnio atrakcijos iS principo negali biti. Sio tipo sakiniuose lyginamosios konstrukcijos pagrindinio zodzio forma sutampa su tam tikra pagrindinio sakinio vardazodzio forma,
bet ne del atrakcijos, o dél to, kad abieju vardazodziy formos yra salygojamos to paties veiksmazodzio valentingumo ir atlieka ta pacia objekto funkcija:
kilmininkas:
(17) Gailiuos taves kaip motinos. Ulvydas, red. (1976: 664) (Sruoga).
plg. gailiuos taves, kaip gailiuos motinos
(18) Klierikai jo bijojo kaip ugnies. Ulvydas, red. (1976: 523) (Mykolaitis-Putinas).
plg. jo bijojo, kaip bijojo ugnies
naudininkas:

(19) Patariu kaip draugui. Ulvydas, red. (1976: 523) (Sruoga).
plg. patariu, kaip patariu draugui
(20) Jai tik pirstu pamoti tereikia — ir viskas atliekama kaip tikrai poniai.
Ulvydas, red. (1976: 523) (Simonaityté).
plg. jai atliekama, kaip atliekama poniai
galininkas:

(21) Jis nesé jq kalnu per kadugyng kaip piika. Ulvydas, red. (1976: 664) (Cvirka).
plg. nesé ja, kaip nesé piika
(22) Vilioja jus kaip kiidikius mazus. Ulvydas, red. (1976: 664) (Sruoga).
plg. vilioja jus, kaip vilioja ktidikius
inagininkas:

(23) Maryté apsipylé rauda kaip Zarijomis. Ulvydas, red. (1976: 664) (Vaizgantas).
plg. apsipylé rauda, kaip apsipylé Zarijomis
(24) Adomuko pasaulyje nebeliko istikimybés, kuria galima buvo pasikliauti kaip miru.
Ulvydas, red. (1976: 665) (Vaizgantas).
plg. pasikliauti, kaip pasikliaunama miru

Visais Siais atvejais vardazodis iSlaiko ta pati objekto linksnj, kurj lemia pagrindiniame sakinyje vartojamas, o Salutiniame sakinyje praleidziamas veiksmazodis. Lyginamosios konstrukcijos linksnis néra salygojamas derinimu su tam tikru pagrindinio sakinio vardazodziu. Galima rasti tik viena atveji, kai linksnio pasirinkimui padaro
itakos pagrindinio sakinio Zodis, kurio atzvilgiu pagrindinis konstrukcijos Zodis eina
lyginimo standartu. Lyginamosios konstrukcijos galininka gali pakeisti kilmininkas,
jeigu pagrindinio sakinio veiksmazZodis yra paneigtas, pvz.:
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(25) Paulius nieko taip nedievina kaip Sokolado.
plg. nieko nedievina, kaip dievina Sokoladq
(26) Fizikos mokytojas nieko nebara taip kaip manes.
plg. nieko nebara, kaip bara mane
(27) Romas nieko taip negerbia kaip draugy.
plg. nieko negerbia, kaip gerbia draugus
(28) Ona nieko taip nemégsta kaip barséiy.
plg. nieko nemégsta, kaip mégsta barscius
Si linksniu atrakcija yra fakultatyvi: vartojamos ir konstrukcijos su iSlaikytu galininku, pvz.:
(29) Ana nieko taip daznai nesutinka kaip Petra.
(31) Saulius nieko taip nemégsta kaip tortus.

Sakiniai su atrakcija sudaro 45,6%, o sakiniai be atrakcijos — 54,4%. Vardazodziy
kategoriniy savybiy jtakos nepastebéta — linksniy atrakcija galima ir su jvardZiais, ir
su tikriniais, ir su bendriniais daiktavardZiais (jtakos neturi ir tokios savybés kaip
skaicius, gyvas ar negyvas daiktas).
Siuo atveju viena objektinj linksnj (galininka) kei¢ia kitas objektinis linksnis (kilmininkas). Tuo Sis atrakcijos tipas skiriasi nuo daugumos atrakcijos tipu, kur objektinis linksnis kei¢ia subjektinj linksni.
4.1.2. Aptarsime dar atvejus, kai lyginamosios konstrukcijos vardazodis atlieka subjekto funkcija. Skirtini keli tipai.
4.1.2.1. Lyginamosios konstrukcijos funkcija — bido aplinkybé, priklausanti nuo
asmenuojamojo veiksmazZodzio. Sio tipo sakiniams linksniy atrakcija nebidinga, nes
pagrindinio sakinio vardazodis atlieka veiksnio funkcija ir turi vardininko forma,

pvz.:

(32) Jis elgiasi kaip mazas vaikas. Ulvydas, red. (1976: 657).
plg. jis elgiasi, kaip elgiasi vaikas
(33) Pats sésiu, Sienausiu, drauge su Zmonémis vargsiu kaip protéviai. Ulvydas,
red. (1976: 656).
plg. vargsiu, kaip protéviai vargo

4.1.2.2. Lyginamosios konstrukcijos funkcija — bdo aplinkybé, priklausanti nuo veiksniu einancios bendraties. Sio tipo sakiniams bidinga atrakcija. Lyginamoji konstrukcija apibidina pagrindinio sakinio bendrati, kuri eina sakinio veiksniu, pvz.:
(34) Nieko kito nebeliko tik susiriesti kaip eZiui j kamuoliuka.
plg. susiriesti, kaip susiriecia ezys
(35) Pralaimétojams nieko kito nebeliko tik pasprukti kaip kojotams.
plg. pasprukti, kaip pasprunka kojotai
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Maza 8 garbé isnykti
kaip 17 vandens burbuléliui. Ulvydas, red. (1976: 665)
)
plg. iSnykti, kaip isnyksta vandens burbulelis

(Cvirka).

Siuo atveju lyginamosios konstrukcijos atitinka lyginamuosius sakinius su asmenuojamosiomis veiksmazodzio formomis. Praleidus veiksmazodj, lyginamosios konstrukcijos pagrindinis zodis patenka j pagrindinio sakinio beasmene aplinka ir dél jos
ijtakos gauna beasmenéms bendraties konstrukcijoms bidinga loginio subjekto forma — naudininka. Sio linksnio forma yra jprastesné, nors vartojamas ir vardininkas,
pvz.:
37) Jei uo pa pargriauna vaika, bittina kuo gre greiciau susisukti kamuoliuku, kaip eziukas, ir
guléti nejudant.

Tokie sakiniai priklauso prie sakiniy su vyraujan¢iaja atrakcija (sakiniai su atrakcija sudaro 76,7%, o sakiniai be atrakcijos — 23,3%).
4.1.2.3. Lyginamosios konstrukcijos funkcija — bido aplinkybé, priklausanti nuo papildiniu einanéios bendraties. Lyginamasis posakis apibiidina papildiniu einan¢cia bendratj. Pagal tai, su kuo koreferentiskas lyginamosios konstrukcijos pagrindinis Zodis,
skirtini keli potipiai:
a) numanomas bendraties subjektas koreferentiSkas su pagrindinio sakinio veiksniu (pvz.: jis paZadéjo dainuoti = jis pazadéjo, kad (jis) dainuos). Linksnio vartojimo
poZitriu Sis tipas nesiskiria nuo anks¢iau aptarto (4.1.2.1) atvejo, kai lyginamosios
konstrukcijos funkcija — biido aplinkybe, priklausanti nuo asmenuojamojo veiksmazodzio (sakiniai (32), (33)), pvz.:
(38) Jis pazadéjo dainuoti kaip lakstingala.
plg. dainuoti taip, kaip dainuoja lakstingala

b) numanomas bendraties subjektas koreferentiSkas su pagrindinio sakinio papildiniu — loginiu subjektu (pvz.: jam reikia gyventi = reikia, kad jis gyventy). Linksnio
vartojimo poZiiiriu Sis tipas nesiskiria nuo atveju, kai bido aplinkybe priklauso nuo
veiksniu einancios bendraties (4.1.2.2), pvz.:
(39) Nesakau, kad reikia gyventi kaip drugeliui visq gyvenimq — nepavyks, jei Zmogus turi
Seima, vaikus ir turés uz juos atsakyti.

plg. reikia gyventi, kaip gyvena drugelis
Ir Siuo atveju linksnio atrakcija iprasta.

c) numanomas bendraties subjektas koreferentikas su pagrindinio sakinio tiesioginiu papildiniu (pvz.: ismoke jq dainuoti, t. y. pasieké, kad ji ismokty dainuoti),
pvz.:
(40) Ismoke jq dainuoti kaip vyturelj.
plg. dainuoti, kaip dainuoja vyturélis
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Sio tipo sakiniams irgi biidinga vyraujanéioji linksniy atrakcija (sakiniai su atrakcija sudaro 58,7%, o sakiniai be atrakcijos — 41,3%).
Kaip matyti i8 pavyzdziu, linksnio pasirinkimui didele itaka turi pagrindinio sakinio
sintaksiné struktira. Jeigu pagrindinio sakinio struktiira yra beasmené ir lyginamoji
konstrukcija eina bido aplinkybe, apibiidinan¢ia Sioje beasmenéje konstrukcijoje vartojama bendrati, tada pastebimas stiprus polinkis subjekto vardininka keisti beasmenéms konstrukcijoms bidingu subjekto naudininku. Jeigu pagrindinio sakinio konstrukcija yra asmeniné (nors lyginamoji konstrukcija eina ne asmenuojamosios veiksmazodzio
formos, 0 nuo jos priklausomos bendraties aplinkybe), vardininkas iSlaikomas.
Atskirai aptartini atvejai, kai lyginamoji konstrukcija priklauso nuo pagrindinio
sakinio papildiniu einan¢cios bendraties. Linksniy atrakcija Siuo atveju gali diferencijuoti dvi sintaksines interpretacijas. Sakinys (41), be atrakcijos, turi dvi sintaksines
ir semantines interpretacijas, o sakinys (42) su atrakcija — tik viena:
(41) [smoke jq dainuoti kaip vyturélis.
(i) ‘Smoke ja dainuoti taip, kaip dainuoja vyturelis’.
(ii) ‘Smoke ja dainuoti taip, kaip bitu ismokes vyturélis’.
(42) [smoke jq dainuoti kaip vyturéli.
‘Imoke ja dainuoti taip, kaip dainuoja vyturélis’.

Reikia manyti, kad linksnio atrakcija Siuo atveju turi funkcine motyvacija: ji rodo,
kad lyginamoji konstrukcija yra susijusi su bendratimi dainuoti, o ne su pagrindiniu
veiksmazodziu ismoke.
4.1.2.4. Lyginamosios konstrukcijos funkcija — biido aplinkybe, priklausanti nuo padalyvio. Sio tipo sakiniams irgi biidinga vyraujan¢ioji linksniy atrakcija (sakiniai su
atrakcija sudaro 60,6%, o sakiniai be atrakcijos — 39,4%). Lyginamoji konstrukcija
apibidina padalyvi, pvz.:
(43) Jai uzdainavus kaip lakstingalai visi nutilo.
plg. jai uzdainavus, kaip uzdainuoja lakstingala

Kaip rodo tyrimo duomenys, lyginamosios konstrukcijos priklausomybé nuo padalyvio skatina naudininko vartojima panaSiai kaip bendraties atveju.

4.2. Sunkiau yra nustatyti veiksnius, kurie lemia linksniu atrakcija, kai lyginamoji
konstrukcija atlieka pazyminio funkcija. Tokios yra lyginamosios konstrukcijos su

jungtuku kaip ir atliepiamuoju zodziu toks, -ia. Kaip jau buvo minéta, Sios funkcijos
lyginamuju konstrukciju negalima suskirstyti pagal pagrindiniu zodziu semantines
funkcijas, nes jos visos atlieka tik viena — subjekto — funkcija. Kadangi visos Sio tipo
lyginamosios konstrukcijos eina daiktavardziu pazyminiais, Siuo atveju pagrindinia-

me sakinyje vartojama konstrukcija (asmeniné ar beasmené ir pan.) negali turéti tie-

sioginés itakos, bet gali biti netiesioginé jtaka, kadangi pagrindinio sakinio strukttra
lemia lyginamosios konstrukcijos zymimo

daiktavardzio linksnio formos pasirinki-

ma. Norint nustatyti linksnio itaka, tiriamos konstrukcijos buvo suskirstytos pagal
linksni, kuris, pritaikius atrakcija, turéetu pakeisti vardininka:
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pagal
pagal
pagal
pagal

atrakcija
atrakcija
atrakcija
atrakcija

vardininka
vardininka
vardininka
vardininka

pakeisty
pakeistu
pakeistu
pakeisty
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kilmininkas
naudininkas
galininkas —
inagininkas

— NOM
— NOM
NOM /
— NOM

/ GEN
/ DAT
ACC
/ INSTR.

Linksnio formos jtaka i8 tikryju buvo pastebéta: atrakcija labai daznai taikoma, kai

vardininka galima pakeisti galininku (c); atrakcijos paprastai nepastebima, kai pagrindiniame sakinyje yra vartojama jnagininko forma — lyginamojoje konstrukcijoje vardininkas néra keigiamas jnagininku (d); atvejais, kai pagrindinio sakinio vardazodis i8reikStas kilmininku ar naudininku, atrakcija kartais pastebima, o kartais ne (a, b).
Toliau buvo bandyta nustatyti, kokie kiti ne sintaksiniai veiksniai, 0 paties vardazodzio kategorinés savybés galéty lemti atrakcijos atsiradima, kai vartojamos konstrukcijos ir su linksnio atrakcija, ir be jos, t. y. (a) ir (b) tipo sakiniuose. Pradéta nuo
bendresniy kategorijy, bitent — kalbos dalies. Pasirodé, kad ivardZiai interpretuojami kitaip negu daiktavardZiai. Taip pat buvo bandyta nustatyti su kokiais daiktavardziais taikoma linksniy atrakcija, o su kokiais — ne. Siuo atzvilgiu pasirodé reiksmin-

ga tikriniy ir bendriniy daiktavardziy prieSpriesa. Pagaliau buvo bandyta nustatyti, ar

turi jtakos kitos daiktavardzio kategorinés savybés: ,,gyvas : negyvas“, ,,skai¢iais kaitomas : skai¢iais nekaitomas*“, ,,vienaskaita : daugiskaita*. Apklausa neleido nustatyti, ar Sios subkategorijos turi itakos.
4.2.1. Aptarkime pirmaja grupe¢ — NOM / GEN, kai atrakcijos atveju vardininko linksnis pakei¢iamas kilmininku. Kaip jau buvo minéta, buvo pradéta nuo bandymo nustatyti, su kokiais vardazodziais jimanoma linksniy atrakcija, o su kokiais ne. Nustatyta,
kad jvardziams atrakcija netaikoma:
(44) Man nereikia tokio draugo kaip tu.
plg. tokio draugo, koks esi tu
(45) Tokiy zmoniy kaip mes liko nedaug.
plg. tokiy Zmoniy, kokie esame mes
(46) *Man nereikia tokio draugo kaip taves.
(47) *Tokiy Zmoniy kaip misy liko nedaug.

Toliau buvo bandyta nustatyti, su kokiais daiktavardziais jmanoma linksniy atrakcija, o su kokiais — ne. Paaiskéjo, kad tikriniams daiktavardziams atrakcija netaikoma,
Pvz.:
(48) Jiis dar nematéte tokiy Zmoniy kaip Baranauskai.

plg. tokiy, kokie yra Baranauskai
(49) Ji nemégsta tokiy vyry kaip Antanas.
plg. tokiy, koks yra Antanas
(50) *Jis dar nematéte tokiy Zmoniy kaip Baranausky.
(51) “Ji nemégsta tokiy vyry kaip Antano.

Nepavyko nustatyti kity veiksniy jtakos. Atrodo, kad atrakcija taikoma visiems
bendriniams daiktavardziams:
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(i) su skaigiais kaitomais bendriniais daiktavardZiais, reiSkianCiais asmenis, plg.
(53); daZniau vis délto y yra vartojami
sakiniai su vardininku, pigplg. (54), (55):
J

52),

(52) Man nereikia tokio vaiko kaip narkomano.

(53) Tokiy Zmoniy kaip girtuokliy niekas negerbia.
(54) Man nereikia tokio vaiko kaip narkomanas.
(55) Tokiy Zmoniy kaip girtuokliai niekas negerbia.

(ii) su skaidiais kaitomais bendriniais daiktavardziais, zymin¢iais negyvus objektus: daiktus, veiksmu pavadinimus, abstraktus, plg. (56), (57); linksniy atrakcija Siais
atvejais irgi reta, dazniau vartojamos vardininko formos, plg. (58), (59):
(56)
(57)
(58)
(59)

Tokiy dokumenty kaip pasy nedera kiekvienam rodyti.
Tokios pabaigos kaip kaléjimo jis nesitikéjo.
Tokiy dokumenty kaip pasai nedera kiekvienam rodyti.
Tokios pabaigos kaip kaléjimas jis nesitikéjo.

(iii) su skai¢iais nekaitomais bendriniais daiktavardZiais, plg. (60), (61): ir Siuo
atveju linksniy atrakcijos atveju skaicius yra daug mazesnis uz atvejus be atrakcijos,
kurie yra iprastesni, plg. (62), (63):
(60)
(61)
(62)
(63)

Klasikinéje kiny
Nenorime tokiy
Klasikinéje kiny
Nenorime tokiy

kalboje
riipesciy
kalboje
riipesciy

néra
kaip
néra
kaip

tokio abstraktaus zodiio kaip tiesds.
islaidy.
tokio abstraktaus zodzio kaip tiesa.
islaidos.

Visus linksniu atrakcijos atvejus, kai vardininkas yra pakei¢iamas kilmininku, ir
tuos atvejus, kai linksniu atrakcijos nepasitaiko, galima pateikti apibendrintai — Zr. 1

schema.

SCHEMA

I. ATRAKCIJOS

TIKIMYBE

LEMIANCIOS

VARDAZODZIU

KATEGORI-

NES SAVYBES
Vardazodis

ivardis
(atrakcija netaikoma)

daiktavardis
tikrinis

(atrakcija netaikoma)
Ae
gyvas

bendrinis

(atrakcija imanoma)

kaitomas skaiciais

eee

(atrakcija jmanoma)

ee

nekaitomas skai¢ciais

negyvas

(atrakcija jmanoma)

(atrakcija jmanoma)
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Sioje schemoje kursyvu pateikta dalis galétu biti patikslinta tolesniais tyrimais:
imanoma, kad tam tikros minétu kategoriniy pozymiy vertes susijusios su didesne ar

mazesne atrakcijos tikimybe, taciau kol kas tokios sasajos nepavyko rasti.

4.2.2. Toks pat tyrimas buvo atliktas ir su antrosios grupés sakiniais — NOM / DAT, kai
atrakcijos atveju vardininka turetu pakeisti naudininkas. Kaip ir pirmuoju atveju,
buvo bandoma nustatyti, su kokiais vardazodZziais imanoma linksniuy atrakcija, o su
kokiais — ne, kokia itaka turi daiktavardzio kategorijos, savybes. Apklausa parodeé,
kad situacija yra tokia pat kaip ir pirmuoju atveju: atrakcija netaikoma ivardziams ir
tikriniams daiktavardziams, bet imanoma su visais bendriniais daiktavardZiais.

Linksniy atrakcija netaikoma jvardziams, pvz.:

(64) Tokio reikalo nepatikéciau tokiam kaip tu.
(65) Tokiems studentams kaip jiis egzaming pavyks islaikyti.
(66) *Tokio reikalo nepatikéciau tokiam kaip tau.
(67)

*Tokiems studentams kaip jums egzamina pavyks islaikyti.

Taip pat linksniy atrakcija netaikoma tikriniams daiktavardziams, pvz.:
(68)
(69)
(70)
(71)

Tokiam vyrui kaip Artiiras viskas sekasi.
Tokiems kaip Kalniai niekas neriipi.
*Tokiam vyrui kaip Artiirui viskas sekasi.
*Tokiems kaip Kalniams niekas neriipi.

Linksniy atrakcija taikoma bendriniams daiktavardziams:
(i) skaigiais kaitomiems bendriniams daiktavardziams, reiskiantiems asmenis, gyvas bitybes, plg. (72), (73); iprastesnis yra vardininko vartojimas, plg. (74), (75):
(72) Tokiems pauksciams kaip zvirbliams Saléiai nebaisiis.
(73)

Tokiam zvériui kaip lititui kiskiai nebaisiis.

(74) Tokiems paukséiams kaip zvirbliai Salciai nebaisiis.
(75)

Tokiam zvériui kaip liiitas kiskiai nebaisiis.

(ii) skaiciais kaitomiems bendriniams daiktavardziams, zymintiems negyvus daik-

tus, plg. (76), (77); iprastesnis yra vardininko vartojimas, plg. (78), (79):
(76)
(77)
(78)
(79)

Tokiems
Tokiam
Tokiems
Tokiam

daiktams kaip masinoms amerikieéiai skiria labai daug démesio.
mechanizmui kaip dviraciui reikia abiejy raty.
daiktams kaip masinos amerikieciai skiria labai daug démesio.
mechanizmui kaip dviratis reikia abiejy raty.

(iil) skai¢iais nekaitomiems bendriniams daiktavardziams, plg. (80), (81); kaip ir
ankstesniais atvejais, iprastesné yra vardininko forma, plg. (82), (83):
(80) Tokiam jvykiui kaip vedyboms reikia nors dviejy Zmoniy.
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(81) Tokiam uzsiémimui kaip tapybai jis skiria per daug démesio.
(82) Tokiam jvykiui kaip vedybos reikia nors dviejy Zmoniu.
(83) Tokiam uzsiémimui kaip tapyba jis skiria per daug démesio.

Visus linksniy atrakcijos atvejus, kai vardininkas yra pakei¢iamas naudininku, ir
tuos atvejus, kai linksniu atrakcijos nepasitaiko, galima pateikti apibendrintai (Zr. 1
schema).

4.2.3. Su galininko ir inagininko pavyzdziais buvo padarytas toks pat tyrimas: buvo
pateikta sakiniu su ivardZiais, tikriniais ir bendriniais daiktavardZiais (skai¢iais kaitomais, skai¢iais nekaitomais, ivairiu formu). Nebuvo pastebéta, kad vardazodzio kate-

gorijos turétu itakos didesniam sakiniy su linksniy atrakcija vartojimui treciuoju atveju arba atrakcijos galimybei ketvirtuoju atveju, pavyzdziui: trecioji grupé — NOM / ACC:
vardininkas visuomet gali biti pakeistas galininku nepriklausomai nuo to, su kokiu
vardazodziu jis eina.

(i) linksniy atrakcija imanoma su jvardZiais, bet daZniau yra vartojamos vardininko formos, plg. (84), (85) ir (86), (87):
(84)
(85)
(86)
(87)

Tokius kaip mus nustebinti sunku.
Toki paniurélj kaip tave sunku pralinksminti.
Tokius kaip mes nustebinti sunku.
Toki paniurélj kaip tu sunku pralinksminti.

(ii) linksniy atrakcija jmanoma su tikriniais daiktavardZiais, nors iprastesnés yra
vardininko formos, plg. (88), (89) ir (90), (91):
(88)
(89)
(90)
(91)

Jai buvo
Visiems
Jai buvo
Visiems

ne géda turéti toki vyrq kaip
kaip pavyzdj galima nurodyti
ne géda turéti toki vyrq kaip
kaip pavyzdj galima nurodyti

Brazauska.
tokius Zmones kaip Petrauskus.
Brazauskas.
tokius Zmones kaip Petrauskai.

(iii) linksniu atrakcija imanoma su bendriniais daiktavardZiais:
(iii a) su skai¢iais kaitomais bendriniais daiktavardZiais, reiSkianCiais asmenis, gyvas

bitybes, nors taip pat daznesni yra sakiniai su vardininku, plg. (92), (93) ir (94), (95):
(92)
(93)
(94)
(95)

Ne visi
Tokius
Ne visi
Tokius

sau leidzia turéti tokiq prabanga kaip vaika.
padarus kaip gyvates pamatysi ne visur.
sau leidzia turéti tokiq prabangq kaip vaikas.
padarus kaip gyvatés pamatysi ne visur.

(iii b) su skai¢iais kaitomais bendriniais daiktavardZiais, zymin¢iais negyvus objektus: daiktus, veiksmu pavadinimus, abstraktus; ir Siuo atveju jprastesnés yra vardininko formos, plg. (96), (97) ir (98), (99):

(96) Visada malonu gauti tokias dovanas kaip Zaislus.
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(97) Deputatai retai istesi tokius dalykus kaip pazadus.
(98) Visada malonu gauti tokias dovanas kaip Zaislai.
(99) Deputatai retai ixtesi tokius dalykus kaip pazadai.

(iii c) su skai¢iais nekaitomais bendriniais daiktavardziais; kaip ir ankstesniais atvejais, dazZniau vartojami sakiniai su vardininko linksniu, plg. (100), (101), (102) ir
(103), (104), (105):
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)

Toki valgi kaip varske pagardink grietine.
Tokiq maisto medziagg kaip cukry pagamina ir is cukriniy runkeliy.
Daugelis zmoniy mégsta tokj valgj kaip lasinius.
Tokj valgi kaip varské pagardink grietine.
Tokiq maisto medziagq kaip cukrus pagamina ir i§ cukriniy runkeliy.
Daugelis Zmoniy mégsta tokj valgi kaip laSiniai.

4.2.4. Ketvirtoji grupé — NOM / INSTR. [nagininkas, apklausos duomenimis, nepakeiia vardininko, nepriklausomai nuo vardazodziy kategoriniy savybiu:
(i) linksniy atrakcija netaikoma jvardziams, pvz.:
(106)
(107)
(108)
(109)

Tokiais tévais kaip jiis galima didziuotis.
Tapti tokiu kaip tu lengva.
*Tokiais tévais kaip jumis galima didziuotis.
*Tapti tokiu kaip tavimi lengva.

(ii) linksniy atrakcija netaikoma tikriniams daiktavardziams, pvz.:
(110)
(111)
(112)
(113)

Pasigirti tokiais pazistamais kaip Sopranai gali tik Zasranai.
Su tokiu vyru kaip Paleikis ji buvo pasiryzusi viskam.
*Pasigirti tokiais pazjstamais kaip Sopranais gali tik Zasranai.
*Su tokiu vyru kaip Paleikiu ji buvo pasiryzusi viskam.

(iii) linksniy atrakcija netaikoma bendriniams daiktavardziams:

(iii a) skaiciais kaitomiems bendriniams daiktavardziams, reiskiantiems asmenis,
gyvas biitybes, pvz.:
(114) Visuomet gali virsti tokiu kaip tévas.

(115) Kiekvienas vaikas susizavi tokiais gamtos sutvérimais kaip kaciukai.
(116) *Visuomet gali virsti tokiu kaip tévu.
(117) *Kiekvienas vaikas susizavi tokiais gamtos sutvérimais kaip kaciukais.

(iii b) skaiéiais kaitomiems bendriniams daiktavardziams, zymintiems negyvus objektus: daiktus, veiksmy pavadinimus, abstraktus, pvz.:
(118) Nesiilyéiau tikéti tokiais niekais kaip apkalbos.
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(119) Dométis tokiais jvykiais kaip Zmogiudystés mégsta ne kiekvienas.
(120) *Nesiiilyéiau tikéti tokiais niekais kaip apkalbomis.
(121) *Domeétis tokiais jvykiais kaip Zmogzudystémis mégsta ne kiekvienas.
(iii c) skai¢iais nekaitomiems bendriniams daiktavardziams, pvz.:
(122) Susirgti tokia liga kaip raupsai nepavojinga.
(123) *Susirgti tokia liga kaip raupsais nepavojinga.
Pirmuju trijy grupiy sakiniai (su kilmininku, naudininku ir galininku) rodo fakultatyviaja atrakcija: pirmuoju atveju sakiniai su atrakcija sudaro 14,9%, antruoju —

10,2%, treciuoju — 17,8%; ketvirtosios grupés sakiniuose (su jnagininku) atrakcija

netaikoma.

5. ISVADOS
Linksniy atrakcija bidinga lyginamosioms konstrukcijoms, bet ne lyginamiesiems
sakiniams. Skirtina fakultatyvioji linksniy atrakcija (sakiniai su atrakcija sudaro maziau kaip puse visu tam tikro tipo sakiniu) ir vyraujan¢ioji linksniy atrakcija (sakiniai
su atrakcija sudaro daugiau kaip puse¢ visy tam tikro tipo sakiniy).
Galima iSskirti tris linksniy atrakcijos atvejus:
—lyginamosios konstrukcijos funkcija — bido aplinkybé, pagrindinio zodzio funkcija — objektas; dél neiginio poveikio galininka kei¢ia kilmininkas, pvz.: Nieko taip
nemyli kaip motinos (vietoj kaip motina);
—lyginamosios konstrukcijos funkcija — bido aplinkybé, pagrindinio zodzio funkcija — subjektas; vardininka kei¢ia netiesioginis (objekto) linksnis, pvz.: Vaikui teko
susiriesti kaip eziukui (vietoj kaip eziukas);
—lyginamosios konstrukcijos funkcija - pazyminys, pagrindinio zodzio funkcija —
subjektas; vardininka kei¢ia netiesioginis (objekto) linksnis, pvz.: Toki valgj kaip varske

(vietoj kaip varské) pagardink grietine.
Atrakcija gali skatinti arba stabdyti jvairiis veiksniai. Pastebéti tokie veiksniai:
* neiginys: neiginio vartojimas pagrindiniame sakinyje veikia vardazodziy formu
derinima, nors lyginamojoje konstrukcijoje neiginio néra;
* nefinitinés formos (bendratis, padalyvis): kai lyginamoji konstrukcija eina bido
aplinkybe ir apibidina bendratj arba padalyvi, pastebimas stiprus polinkis taikyti
linksnio atrakcija;
* vardazodzio kategorinés savybes:
—vardazodzio inherentinés kategorinés savybés (kalbos dalis, tikrinis / bendrinis),
— linksnis.
Tai, kad linksniu atrakcijos nepastebima su jvardZiais ir tikriniais daiktavardZiais,
gali biti salygojama M. Silversteino suformuluotos GYVUMO HIERARCHUOS (ji glaustai
isdéstyta straipsnyje: Anderson 1985; plg. dar Kavaliiinaité 2001). Zodziams, uzimantiems gyvumo hierarchijoje aukSta pozicija, bitent ivardziams ir tikriniams daiktavardziams, atrakcija paprastai netaikoma. Siais abiem atvejais iSimtj sudaro saki-
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niai su galininku: Sio linksnio polinkis taikyti atrakcija yra toks stiprus, kad jis jveikia
ir atrakcija stabdan¢ius veiksnius.
Apklausos duomenimis, polinkis atrakcijai stipriausias galininko atveju, t. y., kai
vardininka, pritaikius atrakcijos taisykle, turéty pakeisti galininkas. Silpniausias polinkis — jnagininko atveju (inagininkas beveik niekada nepakei¢ia vardininko), o kilmininkas ir naudininkas uzima tarpine pozicija. 2-oji schema rodo dvi hierarchijas,
pagal kurias galima nustatyti atrakcijos tikimybe: viena remiasi gyvumu, antra — linksniu. Kuo auk8éiau koks nors Zodis kiekvienoje i§ iy hierarchijy, tuo maZesné atrakcijos tikimybé. Abieju tipy veiksniai gali susikirsti, pavyzdziui, galininko atveju atrakcija taikoma ir jvardziams bei tikriniams vardazodziams:
SCHEMA
PAGAL

II. ATRAKCIJOS

TIKIMYBE

PAGAL

GYVUMO

HIERARCHIJJA

IR

LINKSN]I

atrakcijos
tikimybe
pagal
gyvuma

ivardziai
tikriniai
daiktavardziai
bendriniai

atrakcijos
tikimybé
pagal
linksni

inagininkas
naudininkas ir
kilmininkas
galininkas

daiktavardziai

Tyrimo rezultatai leidzia manyti, kad atrakcijos galimybe lemia ne tik gyvumo, bet
ir LINKSNIU HIERARCHUA. Si hierarchija buvo suformuluota Keenano ir Comrie’o
(1977), bet pradZioje ji buvo taikoma sakinio dalims (gramatinéms funkcijoms), 0 ne
linksniy formoms. Véliau pradéta operuoti ir paciy linksniy formy hierarchijomis
(pvz., Pittner 1991). Linksniy hierarchija (case hierarchy) reikia suprasti kaip hierarchija, lemian¢iq tikimybe kokiam nors vardazodziui biti apimtam tam tikros sintaksés taisyklés, atsizvelgiant j tai, kokia jo linksnio forma, arba j tai, kokio linksnio
forma jis gali igyti pritaikius minéta taisykle. Kuo aukS¢iau koks nors linksnis linksniu hierarchijoje, tuo lengviau vardazodziai, turintys to linksnio forma, apimami tam
tikryu sintaksiniy operacijy, arba tuo lengviau vardazodZiai gali igyti Sio linksnio forma, jei bus pritaikytos tos sintaksinés operacijos. Pittner vokie¢iy kalbai teikia tokia
hierarchija: vardininkas < galininkas < netiesioginiai linksniai (naudininkas, kilmininkas, prielinksniniai junginiai) (Pittner 1991: 47). Linksniy hierarchijos funkcine
motyvacija galétu biti susijusi su Jakobsono pasiiilytu linksniy iSsidéstymo modeliu:
Jakobsono schemoje periferine pozicija uzimantys linksniai (pvz., inagininkas) linksniy hierarchijoje galétu uzZimti zemesnes pozicijas (plg. Jakobson 1984).
Pagal apklausos duomenis susidariusi linksniy hierarchija rodo toki pat linksniy
pasiskirstyma, tik dél ribotos medziagos nepavyko nustatyti, kokia tvarka Sioje hierarchijoje turéty eiti kilmininko ir naudininko linksniai; ja galime pavaizduoti taip:

LINKSNIU
SCHEMA

III. LINKSNIU

LEMIANTIS

HIERARCHIJA

ATRAKCIJA
KAIP

ATRAKCIJOS
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VEIKSNYS

vardininkas < galininkas <

kilmininkas
naudininkas

< jnagininkas

Atrakcijos taisykles galima suformuluoti taip:
(i) kuo auk&éiau koks nors Zodis linksniu hierarchijoje, tuo lengviau jis pricinamas
kaip atrakcijos mechanizmo pradinis taSkas; faktiSkai tik du linksniai atrakcijos atveju keidiami kitais linksniais: vardininkas ir galininkas. Abu kei¢iami hierarchijoje
zemiau esan¢iais linksniais;

(ii) kuo auk&éiau koks nors Zodis linksniy hierarchijoje, tuo lengviau jis gali buti
ivestas kaip atrakcijos rezultatas (angl. target); kaip anksciau mineta, vardininkas dazniausiai kei¢iamas galininku, reCiausiai (jei tai if viso imanoma) — jnagininku; tarpine pozicija uzima kilmininkas ir naudininkas; jy tarpusavio pozicija hierarchijoje kol
kas neaiski, bent jau atliktas tyrimas neduoda pagrindo priskirti Siems linksniams
skirtingas pozicijas hierarchijoje.
Atlikus daug didesne apklausa, bity galima pakoreguoti ir patikslinti Siuos rezultatus, tiksliau nustatyti kilmininko ir naudininko vieta linksniy hierarchijoje, galbit
pavyktu nustatyti kitus linksniu atrakcijos veiksnius.
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