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A. Valeckiené. Funkciné lietuviy kalbos gramatika,
viu kalbos institutas, 415 p.

Vilnius, 1998: Lietu-

Kalbininkus ir visus filologus nudZiugino ilgametés Lietuviy kalbos instituto
vyriausiosios mokslinés bendradarbés, habilituotos daktarés Adelés Valeckienés leidinys ,,Funkciné lietuviu kalbos gramatika“. Tai teorinis darbas, apibendrinantis daugelio deSimtme¢iy lietuviy kalbos gramatikos tyrinéjimus, nauju

lingvistiniu poziuriu aptariantis ir vertinantis misy kalbos sintaksine ir morfologing struktura, puikiai derinantis tradicinius ir naujus lingvistinés analizés me-

todus. Be abejo, toks darbas negaléjo atsirasti tuScioje vietoje, ji galéjo parengti

tik didziule moksling patirtj turinti autoré. A. Valeckienés plunksnai priklauso
jau 1957 metais pasirodes stambus tyrimas ,,Dabartinés lietuviu kalbos ivardziuotiniy budvardziy vartojimas“', originali monografija apie giminés kategorija°, daugybé straipsniy Lietuvos ir uZsienio lingvistiniuose leidiniuose. Ji yra
visy keturiy akademiniy lietuviy kalbos gramatiky viena i§ pagrindiniy autoriu,

daugelio kalbos leidiniy sudarytoja, redaktoré ar redaktoriy kolegijos naré. Tad

jos funkciné gramatika — sudétingu gramatikos problemy svarstymy ir tyrinéjimu apibendrinimas.
Funkcing gramatika sudaro pratarmé, ivadas ir trys stambiss skyriai: ,,Sakinio rangas“, ,,Grupés ir Zodzio rangas“ ir ,,Morfemos rangas“. Gali kilti klausi-

mas, kodél autoré pradeda ne nuo maZiausio reikSminio kalbos elemento —

morfemos, 0 nuo pagrindinio, bitent — sakinio, kuris yra svarbiausias komuni-

kacijos vienetas. Bet tai autorés valia. Skaitytojui svarbu, kad toks dalyky désty-

mas nekelia nepatogumy, kad motyvuotas loginis rySys tarp visy trijy pagrindiniu kalbos sistemos rangu.

Ivade autore labai glaustai, bet aiSkiai ir suprantamai iSdésto pagrindines

funkcinés gramatikos savokas ir svarbiausius terminus, todél juos nesunkiai gali
suvoKti ir ne pati aukSciausia lingvistinj pasirengima turintis skaitytojas.

"Zr. Literatira ir kalba 2, Vilnius: Lietuvos TSR moksly akademijos lietuviy kalbos ir litera-

turos institutas, 1957, 161-328.

*Valeckiené A. 1984: Lietuviy kalbos gramatiné sistema: Giminés kategorija, Vilnius: Lietuvos TSR moksly akademijos Lietuviy kalbos ir literatiiros institutas, Lietuvos TSR moksly
akademijos Centriné biblioteka.
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Aptardama sakinio ranga, kalbininké ypaé daug démesio skiria pagrindinéms
vientisinio sakinio funkcijoms — turinio, saveikos ir tekstinei funkcijai, nuodug-

niai atskleidzia gramatines formas, kurios jas realizuoja.
Kadangi vienas i§ svarbiausiy misy kalbos sakinio elementu yra veiksmazodis, tai glaustai nagrinéjamas veiksmazZodzio tranzityvumas, apibiidinami formalieji tranzityviniy ir intranzityviniy veiksmazodziy pozymiai, ju reiskiami procesai, susisteminamos veiksmazodziy palydovy semantinés funkcijos. Semantika yra tokia sritis, kurioje ypa¢ sunku iivengti interpretuojamy reiSkiniy vertinimo subjektyvumo. Reikia pasakyti, kad gramatikos autoré, turédama didziule gramatikos reiSkiniu analitikés patirti, su Siuo uZdaviniu nepriekaiStingai susidoroja. Jos teiginiai iS esmés kokiy nors didesniy abejoniy nekelia. Taciau dél
smulkios funkcijy diferenciacijos vienur kitur, atrodo, ribos tarp funkciju pasidaro ir ne visai aiskios. Tai bitty galima, pavyzdziui, pasakyti apie percipiento ir

eksperiento funkcijy ribas (p. 48), kai kuriuos a) ir b) skyreliy (p. 50-51) instru-

mento funkcijos skirtumo aiSkinimus ir iliustracijas. Antra vertus, vienur kitur

tos diferenciacijos lyg ir galima pasigesti. Antai aptariant laiko funkcija (p. 60)
aiskinama, kad galininkas, naudininkas, inagininkas ir vietininkas zymi veiks-

mo bei busenos laiko tarpa, perioda, laiko atkarpa (Gia irgi neaiSku, koks skirtumas tarp tais Zodziais pasakomo laiko?). Galininkas, inagininkas ir vietininkas —

taip. Taciau naudininko reik’mé kitokia: sakiniuose Duong taupyk rytojui, ne
darbq; Nak¢ciai pasitelké daugiau bobeliy naudininku pasakomas tikrai ne veiksmo laikas, o laikas, kuriam skiriamas veiksmo rezultatas. Ta pat] apie naudinin-

ku zymima laika galima pasakyti ir dél pavyzdziy p. 61. Taciau, kaip minéta,

panasias abejones keliandiy viety yra tikrai nedaug. Tai rodo, kad gramatikos
autore yra gerai jsigilinusi j semantikos dalykus, subtiliai juos diferencijuoja.

Gramatikoje struktiriniai sakiniy tipai Klasifikuojami remiantis sintagmi-

niais ir semantiniais Zodziy santykiais. Pagal tuos santykius aptariami du pagrindiniai sakiniy tipai: asmeniniai ir beasmeniai, kurie savo ruoZtu skirstomi 1

potipius. IS esmés Cia nurodomi tie patys potipiai, kurie aprasyti akademinése

ir kitose sintaksése. Ta¢iau autoré nesitenkina tik ankstesniy tyrinéjimu rezultaty isdestymu, bet glaustai apibiidina jy struktiros ypatybes: kokie elementai
juos sudaro, kokios jy funkcijos, kokia galima struktiriniy elementy tvarka.
Aiskinant saveikos funkcija, ypatingas démesys skiriamas sakinio nuosakai (mo-

dalumui). Sakinio nuosaka Gia siejama su komunikacine funkcija, todél ji su-

prantama kiek kitaip, negu iprasta, kai kalbama apie veiksmazodzio nuosakos
kategorija. Todél, be jprasty tiesioginés, liepiamosios, tariamosios bei netiesioginés nuosaku, skiriama ir klausiamoji nuosaka, kuri neatsiejamai susijusi su

klausiamaja intonacija ir yra pagrindinis klausiamuju sakiniy skiriamasis bruozas. Toks nuosakos savokos isplétimas nekelia abejoniu, yra pakankamai moty-

vuotas ir priimtinas. Beje, klausiamoji nuosaka nuo kity nuosaku, kurios turi
aiskiai apibréZtas morfologines formas, skiriasi tuo, kad jos raiskos priemonés
yra dalelytés ir Klausiamieji jvardZiai bei klausiamieji prieveiksmiai. Pagal tas
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raiskos priemones klausiamieji sakiniai ir skirstomi j du birius: 1) tikrinamojo
klausimo ir 2) turinio Klausimo. Cia nauja ir tai, jog nustatyta, kad visu turinio

klausiamyjy sakiniy klausiamyjy Zodziy — jvardzZiu ir prieveiksmiy — Saknj suda-

ro priebalsis k arba Saknis prasideda tuo priebalsiu. ISrySkinta tai, kad sakinio
range nuosaky vaidmuo nevienodas: tiesioginé, liepiamoji ir klausiamoji nuosakos susijusios su kalbos aktu, o tariamoji ir netiesioginé nuosakos skiriasi nuo
kity nuosaky tik modaliniais atspalviais ir naujy sakinio riSiy nesudaro.
Déstydama teksting funkcija, autoré pirma karta lietuviu kalbos gramatiko-

je nuodugniai aptaria temos ir remos savokas. Ypaé pla¢iai aikinama, kas yra
rema, koks jos vaidmuo sakinyje, kas ja sudaro konstatuojamuosiuose ir klausiamuosiuose sakiniuose, kokia jos morfologiné raigka, kokie pridetiniai Zodziai ja padeda i8reikSti. Visa tai iliustruojama iSradingai parinktais sakiniais,

kurie padeda akivaizdziai suprasti problemos esme. Labai iSpléstas temas suvokti padeda apgalvotai sudarytos schemos, kurios apima ivairiu tipu sakiniu
sudétines temas.

Sudétinio sakinio poskyris Sioje gramatikoje yra labai kondensuotas, remiasi
akademiniy gramatiky sudétiniy sakiniy skyriais, kurty viena i§ autoriy yra recenzuojamos gramatikos autoré. Cia i esmés vadovaujamasi tais paciais sudétiniy sakiniy klasifikacijos principais, kaip ir ,,Dabartinés lietuviy kalbos gramatikoje“ (V., 1994, 1996, 1997) bei ,,Lithuanian Grammar“ (V., 1997). Nors

sudétiniy sakiniy tipai ir potipiai aptarti labai glaustai, vis délto iskeliama nauju
jy sandaros bruozy, kurie nebuvo minimi ankstesnése gramatikose. Tai rodo
didelj autorés isigilinima j jvairiy sudétiniy sakiniy problemas, jos sugebéjima

atskleisti iki Siol nenagrinétus sakiniu struktiros ir semantikos bruozus. Diskutuotinas atrodo sudétiniy sujungiamyujy penktojo pogrupio — pazymimojo sujungimo sakiniy skyrimas greta jprastiniu sudedamojo, gretinamojo bei priesinamojo, skiriamojo ir paremiamojo sujungimo sakiniy. Tiesa, paZymimojo sujungimo sakiniai pa¢ios autorés i&skirti ir aptarti ankstesnése akademinése lictuviy kalbos gramatikose.* Taéiau ju skyrimas jau remiasi ne vienu kriterijumi —

jungtukais, kaip buvo jprasta skirstyti sujungiamuosius sakinius i keturis pogrupius, bet ir papildomais sakinio démeny sandaros bei semantikos ypatumo kriterijais.

Naujai Zvelgiama j vadinamasias kalbos dalis ir zodziy junginius antrojoje
gramatikos dalyje ,,Grupés ir Zodzio rangas“. Sioje dalyje taip pat derinama

tradicija ir naujovés. Pagal tai, kas sudaro grupés branduoli, skiriamos triju raSiy grupés: vardazodiné, veiksmaZodiné ir prieveiksminé. Vardazodinés grupes
branduolj sudaro daiktavardis, todél toliau apibiidinamos daiktavardziu sintag-

mines funkcijos.

3 Grammatika litovskogo jazyka, Vilnius: Institut litovskogo jazyka i literatury, 1985, 715-716;
Dabartinés lietuviy kalbos gramatika, Vilnius: Lietuviy kalbos institutas, 1994, 720; Lithuanian
Grammar, Vilnius: Institute of the Lithuanian Language,

1997, 768-769.
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Ypac daug démesio skiriama pagrindinéms vardazodziu kategorijoms — skaiCiui, giminei ir linksniui bei specifinéms — laipsniui ir apibréztumui aptarti. Tai
glaudZiai siejama su jy semantine funkcija bei jy atliekamomis funkcijomis sin-

tagmineje sakinio struktiroje. Iki Siol né vienoje akademinéje gramatikoje ar

kokiame nors kitokiame lietuviy kalbos veikale neturéjome tokio i8samaus daiktavardziu, skaitvardziy bei ivardziy skaiciaus kategorijos ir jos formaliosios raiskos ypatumy analizés ir apibendrinimo. Teoriniai teiginiai visur paremiami taikliai parinktomis iliustracijomis.
Vardazodinés grupés branduoliu laikomas daiktavardis. Nuo jo priklausomi
zodziai skirstomi j dvi grupes: modifikuojamuosius ZodzZius ir kvalifikatorius.
Modifikuojamaisiais Zodziais laikomi bidvardzZiai ir dalyviai, tam tikrais at-

vejais — skaitvardziai ir jvardZiai. Jie su daiktavardziu derinami. Ai&kiai iSdéstomos modifikuojamyjy Zodziy gramatinés ypatybés ir sintagminés funkcijos. Daug

démesio skiriama jvardziy klasifikacijai pagal sintagmine ir semantine funkcija.
Pastarasis skirstymas yra gerokai patikslintas, palyginti su ankstesniais, ir, atrodo, yra jtikinamiausias ir priimtiniausias iS visy iki Siol buvusiy skirstymu.
Kvalifikatoriais vadinamos jvairios daiktavardziy linksniy formos ar ju linksniai su prielinksniais, kartais ir nekaitomi ZodZiai, kurie su daiktavardziu pa-

prastai buna susij¢ valdymo, reciau — Sliejimo rySiu. Apibidinama ju pozicija

pagrindinio daiktavardzio atzvilgiu. Lygiai taip pat glaustai iSdéstytos veiksmazodinés ir prieveiksminés grupés sandara ir funkcijos.
Sios gramatikos Zodziy grupiy apragas susintetina ankstesnius zodZiy junginiy tyrinéjimus ir pateikia apibendrinta jy gramatinés sandaros bei funkciju
vaizda. Daug naujy min¢iy ir taikliy pastebéjimy randame apie jungtukus, dalelytes, taip pat jaustukus, kurie neina sudaromaisiais sakinio ar grupés elementais, bet sakinyje atlieka svarbias semantines funkcijas ir priartéja prie morfemu. Idomu tai, kad gerokai praplésta dalelytés savoka: Gia, be jau gramatikose
isskaiCiuojamy Zodeliy, dalelytémis laikomi ir istiktukai bei budiniai. Pripratusi
prie tradiciniy gramatikos stereotipy skaitytoja toks poZitris i8 pradziy gali Sokiruoti, taciau autorés argumentai yra pakankamai itikinami naujam ty Zodziu
vertinimui ir skyrimui prie dalelyéiu — savo funkcija iStiktukai ir bidiniai i§ tikruju nelabai skiriasi nuo tradiciniy dalelyéiy. Kas kita — ju morfeminé sandara.
Taciau turint galvoje, kad ir tradicinés dalelytés yra skirtingos sandaros bei kilmés, ju klasés papildymas i8tiktukais bei bidiniais neturéty biti rimtas kliuvinys — svarbu iveikti inertiska mastyma.
»Grupés ir Zodzio rango“ dalyje aptariami ir vienariSiai bei aiskinamieji,
taip pat izoliuotieji sakinio elementai. Tai tradici8kai vadinamos vienarusés
sakinio dalys, iterpiniai ir kreipiniai. Miisy gramatikose ju aptarimo vieta nebuvo aiskiai nusistovejusi, tad jy pateikimas kalbamos gramatikos ,,Grupés ir
zodzio rango“ dalyje dideliy abejoniy neturéty niekam kelti.

Svarbi vardazodziy grupés zodziy paradigminio plano ypatybé — giminés ka-

tegorija. Autoré Sia problema jau yra gvildenusi ne vienu aspektu ir ne viena
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deSimtmetj daugelyje savo ankstesniy darby, todél Sioje gramatikoje, galima

sakyti, pateikia Sios kategorijos tyrinéjimo sinteze.
Lietuviy kalbos vardazodzio kategorija yra specifiska, nes daiktavardziu

yra dvi gimineés, 0 budvardziy, dalyviy ir dalies skaitvardziy bei ivardziy — trys
giminés. Daiktavardziy vyriskoji ir moteriSkoji giminé zymima pagal sintagmini, formalyji ir semantinj kriterijus. Sie kriterijai anks¢iau nebuvo aiSkiai
skiriami ir taip nuodugniai aptarti, kaip tai padaryta recenzuojamojoje gra-

matikoje, nors jais intuityviai ir bidavo remiamasi. Cia pirma karta susistemintos vyriSkosios ir moteri8kosios giminés daiktavardziy, turin¢iy ta pati lek-

sinj kamiena ir Zymin¢ciy asmenis pagal lyti, darybinés priesagos, suregistruotos

tos pacios galunés vadinamujyu bendrosios giminés asmenis zymindiy daiktavardziy darybinés priesagos, nurodytos tokiy daiktavardziu darybinés reiksmés.
Gramatikoje pagristai toliau jtvirtinamas ir motyvuojamas tradicinis pozitris j tai, kad tris giminiy formas turi budvardzZiai, dalyviai ir kai kurie ivardZiai
bei pavieniai skaitvardziai. Kadangi minéty zodziy klasés bevardés giminés for-

mos jau yra atsijusios nuo vyriskosios giminés formy ne tik dabartinéje lietuviu
kalboje, bet nebera bevardeés giminés daiktavardziu ir senuosiuose misy kalbos
paminkluose, tai jos dabar jau su niekuo nebederinamos ir vartojamos tik daik-

tavardiskai. Todel kartais misy literatiroje linkstama joms nepripazZinti ir gimi-

nés kategorijos statuso, nors aiSkiai ir nenurodoma, kokia vieta jos turéty uzimti sisteminant kalbos elementus bei kokiu terminu jas ivardyti. Funkcinés gra-

matikos autoré, remdamasi daugelio mety tyrinéjimais, visiskai motyvuotai joms
itvirtina gimines kategorijos statusa.

Trumpai, bet informatyviai i8déstyta linksnio kategorijos esmé. Aptardama

daiktavardziy linksniy funkcijas, autoré kirybiSkai pritaiko zymaus lenku kalbininko J. Kuryloviciaus poZziiri.
Vienas i§ svarbiausiy lietuviy kalbos sakinio struktiriniy elementu yra veiksmazodis. Jo gramatinéms ypatybéms visose gramatikose skiriama daugiausia
vietos. Recenzuojamojoje gramatikoje $i zodziy klasé, jos kategorijos nagrinéjamos, sakytume, gana lakoniskai, bet kiekvienas teiginys labai informatyvus,
turiningas, apibendrinantis ankstesnius tiek kity kalbininky, tiek pacios autorés
veiksmazodzio tyrimus. Cia atskirai negalima nepamineti 12-osios lentelés (p.

283-284), vaizdziai rodanGios veiksmazodZio veikiamosios ir neveikiamosios ri-

Sies formy funkcinius santykius, kuriuos lengvai gali suvokti ir j teorinius teiginius per daug nejsigilines skaitytojas.
TreCioji knygos dalis ,,Morfemos rangas“ skirta lietuviy kalbos Zodzio sudaromujy elementy — morfemy problemai. Cia iSsamiai apibudinamos morfemu

rusys, pateikiamas ju skirstymas, morfemy i8sidéstymas Zodyje, paaiskinama

kamieno savoka, kamieny riéys ir t. t.
Gramatikoje pirma karta iSsamiai suregistruoti ir iSsamiai isnagrinéti morfemy poziciniai, darybiniai ir sisteminiai variantai, aptarta, kas lemia ju susida-
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ryma, koks ju pasiskirstymas. Tai svarbus indélis ne tik ij gramatikos teorija.
ISsamus visy tu varianty apraSas labai reikalingas ir kalbos praktikai.
Uvzverte paskutinj ,,Funkcinés lietuviy kalbos gramatikos“ lapa turime pasakyti, kad tai kapitalinis lietuviy kalbos gramatines sistemos apraSas, kuris api-

bendrina ne tik pa¢ios autores, bet ir daugelio kity kalbininky gramatikos tyrinejimus ir atveria erdve naujai iskeltoms problemoms gvildenti. Be sio darbo
negales iSsiversti ne tik kalbininkai profesionalai, bet ir mokytojai lituanistai,

studentai filologai bei labiau iSpruse bendrineés lietuviu kalbos vartotojai.
Gramatika, kuria skoningai ir patraukliai iSleido Mokslo ir enciklopediju
leidybos institutas Valstybinés lietuviy kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo léSomis, svariai pagausina lietuviy kalbotyros lobyna.
Albertas Ruzé
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas
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Lietuviy kalbos tyrinéjimas Pranciizijoje nuo Ferdinando de Saussure’o,
Antoine’o Meillet, Roberto Gauthiot laiky turi senas tradicijas; véliau jas tesé Raymondas Schmittleinas, Paulis Garde’as, Jeanas Haudry ir kiti kalbinin-

kai, raS¢ apie lietuviu kalba ir naudojesi jos duomenimis lyginamosioms bei

tipologinems studijoms. Ta¢iau pastaraisiais desimtme¢iais, kuriantis naujiems
baltistikos centrams Lenkijoje, Italijoje, Vokietijoje ir kitose Salyse, lituanistikos tyrimai Pranciizijoje buvo kiek susilpnéje. Todél didelj susidoméjima Za-
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