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Sudurtiniai ZodZiai lietuviy kalboje papra
stai atsiranda ix zodziy junginiy.
Zodziu junginys tik labai retai savo suda
romyjy elementy pavidalu prilygsta sudurtinio ZodZio sandams: tokiy sandiros
atvejy, kur Zodziy junginio nariai bity
jau gatavi sandai (ply. Salti baFSciai >Salt
ibarSéiai), yra visixkai mazai. Kai Zodziy
junginio nariai tampa sandais, pastaryjy
forma pareina nuo sudurtiniy Zodziy
struktirinio-semantinio tipo. Zodziy Jungi
nio nariams paversti sandais ir sujungti
i Vieng struktirigkai ir semantigkai nauja
darinj taikomi du bidai: 1) sandy jungi
mas, vartojant jungiamuosius balsius ir
2) sandy jungimas be jungiamyjy balsiu
.
Jungiamojo balsio Pprigimtis daZniausiai
paai&kéja i§ pirmojo sando kilmés?, Pirmasis
sudurtiniy daiktavardziy (kaip ir kity
kalbos daliy) sandas apima ne tik pirm
ajj
Jungiamaji kamiena, bet ir priemone,
kuria abu sandai jungiami j vieng sudur
tinj
Zodi, ty. apima ir jungiamaji balsj?.
Tad Pravartu iSsiaiSkinti, kas vyksta,
Zodziy
junginio nariams virstant sudurtinio ZodZi
o sandais.
Mokyklinése gramatikose teigiama, kad
jungiamasis balsis sujungia j viena
du Zodzius ir kad to jungimo déka gaun
ame nauja darinj — sudurtinj Zodj. Zino
ma,
tai teisinga. Pirmiausia j akis krintanti
sandy jungimo bido funkcija yra morfo
lo* Dél sandiros nepakites dazniau iSlick
a antrasis

sudurtinio daiktavardzio sandas, pyz.:
piktzolé, plg. Zolé. Be to, ZodZiy jungi
nys nuo sudurtinio Zodzio skiriasi
dar ir tuo, kad pastarasis
turi vieng kirtj.

* Plagiau apie sudurtiniy Zodziy
daryba juos sudaranéiy sandy ir vart
ojamy jungiamyjy balsiy atZvilgiu Zr, V. Urbutis, Dabar
tinés lietuviy kalbos sudurtiniy daikt
avardziy daryba, »»Dabartiné lietuviy kalba‘, Vilnius, 1961,
p. 65—121; V. Drotvinas, XVIXVII a. lietuvi8ky ra8ty sudurtiniy daiktavardziy

daryba démeny atZvilgiu, ,,VVPI

Mokslo darbai“; III, 1957, p. 203—220;
V. Drotvinas, XVI-XVIII a, lietu
visky rasty sudurtiniy daiktavard
zin démeny jungimo biidai,
»»VVPT Mokslo darbai“, VII, 1959,
p. 59—90; V. Drotvinas, Lietuviy
literatiirinés kalbos sudurtiniy biidvardziy struktiriniai-semant
iniai tipai (remiantis XVI-XVIII
a.
raSty medZiaga), ,,Kalbotyra“, VI, Vilnius, 1963, Pp. 75—97
,
* Pirma karta lietuviy kalbos moksle
jungiamojo balsio

Savoka i8kélé A. Sleicheris, 3r, Litauische Grammatik yon August
Schleicher, Prag, 1856, p. 132,
Lietuviy kalbos sudurtiniy Zodziy sandams jungti vartojama priem
onge pirmasis lietuviSkai ivardino
K. Baga 1910 m., i§ pradziu
vadindamas ja »,jungiamaja balse“, 1911
m, darbe ,,Apie lietuvyiy asmens vardu
s* K. Baga pavartojo ,,jungiamojo balsio“ termina.
PrieSio termino iteisinimo prisidgjo
ir J, Jablonskis, Zr. P; KriauSaigio ir RygiSkiy Jono Lietu
viy kalbos gramatika, Etimologij
a, Vilnius, 1919, p, 186—187,
Pastarasis terminas prigijo ir visuotinai

«

lietuviy kalbos moksle isigaléjo.
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giné, konstruktyviné: jungti ZodZiy junginio narius, virstan¢ius sandais, i viena sudurtinj Zodj. Tatiau vien Sia tiesiogine funkcija jungiamojo balsio (kaip ir betarpisko

sandy jungimo bido) panaudojimas ZodzZiy sandiroje anaiptol nesibaigia. Tam, kad
bisimojo darinio sandai bity sujungti, pirmiausia reikia tuos sandus turéti. Konkre-

éiau kalbant, pirmasis sandas atsiranda tada, kai sandiiros (Siuo atveju — jungiamojo balsio) déka pirmasis ZodZiy junginio narys jgauna toki pavidala, kurio iki
tol lietuviy kalboje neturéjo. Vadinasi, jungiamasis balsis jungia i viena darinj ne

zodzius tokiomis lytimis, kaip kad jie yra sudurtinio ZodZio pamatu einanéiame
zodziy junginyje, 0 ZodZius tokiomis lytimis, kurios Zinomos tik kaip ZodZiy sandiros

elementai. PavyzdZiui, lytys arkli-, dango-, pigy-, Zvaka- suvokiamos ne kaip atitinkamy ZodZiy linksniu lytys, o tik kaip pirmieji sudurtiniy daiktavardziy arkli-

-goné, dango-raizis, pigy-metis, vaka-galis sandai. I$ to galima pasidaryti i$vada,
kad jungiamasis balsis lietuviy kalbos ZodZiy sandiroje atlieka dar ir kita svarbia
funkcija,

biitent,

pirmojo

sando

gramatinés

cijos, funkcija. Cia pasakytina, kad
Zodzius

be jungiamojo

balsio.

(iskaitant ir priebalsinio

Sandams

kamieno

reikSmés

neutralizacijos

jungiantis

neutralizacijos,

funkcija

lietia

betarpiskai,

atvejus) taip pat jgauna

arba

izolia-

ir sudurtinius

pirmasis

gramatiSkai

sandas

neutrali-

zuota pavidala, kaip ir sandai, jungiami su jungiamaisiais balsiais.

Pirmojo

sudurtiniy

esti nevienodas.

daiktavardZiy

Ji nulemia jungiamujy

sando

gramatinés

neutralizacijos

balsiy arba, apskritai,

pirmojo

laipsnis

sando

pri-

gimties ivairumas. Skirtini visiskos ir dalinés pirmojo sando gramatinés neutraliZacijos atvejai.
Visi$ka pirmojo sando gramatine neutralizacija pasizymi tokie sudurtiniai daiktavardZiai, kuriy jungiamasis balsis atsirades analogijos bidu, t.y. nepriklauso nuo
pirmojo sando prigimties, kaip tai matéme i§ arkligoné, dangoraizis, pigymetis,
Zvakagalis pavyzdziy. VisiSkai gramatiskai neutralizuoti yra taip pat pirmuoju sudurtiniy daiktavardZiy sandu einantys priebalsinio kamieno daiktavardZiai: né vienas Sios paradigmos linksnis nevartojamas pirmuoju sandiros komponentu, o nau-

jai atsirades jungiamasis

balsis linksnio formos

irgi nesudaro,

plg. sun (ia)galvis.

Pagaliau, pirmasis sudurtiniy daiktavardZiy be jungiamujy balsiy sandas yra taip
pat visi8kai neutralizuotas, nes tokios lytys, kaip darb- Zodyje darbdavys, lietuviy

kalboje néra savarankiSkai, atskirai vartojamos.

Tik i dalies pirmasis sandas esti neutralizuotas kamieninés darybos sudurtiniuose daiktavardZiuose. Pavyzdziui, daiktavardZio darbadienis pirmasis sandas
darba- lietuviy kalboje praktiskai néra vartojamas, tatiau §i lytis yra viso ZodZio
darbas kaitybos paradigmos rodiklis. Beje, dalinai gramatiskai neutralizuoti pirmieji sudurtiniy daiktavardziy sandai yra labai daZnai vartojami, nes kamieninés
darybos sudurtiniy daiktavardziy dabartinéje lietuvju kalboje kur kas daugiau, nei
linksninés.

O kaip su pirmojo sando gramatine neutralizacija tais atvejais, kai juo eina vardaZodZio linksnio forma? Linksninés darybos sudurtiniuose daiktavardZiuose pirmasis sandas morfologiskai yra visi8kai lengvai suvokiamas, o tuo patiu nesunkiai
(neskaitant kuriy-ne-kuriy semanti8kai sudétingesniy igiméiy) atkuriamas ir pats
sudurtinio daiktavardZio darybiniu pamatu einantis ZodZiy junginys, plg. darbotvarké

,,darbo,

darby

tvarka“,

darbovieté

,,darbo

vieta“,

kojigalis

,,kojy

galas“,

rytomiegis ,,ryto miegas“, vargovaikis ,,varguolis, vargo Zmogus‘. Sitokios prigim212

ties jungiamasis balsis, kaip organi8ka pirmuoju sandu einanéio ZodzZio
struktiriné
dalis, aiSku, jokios neutralizacijos funkcijos neatlicka. Vadinasi, jeigu
dabartinés

kalbos poZiiriu jungiamasis balsis sutampa

su linksnio galiine, tai apie tokio su-

durtinio daiktavardzio pirmojo sando gramating neutralizacija kalbéti neturim
e pamato,

Lengvai suvokiame, kad sudurtinio daiktavardZio arkliaganys,-é
(ir arkliagonis,-é) jungiamasis balsis -ia-, kaip ia kamieno daiktavardzio kamieng
alio balsis,

priklauso tik pirmajam sandui. Taéiau tokiu sudurtiniy daiktavard2iy,
kaip arklaganas, arklagoné, pirmieji sandai jau neturi bidingy ia-kamieniams daiktav
ardziams
kamiengaliy

balsiu.

Kadangi

nei vienas daiktavardzio arklys linksnis neturi lyties

arkla-, arkli-, jungiamasis balsis sio tipo daiktavardZiuose priklauso pirmaja
m sandui ne organiSkai,

pagal pirmojo sando

kilme, o tik formaliai,

pagal analogija su

kitokios prigimties dariniais, pirmajame sande turinéiais viena ar kita balsi. Vadinasi, pirmojo sando sudétyje esantis jungiamasis balsis paprastai bina dvejopas
:
kaitybinis, kai jis yra kamieninés arba linksninés prigimties, ir darybinis, kai
Jis atsiranda analogijos bidu pagal kity kamiengaliy balsius‘.
Ta¢iau jungiamojo balsio atlickamos pirmojo sando gramatinés neutralizacijos funkcijos nereikia pervertinti. Juk kol abu sudurtinio daiktavardZio
sandai
islaiko savo pirmykStj struktirinj pavidala, arba, kitaip sakant, kol jie dar
nepaveikti deetimologizacijos, gramating sandy reikime salygoja pats Zodziy sandiro
s
biidas (tiksliau, visa eilé prieZastiy, kurioms veikiant, ZodZiu junginys tampa sudurtiniu ZodZiu), o ne vienas sandiros elementas — jungiamasis balsis.
Imkime,
pavyzdZiui, dvi sudurtinio daiktavardZio lytis: senesne sielawartas PS I
106 (beje,

dar ir dabar tebevartojama ryty aukStai¢iy tarméje) ir dabartine sielvartas. Tiek
sandas siela-, tiek ir siel- yra morfologi’kai sustingg, t.y. vienodai izoliuoti, neutra-

lizuoti. Vadinasi, Gia susiduriame su atveju, kai pirmasis sandas, kad ir neturéd
amas

formalios, morfeminés iraiskos, yra neutralizuotas. Kaip minéjome, svarbu, kad
juo einanti lytis nesutapty su praktiskai kalboje vartojama ZodZio lytimi.
Taigi, lietuviy kalboje gramatiSkai neutralizuoti pirmieji sandai jmanomi ir
be jungiamojo balsio. Vadinasi, pirmojo sando gramatinés neutralizacijos funkcija
atlieka ivairios prigimties jungiamasis balsis, ta¢iau, jam daZnai iSkrintant, ta funkcija turi ir pats lietuviy kalbos Zodziy (kamieny) sandiros biidas. Dar labiau neutralizuotas

tampa

_pirmasis

sudurtiniy

daiktavardZiy

démuo

tais atvejais,

kai

i8-

krinta ne tik jungiamasis balsis, bet drauge su juo ir visas pirmojo sando skiemuo
,

plg. kirvakotis

> kirvkotis

> kirkotis. Ta&iau

tokie

atvejai

priklauso

sudurtiniy

ZodzZiy deetimologizacijai ir sudaro atskira tema. todél jy dia nenagrinésime.
Apzvelge lietuviy kalbos sudurtiniy daiktavardziy jungiamojo balsio funkci-

jas, matome,

kad jos néra vienodos.

Jos viena nuo kitos priklauso, viena kita sa-

lygoja. Kuri i§ Siy funkeijy turi didesne reikSme ZodZiy sandiroje? Be abejo, svarbesné yra pirmojo sando gramatinés neutralizacijos funkcija. Ir tai suprantama:

sandy jungimosi

faktas neimanomas

tol, kol pirmojo

sando

gramatiné

neutraliza-

cija neatliko savo, t.y. kol pirmasis Zodziy junginio narys dél neutralizacijos ne-

tapo pirmuoju sudurtinio ZodZio sandu. Tad galima pasakyti, kad neutralizacijos
funkcija yra pirminé ir kad, faktiSkai tik jai ivykus, gali vykti ir antroji
— sandu

* Darybinés prigimties jungiamajj balsj -o- turi, pavyzdaiui, ir toks sudurtinis daiktavardis.

kaip rankogalis, kur -o- yra priesagos -ov- lickana (plg. rankovgalis).

:

i
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jungimosi — funkcija. Vadinasi, sandy jungimas eina tik po neutralizacijos ir neimanomas be gramatinés neutralizacijos. TSimtj sudaro pirmieji linksninés darybos
sudurtiniy daiktavardZiy sandai: gramatiné neutralizacija jy neveikia, tatiau sandy
jungimas vyksta. Tais atvejais, kai sudurtinio Zod%io sandai jungiami betarpi¥kai,
pirmojo sando gramatinés neutralizacijos funkcija iSlieka. Dél to imanoma ir
sandy
jungimo funkcija. Taigi, tia neutralizacijos funkcija, turédama nuline gramatine
raiska, tarsi susilieja su sandy jungimosi funkcija.
Su pirmojo sando gramatinés neutralizacijos funkcija glaudZiai susijes ir jungiamojo balsio asemanti’kumo klausimas. Jungiamojo balsio funkcijy atzvilgiu
kalbininky tarpe néra vieningos nuomonés. Dalis kalbininky noromis ir nenoromis
ignoruoja jungiamojo balsio atlickama gramatinés pirmojo sando neutralizacijos
funkcija ir priskiria jungiamajam balsiui tik tarnybinj dviejy sandy jungimo
vaidmeni. Sie kalbininkai laikosi paZitiros, kad jungiamasis balsis jokios semantikos
Zodyje neturi ir siilo jungiamaji balsj laikyti ,,asemantine morfema“. Tad kaip
yra
su jungiamojo balsio semanti’kumu lietuviu kalbos sudurtiniuose daiktavard¥iuose?
SemantiSkumas pareina nuo jungiamojo balsio prigimties. Kai jungiamasis
balsis
yra linksnio galiiné, kalbéti apie jo asemantiskuma neturime pamato. Tokios
prigimties jungiamaji balsi laikyti asemantixka morfema reikSty laikyti asemantiskomis
ir
linksniy galiines, rei8kiantias Zodziy santykj sakinyje. Tatiau, kaip matéme, lietuviy
kalbos sudurtiniy daiktavardZiy jungiamyjy balsiy prigimtis néra vienoda. Dél to
visi jungiamieji balsiai, atsirade dél analogijos, yra, savaime suprantama, asemanti8ki, nors ir jie atlieka tiek pirmojo sando gramatinés neutralizacijos, tiek ir
sandy
jungimo funkcijas. Jungiamojo balsio asemanti¥kumas yra neginéijamas ir tais
atvejais, kai Sio balsio pasikeitimas arba i&kritimas nedaro jokios itakos ZodZio
reiksmei. Taigi, jungiamojo balsio asemantiSkumas yra gana rySkus lietuviy kalbos
Zodziy sandiiros bruoZas®.
Baigdami galime padaryti Sias trumpas i&vadas:
1) jungiamasis balsis yra vienas lietuvin kalbos daiktavardziy (ir, apskritai,
ZodZiu) sandiros morfologiniy-struktiriniy (ne fonetiniy) pozymiuy, apibidina
ntiu
pirmojo sudurtiniy ZodZiy sando prigimtj ir abiejy sandy jungimo i viena
darini
ypatumus;

2) jungiamasis balsis (arba dél tam tikry prieZastiy jo nebuvimas, t.y.
pats
betarpiskas sandy jungimas) atlieka ZodzZiu sandiroje dvi funkcijas: a)
gramatinés
pirmojo sando neutralizacijos ir b) sandy jungimo j vienq darinj funkcijas ir
3) jungiamojo balsio semantigkuma apsprendiia jo prigimtis, o bitinumas
eiti
sudurtinio ZodZio pirmyjy sandy struktirine dalimi priklauso tiek nuo
jungiamojo
balsio prigimties, tiek ir nuo fonetiniy visa sudurtinj Zodj veikiantiy désniy.

® Kitose kalbose, pvz. vokietiy, jungiamojo elemento (paprastai — priebalsio) iskritimas

pakeitia sudurtinio Zodzio reik§me, o rusy kalboje jungiamieji balsiai is
viso negali pasikeisti, jvairuoti arba iSkristi, kaip kad lietuviy kalboje. Rusy kalboje sudurtiniy Zodziy
be jungiamojo balsio

Pasitaiko vos vienas kitas, plg. @ypman, JlwOmuna, Housee,
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