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§ 1. Kalbos

morfologinés

sandaros

pagrinda

sudaro

zodziy

formos.

Dauguma ZodzZiy kalboje turi ne viena, bet keleta ar keliolika formy.
Zodziy formas vienija Zodzio leksiné reikSmé. Zodziams ir jy formoms
taip pat biidingos gramatinés reik&més, kurios yra labai abstrak¢ios.
Ta patia gramating reikSme gali turéti ne vienas kuris Zodis ar forma,
bet visa ju grupé. Gramatinés reikimés suvokiamos i8 vieny Zodziy
bei formy rySio kalboje su kitais ZodZiais bei formomis. Jos yra labai
glaudZiai susijusios ir su zodziy leksinémis, t. y. konkretiosiomis, reikSmémis. V. Vinogradovas pabréZia, kad zodzio gramatiné reik’mé organiSkai jeina j kiekvieno zodzio reikSmine strukttra!.
,
Remiantis zodziy gramatinémis reikSmeémis, jy morfologinémis ypatybémis ir sintaksinémis funkcijomis, tradicinéje kalbotyroje skiriamos
tam tikros ZodZiy grupés, arba tipai, vadinami kalbos dalimis. Kalbos

dalys

(daiktavardis,

bidvardis,

skaitvardis

ir kt.)

sudaro

pagrindines

morfologines kategorijas. Morfologinémis kategorijomis taip pat laikomos
kalbos daliai bidingos ir jos ZodZius apimantios bendrosios morfologinés
ypatybés (pvz., giminé, skai¢ius, linksnis ir kt.). Pastaryjy morfologiniy
kategorijy, kurios apsprendzia ir zodZiy tipy morfologine struktiira, iSorinés iSraiskos priemonés yra zodziy formos. Formu, sudaranéiy tam tikra
morfologing kategorija, gramatiné reikSmé yra kartu ir morfologinés
kategorijos reikSmé. Abi morfologiniy kategorijy pusés (formalioji ir
semantiné) sudaro nedalijama visuma.
§ 2. Zodziy formos daZniausiai turi i8orinius formalius kategorinius
rodiklius. Flektyvinio tipo kalbose (prie kuriy priklauso ir lietuviy kalba)
tokie rodikliai paprastai yra jvairiis afiksai (galiinés, priesagos, prieSdéliai). Kartais zodZiy formos sudaromos su skirtinga balsiy kaita (vadinamaja ,,vidine fleksija“), kir¢iu bei priegaide. Pastarosios formy darybos
Priemonés lietuviy kalboje paprastai derinamos su afiksais. Lietuviy kalboje, kaip ir kitose jai giminingose kalbose, vartojamos taip pat analitinés
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incio savo
formos, sudarytos i8 savarankiSko ir pagalbinio zodzio, nebetur
o ne
susidar
reikSmé
ine
nominalinés funkcijos. Analitiniy formy gramat
sininés
semant
o
i§ formos sudedamyjy daliy reiksmés, 0 i$ viso jungini
foros
turingi
tezés. Tai visai naujos savo specifing gramatine reik8me
nés formos, vadimos. Lietuviy kalboje bidingos veiksmazodziy analiti
savo savarankiska
formy
y
namos sudétinemis, sudarantios greta istisini
sudurtiniy atliktiy
asmenavimo sistema. (Lietuviy kalbos veiksmazodzi
su iStisinémis
niy formy struktiira ir pagrindinés funkcijos, lyginant
tinés atliktinés
formomis, nagrinéjamos Sio leidinio straipsnyje ,,Sudur
kalboje“.)
veiksmazodzio laiky ir nuosaky formos lietuviy literatiirinéje
mor§ 3. Morfologinés kategorijos yra rei8kiamos ne atskiro Zodzio
visuma.
formy
antiy
sutamp
ai
onalik
fologinémis ypatybémis, o funkci
turi keleta
Pavyzdiaiui, lietuviy kalboje daiktavardziy gimines kategorija
ina vieapibtid
formaliy kategoriniy rodikliy. Vyri8kosios giminés formas
kosios
naskaitos vardininko linksniy galiinés -as, -is, -ys, -Us, -WO; moteriS
moteriSkosios
giminés formas — galiinés -a, -é, -i, -is, -uo. Vyri8kosios ir
galiines, skis
vienoda
as
turinéi
giminés vienaskaitos vardininko formas,
Pavyzdziui,
formos.
s
tia kitos tos pat grupés zodziy linksniavimo sistemo
galtine -is
inko
vyriskosios giminés daiktavardZiai su vienaskaitos vardin
skoturi vienaskaitos naudininko galing -iui (dantis, dafciui), o moteri
nko galtine
sios giminés daiktavardziai su ta patia vienaskaitos vardini
Taigi morpan.
ir
Gkiai)
(akis,
turi vienaskaitos naudininko galing -iai
tikros fortam
kaip
foleginés kategorijos kalboje paprastai funkcionuoja
kategorinio
my sistemos. Sistemos viduje gramatiné forma ir be atskiro
Salia
rodiklio yra pakankamai apibréZta. Pavyzdiiui, lietuviy kalboje
,
désimtj
ai,
désiméi
és,
deximti
s,
desimiti
skaitvardzio ,,10“ paradigmos:
és|\dédesimti
désimt,
gma:
deSimtimi, deSimtyjé jsigaléjusi ir tokia paradi
Simt, déSiméiai, désimt, desimtimi, desimtyjé. Pastarojoje sistemoje forma
kaip
désimt, neturinti linksnio kategorijos formalaus rodiklio, suprantama
vienaskaitos

vardininko,

galininko

ir kartais

kilmininko

forma.

PaAtskiry morfologiniy kategorijy formals rodikliai gali sutapti.
odziy ir
vyzdiiui, galiiné -as lietuviy kalboje sinkretiskai pazymi vardaz
galtine
su
ZodZiai
y.
t.
ijas,
jvardziy giminés, skaiéiaus ir linksnio kategor
varaitos
vienask
-as gramati8kai apibtdinami kaip vyriskosios giminés

dininko formos.

Kai kurie nekaitomi ZodZiai gali ir neturéti iSoriniy formaliy kategoijos,
riniy rodikliy. PavyzdZiui, prielinksniy, kaip morfologinés kategor
s tam
ypatybés ir gramatiné reikSmé iSrySkéja iS to, su kokiais ZodZiai
kiniai
galinin
tikras prielinksnis jungiamas (dél to skiriami kilmininkiniai,
ir kitokie prielinksniai).
nuo
§ 4. Morfologijoje nagrinéjant zodziy formas, negalima atsiplésti
gija
viso Zodzio bei Zodziy tipy morfologinés struktiros. Tuo biidu morfolo
morapie
apima mokslg ne tik apie ZodZiy formas bei jy sistemas, bet ir
fologinius ZodZiy tipus bei morfologinius zodziy pozymius,— apie viso
Zodzio, net ir morfologiskai neskaldomo, morfologing prigimtj.
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Morfologijoje

zodziy

sandiira,

paprastai

kaip

tiriami

specifinj

ir zodZiy

zodziy

darybos

darybos

biida,

biidai.

kitos

[8skiriant

pagrindinés

zodziy ir zodziy formy darybos priemonés sutampa (sufiksai, galines,
prieSdéliai). Lietuviy kalboje ta pati galiiné gali biti naujo zodzio darybos priemoné ir formos rodiklis, pvz.: jadinis (brolis) yra galiinés -is
vedinys i& jdunas; galiiné -és apibiidina taip pat $j vedinj kaip vyriskosios
giminés vienaskaitos vardininko linksnj. (ZodZiy darybos sri¢iai Siame
leidinyje atstovauja straipsniai: ,,Dél hidronimy darybos nagrinéjimo“ ir
»Lietuviy kalbos sudétinés dalelytés“.)
Morfologijos mokslo objektas yra labai glaudZiai susijes su sintaksés
objektu
— junginiais ir sakiniais. Sintaksiné zodZiy funkcija yra vienas
kalbos daliy skyrimo kriterijy. IS Zodziy sintaksinés funkcijos, jy rySio su
kitais ZodZiais sakinyje iSrySkéja ir zodziy gramatiné reikSmeé. Kai kuriy
morfologiniy kategorijy gramatiné reikSmé kitaip ir nepaaiSkéja, tik is
ju sintaksinés analizes. PavyzdZiui, prielinksnio gramatiné reikSmé suvokiama junginiuose ty zodZiy, kuriy sintaksinius santykius jis pazymi
(daZniausiai veiksmazodzio ir daiktavardzio).
(Zr. Sio leidinio
straipsnj ,,Prielinksnio j reikSmés ir vartojimas dabartinéje lietuviy kalboje“.) Antra vertus, zodZy jungimosi désniai sakinyje iS dalies taip pat
kartais priklauso nuo ty zodziy morfologinés struktiros ypatybiy. RySkus
Siuo atveju dalyviy pavyzdys. Dalyviai turi ir veiksmaZodzio, ir biidvardzio morfologiniy ypatybiy. Dél to jie gali atlikti ir atributyvine, ir predikatyvine funkcija (pastaraja funkcija jie turi pasakojamojoje kalboje).
Be to, kai kurie dalyviai atlieka tarsi tarpine funkcija tarp predikatyvinés
ir atributyvines. Tokiais atvejais jie reiSkia sakinyje antraeilj veiksma ar
biseng ir turi su kitais zodZiais dvigubus sintaksinius rySius; funkcijos
atzvilgiu tokie dalyviai yra susieti su pagrindinj veiksma reiSkian¢iu
zodziu (paprastai veiksmazodziu) ir veiksmo subjekta reiSkianciu zodZiu
(paprastai
daiktavardziu), plg.: Vaikas pavarges
liovési bégioti.
Pastaroji dalyviy funkcija nagrinéjama Sio leidinio straipsnyje ,,Lietuviy
kalbos dalyviy atributyviné-predikatyviné vartosena“. Cia visu rySkumu
atsiskleidzia ir patios dalyviy kategorijos morfologinés struktiiros ypatybés.
§ 5. Kalba visa laika kinta. ,,Kiekvienas kalbos vystymosi periodas
sukuria ka nors nauja, ir tai, kalbai palengva kei¢iantis, sudaro tolesnio
jos vystymosi pagrinda“?. Kalboje kinta ir leksika, ir gramatiné sandara,
tik viskas nevienodai. Kiek daugiau pastebimi leksikos pasikeitimai. Su
kiekvienu nauju pasikeitimu visuomeninéje santvarkoje kalba pasipildo
naujais zodziais, o kai kurie ZodZiai iSeina i§ apyvartos. Kalbos gramatiné, o ypaé morfologiné sandara kinta labai palengva, neZymiai. Taciau
per ilgesnj laika ir cia galima pastebéeti tam tikry pakitimy: kei¢iasi
zodziu formos ir formy sistemos, kinta ZodZiy bei formy gramatiné reiksmé ir morfologiniy kategorijy prigimtis, susidaro net naujos morfologinés kategorijos.
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Lietuviy kalboje vienos i§ biidingiausiy nykstanciy formy yra dviskaitos

formos,

kuriose

pasitaikanéios

tarmése.

néje Zemaigiy

Kaip

tarmés

dar

sistema

grozinés

dviskaitos

literatiros

formos

dalyje. Kitose tarmése

ktriniuose

vartojamos

dviskaitos

ir kai

tik vakari-

formas

turi jau

nebe visi ZodZiai (daZniausiai tik kai kurie senesni, savo reikSme susije
su patiu Zmogumi ar jo buitimi). Taip pat yartojamos jau nebe visy
linksniy dviskaitos formos (gajesnis vyriSkosios giminés vardininkas-galininkas, pvz.: da vgru). DaiktavardZiy dviskaitos formos paprastai eina
su skaitvardziy dit, dvi, abi, abi formomis. (Zr. Sio leidinio straipsnj ss Lietuviy kalbos daiktavardziy dviskaita“.) Matyti, Siu skaitvardziy dviskaitos formos, jsigaléjusios kaip norminés, dél Zodzio derinimo principo
sakinyje padeda dar iSsilaikyti kurj laika ir daiktavardziy atitinkamoms

dviskaitos formoms.
Archai8ki lietuviy kalboje yra ir postpoziciniai vietininkai, sudaryti
i8 ivairiy linksniy su postpozicijomis, ypaé adesyvas ir aliatyvas. Pastarujy dviejy linksniy dabartinéje lietuviy kalboje pasitaiko tik pavienes
sustabaréjusios formos (pvz.: velniép, vakarép, namiépi ir kt.). Pla¢iau
Sie linksniai Zinomi i8 senyjy raSty. Iliatyvas dar yra gyvas ryty aukstaiéiy tarmése ir vartojamas po slinkties veiksmazodziy (iSéjo miskafi).
Kai kur Sis linksnis jau turi nykimo poZymiy: yra maiSomas su vidaus
esamuoju vietininku (miské). (Siame leidinyje spausdinamas straipsnis
apie vidaus esamojo vietininko (inesyvo) daugiskaitos formy istorija.)
Nykstanéios ZodZiy formos kalboje yra izoliuojamos ir kur} laika gyyuoja kaip tam tikri reliktai. Kartais jos ir labai ilgai i8lieka frazeologiniuose junginiuose. Ta¢iau, nykstant vienoms formoms, atsiranda ta pa&ia funkcija turinéios kitos formos. Dél to kalbos gramatiné sistema
licka nepazeista, ir kalba be jokiy trukdymy atlieka komunikatyvine
funkcijg. Pavyzdziui, lietuviy literattirinéje kalboje vietoj postpoziciniy
vietininky yra jsigaléjusios prielinksninés konstrukcijos (vaziuoja j miesta, eina j namus|\link namy, gyvena pas mus ir kt.). Nykstanéiy formu
junkeija taip pat gali perimti kitos kalboje esantios formos. PavyzdZiui,
dviskaitos formy funkcija perima daugiskaitos formos*. Dél to Siek tiek
keitiasi daugiskaitos formy gramatiné reikSmeé ir patios skaitiaus kate-

gorijos pobidis.
§ 6. Vienas iS labiausiai pastebimy kalbos gramatineés sandaros raidos procesy yra atskiry linksniy formy leksikalizacija, arba prieveiksmeéjimas. Kai kuriy ZodZiy linksniy formos, kalbai po truputj kei¢iantis,
atsipléSia nuo savo paradigmos, praranda bet kokj gramatinj rySj su
kity linksniu formomis (tuo biidu ir savo ankstesne gramatine reiksme)
ir tampa savarankiskomis — leksikalizuojasi. Jos pradeda eiti naujas, prieveiksmio, funkcijas. Bendras formalus linksnio rodiklis (sustabarejusi galiné), nutraukus formai ankstesnius rySius su visa paradigma, nebetenka
kategorinés reik8més. Tuo biidu dabartinés kalbos pozitriu suprieveiks3 Tikriausiai, dviskaitos formos dél to ir pradéjo nykti, kad pagal savo gramating
reiksme kalboje buvo prieSpastatytos vienaskaitos formoms kartu su daugiskaitos formomis.
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meéjusiy linksniy formy nebegalima gretinti su kitomis ta pacia galune
iSlaikiusiomis ir linksnio reik’me turintiomis formomis. Ne visos prieveiksmio funkcijq atliekantios linksniy formos yra vienodai atitrikusios
nuo savo linksniavimo sistemos. Paprastai suprieveiksméjusiomis laikomos linksniy formos, prie kuriy nebegalima pridéti pazyminio. Pagal
izoliuotas linksniy formas gali biti sudaromi su tuo patiu formantu nauji
prieveiksmiai. Tuo bitdu izoliuota linksnio forma kitoje gramatiniy reiskiniy sistemoje (prieveiksmio kategorijoje) vel gali tapti produktyvia.
(Zr: Sio leidinio straipsnj ,,Vienaskaitos kilmininko prieveiksméjimas ir
prieveiksmiai su formantais -(i)os, -és dabartinéje lietuviy kalboje“. IS
kitas
prieveiksmio kategorijos Siame leidinyje taip pat spausdinamas
y
aukStaiti
vakary
Siaurés
straipsnis ,,Prieveiksmiai su formantu -(i)ai
tarmése“.)
fologijos
Siek tiek
sistemoje
fologinés
mos,

sandara

morfologiné

°§ 7. Kalbos

sudétinga

yra

sistema.

Visi mor-

reiSkiniai yra vienas su kitu susije. Pakitus vienam reiSkiniui,
kinta ir kiti. Kartais nedidelis, nezymus pakitimas morfologinéje
gali biti kity ir labai dideliy pakitimy prieZastis. Kalbos morsistemos raidai labai didele reik8me turi analogijos désnis. Forsistemas,

sudaranéios

veikia

viena

Pagal

kita.

vienos

paradigmos

kurio nors linksnio forma islyginama kity paradigmy atitinkamy linksniy
formos arba pagal vieno tipo paradigmas — i8tisai kito tipo paradigmos.
Tam tikrais atvejais kinta net leksiné morfema. Pavyzdziui, lietuviy, kaip ir
kity indoeuropietiy, kalboje 1-ojo ir 2-ojo asmens jvardZiy paradigmos susideda i supletyviniy formy, t. y. atskiri Siy paradigmy linksniai turi skirmis
tingas Saknis, plg. lk. a8, manés, man ir t. t., més, miisy, mums,

ir t. t. Pirmojo

asmens

jvardZio vienaskaitos paradigmoje

skiriasi vardi-

ninko Saknis 4 nuo kity linksniy Saknies man-; daugiskaitos paradigma
literatiirinéje kalboje dar jvairesné. Cia galima jZitiréti net keturias Saknis (més, més-, mum-, mits). Tarmése 1-ojo asmens jvardziy daugiskai
tos paradigma i&lyginama analogijos bidu. Pagal daugiskaitos naudininko ir jnagininko formas, turinéias Saknj mum-, sudaromos ir kity

netiesioginiy linksniy formos su ta pa¢ia Saknimi, pvz.: kilm. mumi, mi-

mi, mum, mumés, gal. mumils, mumis, mums it mumj, mimi, mum (kaip
il.
kilmininkai), viet. mumysé, mumisé, mumés, mumy (Salia misyje);

mumysna.

Pana&i

analogija vyksta ir 2-ojo asmens ivardziy daugiskaitos

dauparadigmoje. Pirmojo ir antrojo asmens jvardZiy vienaskaitos ir
maziau
yra
giskaitos paradigmos, skirdamosi savo Saknimis, tarpusavy
susietos, kaip atitinkamos kity ivardzZiy ar vardazodziu paradigmos. Reikstrakmés atzvilgiu jvardziy a% ir més, ti ir js formas taip pat galima
jas
ir
ti
més,
ir
as
tuoti kaip savarankiSkus ZodZius. Dél to tarp jvardziy
veikia
paradigmy vyksta formy darybos analogija. Vienaskaitos formos

daugiskaitos

formas.

PavyzdzZiui,

daugiskaitos linksniy formy
nes, plg.: dgs. kilm. mumj
i daiktavardZiy vienaskaitos
gal vns. kilm. manés su é

daugelis

is

ankséiau

minéty

ir

kitu

turi vienaskaitos atitinkamy linksniy gali(pagal vns. kilm. tarm. mani, turintj nosinj
galininko linksniy pavyzdziu), mumés (pakamieno daiktavardziy galune), mum (tur
9

but, pagal struktiros atzvilgiu panaSia (i$ vienos leksinés morfemos)
vns. kilm. maf, kuri fonetiniu bidu yra sutrumpéjusi i8 mané), mdso
(pagal mano); dgs. naud. ma&mienai (pagal vns. naud. mdnienai su senaja galiine -ie<ei, plg. pr. mennei), dgs. gal. mami (pagal vns. gal.
mani) ir mumj, mum, kaip daugiskaitos kilmininkai, dgs. viet. mumy,
musyje (pagal vns. viet. many(jé)), mumés (pagal vns. viet. muné (Zem.)
su senaja i kamieno daiktavardZiy galiine -é, prisidéjus prie jos daugiskaitai bidingam -s), dgs. ad. mdsip (pagal vns. ad. manip) ir kt.
SavotiSka 1-ojo ir 2-ojo asmens jvardziy linksniavima lietuviy kalboje
yra labai paveikes daiktavardziy ir gimininiy jvardZiy linksniavimas;
plg. l-ojo asmens jvardziy formas, sudarytas pagal i kamieno daiktavardziy atitinkamy linksniy formas: vns. kilm. muniés
(Zem.), vns. jn.
manim(i), yns. viet. manyjé, muné (zem.), dgs. viet. mumYs(é); pagal
gimininiy jvardziy atitinkamy linksniy formas: dgs. ijn. mumais (pagal
jais), dgs. viet. miisuose (pagal juosé), dgs. naud. miimiem (tur bit, pagal jiem) ir kt. Negimininiy jvardziy linksniavime yra labai daug jvairiy besikryZiuojanciy analogijy, jas iStirti
— atskiro straipsnio uzdavinys.

Reikia pasakyti, kad pakitimai vienoje kalbos srityje daznai pereina
i kita, pavyzdZiui, iS fonetikos j morfologija. Dél fonetiSkai sutapusiy kai
kuriy linksniy galiniy atskirose paradigmose lietuviy kalboje nyksta
u kamieno daiktavardziy ir bidvardziy linksniavimas, taip pat priebalsinis daiktavardziy linksniavimas, zymiai nukentejes ir i kamieno daiktavardziy linksniavimas. Dél to labiau jsigali ir pleciasi a ir ia kamienu
linksniavimas.
§ 8. Vystantis kalbos morfologinei sandarai, per tam tikra laika vienos formos ar jy sistemos iSrySkéja kaip produktyvios, kitos lieka Salia
produktyviyjy kaip antraeilés gretiminés formos arba kaip iSimtys. Taigi
visa laika kalbos morfologinéje sistemoje yra vadinamieji kai kuriy
formy dubletai. Produktyviosios ir pla¢iausiai vartojamos formos paprastai gramatikose fiksuojamos kaip norminés. Taéiau formy produktyvumas,
o kartu ir kai kurios gramatinés normos taip pat keitiasi. Kiekviename
kalbos raidos laikotarpyje yra labiau pastoviis ir labiau besikei¢iantys morfologiniai reiSkiniai. Toje srityje, kur vyksta pasikeitimai, gramatinés normos gali keistis ir per neilgq kalbos raidos laikotarpj. PavyzdZiui, palyginti su J. Jablonskio 1901 m. gramatika, dabar laikomos
norminémis kitokios kai kuriy uw, i ir priebalsinio linksniavimo daiktavardziu tam tikry linksniy formos, plg. J. Jablonskio gramatikoje dgs. vard.
dkmens, sésers, ditkters, bet ménesiai (dabar Gkmenys, séserys, diktegujé, vaisiuje, puddziuje), vns.
timé (dabar paciameé) ir kt.

Tyrinéjant

kalbos

jn. patimi

morfologine

sandara

(dabar

ir jos

paciit),

raida,

vns.

viet.

svarbu

pa-

kiek-

viename kalbos raidos laikotarpyje iSkelti produktyvias ir neproduktyvias formas, nustatyti tam tikry morfologijos reiSkiniy ir visos morfologinés sistemos raidos krypt.
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