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1. Daryba

Prieveiksmiy su formantu -(i)ai Siaurés vakary auk&taitiy tarmése,
kaip ir daugelyje kity lietuviy kalbos tarmiy, yra bene daugiausia. Dazniausiai jie yra daromi i8 biidvardziy, reciau i dalyviu. Kiekyienas laips-

niuojamas

pvz.:

dviskiemenis

baisus : baisiai,

Sas : palsai,

bidvardis

paprastai

drasus : dr@siai,

tiScias : tuS¢iai,

turi

ir

kérSas : kersai,

savo

prieveiksmij,

kligas : kligai,

Zafigus : Zafigiai ,,geru zingsniu“

pél-

(: ta mis

kumélé Za
giai eina, as paskui nespéju).
I§ nelaipsniuojamy budvardziy (pvz.: bdsas, knitipscias, méklas ,,mikius“, péscias, raitas) prieveiksmiai su formantu -(i)ai paprastai nedaro-

mi, taciau jy pasitaiko, pvz.: befgédzias : bergédZiai.
I§

daugskiemeniy bidvardziy prieveiksmiai su formantu -(i)ai daromi retiau. Taip yra i§ dalies ir todél, kad daugumas ty bidvardziy
(pvz., dariniai su priesagomis -inis, -ainis, -ytis, -étas, -uotas, prieSdé-

liais po-, pro-, prie- ir visi sudurtiniai) visai nelaipsniuojami. Dazniausiai vartojami Sie iS daugiaskiemeniy biidvardziy padaryti prieveiksmiai:

abejatiskai

aklinai,

téniskai,

,,vidutiniskai*

balzganai,

(: mes

bereikalingai,

ligitistai, mélynai,

gyvénam

gatavai,

nezZmoniskai,

abejitiskai),

gerokai

(ir gerokai,

pavirsutinixkai,

raud6nai,

v6tiskai, tolokai (ir toldkai, ret.), apyblogiai, atkampiai ,,nuoSaliai“

dék

ttios rastis

atkampiai,

kad

vaikai neprieity),

akylai,

ret.), ki-

nuodarfbiai

sa-

(: pa-

,,darb8tiai*

(: jis labai nuodafbiai
viskg daro), nuotakiaj (: prakasé vagite
nuotakiai),
paskliuddniai ,nuolaidziai* (: kiailei jvéré viéla pa-

skliu6dniai—ji
vis tiek knisa), lygmaliai ,lygiai su kraStais“
(: tojé puodynéje taukq biivo Ly gmaliai,
o dabar nusligo).

' Straipsnyje nagrinéjami prieveiksmiai su formantu -(i)ai, vartojami Siaurés vakary aukStaigiy tarmése, iSlaikandiose lietuviy literatirinés kalbos kiréio vieta ir priegaide. Tomis tarmémis kalbama plote, esantiame tarp Smalininky, Vadzgirio, Girkalnio, Skirsnemunés.
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Bene daugiausia yra daugiaskiemeniy prieveiksmiy su formantu
-(i)ai, padaryty i8 daiktavardiniy bidvardziy, turin¢iy priesaga -iskas.
Dalies

ty

prieveiksmiy

leksiné

reikSmé

yra

labai

apibendrinta

ir nuto-

lusi nuo reikSmés ZodZiy, i$ kuriy jie padaryti, pvz.: perkaniskai ,,labai~
(: perktiniskai

niskai

Sdlta),

,,labai“.

I§ dalyviy

piemeniskai

padaryty

,,neapgalvotai“,

prieveiksmiy

:

su

Siniskai

formantu

,,labai“,

vél-

-(i)ai pasitaiko

ne-

daug. Po keleta jy yra atsiradusiy i8 veikiamosios ir neveikiamosios
ruSies esamojo ir bitojo kartinio laiko dalyviy, o taip pat i8 reikiamybés
dalyviy, pvz.: atsakanéiai ,,labai gerai“, Sn@bzdanéiai, Snibédanéiai, §naranéiai, Zv¥giantiai; padéikusiai ,,labai* (: laikas padéikusiai greit béga),
pagédusiai ,,labai* (: pélkéje uodG pagédusiai datig), papaikusiai ,,smarkiai* (: vaikai papaikusiai Sékauja), pasiiitusiai ,,labai“ (:Suo pasi i
tusiai
piktas), pasélusiai ,labai* (:pasélusiai
misés kdnda),

neapsdkomai

nesuskaitomai,

,,labai daug“

pakefitiamai

(: Simet jau ty gryby—neapsadkomai),
(: gyvéname

pakefnécia-

negirdétai, nelduktai, netikétai, nematytai, sutrumpitai
sutrumpjtai
,mes Snekame, trumpindami Zodziy

(: mes Snékam
galiines“), ap-

mai),

suveriamaj

(:dirys

tektinai

(: vandefis

ipilk

,,vidutinigkai*

suveriamaj

aptektinai

uésidaro),

nesvils),

neapgalvotai,

bitinai,

nesupras-

ar ¢ia tvord, ar tiftk(:nesuprastinai,
tinai ,nesuprantamai*
las), netbitinai (: lékia j miésta, sprdudzias
netbitinai),
pakar-

tétinai, uztektinai.
Prieveiksmiai, padaryti i8 a-kamieniy bidvardziy, neveikiamosios riies esamojo ir bitojo kartinio laiko dalyviy, o taip pat iS reikiamybés

dalyviy, turi formanta -ai; formanta -iai turi prieveiksmiai, padaryti is
visu kity biidvardZiy ir dalyviy. ISimtj tia sudaro Salia dritai ,,stipriai®

ir

senai

,smarkiai,

,,senyvai*
labai“

skirtinga

ir seniai

Giai ir seniai, turedami

yra

atsirade

ne is drdtas

reik8me

,,prie’ daug

skirtingus

ir sénas,

metu tiriamajame plote jau néra,
jas~drééias; plg. dar draégalys?.

vartojami

laiko“.

formantus
o i$ kito

prieveiksmiai

Galimas

daiktas,

ir savarankiSkas

kamieno

formy,

drdciai

kad

dra-

kuriy

Siuo

reikSmes,

pvz.: drdciai galéjo atsirasti i8 *drdt.

Teisybé, tiriamosiose tarmése pasitaiko tos patios Saknies prieveiksmiy, lygiagretiai vartojamy ir su formantu -ai, ir su -iai, pvz.: iSlaidai
ir iSlaidziai, lengvai ir lefigviai, linksmai ir lifksmiai. Taéiau Siose tar-

mése

ir biidvardZiai,

i8 kuriy

tie prieveiksmiai

padaryti,

paprastai

turi

dviejy kamieny (a ir u) formas, pvz.: iSlaidas ir iSlaidis, lefiguas 1
lengvis, lifiksmas ir linksmis.-Tokiy atvejy, kai i8 to paties kamieno

bidvardzio bitty daromi prieveiksmiai ir su formantu -ai, ir su -iai, néra
Tai rodyty, kad ir Salia sénas, driitas seniau dar turéjo biti kitos
biidvardziy formos, i$ kuriy padaryti prieveiksmiai seniai ir draéiai,
2 Salia
nepérseniai,

1956, § 647.
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seniai Siaurés vakary aukStaitiy tarmése vartojamas dar
dar. plg. J. Otrebski,
Gramatyka jezyka litewskiego,

ti

prieveiksmis ir
III, Warszawa,

Ne visi Sio formanto prieveiksmiai tiriamajame plote dabar turi greta
Zodzius, iS kuriy jie galéjo biti padaryti, pvz.: nepérseniai, aptektinai,
nakvinai, nesuprastinai, uztektinai, sausgélai ,,sausai, be piliy* (: visis
kdulus gélia sausgélai), sausmirkai ,,sausai, be vandens* (: istrifk gdlug j spiritg sausmirkai). Tai rodyty, kad bent dalis Sig
prieveiksmiy

galéjo

ir neturéti

taip

prieveiksmiai

savo

Saknies

biidvardZiy

ar

dalyviy

ir,

gal but, atsirado naujai pagal jau esandius Sio prieveiksmiy darybos tipo
pavyzdzius. Jeigu prieveiksmiai su formantu -(i)ai ir yra buve budvardZiy
bevardés giminés vienaskaitos vietininkai®, tai pastarieji pavyzdZiai, o
pat visi

i$ dalyviy,

rodo,

kad

véliau

prieveiksmiy

da-

tyba galéjo vykti savarankiSkai, t. y. formantas -(i)ai buvo pridedamas
tiesiog prie bidvardzio ar dalyvio kamieno. Kad kai kurie formanto
-(i)ai prieveiksmiai i8 tikro galéty biti naujesni dariniai, i8 dalies rodo
ir jy

apibendrintas

galtininis

kiréiavimas

(abygaliai,

abySaliai,

abypu-

siai). Vienas kitas Siy prieveiksmiy yra vartojami ir prielinksniSkai, pvz.:

abygaliai (:na@mas jrengtas
abygaliai
ir jie gyvéno
aby galiai
namo), abypusiai (: kélias médziais nusodjtas abypusiai
ir
abypusiai
kélio stovéjo kareiviai), abySaliaj (:abysaliaj
véliavos nukabinétos ir abySaliai
kélio stovéjo masinos).
Tiriamosiose tarmése pasitaiko ir keletas jvardinés Saknies prieveiksmiy, turinéiy, skirtingai nuo visy kity Sio tipo dariniy, tvirtapradj formanta -ai, pvz.: kaddi ,,seniai praeityje“, tiktdi (ir tiktdis), visdi, né Stdi
né antdi (: mes j réiipestj jkrite, o ji—né Stdi né antdi). Prie Sio tipo
prieveiksmiy pagal savo daryba ir kir¢iavima priskirtini ir kai kurie
Sakninio kir¢iavimo prieveiksmiai, kaip pirmai (ir pirmdi, ret.), greitai

(ir greitais, greit), pérnai, uzpérnai

(ir dzZpernai). Dalis Siy prieveiksmiy

yra vartojama lietuviy literatiirinéje kalboje, kitose tarmése ir senuosiuose raStuose, tik rytinéje ir pietinéje lietuviy kalbos tarmiy ploto dalyje

ir literatiirinéje kalboje kai kurie jy yra tariami su tvirtagale priegaide
(tvirtapradé priegaidé j tvirtagale galéjo iSvirsti aktutiniy galiiniy trumpéjimo metu*, plg. Ik. jié<jie, tués<tdos ir tiriamojo ploto tie, jie, juo,
jd~ja, katr@ ~katra, ands
~ ands, Sitgs
~ Sitas ir pan.5). Kai kurie i8 minéty prieveiksmiy tarmése turi dar ir gretimines formas su pridétinémis
galtinémis, pvz.: Salia kaddi, pirmdi, pérnai ir kaddis, pirmdis, pérnais

(-s Gia galéjo biti pridétas ir daugiskaitos jnagininko pavyzdziu).
Tvirtapradis Siy prieveiksmiy galiiniy kirciavimas, o taip pat gretiminés jy formos, iki Siol kelia kalbininkams abejoniy dél savo kilmés®.
3 Pig. J. Endzelynas,
Balty kalby garsai ir formos, Vilnius, 1957, § 424;
J.Otrebski, Gramatyka..., III, § 656.
42r. Z. Zinkeviéius, Lietuviy kalbos jvardZiuotiniy bidvardZiy istorijos bruoZai, Vilnius,
p.

5 Zr.

153,

157,

1957, p. 22, 24.

E. Grinaveckiené,
158;

plg.

10.

Ceuxyc,

Lietuviy

Tosop

kalbotyros

klausimai,

cesepo-sanaqunix

1955, p. 8.
LatvieSu valodas
6 Pig. J. Endzelins,
rebski, Gramatyka..., III, §§ 657—658.

Buapnioc,

gramatika,

t.

1, Vilnius,
aBpToped.

AHCC.,

1951,

§ 473;

J. Ot-

Kancos,

Riga,

1957,
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