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CINQUE’S PRIEVEIKSMIŲ
HIERARCHIJA IR LIETUVIŲ
KALBOS DUOMENYS
Cinque’s Hierarchy of Adverbs and the
Findings of the Lithuanian Language
A NOTACI JA
Šio straipsnio tyrimo objektas ‒ Cinqueʼės prieveiksmių hierarchija (an. the universal
hierarchy of clausal functional projections). Remiantis šia hierarchija, straipsnyje aprašomas
lietuvių kalbos sakininių prieveiksmių vartojimas vienas kito atžvilgiu. Bandoma nustatyti,
ar lietuvių kalbos sakininiai prieveiksmiai sudaro tam tikrą vartojimo hierarchiją, ar lietuvių kalbos duomenys gali patvirtinti Cinqueʼės hierarchijos universalumą. Straipsnyje daugiausia remiamasi pavyzdžiais iš Kauno VDU Kompiuterinės lingvistikos centro dabartinės
lietuvių kalbos tekstyno ir pavyzdžiais, rastais naudojant interneto paieškos sistemą Google.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : Cinqueʼės hierarchija, sakininiai prieveiksmiai, prieveiksmių vartojimo tvarka.
A N NOTAT ION
The article centres on the so called universal hierarchy of clausal functional projections
developed by Cinque. Based on this hierarchy, the article describes the relative order of
sentential adverbs in the Lithuanian language. It attempts to determine whether sentential
adverbs constitute a certain hierarchy of usage in Lithuanian and whether the findings of
the Lithuanian language may confirm the universality of Cinque’s hierarchy. The article
mostly refers to the examples from the Corpus of Contemporary Lithuanian Language of
the Centre of Computational Linguistics of Vytautas Magnus University in Kaunas as well
as the examples found through the web search engine Google.
K E Y WO R DS : Cinqueʼs hierarchy, sentential adverbs, order of adverbs.
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1. Užsienio kalbininkai iki šiol nesutaria, ar prieveiksmiai sakinio struktūroje yra adjunktai (an. adjuncts, pavyzdžiui, Ernst 2001), ar specifikatoriai (an.
specifiers, pavyzdžiui, Cinque 1999)1. Pagal tradicinį požiūrį, prieveiksmiai yra
adjunktai, todėl jų vieta sakinyje laisva, pvz.:
a) Carefully Ashley picked up the wounded bird. ‘Atsargiai Ešli pakėlė sužeistą paukštį’
b) Ashley carefully picked up the wounded bird. ‘Ešli atsargiai pakėlė sužeistą paukštį’
c) Ashley picked up the wounded bird carefully. ‘Ešli pakėlė sužeistą paukštį
atsargiai’ (Zyman 2011–2012: 9)
Bet paskutiniuoju metu, po to, kai buvo nustatyta, kad kai kurie prieveiksmiai
sakinyje vartojami tik tam tikra nustatyta tvarka, imta prieveiksmius traktuoti
kaip specifikatorius. Erikas Zymanas (2011‒2012: 13) mini keturias prieveiksmių aiškinimo hipotezes, trys iš jų yra pasiūlytos Guglielmo Cinque’ės (1999)2:
Name
Adjunction
Hypothesis
Extended
Projection
Hypothesis
Multiple Specs
Hypothesis
AdvP-in-Spec
Hypothesis

Content
Adverbs are adjuncts.
Adverbs are heads in the extended projection of V. An adverb
takes a smaller portion of the extended projection of V as its
complement. (Cinque 1999:4)
AdvPs are generated in specifier positions. A head may have
more than one specifier. (Cinque 1999:47)
Every AdvP sits in the unique specifier position of a functional
head in the extended projection of V. (Cinque 1999:4)

Cinque nustatė, kad sakininiai prieveiksmiai3, kurie išreiškia nuosaką, modalumą, laiką, veikslą, rūšį, sakinyje išsidėsto tam tikra tvarka4. Pirmiausia jis
1

Plačiau apie adjunktų sąvoką žr. Holvoet 2009: 76t, o apie specifikatorių sąvoką – Holvoet 2009:
86tt. Vertėtų nepamiršti, kad esama ir būtinųjų aplinkybių, o tai sukelia dar daugiau keblumų
traktuojant prieveiksmius (žr. Holvoet, Čižik-Prokaševa 2005). Paprastai prieveiksmis apibrėžiamas ir pateikiami prieveiksmių semantiniai tipai.

2

Plačiau apie šias hipotezes ir jų trūkumus žr. Zyman 2011‒2012: 8tt, 13tt.

3

4

Angliškai tokie prieveiksmiai vadinami clausal arba sentential advebs. Trumpai apie sampratą žr.
Holvoet 2003: 100, Holvoet, Judžentis 2003: 159. Pavyzdžiui, Th. Ernstas nurodo, kad „clausal
predicational adverbs essentially divide into three types, according to scope. The first ‚Discourse-Oriented‘, is sometimes known as ‚Pragmatic‘ or ‚Speech-Act‘ adverbs. The second corresponds to the rest of the ‚Speaker-Oriented‘ group [...] The third, for which I follow Jackendoff’s
‚Subject-Oriented‘, is ‚Ad-VP‘ [...]“ (žr. Ernst 2000: 84 ir ten nurodytą literatūrą). Apie prieveiksmių skirstymą plačiau žr. šio straipsnio 2 skyrių.
Ši tvarka atliepia pagrindinių dėmenų (an. functional heads) tvarką (žr. Cinque 1999: 90, 106).
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pateikė daugybę dviejų prieveiksmių tvarkos sakinyje pavyzdžių iš italų, prancūzų, anglų ir olandų kalbų. Po to jis tas tvarkas sujungė į didesnes vartojimo
sakinyje tvarkos grupes ir pateikė įrodymų dėl tokių grupių universalumo, remiantis pavyzdžiais iš anglų, norvegų, bosnių / serbų-kroatų, hebrajų, kinų
mandarinų, albanų ir malagasių kalbų. Jo nuomone, prieveiksmių tvarka visose
kalbose yra griežtai apibrėžta: jeigu viename sakinyje vartojami bent du prieveiksmiai, tai jų eilės tvarka priklauso nuo universalios prieveiksmių hierarchijos5, kurią lemia pačių sakinių struktūra. Pateikiama tokia, autoriaus žodžiais,
nebaigtinė6 universali 30 prieveiksmių grupių hierarchija (Cinque 1999: 106):
1 SC H E M A.

Cinque’ės (prieveiksmių) hierarchija

[Moodspeech-actP frankly7
[Moodevaluative fortunately
		 [Moodevidential allegedly
			 [Modepistemic probably
				[Tpast once
					[Tfuture then
						 [Modirrealis perhaps
						 [Modnecessity necessarily
								 [Modpossibility possibly
									 [Asphabitual usually
										 [Asprepetetive(I) again
											 [Aspfrequentative(I) often
												 [Modvolitional intentionally
													 [Aspcelerative(I) quickly
														[Tanterior already
															 [Aspterminative no longer
																 [Aspcontinuative still
																	 [Aspperfect(?) always
																		 [Aspretrospective just
																			 [Aspproximative soon
5

Angliškai Cinque ją įvardija kaip the universal hierarchy of clausal functional projections. Šiame
straipsnyje ji vadinama prieveiksmių, nes „the hierarchies of adverbial specifiers and clausal functional heads match in a systematic one-to-one fashion“ (Cinque 1999: 106).

6

Cinque į hierarchiją įtraukė ne visus sakininius prieveiksmius, nes dalis jų yra gan „riboti“, jų
tvarką ir vietą hierarchijoje nelengva patikrinti kitose kalbose; minimi pradžios, pabaigos, žlugimo, atidėliojimo, apribojimo, pastovūs, preteksto, pasekmės ir kiti veiksmai, plačiau apie tai žr.
Cinque 1999: 105t.

7

Lietuvių kalbos prieveiksmių atitikmenis žr. 1 priede.
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																				 [Aspdurative briefly
																					 [Aspgeneric/progressive characteristically
																						 [Aspprospective almost
																							 [Aspsg.completive(I) completely
																								 [Asppl.completive tutto
																									 [Voice well
																										 [Aspcelerative(II) fast/early
																											 [Asprepetetive(II) again
																												 [Aspfrequentative(II) often
																													 [Aspsg.completive(II) completely
																															]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Cinque įspėja, kad kalbose gali pasitaikyti pavyzdžių, rodančių priešingą (ne
A B, o B A) prieveiksmių pavartojimą sakinyje. Jis nurodo šešis tokių pavyzdžių
atsiradimo atvejus:
• prieveiksmis B tiesiogiai modifikuoja prieveiksmį A (tokiais atvejais tarp
jų negali būti įterptas nė vienas žodis);
• dalis sakinio, turinti prieveiksmį B, yra nukelta prieš prieveiksmį A dėl
informacinės struktūros;
• prieveiksmis B pavartojamas prieš prieveiksmį A dėl wh- perkėlimo
taisyklės;
• prieveiksmis A ir / ar prieveiksmis B gali būti pavartoti dvejose skirtingose, semantiškai besiskiriančiose hierarchijos vietose;
• prieveiksmis A yra pavartojamas remos pozicijoje;
• prieveiksmis A yra vartojamas kaip įterpinys8.
Paprastai kalbant, jo aprašas parodė, kad vieni prieveiksmiai negali būti
pavartoti prieš kitus prieveiksmius, nes tai nulemiama jų semantikos9 (panašiai
„B is directly modifying A. (If this is the case, then no material can be inserted between them.)
A portion of the clause containing B has raised over A for reasons related to information structure.
B has wh-moved over A.
		and/or B can actually be generated in two different positions in the functional hierarchy, which
A
are semantically distinct.
		 is being used as a “focusing” adverb, as in Katie oftenB talks to [probablyA Jake].
A
		 is being used parenthetically“ (Cinque 1999: 3t).
A
8

9

Plg.: Stephenas Wilsonas ir Ayşe Pinaras Sayginas prieveiksmių tvarką sakinyje aiškina semantinės aprėpties skirtumu. Jų manymu, skirtinga dviejų prieveiksmių tvarka sakinyje įmanoma, jei
jie modifikuoja veiksmažodį „skirtinguose lygmenyse“ (žr. Wilson, Saygin 2001: 4). Carol Tenny
iškėlė hipotezę, kad sakinys suskirstytas į „semantines zonas“; jos nuomone, „adverbs are lexically

152

Ac t a L i ng u i s t ic a L it hu a n ic a

LXXVIII

Cinque’s prieveiksmių hierarchija ir lietuvių kalbos duomenys

mano ir Marcinas Morzyckis bei kiti jo nurodyti autoriai (plačiau žr. Morzycki
2008: 104)). Cinque’ės hierarchija taikyta įvairioms kalboms, pavyzdžiui, bandyta taikyti turkų (žr. Wilson, Saygin 2002), švedų (žr. Beijer 2002), hindi (žr.
Bhatia 2006), anglų (žr. Zyman 2011–2012) kalbos prieveiksmiams10.
Šiame straipsnyje bus aptartas lietuvių kalbos sakininių prieveiksmių vartojimas, lyginant jį su Cinque’ės pateikiama universaliąja prieveiksmių hierarchija,
bus bandoma išsiaiškinti, ar lietuvių kalbos sakininiai prieveiksmiai sudaro tam
tikrą vartojimo hierarchiją, bus nustatyta, ar lietuvių kalbos duomenys galėtų
patvirtinti Cinque’ės hierarchijos universalumą. Straipsnyje naudojamasi aprašomuoju analitiniu ir gretinamosios analizės metodais. Apibendrinimo būdu
bus nustatomi prieveiksmių vartojimo lietuvių kalboje polinkiai. Tyrimo duomenys statistiškai apibendrinami lentelėse.
Šio straipsnio antrame skyriuje pristatomi prieveiksmių aprašai lietuvių kalbos gramatikose ir aprašai, pateikiami užsienio mokslinėje literatūroje; trečiame
skyriuje trumpai aptariama lietuvių kalbos prieveiksmių vietą sakinyje; ketvirtame skyriuje apžvelgiami atvejai, nuo kurių yra atsiribota; penktame skyriuje
aprašomas lietuvių kalbos sakininių prieveiksmių vartojimas, kuris apibendrinamas paskutiniame šeštame skyriuje.
Straipsnyje daugiausia remiamasi pavyzdžiais iš Kauno VDU Kompiuterinės
lingvistikos centro dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (toliau DLKT) ir pavyzdžiais, rastais naudojant interneto paieškos sistemą Google (šiame darbe jie pateikiami su internetinio puslapio nuoroda11); keli pavyzdžiai yra iš Lietuvių kalbos gramatikos antro tomo (Ulvydas, red., 1971) ir keli iš Lietuvių kalbos žodyno
(elektroninis leidimas, toliau LKŽe). Surinkta 1810 pavyzdžių.
2. Aptarkime prieveiksmių aprašus lietuvių kalbos gramatikose. Pirmojoje
lietuvių kalbos gramatikoje, parašytoje M. Danieliaus Kleino 1653 m., nurodoma, kad prieveiksmiai yra nekaitomi žodžiai ir turi daug reikšmių. Išskiriama
specified for particular semantic zones, but within zone, their relative positions are determines by
their scopes“ (Tenny 2000: 316tt). Neven Wenger (2009: 4t) apibendrintai jos hipotezę pateikia
taip:
			
Moodspeech-act ... Modepistemic: speaker deixis zone (point of view modality) → CP
			
Tpast ... Tfuture: temporal deixis zone (i. e. relating to the speech time) → TP
			
Moodirrealis ... Modpossibility: truth value modality zone reaching → ModP
			
Asphabitual ... Aspprospective: middle aspect zone → AspP (grammatical aspect)
			
Aspsg. completive(I) ... Aspsg. completive(II): core event zone → AspP (situation aspect)
		 apie kitas hipotezes žr. Zyman 2011–2012: 23tt.
Dar
10

Apie Cinque’s hierarchijos trūkumus žr. Bobaljik 1999; Wilson, Saygin 2001; Wenger 2009.

11

Kai kurie pateikiami sakiniai yra perrašyti lietuviškomis raidėmis.
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17 reikšminių grupių: 1) vietos prieveiksmiai (jie yra 4 rūšių: vietoje, iš vietos,
per vietą, į vietą); 2) laiko prieveiksmiai (jie irgi yra 4 rūšių: esamojo laiko, būtojo laiko, būsimojo laiko ir neapibrėžtieji); 3) kiekybės prieveiksmiai, prie jų
priskiriami skaičiavimo, įtempimo ir susilpninimo prieveiksmiai; 4) kokybės
ir panašumo prieveiksmiai; 5) smulkinimo ir išskyrimo prieveiksmiai; 6) atskyrimo prieveiksmiai; 7) nuolaidos prieveiksmiai; 8) sustiprinimo ir neigimo
prieveiksmiai; 9) parodymo prieveiksmiai; 10) norėjimo prieveiksmiai; 11) raginimo prieveiksmiai; 12) klausimo prieveiksmiai; 13) abejojimo prieveiksmiai;
14) išeities prieveiksmiai; 15) eilės prieveiksmiai; 16) palyginimo prieveiksmiai;
17) nutylėjimo prieveiksmiai (žr. Kruopas, red., 1957: 505‒508). Kaip matyti,
klasifikacija neturi vieno pamato, painiojamos prieveiksmių semantinės ir gramatinės reikšmės. Dar trumpai aptariama prieveiksmių daryba, nurodoma, kad
prieveiksmiai yra nevienareikšmiai, yra laipsniuojami (žr. ten pat: 508).
Kristupo Sapūno ir Teofilio Šulco gramatikoje nurodoma, kad „prieveiksmiui yra būdinga reikšmė ir laipsniavimas; prieveiksmių reikšmių yra labai
daug“. Išvardijamos 24 prieveiksmių reikšmės: 1) vietos (vietoje, į vietą, prie
vietos, iš vietos); 2) laiko; 3) pagreitinimo; 4) eilės; 5) kartojimo; 6) klausimo;
7) atsakymo; 8) tvirtinimo; 9) neigimo; 10) rodymo; 11) aiškinimo; 12) troškimo; 13) panašumo; 14) skirtumo; 15) kiekybės; 16) kokybės; 17) sustiprinimo, padidinimo; 18) susilpninimo; 19) sutelkimo; 20) atskyrimo ir išskyrimo;
21) iškėlimo; 22) abejojimo; 23) atsitikimo; 24) raginimo (žr. Stundžia, red.,
1997: 189–197). Ir vėlgi painiojamos prieveiksmių semantinės ir gramatinės
reikšmės.
Augustas Šleicheris savo gramatikoje Litauische Grammatik (1856) trumpai
aptaria prieveiksmių darybą, laipsniavimą ir kilmę (žr. Schleicher 1856: 218–
221). Jo gramatikoje galima rasti prieveiksmio apibrėžimą: „Prieveiksmiai – nelinksniuojamosios ir neasmenuojamosios kalbos dalys – iš pradžių taip pat buvo
fleksinės formos […]“12 (Lemeškin, Zabarskaitė, sud., 2014: 103). Apie prieveiksmių semantines grupes ir prieveiksmių reikšmes neužsimenama.
Frydrichas Kuršaitis Lietuvių kalbos gramatikoje (1876) išskiria prieveiksmį
kaip kalbos dalį, bet aptaria dalimis skirtinguose skyreliuose. Jo gramatikoje aprašoma prieveiksmių daryba, rašyba, prieveiksmių vartojimo tarminiai skirtumai, jų kirčiavimas, tam tikri savitos reikšmės prieveiksmiai (žr. Kuršaitis 2013:
241t, 271t, 273t, 399tt, 422). Apie prieveiksmių skirstymą pagal reikšmes irgi
neužsimenama.
Jonas Jablonskis 1901 m. Lietuvių kalbos gramatikoje pateikia tokį prieveiksmių apibrėžimą: „Nelankstomuosius žodžius, kurie reiškia veiksmo ir stovio
12

„Adverbia – die nicht declinierbaren und nicht conjugierbaren bestandteile der sprache – sind
ursprünglich ebenfals flexionsformen […]“ (Schleicher 1856: 90).
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ypatybę arba tiesiog paaiškina sakinio tarinį, nurodydami kaip – kada – kur –
kodėl yra atliekamas veiksmas, vadiname prieveiksmiais“ (Palionis, sud., 1957:
138). Gramatikoje trumpai aptariamas prieveiksmių laipsniavimas, daryba, pateikiama daug vartojimo pavyzdžių (žr. ten pat: 138tt). Pagal reikšmę prieveiksmiai neskirstomi. Prie prieveiksmių priskiriamos ir dalelytės (žr. ten pat: 141t).
J. Jablonskis 1922 m. Lietuvių kalbos gramatikoje pateikia platesnį prieveiksmio apibrėžimą ir jiems skiria daugiau dėmesio: „Prieveiksmis yra nekaitoma
(nelinksniuojama ir neasmenuojama) kalbos dalis, kuri sakinyje eina aplinkybės
žodžiu. Prieveiksmiais atsakom į klausimus: kaip? kuriuo (kokiu) būdu? kiek? keliese? kada (kuomet)? kame? kur? iš kur? kodėl? kam (kuriam tikslui)? ko (kur)?
[...] Prieveiksmiu reiškiame veiksmo arba ypatumo požymį. Prieveiksmiai, atsakydami į tiek klausimų, yra ne visi, kaip matyti, vieno galo“ (Jablonskis 1997:
162). J. Jablonskis skiria tokius prieveiksmių tipus: 1) prieveiksmiai, kurie sakinyje eina būdo aplinkybės žodžiais (prie jų priskiriami ir būdiniai su padalyviais); 2) prieveiksmiai, kurie sakinyje eina vietos aplinkybėmis; 3) prieveiksmiai, kurie sakinyje eina laiko aplinkybėmis (nurodoma, kad jų skaičiuje yra
ir padalyvių); 4) prieveiksmiai, kurie sakinyje eina priežasties aplinkybėmis;
5) prieveiksmiai, kurie sakinyje eina siekimo ir tikslo aplinkybėmis (jie reiškiami siekiniais ir bendratimis). Taip pat nurodoma, kad būdvardiniai prieveiksmiai yra laipsniuojami; ypač įsidėmėtini įvardiniai prieveiksmiai; prie prieveiksmių priskiriamos ir dalelytės (plačiau žr. ten pat: 162‒169).
Daugiau dėmesio prieveiksmiams skiria Janas Otrębskis savo 1956 m. gramatikoje. Jis prieveiksmius sugrupuoja pagal tai, iš kokios kalbos dalies jie yra sudaryti. Skiriami daiktavardinės kilmės prieveiksmiai, būdvardinės kilmės prieveiksmiai, įvardinės kilmės prieveiksmiai, skaitvardinės kilmės prieveiksmiai,
veiksmažodinės kilmės prieveiksmiai. Aptariamas prieveiksmių laipsniavimas,
išskiriama neigiamųjų prieveiksmių grupė. Yra ir skyrelis, kuriame J. Otrębskis
pateikia senovinius lietuvių kalbos prieveiksmius ir aptaria jų etimologiją (plačiau žr. Otrębski 1956: 282‒307).
Išsamiausia semantinė lietuvių kalbos prieveiksmių analizė pateikiama
1971 m. Lietuvių kalbos gramatikoje 2. Prieveiksmiams skirtas skyrius parašytas
Kazio Ulvydo. Pateikiamas toks prieveiksmio apibrėžimas: „Prieveiksmis yra
nelinksniuojama ir neasmenuojama savarankiška kalbos dalis, reiškianti veiksmo, būsenos, ypatybės, o retkarčiais ir daikto kokybinį ar kiekybinį požymį ir
įvairias veiksmo ar būsenos pasireiškimo aplinkybes (vietą, laiką, priežastį, tikslą ir kt.)“ (Ulvydas, red., 1971: 425). Pagal reikšmę prieveiksmiai skiriami į:
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1. Būdo:
1.1. kokybiniai;
1.2. veiksmo būdo;
1.3. kiekybiniai:
		
1.3.1. skaičiaus:
			
1.3.1.1. dauginamieji;
			
1.3.1.2. draugės;
			
1.3.1.3. kartojamieji;
			
1.3.1.4. dalijamieji;
		
1.3.2. kiekio;
		
1.3.3. laipsnio ir intensyvumo;
		
1.3.4. žymintys kiekį ir ribą;
		
1.3.5. žymintys kiekį ir dalijimą;
		
1.3.6. žymintys kiekį ir apytikrį tikslumą.
2. Vietos:
2.1. rodantys vietą, kurioje kas yra, vyksta, darosi, atsitinka arba (esant
slinkties veiksmažodžiams) į kurią einama, judama, slenkama;
2.2. rodantys vietą, iš kurios, nuo kurios yra kas kilimo, iš kurios, nuo
kurios vyksta, plinta veiksmas;
2.3. žymintys vietą kaip ribą, nuo kurios arba iki kurios vyksta veiksmas;
2.4. žymintys veiksmo kryptį, linkmę;
2.5. rodantys kelią.
3. Laiko:
3.1. žymintys laiką, matą:
		
3.1.1. žymintys dabartį;
		
3.1.2. žymintys praeities reikšmę;
		
3.1.3. žymintys bendresnes laiko sąvokas;
		
3.1.4. žymintys pradinį ar galinį momentą, ar laiko tarpą;
		
3.1.5. rodantys dienas;
		
3.1.6. rodantys paros tarpus;
		
3.1.7. nusakantys tarpus pagal gamtos reiškinius;
		
3.1.8. turintys metų ar metų laikų reikšmę;
3.2. žymintys laiko trukmę ar ribą:
		
3.2.1. rodantys, kiek laiko kas trunka, yra;
		
3.2.2. žymintys, nuo kol iki kol kas trunka;
		
3.2.3. rodantys, kuriam laikui praėjus kas yra;
3.3. turintys veiksmo dažnumo reikšmę;
3.4. žymintys, kuriam laikui kas yra.
4. Priežasties.
5. Tikslo.
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Pateikiama daugybė pavyzdžių (plačiau žr. ten pat: 429‒474). Aptariamas ir
prieveiksmių laipsniavimas (žr. ten pat: 474tt).
Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje prieveiksmio skyrelis žymiai sutrumpintas, nepateikiama nieko naujo, nežymiai pakeistos formuluotės. Trumpai
aptariamos prieveiksmių sandaros ypatybės, prieveiksmių laipsniavimas, kirčiavimas, prieveiksmių reikšmės (atsisakyta būdo kiekybinių dalijamųjų prieveiksmių, išskirtas laiko prieveiksmių, pasakančių įvairius oro būvius, tipas).
Atskirai aptariami priesagos -i(ai) ir priesagos -yn prieveiksmiai (plačiau žr. Ambrazas, red., 1996: 410‒431).
Angliškai išleistoje Lietuvių kalbos gramatikoje be būdo, vietos, laiko, priežasties ir tikslo prieveiksmių išskirta ir modalinių prieveiksmių grupė. Nurodoma,
kad „modal adverbs express the speaker’s assessment of the content of a statement. They may express modality ranging from certainty to greater or lesser
doubt and supposition“ (Ambrazas, ed., 1997: 393). Išvardyti tokie prieveiksmiai: tikrai, greičiausiai, būtinai, neišvengiamai, tikriausiai, veikiau(siai), verčiau,
apskritai, paprastai, pirmiausiai.
Dabar trumpai 2, 3 ir 4 schemomis pristatysiu įvairius prieveiksmių skirstymus, pateikiamus užsienio mokslinėje literatūroje.

2 SC H EM A .

Prieveiksmių / aplinkybių tipai pagal P. Ramatą ir D. Riccą (1998) (žr.
Holvoet, Pajėdienė 2005: 95)

aukštesnio lygmens
prieveiksmiai / aplinkybės
(high adverbs)

žemesnio lygmens
prieveiksmiai / aplinkybės
(low adverbs)

konektoriai (connecting
adverbs)

tačiau, taigi...

šnekos akto (ilokucinės)
aplinkybės (speech act
adverbs)

tiesą sakant, neperdedant,
atsiprašant...

srities aplinkybės (domain
adverbs)

logiškai žiūrint, kalbiniu
požiūriu...

propozicijos aplinkybės
(propositional adverbs)

galbūt, tikriausiai...

įvykio aplinkybės (event
adverbs)

čia, vakar, dažnai,
tradiciškai...

predikato aplinkybės
(predicate adverbs)

greitai, sumaniai...
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3 SC H E M A.

Įvairių autorių prieveiksmių skirstymas, pateikiamas Th. Ernsto (2001: 10)

[SPEECH ACT

[PROPOSITION

[EVENT

CP

IP

VP?
subjectoriented

speaker-oriented
conjunct

disjunct
Ad-S

frame
framing
obviously
frankly
probably

4 SC H EM A .

a.

b.
c.
d.

proposition

[EVENTINTERNAL ] ] ] ]
VP
manner
process-adjunct

Ad-VP

Ad-V

event

process

clausal negative time
willingly
still
happily
always
necessarily
often

aspectual
almost
completely

Jackendoff
(1972)
Quirk et al.
(1972)
McConnellGinet (1982)
Frey & Pittner
(1999)
Various works
EXAMPLES

Th. Ernsto prieveiksmių skirstymas (2001: 9)

predicational
speaker-oriented: frankly, maybe, luckily, obviously
subject-oriented: deliberately, stupidly
exocomparative: similarly
event-internal: tightly, partially
domain: mathematically, chemically
participant: on the wall, with a bowl, for his aunt
functional
time-related: now, for a minute, still
quantificational: frequently, again, precisely
focusing: even, just, only
negative: not
clausal relations: purpose, causal, concessive, conditional, etc.

3. Kaip žinia, lietuvių kalbos trinariuose modeliuose neutrali ir bendrinėje
kalboje vyraujanti tvarka yra SVO, pvz.: Jonas valgo obuolį. Nors pragmatiniais
sumetimais visi šio sakinio žodžiai gali užimti bet kurią sakinio vietą (taisyklingi gali būti visi šeši šio sakinio variantai). Taigi galima teigti, kad lietuvių
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kalbos žodžių tvarka yra laisva13, ji daugiausia priklauso nuo žodžių prasminių santykių sakinyje, nuo aktualiosios skaidos, konteksto, sąlygojama situacijos, noro išryškinti ir pabrėžti tam tikras sakinio dalis (žr. daugiau Ambrazas,
red., 1996: 645tt; Ambrazas 2006: 66tt). Kaip jau buvo minėta, Lietuvių kalbos gramatikos ir Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos skyriuose pateikiamas
prieveiksmių apibrėžimas (žr. Ulvydas, red., 1971: 425; Ambrazas, red., 1996:
410), nurodoma, kad prieveiksmiai gali rodyti veiksmažodžiu išreikšto veiksmo
ar būsenos kokybinį bei kiekybinį požymį (gražiai dainuoja, sunkiai sirgo, daug
rašoma, mažai miegame), būdvardžiu išreikštos ypatybės kokybinį ar kiekybinį
požymį (šviesiai pilkas, truputį didesnis), būdvardžiu ar prieveiksmiu išreikštos
būsenos kiekybinį požymį (nepaprastai šalta, pakankamai gerai), veiksmažodžiu
išreikšto veiksmo ar būsenos aplinkybes (važiuok namo, rytoj akėsime, kasnakt
sapnuoju, jis tyčia pasikvietė), tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, antraštėse) prieveiksmiai gali šlietis net prie daiktavardžių, plg.: Vilnius šiandieną; Mūsų kaimas
vakar (rytoj); aptariami prieveiksmių laipsniavimas ir kirčiavimas, semantiniai
prieveiksmių tipai, bet jų vieta sakinyje neaptariama (žr. Ulvydas, red., 1971:
425–538; Ambrazas, red., 1996: 410–431). Šiek tiek informacijos galima rasti
skyriuje apie žodžių junginio dėmenų tvarką. Ten nurodoma, kad „prieveiksmių neutrali ir vyraujanti vieta – prieš veiksmažodį“, kad „ji yra būdingiausia
būdo prieveiksmiams ir atitinkamos reikšmės linksnių formoms bei prielinksninėms konstrukcijoms bei vietos, laiko ir priežasties prieveiksmiams, neatitinkantiems vardažodžių formų“; tokie prieveiksmiai „eina po veiksmažodžio tik
turėdami pagrindinį reikšmės krūvį“ (Ambrazas, red., 1996: 653; dar žr. Ambrazas 2006: 75t). Apie kitų prieveiksmių vietą rašoma, kad ji labiau įvairuoja, o
didesnį reikšmės krūvį turintys prieveiksmiai arba nukeliami po veiksmažodžio,
arba atkeliami į sakinio pradžią (Ambrazas, red., 1996: 653t). Užsimenama ir
apie atvejus, kai sakinyje pavartojami du ar keli skirtingos reikšmės prieveiksmiai: neutraliais atvejais būdo prieveiksmiai eina betarpiškai prieš veiksmažodį,
o kiti prieveiksmiai išdėstomi prieš būdo prieveiksmius, o pabrėžiami ar su kontekstu susieti būdo prieveiksmiai gali eiti ir sakinio pradžioje prieš kitus prieveiksmius14 (Ambrazas, red., 1996: 654, Ambrazas 2006: 76). Yra atvejų, kai
prieveiksmių vieta negali būti pakeista, tai junginiai, kurių pagrindinis dėmuo
yra nelyginamoji kokybinio prieveiksmio forma, o priklausomasis – kiekybinis
13

14

Lietuvių kalboje skiriami tik keli gramatiškai apibrėžtos žodžių tvarkos atvejai, pvz.: prielinksnių
vieta prieš daiktavardžių ar įvardžių linksnius, neiginio vieta prieš neigiamąjį žodį, klausiamųjų
dalelyčių vieta sakinio pradžioje, pažymimojo sakinio šalutinio dėmens vieta po pažymimojo žodžio (žr. Ambrazas, red., 1996: 646).

Pvz.: Jis visada ramiai miega. Mes vakar tyčia ilgai laukėm. (Ambrazas, red., 1996: 654). Šuoliais jis beveik niekada nebėgdavo (Ambrazas 2006: 76).
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laipsnio bei intensyvumo reikšmės prieveiksmis, jie rodo kiekybinius santykius
(pvz.: visiškai kvailai, be galo maloniai, labai gerai), junginiai, sudaryti iš dviejų
kiekybinių prieveiksmių (pvz.: labai daug, neįtikėtinai mažai), junginiai, kurių
pagrindinis dėmuo yra aukštesniojo laipsnio prieveiksmis (pvz.: dvigubai greičiau, pastebimai trumpiau), junginiai, sudaryti iš dviejų kokybinių prieveiksmių,
rodantys pažymimuosius santykius (pvz.: tamsiai mėlynai, žaibiškai greitai, pasakiškai gražiai) (plačiau žr. Valiulytė 1976: 271tt). Tokie atvejai neįtraukti į
lietuvių kalbos dviejų prieveiksmių vartojimo sakinyje aprašą.
Iš to, kas pasakyta, akivaizdu, kad lietuvių kalboje prieveiksmis gali būti pavartotas įvairiose pozicijose. Taigi, nustatant lietuvių kalbos prieveiksmių hierarchiją, atsižvelgiama į dažniausiai vartojamą, įprastesnę, neutralią prieveiksmių tvarką sakinyje.
4. Visiškai palyginti Cinque’ės universaliosios hierarchijos su prieveiksmių vartojimu lietuvių kalboje neįmanoma dėl kelių priežasčių. Pirma, ne visi
Cinque’ės pateikiami prieveiksmiai lietuvių kalboje laikomi prieveiksmiais ir
sakinyje atlieka aplinkybės funkciją. Pavyzdžiui, Cinque’ės hierarchijos pačiame viršuje nurodomi šnekos akto (nurodomas prieveiksmis frankly) ir vertinimo (nurodomas prieveiksmis fortunately) prieveiksmiai – juos lietuvių kalboje
atitiktų žodžiai atvirai, nuoširdžiai, laimei. Lietuvių kalboje žodis laimei laikomas įterpiniu (pavyzdžiui, Ambrazas, red., 1996: 641t), pvz.:
(1) Laimei ar nelaimei, jausmai keičiasi, bėgant laikui. (http://www.sveikatossodas.lt/index.php?lang=1&sid=280&tid=780)
(2) Laimei, dažniausiai tai vyksta per atostogas. DLKT
Plg. su Vytauto Ambrazo nuomone angliškai išleistoje gramatikoje: „žodis
laimei vartojamas labai panašiai kaip modalinis prieveiksmis“ (Ambrazas, red.,
1997: 394), ir Axelio Holvoeto bei Jūratės Pajėdienės nuomone, kad „tam tikri
abstrakčių daiktavardžių naudininkai, reiškiantys subjektyvų įvykio vertinimą,
artėja prie sakininių prieveiksmių“ (Holvoet, Pajėdienė 2005: 104), pateikiamas
toks pavyzdys: Laimei vairuotojas laiku sustabdė ir avarijos buvo išvengta. Autorės nuomone, žodžiai laimei / nelaimei nelaikytini sakininiais prieveiksmiais,
nes su jais dažnai vartojami ar gali būti pavartoti priklausomieji žodžiai, nurodantys asmenį(is), kurio(ių) požiūriu nusakomas jausminis vertinimas, pvz.:
Vasario laimei, jis antrame kurse nuo aistros jau buvo laisvas (Ambrazas, red.,
1996: 642), o tai nėra būdinga „tikriesiems“ prieveiksmiams. Be to, sakinyje jie
visada yra išskiriami kableliu(iais), kas yra būdinga įterpiniams.
Žodžiai atvirai ir nuoširdžiai, pavartoti vieni sakinyje, atlieka būdo prieveiksmio funkciją, o ne šnekos akto, pvz.:
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(3) „Nebeprisimenu, ką ten rašiau“, – apie ką tik išėjusią esė knygą klausinėjamas atvirai prisipažino M. Vilutis. (http://www.veidas.lt/
pokalbiai-apie-laime-arba-uz-ka-mirusiesiems-stato-paminklus)
(4) Štai moterys nori atvirai ir dažnai kalbėti apie savo jausmus. (http://
www.jw.org/lt/leidiniai/zurnalai/wp20110801/rodykite-sutuoktiniuipagarba/)
(5) Pirmiausia atvirai, nuoširdžiai, neapsimetinėdama pasikalbėk su juo.
DLKT
Kad įgytų šnekos akto funkciją, šie žodžiai turėtų būti pavartoti su padalyviu,
bet tokiu atveju jie būtų traktuotini kaip įterptiniai žodžių junginiai, pvz.: Atvirai kalbant, man nusibodo mulkint žmones (Ambrazas, red., 1996: 643). A. Holvoeto ir J. Pajėdienės nuomone, tokios aplinkybės „komentuoja arba vertina ne
aptariamą įvykį arba situaciją, o patį aptariamo dalyko formulavimą, pasirenkamą raiškos formą“ (Holvoet, Pajėdienė 2005: 104). Jų teigimu, „lietuvių kalboje specialių prieveiksmių, reiškiančių vertinamąsias aplinkybes, praktiškai nėra:
dažniausiai vartojami įterpiniai“ (ten pat).
Cinque’ės hierarchijos apačioje nurodytas Asppl.completive prieveiksmis tutto (lie.
visi) lietuvių kalboje laikytinas antriniu predikatyvu, depiktyvu. Tokie įvardžiai,
kaip vienas, visas, pats, laikytini depiktyvais, nes jie aiškiai parodo orientaciją į
pagrindinio predikato argumentą, yra derinami su savo derinimo davikliais, taip
pat dėl to, kad jie yra laisvieji modifikatoriai ir kad jais reiškiama savybė aktuali
pagrindinio veiksmo metu (daigiau žr. Čižik-Prokaševa 2011: 94 ir ten nurodomą literatūrą). Pvz.:
(6) Bet apskritai mes turbūt visi pernelyg daug galvojame apie tuos… DLKT
(7) -Tai gal, tete, tu atvažiuok, iškepk ir mes visi pavalgysim? DLKT
Lietuvių kalboje Asppl.completive atvejus greičiausiai galėtų perteikti sakiniai su
prieveiksmiais kartu, drauge15, pvz.:
(8) Kai pasakiau tėvams, ką ketinu toliau veikti, ilgai kartu svarstėme visus
mano pasirinkimo „už“ ir „prieš“. DLKT
(9) Tas sugižęs tipas kažkada drauge su manimi tarnavo Mogiliove prie Dniepro, tik aš Tolimosios aviacijos pulke, jis – sekretčikų kuopoje, šimtąkart
svarbesniame dalinyje. DLKT
(10) -Mes pasivaikščiotume ir gal kartu surastume tą prakeiktą IŠĖJIMĄ IŠ
ZOOLOGIJOS SODO! DLKT
15

Apie tai, kad ir prieveiksmiai gali eiti sakinyje antriniais predikatyvais žr. Vaičiulytė-Semėnienė
2012.
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A. Holvoetas ir J. Pajėdienė tokius žodžius kaip turbūt, gal, veikiausiai, neabejotinai, tikrai laiko episteminiais prieveiksmiais, jais išreiškiamas tikrumo arba tikimybės laipsnis (žr. Holvoet, Pajėdienė 2005: 102). Tokie prieveiksmiai
modifikuoja ne sakinio predikatą, o visą sakinį. „Tai, kad sakinio aplinkybės
dažnai turi įterpinių formą, rodo, kad pirminė kalbamų reikšmių raiškos forma
yra sudėtinės konstrukcijos su aukštesnius predikatus reiškiančiais veiksmažodžiais, predikatyvais ir pan. Apvertus predikatų hierarchiją, atsiranda modifikatorių poziciją užimančios sakinio aplinkybės; tarpinė grandis tarp šių raiškos
formų yra įterpinys (Holvoet, Pajėdienė 2005: 107). Kaip jau buvo minėta, angliškai parašytoje Lietuvių kalbos gramatikoje tokie žodžiai kaip tikrai, tikriausiai,
būtinai, paprastai laikomi modaliniais prieveiksmiais (žr. Ambrazas, red., 1997:
393t). Tame pačiame skyriuje rašoma, kad, pavyzdžiui, tokių žodžių kaip galbūt ir turbūt priskyrimas prie modalinių dalelyčių dažniausiai sutartinis (žr. ten
pat: 378). A. Holvoetas ir J. Pajėdienė nurodo, kad daugelis prieveiksmių įgyja papildomų diskursinių reikšmių, tai rodo jų poslinkį dalelyčių statuso link
(žr. Holvoet, Pajėdienė 2005: 113). Jie abejoja, ar išvis galima abi kategorijas
įtikinamai atskirti, jei riba tarp jų nėra ryški (žr. ten pat: 112). Tokie žodžiai
kaip neabejotinai, tikrai, būtinai laikomi prieveiksmiais Dabartinės lietuvių kalbos
žodyne ir LKŽe. Šiame darbe žodžiai tikrai, greičiausiai, turbūt, tikriausiai, galbūt (gal), būtinai, paprastai irgi laikomi prieveiksmiais, atsižvelgiant dar ir į tai,
kad sakinyje jie dažnai gali būti pakeisti vieni kitais, ir tuo, kad jie modifikuoja
sakinio predikatą ar visą sakinį.
Visiškai palyginti Cinque’ės universaliosios hierarchijos su prieveiksmių vartojimu lietuvių kalboje neįmanoma ir dėl to, kad kai kuriuos dviejų prieveiksmių pavartojimo pavyzdžius teko atmesti, nes juose vienas prieveiksmis modifikuoja kitą, pvz.:
(11) Karvių globėja paprastai laikoma karvių Maršavinia (govju Mār-šaviņa),
nors iš liaudies dainų to negalima visiškai tikrai nustatyti. DLKT
(12) Jai suteikiami įvairūs vaidmenys: dantų gydytojos, mamos, manekenės, šokėjos, mokytojos ir netgi astronautės, bet turbūt dažniausiai ji – puošni
princesė ar fėja, kurios grožiui niekas neprilygsta. (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-12-28-egle-kuraite-zicke-zaislai-ar-tevai-kasgeriau-aukleja-vaikus/111956/print)
(13) Nežinau, kuo baigėsi buto istorija, bet mes jau tyčia palikdavome neužvertą
redakcijos langą, pro kurį Paulius įlįsdavo, o rytą anksti, kol dar nepasirodydavo valytoja, tyliai pasišalindavo. DLKT
(14) Ten mokytojas beveik būtinai turėjo laikytis elementoriaus tvarkos, pagrįstos tam tikru metodiniu nuoseklumu. DLKT
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(15) Priminsime, kad žlugus socialistiniam lageriui Bulgariją beveik iki šiol
valdė buvę komunistai. DLKT
Tokie modifikavimo atvejai neįtraukti į lietuvių kalbos dviejų prieveiksmių
vartojimo sakinyje aprašą.
Abejonių kelia Cinque’ės hierarchijos apatinė dalis, kurioje pateikiami keturi
jau aukščiau paminėti hierarchijoje prieveiksmių tipai (1 schemoje jie pažymėti apatiniu indeksu (II)). Jeigu tas pats prieveiksmis gali būti pavartotas keliose
pozicijose, iškyla klausimas dėl patikimumo iškeliant jį į viršutines hierarchijos
gretas (1 schemoje jie pažymėti apatiniu indeksu (I)).
Visiškai palyginti Cinque’ės universaliosios hierarchijos su prieveiksmių vartojimu lietuvių kalboje neįmanoma dar ir dėl to, kad ne visi Cinque’ės pateikiami prieveiksmiai lietuvių kalbos sakiniuose gali būti pavartoti kartu viename
sakinyje (pavyzdžiui, Aspretrospective prieveiksmiai (lie. prieveiksmis ką tik) negali
eiti viename sakinyje su Aspproximative prieveiksmiais (lie. prieveiksmis netrukus),
Modirrealis prieveiksmiai (lie. prieveiksmiai galbūt) negali eiti viename sakinyje su
Modnecessity prieveiksmis (lie. prieveiksmis būtinai)), dėl to neįmanoma nustatyti
jų tvarkos sakinyje. Toliau plačiau aptarsiu visus Cinque’ės išvardijamus atvejus,
aprašysiu ne tik gretimai hierarchijoje nurodomų prieveiksmių porų eilės tvarką
vienas kito atžvilgiu (kaip tai daro pats Cinque ir kiti kalbininkai, pavyzdžiui, St.
Wilsonas ir A. P. Sayginas (2001), A. Bhatia 2006, E. Zymanas (2011–2012)),
bet ir visų prieveiksmių vietą vienas kito atžvilgiu (įmanomos 253 dviejų prieveiksmių kombinacijos), pateiksiu visų rastų porų pavyzdžius.
5. Daug lietuvių kalbos prieveiksmių vartojami taip, kaip nurodo Cinque savo knygoje (žr. toliau A skyrių). Esama atvejų, kai lietuvių kalbos prieveiksmiai
vartojami atvirkštine tvarka (žr. toliau B skyrių). Kaip jau minėjau, nemažai yra
tokių atvejų, kai du prieveiksmiai nėra pavartojami kartu viename sakinyje, todėl neįmanoma nustatyti jų tarpusavio tvarkos (žr. toliau D skyrių). Bet daugiausia yra tokių atvejų, kai tie patys prieveiksmiai gali būti pavartoti ir viena, ir
kita tvarka (žr. toliau C skyrių).
A. Šiame skyriuje aptariamos prieveiksmių, kurie eina viename sakinyje,
tvarka, kurią nurodė Cinque savo hierarchijoje, poros16. Pavyzdžiui, netikrumo
16

Buvo rasta ir sakinių, kuriuose pavartoti trys ar net keturi prieveiksmiai, pvz.:
1. Dažnai jis kalba turėdamas informaciją, o kartais galbūt tikrai reikėtų pirma informuoti komisiją,
ir tada bendromis pastangomis imtis atitinkamų priemonių. DLKT
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prieveiksmiai ir būtinumo prieveiksmiai: netikrumo prieveiksmis sakinyje vartojamas prieš būtinumo prieveiksmį, kaip yra 16 sakinyje:
(16) Ar tikrai tau būtinai reikia susitvarkyti kambarį? (http://www.valtininkas.
lt/klausimai/kaip-atrasti-savyje-energijos-atlikti-bet-koki-veiksma)
Priešinga tvarka neįmanoma:
(17) * Ar būtinai tau tikrai reikia susitvarkyti kambarį?
Vadinasi, gauname Moodevidential > Modnecessity. Panašiai elgiasi ir šios poros:
1. Netikrumo prieveiksmiai ir greitumo prieveiksmiai: Moodevidential >
Aspcelerative, pvz.:
(18) Kita versija teigia, kad vokiečiai apsigalvojo dėl Lietuvių komiteto
Gardine pastangų, greičiausiai skubiai ir drąsiai veikiant pačiam
Komiteto pirmininkui Viktorui Kurgonui. (http://www.punskas.pl/
leidykla/zaliojoj%20rikiuotej/zaliojoj%20rikiuotej.pdf)
2.

Netikrumo prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Moodevidential >
Aspgeneric, pvz.:
(19) Aš tikriausiai kaip paprastai vilkėsiu juodą švarką, kelnes ir baltus marškinius, o plaukus glotniai sušukuosiu aukštyn ir sutepsiu žele.
DLKT

3.

Tikimybės prieveiksmiai ir nerealumo prieveiksmiai: Modepistemic >
Modirrealis, pvz.:
(20) Taip, turbūt gal ir būtų galima padaryti, kad balsuotume už penkis
deputatus, jeigu nebūtų jų daugiau. DLKT

4.

Tikimybės prieveiksmiai ir greitumo prieveiksmiai: Modepistemic >
Aspcelerative, pvz.:
(21) Juk jei mane taip paguldytų į karstą, turbūt bemat ir numirčiau iš
baimės. DLKT

2. Sužinai įvairių dalykų, ko paprastai galbūt niekada nesužinotum ir net apie tai nepagalvotum.
(http://www.vdusa.lt/2014/09/10/triju-merginu-minciu-sukuryje/)
3. Likusi pustuštė ligoninė netrukus jau vėl buvo perpildyta. DLKT
4. Žmogui, kurį mato pirmą kartą gyvenime, kurio visai nepažįsta ir kurio tikriausiai netrukus jau
niekad nebematys. DLKT
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5.

Tikimybės prieveiksmiai ir baigtumo prieveiksmiai: Modepistemic >
Aspterminative, pvz.:
(22) Turbūt jau niekam nereikia pasakoti apie kultinį serialą „Breaking
Bad“ ir jo herojų gaminamus mėlynos spalvos metamfetamino kristalus. (http://www.laikas.lt/lt/paieska/Daikt%C5%B3+pusry%C4%8Diai)

6.

Būtojo laiko prieveiksmiai ir dažnumo prieveiksmiai: Tpast > Aspfrequentative,
pvz.:
(23) Nors kadaise dažnai tekdavo vykti į susitikimus su rusų kosmonautais ir klausytis jų įspūdingų pasakojimų: „Iš tikrųjų visa tai įdomu
buvo dėl žinių, bet kad pati būčiau galvojusi ir svajojusi apie kelionę į
kosmosą, tai tikrai ne“, ‒ šypsosi moteris. (http://www.respublika.
lt/lt/naujienos/mokslas/mokslas /planetariumo_direktore_neabejinga_marsui/,print.1)

7.

Būtojo laiko prieveiksmiai ir valios prieveiksmiai: Tpast > Modvolitional,
pvz.:
(24) Parke, kur kadaise tyčia iš arti įžūliai fotografavau moterį, vedžiojančią šunį prie užrašo „šunis vedžioti draudžiama“, auga daug spalvingų gėlių ir keletas žmonių deginasi. (http://www.diavarepeckaite.
com/tag/budapestas/)

8.

Būtojo laiko prieveiksmiai ir artimumo prieveiksmiai: Tpast > Aspproximative,
pvz.:
(25) …nors ir šuniškos ten sąlygos, bet ramino ta mintis, kad jis kažkada
greitai pasibaigs. (http://www.artundersuit.lt/pokalbis-su-ieva-pabuvusia-ir-psichologes-ir-direktores-ir-interjero-ir-drabuziu-dizaineres-ir-stilistes-ir-kino-rezisieriaus-asistentes-kailyje/)

9.

Būtojo laiko prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Tpast > Aspgeneric,
pvz.:
(26) Kartą kaip paprastai sėdėjo ant sofos apsikabinę, ir tuo metu įėjo
Virkontas. DLKT

10. Būtojo laiko prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Tpast >
Aspprospective, pvz.:
(27) Būtent dėl šių savybių jis buvo kažkada beveik išvogtas iš Karinių
jūrų pajėgų vyriausiojo štabo žvalgybos valdybos, sėkmingai ir ramiai
kopė karjeros laiptais KGB 1-ojoje vyriausiojoje valdyboje. DLKT
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11. Būtojo laiko prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Tpast > Aspsg.completive,
pvz.:
(28) Skaitydamas Simono knygą niekaip negali susidaryti įspūdžio, kad jo
pažiūros kažkada visiškai sutapo su Gouldo. DLKT
12. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir nerealumo prieveiksmiai: Tfuture >
Modirrealis, pvz.:
(29) Be to, mokslas reikalavo kantrybės, daugelio metų sunkaus darbo, o
tik paskui galbūt būtų davęs dvasinės ir materialinės naudos, suteikęs džiaugsmo. DLKT
13. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir greitumo prieveiksmiai: Tfuture >
Aspcelerative, pvz.:
(30) Sustingo kelias sekundes tarpduryje ir paskui vėl greitai grįžo atgal
ir prisiglaudė prie sienos. DLKT
14. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir pirmumo prieveiksmiai: Tfuture > Tanterior,
pvz.:
(31) Šitaip dirbdami ir šitaip po to darbo rytais pasilinksmindami mes,
kaip jau minėjau, sulaukėme anųjų tarybinių tankų; paskui jau
matėme juos dažnai... DLKT
15. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir baigtumo prieveiksmiai: Tfuture >
Aspterminative, pvz.:
(32) Kartais man atrodo, kad tiktai mirusieji viską ir paaiškina - po to
daugiau nebekyla jokių klausimų, ir niekas nieko nekalba. DLKT
16. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir tęstinumo prieveiksmiai: Tfuture >
Aspcontinuative, pvz.:
(33) – Na, pažadėk, kad po to vis dar kalbėsiesi su manimi. – Pažadu, –
ištariau ir pasijutau gana nepatogiai. DLKT
17. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Tfuture >
Aspgeneric, pvz.:
(34) Po to jau, kaip paprastai, sekmadienio pusryčiai ir vakarienė namie.
(http://antologija.lt/text/jurgis-savickis-noveles/40?lang=en)
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18. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Tfuture >
Aspprospective, pvz.:
(35) Kadaise Irma buvo labai artima, tik paskui beveik nebebendravome.
DLKT
19. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Tfuture >
Aspsg.completive, pvz.:
(36) Bekas sulėtino žingsnį, o paskui visai sustojo. DLKT
20. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Tfuture > Voice,
pvz.:
(37) Kai atėjo į valdžią Gomulka, lenkai pasinaudojo atšilimu ir tiek užverbavo žmonių, kad paskui gerai gyveno. DLKT
21. Nerealumo prieveiksmiai ir pasikartojimo prieveiksmiai: Modirrealis >
Asprepetetive, pvz.:
(38) Pailsėjęs gal vėl rašytų, bet nerašys, nes viską jau parašė. DLKT
22. Nerealumo prieveiksmiai ir pirmumo prieveiksmiai: Modirrealis > Tanterior,
pvz.:
(39) Jei ne tie konkursai, Vilius gal jau būtų ją prisijaukinęs. DLKT
23. Nerealumo prieveiksmiai ir baigtumo prieveiksmiai: Modirrealis >
Aspterminative, pvz.:
(40) Net jei galėtų būti taip pat gražu, net jeigu kas nors dar būtų įmanoma, tai gal jau nė nenorėčiau, nes nereikia būti godžiai, negalima
užgožti laimingos dienos dar laimingesne. DLKT
24. Nerealumo prieveiksmiai ir tęstinumo prieveiksmiai: Modirrealis >
Aspcontinuative, pvz.:
(41) Jeigu ne Eva, gal iki šiol nebūčiau nuėjus. DLKT
25. Nerealumo prieveiksmiai ir artimumo prieveiksmiai: Modirrealis >
Aspproximative, pvz.:
(42) O gal netrukus būtų pastebėtas kitas vaikinas, gimęs dar stipresnis
jausmas, kuris nesibaigtų tokiu nusivylimu. DLKT
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26. Nerealumo prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Modirrealis > Aspdurative,
pvz.:
(43) Tie „tikrieji“ gal trumpai buvo apsilankę Tėvynėje po nepriklausomybės atkūrimo, tačiau turbūt tada suprato, kad jų „tikroviškumas“
turi mažai ką bendra su Lietuvos gyvenimo… DLKT
27. Būtinumo prieveiksmiai ir greitumo prieveiksmiai: Modnecessit >
Aspcelerative, pvz.:
(44) Todėl, jei vaikui staiga ėmė stipriai skaudėti pilvą, ir skausmas nepraeina per 2 valandas, būtinai skubiai kreipkitės į gydytoją. (http://
mamoszurnalas.lt/skauda-pilva/)
28. Būtinumo prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Modnecessity > Aspdurative,
pvz.:
(45) Fraką dėvintis Dž. V. Bušas siautulingai šventė savo inauguraciją,
skubėdamas iš vieno pokylio į kitą, kur su savo žmona Laura būtinai trumpai pašokdavo. DLKT
29. Būtinumo prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Modnecessity > Voice,
pvz.:
(46) Ne veltui geri džiazmenai sako, jog norint neblogai improvizuoti, reikia būtinai gerai išstudijuoti Bacho muziką. DLKT
30. Galimybės prieveiksmiai ir greitumo prieveiksmiai: Modpossibility >
Aspcelerative, pvz.:
(47) Dabar gal ir pakels, paims tą pirštinę ir gal skubiai privatizuos kokiu nors pusiau legaliu būdu, padedant korumpuotiems departamentų
valdininkams, ir cha cha pasakys! DLKT
31. Galimybės prieveiksmiai ir retrospektyvos prieveiksmiai: Modpossibility >
Aspretrospective, pvz.:
(48) O gal ką tik įstojote į universitetą ir norite pasidžiaugti verdančiu
naktiniu gyvenimu, ekskursijomis po naktinį senamiestį ir veidų
gatvėse įvairove? (http://www.delfi.lt/pilietis/temos/ir-stai-as-didmiestyje-studento-gyvenimas-atvirai.d?id=65824032)
32. Galimybės prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Modpossibility >
Aspprospective, pvz.:
(49) Aš norėčiau galbūt beveik pritarti J.Beinorto pasakytai nuomonei.
DLKT
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33. Įprastumo prieveiksmiai ir absoliutumo prieveiksmiai: Asphabitual >
Aspperfect, pvz.:
(50) Mums paprastai visada trūksta laiko. DLKT
34. Įprastumo prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Asphabitual > Aspdurative,
pvz.:
(51) Prekybos kompanijos paprastai trumpam pasiskolina lėšų, už jas
įsigyja įvežamų prekių, jas per du–tris mėnesius realizuoja, grąžina
kreditą ir uždirba iš prekių kainų skirtumo. DLKT
35. Įprastumo prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Asphabitual >
Aspprospective, pvz.:
(52) Keikdamasis Julius dar pasisukiojo gatvėmis, bet keleivių atgalinei
kelionei jis paprastai beveik nerasdavo. DLKT
36. Įprastumo prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Asphabitual >
Aspsg.completive, pvz.:
(53) Pigūs akiniai nuo saulės paprastai visai neturi apsauginio filtro, tik
tamsius stiklus. DLKT
37. Įprastumo prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Asphabitual > Voice,
pvz.:
(54) Patologinis lūžimas paprastai gerai sugyja. DLKT
38. Pasikartojimo prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Asprepetetive >
Aspprospective, pvz.:
(55) Ji sunkiai atsirėmė į mane ir, atrodo, vėl beveik užmigo, net nepriėjusi savo kajutės. DLKT
39. Dažnumo prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Aspfrequentative >
Aspdurative, pvz.:
(56) Aš turiu kavinukę Šilkmedžių gatvėje, bet popietėmis kartais trumpam ateinu čia. DLKT
40. Dažnumo prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Aspfrequentative >
Aspprospective, pvz.:
(57) Rimta diskusija tarp projekto autorių ir komitetų narių dažnai beveik neužsimezga. DLKT
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41. Dažnumo prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Aspfrequentative >
Aspsg.completive, pvz.:
(58) Sunkesnių už helį atomų visiškai nedaug, todėl jų rekombinacinės
linijos labai silpnos, dažnai visai nesusekamos. DLKT
42. Dažnumo prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Aspfrequentative > Voice,
pvz.:
(59) Jūsų vidinis balsas dažnai gerai pataria, tačiau ne itin noriai į jį
įsiklausote. DLKT
43. Valios prieveiksmiai ir greitumo prieveiksmiai: Modvolitional > Aspcelerative,
pvz.:
(60) Aš tyčia lėtai gurkšnojau arbatą, retkarčiais pažvelgdamas į šeimininkę... DLKT
44. Valios prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Modvolitional > Aspdurative,
pvz.:
(61) - O kur dabar šitas skulptorius gyvena? - moteris tyčia ilgai ieškojo
pinigų, kad galėtų dar daugiau paklausinėti. DLKT
45. Valios prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Modvolitional > Aspsg.completive,
pvz.:
(62) Laidas ėjo į siurblį!!! Netyčia visai nutraukiau =]]] (http://forumai.
bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=30014&sid=0a44a90bc74db858111280b828acb18a&view=print)
46. Greitumo prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Aspcelerative > Aspdurative,
pvz.:
(63) Panašumų yra dar daugiau: Darbo partijos lyderis Viktoras šiandien
išvykęs į komandiruotę Rusijoje, o „Rubikon“ partijos lyderį Artūrą
tuomet reikalai buvo prispyrę skubiai trumpam emigruoti į Varšuvą. (http://racas.lt/kas-lietuvoje-siandien-zino-daugiausiai/)
47. Pirmumo prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Tanterior > Aspgeneric,
pvz.:
(64) Be to, jis, aišku, jau bus perdažęs mano gyvulius kaip paprastai.
DLKT
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48. Tęstinumo prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Aspcontinuative >
Aspprospective, pvz.:
(65) Supratau, kad niekada negalėsiu šitaip dainuoti, todėl iki šiol beveik
nedainuoju. DLKT
49. Tęstinumo prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Aspcontinuative >
Aspsg.completive, pvz.:
(66) Net deguonies aparatų, kurių turime 12 ir kurių iki šiol visiškai
užtekdavo, pritrūko. DLKT
50. Tęstinumo prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Aspcontinuative >
Aspgeneric, pvz.:
(67) Dėl stiprių konservatyvių lietuviškų tradicijų menas viešosiose erdvėse vis dar įprastai suvokiamas kaip tam tikrų pastatų puošimas ar
politikos temų iliustravimas. DLKT
51. Absoliutumo prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Aspperfect >
Aspprospective, pvz.:
(68) Minkštimas, priešingai, yra visada beveik toks pat – baltas, sultingas ir gaivinantis. (http://www.granini.lt/lt_lt/atrask-m-s-prekinzenkla/273/)
52. Absoliutumo prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Aspperfect >
Aspsg.completive, pvz.:
(69) Gydymas gliukokortikosteroidais ne visada visiškai pašalina ligos
simptomus. DLKT
53. Retroskeptyvos prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai:
Aspretrospective > Aspprospective, pvz.:
(70) Boras gulėjo negyvas viršutiniame Dožų rūmų aukšte ir ji pati ką tik
vos liko gyva? DLKT
54. Artimumo prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Aspproximative>
Aspdurative, pvz.:
(71) Netrukus jis trumpam stabtelėjo savo draugo namuose ir pranešė,
kad pateko į avariją. (http://www.alietuvis.com/index.php/component/k2/item/766-nuo-jav-teisesaugos-besislapstes-nusikaltelis-lenkas-sugrazintas-i-cikaga)
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55. Artimumo prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Aspproximative >
Aspprospective, pvz.:
(72) Vasilijus netrukus beveik pakeitė Vytautui sūnų, kurio jis taip ir
nesulaukė. DLKT
56. Artimumo prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Aspproximative >
Aspsg.completive, pvz.:
(73) Moteriškės greitai visai nustos gimdžiusios ir vežimėliuos vežios
pudelius! DLKT
57. Artimumo prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Aspproximative > Voice,
pvz.:
(74) Rezultatai pranoko lūkesčius: netrukus gerai žinojau kainas...
DLKT
58. Trukmės prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Aspdurative > Aspsg.completive,
pvz.:
(75) „Reikia trumpam visiškai izoliuoti save nuo pasaulio, kad kasdieniškiausi įvykiai pasirodytų besą nauji, ir nežinoti, ir šitaip atskleisti
jų tikrąją esmę“. DLKT
59. Trukmės prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Aspdurative > Voice, pvz.:
(76) - Kodėl žudei vien senukus? - Jiems per ilgai gerai klojosi ir jie buvo
pilni nuodėmių, tėve. Padariau tai vardan Dievo. DLKT
60. Būdingumo prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Aspgeneric >
Aspprospective, pvz.:
(77) Tu kaip visada beveik nešokai, tik paryčiais paklausei: Meile, eisim
į beržyną? DLKT
61. Pilnumo prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Aspsg.completive > Voice,
pvz.:
(78) Tai buvo primityvus būdas samprotauti ir vertinti daiktus, kuris buvo
jam visiškai gerai suprantamas. DLKT
Apibendrinta statistika pateikiama 1 lentelėje.
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Kaip matyti lentelėje, lietuvių kalboje du prieveiksmiai vartojami pagal
Cinqueʼės hierarchiją gana dažnai: tokie atvejai sudaro trečdalį visų rastų pavyzdžių (iš viso 62 atvejai). Dažniausiai pagal šią tvarką vartojami Aspprospective
(11 atvejų iš 23 galimų) ir Aspsg.completive (10 atvejų iš 23) prieveiksmiai, kiek rečiau – Tfuture ir Aspdurative (po 9 atvejus) prieveiksmiai. Kiti prieveiksmiai pagal
Cinqueʼės nustatytą tvarką vartojami dar rečiau. Toks vartojimas yra gan pabiras.
Vartojimo panašumų nepasitaiko net tarp prieveiksmių, pateiktų lentelėje greta,
todėl negalime teigti, kad toks vartojimas lemiamas semantikos.
B. Šiame skyriuje aptariamos prieveiksmių, kurie eina viename sakinyje
priešinga tvarka, nei nurodyta Cinque’ės hierarchijoje, poros. Pavyzdžiui, būtinumo prieveiksmiai ir galimybės prieveiksmiai: būtinumo prieveiksmis sakinyje eina po galimybės prieveiksmio, kaip parodyta sakinyje (79):
(79) Ar galima tiksliai sužinoti, kiek metų gyvensi su mylimu žmogumi, o gal būtinai reikės skirtis? Pasirodo, kad galima. (http://www.delfi.lt/gyvenimas/
meile/zmogaus-smegenys-lemia-meiles-jega.d?id=8754027)
Atvirkštinė tvarka neįmanoma:
(80) * Ar galima tiksliai sužinoti, kiek metų gyvensi su mylimu žmogumi, o būtinai gal reikės skirtis?
Vadinasi, gauname Modpossibility > Modnecessity. Panašiai elgiasi ir šios poros:
1. Netikrumo prieveiksmiai eina po nerealumo prieveiksmių: Modirrealis >
Moodevidential, pvz.:
(81) Gal iš tiesų įkurti instituciją, kuri koordinuotų, kuri galvotų kaip
atsakyt? - Aš manau. Kad galbūt tikrai nereikėtų užsiimt vėl naujų
institucijų kūrimu. DLKT
2.

Netikrumo prieveiksmiai eina po retrospektyvos prieveiksmių:
Aspretrospective > Moodevidential, pvz.:
(82) Ką pamanytum, jei staiga dingtų daiktas, kuris ką tik tikrai buvo
savo vietoje? DLKT

3.

Būtinumo prieveiksmiai eina po įprastumo prieveiksmių: Asphabitual >
Modnecessity, pvz.:
(83) Penktadieniais, kai ateina tėvai, dažniausiai būtinai prašau jų
dalyvauti pamokoje. Tai vaikams labai svarbu. DLKT

4.

Būtinumo prieveiksmiai eina po būdingumo prieveiksmių: Aspgeneric >
Modnecessity , pvz.:
(84) Prisimintina ir tai, jog kiekvieno pasisakymo, pamokslo pabaigoje
popiežius paprastai būtinai paminėdavo Švč. M. Mariją, kreipda-
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vosi į ją. (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-09-13-vilkaviskio-vyskupo-rimanto-norvilos-homilija-siluvoje-totus-tuus/107089)
5.

Pasikartojimo prieveiksmiai eina po dažnumo prieveiksmių: Aspfrequentative
> Asprepetetive, pvz.:
(85) Vis dėlto budistai ir nelaimėje išlikdavo atkaklūs, o kartais vėl tapdavo favoritais. DLKT

6.

Pasikartojimo prieveiksmiai eina po baigtumo prieveiksmių: Aspterminative >
Asprepetetive, pvz.:
(86) Už gautuosius pinigus tegalėjome pasiruošti žiemai, o tęsti statybą
nekonservuojant objekto, jau vėl nebeturime iš ko, - sakė E. Mačiukas. DLKT

7.

Pasikartojimo prieveiksmiai eina po tęstinumo prieveiksmių:
Aspcontinuative > Asprepetetive, pvz.:
(87) Temstant atsiranda mūsų Miuleris, iki šiol vėl kažkur lakstęs.
(http://antologija.lt/text/balys-sruoga-dievu-miskas/56)

8.

Pasikartojimo prieveiksmiai eina po retrospektyvos prieveiksmių:
Aspretrospective > Asprepetetive, pvz.:
(88) Konio tėvai, jų skyrybų planams iširus, ką tik vėl susitaikė ir todėl
ketino savo sūnų apgyvendinti pas tetą. DLKT

9.

Dažnumo prieveiksmiai eina po būdingumo prieveiksmių: Aspgeneric >
Aspfrequentative, pvz.:
(89) Įprastai seneliams mergaitę jie palieka retai – tik tuomet, kai patys
kur nors susiruošia kartu išeiti. (http://www.15min.lt/zmones/
naujiena/lietuva/viesumoje-retai-matoma-karolina-liukaityte-su-mylimuoju-arnu-jurskiu-atvyko-i-labdaros-rengini-3-461944)

10. Valios prieveiksmiai eina po absoliutumo prieveiksmių: Aspperfect >
Modvolitional, pvz.:
(90) Kuo rečiau valgydavo, tuo dažniau susiliesdavo jų rankos. Galų gale
tai tapo šeimynine tradicija - prieš pradėdami valgyti, jie visada
tyčia susiliesdavo rankomis. DLKT
Straipsniai / Articles
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11. Valios prieveiksmiai eina po retrospektyvos prieveiksmių: Aspretrospective >
Modvolitional, pvz.:
(91) - Natanas turbūt ką tik netyčia atsuko lakstydamas su savo lagaminu ir daiktais. DLKT
12. Greitumo prieveiksmiai eina po absoliutumo prieveiksmių: Aspperfect >
Aspcelerative, pvz.:
(92) Bet nors Darkosas visada greitai prisitaiko, jis negreit susigaudo.
DLKT
13. Greitumo prieveiksmiai eina po būdingumo prieveiksmių: Aspgeneric >
Aspcelerative, pvz.:
(93) Brangusis kėlėsi, vaišino jį ir nupiešė, kaip paprastai, labai greit.
DLKT
14. Pirmumo prieveiksmiai eina po artimumo prieveiksmių: Tanterior >
Aspproximative, pvz.:
(94) Taigi ji gana greitai jau žinojo, kaip ir ką įsidėti į lėkštę. DLKT
15. Baigtumo prieveiksmiai eina po artimumo prieveiksmių: Aspproximative >
Aspterminative, pvz.:
(95) Atrodo, kad pasaulyje netrukus jau nebus taip domimasi skraidančiomis lėkštėmis. DLKT
16. Baigtumo prieveiksmiai eina po trukmės prieveiksmių: Aspdurative >
Aspterminative, pvz.:
(96) Ir toliau gana liūdnai Eduardas, pakartojęs klumpė klakt, žmogelis
plapt įvaizdį, rašo: Manau, šis „malonumas“ nebe už kalnų, jo laukti
ilgai jau nebeteks. DLKT
17. Baigtumo prieveiksmiai eina po numatomumo prieveiksmių:
Aspprospective > Aspterminative, pvz.:
(97) Remiantis Roberto Perišo žmonos žodžiais, dabar sportininkas beveik jau nebemuša jos. DLKT
18. Baigtumo prieveiksmiai eina po pilnumo prieveiksmių: Aspsg.completive >
Aspterminative, pvz.:
(98) Man rodos, kad visai jau nebereikia tokių abstrakčių pranešimų.
DLKT
19. Baigtumo prieveiksmiai eina po kokybės prieveiksmių: Voice >
Aspterminative, pvz.:
(99) Trečiojo išvaizdos gerai jau neprisimenu, bet, rodos, juodbruvas,
panašus į čigoną ar kaukazietį. DLKT
Apibendrinta statistika pateikiama 2 lentelėje.
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Kaip matyti, lietuvių kalboje du prieveiksmiai vartojami priešinga tvarka nei
Cinqueʼės hierarchijoje labai retai. Dažniausiai tai pavieniai atvejai. Išsiskirtų
tik Aspterminative (6 atvejai iš 23 galimų) ir Asprepetetive (4 atvejai iš 23 galimų) prieveiksmiai. Tokio vartojimo panašumų tarp išvardytų prieveiksmių nepastebėta,
semantikos sąlygojimo nėra.
C. Šiame skyriuje aptariamos prieveiksmių poros, kurios sakinyje gali būti
pavartotos tvarka, kurią nurodė Cinque savo hierarchijoje, bei priešinga tvarka, nei nurodyta hierarchijoje. Pavyzdžiui, netikrumo prieveiksmiai ir tikimybės prieveiksmiai: netikrumo prieveiksmis sakinyje gali būti pavartotas prieš
arba po tikimybės prieveiksmio be reikšmės skirtumo, kaip parodyta 100 ir
101 sakiniuose:
(100) Kadangi pastaroji istorija turbūt tikrai nepateks į teismą, tikros
teisybės, ko gero, niekada ir nesužinosime. DLKT
(101) Aš manau, kad deputato A. Ambrazevičiaus ir deputato A. Sakalo
pasiūlymus galima būtų sujungti, ir tikrai turbūt tas balsavimas
būtų sėkmingesnis. DLKT
Vadinasi, gauname Moodevidential > / < Modepistemic. Dviem būdais vartojamos
ir šios poros:
1. Netikrumo prieveiksmiai ir būtojo laiko prieveiksmiai: Moodevidential > /
< Tpast, pvz.:
(102) Jūs nesapnuojate ir, greičiausiai, vakar nepadauginote. (http://
www.anonsas.lt/portal/categories/686/1/0/1/article/28387/fotoreportazas-skotiska-afera)
(103) - Daktare, vakar tikrai buvo stebuklingas vakaras ir naktis. DLKT
2.

Netikrumo prieveiksmiai ir būsimojo laiko prieveiksmiai: Moodevidential >
/ < Tfuture, pvz.:
(104) Kolega A. Baležentis dėl 6 straipsnio. Prašom. Kad tikrai paskui
nebūtų nereikalingų skundų. DLKT
(105) Dar vieną žiemą gal ištversiu, o paskui tikrai reikės kur nors bėgti.
DLKT

3.

Netikrumo prieveiksmiai ir galimybės prieveiksmiai: Moodevidential > / <
Modpossibility, pvz.:
(106) Tu bent sapnuoji, aš jau net nebe pamenu, kada paskutinį kartą išvys
sapnavau kažką, aišku, greičiausiai gal ir sapnuoju kažką, bet
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tiesiog nieko neatsimenu, tik man keista, kad pastoviai taip galima
neatsiminti savų sapnų. (http://www.slapcia.lt/secret7586/)
(107) Rudenį per visą Italiją nuvilniję visuotiniai streikai parodė, kad vieni
aukotis nenori, o kiti galbūt tikrai negali... DLKT
4.

Netikrumo prieveiksmiai ir įprastumo prieveiksmiai: Moodevidential > / <
Asphabitual, pvz.:
(108) O ispanų užkariautojai, ištroškę aukso, vergų ir galios tikrai dažniausiai elgdavosi visiškai nevykusiai. DLKT
(109) O jis, kad ir kaip būtų keista, dažniausiai tikrai baigiasi. DLKT

5.

Netikrumo prieveiksmiai ir pasikartojimo prieveiksmiai: Moodevidential >
/ < Asprepetetive, pvz.:
(110) Rimas dingdavo ir vėl atsirasdavo, vėl dingdavo ir darsyk atsirasdavo - vien tam, kad kuo greičiausiai vėl nusileistų į savo pragarus.
DLKT
(111) Aš ne prieš konkursus, tačiau ir vėl greičiausiai dalyvaus vienas
pirkėjas. Kam ta saviapgaulė? DLKT

6.

Netikrumo prieveiksmiai ir dažnumo prieveiksmiai: Moodevidential > / <
Aspfrequentative, pvz.:
(112) Jei laikote katę, ši greičiausiai jums dažnai atneša sumedžiotą
„grobį“. (http://www.alfa.lt/astromanija/straipsnis/11165/Augintinis-kiekvienam-Zodiakui?psl=2)
(113) Jo sustyguota biografija kartais tikrai tampa panaši į stebuklu pasibaigusią pasaką. DLKT

7.

Netikrumo prieveiksmiai ir valios prieveiksmiai: Moodevidential > /
< Modvolitional, pvz.:
(114) Kas čia? - Spintos raktas, vakar tau jis greičiausiai netyčia iškrito
iš kišenės, o aš šįryt jį radau. DLKT
(115) Bet jeigu man bent vienas žmogus pasakytų, kad aš scenoje vaidinu,
viską darau specialiai - aš specialiai tikrai nieko nedarau. DLKT

8.

Netikrumo prieveiksmiai ir pirmumo prieveiksmiai: Moodevidential > / <
Tanterior, pvz.:
(116) Ji manęs greičiausiai jau laukia apie pusvalandį prie fontano su
liūtais. DLKT
(117) Dabar jau tikrai žinojo: visi susimokę, visi prieš ją. DLKT
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9.

Netikrumo prieveiksmiai ir baigtumo prieveiksmiai: Moodevidential > / <
Aspterminative, pvz.:
(118) Manęs greičiausiai jau nebesurasit, bet viskuo pasirūpins jums
pažįstamas Benas. DLKT
(119) Čia tai jau tikrai nebuvo jokio meno, - liūdnai pratarė, jau grįžtant
namo. DLKT

10. Netikrumo prieveiksmiai ir tęstinumo prieveiksmiai: Moodevidential > / <
Aspcontinuative, pvz.:
(120) Paneigsime keletą populiariausių mitų apie meilę ir santykius, kurias
greičiausiai vis dar tiki ir tu. (http://www.manopsichologija.lt/
neitiketini-mitai-apie-santykius-kuriais-vis-dar-tiki-ir-tu)
(121) Ši Drungytės disertacija pirmiausia vertinga autobiografine medžiaga – čia yra įtraukti paties Bložės, jo aplinkos duomenys, kurie iki
šiol tikrai nebuvo žinomi. DLKT
11. Netikrumo prieveiksmiai ir absoliutumo prieveiksmiai: Moodevidential > /
< Aspperfect, pvz.:
(122) Amanda šiose vietovėse išties gerai orientavosi. Aš greičiausiai niekada nebūčiau iki čia nusigavusi. DLKT
(123) Šią tiesos dalį visada tikrai žino tik tie, kurie lygiai ir nešališkai
kreipė dėmesį į abiejų pusių argumentus ir stengėsi kuo geriau juos
suprasti. DLKT
12. Netikrumo prieveiksmiai ir artimumo prieveiksmiai: Moodevidential > / <
Aspproximative, pvz.:
(124) Šalis, kuri greičiausiai netrukus atsidurs po vandeniu, - Maldyvai.
(http://www.respublika.lt/lt/naujienos/pramogos/keistenybes/
idomus_faktai_apie_pasaulio_salis/,print.1)
(125) Todėl jis tik guodė ir drąsino savo bičiulius krikščionis tikindamas,
jog jie yra garbingi vyrai ir netrukus tikrai bus paleisti. DLKT
13. Netikrumo prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Moodevidential > / <
Aspdurative, pvz.:
(126) Nelaimėlis greičiausiai gana ilgai kamavosi, kol užduso. DLKT
(127) Man širdis trumpam tikrai sustojo... (http://www.prisimink.lt/lt/
diskusijos.forum_zinutes/117308.2851?sev=page)
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14. Netikrumo prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Moodevidential >
/ < Aspprospective, pvz.:
(128) Neandertaliečiai ir „Homo sapiens“ atstovai Europoje ir Azijoje tuo
pačiu metu greičiausiai beveik negyveno, leidžia teigti naujas tyrimas. (http://www.sos03.lt/Naujienos/Mokslas/Dvi_zmoniu_rusys_prasilenke_tarsi_laivai_naktyje)
(129) Ne, šitaip, ko gero, nebus, beveik tikrai žinojo, kad jau nebeatbėgs
pamačiusi. DLKT
15. Netikrumo prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Moodevidential > / <
Aspsg.completive, pvz.:
(130) Ją persekiojo klausimas, kuris Klausui greičiausiai visai nerūpėjo:
kaip ji pasinaudojo tik vienetams, tik išrinktiesiems pasitaikančiu
šansu pradėti gyvenimą iš naujo? DLKT
(131) Buvo visai tikrai šauniai faina ir toli gražu nešalta :}} (https://
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150936110008
436&id=161885233435)
16. Netikrumo prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Moodevidential > / <
Voice, pvz.:
(132) Tokia sakinio formuluotė skamba lyg kaltinimas jaunai mamai, o
juk ji greičiausiai gerai yra apgalvojusi savo sprendimą, kuo ir
kaip maitinti mažylį. (http://www.tavovaikas.lt/kudikis/mamos-kertele/7-frazes-kuriu-verciau-nesakykite-jaunai-mamai.
d?id=63108512)
(133) Ogi blogai tikriausiai tai, kad gyvendami nepriklausomoje valstybėje - mylimoje Tėvynėje - nepagalvojome apie labai svarbų dalyką:
užsienio poreikius. (http://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/skaitytoju_laiskai/sava_produkcija_kenkia_uzsienio_poreikiams/,print.1)
17. Tikimybės prieveiksmiai ir būtojo laiko prieveiksmiai: Modepistemic > / <
Tpast, pvz.:
(134) Vyriškis palietė jau spėjusį įšilti metalo paviršių. Taip turbūt kadaise jo tėvai ir protėviai rytais paglostydavo gyvulį. DLKT
(135) Kava kadaise turbūt atėjo iš Jemeno, pietų Arabijos, tačiau jos vaidmuo Viduriniųjų Rytų gyvenime labai svarbus iki šiol. DLKT
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18. Tikimybės prieveiksmiai ir būsimojo laiko prieveiksmiai: Modepistemic > /
< Tfuture, pvz.:
(136) Neilgai trukus mamos sesuo (kuri turbūt po to gailėjosi) davė paskaityti A.C. Bhaktivedanta Svamio Prabhupados knygas. (http://
bhaktijoga.lt/kelias)
(137) Taip, galima rasti namų, kainuojančių 5 ar 3 tūkstančius. Bet paskui
turbūt mane kaltintų, kad nupirkau lūšnas. DLKT
19. Tikimybės prieveiksmiai ir būtinumo prieveiksmiai: Modepistemic> / <
Modnecessity, pvz.:
(138) O garstyčios turbūt būtinai reikalingos? (http://www.supermama.
lt/forumas/index.php?showtopic=754145&st=408)
(139) Beje, mes ieškome ir ilgalaikių programuotojų neprastai apmokamam darbui, gerai atlikus darbą mes būtinai turbūt su jumis dar
pabendrausim. (https://uzdarbis.lt/t39717/ieskau-programuotojo-php-skripto-modifikacijos/page__p__454755)
20. Tikimybės prieveiksmiai ir galimybės prieveiksmiai: Modepistemic> / <
Modpossibility, pvz.:
(140) Mes turbūt gal ir neatkreipėme dėmesio, kaip, pavyzdžiui, teismai
spręs konfliktus, kilusius tarp ūkio subjektų ir mokesčių inspekcijos.
DLKT
(141) Labai daug šnekėdavausi su mama, man labai ji padėjo, nors ir kai
kurie giminės vis dar nežino, tik artimiausi mamos sesuo su šeima,
bet gal turbūt ir dėl to kad gyvenu ne Lt. (http://www.supermama.
lt/forumas/lofiversion/index.php/t890348.html)
21. Tikimybės prieveiksmiai ir įprastumo prieveiksmiai: Modepistemic > / <
Asphabitual, pvz.:
(142) Antra, ši partija turbūt dažniausiai nesilaiko pasiektų susitarimų. (http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/k-komskis-apie-d-grybauskaites-itaka-socialdemokratams.htm?p=2)
(143) Po to prasidėjo dalyvavimai „Dainų dainelėse“, mokslai muzikos
mokykloje. Bet dažniausiai turbūt pasirodydavau vonioje, vietoje
mikrofono rankoje laikydama dezodorantą“, - linksmai apie save
pasakojo Indrė. DLKT
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22. Tikimybės prieveiksmiai ir pasikartojimo prieveiksmiai: Modepistemic > /
< Asprepetetive, pvz.:
(144) Turbūt vėl su draugėm gėrei Martini naktiniam klube. (http://www.
kpskc.lt/content/view/250/)
(145) Štai vėl turbūt rytoj ar poryt svarstysime „Spindulį“. DLKT
23. Tikimybės prieveiksmiai ir dažnumo prieveiksmiai: Modepistemic > / <
Aspfrequentative, pvz.:
(146) Ir dabar darbdaviai, ieškodami savo firmoms gražių sekretorių, turbūt dažnai kreipiasi į fakulteto dekanę?.. DLKT
(147) Mes kartais turbūt nesuprantame melioracijos esmės. DLKT
24. Tikimybės prieveiksmiai ir valios prieveiksmiai: Modepistemic > /
< Modvolitional, pvz.:
(148) Nors ji žinojo, kad esu netoliese, turbūt tyčia nežiūrėjo ton pusėn.
DLKT
(149) Tai turbūt kad ją tik netyčia ir įmanoma rast... Tyčia turbūt
niekaip nerastum... (http://323f.erdves.lt/forum/viewtopic.
php?p=275065&highlight=)
25. Tikimybės prieveiksmiai ir pirmumo prieveiksmiai: Modepistemic > / <
Tanterior, pvz.:
(150) Turbūt jiedu nedraugauja jau. (LKŽe)17
(151) – Tu jau turbūt ir pasakei, pažadėjai? DLKT
26. Tikimybės prieveiksmiai ir tęstinumo prieveiksmiai: Modepistemic > / <
Aspcontinuative, pvz.:
(152) Buvo tikriausiai įsitikinusi, kad tik ji dėl to kalta: aš turbūt vis dar
neatsipeikėjęs po vasaros smūgio! DLKT
(153) Iki šiol turbūt niekam nekilo klausimų, kas yra vyras, kas yra moteris. (http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/tevai_protestuoja_kad_konvencija_leis_pasirinkti_lyti/,print.1)

17

Toks vartojimas randamas ir DLKT, pvz.: – Apie senatvę turbūt viską žinai jau. Jeigu kas nors numetė kokią bombą į jūrą arba vandenyną, tai jau čia turbūt jau karinės pajėgos gali paprognozuot šitą
irgi.
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27. Tikimybės prieveiksmiai ir absoliutumo prieveiksmiai: Modepistemic > / <
Aspperfect, pvz.:
(154) - Turbūt niekada nepriprasime prie badu marintų, sužalotų…
DLKT
(155) Dar niekada turbūt nejautė tokio apmaudo kaip dabar. DLKT
28. Tikimybės prieveiksmiai ir retrospektyvos prieveiksmiai: Modepistemic > /
< Aspretrospective, pvz.:
(156) - Natanas turbūt ką tik netyčia atsuko lakstydamas su savo lagaminu ir daiktais. DLKT
(157) Nežinau, ar į tą temą papuoliau, bet ką tik turbūt pirmą gyvenime
stebuklą išgyvenau. (http://www.azartas.net/forumas/viewtopic.
php?t=228)
29. Tikimybės prieveiksmiai ir artimumo prieveiksmiai: Modepistemic > / <
Aspproximative, pvz.:
(158) Tai kalbos senų jėgų, kurios turbūt greitai turės dvidešimt antrąjį
suvažiavimą. DLKT
(159) Didesniąją jos dalį užkariavo latviai ir estai. Lyderiais mes greitai
turbūt netapsime, tačiau bent jau galėsime neužleisti dabartinių pozicijų… DLKT
30. Tikimybės prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Modepistemic > / <
Aspdurative, pvz.:
(160) Daugiau nebesmalsauju, nebeskubu ir nežabotas godumas įspūdžių
turbūt trumpai, bet mane apleido. DLKT
(161) Tik dar ilgai turbūt Vilniaus gatvėse regėsiu Parabelio vaizdus ir
ieškosiu čia prabėgusių dienų. DLKT
31. Tikimybės prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Modepistemic >
Aspprospective, pvz.:
(162) Įsivaizduokite ką teko išgyventi šiai mažai širdelei, kuri turbūt
vos nesprogo iš bailės. (http://www.mazojiliza.lt/lt/news/view/
id/49019)
(163) Jei toks juodas būtų visur, beveik turbūt nesakyčiau nei pusės žodžio :) (http://www.mazdaklubas.lt/forumas/viewtopic.
php?p=112698)
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32. Tikimybės prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Modepistemic >
Aspsg.completive, pvz.:
(164) Tu turbūt visai į senatvę kvaištelėjai. DLKT
(165) Vienintelis tau suprantamas turbūt yra sunkus fizinis darbas. O tie,
kur sėdi ir pinigus gauna - tai visai turbūt nedirba. (http://www.
demotyvacijos.lt/garbinkime-1626242.html)
33. Tikimybės prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Modepistemic > / <
Voice, pvz.:
(166) Jūs jį turbūt gerai žinot? DLKT
(167) Taip tik A.Terleckas gali sakyti. O iš tikro taigi buvo, jūs gerai turbūt įsivaizduojat, kitaip. DLKT
34. Būtojo laiko prieveiksmiai ir būsimojo laiko prieveiksmiai: Tpast > / <
Tfuture, pvz.:
(168) Po mirties tikisi su sūnaus protekcija būti palaidota Rasose šalia
motinos Patricijos, kuri, kaip jau visos žinančios, nusinuodijusi actu
kadaise po to, kai paaiškėję, jog Feliksėlis, naudodamasis jos meilės
paslaugomis, spėjęs suvedžioti ir nepilnametę Zosinėlę... DLKT
(169) Paskui kažkada vienuoliai davė 100 litų. (http://www.delfi.lt/
projektai/herojai-tarp-musu/naujienos/10-metu-su-atstumtaisiais-gyvenes-remigijus-kai-kas-sake-kad-man-geriausia-butu-pasikarti.d?id=63434074)
35. Būtojo laiko prieveiksmiai ir nerealumo prieveiksmiai: Tpast > /
< Modirrealis, pvz.:
(170) Juolab kad ten susirinks dainuojantys žmonės, kurie kadaise galbūt
yra lankę muzikos mokyklas, galbūt šokę, lankę chorus ar groję muzikos instrumentais. (http://www.respublika.lt/lt/naujienos/pramogos/zvaigzdes_ir_zmones/vaida_genyte_tures_reikalu_su_policija/,print.1)
(171) Galbūt kažkada atsirasiąs ir romanas, bet kol kas mėgiamiausias
vaikino žanras – novelė. (http://www.zaliakalnis.klaipeda.lm.lt/
index.php/moksleivi-k-ryba)
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36. Būtojo laiko prieveiksmiai ir būtinumo prieveiksmiai: Tpast > /
< Modnecessity, pvz.:
(172) Kodėl visa kas geriausia, - kažkada būtinai turi baigtis? (http://
www.demotyvacijos.lt/geriausi/gyvenimas/filter_all/1782/po_9.
html)
(173) Būtinai kažkada susitiksim! (http://ask.fm/MielaButybe/answer/115927065715)
37. Būtojo laiko prieveiksmiai ir galimybės prieveiksmiai: Tpast > /
< Modpossibility, pvz.:
(174) Kadaise galbūt šventikai pasakodavo tokias dangaus šviesulių ir
apskritai pasaulio kūrimąsi vaizduojančias istorijas. (http://www.
respublika.lt/lt/naujienos/pramogos/kinas_muzika_tv/ar_televizijoje_pakanka_ziniu_apie_mitologija,print.1)
(175) R. Šiškauskas: „Galbūt kažkada grįšiu žaisti į Lietuvą“. (http://
www.lrytas.lt/?id=12235566071222223880&view=6)
38. Būtojo laiko prieveiksmiai ir įprastumo prieveiksmiai: Tpast > / < Asphabitual,
pvz.:
(176) Žygio dalyviai nakvodavo tuose miesteliuose, kuriuose kadaise
paprastai apsistodavo ir pašto žygūnai. (http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/pasto-kelyje-nuotykiai-633510#.VKEBBzSUc5s)
(177) Kartais problemų nustūmimas kažkur toliau leidžia kuriam laikui
nuo jų atitrūkti, tačiau dažniausiai jos vis tiek kažkada išlenda į
paviršių. (http://www.psichoterapija-jums.lt/Straipsniai-kaip_apsispresti_del_skyrybu.htm)
39. Būtojo laiko prieveiksmiai ir pasikartojimo prieveiksmiai: Tpast > /
< Asprepetetive, pvz.:
(178) Stovėjo visiškai nejudėdamas– tiesiog stovėjo ir spoksojo į mane.
Mane nukrėtė šiurpas. Kaip ir kadaise vėl suspaudė po krūtine. Turėjau nusitverti už kabinos, kad nepargriūčiau. DLKT
(179) Reiktų vėl kažkada bandyt, bet vandens jis negeria... (http://www.
supermama.lt/forumas/index.php?showtopic=991964&st=216)
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40. Būtojo laiko prieveiksmiai ir greitumo prieveiksmiai: Tpast > / <
Aspcelerative, pvz.:
(180) Peru prezidentas Alejandro Toledo dėl sprogdinimo vakar skubiai
nutraukė savo vizitą Meksikoje ir grįžo į Peru sostinę. DLKT
(181) Nu va matot, visos pas Persiną eina tai užtat pas ją pilna zmonių,
man skubiai kažkada reikėjo pas ginę prisiregistruot, tai man siūlė
Šukienę... (http://www.tevu-darzelis.lt/forumas/topic/siauliu-mamytes/page/3259)
41. Būtojo laiko prieveiksmiai ir pirmumo prieveiksmiai: Tpast > / < Tanterior,
pvz.:
(182) „Mama, mamyte, taip kažkada jau buvo! Daug daug kartų ir lygiai
taip! Oi mama, aš prisimenu! Aš bijau!“ - šaukė jis, kibiais mažais
piršteliais įsikirsdamas man į delną. DLKT
(183) Frodas įsižiūrėjo į juos ir pamatė, jog tai ne akmenys, o liekanos
iškaltų figūrų, kurias jau kadaise sugriovė laikas. DLKT
42. Būtojo laiko prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Tpast > / < Aspdurative,
pvz.:
(184) – Kažkada trumpai naudojomės auklės paslaugomis, Maskvoje
irgi padėdavo studentė Marina. (http://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/j-seduikytes-laimingos-motinystes-receptai-201309201103.htm)
(185) Buvom trumpai kažkada jos grupėje, kai dirbo su mažesniais, gal
ir nieko auklėtoja būtų, jei dirbtų su mažais vaikais... (http://www.
supermama.lt/forumas/lofiversion/index.php/t10476-300.html)
43. Būtojo laiko prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Tpast > / < Voice,
pvz.:
(186) Kažkada gerai taisydavo, bet po truputį kainos augo, o kokybė labai
čiuožė žemyn. (http://www.vinted.lt/forumai/paplepejimai-ivairiomis-temomis/860960-batsiuvys-kaune)
(187) Aplink matėsi daugybė drimbų, kurios retkarčiais sugrįždavo į pelkę,
kad sau primintų, kaip blogai kadaise gyveno. (http://mreadz.
com/new/index.php?id=281104&pages=34)
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44. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir būtinumo prieveiksmiai: Tfuture > / <
Modnecessity, pvz.:
(188) Siūlau susipažinti su orkestro istorija ir dabartimi, o paskui būtinai
pamatyti ir išgirsti visa tai gyvai, iš tikrųjų... DLKT
(189) Kad to neatsitiktų, treniruočių metu atsargas reikia papildyti. Jei
tokios galimybės nėra, būtinai gerkite po to. (http://www.dojo.lt/
index.php/straipsniai/131-teisingas-jg-atstatymas-po-fizins-veiklos)
45. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir galimybės prieveiksmiai: Tfuture > /
< Modpossibility, pvz.:
(190) – Manau, niekada nebenorėsi manęs matyti, nes po to galbūt nebepamatysi daugiau išvis nieko. DLKT
(191) - Kriukis nenudils, o aš... - nebe taip tvirtai gynėsi Petrutė. - Aš galbūt po to nebemylėsiu jo. DLKT
46. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir įprastumo prieveiksmiai: Tfuture > /
< Asphabitual, pvz.:
(192) Būtent tokia temperatūra vyravo šių metų rugsėjo ir labai dažnai kitų
metų rugsėjo pabaigoje. O paskui paprastai būna „bobų vasara“.
DLKT
(193) Būtent dėl vėluojančiųjų kaltės dažniausiai po to ir verda aistros,
kyla įvairių nesusipratimų. DLKT
47. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir pasikartojimo prieveiksmiai: Tfuture > /
< Asprepetetive, pvz.:
(194) Be perstojo pabusdavau nuo griaustinio ir paskui vėl užmigdavau.
DLKT
(195) Jūs vėl po to kaltinsit ir sudarinėsit komisijas ištirti, kur dingo turtas.
DLKT
48. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir dažnumo prieveiksmiai: Tfuture >
Aspfrequentative, pvz.:
(196) Pavasarį gali dar padidėti tokių pažeidimų, nes atšilus orams jaunimas mėgsta gurkšnoti alų parkuose, skveruose, o paskui neretai
puola aiškintis santykių. DLKT
(197) Jei per trejus metus nesusilaukėte vaikų, tai dažnai po to maištauja
hormonai. (http://www.meileskelias.lt/index.php/news/62/105/
Tantros-kelias.html)
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49. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir valios prieveiksmiai: Tfuture > /
< Modvolitional, pvz.:
(198) Tik paskui pastebėjo ir tas gėles. Jos tikrai buvo klaikios, tačiau kvepėjo fantastiškai. Jis ėmė jas uosti, o paskui netyčia įkvėpė ir Eglės
kvapo. DLKT
(199) Nuo vagių neapsaugos, bet jei netyčia paskui būtų galimybė pasiderėti dėl kainos suradus savo anteną, būtų labai svarus argumentas.
(http://www.cbforumas.lt/viewtopic.php?f=1&t=913&start=90)
50. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir absoliutumo prieveiksmiai: Tfuture > /
< Aspperfect, pvz.:
(200) Kaip sakoma, aš perėjau pragarą, bet kai jau tikrai pristigau jėgų, kai
priėjau ribą, ten manęs laukė Henrikas ir paskui jau visada buvau
laiminga. DLKT
(201) Praktiškai visada po to piktam direktoriui reikia atlaikyti atakas
dėl algų didinimo. (https://www.facebook.com/webaslt/photos/a.
378911952127509. 96278.126768314008542/881984141820285/)
51. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir artimumo prieveiksmiai: Tfuture > /
< Aspproximative, pvz.:
(202) Nuo balandžio Sergejus Žigunovas žada pradėti rodyti „Karalienę
Margo“, o netrukus po to galbūt ir „Grafienę de Monsoro“. DLKT
(203) …paaiškėjo, kad sulaukę 10-12 metų amžiaus unguriai plaukia į
vandenyną ir atlieka didžiulę kelionę iki Sargaso jūros, kur išneršia ir
po to netrukus žūsta. DLKT
52. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Tfuture > Aspdurative,
pvz.:
(204) Pokalbis pakrypo apie vaikus, Vaclovo šeimą, paskui vėl ilgam
užkliuvo už politikos. DLKT
(205) Žinoma, labai blogai, kad priimant Lietuvos pilietybės įstatymą ir
ilgai po to nebuvo atstatyta ta skriauda, kurią okupacija padarė į
emigraciją nublokštiems Lietuvos vaikams. DLKT
53. Būtinumo prieveiksmiai ir pasikartojimo prieveiksmiai: Modnecessity > /
< Asprepetetive, pvz.:
(206) Jei spektaklis ilgai nerodytas ar pakviesti nauji solistai, būtinai vėl
kviečiame režisierius, jie restauruoja, pataiso detales, repetuoja su
naujais solistais. DLKT
(207) Šį klausimą vėl būtinai reikia kelti. DLKT
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54. Būtinumo prieveiksmiai ir dažnumo prieveiksmiai: Modnecessity> /
< Aspfrequentative, pvz.:
(208) Vaiko kambaryje nepageidautini kilimai ir kilimėliai, tačiau jei jų yra,
būtinai dažnai juos išsiurbkite ar išpurtykite lauke. DLKT
(209) Dažniausiai mane mokydavo jo žmona. Kiekvieną kartą būtinai
kuo nors pavaišindavo. DLKT
55. Būtinumo prieveiksmiai ir valios prieveiksmiai: Modnecessity > /
< Modvolitional, pvz.:
(210) Mano pirmagimė vėžiukas, tai tikras vėžiukas. ką pasakysi būtinai
tyčia ar netyčia padarys atbulai, o antroji dvynys. (http://www.
mamanija.lt/klausimai/4/ar-vaiko-charakterio-savybes-priklauso-nuo-vaiko-gimimo-datos/rikiavimas/geriausi-atsakymai)
(211) Bet specialiai būtinai nusifotografuokit su šypsena. (http://www.
vinted.lt/forumai/paplepejimai-ivairiomis-temomis/931368-kokia-nuotrauka-deti-i-cv)
56. Būtinumo prieveiksmiai ir pirmumo prieveiksmiai: Modnecessity > /
< Tanterior, pvz.:
(212) O jeigu išeinu nunešti kokiam ponui darbo, tai kas nors būtinai jau
stovi prie durų. DLKT
(213) Bokštą jos jau būtinai turėjo pasiekti. DLKT
57. Būtinumo prieveiksmiai ir absoliutumo prieveiksmiai: Modnecessity > /
< Aspperfect, pvz.:
(214) – Ar būtinai visada turi būt tokia ciniška? Bedvasė, abejinga!
DLKT
(215) Visada būtinai darykite apšilimą. (http://treneris.net/fitnesas-ir-kulturizmas/fitnesas/133-begiojimas-kaip-teisingai-organizuoti-savo-treniruote.html)
58. Būtinumo prieveiksmiai ir artimumo prieveiksmiai: Modnecessity > /
< Aspproximative, pvz.:
(216) Kita vertus, jei žmogus sapnuoja savo mirtį, tai nereiškia, kad jis
būtinai greitai mirs. (http://www.delfi.lt/pilietis/voxpopuli/pranasiski-sapnai-seimoje-pranese-apie-tragedija.d?id=66233028)
(217) „Jeigu namuose yra vienas dailininko darbas, netrukus būtinai
atsiras ir antras“, – juokavo E. Grucienė. (http://www.sekunde.lt/
kultura/paveikslai-atveria-amzinybes-langa/)
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59. Galimybės prieveiksmiai ir įprastumo prieveiksmiai: Modpossibility > /
< Asphabitual, pvz.:
(218) - Tai gal dažniausiai siųsti bando po? DLKT
(219) Manau, kad yra daugelis priežasčių kodėl vaikai bėga iš namų.
Dažniausiai galbūt dėl meilės stokos, jaučiasi nereikalingi, smurtas
šeimoje. (http://www.klaustukai.lt/1144/kodel-vaikai-bega-is-namu)
60. Galimybės prieveiksmiai ir pasikartojimo prieveiksmiai: Modpossibility > /
< Asprepetetive, pvz.:
(220) Domicianas nebeatvažiuoja aplankyti, gal vėl pakliuvo į bėdą.
DLKT
(221) Čia saulė, čia ir vėl gal pradės šniorinti lietus. DLKT
61. Galimybės prieveiksmiai ir dažnumo prieveiksmiai: Modpossibility> /
< Aspfrequentative, pvz.:
(222) Nenorėjote būti kino žmogus, tai gal dažnai būnate jo lankytojas? Savaime suprantama. DLKT
(223) Suaugusiesiems jie kartais galbūt atrodo elementarūs, o vaikui —
skaudūs, tiesiog dramatiški. DLKT
62. Galimybės prieveiksmiai ir valios prieveiksmiai: Modpossibility > /
< Modvolitional, pvz.:
(224) Iš pradžių ji liko nematoma, o gal tyčia stengėsi pasislėpti, todėl
dabar atrodė, tarytum būtų išnirusi iš nebūties. DLKT
(225) Tiesa, statybų masto apribojimas netyčia gal ir atliko teigiamą
vaidmenį, kad ši rinka Lietuvoje mažiau perkaitinta nei Latvijoje ar
Estijoje, tačiau vargu ar taip galima elgtis ir toliau... DLKT
63. Galimybės prieveiksmiai ir pirmumo prieveiksmiai: Modpossibility > /
< Tanterior, pvz.:
(226) Grįžusi nenusiavė, tai gal jau peršalo... DLKT
(227) Jau galbūt laikėte knygą rankose? – klausiu rašytojos, keliautojos, fotografės ir aktorės, kai su ja susitinkame sostinėje, Žvėryne,
įsikūrusioje... (http://www.alfa.lt/straipsnis/49787268/keliautoja-aukstakalnyte-hansen-afrika-yra-jausmai-o-kinija-darbas-protui)
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64. Galimybės prieveiksmiai ir baigtumo prieveiksmiai: Modpossibility > /
< Aspterminative, pvz.:
(228) Neverkiau, nes gal jau nė nemoku verkti, bet jaučiausi taip, lyg tuojau turėčiau išsikraustyti iš proto… DLKT
(229) - Duok dar! - dabar paprašė pati. - Dabar jau gal nebeišvemsiu?
DLKT
65. Galimybės prieveiksmiai ir tęstinumo prieveiksmiai: Modpossibility > /
< Aspcontinuative, pvz.:
(230) Troškau naujų nuotykių. O gal vis dar ieškojau Lorencos, nors maniau jau atgavęs pusiausvyrą. DLKT
(231) Mūsų pabėgėliai iki šiol gal ir nežino, kokiame pavojuje jie buvo
atsidūrę po Vokietijos kapituliacijos. DLKT
66. Galimybės prieveiksmiai ir absoliutumo prieveiksmiai: Modpossibility > /
< Aspperfect, pvz.:
(232) Šią akimirką žinau, kas esu. O gal visada žinojau, bet nenorėjau
pripažinti? DLKT
(233) Jis sako, jog „vardas gali būti ir nežinomas, bet jei gyvas darbas,
gyvas ir autorius, nors jo tikras vardas niekada gal nebus surastas“.
DLKT
67. Galimybės prieveiksmiai ir artimumo prieveiksmiai: Modpossibility > /
< Aspproximative, pvz.:
(234) Jis užsiaugino gražią barzdą, gal greitai taps salonų liūtu. DLKT
(235) ...iš po tinko sluoksnių pavyko iškelti į paviršių atvaizdą to, kuris netrukus gal bus pakeltas į altorių garbę, nes jau 1900 m. Amerikos
lietuviai įteikė popiežiui Leonui XIII prašymą tėvą Andrių Rudaminą
paskelbti šventuoju. DLKT
68. Galimybės prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Modpossibility > /
< Aspdurative, pvz.:
(236) Tačiau galbūt trumpai parodysiu, kaip gali būti paaiškinta, kad
skirtumas yra labai didelis. DLKT
(237) Dabar dėl šiukšlinimo 690 lt bauda, tai gal kai sumokės visą pensiją,
trumpam gal apsiramins :). (http://jonavoszinios.lt/naujienos/
d%C4%97l-keistuolio-kaimyno-elgesio-%E2%80%93-nuolatin%C4%97-baim%C4%97.html)
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69. Galimybės prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Modpossibility > /
< Aspsg.completive, pvz.:
(238) Tu gal visai išprotėjai?.. DLKT
(239) Tai kas, kad tu nebaigei, bet kad mokeis kažkiek laiko. -Gal ir pliusas? -Man atrodo, visai gal ir tinka į CV rašyt. DLKT
70. Galimybės prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Modpossibility > /
< Voice, pvz.:
(240) Pats esate gana jaunas, galbūt gerai suprantate jų poreikius ir tai
juos pritraukia? DLKT
(241) Šį sezoną žalgiriečiai taip gerai gal dar ir nežaidė. DLKT
71. Įprastumo prieveiksmiai ir pasikartojimo prieveiksmiai: Asphabitual > /
< Asprepetetive, pvz.:
(242) Rimtai susirgęs ar patyręs sunkią traumą dirbantis asmuo po
4-8 mėnesių gydymosi ir reabilitacijos paprastai vėl būna darbingas,
o bedarbis tokiam laikui pripažįstamas invalidu. DLKT
(243) Kita vertus, jie nepamiršo ir savęs, statydami prabangiausius rūmus.
Ir čia vėl dažniausiai sutinkamos Pacų pavardės. DLKT
72. Įprastumo prieveiksmiai ir dažnumo prieveiksmiai: Asphabitual > /
< Aspfrequentative, pvz.:
(244) Tokių zonų (sektorių) gyventojai paprastai dažnai testuojami dėl
narkotikų vartojimo. DLKT
(245) Neretai artimieji paprastai būna labai įsibauginę ir pavargę, tiesiog
prisiima aukos poziciją: ką čia jau padarysi, jei jau taip nutiko, tai
yra „mano kryžius“ ir turiu jį kantriai nešti. (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-08-15-justina-kaliatkaite-priklausomybe-visos-seimos-liga/85344/print)
73. Įprastumo prieveiksmiai ir valios prieveiksmiai: Asphabitual > / < Modvolitional,
pvz.:
(246) Beje, dažniausiai tyčia bankrutuoja prekybos įmonės. (http://www.
respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/valstybe_
slepia_kam_moka_po_bankroto/,print.1)
(247) Va, netyčia dažniausiai unikalios idėjos gimsta. (http://www.
prisimink.lt/lt/diskusijos.forum_zinutes/127541.1396?sev=page)

Straipsniai / Articles

193

V eslava Čižik-Prokaševa

74. Įprastumo prieveiksmiai ir greitumo prieveiksmiai: Asphabitual > /
< Aspcelerative, pvz.:
(248) Drovi šypsena paprastai greitai išnyksta nuo veido. DLKT
(249) Jei toks pacientas į ligoninę patenka po 48 val. nuo ritmo sutrikimo - ritmo atkūrimas skubiai dažniausiai negalimas - reikalinga
skystinti kraują orfarinu mažiausiai 3 savaites, skirti antiaritminius
vaistus. (http://www.pasveik.lt/lt/atsakymai-pagal-organu-sistemas/sirdies-ir-kraujagysliu-sistema/1948/?psl=3)
75. Įprastumo prieveiksmiai ir pirmumo prieveiksmiai: Asphabitual > /
< Tanterior, pvz.:
(250) Vedėja tokiose vaišėse nedalyvaudavo, paprastai jau būdavo išėjusi.
DLKT
(251) Renkantis informacijos rinkimo metodus, tyrėjas jau paprastai žino,
kas bus tiriama ir kas gali turėti reikiamą informaciją. DLKT
76. Įprastumo prieveiksmiai ir baigtumo prieveiksmiai: Asphabitual > /
< Aspterminative, pvz.:
(252) Nuo VIII a. į kapus paprastai jau nebededama nei sidabrinių antkaklių, nei apyrankių. DLKT
(253) Be to, įsigijus „baltą“ PC, jame jau dažniausiai nieko nebepatobulinsi - vaizdo, tinklo plokštės ar kita periferija būna integruota į
sistemines plokštes. DLKT
77. Įprastumo prieveiksmiai ir tęstinumo prieveiksmiai: Asphabitual > /
< Aspcontinuative, pvz.:
(254) Parduodant sklypus su juose esančiais senais pastatais, PVM paprastai iki šiol nebūdavo skaičiuojamas. DLKT
(255) Izraelio sąjungininkas Vašingtonas iki šiol paprastai grasindavo
pasinaudoti veto teise ir blokuoti arabų valstybių teikiamas rezoliucijas. DLKT
78. Įprastumo prieveiksmiai ir artimumo prieveiksmiai: Asphabitual > /
< Aspproximative, pvz.:
(256) Priešingu atveju jis gali tapti dar vienu formalumu, prie kurių paprastai greitai priprantama. DLKT
(257) Netrukus dažniausiai mirsime nuo vėžio: kaip tai susiję su profesija, gyvenimo būdu ir gyvenimo vieta (http://www.delfi.lt/sveikata/
sveikatos-naujienos/netrukus-dazniausiai-mirsime-nuo-ve-

194

Ac t a L i ng u i s t ic a L it hu a n ic a

LXXVIII

Cinque’s prieveiksmių hierarchija ir lietuvių kalbos duomenys

zio-kaip-tai-susije-su-profesija-gyvenimo-budu-ir-gyvenimo-vieta.d?id=63179186)
79. Pasikartojimo prieveiksmiai ir valios prieveiksmiai: Asprepetetive > /
< Modvolitional, pvz.:
(258) Šunsnukiai! Vakar jie vėl tyčia pribėrė druskos į sriubą ir prisvilino
makaronus, pagriebę išplėšė jo portretą iš romano “Ikozameronas” ir
pakabino ant išvietės durų… DLKT
(259) Ir pats sau pasakė: „Š-š!“, nes netyčia vėl garsiau ėmė kalbėti.
DLKT
80. Pasikartojimo prieveiksmiai ir greitumo prieveiksmiai: Asprepetetive > /
< Aspcelerative, pvz.:
(260) O paskui vėl paskubom ima pasakoti: - Ainu Žuviniu rinku, žiūrau:
nugi Sairijų Pipiralė! DLKT
(261) Pagavęs kamuolį ir nukritęs nuo motociklo, jis privalėjo skubiai vėl
apžergti „plieninį žirgelį“. DLKT
81. Pasikartojimo prieveiksmiai ir pirmumo prieveiksmiai: Asprepetetive > /
< Tanterior, pvz.:
(262) Apsisukęs jis grįžo atgal į pastatą, ten, aišku, buvo šilčiau; mudu su
Vycka ir vėl jau slidinėjome peronu. DLKT
(263) Kelis žingsnius pašlubčiojo, paskui staiga pasveiko. Po pusvalandžio
jau vėl šoko. DLKT
82. Pasikartojimo prieveiksmiai ir artimumo prieveiksmiai: Asprepetetive > /
< Aspproximative, pvz.:
(264) Tai pasakęs, aukštasis vyras išėjo, bet netrukus vėl sugrįžo. DLKT
(265) Žiūrėk, po kelių dienų jis sugrįžta, kaip žadėjo. Bet ir vėl netrukus
išeina, nepasilieka su jais namie žaisti ar skaityti. DLKT
83. Pasikartojimo prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Asprepetetive > /
< Aspdurative, pvz.:
(266) Apolonija vėl ilgai galvojo. (Ulvydas, 1971: 471)
(267) Trečiąjį ketvirtį stiprėdama srovė teka priešinga kryptimi, o pasiekusi
didžiausią vertę, paskutinį periodo ketvirtį silpnėja ir trumpam vėl
pasidaro lygi nuliui. DLKT
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84. Pasikartojimo prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Asprepetetive > /
< Aspgeneric, pvz.:
(268) Po kurio laiko, kai stalo kaimynai kaip paprastai vėl surinko jam
po gabaliuką cukraus, Profesorius atsisakė: „Ačiū, nebereikia. Karo,
matyt, jau nebebus, o aš to cukraus prisirinkau pilnas dvi batų dėžes.
DLKT
(269) Pasitaiko, kad ežiai nusprendžia pabadauti ir iki trijų dienų, o vėliau
vėl elgtis įprastai. (http://www.eziai.lt/pasveta.php)
85. Pasikartojimo prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Asprepetetive > /
< Aspsg.completive, pvz.:
(270) Beje, čia tenka priminti, kad 1882 m. caro valdžia vėl visai uždraudė žydams verstis žemdirbyste – teko kraustytis iš kaimo į miestus.
DLKT
(271) Kažkas čia iki Alekso pabuvojęs. Ijanas Raideris. Tikriausiai. Turbūt
sugebėjo atrakinti ir ne visiškai vėl uždarė, pasiruošė vėl įeiti. DLKT
86. Pasikartojimo prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Asprepetetive > /
< Voice, pvz.:
(272) Po kurio laiko suslapsčiau dovanas, bet vėliau, kai vėl gerai pasijutau, ištraukiau ir iki šiol laikau jas namie. DLKT
(273) - Nebūk toks išdidus ir abejingas savo likimui, gerai dar pagalvok.
DLKT
87. Dažnumo prieveiksmiai ir valios prieveiksmiai: Aspfrequentative > /
< Modvolitional, pvz.:
(274) Kalbėkite aiškiai, per dažnai tyčia nešvepluokite. DLKT
(275) O ką jau kalbėti, kad netyčia dažnai susižeidžiu :D (http://www.
likimas.lt/sveikata-pagal-zodiako-zenkla/5.rkp.html)
88. Dažnumo prieveiksmiai ir greitumo prieveiksmiai: Aspfrequentative > /
< Aspcelerative, pvz.:
(276) Pats žinote, kaip kartais greitai sklinda gandai. DLKT
(277) Daug metų dirbdami socialinio pedagogo darbą žinome, kaip skubiai
kartais reikia patarimo, konsultacijos ar tiesiog palaikymo. (http://
www.socped.lt/index.php/skubi-konsultacija.html)
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89. Dažnumo prieveiksmiai ir pirmumo prieveiksmiai: Aspfrequentative > /
< Tanterior, pvz.:
(278) Tokio amžiaus žmonės dažnai jau turi nuolatinį darbą, tačiau dar
neturi finansinių įsipareigojimų ir išlaikytinių... DLKT
(279) Jie, bent studentai, jau kartais nekirčiuotus galinius skiemenis ištaria
per dusliai, nurydami. DLKT
90. Dažnumo prieveiksmiai ir baigtumo prieveiksmiai: Aspfrequentative > /
< Aspterminative, pvz.:
(280) Suaugę vaikai kenčia spaudimą, tačiau dažnai jau neturi jėgų, nenori, o gal ir nemoka ką nors keisti. DLKT
(281) Brūkšniu jau kartais nesitenkinama: pvz.: Stomatologas: ir gydytojas, ir dizaineris. DLKT
91. Dažnumo prieveiksmiai ir tęstinumo prieveiksmiai: Aspfrequentative > /
< Aspcontinuative, pvz.:
(282) Mikėnų kultūros žūtis kartais vis dar vadinama mįsle, nors vis
dažniau bandoma įvardinti ir kaltininkus. DLKT
(283) Toliau pateikia savo komentarus: „Vakarines naujienas“ pradėjau skaityti neseniai, iki šiol dažnai pavartydavau „Respubliką“.
DLKT
92. Dažnumo prieveiksmiai ir artimumo prieveiksmiai: Aspfrequentative > /
< Aspproximative, pvz.:
(284) Visos jos prasideda puikiai, vaizduotė išjudinama iškart, bet gana
dažnai greitai atslūgsta. DLKT
(285) Kai kurie ryžtasi paragauti savarankiškos duonos, tačiau netrukus
neretai grįžta atgal pas tėvus. DLKT
93. Valios prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Modvolitional > / < Voice,
pvz.:
(286) Jei vaikas tyčia blogai elgiasi, būkite tvirti ir ryžtingi. (http://www.
bendraamziai.lt/?Page=109&Vp=316&lang=)
(287) Mažas vaikas nesielgia blogai tyčia – jis neturi pakankamai patirties ir nežino, kad mušamam skauda. (http://www.manosveikata.lt/
lt/temos/tevai-ir-vaikai/kai-siauteja-mazasis-tornadas)

Straipsniai / Articles

197

V eslava Čižik-Prokaševa

94. Greitumo prieveiksmiai ir pirmumo prieveiksmiai: Aspcelerative > /
< Tanterior, pvz.:
(288) Atsisėdau ir greitai jau lėkėme pro parduotuves ir kavines Kings
Roudu tolyn. DLKT
(289) Aikštę priėjau, kai Jotis jau lėtai slinko ilga pagrindine gatve. DLKT
95. Greitumo prieveiksmiai ir tęstinumo prieveiksmiai: Aspcelerative > /
< Aspcontinuative, pvz.:
(290) Santariškių Kraujo centrui vis dar skubiai reikalingi A(II) teig.
grupės kraujo donorai. (http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/sveikata/skubiai-reikalingi-a-ii-teig-grupes-kraujo-donorai-541-455056)
(291) Skubiai vis dar reikalingas vokiškai bendraujantis plastikinių langų
montuotojas (Fenster-Installermeister). (http://darbo-skelbimai.
balsas.lt/lt/skelbimas/siulomas_darbas/2668153/)
96. Pirmumo prieveiksmiai ir tęstinumo prieveiksmiai: Tanterior > /
< Aspcontinuative, pvz.:
(292) „Pagal strategiją, jau iki šiol turėjo būti pasirūpinta sankryžų pralaidumu, gatvių praplatinimu, bet tai neįgyvendinta, kaip ir daugybė
kitų dalykų“, – teigia PDP atstovas. DLKT
(293) Kaip žinote, iki šiol jau įvyko devyni tokie simpoziumai. DLKT
97. Pirmumo prieveiksmiai ir absoliutumo prieveiksmiai: Tanterior > /
< Aspperfect, pvz.:
(294) Puikybė ir vėl paėmė viršų, taip jau visada nutikdavo. DLKT
(295) Tačiau ši pozityvistinė sulyginimo idėja neigia holistinę istorinio proceso prigimtį: interpretatorius į jį „visada jau“ įtrauktas. DLKT
98. Pirmumo prieveiksmiai ir retrospektyvos prieveiksmiai: Tanterior > /
< Aspretrospective, pvz.:
(296) Tarp praeities ir ateities šiandiena yra mėgavimosi, kentimo ir iniciatyvos dimensija: gebėjimas įsikišti, apie kurį ką tik jau kalbėjome.
DLKT
(297) Kada aš buvau 1971 metais priimtas į Rašytojų sąjungą, butą jau ką
tik buvau gavęs, todėl tose dalybose nebedalyvavau. DLKT
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99. Pirmumo prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Tanterior > / < Aspdurative,
pvz.:
(298) Apie šį kūrinį jau trumpai kalbėta, aptartos jo atsiradimo aplinkybės. DLKT
(299) Betikrindamas šias datas, aptikau, kad Jūs dar prieš Repšį trumpai
jau buvote užsiminę Jaspersą (1971). DLKT
100. Pirmumo prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Tanterior > /
< Aspprospective, pvz.:
(300) Aršibaldas nesitikėjo tokių prisipažinimų ir jau vos neverkia. DLKT
(301) Mano marškiniai beveik jau permirko - nuo prakaito ir lietaus.
DLKT
101. Pirmumo prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Tanterior > /
< Aspsg.completive, pvz.:
(302) Apie Jonulį ir jo baisų likimą Antanukas jau visai pamiršo. DLKT
(303) - Dirvos visai jau pradžiūvusios, žmonės sėja... DLKT
102. Pirmumo prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Tanterior > / < Voice,
pvz.:
(304) Pagyvenę pusę metų Amerikoje, jie abu jau gerai išmoko kalbėti
angliškai. DLKT
(305) Štai aš esu Ingrida Rajunčiūtė, noriu pasidaryti pati savo rankomis
remontą, tik nežinau nuo ko pradėti, ir kai perskaičiau tai, labai
gerai jau žinau nuo ko man reikia pradėti, labai puiki ši literatūra.
(http://remontuokim.lt/remonto-medziagos/kas-yra-silikoninis-hermetikas.php)
103. Tęstinumo prieveiksmiai ir absoliutumo prieveiksmiai: Aspcontinuative > /
< Aspperfect, pvz.:
(306) Matyt, apie tokią galimybę jie iki šiol niekada nebuvo kalbėję.
DLKT
(307) Galando nežiūrėdamas, nes kiek prisimena, niekada dar nebuvo
įsipjovęs... DLKT
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104. Tęstinumo prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Aspcontinuative > / <
Aspdurative, pvz.:
(308) Dovanok, kad vis dar ilgai rašau, bet kaskart vis konkrečiau.
DLKT
(309) Deputatai ir klausia, kodėl tiek ilgai iki šiol nebuvo išsiaiškinta, o
paskutiniu metu vėl yra forsuojamas parlamento darbas. DLKT18
105. Tęstinumo prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Aspcontinuative > / <
Voice, pvz.:
(310) Trumpiau sakant, iki šiol gerai nežinau, nuo kurio pastojau. DLKT
(311) Iki šiol nėra gerai suprasta, kaip nanometrinės dalelės sąveikauja su
kitomis medžiagomis, juolab su kūno audiniais. (http://rtn.elektronika.lt/mi/0304/kiek.html)
106. Absoliutumo prieveiksmiai ir artimumo prieveiksmiai: Aspperfect > / <
Aspproximative, pvz.:
(312) Sako, senovėje būdavę užkeiktų daiktų. Galėdavai juos bet kur palikti,
galėdavo juos bet kas pavogti - jie visada netrukus į tavo rankas
sugrįždavo. DLKT
(313) Žmogui, kurį mato pirmą kartą gyvenime, kurio visai nepažįsta ir
kurio tikriausiai netrukus jau niekad nebematys. DLKT
107. Absoliutumo prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Aspperfect > / <
Aspdurative, pvz.:
(314) Alergologas visada ilgai ir labai kruopščiai klausinėja apie ligonį ir
jo ligą. DLKT
(315) Balsės tariamos trumpai visada prieš dvigubas priebalses ir uždarame skiemenyje, pvz., der Kuss, bitten, die Katze. (http://vokieciu24.lt/vokieciu-kalbos-abecele)

18

Buvo rastas tik vienas pavyzdys, kai trukmės prieveiksmis buvo pavartotas prieš tęstinumo prieveiksmį. Tokią tvarką greičiausiai nulėmė tai, kad trukmės prieveiksmis pavartotas kartu su kiekybinio laipsnio reikšmės prieveiksmiu tiek.
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108. Absoliutumo prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Aspperfect > /
< Aspgeneric, pvz.:
(316) Žūklės niuansai. Ar visada karšiai elgiasi tipiškai? (http://www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/zukle/zukles-niuansai-ar-visada-karsiai-elgiasi-tipiskai-144-167051)19
(317) … studentų pokštai, lotynų kalba ir medicininis spiritas, daugybė naujovių, prie kurių reikia prisitaikyti, ir vyresnioji sesė, kuri neprisitaiko,
kaip paprastai, visada nutyli apie savo trūkumus iki tol, kol viską
išbando savarankiškai ir atsiduria aplamdyta kitoje pusėje… DLKT
109. Absoliutumo prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Aspperfect > / < Voice, pvz.:
(318) Ji mikliai atstatinėjo išnirimus, siuvo žaizdas, kurios visada gerai
gydavo, nepūliuodavo. DLKT
(319) Žmonės pagalvokit, labai gerai visada pagalvokit prieš perkant bet kokį
gyvūną! (http://www. gyvunupaieska.lt/lt/news/view/id/67072)
110. Trukmės prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Aspdurative > Aspgeneric,
pvz.:
(320) Per vakarienę – ketinome kepti dešreles kepsninėje ant ežero kranto –
šįkart buvome pirmosios. Labiausiai dėl to, kad Tania nesidažė kaip
paprastai ištisą pusvalandį. DLKT
(321) Tas dvi savaites mes užtrukdavome pas ją ne po dvi kaip paprastai,
o po penkias valandas. DLKT
111. Būdingumo prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Aspgeneric > / < Voice, pvz.:
(322) Anot Izraelio pareigūnų, prieš skrydį tiek lėktuvas, tiek keleiviai buvo,
kaip paprastai, griežtai patikrinti. DLKT
(323) „Mes elgsimės atsakingai, kaip paprastai“, – sakė jis. DLKT
112. Numatomumo prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Aspprospective > /
< Aspsg.completive, pvz.:
(324) Šiuolaikinis jaunimas beveik visai neskaito knygų, ką tu apie tai
manai? (http://ask.fm/KarinaMcGrath/answer/110064182451)
(325) Matome, kaip saulė pasirodo vis mažiau ir mažiau, lyg ją kas temptų prie
žemės. Tuoj jos visai beveik nematysime gal kokius 4 mėnesius. DLKT
Apibendrinta statistika pateikiama 3 lentelėje.
19

Plg. dar šių prieveiksmių vartojimą greta: Jo vandeniui atsparūs daiktai visada tipiškai brangesni. Bent jau tie, kurie kokybiški. (http://forumas.gps.lt/viewtopic.
php?f=28&t=2739&sid=341c6c58beb11f70637eb86efedc4475&start=0)
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Cinque’s prieveiksmių hierarchija ir lietuvių kalbos duomenys

Kaip matyti, lietuvių kalboje du prieveiksmiai vartojami dviem būdais labai dažnai: tokie atvejai sudaro beveik du trečdalius visų rastų pavyzdžių (iš
viso 113 atvejų). Dažniausiai pagal šią tvarką vartojami Modepistemic (18 atvejų iš 23 galimų) ir Moodevidential (17 atvejų iš 23) prieveiksmiai, kiek rečiau –
Modpossibility, Tanterior (po 16 atvejų) ir Asprepetetive (15 atvejų iš 23) prieveiksmiai.
Kiti prieveiksmiai dviem būdais vartojami kiek rečiau. Visa tai rodo, kad šiais
atvejais prieveiksmių reikšmės neturi įtakos šių prieveiksmių vietai sakinyje.
D. Paskutinį skyrelį sudaro atvejai, kai nebuvo rasta pavyzdžių, jog konkretūs du prieveiksmiai būtų pavartoti kartu viename sakinyje. Todėl šių prieveiksmių tarpusavio tvarkos nebuvo galimybės nustatyti. Dabar pateiksiu visus šiuos
atvejus:
1. Tikimybės prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Modepistemic ?
Aspgeneric.
2. Būtojo laiko prieveiksmiai ir baigtumo prieveiksmiai: Tpast ? Aspterminative.
3. Būtojo laiko prieveiksmiai ir tęstinumo prieveiksmiai: Tpast ? Aspcontinuative.
4. Būtojo laiko prieveiksmiai ir absoliutumo prieveiksmiai: Tpast ? Aspperfect.
5. Būtojo laiko prieveiksmiai ir retrospektyvos prieveiksmiai: Tpast ?
Aspretrospective.
6. Būsimojo laiko prieveiksmiai ir retrospektyvos prieveiksmiai: Tfuture ?
Aspretrospective.
7. Nerealumo prieveiksmiai ir būtinumo prieveiksmiai: Modirrealis ?
Modnecessity.
8. Nerealumo prieveiksmiai ir galimybės prieveiksmiai: Modirrealis ?
Modpossibility.
9. Nerealumo prieveiksmiai ir įprastumo prieveiksmiai: Modirrealis ?
Asphabitual.
10. Nerealumo prieveiksmiai ir dažnumo prieveiksmiai: Modirrealis ?
Aspfrequentative.
11. Nerealumo prieveiksmiai ir valios prieveiksmiai: Modirrealis ? Modvolitional.
12. Nerealumo prieveiksmiai ir greitumo prieveiksmiai: Modirrealis ? Aspcelerative.
13. Nerealumo prieveiksmiai ir absoliutumo prieveiksmiai: Modirrealis ?
Aspperfect.
14. Nerealumo prieveiksmiai ir retrospektyvos prieveiksmiai: Modirrealis ?
Aspretrospective.
15. Nerealumo prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Modirrealis ?
Aspgeneric.
16. Nerealumo prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Modirrealis ?
Aspprospective.
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17. Nerealumo prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Modirrealis ?
Aspsg.completive.
18. Nerealumo prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Modirrealis ? Voice.
19. Būtinumo prieveiksmiai ir baigtumo prieveiksmiai: Modnecessity ?
Aspterminative.
20. Būtinumo prieveiksmiai ir tęstinumo prieveiksmiai: Modnecessity ?
Aspcontinuative.
21. Būtinumo prieveiksmiai ir retrospektyvos prieveiksmiai: Modnecessity ?
Aspretrospective.
22. Būtinumo prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Modnecessity ?
Aspprospective.
23. Būtinumo prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Modnecessity ?
Aspsg.completive.
24. Galimybės prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Modpossibility ?
Aspgeneric.
25. Įprastumo prieveiksmiai ir retrospektyvos prieveiksmiai: Asphabitual ?
Aspretrospective.
26. Įprastumo prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Asphabitual ?
Aspgeneric.
27. Pasikartojimo prieveiksmiai ir absoliutumo prieveiksmiai: Asprepetetive ?
Aspperfect.
28. Dažnumo prieveiksmiai ir absoliutumo prieveiksmiai: Aspfrequentative ?
Aspperfect.
29. Dažnumo prieveiksmiai ir retrospektyvos prieveiksmiai: Aspfrequentative ?
Aspretrospective.
30. Valios prieveiksmiai ir pirmumo prieveiksmiai: Modvolitional ? Tanterior.
31. Valios prieveiksmiai ir baigtumo prieveiksmiai: Modvolitional ? Aspterminative.
32. Valios prieveiksmiai ir tęstinumo prieveiksmiai: Modvolitional ? Aspcontinuative.
33. Valios prieveiksmiai ir artimumo prieveiksmiai: Modvolitional ? Aspproximative.
34. Valios prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Modvolitional ? Aspgeneric.
35. Valios prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Modvolitional ?
Aspprospective.
36. Greitumo prieveiksmiai ir baigtumo prieveiksmiai: Aspcelerative ?
Aspterminative.
37. Greitumo prieveiksmiai ir retrospektyvos prieveiksmiai: Aspcelerative ?
Aspretrospective.
38. Greitumo prieveiksmiai ir artimumo prieveiksmiai: Aspcelerative ?
Aspproximative.
39. Greitumo prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Aspcelerative ?
Aspprospective.
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40. Greitumo prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Aspcelerative ?
Aspsg.completive.
41. Greitumo prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Aspcelerative ? Voice.
42. Pirmumo prieveiksmiai ir baigtumo prieveiksmiai: Tanterior ? Aspterminative.
43. Baigtumo prieveiksmiai ir tęstinumo prieveiksmiai: Aspterminative ?
Aspcontinuative.
44. Baigtumo prieveiksmiai ir absoliutumo prieveiksmiai: Aspterminative ?
Aspperfect.
45. Baigtumo prieveiksmiai ir retrospektyvos prieveiksmiai: Aspterminative ?
Aspretrospective.
46. Baigtumo prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Aspterminative ?
Aspgeneric.
47. Tęstinumo prieveiksmiai ir absoliutumo prieveiksmiai: Aspcontinuative ?
Aspretrospective.
48. Tęstinumo prieveiksmiai ir artimumo prieveiksmiai: Aspcontinuative ?
Aspproximative.
49. Absoliutumo prieveiksmiai ir retrospektyvos prieveiksmiai: Aspperfect ?
Aspretrospective.
50. Retroskeptyvos prieveiksmiai ir artimumo prieveiksmiai: Aspretrospective ?
Aspproximative.
51. Retroskeptyvos prieveiksmiai ir trukmės prieveiksmiai: Aspretrospective ?
Aspdurative.
52. Retroskeptyvos prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Aspretrospective
? Aspgeneric.
53. Retroskeptyvos prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Aspretrospective ?
Aspsg.completive.
54. Retroskeptyvos prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Aspretrospective ?
Voice.
55. Artimumo prieveiksmiai ir būdingumo prieveiksmiai: Aspproximative ?
Aspgeneric.
56. Trukmės prieveiksmiai ir numatomumo prieveiksmiai: Aspdurative >
Aspprospective.
57. Būdingumo prieveiksmiai ir pilnumo prieveiksmiai: Aspgeneric ?
Aspsg.completive.
58. Numatomumo prieveiksmiai ir kokybės prieveiksmiai: Aspprospective ?
Voice.
Visais šiais atvejais prieveiksmių eiliškumas nenustatytas.
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6. APIBENDRINIMAS
Anot St. Wilsono ir A. Saygino, turkų kalboje, anot A. Bhatia, hindi kalboje,
anot F. Beijero, švedų kalboje du prieveiksmiai vienas kito atžvilgiu daugeliu
atvejų vartojami eilės tvarka, nurodyta Cinque’ės hierarchijoje:

„In most of the clear cases, the ordering restrictions go in the direction predicted by Cinque’s hierarchy“ (Wilson, Saygin 2001: 3).
„I conclude that Hindi follows the hierarchy of AdvPs proposed by Cinque for
the most part“ (Bhatia 2006: 23–24).
„What I can say, however, is that the hierarchies that I arrived at by the use of
my two corpora seem to match the hierarchy presented in Cinque (1999)“ (Beijer 2002: 14).

E. Zymano duomenys parodė, kad anglų kalbos prieveiksmių vartojimas negalėtų patvirtinti Cinque’ės hierarchijos. Priminsiu, kad Cinque, sudarinėdamas savo hierarchiją, ne tik nurodo, bet ir remiasi anglų kalbos duomenimis.
Iš 34 prieveiksmių porų, tirtų E. Zymano, tik 9 poros vartojamos tvarka, kurią
nurodo Cinque savo hierarchijoje, 2 porų pavyzdžių nerasta, o likusios 23 prieveiksmių poros vartojamos kitaip, nei nurodyta Cinque’ės hierarchijoje20. Taigi
Zymanas konstatuoja, kad „the result of this investigation was that the Cinque
hierarchy faces considerable empirical difficulties in accounting for the facts of
English adverb ordering” (Zyman 2011‒2012: 131).
Toliau pateikiama 4 lentelė, kurioje pažymėta, kokia eilės tvarka vienas kito atžvilgiu lietuvių kalboje vartojami prieveiksmiai, kuriuos aptarė savo darbe
Cinque. Pateikiami tik artimiausių prieveiksmių porų, t. y. gretimai Cinque’ės
hierarchijoje pateiktų, vartojimo polinkiai.
Kaip matyti, iš 22 nurodytų porų 5 porų pavyzdžių nerasta, 2 poros buvo pavartotos priešinga tvarka, nei nurodyta Cinque’ės hierarchijoje, 5 poros vartojamos taip, kaip nurodyta Cinque’ės hierarchijoje, ir 10 porų vartojamos dviem
būdais, t. y. ir pagal Cinque’ės hierarchiją, ir priešingai. Taigi galime daryti prielaidą, kad iš visų išvardytų Cinque’ės atvejų lietuvių kalboje dažniausiai dviejų
prieveiksmių tvarka sakinyje vienas kito atžvilgiu nėra griežtai nustatyta ir gali
įvairuoti.
O dabar apibendrinkime visus šiame straipsnyje aptartus atvejus. Kaip jau
buvo minėta, iš visų Cinque’ės hierarchijoje nurodytų ir lietuvių kalbai tinkančių prieveiksmių įmanoma sudaryti 253 dviejų prieveiksmių kombinacijas. 58 kombinacijų pavyzdžių nebuvo rasta. Iš likusių 195 kombinacijų pagal
20

Jo gauti empiriniai duomenys pateikti 2 priede.
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Cinque’ės hierarchiją vartojamos 62 poros21, atvirkštine nei Cinque’ės hierarchijoje nurodyta tvarka vartojama 20 porų22 ir 113 porų vartojamos abiem būdais23. Visa tai pateikta 5 lentelėje (+ simbolis reiškia, kad dviejų prieveiksmių
pora vartojama taip, kaip nurodyta Cinque’ės hierarchijoje, - simbolis reiškia,
kad pora vartojama priešingai nei nurodyta Cinque’ės hierarchijoje, x simbolis
reiškia, kad tokių porų pavyzdžių nerasta, o 2 simbolis – kad šios poros vartojamos dviem būdais).
4 L EN T E L Ė .

Dviejų prieveiksmių vartojimo sakinyje būdai24
Prieveiksmiai vartojami

Prieveiksmių eilės tvarka
Moodevidential (tikriausiai) > Modepistemic (turbūt)
Modepistemic (turbūt) > Tpast (kadaise)
Tpast (kadaise) > Tfuture (paskui)
Tfuture (paskui) > Mod irrealis (galbūt)
Mod irrealis (galbūt) > Mod necessity (būtinai)
Mod necessity (būtinai) > Modpossibility (galbūt)
Modpossibility (galbūt) > Asphabitual (paprastai)
Asphabitual (paprastai) > Asprepetetive (vėl)
Asprepetetive (vėl) > Aspfrequentative (dažnai)
Aspfrequentative (dažnai) > Modvolitional (tyčia)
Modvolitional (tyčia) > Aspcelerative (greitai)
Aspcelerative (greitai) > Tanterior (jau)
Tanterior (jau) > Aspterminative ((jau) nebe)
Aspterminative ((jau) nebe) > Aspcontinuative (iki šiol)
Aspcontinuative (iki šiol) > Aspperfect(?) (visada)
Aspperfect (?) (visada) > Aspretrospective (ką tik)

Aspretrospective (ką tik) > Aspproximative (netrukus)
Aspproximative (netrukus) > Aspdurative (trumpai)
Aspdurative (trumpai) > Aspgeneric/progressive (tipiškai)

Aspgeneric/progressive (tipiškai) > Aspprospective (beveik)
Aspprospective (beveik) > Aspsg.completive (visai)
Aspsg.completive (visai) > Voice

21

Žr. 1 lentelę.

22

Žr. 2 lentelę.

23

Žr. 3 lentelę.

24

Nurodomos tik poros, tinkančios lietuvių kalbai.
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Voice

Cinque’s prieveiksmių hierarchija ir lietuvių kalbos duomenys

Cinque’ės hierarchija yra labai smulkiai suskaidyta: ją sudaro nuosakos, laiko,
modalumo, veikslo kategorijos. Kai kurie užsienio mokslininkai mano, kad tam
tikros kategorijos patenka į grupes, kuriose prieveiksmių tvarka galėtų būti ne
tokia griežta25. Bet gautieji lietuvių kalbos duomenys to nepatvirtina. Semantinis pagrindas irgi neleidžia paaiškinti prieveiksmių tvarkos skirtumų, prieveiksmių vartojimas viena ar kita tvarka gan padrikas ir neleidžia sudaryti jokios sistemos. Greičiausiai semantinis pagrindas gali tik numatyti, ar sakinyje
bus pavartotas vienas, du ar daugiau prieveiksmių. Kad tvarkos skirtumui turėtų įtakos sakinio aktualioji skaida, irgi negalime teigti. Surinktuose sakiniuose
prieveiksmiai pavartoti greta vienas kito, o nėra nukelti į sakinio pradžią ar galą,
kaip būna, kai norima išskirti, pabrėžti tam tikrą sakinio dalį. Visai įmanoma,
kad prasminis niuansas gali slypėti tų pačių prieveiksmių skirtinguose modeliuose, bet sintaksiškai ir semantiškai, deja, to įrodyti nepavyko. Taigi tikrasis
Cinque’ės prieveiksmių hierarchijos pobūdis lieka neaiškus. Beje, iškyla klausimas, ar prieveiksmiai, atrinkti Cinque’ės, tikrai sudaro hierarchiją?
Ką galime drąsiai teigti, apžvelgę lietuvių kalbos duomenis? Galime teigti,
kad Cinque’ės prieveiksmių hierarchija nėra universali (tai reikštų, kad ji negali
būti panaudota kaip argumentas, įrodantis, jog prieveiksmiai sakinyje yra specifikatoriai), kad lietuvių kalbos duomenys negalėtų jos patvirtinti, kad lietuvių
kalboje tam tikrais atvejais vieni prieveiksmiai sakinyje yra linkę būti vartojami
prieš kitus, bet dažniausiai vis dėlto dviejų prieveiksmių tvarka sakinyje vienas
kito atžvilgiu yra laisva ir gali įvairuoti, ir tai, kad lietuvių kalbos prieveiksmiai
pagal semantiką nesudaro jokios hierarchijos.
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1 PRIEDAS

Prieveiksmių klasifikacija26
Moodspeech-act P (šnekos akto
prieveiksmiai)
Moodevaluative (vertinimo prieveiksmiai)

an. frankly

lie. atvirai, nuoširdžiai

an. fortunately

Moodevidential (netikrumo prieveiksmiai)

an. allegedly

Modepistemic (tikimybės prieveiksmiai)

an. probably

Tpast (būtojo laiko prieveiksmiai)

an. once

Tfuture (būsimojo laiko prieveiksmiai)
Mod irrealis (nerealumo prieveiksmiai)
Mod necessity (būtinumo prieveiksmiai)
Modpossibility (galimybės prieveiksmiai)
Asphabitual (įprastumo prieveiksmiai)
Asprepetetive (pasikartojimo prieveiksmiai)
Aspfrequentative (dažnumo prieveiksmiai)

an. then
an. perhaps
an. necessarily
an. possibly
an. usually
an. again
an. often

Modvolitional (valios prieveiksmiai)

an. intentionally

Aspcelerative (greitumo prieveiksmiai)
Tanterior (pirmumo prieveiksmiai)
Aspterminative (baigtumo prieveiksmiai)
Aspcontinuative (tęstinumo prieveiksmiai)
Aspperfect (absoliutumo prieveiksmiai)
Aspretrospective (retrospektyvos
prieveiksmiai)
Aspproximative (artimumo prieveiksmiai)
Aspdurative (trukmės prieveiksmiai)

an. quickly
an. already
an. no longer
an. still
an. always

lie. laimei
lie. greičiausiai, tikrai,
tikriausiai
lie. turbūt
lie. kartą, kadaise,
kažkada, vakar
lie. po to, paskui
lie. galbūt, gal
lie. būtinai
lie. galbūt, gal
lie. paprastai, dažniausiai
lie. vėl, dar
lie. dažnai, neretai, kartais
lie. tyčia, sąmoningai,
specialiai
lie. greitai, skubiai
lie. jau
lie. (jau) nebe, daugiau ne
lie. iki šiol, vis dar
lie. visada, visuomet

an. just

lie. ką tik

an. soon
an. briefly
an.
Aspgeneric/progr. (būdingumo prieveiksmiai)
characteristically
Aspprospective (numatomumo prieveiksmiai) an. almost
an. completely
Aspsg.completive (pilnumo prieveiksmiai)
Asppl.completive (dg. papildinio prieveiksmiai) an. tutto
Voice (kokybės prieveiksmiai)
an. well
26

lie. greitai, netrukus
lie. trumpai, trumpam, ilgai
lie. tipiškai, kaip paprastai
lie. beveik, vos ne
lie. visai, visiškai
lie. visi
lie. gerai, blogai

Lentelėje pateikiami autorės išversti, o ne lietuvių kalbotyroje vartojami terminai. Lietuvių kalbos
sintaksėse ir gramatikose skiriami būdo prieveiksmiai ir aplinkybiniai prieveiksmiai (juos sudaro
vietos, laiko, priežasties ir tikslo prieveiksmiai).

Straipsniai / Articles

213

V eslava Čižik-Prokaševa

2 PRIEDAS
Eriko Zymano gautų rezultatų lentelė27
a.
b.
(c.)
d.
e.
f.
g.
(h.)
(i.)
j.
k.
l.
m.
n.
o.
(p.)
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.

27

Moodspeech act° (honestly) > Moodevaluative° (unfortunately)
Moodevaluative° (unfortunately) > Moodevidential ° (allegedly)
Moodspeech act° (honestly) > Moodevidential ° (allegedly)
Moodevidential ° (allegedly/clearly) > Modepistemic° (probably)
Modepistemic° (probably) > T(Past)° (once)
T(Past)° (once) > T(Future)° (then)
T(Future)° (then) > Mod irrealis° (perhaps)
Modepistemic° (probably) > Mod irrealis° (perhaps)
Modepistemic° (probably) > Mod irrealis° ([almost] certainly)
Mod irrealis° (perhaps) > Mod necessity° (necessarily)
Modirrealis° (perhaps) > Mod necessity° (not necessarily)
Mod necessity° ([not] necessarily) > Modpossibility° (possibly)
Modpossibility° (possibly) > Asphabitual ° (usually)
Asphabitual ° (usually) > Asprepetitive(I)° (again)
Asprepetitive(I)° (again) > Aspfrequentative(I)° (often)
Asphabitual ° (usually) > Aspfrequentative(I)° (often)
Aspfrequentative(I)° (often) > Modvolitional ° (intentionally)
Modvolitional ° (intentionally) > Aspcelerative(I)° (quickly)
Aspcelerative(I)° (quickly) > T(Anterior)° (already)
T(Anterior)° (already) > Aspterminative° (no longer)
Aspterminative° (no longer) > Aspcontinuative° (still)
Aspcontinuative° (still) > Aspperfect(?)° (always)
Aspperfect(?)° (always) > Aspretrospective° (just)
Aspretrospective° (just) > Aspproximative° (soon)
Aspproximative° (soon) > Aspdurative° (briefly)
Aspdurative° (briefly) > Aspgeneric/progressive° (characteristically)
Aspgeneric/progressive° (characteristically) > Aspprospective° (almost)
Aspprospective° (almost) > AspSgCompletive(I)° (completely)
AspSgCompletive(I)° (completely) > Voice° (well)
Voice° (well) > Aspcelerative(II)° (fast/early)
Aspcelerative(II)° (fast/early) > Asprepetitive(II)° (again)
Asprepetitive(II)° (again) > Aspfrequentative(II)° (often)
Aspfrequentative(II)° (often) > AspSgCompletive(II)° (completely)
domain adverbs > {Moodspeech act° (honestly), Moodevaluative°
(unfortunately), Moodevidential ° (evidently), Modepistemic° (probably),
temporal adverbs (now), Mod irrealis° (perhaps), subject-oriented adverbs
(wisely)}

no
yes
yes
no
(no)
no
no
(yes)
no
no
(no)
no
yes
no
(yes)
no
no
(no)
no
no
(no)
(no)
yes
no
yes
no
yes
yes
no
no
no
no

Žr. Zyman 2011‒2012: 71t. Raidės skliaustuose žymi atvejus, kurie nebuvo įtraukti į Cinque’ės
hierarchiją, o žodžiai taip / ne skliaustuose nurodo, kad autoriui šie atvejai nėra visiškai aiškūs.
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Cinque’s Hierarchy of Adverbs and the
Findings of the Lithuanian Language
SUMM ARY
By referring to the so called universal hierarchy of clausal functional projections developed by Cinque, the article describes the relative order of sentential adverbs in the Lithuanian language. The article is based on the examples from the Corpus of Contemporary
Lithuanian Language of the Centre of Computational Linguistics of Vytautas Magnus University in Kaunas as well as the examples found through the web search engine Google. The
article does not only discuss the relative order of adjacent adverb pairs in Cinque’s hierarchy
(as it is done by Cinque and other linguists mentioned in the article) but also the relative
position of all adverbs in the hierarchy.
After summarising the tendencies of usage of 22 adverb pairs given in Cinque’s hierarchy, it was established that examples were not found in the case of 5 pairs; 2 pairs were
used in the opposite order compared to Cinque’s hierarchy; 5 pairs were used as specified in
Cinque’s hierarchy, whereas 10 pairs were used in two ways, i.e. both in line with Cinque’s
hierarchy and contrary to it) (see Table 4 in the article). Hence, it can be assumed that out
of all the cases laid down by Cinque, the relative order of two adverbs in a sentence is usually not strictly defined and may vary in Lithuanian.
Out of all the adverbs specified in Cinque’s hierarchy and applicable to the Lithuanian language, 253 two-adverb combinations can be made. After summarising all the combinations discussed in the article, it was determined that examples were not found in case
of 58 combinations. Out of 195 remaining combinations, 62 pairs are used pursuant to
Cinque’s hierarchy; 20 pairs are used in the opposite order compared to Cinque’s hierarchy, whereas 113 pairs are used in both ways. All that is provided in Table 5 in the article
(symbol + means that the pair of two adverbs is used as specified in Cinque’s hierarchy;
symbol – means that the pair is used contrary to the order established in Cinque’s hierarchy; symbol x means that no examples were found for such a pair; symbol 2 means that the
pair is used in both ways).
The findings of the Lithuanian language show that Cinque’s hierarchy of clausal functional projections is not universal and the Lithuanian findings cannot confirm it; that in
some cases some adverbs tend to precede others in Lithuanian, though usually the relative
order of two adverbs in a sentence is free and may vary; and that Lithuanian adverbs do not
constitute any hierarchy based on semantics.
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