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PRATARMĖ

Šiuolaikinėje Europoje lietuviai gyvena įvairių tautų ir įvairių kalbų

bendruomenėje. Užsienio kalbos mokėjimas šiandien yra būtinybė. Norėdami bendrauti su kita kalba kalbančiais žmonėmis, turime pažinti jų
kalbą, kuri skiriasi nuo gimtosios ne tik žodynu ar garsynu, bet ir gramatine sandara, žodžių junginių struktūra.
Ši praktinė slovėnų kalbos gramatika parengta siekiant palengvinti slovėnų kalbos mokymąsi. Joje atsižvelgta į galimą lietuvių kalbos
interferenciją mokantis slovėnų kalbos, pateikiant lietuvių kalbos gramatinių reiškinių atitikmenis ir visų slovėnų kalbos žodžių, žodžių junginių bei sakinių vertimus į slovėnų kalbą. Priemonė parengta remiantis
slovėnų kalbos dėstymo patirtimi Vilniaus universitete, kuriame slovėnų
kalba nuo 1997 metų įtraukta į Filologijos fakulteto studijuojamų dalykų sąrašą.
Knygą sudaro dvi dalys. Pirma dalis yra skirta elementariems skaitymo ir fonetikos dalykams. Šioje dalyje visi slovėnų kalbos žodžiai yra
sukirčiuoti. Antroje dalyje aprašyta slovėnų kalbos morfologija. Pateikiamos tradicine tvarka išdėstytos kalbos dalys: daiktavardis, būdvardis,
skaitvardis, įvardis, veiksmažodis, prieveiksmis, prielinksnis, dalelytė,
jaustukas ir ištiktukas. Slovėnų kalbos morfologinė sistema aiškinama
pagal J. Toporišičiaus „Slovėnų kalbos gramatiką“ (Slovenska slovnica.
Ljubljana, 2004), populiariausią ir vienintelį išsamų slovėnų kalbos aprašymą.
Mokymo priemonėje aptarti svarbiausių gramatinių kategorijų ypatumai, trumpai nurodyti kalbos dalių darybos formantai (priesagos ir
priešdėliai), nurodytos pagrindinės slovėnų kalbos dalių sintaksinės
funkcijos. Taisyklės yra pateikiamos lentelėmis ir iliustruojamos gausiais, kasdieninėje šnekamojoje kalboje vartojamais pavyzdžiais. Moko8
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mojoje knygoje atkreipiamas dėmesys į skirtingas slovėnų kalbos atmainas – bendrinę ir šnekamąją, nurodomos dažniausios formų vartojimo
sritys.
Ši praktinė slovėnų kalbos gramatika yra skirta visiems, kurie savo
darbe ar mokslinėje veikloje susiduria arba ateityje susidurs su slovėnų
kalba. Ji galėtų būti naudinga aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems slovėnų kalbą, slavistams bei visiems, norintiems daugiau sužinoti apie slovėnų kalbos struktūros pagrindines savybes.
Nuoširdžiai dėkoju Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojams, Slavų filologijos katedros, kurioje buvo pradėta dėstyti slovėnų
kalba daugiau nei prieš 15 metų, kolegoms, Rusų filologijos katedros,
Polonistikos centro ir Batistikos katedros darbuotojams, Liublianos universiteto Filosofijos fakulteto darbuotojams ir Slovėnų kalbos užsienyje
centro bendradarbiams, Vilniaus universiteto slovėnų kalbos dėstytojams, taip pat Lietuvos studentams, studijuojantiems slovėnų kalbą Vilniaus universitete už jų palaikymą ir pagalbą rengiant šią trumpą slovėnų kalbos gramatiką.
Autorė

Pratarmė
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1

• ĮVADAS

Iš slovėnų kalbos
istorijos ir dabarties

Slovėnų kalba (slovenski jezik arba slovenščina) kartu su serbų, kroatų,

bulgarų, makedonų, bosnių ir juodkalniečių kalbomis priklauso indoeuropiečių kalbų šeimos pietų slavų kalbų grupei. Visame pasaulyje slovėniškai kalba apie 2,3 milijono žmonių, kurių dauguma (apie 1,728 mln.)
gyvena Slovėnijoje1, kur ši kalba yra valstybinė. Už Slovėnijos ribų
slovėniškai kalbama kaimyninėse šalyse – Italijoje (apie 100 000 žmonių), Austrijoje (apie 50 000 žmonių), Kroatijoje (apie 25 000 žmonių),
Vengrijoje (apie 3 200 žmonių), taip pat Vokietijoje, JAV, Kanadoje, Argentinoje, Naujojoje Zelandijoje, Australijoje (apie 400 000 žmonių).
Slovėnų kalba yra ir viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.
Slovėnų kalba turi daug įdomių archaiškų bruožų, kurių neturi kitos
slavų kalbos, pavyzdžiui, dviskaitą (en študent vienas studentas – dva
študenta du studentai – trije študenti trys studentai; ena študentka vie
na studentė, dve študentki dvi studentės, tri študentke trys studentės) ir
siekinį (grem brat einu skaityti, plg: moram brati turiu skaityti).
Slovėnų kalbos tarmės. Labai įdomi yra slovėnų kalbos dialektizacija: maža kalba suskaidyta į septynias dialektines grupes, kiekvienoje išskiriamos 7–9 tarmės, iš viso yra apie 50 dialektų (dažniausiai kalbama apie 48 tarmes). Pagrindinės dialektinės zonos (grupės) yra: Go1
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Slovėnija – maža kalnuota šalis, esanti Vidurio Europoje. Vakaruose ribojasi su
Italija, šiaurėje su Austrija ir Vengrija, o pietuose ir rytuose su Kroatija. Slovėnijai
priklauso 46,6 km Adrijos jūros pakrantės.
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renska, Dolenska, Rovtarska, Primorska, Koroška, Štajerska, Panonska.
Be to, kaip atskirą grupę dialektologai kartais mini naujai atsiradusią
Kočevska grupę. Kai kurios tarmės nuo bendrinės kalbos labai skiriasi
savo žodynu, gramatika ir tarimu. Tarminio kalbos susiskaidymo pagrindinės priežastys yra Slovėnijos reljefo ypatumai (didumą šiaurės ir
vakarų Slovėnijos užima kalnai, apaugę tankiais miškais) bei istorinis
Slovėnijos žemių priklausymas skirtingoms šalims – Austrijai, Vengrijai
ir iš dalies Venecijos Respublikai. Iki šiol Slovėnijoje išliko seni neformaliai vartojami regionų pavadinimai: Gorenska (slov. Gorenjska),
Štajerska, arba Štirija (slov. Štajerska), Koroška, arba Karintija (slov.
Koroška), Dolenska (slov. Dolenjska), Primorska (slov. Primorska),
Prekmurė (slov. Prekmurje), Notranska (slov. Notranjska).
Didžiausią įtaką slovėnų kalbai padarė vokiečių kalba, mažiau slovėnų kalbą paveikė italų ir vengrų kalbos. Ypač daug germanizmų Gorenskos ir Štajerskos tarmėse. Primorskos tarmėse daug skolinių iš italų
kalbos, o Prekmurėje – skolinių iš vengrų kalbos.
Slovėnijoje tarmės yra daug svarbesnės nei Lietuvoje. Bendrinė kalba (slov. zborni jezik) dažniausiai vartojama viešajame gyvenime, esant
formalioms situacijoms, mokymosi ir valstybinėse įstaigose. Slovėnijoje yra plačiai vartojamos šnekamosios kalbos regioninės atmainos, didžiausios iš jų yra Liublianos ir Mariboro regionų šnektos.
Slovėnų kalbos paminklai ir pirmosios gramatikos. Pirmieji slovėnų kalba užrašyti tekstai yra „Freizingo rankraštis“ (slov. Bri
žinski spomeniki, 972–1093 m.). Šis rašytinis paminklas rastas 1807 m.
Bavarijos valstybinėje bibliotekoje Miunchene, kur yra saugomas ir iki
šiol. Jis greičiausiai atsirado Mioll upės slėnyje (šiuolaikinė Austrija).
Freizingo rankraštis – įrišti į pergamino knygą lapai iš Bavarijos šv. Korbinijono vienuolyno (miestas Freising, slov. Brižine) – yra seniausias iki
šių dienų išlikęs slaviškas tekstas, parašytas lotyniškais rašmenimis.
Spausdintos slovėnų knygos pradininku laikomas slovėnų protestantizmo atstovas, dvasininkas, bažnyčios reformatorius, vertėjas ir
rašytojas Primožas Trubaras (Primož Trubar, 1508–1586), pirmiausia
sudaręs „Katekizmą“ (Catechismus, 1550) ir „Pradžiamokslį“ (Abe
1 • Įvadas. Iš slovėnų kalbos istorijos ir dabarties
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cedarium, 1550). Savo gimtojo krašto Raščicos tarmę jis vartojo kaip
slovėnų bendrinės kalbos pagrindą, nes laikė šią tarmę suprantamiausia
visiems slovėnams. Abi pirmosios knygos buvo išleistos Tiubingene, už
Slovėnijos ribų. Knygos buvo išspausdintos gotikiniu šriftu tūkstančio
egzempliorių tiražu. Buvo išleistos 26 P. Trubaro knygos, svarbiausios iš
jų – „Mato evangelija“ (Ta evangeli svetiga Matevsha, 1555), „Pirmoji
Naujojo Testamento dalis“ (Ta pervi deil tiga Noviga testamenta, 1557),
„Antroji Naujojo Testamento dalis“ (Ta drugi deil tiga Noviga testamen
ta, 1560), „Paskutinioji Naujojo Testamento dalis“ (Noviga testamen
ta pusledni deil, 1567), „Bažnyčios reglamentas“ (Cerkovna ordninga,
1964), „Namų postilė“ (Hišna postilla, 1595).
Protestantizmo laikais pasirodė pirmoji slovėnų kalbos gramatika,
parašyta lotynų kalba ir turinti ilgą pavadinimą Arcticae horulae succi
sivae, de Latino Carniolana literatura, ad Latinae linguae analogiam
accommodata, unde Moshoviticae, Rutenicae, Polonicae, Boëmicae
& Lusaticae lingvae, cum Dalmatica & Croatica cognatio, facile de
prehenditur. Jos autorius Adamas Bochoričius (Adam Bohorič, apie
1520–1598) išleido gramatiką 1584 m. Vitenberge. Tais pačiais metais
pasirodė pirmasis viso Šventojo Rašto vertimas į slovėnų kalbą, atliktas
Jurijaus Dalmatino (Jurij Dalmatin, 1547–1589).
Reformacijos laikais Slovėnijoje buvo daug rašytojų, vertėjų, dvasininkų, kurie aktyviai dalyvavo kuriant slovėnų rašytinę kalbą. Vienas
žymiausių rašytojų buvo Sebastijanas Krelius (1538–1567), parašęs
„Vaikų bibliją“ (Otročja biblija, 1566) ir „Slovėnišką postilę“ (Postila
slovenska, 1567). XVI a. buvo išleista apie 50 knygų slovėnų kalba.
Slovėnijoje, kur vyrauja katalikų tikėjimas, spalio 31 dieną švenčiama
valstybinė šventė – Reformacijos diena.
XVIII a. (nuo 1774 m.) Slovėnijoje buvo mokoma slovėnų kalbos
pirmosiose trijose klasėse, nors tais laikais Habsburgų imperijos oficia
lioji kalba buvo vokiečių. Liublianoje buvo išleista Marko Pochlino
(Marko Pohlin, 1735–1801) slovėnų kalbos gramatika vokiečių kalba
Kraynska Grammatika, das ist: Die crainerische Grammatik, oder die
Kunst die crainerische Sprach regelrichtig zu reden, und zu schreiben
12
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(1768), kiek vėliau Klagenfurte (slov. Celovec) – Ožbalto Gutsmano
(Ožbalt Gutsman, 1725–1790) gramatika Windische Sprachlehre (1777),
o Celėje – Michaelio Zagaišeko (Mihael Zagajšek, 1739–1827) Slo
vennska grammatika, oder Georg Sellenko‘s Wendische Sprachlehre
in deutsch un wendischen Vortrag (1791). XVIII a. pabaigoje–XIX a.
pradžioje prasidėjo kultūrinis slovėnų atgimimas. 1808–1809 m. buvo
išleista pirmoji slovėnų kalbos mokslinė gramatika Grammatik der Sla
vischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark, parašyta vokiečių
kalba. Jos autorius – slovėnų mokslininkas, kalbininkas, slavų ir kitų
kalbų žinovas Bartolomejus Kopitaras (slov. Jernej Kopitar, 1780–
1844). Pirmąją slovėnų kalbos gramatiką Piſmenoſt ali Gramatika sa
Perve Shole (1811), parašytą slovėnų kalba, sudarė Valentinas Vodnikas
(Valentin Vodnik, 1758–1819). XIX a. – slovėnų bendrinės kalbos, jos
rašybos, morfologinių formų, leksinės kalbos sandaros aktyvios raidos
laikotarpis.
Slovėnų kalbos dabartis. Šiandien slovėnų kalba yra valstybinė
kalba, įteisinta Slovėnijos Konstitucijos ir Įstatymo dėl slovėnų kalbos
vartojimo viešojoje erdvėje (2004). Slovėnų kalba yra tarptautinės komunikacijos priemonė, vartojama Europos Sąjungos Tarybos susitikimuose ir pasitarimuose.
Slovėnijos valstybė daug dėmesio skiria slovėnų kalbos tyrinėjimui
ir populiarinimui visame pasaulyje. Pagrindinis slovėnų kalbos tyrinėjimo centras – Slovėnijos meno ir mokslo akademijos Frano Ramovšo
Slovėnų kalbos institutas. Slovėnų kalba yra dėstoma Slovėnijos Liublianos, Mariboro, Novos Goricos ir Koperio universitetuose, kitų šalių mokymo įstaigose. Slovėnų kalba studijuojama Austrijoje, Italijoje,
Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Didžiojoje
Britanijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Argentinoje, JAV, Japonijoje, Kinijoje ir kitur.

1 • Įvadas. Iš slovėnų kalbos istorijos ir dabarties
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2

2.1.

• FONETIKA
Glasoslovje

Slovėnų kalbos raidynas
Slovenska abeceda

Slovėnų kalbos abėcėlėje yra 25 raidės.
1 lentelė. Slovėnų kalbos abėcėlė

Raidė
Aa
Bb
Cc
Čč
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh

Raidės pavadinimas
a
be
ce
če
de
e
ef
ge
ha

Raidė
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Rr

Raidės pavadinimas
i
je
ka
el
em
en
o
pe
er

Raidė
Ss
Šš
Tt
Uu
Vv
Zz
Žž

Raidės pavadinimas
es
eš
te
u
ve
ze
že

Skoliniuose iš anglų, vokiečių bei kitų kalbų yra vartojamos raidės
ir dviraidės Ö ö, Y y, W w, Ck ck, Y y, Q q, X x, Ch ch, Sch sch, pvz.:
Köln Kelnas, München Miunchenas, hockey ledo ritulys, speedway
spydvėjus, rally ralis, Wahlverwandschaft (sielų) giminystė (Getės romano pavadinimas). Asmenvardžiuose iš serbų, kroatų kalbų vartojamos Ć, ć (tariama kaip minkštasis [č’]) ir Đ, đ (tariama kaip minkštasis
[dž’]), pvz.: Jakić, Đurđa, Đordanović.

14
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Su diakritiniais ženklais vartojamos raidės Č, č, Š, š, Ž, ž žymi priebalsius, analogiškus lietuvių kalbos priebalsiams, pvz.: Čéška Čekija,
čáj arbata, Špánija Ispanija, póšta paštas, Žágar (pavardė), žêna
žmona.

Skaitymo taisyklės
Pravila za branje

2.2.

2.2.1. Bal sė s
Sa m og la s n iki

Slovėnų kalbos balsiai žymimi šiomis balsėmis: a, e, i, o, u.
Balsės a, i, u žymi arba ilgus kirčiuotus, arba trumpus kirčiuotus
ir nekirčiuotus balsius. Nekirčiuotame skiemenyje visi balsiai tariami
trumpai. Pavyzdžiui, kirčiuoti ilgieji balsiai tariami žodžiuose: dán
diena, dúša siela, sín sūnus; trumpieji – žodžiuose: naglàs kirtis, krùh
duona, nìt siūlas.
Balsė e žymi:
 siaurą uždarąjį ilgąjį [e:], pvz.: délo darbas — [d·e:lo], beséda
žodis — [bes·e:da], mléko pienas — [mle:ko];
 platų atvirąjį ilgąjį [ε:], pvz.: žêna žmona — [žε:na], nêsti nešti —
[nε:st·i];
 platų atvirąjį trumpąjį [ε], pvz.: polèt skrydis — [polεt], enák
vienodas — [εnak];
 labai trumpą atvirąjį garsą [ә], slovėniškai vadinamą polgasnik
(„pusgarsis“), pvz.: pès šuo — [pәs], dèž lietus — [dәš], Slovénec
slovėnas — [slov·e:nәc].
Balsė o žymi:
 siaurą uždarąjį ilgąjį [o:], pvz.: mórje jūra — [mo:rje], drevó me
dis — [drevo:], móž vyras — [mo:š];
 platų atvirąjį ilgąjį [ө:], pvz.: rôka ranka — [rө:ka], sôba kam
barys — [sө:ba];
2 • Fonetika
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 platų atvirąjį trumpąjį [ө], pvz.: otròk vaikas — [өtrөk], uvòd
įvadas — [uvөd].

Pr i e b al sė s
Sog la s n iki

2.2.2.

Slovėnų kalbos priebalsiams žymėti dažniausiai vartojamos tos pačios
priebalsės kaip ir lietuvių kalboje, pvz.: dán diena, máti motina. Kai
kurias slovėnų kalbos priebalses reikia tarti kitaip nei lietuvių kalbos
priebalses.
Priebalsė l
 prieš balsius žymi priebalsį [l], tariamą šiek tiek minkščiau už
lietuvišką kietąjį [l], bet kiečiau už minkštąjį [l’], pvz.: lípa liepa
(medis) — [li:pa], lép gražus — [le:p], lúč šviesa — [lu:č], lás
plaukas — [la:s], koló dviratis — [kolo:];
 žodžio gale ir prieš priebalsį dažniausiai žymi neskiemeninį [ǔ],
panašų į antrąją lietuvių kalbos dvibalsio au dalį (pvz., žodyje
kautis) arba į baltarusių kalbos neskiemeninį [ŭ] žodžiuose быў,
даўжна, pvz.: bél baltas — [be:ŭ], sól druska — [soŭ], póldan
vidudienis — [po:ŭdan], bolník ligonis — [boŭn·i:k], póln pil
nas — [po:ŭn], dólg skola — [do:ŭk];
 žodžio gale po dviejų arba trijų priebalsių, dažniausiai po skiemeninio ŕ, žymi skiemeninį [u], pvz: umŕl mirė — [uməru], požŕl
prarijo — [požəru].
1.

Preibalsė l žodžio gale ir prieš priebalsę žymi priebalsį [l] šiais atvejais:
 daugiskaitos kilmininke, jeigu daiktavardis vienaskaitos vardininke baigiasi -lo, -la, ir šių daiktavardžių vediniuose, pvz.: vns.
vard. šóla mokykla : dgs. kilm. šól mokyklų — [šo:l], vedinys
šólski mokyklinis — [šo:lsk·i]; vns. vard. pravílo taisyklė : dgs.
kilm. pravíl taisyklių — [prav·i:l], vedinys pravílnik taisyklių
sąvadas — [prav·i:ln·ik];
16
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 kai kurių daiktavardžių, kurių kamienas baigiasi -l, daugiskaitos
įnagininke prieš galūnę -mi, pvz.: kopél vonia — [kop·e:ŭ] : s
kopélmi su voniomis — [skop·e:lm·i], živál gyvūnas — [ž·iva:ŭ] :
z živálmi su gyvūnais — [žž·iva:lm·i];
 skoliniuose, kai kuriuose asmenvardžiuose, terminuose: fílm
filmas — [f·i:lm], kultúra kultūra — [kultu:ra], hotél viešbu
tis — [chote:l]; Palmíra (mot. vardas) — [palm·i:ra], Ciríl (vyr.
vardas) — [c·ir·il], Sílva (mot. vardas) — [s·i:lva]; samostálnik
daiktavardis — [samosta:lnik], glágol veiksmažodis — [gla:gol];
 kai kuriuose kituose slovėniškuose žodžiuose, pvz.: sôkol saka
las — [sө:kol], kopálnica prausykla — [kopa:ln·ica], budílka
žadintuvas — [bud·i:lka], žélva vėžlys — [ž·e:lva].
2.










Priebalsė v
prieš balsius žymi priebalsį [v], tariamą kaip lietuviškąjį v, pvz.:
kráva karvė — [kra:va], lovíti gaudyti — [lov·i:t·i];
prieš priebalsius dažniausiai žymi neskiemeninį [ǔ], pvz.: stávba
pastatas — [sta:ǔba], pévka dainininkė — [p·e:ǔka], délavci dar
bininkai — [d·e:laǔc·i];
žodžio pradžioje prieš priebalsį arba tarp priebalsių tariama kaip
skiemeninis [u], pvz.: vnúk anūkas — [unu:k], vsák kiekvie
nas — [usa:k], včéraj vakar — [uč·ie:raj]; vplív įtaka — [upli:ǔ],
izvzéti išimti — [izuz·e:ti]; grém v mésto einu į miestą — [grәm
u m·esto];
žodžio gale po balsio dažniausiai žymi neskiemeninį [ǔ], pvz.:
zdràv sveikas — [zdraǔ], lòv medžioklė — [lөǔ], žív gyvas —
[ž·i:ǔ];
žodžio gale po priebalsio v dažniausiai žymi skiemeninį [u], pvz.:
obŕv antakis — [obәru], bárv dažų — [ba:ru].

Priebalsė r prieš balsį arba žodžio gale po balsio žymi priebalsį
[r], o žodžio pradžioje arba tarp priebalsių tariama kaip junginys [әr],
pvz.: rdèč raudonas — [әrdεč], ŕž rugiai — [әrš], vŕh viršūnė — [vәrх],
tŕg aikštė — [tәrk], trdíti teigti — [tәrd·i:t·i].
3.
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Priebalsė h atitinka lietuviškąją dviraidę ch žodžiuose technika,
chrestomatija, pvz.: híša namas — [х·i:ša], májhen mažas — [ma:jхәn],
hipnóza hipnozė — [х·ipno:za], hrúp triukšmas — [хru:p], stráh bai
mė — [stra:х]. Slovėnų kalboje nėra priebalsio h (kuris lietuvių kalboje
tariamas žodžiuose himnas, harmoningas) atitikmens.
4.

Raidžių samplaikos lj, nj
 žodžio gale ir prieš priebalsius žymi palatalizuotus (minkštuosius) [l’], [n’] arba nepalatalizuotus [l], [n], pvz.: prijátelj drau
gas — [pr·ija:tel’] ir [pr·ija:tel], králj karalius — [kral’] ir [kral],
póljski lenkiškas — [po:l’sk·i] ir [po:lsk·i]; kònj arklys — [kөn’]
ir [kөn], mànj mažiau — [man’] ir [man], Kránj Kranis (miesto
pavadinimas) — [kra:n’] ir [kra:n], svínjski kiaulės — [sv·i:n’sk·i]
ir [sv·i:nsk·i];
 prieš balsius žodžio pradžioje tariama [l’], [n’] arba [l’j], [n’j],
pvz.: ljudjé žmonės — [l’judje:] / [l’udje:], kljúč raktas —
[kl’ju:č] / [kl’u:č], Ljubljána Liubliana — [l’jubl’ja:na] /
[l’ubl’a:na]; njíva laukas — [n’ji:va] / [n’i:va];
 kamieno gale prieš galūnę / tariama [l’j ], [n’j], pvz.: králji kara
liai — [kra:l’ji], kônja arklio — [ko:n’ja].
5.

Reikia įsidėmėti, kad priebalsis [j], tariamas šiose samplaikose, panašus į lietuviškojo j tarimą žodžio gale (plg.: žolėj, vietoj) arba į diftongų ai, ei antrąją nekirčiuotą dalį (plg. kaina, meilė).
Prieb alsės p rieš i, e
Sog la s n iki p r ed i , e
Slovėnų kalboje priebalsių minkštinimas yra daug silpnesnis nei lietuvių
kalboje. Prieš balses i, e priebalsės žymi arba nepalatalizuotus (kietuosius) priebalsius, arba šiek tiek suminkštintus priebalsius: nepalatalizuoti priebalsiai tariami, jeigu balsė žymi nekirčiuotą balsį arba kirčiuotą
[ε], [ә], o šiek tiek suminkštinti – jeigu balsė žymi kirčiuotą [e], kirčiuotą arba nekirčiuotą [i], pvz.: rèp uodega — [rεp], sêstrin sesers —
[sε:str·in], dédek senelis — [d·e:dәk], beséda žodis — [bes·e:da], nìt
siūlas — [n·it], na svídenje iki pasimatymo — [nasv·i:denje].
18
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Ki rči o že n k l ai
Na g la s n a zn a m en j a
2.2.3.

Slovėnų kalbos žodynuose ir vadovėliuose išsiriamos trys kirčio ženklų
rūšys. Su kirčio ženklu gali eiti kirčiuoti balsiai ir skiemeninis sonorinis
priebalsis r. Be kirčiavimo vietos, kirčio ženklai žymi ir tam tikras kirčiuoto garso savybes.
Kirčio ženklas (´), slovėniškai vadinamas ostrívec, žymi:
 balsių a, u, i ilgumą, pvz.: dár dovana [da:r], jútro rytas [ju:tro],
sín sūnus [s·i:n];
 balsių e, o ilgumą ir siaurumą (aukštesnįjį pakilimą), pvz.: sevéda
žinoma, Némec vokietis, nós nosis, dóber geras;
 skiemeninį r, kuris tariamas trumpojo atvirojo [ә] ir [r] junginiuose, pvz.: vŕt sodas [vәrt], dŕva malkos [dәrva].
Kirčio ženklas (^), slovėniškai vadinamas strešica „stogelis“, žymi
balsių e, o ilgumą ir platumą, pvz.: sêstra sesuo [sε:stra], gôra kalnas
[go:ra].
Kirčio ženklas (`), slovėniškai vadinamas krativec, žymi:
 balsių a, u, i trumpumą, pvz.: bràt brolis [brat], krùh duona
[kruh], nìč niekas [nič];
 balsių e, o trumpumą bei platumą (žemesnįjį pakilimą), pvz.: žèp
kišenė [žəp], nòv naujas [nөu̯];
 „pusgarsį“ ə, pvz.: dèž lietus [deš], pès šuo [pəs].

Slovėnų kalbos fonetinė sistema
Glasoslovni sistem slovenskego jezika
2.3.

2.3.1. Bal si ai
Sa m og la s n iki

Slovėnų kalbos balsiai klasifikuojami pagal keletą relevantinių
požymių.
1.
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Pagal horizontalų liežuvio judėjimą balsiai skirstomi į tris eiles:
 priešakinės eilės balsiai /i/, /i:/, /e:/, /ε/, /ε:/ (tariami liežuviui pasislinkus į priešakinę burnos dalį), pvz.: sìt sotus — s/i/t, píta
pyragas — p/i:/ta, péta penkta — p/e:/ta, pêta kulnas — p/ε:/ta;
 vidurinės eilės balsiai /ә/, /a/ (tariami liežuviui pasislinkus į
vidurinę burnos dalį), pvz.: pès šuo — p/ə/s, sàk graibštas —
s/a/k, dátum data — d/a:/tum;
 užpakalinės eilės balsiai /u/, /o/, /ө/ (tariami liežuviui pasislinkus
į užpakalinę burnos dalį), pvz.: kúhinja virtuvė — k/u:/hinja,
róža gėlė — r/o:/ža, kôžuh kailiai — k/ө/žuh.
Pagal liežuvio pakilimo laipsnį skiriami:
 aukštutinio pakilimo balsiai: /i/, /i:/, /u/, /u:/;
 vidutinio pakilimo balsiai: /e:/, /ε/, /ε :/, /ө/, /ө:/, /o:/; /ə/;
 žemutinio pakilimo balsiai: /a/, /a:/.
Vidutinio pakilimo balsiai skiriami dar į dvi grupes: aukštesnio pakilimo balsiai – /e:/, /o:/ ir žemesnio pakilimo balsiai – /ε/, /ε:/, /ө/, /ө:/, /ə/.
Pagal tarimo trukmę balsiai skirstomi į ilguosius ir trumpuosius tik
kirčiuotose pozicijose. Ilgieji ir trumpieji balsiai sudaro poras:
/i:/ – /i/, pvz.: poklíc profesija — nìt siūlas: pokl/i:/c — n/i/t;
/u:/ – /u/, pvz.: nakúp apsipirkimas — kùp krūva: nak/u:/p — k/u/p;
/a:/ – /a/, pvz.: glás balsas — naglàs kirtis: gl/a:/s — nagl/a/s;
/ε:/ – /ε/, pvz.: véšč žynys — vèč daugiau: v/ε:/šč — v/ε/č;
/ө:/ – /ө/, pvz.: bród plaustas — bròn bronza: br/ө:/d — br/ө/n bronza.
Kirčiuotas ir nekirčiuotas /ə/ yra visada trumpas, kirčiuoti /e:/, /o:/ –
visada ilgi.
Slovėnų lingvistinėje literatūroje įprasta nurodyti 8 slovėnų kalbos
balsines fonemas: /i/, /e/, /ε/, /ә/, /a/, /ө/, /o/, /u/. Be to, į slovėnų kalbos
fonetinę sistemą reikia įtraukti dar ir ilguosius bei trumpuosius balsius.
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2 lentelė. Bendrinės slovėnų kalbos balsių sistema

Liežuvio pakilimas
Dvig glavne mase jezika
aukštutinis
visoki
vidutinis
sredinski
žemutinis
nizki

Eilė
Položaj

priešakinė
sprednji
i

vidurinė užpakalinė
srednji
zadnji

i:

u

e:
ε . ε:

a

ə

ө

a:

u:

o:
ө:

2.
Slovėnų kalboje balsių ilgumas ir trumpumas yra svarbus tik
kirčiuotose pozicijose. Visi nekirčiuoti balsiai tariami trumpai.

3 lentelė. Slovėnų kalbos kirčiuotų ir nekirčiuotų balsių sistema

kirčiuoti balsiai
naglašeni samoglasniki
í
ú
ì
é
ó
ê
ô
è
ə
á
à
ilgieji balsiai
dolgi samoglasniki

ù

nekirčiuoti balsiai
nenaglašeni samoglasniki
i
u

ò

e

trumpieji balsiai
kratki samoglasniki

ə
a

o

I lgiej i b alsiai
Dolg i s a m og la s n ik i
Ilgieji balsiai [a:], [i:], [u:], žymimi balsėmis a, i, u arba kirčiuotomis
balsėmis á, í, ú (vadovėliuose ir žodynuose), tariami panašiai kaip lietuvių kalbos ilgieji balsiai a, y, ū žodžiuose lapas, rytas, dūmai:
[a:] – dán diena, dánes šiandien, vlák traukinys, glás balsas, gláva
galva;
[i:] – lípa liepa, sín sūnus, ríba žuvis, bíti būti, písmo laiškas;
[u:] – jútro rytas, túkaj čia, húd piktas, túj svetimas;
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[o:], žymimas raide o arba kirčiuota ó, tariamas panašiai kaip lietuviškas o žodyje ponas, tik lūpos daugiau suapvalinamos: móž vyras,
šóla mokykla, nós nosis;
[ө:], žymimas raide o arba kirčiuota ô, yra atviras, platesnis už [o:],
panašus į lietuvių kalbos o žodyje choras: rôka ranka, vôda vanduo,
rôsa rasa, kônec pabaiga, ôgenj ugnis;
[e:], žymimas balse e arba kirčiuota é, tariamas panašiai kaip lietuviškas ė žodyje tėvas: césta gatvė, mésto miestas, réd tvarka, jésti val
gyti, lép gražus. Prieš priebalsį r jis dar susiaurėja ir skamba kaip [ei],
[ie], pvz.: véra tikėjimas — [v·eira] / [v·iera], večér vakaras — [več·eir] /
[več·ier], Prešéren Prešerenas (pavardė) — [preš·ierən] / [preš·eirən];
[ε:], žymimas balse e arba kirčiuota ê, tariamas panašiai kaip pailgintas lietuvių kalbos dvibalsio ei pirmasis dėmuo žodyje eiti; galima dar
palyginti su rusiškuoju э žodžiuose поэт, поэзия arba su lenkiškuoju e
žodyje ten. Slovėniški pavyzdžiai: žêna žmona, têta teta, dêblo kamie
nas, vêlik didelis. Balsiai [e:] ir [ε:] skiriasi tuo, kad [e:] yra siauresnis,
o [ε:] – platesnis.
Prieš priebalsį j, po kurio eina balsis, tariamas šiek tiek platesnis,
bet siauresnis už [ε:] balsis, pvz.: vêja šaka, štêjem skaičiuoju; taip
pat prieš priebalsį v, po kurio eina balsis, tariamas šiek tiek platesnis,
bet siauresnis už [ө:] balsis, pvz.: sôva pelėda, gotôvo paruošta, rôvi
grioviai.
Tru m p iej i b alsiai
Kr a tk i s a m og la s n ik i
Trumpieji balsiai [a], [i], [u], žymimi balsėmis a, i, u arba à, ì, ù, panašūs į atitinkamus lietuviškus trumpuosius a, i, u balsius žodžiuose kny
ga, linas, pusė, pvz.:
[a] – jàz aš, čàs laikas, fànt vaikinas, kràj kraštas, mràz šaltis, stàr
senas; gradíti statyti, míza stalas;
[i] – mìš pelė, sìr sūris, dìm dūmai, sìt sotus; živéti gyventi, kúhinja
virtuvė;
[u] – krùh duona, tù čia; kupíti nupirkti, hudôben piktas.
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Balsiai [ө], [ε], žymimi balsėmis o, e arba balsėmis ò, è, visada yra
platūs. Balsis [ө] yra šiek tiek žemesnis, palyginti su lietuvių kalbos
balsiu o žodžiuose tonas, fonas, pvz.: òn jis, gòl nuogas, stòl kėdė, kònj
arklys, otròk vaikas, dovòlj pakankamai. Balsis [ε] yra tariamas kaip jau
anksčiau minėtas slovėnų kalbos balsis [ε:], skiriasi tik tarimo trukmė,
pvz.: zèt žentas, èn vienas, sèm čia, grèm einu, vèč daugiau, rumèn
geltonas, zelèn žalias.
Balsis [ə] (kirčiuotas ir nekirčiuotas), žymimas balse e arba è, visada yra tariamas trumpai, pvz.: sèn sapnas, bezèg putinas, pekèl pra
garas; pésem daina, zájec kiškis. Tai yra neįtemptas atviras balsis, jį
galima palyginti su rusų kalbos redukuotu balsiu [ъ] žodžiuose водяной
[vъd’anoi], карандаш [kъrandaš] arba su anglų kalbos [ə] žodyje
nation [‚neišən].
Balsis [ə] tariamas:
 kai kurių žodžių šaknyse, pvz.: dèska lenta, bèzeg putinas, pèkel
pragaras, semènj mugė;
 žodžių šaknyse bei daiktavardžių ir būdvardžių priesagose -ec, -ek,
-en, kurios tam tikrose morfologinėse formose netenka balsio:
a) daiktavardžiuose, pvz.: pésem daina [p·e:səm] — pésmi
dainos, čêsen česnakas [č·e:sən] — čêsna česnako; pès šuo
[pəs] — psà šuns; Slovénec slovėnas [slov·e:nəc] — Slovén
ca slovėno, Slovénci slovėnai; sínek sūnelis [s·i:nək] — sínka
sūnelio, sínku sūneliui;
b) būdvardžiuose, pvz.: mŕzel šaltas [mərzəŭ] — mŕzlega šalto,
dóber geras [do:bər] — dôbra gera; réven skurdus [r·e:vən] —
révnega skurdaus, míren ramus [m·i:rən] — mírna rami;
c) skaitvardžiuose, pvz.: sédem septyni [s·e:dəm] — sêdmih
septynių, ósem aštuoni [o:səm] — ôsmih aštuonių;
d) įvardžiuose, pvz.: vès visas [vəs] — vsà visa;
e) veiksmažodžiuose, pvz.: nésel (je) nešė (būt. l. vns. 3 asm.
vyr. g.) [n·e:səŭ] — nêsla (je) nešė (būt. l. vns. 3 asm. mot. g.);
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 prieš r, jam esant: 1) tarp priebalsių, pvz.: čŕv kirmėlė — [čəru],
vŕt sodas — [vərt], pŕst pirštas — [pərst]; 2) žodžio pradžioje,
kai po jo eina priebalsis, pvz.: rdèč raudonas — [ərdeč], rjàv
rudas — [ərjaŭ], ŕž rugiai — [ərš].
B alsių san d ū ra
Sa m og la s n iš k i s klopi
Žodyje arba žodžių junginyje kartais susiduria du balsiai, pvz.: bistro
úmen nuovokus, priímek pavardė, oceánski vandenyno, naênkrat
staiga; fáraon faraonas, fótoaparát fotoaparatas, šè in šè dar, véja
akácije akacijos šaka. Dažniausiai jie abu yra aiškiai tariami, bet jeigu
antras yra nekirčiuotas u arba i, balsių junginys tariamas panašiai kaip
diftongas, t. y. su antruoju neskiemeniniu balsiu [aŭ], [oŭ], [oĭ], [eĭ],
pvz.: náuk mokslas — [naŭk], poudárek akcentas — [poŭdarək], dou
mljív suprantamas — [doŭml’iŭ], o usodi apie likimą — [oŭsod·i], bo
umrl mirs (būs. l. vns. 3 asm. vyr. g.) — [boŭməru], laik diletantas —
[laĭk], poiskati paieškoti — [poĭskat·i], bo igral žais (būs. l. vns. 3 asm.
vyr. g.) — [boĭgraŭ].
Tarptautiniuose žodžiuose tarp balsių ia, ie, iu, ii, io yra tariamas priebalsis [j], pvz.: paciènt pacientas — [pac·ijent], diagonála
įstrižainė — [dijagonala], geniálen genialus — [gen·ijalən]. Įterptinio
[j] nėra dūriniuose, pvz.: polietilén polietilenas — [polietile:n], ántial
kohólen antialkoholinis — [antialkoho:len]. Skoliniuose, kurie jau seniai atsirado slovėnų kalboje, tokioje pozicijoje dažniausiai yra rašomas
j, pvz.: báldrijan valerijonas, milijárda milijardas, milijón milijonas,
hijéna hiena, komisíja komisija, enciklopedíja enciklopedija.
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Pr i e b al siai
Sog l a s n iki

2.3.2.

Slovėnų kalbos priebalsių sistemą sudaro 23 priebalsiai.
4 lentelė. Slovėnų kalbos priebalsių sistema
Oro skverbimosi būdas
Način
tvorbe

nebalsingieji
nezvočniki
nepučiamieji
priporniki (trajni)

Artikuliacijos vieta
Mesto tvorbe

duslieji
nezveneči

lūpiniai
ustničnoustnični
lūpų dantiniai
zobnoustnični
dantiniai
zobnojezični
alveoliniai
zadlečničnojezični
palataliniai
nebnojezični
veliariniai
mehkonebnojezični

p

skardieji
zveneči

pučiamieji
priporniki (netrajni)
duslieji
nezveneči

skardieji
zveneči

afrikatos
zlitniki
duslieji
nezveneči

skardieji
zveneči

b

m
f

t

g

d

k

balsingieji
zvočniki

v

s

z

c

(dz)

š

ž

č

dž

h

(γ)

n l r
n’ l’ r’
j

Kai kurie slovėnų kalbos priebalsiai tam tikrose pozicijose turi kombinacinių variantų.
Neskiemeninis [ŭ] – fonemų /l/, /v/ variantas žodžio gale arba prieš
priebalsius, pvz.: bél baltas — [b·e:ŭ], nòv naujas — [noŭ], vólna vil
na — [vo:ŭna], pévka dainininkė — [p·e:ŭka];
[γ] – fonemos /h/ variantas prieš skardžiuosius priebalsius, pvz.:
stráh ga je jam baisu — [stra:γ ga je];
[dz] – fonemos /c/ variantas prieš skardžiuosius priebalsius, pvz.:
Kócbek — [ko:dzbek] (slovėnų poeto pavardė);
ŋ – fonemos /n/ variantas prieš veliarinius priebalsius g, k, h, pvz.,
ángel angelas — [a:ŋgel].
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Slovėnų kalboje priebalsiai dažniausiai tariami panašiai kaip ir lietuvių kalboje.
M in kštiej i p r ieb alsiai. Palata l i za ci j a
M eh ča n i s og la s n ik i. M eh ča n j e
Slovėnų kalboje yra du priebalsiai, kurie prieš priebalsius ir žodžio gale
yra tariami minkštai:
 [l’], žymimas dviraidžiu lj, pvz.: nágelj gvazdikas — [na:gel’],
králj karalius — [kra:l’], póljski lenkiškas — [po:l’sk·i], ir
 [n’], žymimas dviraidžiu nj, pvz.: kònj arklys — [kon’], mànj
mažiau — [man’], svínjski kiaulės — [sv·i:n’sk·i].
Vietoj minkšto l’ prieš priebalsį arba žodžio gale slovėnų kalbos žodžių tarimo taisyklės leidžia tarti [l], vietoj n’ — pusiau minkštą [n·]
arba kietą [n], pvz.: [kra:l], [man·] / [man].
Prieš priešakinės eilės nežemutinio pakilimo balsius slovėnų kalbos
priebalsiai tampa minkštesni. Minkštinimas priklauso nuo liežuvio pakilimo tariant balsį: kuo liežuvis pakyla mažiau, tuo silpniau minkštinama, pvz., žodžiuose píti gerti, míti plauti priebalsiai p’, m’ yra minkštesni nei tokie pat priebalsiai žodžiuose méd medus, péka kepimas. Prieš
balsius è, ê, nekirčiuotą e ir „pusbalsį“ [ə] priebalsių minkštinimas yra
labai silpnas, pvz.: izlèt išvyka, kmèt valstietis, sêstra sesuo, lepó gražu,
láket alkūnė, števílka numeris, dèž lietus, dežník skėtis.
Priebalsi ų asim iliac ij a ir d isim ilia ci j a . G e m i n ato s
Asimilac ija in d is im ila c ij a s og la s n ikov. D vo j n i s o g l a s n i ki
Slovėnų kalboje, kaip ir lietuvių kalboje, duslieji priebalsiai
prieš skardžiuosius skardėja, o skardieji prieš dusliuosius ir žodžio gale
prieš pauzę duslėja, pvz.: zobjé [b] dantys — zób [p] dantis, sadíti [d]
sodinti — sád [t] vaisius, golóbi [b] balandžiai — golóbček [p] balandė
lis; rísati [s] piešti — rísba [z] piešinys, svátje [t] piršliai — svátba [d]
vestuvės.
1.
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PASTAB A. Nors slovėnų kalbos rašyba iš esmės grindžiama fonologinio (morfologinio) rašymo principu, yra tam tikrų atvejų, kai rašoma laikantis fonetinio principo.
 Prielinksnis ir priešdėlis s / z turi du variantus: prieš skardųjį priebalsį arba
prieš balsį rašoma z, pvz.: z brátom su broliu, z máterjo su motina, z očétom
su tėvu; zgrešíti suklysti, znebíti atsikratyti; prieš duslųjį priebalsį rašoma s,
pvz.: s sírom su sūriu, s híšo su namu, splêsti numegzti.
 Veiksmažodžių, kurių esamojo laiko kamienas baigiasi priebalsiu z, bendratyje ir siekinyje rašoma s, pvz.: lézem lipu – lésti, lést lipti, vézem vežu –
vêsti, vêst vežti, mólzem melžiu – mólsti, mólst melžti.
 Kaip tariami, taip ir rašomi būdvardžiai, kurie baigiasi priesaga -ški, ir daiktavardžiai su priesaga -(š)tvo, -(š)čina, pvz.: môški vyriškas, móštvo koman
da, nors možjé vyrai; angléški anglų, nors Angléži anglai; drúštvo draugija,
drúščina kompanija, nors družína šeima.

Dantiniai priebalsiai s, z prieš alveolinius pučiamuosius š, ž ir
afrikatas dž, č virsta alveoliniais pučiamaisiais š, ž, pvz.: sčásoma [šč]
pamažu, iz šóle [šš] iš mokyklos, iz žêpa [žž] iš kišenės. Šios rūšies asimiliacija akivaizdi rašyboje prieš priesagas -ček, -čič ir pan., pvz.: kós
gabalas, bet kóšček gabaliukas, zvézek sąsiuvinis, bet zvéščič sąsiuvinė
lis. Tų pačių priebalsių junginiai dažnai tariami kaip paprasti priebalsiai:
šš – [š], žž – [ž].
3.
Slovėnų kalboje, panašiai kaip ir lietuvių kalboje, priebalsis n
virsta [ŋ] prieš liežuvio užpakalinius priebalsius g, k, pvz.: ángel [ŋg]
angelas, Ánka [ŋk], mándelj [ŋd] migdolas; mánjka [ŋ’k/ ŋk] trūksta.
4.
Dantinis nosinis sonantas m prieš lūpinį b virsta lūpiniu sonantu, pvz.: braníti ginti — obrámba gynyba; pomeníti reikšti — pomém
ben reikšmingas.
5.
Prielinksnis k prieš priebalsius k, g yra spirantizuojamas, t. y.
prieš duslųjį k tariamas [h], o prieš skardųjį g – [γ].
2.

PASTAB A. Jeigu žodis prasideda priebalsiu k, g, prielinksnių junginiuose prieš
jį rašomas h, pvz.: h kônju prie arklio, h kómu pas ką, h gôstu pas svečią (plg.: k
ôknu prie lango, k prijátelju pas draugą).
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6.
Slovėnų kalboje nėra geminatų, t. y. dviejų vienodų priebalsių junginių. Susidūrę du vienodi priebalsiai tariami kaip vienas, pvz.:
s sínom [s’i:nom] su sūnumi, sam mísli [sam’i:sli] pats galvoja, stríc
Cêne [str’i:ce:ne] dėdė Cenė. Jeigu priešdėlis baigiasi priebalsiu, o žodžio šaknis prasideda kitu tokiu pat priebalsiu, jie abu rašomi ir tariami,
pvz.: oddélek skyrius, izzváti iššaukti.

Ki r t i s
Na g la s

2.3.3.

Slovėnų bendrinėje kalboje leistinas dviejų rūšių kirtis: toninis (tone
mski naglas) ir dinaminis (jakostni naglas).
Toninis kirtis yra panašus į lietuvių kalbos kirtį. Toniniu kirčiu pasižymi Slovėnijos sostinės Liublianos bei šalies šiaurinių, centrinių ir
pietryčių regionų šnekos. Bendrinėje slovėnų kalboje skiriami: akūtas
(žymimas ´), cirkumfleksas (žymimas ˆ), brevis (žymimas `), dvigubas brevis (žymimas ``), pvz.: pót kelias, pta kelio, gȍl (su dvigubu breviu) nuogas.
Dinaminis kirtis panašus į rusų kalbos kirtį, kai kirčiuotas skiemuo
tariamas stipriau už nekirčiuotus skiemenis. Taip kalbama, pvz., rytinėje
Slovėnijos dalyje (Maribore).
Slovėnų kalboje kirtis yra laisvas, kirčiuojamas gali būti bet kuris žodžio skiemuo, pvz.: máti motina, pisátelj rašytojas, študènt studentas.
Vienų žodžių įvairiose formose kirčio vieta nesikeičia (bet gali keistis
kirčiuotas balsis), pvz.: mìš pelė, míši pelės, míši pelės z míšjo su pele.
Kitų žodžių tam tikrose formose kirtis šokinėja iš vieno skiemens į kitą,
pvz.: srcé širdis, srcá širdies, srcú širdžiai, bet s sŕcem (su) širdimi; móž
vyras, z móžem su vyru, bet možá vyro, možú vyrui.
Slovėnų kalboje yra tam tikros kirčio vietos nustatymo taisyklės.
Pavyzdžiui, vyriškosios giminės daiktavardžių, kurių vienaskaitos vardininke pirmame skiemenyje yra kirčiuotas ê arba ô, kituose linksniuose ir skaičiuose kirčiuojamas antras skiemuo, pvz.: prêmog anglis —
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premóga anglies, premógu angliui, s premógom su anglimi; sôkol sa
kalas — sokôla sakalo, sokôlu sakalui, sokôli sakalai sokôlov sakalų;
sôsed kaimynas — soséda kaimyno, sosédu kaimynui, sosédi kaimynai,
sosédov kaimynų.
Minėtina, kad slovėnų kalboje yra paplitę skirtingai kirčiuoti dubletai, pvz., puščíca ir púščica strėlė, nalóga ir náloda užduotis, písati ir
pisáti rašyti, vabíti ir vábiti kviesti, dvánajst ir dvanájst dvylika.
Nekirč iu oti žod žiai ir žo d ž i a i ,
tu r intys d au giau kaip vie n ą k i r t į
Besede br ez n a g la s a in z v eč kot en i m n a g l a s o m
Slovėnų kalboje tam tikri žodžiai gali būti nekirčiuoti ir šlietis prie kirčiuoto prieš juos esančio žodžio arba susilieti su už jų esančiu kirčiuojamu žodžiu (tokie žodžiai yra vadinamieji klitikai), pvz.: Stráh me je.
Man baisu. — Si ga vídela? Ar tu jį matei?
Kirčio neturi:
 asmeninių įvardžių ir sangrąžinio įvardžio enklitinės formos: me
manęs, mi man, te tavęs, ti tau, se savęs, si sau, ga jo, mu jam, je
jos, ji jai, pvz.: vídim te / ga / jo matau tave / jį / ją, dám ti / mu /
ji knjígo duosiu tau / jam / jai knygą;
 vienskiemeniai prielinksniai: brez be, čez per, do iki, med tarp,
pvz.: grèm na univêrzo einu į universitetą, bêre brez očál skaito
be akinių;
 kai kurios dalelytės: še dar, tudi irgi, naj lai ir kt., pvz.: Tudi
òn píše slovénsko. Jis irgi rašo slovėniškai. — Kúpi še mléka.
Nupirk dar pieno;
 jungtukai: in ir, ter bei, ker kadangi, ko kai ir t. t., pvz.: ôče in
máti tėvas ir motina; Ko prídeš domóv, napíši písmo. Kai ateisi
namo, parašyk laišką. — Nímam čása, ker študíram na univêrzi.
Neturiu laiko, nes studijuoju universitete;
 pagalbinio veiksmažodžio bíti būti formos (sem esu, si esi, je yra,
smo esame ir kt.), pvz.: Bíl sem domá, ko sta prišlá bràt in ses
tra. Buvau namie, kai atėjo brolis ir sesuo.

2 • Fonetika

|

29

Slovėnų kalboje žodžiai gali turėti ir daugiau nei vieną kirtį. Dažniausiai tai yra sudurtiniai žodžiai, pvz.: vèčléten daugiametis, stóodstóten
šimtaprocentinis, živínozdravník veterinaras, sámopostréžba savi
tarna, prèdnaročílo išanksinis užsakymas, prázgodovína priešistorė,
nècivilizíran necivilizuotas.
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3

• MORFOLOGIJA
Oblikoslovje

Kalbos dalys
Besedne vrste

3.1.

Pagal žodžių leksinę reikšmę, gramatines kategorijas, formų sistemą,

žodžių darybos būdus ir žodžių funkcijas sakinyje šiuolaikinės slovėnų
kalbos leksika skirstoma į gramatines žodžių klases (kalbos dalis). Slovėnų kalboje yra 11 kalbos dalių:
1.
Daiktavardis samostalnik (arba substantiv), pvz.: oče tėvas,
hiša namas, oko akis, modrína mėlynumas, hvaležnost dėkingumas.
2.
Būdvardis pridevnik (arba adjektiv), pvz.: lep gražus, dobra
gera, litovski lietuvių, vroč karštas.
3.
Skaitvardis števnik (arba numeralis), pvz.: deset dešimt, tisoč
tūkstantis, enajsti vienuoliktas.
4.
Įvardis zaimek (arba pronomen), pvz.: jaz aš, moj mano, oba
dva abudu, tisti tas.
5.
Veiksmažodis glagol (arba verbum), pvz.: delati dirbti, spati
miegoti, študirati studijuoti.
6.
Prieveiksmis prislov (arba adverb), pvz.: zanimivo įdomu,
zdaj dabar, domov namo.
7.
Predikatyvas povedkovnik (arba predikativ), pvz.: žal gaila,
všeč patinka, sram gėda.
8.
Prielinksnis predlog (arba prepozicija), pvz.: nad virš, v į, iz
iš, ob prie, med tarp, o apie.
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Jungtukas veznik (arba konjunkcija), pvz.: in ir, ampak bet,
da kad, zato ker todėl kad.
10. Dalelytė členek (arba partikula), pvz.: ja taip, ne ne, samo tik,
že jau, seveda žinoma.
11. Jaustukas ir ištiktukas medmet (arba interjekcija), pvz.: ah
ak, Za boga! Dievuliau!, hov au.
9.

Kadangi daiktavardis, sudaiktavardėję būdvardžiai ir tam tikros
įvardžių grupės (pvz., asmeniniai, kai kurie klausiamieji ir santykiniai
įvardžiai) turi panašų linksniavimo būdą ir vienodas funkcijas sakinyje
(jie eina veiksniu arba papildiniu), jie gali būti pavadinti daiktavardiškaisiais žodžiais (samostalniška beseda), pvz.: hiša namas, dežuren
budėtojas, jaz aš. Būdvardžiai, dalyviai, skaitvardžiai ir kai kurie giminėmis kaitomi įvardžiai vadinami būdvardiškaisiais žodžiais (pri
devniška beseda), pvz.: lep gražus, zgrajen pastatytas, vstopivši įėjęs;
en vienas, prvi pirmas, dvoje dveji, enojen viengubas; več daug(iau),
dosti gana, pakankamai.
Kalbos dalys grupuojamos pagal savarankiškos leksinės reikšmės
turėjimą ir galėjimą eiti sakinio dalimis. Jos skiriamos į savarankiškąsias, arba reikšmines (polnopomenske besedne vrste), ir nesavarankiškąsias, arba tarnybines, nereikšmines (nepolnopomenske
besedne vrste). Savarankiškosios kalbos dalys: daiktavardis, būdvardis,
skaitvardis, įvardis, veiksmažodis, prieveiksmis, predikatyvas. Nesavarankiškosios (tarnybinės) kalbos dalys: prielinksnis, jungtukas, dalelytė,
jaustukas ir ištiktukas.
Kalbos dalys dar skirstomos į kaitomąsias (pregibne besedne vrs
te) ir nekaitomąsias (nepregibne besedne vrste). Slovėnų kalboje kaitomosios kalbos dalys yra daiktavardis, būdvardis, skaitvardis, įvardis,
veiksmažodis. Daiktavardžiai, būdvardžiai, skaitvardžiai, įvardžiai, iš
veiksmažodžių padaryti dalyviai yra linksniuojami, o veiksmažodžiai –
asmenuojami. Nekaitomosios kalbos dalys yra prieveiksmis, predikatyvas, prielinksnis, jungtukas, dalelytė, jaustukas ir ištiktukas.
Kai kurios slovėnų kalbos kaitomųjų kalbos dalių gramatinės kategorijos yra panašios į lietuvių kalbos gramatines kategorijas, o kai kurios
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nėra būdingos lietuvių kalbai. Pavyzdžiui, slovėnų kalboje daiktavardis
turi giminės, skaičiaus, linksnio, gyvumo kategorijas; būdvardis – giminės, skaičiaus, linksnio, apibrėžtumo, laipsniavimo kategorijas; veiksmažodis – asmens, nuosakos, laiko, skaičiaus, veikslo kategorijas. Kategorijų sudėtis taip pat yra skirtinga: lietuvių kalboje giminės ir skaičiaus
kategorijos yra dvinarės, o slovėnų kalboje – trinarės; lietuvių kalboje
yra septyni linksniai, slovėnų kalboje jų yra šeši. Yra skirtumų veiksmažodžio asmenuojamų formų sistemoje (slovėnų kalboje nėra būtojo
dažninio laiko, bet yra pliuskvamperfektas ir siekinys), įvardžio formų
sistemoje ir kt.
Slovėnų kalboje, panašiai kaip ir lietuvių kalboje, gramatinė reikšmė reiškiama galūnėmis, pvz.: vns. vard. míza stalas – dgs. vard. míze
stalai; vns. vard. bràt brolis – vns. kilm. bráta brolio; es. l. vns. 1 asm.
délam dirbu – es. l. vns. 3 asm. déla dirba ir kt.

Daiktavardis
Samostalnik

3.2.

Daiktavardžiai sudaro svarbiausią kaitomą kalbos dalį, kuri įvardija asmenis, gyvūnus, būtybes, daiktus, veiksmus, savybes, abstrakčias sąvokas.
Da iktavard žių gru p ės p agal rei kš m ę
Pom en s ke s ku p in e s a m osta l n i kov
Slovėnų kalboje daiktavardžiai yra skirstomi į bendrinius vardus
(občna imena) ir tikrinius vardus (lastna imena). Bendriniai daiktavardžiai – tai apibendrinti vienarūšių daiktų pavadinimai, pvz.: drevo
medis, žena žmona, pesem daina, življenje gyvenimas, moka miltai, bri
sača rankšluostis.
Tikriniai daiktavardžiai – tai individualūs vardai, duodami asmenims, pvz.: Janez (vyr. vardas), Zlatka (mot. vardas), Drnovšek (pavardė); gyvūnams, pvz.: Miki, Medo; geografiniams ir astronominiams
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objektams, pvz.: Triglav Triglavas (kalno pavadinimas), Novo mesto
Novo miestas, Julijske Alpe Julijos Alpės, Litva Lietuva, Dunaj Viena,
Merkur Merkurijus; organizacijoms, įmonėms, pvz.: Evropska unija
Europos Sąjunga, Pod lipo (užeigos pavadinimas); knygoms, žurnalams, pvz.: Protuberanci (knygos pavadinimas), Ampak (žurnalo pavadinimas), Delo (laikraščio pavadinimas). Tikriniai daiktavardžiai rašomi
didžiąja raide.
PASTAB OS :
1.
Slovėnų kalboje, kaip ir lietuvių kalboje, tikriniai vardai rašomi didžiąja
raide. Be to, didžiąja raide rašomi tautybių pavadinimai, pvz.: Slovenec slovėnas,
Madžar vengras, Litovka lietuvė.
2.
Tikriniai vardai, kurie yra laikraščių, žurnalų, kūrinių pavadinimai, rašomi
be kabučių, pvz.: Berem v Mladini oceno knjige Leteča ladja. Skaitau „Mladina“
žurnale knygos „Leteča ladja“ recenziją.

Tie daiktavardžiai, kurie reiškia konkrečius daiktus ir reiškinius,
skirstomi į dvi grupes: skaičiuotini vardai (števna imena) ir neskaičiuotini vardai (neštevna imena). Pirmajai grupei priskiriami daiktų,
kurių galima skaičiuoti vienetais, pavadinimai, pvz.: jabolko obuolys,
miza stalas. Į antrąją grupę įeina trys pogrupiai:
a)
kuopiniai daiktavardžiai (skupna imena), pvz.: pohištvo
baldai, srnjad stirnos, drevje medžiai;
b)
medžiagą žymintis (medžiaginiai) daiktavardžiai
(snovna imena), pvz.: olje aliejus, vino vynas, voda vanduo, zlato auksas;
c)
abstraktieji daiktavardžiai (pojmovna imena), kurie žymi
įvairius veiksmus, būsenas, ypatybes, suvokiamus kaip tam tikrus daiktus,
pvz.: sreča laimė, šolanje mokymas, belina baltumas, zdravje sveikata.
PASTAB A. Atkreiptinas dėmesys, kad lietuvių kalbotyroje nusistovėjo kitoks
skirstymas į pogrupius: pirmos pakopos skirstymas yra į abstrakčiuosius ir konkrečiuosius daiktavardžius, konkretieji skirstomi į skaičiuotinius ir neskaičiuotinius,
pastarieji – į medžiaginius ir kuopinius daiktavardžius.
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3 .2 .1 .

D a i ktavard ž i ų m o r fo l o g i n ė s kate go rij o s
S lov n ič n e ka teg or ij e s a m osta l n i kov

Slovėnų kalbos daiktavardis turi giminės, gyvumo, skaičiaus ir linksnio
kategorijas.
G im in ė
Sp ol

3.2.1.1.

Slovėnų kalboje yra trys gramatinės daiktavardžių giminės: vyriškoji
(moški spol), moteriškoji (ženski spol) ir niekatroji (srednji spol).
Daiktavardžių giminė nustatoma atsižvelgiant į vienaskaitos vardininko ir kilmininko linksnių galūnes, būdingas priesagas ir (tam tikrais
atvejais) daiktavardžio reikšmę. Nustatyti giminę taip pat padeda derinamųjų kalbos dalių, t. y. būdvardžių, įvardžių, dalyvių formos:
 vyr. g.: tisti moj avto je bil lep tas mano automobilis buvo gražus;
 mot. g.: tista lepa breza je zrasla tas gražus beržas išaugo;
 niekatr. g.: tisto novo podarjeno ogledalo se je razbilo tas naujas
padovanotas veidrodis sudužo.
Vyriškosios giminės yra daiktavardžiai, kurių vienaskaitos
vardininko galūnė nulinė arba -o, -e, -a, ir daiktavardžiai, kurių kamienas baigiasi -a, -i, -o, -e, -u.
Daiktavardžiai, turintys vienaskaitos vardininke nulinę galūnę, vienaskaitos kilmininke turi galūnę -a (arba -u), pvz.: kmet valstietis – kme
ta, krožnik lėkštė – krožnika; most tiltas – mostu, glas balsas – glasu.
Daiktavardžiai, turintys vienaskaitos vardininke galūnę -o, -e, vienaskaitos kilmininke turi galūnę -a, pvz.: kino kinas – kina, finale fina
las – finala.
Daiktavardžiai, turintys vienaskaitos vardininke galūnę -a, vienaskaitos kilmininke turi galūnę -a arba -e, pvz.: vodja vadovas – vodja /
vodje. Tokių daiktavardžių nėra daug, jie paprastai žymi asmenis.
Vyriškajai giminei taip pat priskiriama nedidelė grupė slovėniškųjų
daiktavardžių, kurių kamienas baigiasi -e. Šie daiktavardžiai kilmininke
1.
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turi galūnę -a, o visuose linksniuose, išskyrus vienaskaitos vardininką,
turi įterptinį et, pvz.: oče tėvas – očeta, očetu; Tine (vyr. vardas) – Ti
neta, Tinetu.
Vyriškajai giminei taip pat priskiriami skoliniai – daiktavardžiai,
kurie vienaskaitos vardininke baigiasi -a, -i, -o, -e, -u, kilmininke turi
galūnę -a, prieš galūnę įgyja įterptinį j (visuose linksniuose, išskyrus
vienaskaitos vardininką,), pvz.: abonma abonementas – abonmaja, tak
si taksi – taksija, bife bufetas – bifeja, metro metro – metroja, ataše
atašė – atašeja, Hugo (pavardė) – Hugoja, Verdi (pavardė) – Verdija.
Sudaiktavardėję vyriškosios giminės būdvardžiai, tarp jų ir pavardės, vienaskaitos vardininke turi galūnę -i, o vienaskaitos kilmininke
galūnę -ega, pvz.: Komenski (pavardė) – Komenskega, dežurni budė
tojas – dežurnega.
Moteriškosios giminės yra daiktavardžiai, kurių vienaskaitos
vardininko galūnė -a arba nulinė.
Daiktavardžių, kurių vardininko galūnė yra –a, kilmininko galūnė
yra -e, pvz.: žena žmona – žene, zima žiema – zime. Sudaiktavardėję
moteriškosios giminės būdvardžiai vienaskaitos vardininke taip pat turi
galūnę -a, o vienaskaitos kilmininke galūnę -e, pvz.: dežurna budėtoja –
dežurne.
Daiktavardžiai, kurių vienaskaitos vardininko galūnė nulinė, kilmininko galūnė yra -i arba (jeigu daiktavardis turi priesagą -ev) -e, pvz.:
jesen ruduo – jeseni, ljubezen meilė – ljubezni, smrt mirtis – smrti,
prireditev renginys – prireditve, molitev malda – molitve, breskev per
sikas – breskve.
Du moteriškosios giminės daiktavardžiai vienaskaitos vardininke
turi galūnę -i, kilmininke – galūnę -e, o visuose linksniuose, išskyrus
vienaskaitos vardininką, turi įterptinį er: mati motina ir hči duktė (vns.
kilm.: matere, hčere).
Kai kurie moteriškosios giminės daiktavardžiai yra nelinksniuojami
(t. y. turi nulinę galūnę visuose linksniuose), pvz.: mami mamytė, Kar
men (mot. vardas). Tokių daiktavardžių yra nedaug.
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Niekatrosios giminės daiktavardžiai vienaskaitos vardininke turi
galūnę -o, -e, vienaskaitos kilmininke – galūnę -a, pvz.: leto metai –
leta, poletje vasara – poletja.
Kai kurie niekatrosios giminės daiktavardžiai visuose linksniuose,
išskyrus vienaskaitos vardininką, turi įterptinius et, en arba es, pvz.:
kolo dviratis – kolesa, kolesu, drevo medis – drevesa, drevesu; dekle
mergina – dekleta, dekletu, tele veršis – teleta, teletu; pleme gentis –
plemena, plemenu, ime vardas – imena, imenu.
Daiktavardžių priklausymą vyriškajai, moteriškajai arba niekat
rajai giminei galima nustatyti ir pagal būdingas priesagas. Dažniausios
skirtingų giminių daiktavardžių priesagos yra tokios:
 vyr. g.: -(l)ec, -(n)ik, -ek, -aj, -(j)ak, -elj, -ar, pvz.: vrtec (vaikų)
darželis, učenec mokinys, bralec skaitytojas, svinčnik pieštukas,
travnik žolynas, učbenik vadovėlis, pesek smėlis, dogodek įvykis,
klicaj šauktukas, malinjak avietynas, učitelj mokytojas, vrtnar
sodininkas;
 mot. g.: -(i)na, -(en)ka, -(n)ica, -(o)ba, -ača, -ost, -en, -ev, -ast,
-ad, pvz.: kavarna kavinė, trgovina parduotuvė, zibka lopšys,
izposojenka skolinys, spalnica miegamasis, sprememba permai
na, zvestoba ištikimybė, brisača rankšluostis, mladost jaunystė,
ljubezen meilė, odločitev sprendimas, pošast pabaisa, otročad
vaikai;
 niekatr. g.: -išče, -nje, -ovje, -stvo, -ilo, pvz.: postajališče stote
lė, vprašanje klausymas, grmovje krūmai, kraljestvo karalystė,
lepilo klijai.
2.

3.
Slovėnų kalboje, kaip ir lietuvių kalboje, daiktavardžių priskyrimas vyriškajai arba moteriškajai gramatinei giminei gali būti nusakomas pagal jų reikšmę tais atvejais, kai daiktavardžiai žymi skirtingos
lyties asmenis, gyvūnus, paukščius. Vyriškoji giminė paprastai atitinka
vyriškąją lytį, o moteriškoji giminė – moteriškąją lytį. Asmenis, gyvūnus, paukščius žyminčių daiktavardžių giminės skiriasi priesagomis ir
kamienais.
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Dažniausios vyriškosios giminės asmenis žyminčių daiktavardžių
priesagos yra -(n)ec, -nik, -(č)an, -(nj)ak, -(č)ar, -nik, -elj, -ač; dažniausios moteriškosios giminės asmenis žyminčių daiktavardžių priesagos yra -ka, -(n)ica, -(in)ja, pvz.:
 asmenų pavadinimai pagal tautybę, pilietybę: Slovenec slovė
nas – Slovenka slovėnė, Nemec vokietis – Nemka vokietė, Poljak
lenkas – Poljakinja lenkė, Američan amerikietis –Američanka
amerikietė, Anglež anglas – Angležinja anglė;
 asmenų pavadinimai pagal veiklą, profesiją: igralec aktorius –
igralka aktorė, učenec mokinys – učenka mokinė, učitelj mo
kytojas – učiteljica mokytoja, novinar žurnalistas – novinarka
žurnalistė, knjižničar bibliotekininkas – knjižničarka biblioteki
ninkė, strokovnjak profesionalas – strokovnjakinja profesionalė,
zdravnik gydytojas – zdravnica gydytoja, odvetnik advokatas –
odvetnica advokatė, direktor direktorius – direktorica direktorė,
kmet valstietis – kmetica valstietė, kirurg chirurgas – kirurginja
chirurgė.
Gyvūnų ir paukščių pavadinimai giminės atžvilgiu panašūs į asmenų
pavadinimus. Moteriškosios giminės daiktavardžiai dažniausiai padaromi iš vyriškosios giminės daiktavardžių pridedant priesagas -ka, -ica,
-inja, -ulja, pvz.: medved lokys – medvedka lokė, zajec kiškis – zajka
kiškė, maček katinas – mačka katė, galeb žuvėdra – galebka žuvėdra
(patinas), pes šuo – psica kalė, slon dramblys – slonica dramblė, golob
balandis – golobica balandė, lisjak lapinas – lisica lapė, lev liūtas – le
vinja liūtė, šimpanz šimpanzė (patinas) – šimpanzinja šimpanzė, volk
vilkas – volkulja vilkė, vrabec žvirblis – vrabulja žvirblė. Kai kurios
poros sudaromos su kitomis priesagomis, pvz.: kozel ožys – koza ožka,
puran kalakutas – pura kalakutė, racman antinas – raca antis.
Poras sudarantys asmenų, gyvūnų, paukščių pavadinamai gali būti
skirtingų kamienų, pvz.:
 giminaičių pavadinimai: mož vyras – žena žmona, oče tėvas –
mati motina, dedek senelis – babica močiutė, sin sūnus – hči
duktė, brat brolis – sestra sesuo, bratranec pusbrolis – sestrična
38

|

PRAKTINĖ SLOVĖNŲ KALBOS GRAMATIKA

pusseserė, stric dėdė – teta teta, zet žentas – snaha marti, ženin
jaunikis – nevesta nuotaka (bet: tast uošvis – tašča uošvė, vnuk
anūkas – vnukinja anūkė);
 asmenų pavadinimai pagal veiklą: menih vienuolis – nuna vie
nuolė, krojač siuvėjas – šivilja siuvėja;
 gyvūnų ir paukščių pavadinimai: bik jautis – krava karvė, konj
arklys – kobila kumelė, petelin gaidys – kokoš višta.
Gyvūnų ir paukščių pavadinimai dažniausiai yra iš porų, tačiau
kartais jie būna pavadinti vienu vyriškosios arba moteriškosios giminės daiktavardžiu. Pavyzdžiui, nėra moteriškosios giminės atitikmens
vyriškosios giminės daiktavardžiui noj strutis, o vyriškosios giminės
atitikmens – moteriškosios giminės daiktavardžiams opica beždžionė,
kamela kupranugaris, miš pelė, lastovka kregždė.
Gyvūnų ir paukščių jaunikliai taip pat žymimi skirtingų giminių
daiktavardžiais, pvz.: junec veršiukas – telička telyčia, žrebiček kume
liukas – žrebička jauna kumelė. Jauniklius reiškiantys daiktavardžiai
dažnai yra tik vyriškosios giminės, pvz.: piščanec viščiukas, psiček
šuniukas, zajček kiškiukas, vrabček žvirbliukas. Kai kurių gyvūnų ir
paukščių jaunikliai žymimi niekatrosios giminės daiktavardžiais, pvz.:
tele veršiukas, jagnje ėriukas, žrebe kumeliukas, prase paršelis.
Slovėnų kalboje abiejų lyčių asmenis pagal tam tikras savybes vadinantys daiktavardžiai, turintys priesagas -alo, -e, dažniausiai priskiriami
niekatrosios giminės daiktavardžiams, pvz.: gobezdalo patauška, dre
malo snaudalius / snaudalė, človeče žmogelis, babče boba, prismode
kvailys, počasne delsuonis. Jie derinami su giminėmis kaitomais žodžiais pagal morfologinę formą (pvz.: drobno človeče mažas žmogelis,
grdo babče negraži boba; On je tako počasne! Jis yra toks delsuonis!),
ir pagal reikšmę (pvz.: Pri delu je pravi počasne. Jis labai lėtai dirba).
Slovėnų kalboje, kaip ir lietuvių kalboje, yra daiktavardžių, žyminčių ir moteriškosios, ir vyriškosios lyties asmenis, pvz.: reva vargšelis
ir vargšelė, sirota našlaitis ir našlaitė. Jie yra gramatinės moteriškosios
giminės.
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Skoliniai, atitinkantys lietuvių kalbos skolinius, yra paprastai
tos pačios giminės kaip ir lietuvių kalboje, pvz.: album albumas, leksi
kon leksikonas, paragraf paragrafas, dekanat dekanatas, republika res
publika, funkcija funkcija, sinteza sintezė, tačiau pasitaiko ir skirtumų.
Pavyzdžiui, slovėnų kalboje moteriškosios giminės daiktavardžiams
priskiriami žodžiai mentaliteta mentalitetas, identiteta identitetas, gri
pa gripas, banana bananas, limona citrina, marmelada marmeladas,
metoda metodas, milijarda milijardas, univerza universitetas, banka
bankas, garaža garažas; vyriškosios giminės daiktavardžiams – žodžiai
problem problema, sistem sistema, planet planeta, komet kometa, labo
ratorij laboratorija, kupe kupė, atelje ateljė.
5.
Bendrinėje slovėnų kalboje kaip gretybės vartojamos kai kurių daiktavardžių vyriškosios ir moteriškosios giminės formos. Pavyzdžiui, žodžiai pot kelias, sled pėdsakas gali būti vartojami kaip moteriškosios giminės arba kaip vyriškosios giminės daiktavardžiai, plg.
vns. kilm. mojega pota (vyr. g.) ir moje poti (mot. g.) mano kelio; vns.
kilm. velikega sledu (vyr. g.) ir velike sledi (mot. g.) didelio pėdsako.
Niekatrosios arba moteriškosios giminės yra daiktavardis dekle mer
gina, plg: lepo dekle je po vodo šlo / lepa dekle je po vodo šla graži
mergina ėjo vandens.
Žodžio oko akis vienaskaitos formos yra niekatrosios giminės, o daugiskaitos formos yra moteriškosios giminės, jeigu turi reikšmę ‘regėjimo organas’, ir niekatrosios giminės, jeigu turi reikšmę ‘bulvės ar kito
augalo duobutė, iš kurios išauga diegas’.
4.

Skaič iu s
Štev i lo

3.2.1.2.

Slovėnų kalboje daiktavardžiai turi tris skaičius: vienaskaitą (ednina,
žymima I), dviskaitą (dvojina, žymima II) ir daugiskaitą (množina,
žymima III). Vienaskaitos formos rodo, kad daiktavardžiu įvardijamas
vienas tam tikros rūšies daiktas, dviskaitos formos – du daiktai, daugiskaitos – daugiau nei du tos pačios rūšies daiktai:
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 I – ključ raktas, lipa liepa, polje laukas;
 II – ključa du raktai, lipi dvi liepos, polji du laukai;
 III – ključi raktai, lipe liepos, polja laukai.
Daugiskaita vartojama vietoj dviskaitos tais atvejais, kai kalbama
apie biologinę, funkcinę arba tipišką daiktų (asmenų) porą, pavyzdžiui,
sakant apie vieno žmogaus rankas vartojama daugiskaita roke rankos
vietoj dviskaitos roki; apie tėvus (tėvą ir motiną) – daugiskaita star
ši tėvai vietoj dviskaitos starša, pvz: Oče ima močne roke. Tėvas turi
stiprias rankas. – Žalostno me je pogledala s svojimi lepimi očmi. (Ji)
liūdnai į mane pažiūrėjo gražiomis savo akimis. – Moji starši so odšli v
kino. Mano tėvai nuėjo į kiną.
Dviskaitos formos yra būtinos, jei daiktavardis vartojamas su skaitvardžiais dva du, dve dvi arba oba abu, obe abi, pvz.: Primi steklenico z
obema rokama. Paimk butelį abiem rankom. – Saj imaš dve ušesi. Juk
turi dvi ausis.
Slovėnų kalboje dviskaita yra gyvas ir reguliarus reiškinys, pvz.:
Pred dvema letoma sem doštudiral. Prieš dvejus metus baigiau studi
jas. – Napišem dve nalogi. Parašysiu dvi užduotis, plg. daugiskaitos
formas sakiniuose: Pred tremi leti sem doštudiral. Prieš trejus metus
baigiau studijas. – Napišem tri naloge. Parašysiu tris užduotis.
Skaičiu otin i ir n eskaič iu otin i da i ktava rd ž i a i
Štev n a in n eštev n a im en a
Dauguma slovėnų kalbos daiktavardžių yra kaitomi skaičiais, t. y. turi
vienaskaitą, dviskaitą ir daugiskaitą. Jie sudaro skaičiuotinių vardų
grupę (števna imena).
Slovėnų kalboje yra ir skaičiais nekaitomų daiktavardžių, t. y. neskaičiuotinių (neštevna imena). Tarp jų yra tokių, kurie vartojami tik
vienaskaitos ar tik daugiskaitos forma.
Vienaskaitiniams daiktavardžiams (edninski samostalniki)
priskiriami:
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  abstraktieji daiktavardžiai (pojmovna imena), žymintys
veiksmus, būsenas, ypatybes, pvz.: belina baltumas, zdravje
sveikata, lepota grožis, čistoča švara, sreča laimė, lenoba tin
ginystė, mladost jaunystė, sovraštvo neapykanta. Dažniausios
tokių daiktavardžių priesagos yra -ina, -je, -ota, -oča, -oba, -ost
(-est), -(s)tvo;
 slovėnų kalboje paplitę kuopiniai daiktavardžiai (skupna
imena), pvz.: grmovje krūmai, sadje vaisiai, drevje medžiai,
zelenjava daržovės, gospoda ponija, mladina jaunimas, ljudstvo
žmonija, jelenjad elniai, otročad vaikai, pohištvo baldai, moštvo
komanda. Dažniausios priesagos yra -je, -ovje / -evje, -oda,
-(j)ad, -stvo;
  medžiagą arba masę žymintys daiktavardžiai (snovna
imena), taip pat maisto produktų, kultūrinių augalų, įvairių grūdų pavadinimai, pvz.: železo geležis, sladkor cukrus, olje alie
jus, vino vynas, voda vanduo, zlato auksas; denar pinigai, prah
dulkės, moka miltai, krompir bulvės, žito javai, rž rugiai, ajda
grikiai, ovec avižos;
  daugelis tikrinių daiktavardžių (lastna imena) – astronominių, geografinių objektų pavadinimų, pvz.: Luna Mėnulis,
Merkur Merkurijus, Poljska Lenkija, Litva Lietuva, Ljubljana
Liubliana, Dunaj Viena, Triglav Triglavas (kalno pavadinimas),
Jadran Adrijos jūra.
Daugiskaitiniai daiktavardžiai (množinski samostalniki) nekaitomi skaičiais, jie dažniausiai žymi nesuskaičiuojamus dalykus.
Daugiskaitinių daiktavardžių grupei priklauso:
 kai kurie daiktavardžiai, reiškiantys konkrečius, dažniausiai iš
kelių dalių susidarančius daiktus, tarp jų įrankius, drabužius,
pvz.: škarje žirklės, vilice šakutė, grablje grėblys, hlače kelnės,
kavbojke džinsai, kopalke maudymosi kostiumas, vrata durys,
jasli ėdžios;
 kai kurie daiktavardžiai, reiškiantys žmogaus ar gyvūno kūno dalis ar sudėtinius organus, pvz.: usta lūpos, pljuča plaučiai, jetra
kepenys, možgani smegenys;
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 kai kurie daiktavardžiai, reiškiantys tam tikrų daiktų sankaupą,
taip pat kokios nors medžiagos liekanas, pvz.: drva malkos, žgan
ci spirgučiai, smeti šiukšlės;
 kai kurie daiktavardžiai, reiškiantys tam tikrą laikotarpį, šventes,
apeigas, žymėtinas dienas, pvz.: počitnice atostogos, binkošti
Sekminės, koline skerdynės, vahte Vėlinės;
 kai kurių ligų pavadinimai, pvz.: ošpice raupai, rdečke raudo
niukė;
 kai kurie tikriniai daiktavardžiai (miestų, kaimų, kalnų, pelkių
pavadinimai), pvz.: Jesenice, Trbovlje, Radenci (vietovardžiai);
Karavanke (Julijos Alpių kalnų pavadinimas).
Slovėnų kalboje skaičiais kaitomų daiktavardžių vienaskaita vartojama visai daiktų arba reiškinių klasei žymėti, pvz.: Krava daje mleko.
Karvės duoda pieno. – Pes je domača žival. Šunys yra naminiai gyvū
nai. – Slovenec je delaven. Slovėnai yra darbštūs.
Kai kurie lietuvių kalbos neskaičiuotini daiktavardžiai slovėnų kalboje yra skaičiuotini, pvz., vns. informacija, dgs. informacije.
Gy vu m o katego r i j a
Slov n ič n a ka teg or ij a ži vo st i
3.2.1.3.

Vyriškosios giminės daiktavardžių, žyminčių gyvas būtybes, vienaskaitos galininkas sutampa su vienaskaitos kilmininku, o negyvus daiktus
žyminčių vyriškosios giminės daiktavardžių vienaskaitos galininkas sutampa su vienaskaitos vardininku, plg.:
1.

Vard. Stoji brat, konj. Stovi brolis, arklys.
Kilm. Nimam brata, konja. Neturiu brolio, arklio.
Gal. Vidim brata, konja. Matau brolį, arklį.
2.

Vard. Stoji hrast, grad. Stovi ąžuolas, pilis.
Kilm. Nimam hrasta, gradu. Neturiu ąžuolo, pilies.
Gal. Vidim hrast, kamen. Matau ąžuolą, pilį.
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Pirmosios grupės daiktavardžiai pasižymi gyvumo, antrosios – negyvumo kategorija. Visi gyvas būtybes reiškiantys daiktavardžiai priskiriami gyvumo kategorijai, negyvus daiktus reiškiantys daiktavardžiai –
negyvumo kategorijai. Ši kategorija yra būdinga tik vyriškosios giminės
daiktavardžiams ir reiškiama tik vienaskaitoje. Dviskaitos ir daugiskaitos vardininko, kilmininko ir galininko linksnių formos nesutampa ir
gyvas būtybes, ir negyvus daiktus žyminčiuose daiktavardžiuose.
5 lentelė. Gyvųjų ir negyvųjų daiktų reiškimas linksniais

Vns.
(Ed.)

Dvs.
(Dv.)

Dgs.
(Mn.)

Vardininkas
(Imenovalnik)
Stol je nov.
Kėdė yra nauja.
Brat je mlad.
Brolis yra jaunas.
Stola sta nova.
Dvi kėdės yra naujos.
Brata sta mlada.
Du broliai yra jauni.
Stoli so novi.
Kėdės yra naujos.
Bratje so mladi.
Broliai yra jauni.

Kilmininkas
(Rodilnik)
Nimam stola.
Neturiu kėdės.
Nimam brata.
Neturiu brolio.
Nimam stolov.
Neturiu dviejų kėdžių.
Nimam bratov.
Neturiu dviejų brolių.
Nimam stolov.
Neturiu kėdžių.
Nimam bratov.
Neturiu brolių.

Galininkas
(Tožilnik)
Vidim stol.
Matau kėdę.
Vidim brata.
Matau brolį.
Vidim stola.
Matau dvi kėdes.
Vidim brata.
Matau du brolius.
Vidim stole.
Matau kėdes.
Vidim brate.
Matau brolius.

Be gyvas būtybes reiškiančių daiktavardžių, gyvumo kategorijai priskiriami dar kai kurių leksinių grupių daiktavardžiai:
a)
mitologines, fantastines būtybes žymintys žodžiai, pvz.: zmaj
slibinas, angel angelas, palček nykštukas;
b)
automobilių pavadinimai, pvz.: opel opelis, folksvagen volks
vagenas, mercedes mersedesas, plg. galininko linksnio formą žodžių
junginyje vidim opla, folksvagna, mercedesa matau opelį, volksvageną,
mersedesą;
c)
vynų rūšių pavadinimai, pvz.: šampanjec šampanas, merlot
(vynas Merlot), vipavec (Slovėnijos geografinio regiono kilmės baltasis
vynas), plg. galininko linksnio formą junginyje pijem šampanjca, vi
pavca, merlota geriu šampaną, slovėnišką vyna „vipavec“, vyną Merlot);
44

|

PRAKTINĖ SLOVĖNŲ KALBOS GRAMATIKA

kortų pavadinimai, pvz.: kralj karalius, as tūzas, plg. galininko
linksnio formą žodžių junginyje daj kralja, asa duok karalių, tūzą;
e)
planetų pavadinimai, pvz.: Mars Marsas, Saturn Saturnas, Ju
piter Jupiteris, Mekur Merkurijus, plg. galininko linksnio formą junginyje gledam Marsa, Jupitra, Saturna žiūriu į Marsą, Jupiterį, Saturną;
f)
kitų leksinių grupių daiktavardžiai, jeigu jie yra gyvą būtybę
žyminčių daiktavardžių homonimai, pvz.: Jurček Jurčekas (maloninė
vyr. vardo forma) ir jurček baravykas – vidim jurčka matau baravyką;
rak vėžys (ligos ir gyvūno pavadinimas) – ima raka serga vėžiu; petelin
gaidys ir (šautuvo) gaidukas – pritisniti na petelina nuspausti gaiduką;
g)
stilistiškai pažymėtas gyvumo kategorijos vartojimas bendraujant su mažais vaikais, pvz.: Noska si obriši. Nusišluostyk nosytę – Daj
mi ljubčka! Pabučiuok, pažodžiui „duok bučinį“.
d)

PASTAB A. Gyvumo kategorija yra bendra visoms slavų kalboms. Pavyzdžiui, sakinių Stovi namas. Matau namą vertimuose į lenkų kalbą Stoji dom. Widzę dom ir į
rusų kalbą Стоит дом. Вижу дом daiktavardžių lenk. dom ir rus. дом (žyminčių
negyvą daiktą) vardininkas ir galininkas sutampa, o sakinių Stovi brolis. Matau brolį
vertimuose į lenkų kalbą Stoji brat. Widzę brata; į rusų kalbą Стоит брат. Вижу
брата šio daiktavardžio, žyminčio gyvą būtybę, vardininkas ir galininkas nesutampa; gyvas būtybes žyminčių daiktavardžių galininkas sutampa su kilmininku, pvz.,
sakinio Nematau brolio vertime į lenkų kalbą: Nie widzę brata, į rusų kalbą: Не
вижу брата.
3.2.1.4.

L in ksn is

Sk l o n

Linksnis yra daiktavardžio forma, rodanti jo vaidmenį žodžių junginyje ir sakinyje. Slovėnų kalbos linksnių sistema panaši į lietuvių kalbos
linksnių sistemą, bet yra ir tam tikrų skirtumų. Slovėnų kalboje yra šeši
linksniai. Kiekvienas linksnis turi po du klausimus, kurie vartojami atsižvelgiant į tai, ar gyvą būtybę, ar negyvą daiktą reiškia daiktavardis:
 kdo? kas? – klausimas, į kurį atsako gyvą būtybę žymintys daiktavardžiai;
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 kaj? kas? – klausimas, į kurį atsako negyvą daiktą žymintys
daiktavardžiai, pvz.:
Kdo je to? Kas tai? – To je človek, tele, učenka, lisica. Tai yra žmo
gus, veršis, mokinė, lapė. Kaj je to? Kas tai? – To je učbenik, okno,
soba. Tai yra vadovėlis, langas, kambarys.
Slovėnų kalbos gramatikose nusistovėjo specifinė linksnių eilės tvarka: po galininko eina vietininkas, o po jo – įnagininkas. Linksniai ir jų
klausimai yra tokie:
1. Imenoválnik (Im.) Vardininkas
kdo?
kaj?
2. Rodílnik (Rod.) Kilmininkas
koga?
česa?
3. Dajálnik (Daj.) Naudininkas
komu?
čemu?
4. Tožílnik (Tož.) Galininkas
koga?
kaj?
5. Méstnik (Mest.) Vietininkas
(pri) kom?
(pri) čem?
6. Oródnik (Or.) Įnagininkas
(s) kom?
(s) čim?
Vietininkas ir įnagininkas vartojami visada su prielinksniu, pvz.:
Vt. (Mest.): delam v pošti dirbu pašte; pišem o vremenu rašau apie
orą; sedim pri mizi sėdžiu prie stalo;
Įn. (Or.): zadovoljen z darilom patenkintas dovana; vozim se z avtom
važiuoju automobiliu; navdušen nad zmago sužavėtas pergale; hiša
med drevjem namas tarp medžių.
Šauksmininko funkcijai atlikti vartojama vardininko forma, pvz.:
Gospod predsednik, prisrčno vabljeni na obisk v Litvi! Pone Preziden
te, maloniai kviečiame apsilankyti Lietuvoje. – Prijatelj, kdaj pokličeš?
Drauge, kada paskambinsi? – Metka, pridi čimprej! Metka, ateik kuo
greičiau!
L in ksn ių reikšm ės
Pom en s k lon ov
Kiekvienas linksnis turi tam tikrą reikšmę ir sintaksinę funkciją. Slovėnų ir lietuvių kalbų kai kurios linksnių reikšmės skiriasi.
1.
Vardininkas dažniausiai reiškia veikėją (subjekto vardininkas imenovalnik subjekta) ir eina sakinyje veiksniu, pvz.: Oče je
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prišel domov. Tėvas atėjo namo. – Pri oknu je stala miza. Prie lango
stovėjo stalas. Kai tariniu eina neveikiamosios rūšies dalyvis, veiksnio
vardininkas reiškia ne veikėją, o veikiamąjį dalyką (objekto vardininkas imenovalnik objekta), pvz.: Hiša je bila zgrajena lani. Namas
buvo pastatytas pernai.
Vardininko linksnis kartais reiškia būvį ir eina vardine tarinio dalimi (būvio vardininkas imenovalnik stanja), pvz.: Hrast je drevo.
Ąžuolas yra medis. – Naše življenje je trpljenje. Mūsų gyvenimas yra
kančia. Vardininkas eina vardine tarinio dalimi ir tais atvejais, kai jis
reiškia tapimą (tapsmo vardininkas imenovalnik postajanja), pvz.:
Sin se je od vojakov vrnil cel možak. Iš kariuomenės sūnus sugrižo
tikras vyras. Slovėnų kalboje tik vardininkas eina vardine tarinio dalimi,
įnagininkas šioje pozicijoje nevartojamas (plg.: Postal bom menih. –
Būsiu venuolis/vienuoliu).
Vardininkas gali eiti pažyminiu (imenovalnik ujemalnega prilastka),
pvz.: ptica selivka migruojantis paukštis, Ivan Cankar (slovėnų rašytojo vardas ir pavardė).
Jau buvo minėta kreipimosi į asmenį vardininko fukcija (imenoval
nik v vlogi zvalnika), pvz.: Deklica, kje je tvoja mamica? Mergaite, kur
tavo mamytė?
Vardininkas taip pat gali eiti vienanario nominatyvinio sakinio pagrindiniu nariu (jedro neglagolskega enodelnega stavka): Tišina. Tyla.
Kilmininkas yra nesavarankiškas linksnis, sudarantis junginius su veiksmažodžiais ir vardažodžiais kaip priklausomas narys.
2.

Kilmininkas su veiksmažodžiais dažniausiai reiškia:
 veikiamąjį dalyką. Objekto kilmininkas (rodilnik objekta)
eina papildiniu, pvz.: Kdo se boji volka? Kas bijo vilko? – Dekli
co učim slovenščine. Mokau mergaitę slovėnų kalbos. Kilmininko reiškiamas objektas gali būti neigiamas (neiginio kilmininkas rodilnik zanikanja), pvz.: Nisem videl študenta na univerzi.
Nemačiau studento universitete. Neigiamas kilmininkas objekto
reikšmę turi tais atvejais, kai atitinka objekto galininką teigiamame sakinyje. Pavyzdžiui, sakinyje Nisem poslušal matere. Ne
A.
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siklausiau motinos daiktavardžio mati motina kilmininkas ma
tere yra susijęs su galininku mater sakinyje Poslušal sem mater.
Klausiausi motinos;
  neapibrėžtą objektą (rodilnik nedoločnega objekta), pvz.:
Kupil je kruha Nupirko duonos. – Izpil je čaja. Išgerė arbatos. –
Manjka mi denarja Man trūksta pinigų;
 veikėją. Subjekto kilmininkas (rodilnik subjekta) vartojamas
šiais atvejais: a) kai kilmininkas sakinyje su paneigtu pagalbiniu
veiksmažodžiu biti būti atitinka vardininką teigiamame sakinyje,
pvz. Hčere ni v šoli. Dukters nėra mokykloje. – Hči je v šoli.
Duktė yra mokykloje; b) kai tariniu eina neveikiamosios rūšies
dalyvis, pvz.: Učenec je pohvaljen od učitelja. Mokinys yra pa
girtas mokytojo. Slovėnų kalboje kilmininkas šiais atvejais visada eina su prielinksniu ir vartojamas gana retai;
 aplinkybes (konkretaus laiko ir būdo žymėjimas), pvz.:
Avgusta sem se vrnil domov. Rugsėjį sugrįžau namo. – Spomladi
sem bil na deželi. Pavasarį buvau kaime. – Tega leta sem bil
prvič na Češkem. Tais metais pirmą kartą buvau Čekijoje. –
Umrl je nagle smrti. Mirė greita mirtimi.
Kilmininkas su daiktavardžiais vartojamas šiais atvejais:
  nusakomasis kilmininkas, einantis sakinyje nederinamuoju
pažyminiu, vartojamas su veiksmažodinės kilmės daiktavardžiais, pvz.: petje ptic paukščių čiulbėjimas, cvetenje rož gėlių
žydėjimas, vzhod sonca saulės tekėjimas; branje knjig knygų
skaitymas, učenje otrok vaikų mokymas. Skirtingai nuo lietuvių
kalbos, slovėnų kalbos kilmininkas eina postpozicijoje (po daiktavardžio);
  kokybės kilmininkas, einantis su savo pažyminiu visada po
daiktavardžio, pvz.: moški dobrega srca geros širdies vyras, de
dek sivih las žilų plaukų senelis, dekle modrih oči mėlynų akių
mergina. Kaip ir lietuvių kalboje, slovėnų kalboje pažyminiu einantis nusakomasis kilmininkas, pertvarkant sakinį, gali eiti vardine tarinio dalimi, pvz.: Bil je veselega obraza. Jis buvo linksmo
veido;
B.
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 priklausymo (posesyvinis, rodilnik svojine) kilmininkas, žymintis priklausymą asmeniui, daiktui, reiškiniui, pvz.: knjiga
očeta tėvo knyga, obveznosti študenta studento pareigos, vodja
podjetja įmonės vadovas, ovratnik srajce marškinių apykaklė;
  vardo kilmininkas vartojamas, kai nusakoma buvimo vieta, pvz.:
prebivalci Nemčije Vokietijos gyventojai, študentje Vilniuške
univerze Vilniaus universiteto studentai.
PASTAB A. Jeigu nurodomas priklausymas asmeniui, slovėnų kalboje daug
dažniau vartojamas ne kilmininkas, o savybinis būdvardis, t. y. vartojamas ne
daiktavardžių junginys, o būdvardžio ir daiktavardžio junginys, pvz.: prijateljev zve
zek draugo sąsiuvinis, sestrina obleka sesers suknelė, Prešernova poezija Prešereno
poezija, učiteljevo pismo mokytojo laiškas.

Minėtinos dar kelios kilmininko linksnio reikšmės:
 vadinamasis išskirties kilmininkas, nusakantis tam tikrą
vienarūšių daiktų, reiškinių arba asmenų visumą, iš kurios kas
nors išskiriama, pvz.: Janez je bil eden najboljših učencev. Ja
nezas buvo vienas geriausių mokinių. – Teh krav je treba eno
prodati. Iš tų karvių reikia vieną parduoti;
  kiekybės kilmininkas (količinski rodilnik) eina konstrukcijose su skaitvardžiais: pet vojakov penki kareiviai, sedem knjig
septynios knygos, deset prijateljev dešimt draugų, sto revij šimtas
žurnalų.
Kilmininkas konstrukcijose su prielinksniais žymi skirtingas aplinkybes, pavyzdžiui:
 vietos: od hiše do hiše nuo namo iki namo, iz Litve iš Lietuvos, z
Dunaja iš Vienos;
 laiko: od tistega časa nuo to laiko, od jutra do večera nuo ryto iki
vakaro; Tega dne je bilo mraz. Tą dieną buvo šalta;
 kitos: lepša je od sestre gražesnė už seserį, pismo od brata laikas
iš brolio.
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Naudininkas sakinyje eina objekto ir subjekto papildiniu,
aplinkybėmis. Jis vartojamas šiais atvejais:
  objekto naudininkas, pvz.: dati bratu duoti broliui, zahvalje
vati se sestri dėkoti seseriai, prisluhniti se vodstvu klausyti
vadovybės, svetovati učencu patarti mokiniui, nasprotovati
staršim prieštarauti tėvams, služiti ljudstvu tarnauti liaudžiai,
zavidati neprijatelju pavydėti priešui, izročiti darilo učitelju
įteikti dovaną mokytojui;
  subjekto, arba v e i k ė j o , naudininkas. Juo reiškiamas asmuo ar
daiktas, kuriam kas nors yra ar atsitinka savaime, pvz.: Janezu
se je sanjalo, da je mlad in srečen. Janezas sapnavo, kad jis jau
nas ir laimingas. – Bratrancu dobro gre. Pusbroliui sekasi. Kai
kuriais atvejais sakiniai su subjekto naudininku turi modalinę
reikmę, pvz.: Iti nam je domov. Mums reikia eiti namo;
  posesyvinę reikšmę turintis asmeninio įvardžio naudininkas
vartojamas tautosakoje, grožinėje literatūroje, pvz.: So črni lasje
mi in črne oči. Mano plaukai juodi ir akys juodos.
3.

Naudininkas prielinksninėse konstrukcijose turi skirtingas reikšmes
atsižvelgiant į vartojamą prielinksnį, pvz., vietos: Šel sem k sosedu.
Ėjau pas kaimyną; laiko: Obišči nas k novemu letu! Aplankyk mus apie
Naujus metus!
Galininkas sakinyje eina objekto arba subjekto papildiniu,
aplinkybėmis.
  tiesioginio objekto galininkas sakinyje eina pirmuoju papildiniu, pvz.: Zagledal sem drevo. Pamačiau medį. – Povej kakšno
besedo. Ištark kokį žodį;
  subjekto (veikėjo) reikšmę galininkas turi: a) beasmeniuose
sakiniuose su kai kuriais predikatyvais, pvz.: Ivanko je bilo strah.
Ivankai buvo baisu. – Prijatelja je sram. Draugui gėda; b) konstruksijose su bendratimi, pvz.: Slišal sem otroka peti. Girdėjau,
kaip dainuoja vaikas. – Videl sem teto prihajati. Mačiau tetą
ateinant;
4.
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  aplinkybinę (laiko) reikšmę turi laiko sąvokas reiškiančių
daiktavardžių galininkas (sakinyje jis eina laiko aplinkybe), pvz.:
Vsako noč v sanjah vidim tvoj obraz. Kasnakt sapne regiu tavo
veidą. – Zimo sem preživel na deželi. Žiemą gyvenau kaime;
  posesyvinę reikšmę turi galininkas tais atvejais, kai jis reiškia
visumą, o vardininkas – priklausomą tos visumos dalį, pvz.: Boli
me glava. Man skauda galvą.
Slovėnų kalboje galininkas, kuriuo nusakomas antrojo veikėjo būvis
(tapsmas), eina vardine tarinio dalimi, pvz.: Prijatelja sem ob vrnitvi
našel pijanca. Kai aš grįžau, pamačiau, kad draugas tapo girtuokliu.
Konstrukcijose su prielinksniais galininkas dažniausiai eina aplinkybėmis, pvz., laiko: Odhajam za tri dni. Išeinu trims dienoms; krypties,
pvz.: Šel je v mesto. Jis ėjo į miestą. Sakiniuose su tam tikrais veiksmažodžiais (pvz.: izvoliti išrinkti (kuo), imeti laikyti (kuo), imenovati
skelbti (kuo)) galininkas su prielinksniu za eina vardine tarinio dalimi,
pvz.: Izvolili so ga za predsednika. Jį išrinko prezidentu (pirmininku).
Vietininkas visada vartojamas su prielinksniais ir dažniausiai
nusako aplinkybes, pvz., vietos: Inženir je bil v sobi. Inžinierius buvo
kambaryje; laiko: V četrtek odhajam domov. – Ketvirtadienį važiuoju
namo.
5.

6.
Įnagininkas visada vartojamas su prielinksniu. Vartojamas su
veiksmažodžiais jis reiškia objektą ir aplinkybes, su vardažodžiais atlieka nusakomąją funkciją, eina arba pirmuoju būtinuoju papildiniu,
pvz.: zadovoljen je s študijem patenkintas studijomis, arba antruoju nebūtinuoju papildiniu (šiais atvejais dažniausiai reiškia veikimo priemonę), pvz.: pisati pismo s svinčnikom rašyti laišką pieštuku, peljati se
s kolesom važiuoti dviračiu.

Dai ktavard ž i ų l i n ksn iav im a s
Sk la n j a n j e s a m osta ln i kov

3 . 2.2.

Slovėnų kalboje daiktavardžių linksniuotės yra skirstomos į tris grupes: keturios vyriškosios giminės daiktavardžių linksniuotės, keturios
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moteriškosios giminės daiktavardžių linksniuotės, dvi niekatrosios giminės linksniuotės. Kiekvienos grupės linksniuotės nustatomos pagal
vienaskaitos vardininką ir kilmininką. Pirmoji ir ketvirtoji moteriškosios giminės daiktavardžių linksniuotės nustatomos papildomai pagal daugiskaitos kilmininką. Sudaiktavardėję būdvardžiai yra įtraukti
į daiktavardžių linksniavimo sistemą. Jie sudaro atskiras linksniuotes
kiekvienos giminės daiktavardžių linksniuočių grupėje.
Vyriškosios giminės daiktavardžių linksniuotės:
1.
vns. vard. -ø, kilm. -a, pvz.: potnik-ø, -a keleivis, obraz-ø, -a
veidas;
2.
vns. vard. -a, kilm. -e/-a, pvz.: vodj-a, -e vadovas;
3.
vns. vard. -ø, kilm. -ø/-ja, pvz.: a-ø, -ø/-ja raidės pavadinimas;
4.
vns. vard. -i, kilm. -ega, pvz.: dežurn-i, -ega budėtojas.
Moteriškosios giminės daiktavardžių linksniuotės:
1.
vns. vard. -a, kilm. -e, dgs. kilm. -ø, pvz.: žen-a, -e, -ø žmona;
2.
vns. vard. -ø, kilm. -i (miš-ø, -i pelė, pvz.: ponev-ø, ponv-e kep
tuvė;
3.
vns. vard. -ø, kilm. -ø, pvz.: mami-ø, -ø mamytė, Iris-ø, -ø mot.
vardas;
4.
vns. vard. -a, kilm. -e, dgs. kilm. -ih, pvz.: dežurn-a, -e, -ih
budėtoja.
Niekatrosios giminės daiktavardžių linksniuotės:
1.
vns. vard. -o/-e, kilm. -a, pvz.: okn-o, -a langas, polj-e, -a lau
kas;
2.
vns. vard. -o, kilm. -ega, pvz.: hudo, -ega blogis.
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3 .2 .2 .1 .

Vyriškosios gim in ės d aiktava rd ž i ų l i n ks n i u o tės
M oš ke s k la n j a tv e

Pirmoji vyriškosios giminės daiktavardžių linksniuotė

Prva moška sklanjatev
Šios linksniuotės yra daiktavardžiai, kurie vienaskaitos vardininke turi
nulinę galūnę, o kilmininke – galūnę -a, pvz.: človek žmogus – človeka,
obraz veidas – obraza. Gyvas būtybes ir negyvus daiktus žymintys
daiktavardžiai vienaskaitos galininke turi skirtingas galūnes, kitų
linksnių galūnės sutampa.
6 lentelė. Daiktavardžių potnik keleivis, stol kėdė linksniavimas
Vns. (Ed.)
Dvs. (Dv.)
Dgs. (Mn.)
V. (Im.)
potnik
stol
potnika
stola
potniki
stoli
K. (Rod.)
potnika
stola
potnikov
stolov
potnikov
stolov
N. (Daj.)
potniku
stolu
potnikoma
stoloma
potnikom
stolom
G. (Tož.)
potnika
stol
potnika
stola
potnike
stole
Vt. (Mest.) (o) potniku
(o) stolu
(o) potnikih (o) stolih (o) potnikih (o) stolih
Įn. (Or.) (s) potnikom (s) stolom (s) potnikoma (s) stoloma (s) potniki
(s) stoli

Pastabos dėl kamienų:
Daiktavardžiai, turintys vienaskaitos vardininke įterptinį e, kituose linksniuose jo netenka, pvz.: kovček lagaminas – kovčka, kovčku;
učenec mokinys – učenca, učencu. Kai kuriais atvejais, kad neatsirastų
sunkiai tariamų priebalsių grupių, įterptinis e išlieka, pvz.: pomislek
apmąstymas – pomisleka, pomisleku, mislec mąstytojas – misleca, mi
slecu.
Žodyje blagor palaima iškrinta įterptinis o: blagra, blagru.
1.

Daugiaskiemeniai daiktavardžiai, kurių kamienas baigiasi -r,
visuose linksniuose (išskyrus vienaskaitos vardininką) prieš galūnę turi
įterptinį j, pvz.: denar pinigai – denarja, denarju; profesor profeso
rius – profesorja, profesorju.
2.
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Įterptinio j neturi:
a)
daiktavardžiai, turintys įterptinį e, pvz.: veter vėjas – vetra, ve
tru; meter metras – metra, metru; Peter (vyr. vardas) – Petra, Petru;
Aleksander (vyr. vardas) – Aleksandra, Aleksandru;
b)
veiksmažodžių vediniai, pvz.: prepir ginčas – prepira, prepiru,
odgovor atsakymas – odgovora, odgovoru; pogovor pokalbis – pogovo
ra, pogovoru;
c)
kai kurie skoliniai, pvz.: barbar barbaras – barbara, barbaru;
Madžar vengras – Madžara, Madžaru; tačiau: direktor direktorius – di
rektorja, direktorju;
d)
išimtys, pvz.: šotor palapinė – šotora, šotoru; govor tarmė – go
vora, govoru; požar gaisras – požara, požaru; večer vakaras – večera,
večeru; bager purpuras – bagra, bagru, ir dar kai kurie daiktavardžiai.
Jeigu išvardytų grupių daiktavardžiai tampa tikriniais vardais, jie turi
įterptinį j, pvz.: sever šiaurė – severa, severu; tačiau Sever (pavardė) –
Severja, Severju.
Du vienskiemeniai daiktavardžiai, kurių kamienas baigiasi -r, taip
pat turi įterptinį j: car caras ir jur (senos Jugoslavijos banknotos pavadinimas). Įterptinį j turi taip pat žodžio dež lietus formos, pvz.: dežja,
dežju, z dežjem.
Įterptinį j visuose linksniuose, išskyrus vienaskaitos vardininką, turi skoliniai, kurių kamienas baigiasi balsiu -o, -e, -a, -i, -u, pvz.:
nivo lygis – nivoja, nivoju; komite komitetas – komiteja, komiteju; bife
bufetas – bifeja, bifeju; alibi alibi– alibija, alibiju; emu emu– emuja,
emuju. Taisyklė taip pat veikia ir svetimos kilmės tikrinius vardus, pvz.:
Neru – Neruja, Neruju; Peru – Peruja, Peruju; Kadafi – Kadafija, Ka
dafiju; Ruso – Rusoja, Rusoju.
4.
Slaviškieji daiktavardžiai bei suslaviškėję vyriškieji vardai, kurių vienaskaitos vardininko linksnyje baigiasi kamieno balsiu -e, kituose
linksniuose ir skaičiuose turi įterptinį t, pvz.: oče tėvas – očeta, očetu;
fante vaikinas – fanteta, fantetu; France – Franceta, Francetu; Tine –
Tineta, Tinetu.
3.
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Keletas daiktavardžių, kurių kamienas vienaskaitos vardininke
baigiasi -elj, visose kitose formose turi įterptinį n, pvz.: nagelj gvazdi
kas – nageljna, nageljnu; mandelj migdolas – mandeljna, mandeljnu.
Daiktavardžiai su priesaga -telj (dažniausiai tai veikėją reiškiantys
veiksmažodžio vediniai) įterptinio n neturi, pvz.: pisatelj rašytojas – pi
satelja, pisatelju; predavatelj dėstytojas – predavatelja, predavatelju.
6.
Daugelis vienskiemenių vyriškosios giminės daiktavardžių
daugiskaitoje ir dviskaitoje turi įterptinį ov, pvz.: grad pilis – dgs. vard.
gradovi, dvs. vard. gradova; glas balsas – dgs. vard. glasovi, dvs. vard.
glasova; gozd miškas – dgs. vard. gozdovi, dvs. vard. gozdova; breg
krantas – dgs. vard. bregovi, dvs. vard. bregova; rog ragas – dgs. vard.
rogovi, dvs. vard. rogova; sin sūnus – dgs. vard. sinovi, dvs. vard. si
nova; svet pasaulis – dgs. vard. svetovi, dvs. vard. svetova; most tiltas –
dgs. vard. mostovi, dvs. vard. mostova; zid siena – dgs. vard. zidovi,
dvs. vard. zidova; voz vežimas – dgs. vard. vozovi, dvs. vard. vozova;
volk vilkas – dgs. vard. volkovi, dvs. vard. volkova.
Tokie daiktavardžiai dviskaitoje ir daugiskaitoje linksniuojami pagal
žodžio dar dovana linksniavimo pavyzdį.
5.

7 lentelė. Daiktavardžio dar dovana dviskaitos ir daugiskaitos linksniavimas
Dvs.
(Dv.)
Dgs.
(Mn.)

V. (Im.)

K. (Rod.)

N. (Daj.)

G. (Tož.)

Vt. (Mest.)

Įn. (Or.)

darova

darov

darovoma

darova

(o) darovih

(z) darovoma

darovi

darov

darovom

darove

(o) darovih

(z) darovi

Pastabos dėl kai kurių daiktavardžių linksniavimo ypatumų:
Daiktavardžiai las plaukas, mož vyras, zob dantis vienaskaitoje ir dviskaitoje linksniuojami kaip kiti pirmosios vyriškosios giminės
linksniuotės daiktavardžiai, o daugiskaitoje jie turi tam tikrų linksniavimo ypatumų.
1.
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8 lentelė. Daiktavardžių las plaukas, mož vyras, zob dantis daugiskaitos links
niavimas
V. (Im.)

K. (Rod.)

N. (Daj.)

G. (Tož.)

Vt. (Mest.)

Įn (Or.)

lasje
možje
zobje

las
mož
zob

lasem
možem
zobem

lase
može
zobe

(o) laseh
(o) možeh
(o) zobeh

(z) lasmi
(z) možmi
(z) zobmi

Daiktavardžio človek žmogus daugiskaitos ir kai kurie dviskaitos linksniai turi skirtingą kamieną.
2.

9 lentelė. Daiktavardžio človek žmogus linksniavimas
Vns.
(Ed.)
Dvs.
(Dv.)
Dgs.
(Mn.)

V. (Im.)
človek

K. (Rod.)
človeka

N. (Daj.)
človeku

G. (Tož.)
človeka

Vt. (Mest.)
(o) človeku

Įn (Or.)
(s) človekom

človeka

ljudi

človekoma

človeka

(o) ljudeh

(s) človekoma

ljudje

ljudi

ljudem

ljudi

(o) ljudeh

(z) ljudmi

3.
Žodžio dan diena linksniavimas pasižymi bendrinėje kalboje
leistinų formų variantiškumu, pvz.: vns. kilm. sredi belega dne dienos
šviesoje ir junak dneva dienos herojus.

10 lentelė. Daiktavardžio dan diena linksniavimas

Vns.
(Ed.)
Dvs.
(Dv.)
Dgs.
(Mn.)

V. (Im.)

K. (Rod.)

N. (Daj.)

G. (Tož.)

Vt. (Mest.)

Įn. (Or.)

dan

dne(va)

dnevu

dan

(o) dnevu

(z) dne(vo)m

dneva

dni

dne(vo)ma

dni (dneva)

(o) dnevih

(z) dne(vo)ma

dnevi

dni

dne(vo)m

dni (dneve) (o) dne(vi)h (z) dnevi (dnemi)

Daiktavardis otrok vaikas daugiskaitos vardininko ir vietininko
kamiene vietoj priebalsio k turi priebalsį c (antrosios slaviškosios palatalizacijos refleksas).
4.
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11 lentelė. Daiktavardžio otrok vaikas daugiskaitos linksniavimas
V. (Im.)

K. (Rod.)

N. (Daj.)

G. (Tož.)

Vt. (Mest.)

Įn. (Or.)

otroci

otrok

otrokom

otroke

(o) otrocih

(z) otroki

Dgs.
(Mn.)

Pastabos dėl galūnių:
Jeigu daiktavardžio kamienas baigiasi -j, -lj, -nj, -c, -č, -ž, -š,
-dž, galūnėse vietoj balsio o yra balsis e, pvz.:
 stric dėdė – s stricem (vns. įn.), s stricema (dvs. įn.), stricev (dgs.
kilm.), k stricem (dgs. naud.);
 koš krepšys – s košem (vns. įn.), s košema (dvs. įn.), košev (dgs.
kilm.);
 ključ raktas – s ključem (vns. įn.), s ključema (dvs. įn.), ključev
(dgs. kilm.);
 stroj staklės – s strojem (vns. įn.), s strojema (dvs. įn.), strojev
(dgs. kilm.).
1.

2.
Kai kurie vienskiemeniai daiktavardžiai vienaskaitos kilmininke turi kirčiuotą galūnę -ú, pvz.: darú dovanos, gradú pilies, medú
medaus, mirú ramybės, nosú nosies, strahú baimės, glasú balso, rodú
giminės, mostú tilto, zidú sienos, pasú juosmens, tatú vagies. Vartojant
daiktavardį su prielinksniu, kirtis yra atitraukiamas nuo galūnės, pvz.:
obseg pasú juosmens apimtys – brez pásu be juosmens, nima strahú
neturi baimės – brez stráhu be baimės.
Kai kurie vienskiemeniai daiktavardžiai vienaskaitos kilmininke turi
kirčiuotą galūnę -á, pvz.: snegá sniego, svetá pasaulio, lesá medienos,
duhá dvasios, bogá Dievo, možá vyro, zobá danties, vozá vežimo.
Keletas daiktavardžių kilmininke turi variantines galūnes -a ir -ú,
pvz.: mira ir mirú, sina ir sinú (stil.).

Kai kurių daiktavardžių daugiskaitos vardininko galūnė yra -je,
pvz.: gost svečias – gostje, brat brolis – bratje, fant vaikinas – fantje, oče
tėvas – očetje, svat piršlys – svatje, gospod ponas – gospodje, golob kar
velis – golobje. Galimos dvejopos kai kurių daiktavardžių daugiskaitos
3.
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vardininko formos, pvz.: sosed kaimynas – sosedje ir sosedi, študent
studentas – študentje ir študenti.
4.
Kai kurie vienskiemeniai daiktavardžiai daugiskaitos vietininke
turi galūnę -éh arba -ih, pvz.: vol jautis – o voléh / o volih, gost svečias –
v gostéh / v gostih, panj avilys – pri panjéh / na panjih, vrh viršūnė – o
vrhéh / o vrhih, breg krantas – na bregéh / na bregih, grob kapas – pri
grobéh / v grobih, rog ragas – o rogéh / na rogih, dol slėnis – o doléh /
v dolih, rob pakraštys – o robéh / o robih. Dabartinėje slovėnų kalboje
galūnė -éh yra archajiška ir retai vartojama.

Antroji vyriškosios giminės daiktavardžių linksniuotė

Druga moška sklanjatev
Šios linksniuotės yra asmenis reiškiantys daiktavardžiai, kurie vienaskaitos vardininke turi galūnę -a, kilmininke – galūnę -e, pvz.: vojvoda
karvedys – vojvode, računovodja buhalteris – računovoje. Šiai linksniuotei taip pat priskiriami reti daiktavardžiai, kurie vienaskaitos vardininke turi galūnę -e, pvz., kamikaze kamikadzė – kamikaze.
12 lentelė. Daiktavardžio pismonoša paštininkas linksniavimas
V. (Im.)
K. (Rod.)
N. (Daj.)
G. (Tož.)
Vt. (Mest.)
Įn. (Or.)

Vns. (Ed.)

Dvs. (Dv.)

Dgs. (Mn.)

pismonoša
pismonoše
pismonoši
pismonoša
(o) pismonoši
(s) pismonošo

pismonoši
pismonoš
pismonošama
pismonoši
(o) pismonošah
(s) pismonošama

pismonoše
pismonoš
pismonošam
pismonoše
(o) pismonošah
(s) pismonošami

Vyriškosios giminės antrosios linksniuotės daiktavardžius galima
linksniuoti ir kaip pirmosios linksniuotės daiktavardžius, pvz.: pismo
noša – pismonoša, pismonošu.
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Trečioji vyriškosios giminės daiktavardžių linksniuotė

Tretja moška sklanjatev
Šiai linksniuotei slovėnų gramatikoje priskiriami daiktavardžiai, kurių
visos galūnės yra nulinės, pvz., raidžių pavadinimai (a, be, i), pavadinimų santrumpos (EKG, VU) ir pan. Visus šiuos daiktavardžius galima
linksniuoti kaip pirmosios linksniuotės daiktavardžius.
13 lentelė. Daiktavardžio a (raidės pavadinimas) linksniavimas
V. (Im.)
K. (Rod.)
N. (Daj.)
G. (Tož.)
Vt. (Mest.)
Įn. (Or.)

Vns. (Ed.)

Dvs. (Dv.)

Dgs. (Mn.)

a
a /aja
a / aju
a
(o) a / aju
(z) a / ajem

a / aja
a / ajev
a / ajema
a / aja
(o) a / ajih
(z) a / ajema

a / aji
a / ajev
a / ajem
a / aje
(o) a / ajih
(z) a / aji

Ketvirtoji vyriškosios giminės daiktavardžių linksniuotė

Četrta moška sklanjatev
Šiai linksniuotei priskiriami sudaiktavardėję vyriškosios giminės būdvardžiai, pvz.: mali mažylis, Milčinski (slovėnų rašytojo pavardė). Jie
linksniuojami kaip būdvardžiai ir vienaskaitos kilmininke turi galūnę -ega.
14 lentelė. Daiktavardžio dežurni budėtojas linksniavimas
V. (Im.)
K. (Rod.)
N. (Daj.)
G. (Tož.)
Vt. (Mest.)
Įn. (Or.)
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Vns. (Ed.)

Dvs. (Dv.)

Dgs. (Mn.)

dežurni
dežurnega
dežurnemu
dežurnega
(o) dežurnem
(z) dežurnim

dežurna
dežurnih
dežurnima
dežurna
(o) dežurnih
(z) dežurnima

dežurni
dežurnih
dežurnim
dežurne
(o) dežurnih
(z) dežurni
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Moteriškosios gim in ės d aiktava rd ž i ų l i n ks n i u o tė s
Žen s ke s kla n j a tv e

Pirmoji moteriškosios giminės daiktavardžių linksniuotė
Prva ženska sklanjatev
Šios linksniuotės yra daiktavardžiai, kurie vienaskaitos vardininke turi
galūnę -a, -i, kilmininke – galūnę -e, pvz.: miza stalas – mize, zarja
aušra – zarje; hči duktė – hčere. Šiai linksniuotei priskiriami ir moteriškosios giminės daiktavardžiai, turintys priesagą -ev, kurie vienaskaitos
vardininke turi nulinę galūnę, o kilmininke – galūnę -e, pvz.: sklanjatev
linksniuotė – sklanjatve, britev skustuvas – britve.
15 lentelė. Daiktavardžių miza stalas ir lestev kopėčios linksniavimas
Vns. (Ed.)
V. (Im.)
K. (Rod.)
N. (Daj.)
G. (Tož.)
Vt. (Mest.)
Įn. (Or.)

miza
mize
mizi
mizo
(o) mizi
(z) mizo

lestev
lestve
lestvi
lestev
(o) lestvi
(z) lestvijo

Dvs. (Dv.)
mizi
miz
mizama
mizi
(o) mizah
(z) mizama

Dgs. (Mn.)

lestvi
mize
lestev
miz
lestvama
mizam
lestvi
mize
(o) lestvah (o) mizah
(z) lestvama (z) mizami

lestve
lestev
lestvam
lestve
(o) lestvah
(z) lestvami

Pastabos:
1.
Jeigu daiktavardžio kamienas baigiasi daugiau nei vienu priebalsiu ir pirmas jų yra nesonorinis, o paskutinis sonorinis (r, l, n, m, v),
daugiskaitos kilmininke prieš sonantą įsiterpia e, pvz.: prošnja prašy
mas – prošenj, tekma rungtynės – tekem, iskra kibirkštis – isker, sa
blja kardas – sabelj. Jeigu daiktavardžio kamienas baigiasi samplaika
mlj, į ją taip pat įsiterpia e, pvz.: zemlja žemė – zemelj, žemlja ban
delė – žemelj. Jeigu daiktavardžio kamienas baigiasi dviejų sonorinių
priebalsių samplaika, įterptinio e nėra, pvz.: kavarna kavinė – kavarn,
tovarna fabrikas – tovarn. Išimtį sudaro kamieno samplaikos mnj, rnj,
kuriose daugiskaitos kilmininke gali atsirasti įterptinis e, pvz.: sumnja
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įtarimas – sumenj (ir sumnj), marnja (tuščios) svajonės – marenj (ir
marnj).
Jeigu kamienas baigiasi priebalsių su j samplaika, į ją įsiterpia i,
pvz.: zarja aušra – zarij, ladja laivas – ladij, skorja žievė – skorij.
Jeigu kamienas baigiasi nesonorinių priebalsių samplaika, kartais į
ją įsiterpia á, pvz.: ovca avis – ovac, deska lenta – desak, trska menkė –
trsak. Dažniau vartojamos šių daiktavardžių be įterptinio a formos: ovc,
desk, trsk.
Moteriškosios giminės daiktavardžiai, kurių vienaskaitos vardininkas baigiasi -ev, netiesioginiuose linksniuose kamiene netenka balsio
e, pvz.: ponev keptuvė – ponve, ponvi, ločitev skyrybos – ločitve, ločitvi.
Tokių daiktavardžių vienaskaitos įnagininko galūnė yra -ijo, pvz.: obu
tev avalynė – z obutvijo, rešitev sprendimas – z rešitvijo, o vienaskaitos
galininkas sutampa su vardininku.
3.
Daiktavardžiai mati motina ir hči duktė visuose linksniuose ir
skaičiuose, išskyrus vienaskaitos vardininką, turi įterptinį er. Šių daiktavardžių vienaskaitos linksniavimas turi tam tikrų ypatumų, o dviskaita
ir daugiskaita nesiskiria nuo kitų moteriškosios giminės daiktavardžių,
kurių vienaskaitos vardininkas baigiasi galūne -a, dviskaitos ir daugiskaitos.
2.

16 lentelė. Daiktavaržių mati motina, hči duktė vienaskaitos linksniavimas
V. (Im.)
mati
hči

K. (Rod.)
matere
hčere

N. (Daj.)
materi
hčeri

G. (Tož.)
mater
hčer

Vt. (Mest.)
(o) materi
(o) hčeri

Įn. (Or.)
(z) materjo
(s) hčerjo

Kai kurie daiktavardžiai daugiskaitos kilmininke vartojami ir
su nuline galūne, ir su galūne -á, pvz.: gora kalnas – gor / gorá, solza
ašara – solz / solzá, voda vanduo – vod / vodá, žena moteris – žen /
žená, cerkev bažnyčia – cerkev / cerkvá, meja (valstybės) siena – mej /
mejá. Daugiskaitos kilmininkas su galūne -á dažniausiai vartojamas
grožinėje literatūroje.
4.
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17 lentelė. Daiktavardžio gospa ponia linksniavimas
V. (Im.)

K. (Rod.)

N. (Daj.)

G. (Tož.)

Vt. (Mest.)

Įn. (Or.)

gospá

gospé

gospé

gospó

(o) gospé

(z) gospó

gospé

gospé

gospéma

gospé

(o) gospéh

(z) gospéma

gospé

gospé

gospém

gospé

(o) gospéh

(z) gospémi

Vns.
(Ed.)
Dvs.
(Dv.)
Dgs.
(Mn.)

Antroji moteriškosios giminės daiktavardžių linksniuotė
Druga ženska sklanjatev
Šios linksniuotės yra daiktavardžiai, kurie vienaskaitos vardininke baigiasi priebalsiu (t. y. turi nulinę galūnę), o kilmininke – galūnę -i, pvz.:
luč šviesa – luči, stvar daiktas – stvari, perut sparnas – peruti, znanost
mokslas – znanosti. Antrosios linksniuotės yra trys pogrupiai:
a)
daiktavardžiai, kurių kirčio vieta yra nekintama, pvz.: koríst
nauda – korísti, nìt siūlas – níti;
b)
vienskiemeniai daiktavardžiai, kurių kirčio vieta kinta, pvz.:
vás kaimas – vasí, kóst kaulas – kostí;
c)
daugiaskiemeniai daiktavardžiai, kurių kamienas kai kuriuose
linksniuose netenka e, pvz.: basen pasakėčia – basni, pesem daina –
pesmi, ljubezen meilė – ljubezni.
Kiekvieno pogrupio daiktavardžiai linksniuojami panašiai, bet turi
tam tikrų ypatumų.
18 lentelė. Daiktavardžių nit siūlas, stvar daiktas, pesem daina linksniavimas
Vns. (Ed.)

62

Dvs. (Dv.)

Dgs. (Mn.)

V.
(Im.)

nit

stvar

pesem

niti

stvari

pesem

niti

stvari

pesmi

K.
(Rod.)

niti

stvari

pesmi

niti

stvari

pesem

niti

stvari

pesmi

N.
(Daj.)

niti

stvari

pesmi

nitma

stvarema

pesem

nitim

stvarem

pesmim
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Vns. (Ed.)
G.
(Tož.)

nit

stvar

Dvs. (Dv.)
pesem

niti

stvari

Dgs. (Mn.)
pesmi

niti

stvari

pesmi

Vt.
(o) niti (o) stvari (o) pesmi (o) nitih (o) stvareh (o) pesmih (o) nitih (o) stvareh (o) pesmih
(Mest.)
Įn.
(Or.)

(z) nitjo (s) stvarjo (s) pesmijo (z) nitma (s) stvarema (s) pesmi (z) nitmi (s) stvarmi (s) pesmima
mi

Pastabos:
Daugumą šios linksniuotės pirmojo pogrupio daiktavardžių sudaro daugiaskiemeniai daiktavardžiai, kurie pasižymi nekintamu kirčiu,
pvz.: delávnost darbštumas, malénkost smulkmena, perút sparnas.
Vienskiemenių šio pogrupio daiktavardžių nėra daug, pvz.: nìt siūlas,
ból skausmas, bít esmė, smŕt mirtis, míš pelė.
2.
Antrojo pogrupio daiktavardžių galūnės -ém, -éh, -émi, -éma
visada yra kirčiuotos, pvz.: vás kaimas – vasém, o vaséh, z vasmi; mast
taukai – mastém, o mastéh, z mastémi, mastéma; strán puslapis – na
stranéh, jéd valgis – o jedéh, móč jėga – pri močéh.
Pagal vienskiemenių daiktavardžių linksniavimo paradigmą yra kaitomi ir daugiaskiemeniai tokių daiktavardžių vediniai, pvz.: predjed
užkandis – predjedi, predjedi, s predjedjo (kaip jed valgis – jedi, jedi,
jedjo).
3.
Trečiąjį pogrupį sudarančių daiktavardžių visų skaičių
įnagininko bei dviskaitos naudininko galūnėse įsiterpia i, o kamienas
netenka balsio e, pvz.: bolezen liga – z boleznijo, z boleznimi, z bolezni
ma; basen pasakėčia – z basnijo; z basnimi, z basnima.
Veiksmažodžių vediniuose su priesaga -el balsis e išlieka visuose
linksniuose, pvz.: kopel maudynės – kopeli, s kopelmi; zibel lopšys –
zibeli, z zibelmi; tokie daiktavardžiai priskiriami pirmajam pogrupiui
(linksniuojami kaip daiktavardis nit).
4.
Žodžio kri kraujas netiesioginių linksnių kamienas yra krv- (su
įterptiniu v): krvi, o krvi, s krvjo.
1.
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Trečioji moteriškosios giminės daiktavardžių linksniuotė
Tretja ženska sklanjatev
Šiai linksniuotei slovėnų gramatikoje priskiriami moteriškosios
daiktavardžiai, kurių visos galūnės yra nulinės, pvz., vardai (Karmen,
Lili, Malči); oficialiosios moteriškosios pavardės (gospa Kveder po
nia Kveder, gospe Kveder ponios Kveder), santrumpos (ZDA JAV), reti
bendriniai daiktavardžiai, pvz., skoliniai miss, lady, karitas, mažybiniai
muci katytė, mami mamytė, punči mergaitė.
Ketvirtoji moteriškosios giminės daiktavardžių linksniuotė
Četrta ženska sklanjatev
Šiai linksniuotei priskiriami sudaiktavardėję moteriškosios giminės
būdvardžiai, pvz.: mala mažylė. Jai priklauso ir kai kurie tikriniai vardai, šalių ir istorinių regionų pavadinimai, pvz.: Poljska Lenkija, Češka
Čekija, Dolenjska (Slovėnijos regiono pavadinimas). Jie linksniuojami
kaip būdvardžiai.
19 lentelė. Daiktavardžio dežurna budėtoja linksniavimas
V. (Im.)
K. (Rod.)
N. (Daj.)
G. (Tož.)
Vt. (Mest.)
Įn. (Or.)
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Vns. (Ed.)

Dvs. (Dv.)

dežurna
dežurne
dežurni
dežurno
(o) dežurni
(z) dežurno

dežurni
dežurnih
dežurnima
dežurni
(o) dežurnih
(z) dežurnima
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Dgs. (Mn.)
dežurne
dežurnih
dežurnim
dežurne
(o) dežurnih
(z) dežurnimi

3 .2 .2 .3 .

Niekatrosios gim in ės d aiktava rd ž i ų l i n ks n i u o tės
Sr ed n j e s kla n j a tv e

Pirmoji niekatrosios giminės daiktavardžių linksniuotė
Prva srednja sklanjatev
Šios linksniuotės yra daiktavardžiai, kurie vienaskaitos vardininke turi
galūnę -o, -e, o kilmininke – galūnę -a, pvz.: leto metai – leta, dvigalo
liftas – dvigala; sonce saulė – sonca, predavanje paskaita – predavanja,
ozadje fonas – ozadja.
20 lentelė. Daiktavardžių mesto miestas, polje laukas linksniavimas
V. (Im.)
K. (Rod.)
N. (Daj.)
G. (Tož.)
Vt. (Mest.)
Įn. (Or.)

Vns (Ed.)
Dvs. (Dv.)
mesto
polje
mesti
polji
mesta
polja
mest
polj
mestu
polju
mestoma
poljema
mesto
polje
mesta
polja
(o) mestu
(o) polju
(o) mestih
(o) poljih
(z) mestom (s) poljem (z) mestoma (s) poljema

Dgs. (Mn.)
mesta
polja
mest
polj
mestom
poljem
mesta
polja
(o) mestih (o) poljih
(z) mesti
(s) polji

Pastabos:
1.
Vienaskaitos vardininke galūnę -e turi daiktavardžiai, kurių kamienas baigiasi priebalsiais j, c, č, ž, š, pvz.: dejanje veiksmas, sadje
vaisiai, lice skruostas, dvorišče kiemas.
2.
Jeigu daiktavardžio kamienas baigiasi priebalsių samplaika su
antruoju (arba trečiuoju) sonoriniu m, n, v, l, r, joje atsiranda įterptinis e,
pvz.: pismo laiškas – pisem, okno langas – oken, jadro burė – jader,
jetra kepenys – jeter, moštvo komanda – moštev. Jeigu daiktavardžio
vienaskaitos vardininko kamienas baigiasi dviejų priebalsių samplaika
su antruoju j, daugiskaitos kilmininke tarp priebalsių įsiterpia i, pvz.:
morje jūra – morij, orodje įrankis – orodij, poslopje statinys – pos
lopij, gorovje kalnynas – gorovij, naselje gyvenvietė – naselij. Jeigu
samplaikos pirmasis priebalsis yra n arba l, daiktavardžiai daugiskai-
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tos kilmininke neturi įterptinio i, pvz.: vprašanje klausimas – vprašanj,
stanovanje butas – stanovanj, dovoljenje leidimas – dovolenj, povelje
įsakymas – povelj.
3.
Daiktavardžiai, kurių kamienas vienaskaitos vardininke ir galininke baigiasi -me, kituose linksniuose turi įterptinį en, pvz.: vreme
oras – vremena, pleme gentis – plemena, breme našta – bremena, ime
vardas – imena, vime tešmuo – vimena, rame petys – ramena.
Niekatrosios giminės daiktavardžiai, žymintys jauniklius (a), ir asmenų ir gyvūnų pavadinimai, turintys ekspresyvią, dažniausiai menkinamąją, reikšmę (b), visuose linksniuose, išskyrus vienaskaitos vardininką, turi įterptinį et. Pavyzdžiai: a) pišče viščiukas – piščeta, prase
paršiukas – praseta, vole jaučiukas – voleta; b) kljuse kuinas – kljuseta,
drobne neūžauga – drobneta, negode nenaudėlis – negodeta.
Kai kurie niekatrosios giminės daiktavardžiai visuose linksniuose, išskyrus vienaskaitos vardininką (ir galininką), turi įterptinį es. Šių
daiktavardžių grupės negalima apibendrinti nei semantiniu, nei kitu požiūriu, juos tiesiog reikia įsiminti, pvz.: pero plunksna – peresa, drevo
medis – drevesa, črevo pilvas – črevesa, slovo atsisveikinimas – slovesa,
telo kūnas – telesa, kolo dviratis – kolesa, igo jungas – ižesa.
21 lentelė. Daiktavardžių ime vardas, kolo ratas, dekle mergina linksniavimas
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V. (Im.)

K. (Rod.)

N. (Daj.)

G. (Tož.)

Vt. (Mest.)

Įn. (Or.)

Vns. (Ed.)
Dvs. (Dv.)
Dgs. (Mn.)

ime
imeni
imena

imena
imen
imen

imenu
imenoma
imenom

ime
imeni
imena

(o) imenu
(o) imenih
(o) imenih

(z) imenom
(z) imenoma
(z) imeni

Vns. (Ed.)
Dvs. (Dv.)
Dgs. (Mn.)

kolo
kolesi
kolesa

kolesa
koles
koles

kolesu
kolesoma
kolesom

kolo
kolesi
kolesa

(o) kolesu
(o) kolesih
(o) kolesih

(s) kolesom
(s) kolesoma
(s) kolesi

Vns. (Ed.)
Dvs. (Dv.)
Dgs. (Mn.)

dekle
dekleti
dekleta

dekleta
deklet
deklet

dekletu
dekletoma
dekletom

dekle
dekleti
dekleta

(o) dekletu
(o) dekletih
(o) dekletih

(z) dekletom
(z) dekletoma
(z) dekleti

PRAKTINĖ SLOVĖNŲ KALBOS GRAMATIKA

4.
Daiktavardžiai oko akis, uho ausis priklauso daiktavardžių su
įterptiniu es grupei. Visuose linksniuose, išskyrus vienaskaitos vardininką ir galininką, šių žodžių šaknyse vyksta priebalsių kaita: oko – očesa,
uho – ušesa (pirmosios slaviškosios palatalizacijos refleksai).

22 lentelė. Daiktavardžių oko akis, uho ausis linksniavimas
Vns. (Ed.)
Dvs. (Dv.)
Dgs. (Mn.)

V. (Im.)
oko
očesi
oči

Vns. (Ed.)
Dvs. (Dv.)
Dgs. (Mn.)

uho
ušesi
ušesa

K. (Rod.)
očesa
oči
oči
ušesa
ušes
ušes

N. (Daj.)
očesu
očesoma
očem

G. (Tož.)
oko
očesi
oči

ušesu
ušesoma
ušesom

uho
ušesi
ušesa

Vt. (Mest.)
(o) očesu
(o) očeh
(o) očeh

Įn. (Or.)
(z) očesom
(z) očesoma
(z) očmi

(o) ušesu
(o) ušesih
(o) ušesih

(z) ušesom
(z) ušesoma
(z) ušesi

Pastaba. Daiktavardis oko turi dvi daugiskatos formas: oči akys ‘regėjimo organas’
ir očesa akys ‘bulvės ar kito augalo duobutės, iš kurių išauga diegai’.

Niekatrosios giminės daugiskaitiniai daiktavardžiai, pvz.: vrata
durys, jetra kepenys, usta burna, pljuča plaučiai, očala akiniai, linksniuojami pagal daiktavardžio mesto daugiskaitą.
5.

23 lentelė. Daiktavardžių tla grindys ir drva malkos daugiskaitos linksniavimas
V. (Im.)

K. (Rod.)

N. (Daj.)

G. (Tož.)

Vt. (Mest.)

Įn. (Or.)

tla
drva

tal
drv

tlom
drvom

tla
drva

(o) tleh
(o) drvih (drveh)

(s) tlemi (tli)
(z) drvmi (drvi)

Antroji niekatrosios giminės daiktavardžių linksniuotė
Druga srednja sklanjatev
Šiai linksniuotei priskiriami sudaiktavardėję niekatrosios giminės būd
vardžiai, pvz.: zlo blogis, dobro gėris; taip pat tikriniai vardai, dažniausiai miestų ir vietovių pavadinimai, pvz.: Krško, Visoko. Jie linksniuojami kaip būdvardžiai.
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24 lentelė. Daiktavardžio dobro gėris linksniavimas

V. (Im.)
K. (Rod.)
N. (Daj.)
G. (Tož.)
Vt. (Mest.)
Įn. (Orod.)

Vns. (Ed.)

Dvs. (Dv.)

Dgs. (Mn.)

dobro
dobrega
dobremu
dobrega
(o) dobrem
(z) dobrim

dobri
dobrih
dobrima
dobri
(o) dobrih
(z) dobrima

dobra
dobrih
dobrim
dobra
(o) dobrih
(z) dobrimi

Būdvardis
Pridevnik

3.3.

Būdvardis yra kalbos dalis, reiškianti daiktų požymius, ypatybes. Jis yra
derinamas gramatinėmis kategorijomis (gimine, linksniu ir skaičiumi)
su daiktavardžiu, kuriam priklauso. Paprastai būdvardis sakinyje eina
derinamuoju pažyminiu, pvz.: Prišel je nov učitelj. Atėjo naujas moky
tojas. – Bili smo pri lepem jezeru. Buvome prie gražaus ežero. – Brat
je prinesel zanimivo knjigo. Brolis atnešė įdomią knygą, arba vardine
tarinio dalimi, pvz.: Oče je dober. Tėvas yra geras. – Sava teče motna.
Sava teka drumsta.
Kokyb iniai, sant y k in i ai i r sav y b i nia i būdva rdž ia i
Kakovostn i , v r stn i in svoj iln i p r i d ev n i k i
Pagal reikšmę slovėnų kalbos būdvardžiai skirstomi į tris grupes:
  kokybiniai (kakovostni), pvz.: dober oče geras tėvas, dobra mati
gera motina, dobro dekle gera mergina. Kokybiniai būdvardžiai
daikto ypatybę rodo tiesiogiai, savo reikšme. Slovėnų kalboje
kokybiniai būdvardžiai atsako į klausimą kakšen? kakšna?
kakšno? koks?;
  santykiniai (vrstni), pvz.: lesen stol medinė kėdė, lesena
miza medinis stalas, usnjeno krilo odinis sijonas. Santykiniai
būdvardžiai ypatybę nusako ne tiesiogiai, o kito daikto, dalyko,
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ypatybės santykiu. Santykiniai būdvardžiai atsako į klausimą ka
teri? katera? katero? kuris?;
  savybiniai (svojilni), pvz.: očetov klobuk tėvo kepurė, očetova
skrb tėvo rūpestis, očetovo kosilo tėvo pietūs. Savybiniai
būdvardžiai rodo daikto (dalyko), apie kurį kalbama, priklausymą
asmeniui. Savybiniai būdvardžiai atsako į klausimą čigav?
čigava? čigavo? kieno?
Slovėnų kalboje būdvardžiai dažniausiai yra daiktavardžių, veiksmažodžių arba prieveiksmių vediniai.
Kokybiniai būdvardžiai daromi su priesagomis -en, -ek, -it, -(j)ast,
-ast, -niv, -ljiv, pvz.: hrupen triukšmingas, pravilen teisingas, glaven
pagrindinis, nizek žemas, spolzek slidus, čudovit puikus, barvit spalvin
gas, solzav ašaringas, cunjast skudurinis, ljubezniv mandagus, grozljiv
siaubingas. Kokybiniai būdvardžiai turi apibrėžiamųjų ir neapibrėžiamųjų formų (določna in nedoločna oblika) ir yra laipsniuojami.
Santykiniai būdvardžiai daromi dažniausiai su priesagomis -(ov)ski,
-ški, -(n)ji, -en (-ni), pvz.: slovenski slovėniškas, prijateljski draugiš
kas, fotografski fotografinis; vesoljski kosminis, ribolovski žvejybinis,
avgustovski rugpjūčio, otroški vaikiškas, afriški afrikietiškas, filološki
filologinis, angleški anglų, ribji žuvų, levji liūto, bližnji artimas, zadnji
paskutinis, sedanji šiuolaikinis, jutrnji rytinis, reševalni gelbėjimo.
Santykiniai būdvardžiai turi tik apibrėžiamąją formą, bet nėra laipsniuojami.
Savybiniai būdvardžiai daromi iš asmenis žyminčių daiktavardžių su
dviem priesagomis: -ov ir -in. Su vyriškosios giminės daiktavardžiais
vartojama priesaga -ov, pvz.: brat brolis – bratov, bratova, bratovo bro
lio. Su moteriškosios giminės daiktavardžiais vartojama priesaga -in,
pvz.: teta teta – tetin, tetina, tetino tetos. Savybiniai būdvardžiai daromi
iš netiesioginių linksnių kamieno, pvz.: oče tėvas – očetov tėvo (plg.
šio žodžio linksnių formas: oče – očeta, očetu), Tine (vyr. vardas) – Ti
netov (plg. šio žodžio linksnių formas: Tine – Tinata, Tinetu), hči duk
tė – hčerin dukters (plg. šio žodžio linksnių formas: hči – hčere, hčeri).
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Jeigu daiktavardžio kamienas turi įterptinį e, savybiniai būdvardžiai jo
netenka, pvz.: dedek senelis – dedkov senelio, Prešeren (pavardė) –
Prešernov, znanec pažįstamas – znančev pažįstamo.
Savybinius būdvardžius darant iš vyriškosios giminės daiktavardžių,
vyksta priebalsių kaita c // č, r // rj, o priesagos -ov balsis virsta e, pvz.:
stric dėdė – stričev dėdės, direktor direktorius – direktorjev direkto
riaus. Darant būdvardžius iš moteriškosios giminės daiktavardžių, yra
kaitaliojama c // č, pvz.: učiteljica mokytoja – učiteljičin mokytojos,
opica beždžionė – opičin beždžionės.
Savybiniai būdvardžiai, kurie yra padaryti iš tikrinių daiktavardžių,
rašomi didžiąja raide, pvz.: Kučan – Kučanov, Miklošič – Miklošičev,
France – Francetov, Barbara – Barbarin, Mojca – Mojčin.
Savybiniai būdvardžiai labai paplitę slovėnų kalboje. Jie turi giminės, skaičiaus, linksnio kategorijas, bet nėra laipsniuojami ir neturi apibrėžiamosios formos.

3 .3 .1 .

Apib rėž i am i e ji i r n e ap i b rėž i am ie j i būdva rdž ia i
Dol o č n i in n ed ol o č n i p r idev n i k i

Slovėnų kalbos būdvardžio apibrėžiamoji forma panaši į lietuvių
kalbos įvardžiuotinę formą. Kaip ir lietuvių kalbos įvardžiuotiniai būd
vardžiai, slovėnų kalbos apibrėžiamoji būdvardžio forma išskiria daiktą
iš kitų tos pačios rūšies daiktų arba vieną daiktų rūšį iš kitų rūšių.
Kokybiniai neapibrėžiamieji būdvardžiai vyriškosios giminės vienaskaitos vardininke ir galininke turi nulinę galūnę, o apibrėžiamieji
būdvardžiai – galūnę -i. Neapibrėžiamieji būdvardžiai yra, pvz.: droben
smulkus, bogat turtingas, reven vargšas, rdeč raudonas; šių būdvardžių
apibrėžiamoji forma yra drobni, bogati, revni.
Sudarant apibrėžiamąją formą, kartais pasikeičia kamienas: jeigu neapibrėžiamoji forma turi įterptinį balsį e arba a, apibrėžiamoji forma jo
netenka, pvz.: lačen alkanas – lačni, pameten protingas – pametni, bo
lan sergantis – bolni. Būdvardžio neapibrėžiamoji ir apibrėžiamoji forma gali turėti skirtingas šaknis, pvz., neapibrėžamoji forma yra majhen
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mažas, o apibrėžiamoji – mali; taip pat gali būti skirtinga jų kirčio vieta
arba kirčiuoto balsio kokybė, pvz., neapibrėžiamosios formos vêlik di
delis, debèl storas atitinka apibrėžiamąsias velíki, debéli.
Slovėnų kalboje apibrėžiamieji būdvardžiai vartojami:
 nurodant jau žinomą daikto savybę, pvz.: Imam nov avto. Moj
novi avto je rdeče barve. Turiu naują automobilį. Mano naujasis
automobilis yra raudonos spalvos (apie daikto savybę nov naujas
kalbama prieš žymimosios formos novi naujasis vartojimą);
 nurodant daikto rūšis, pvz.: beli medved baltasis lokys; pisalni
stroj rašomoji mašinėlė, velika / mala začetnica didžioji / mažo
ji raidė, jedilni list valgiaraštis, žepni slovar kišeninis žodynas,
vrtni mak daržinė aguona;
 skiriant daiktą nuolatinės arba ilgalaikės ypatybės atžvilgiu, pvz.:
Bolni otrok noče jesti. Sergantis vaikas nenori valgyti;
 būdvardžiams daiktavardėjant bei jiems esant daiktavardžio pozicijos, pvz.: Dežurni je poklical rešilca. Budėtojas iškvietė grei
tąją pagalbą. – Kaj pravi tvoj stari? Ką sako tavo tėvas? Dažniausai vartojami sudaiktavardėję būdvardžiai bolni sergantysis,
bližnji artimasis; stari senelis, mali vaikelis, mrtvi mirusysis.
Apibrėžiamieji būdvardžiai dažnai vartojami su įvardžiais ta šis, ves
visas, savybiniais įvardžiais arba asmenvardžiais, pvz.: ta znani človek
šis žinomas žmogus, ves ljubi dan visa miela dienelė, njen lepi plašč jos
gražus paltas, njegov zdravi sin jo sveikas sūnus, lažnivi Janez mela
gingas Janezas.
Slovėnų kalboje apibrėžiamieji būdvardžiai niekada neina nepriklausomu tariniu.

Bū d vard ž i ų l i n ksn i av im a s
Skl a n j a n j e p r id ev n ikov

3.3.2.

Slovėnų kalboje, kaip ir lietuvių kalboje, derinamosios būdvardžio giminės, skaičiaus ir linksnio kategorijos rodo priklausymą nuo daiktavardžio arba daiktavardinio žodžio. Būdvardžiai turi tris giminės formas:
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vyriškąją, moteriškąją ir niekatrąją; tris skaičius: vienaskaitą, dviskaitą
ir daugiskaitą; šešis linksnius.
Vyriškosios giminės būdvardžiai vienaskaitos vardininke baigiasi
arba priebalsiu, t. y. turi nulinę galūnę, arba galūne -i, pvz.: visok sin
aukštas sūnus, baltski jezik baltų kalba; moteriškosios giminės būdvardžiai – galūne -a, pvz.: pametna hči protinga duktė, vesela pravljica
linksma pasaka; niekatrosios giminės būdvardžiai – galūne -o arba -e
(pastaroji tik būdvardžiuose, kurių kamienas baigiasi priebalsiu j, č, š,
ž), pvz.: modro nebo žydras dangus, rdeče grozdje raudonos vynuogės,
domače vino naminis vynas.
25 lentelė. Būdvardžių mlad jaunas mlada, mlado linksniavimas
Vienaskaita (Ednina)
V. (Im.) K. (Rod.)
Vyr. g. (m.) nov / novi novega
Niekatr. g. (sr.)
novo
novega
Mot. g. (ž.)
nova
nove

N. (Daj.)
G. (Tož.)
Vt. (Mest.)
novemu nov / novega (o) novem
novemu
novo
(o) novem
novi
novo
(o) novi

Įn. (Or.)
(z) novim
(z) novim
(z) novo

Dviskaita (Dvojina)
Vyr. g. (m.)
Niekatr. g. (sr.)
Mot. g. (ž.)

V. (Im.)
nova
novi
novi

K. (Rod.)
novih
novih
novih

N. (Daj.)
novima
novima
novima

G. (Tož.)
nova
novi
novi

Vt. (Mest.)
(o) novih
(o) novih
(o) novih

Įn. (Or.)
(z) novima
(z) novima
(z) novima

Vt. (Mest.)
(o) novih
(o) novih
(o) novih

Įn. (Or.)
(z) novimi
(z) novimi
(z) novimi

Daugiskaita (Množina)
Vyr. g. (m.)
Niekatr. g. (sr.)
Mot. g. (ž.)

V. (Im.)
novi
nova
nove

K. (Rod.)
novih
novih
novih

N. (Daj.)
novim
novim
novim

G. (Tož.)
nove
nova
nove

Pastabos dėl būdvardžių linkniavimo:
Kai kurie slovėnų kalbos būdvardžiai nekaitomi, jų forma neišreiškia giminės, linksnio ar skaičiaus kategorijų, pvz.: poceni nahrbtnik
(vyr. g. vns. vard.) pigi kuprinė; poceni blago (niekatr. g. vns. vard.)
1.
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pigi prekė; poceni jakna (mot. g. vns. vard.) pigi striukė; poceni čevlji
(vyr. g. dgs. vard.) pigūs batai; poceni hlače (mot. g. dgs. vard.) pigios
kelnės; nositi poceni obleko (mot. g. vns. gal.) dėvėti pigius drabužius,
biti zadovoljen s poceni avtom (vyr. g. vns. įn.) būti patenkintam pigiu
automobiliu; ne imeti poceni ure (mot. g. vns. kilm.) neturėti pigaus
laikrodžio.
2.
Jeigu būdvardis vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko
kamiene turi įterptinį e, kituose linksniuose ir kitų giminių bei skaičių
formose jo netenka, pvz.: mehek minkštas – mehkega, mehkemu, meh
ka, mehko; tesen siauras – tesnega, tesnemu; tesna, tesno; topel šil
tas – toplega, toplemu, topla, toplo; hiter greitas – hitrega, hitremu;
hitra, hitro (tačiau: debel storas – debelega, debelemu, debela, debelo;
pošten doras – poštenega, poštenemu, poštena, pošteno).
3.
Kai kurie būdvardžiai vyriškosios giminės vienaskaitos vardininke turi variantinę formą su įterptiniu á vietoj įterptinio e, pvz.: mehák
minkštas ir mehek, hladán šaltas ir hladen; močán stiprus ir močen,
krepák stiprus ir krepek. Formos su įterptiniu á yra rečiau vartojamos.
Būdvardis bolán sergantis visada vartojamas su įterptiniu á.
Bū d vard ž i ų l ai psn i av im a s
Stop n j ev a n j e p r id ev n i kov

3.3.3.

Slovėnų kalbos būdvardžiai gali būti laipsniuojami. Skiriami trys būd
vardžių laipsniai: nelyginamasis (osnovnik), aukštesnysis (primer
nik) ir aukščiausiasis (presežnik). Nelyginamasis laipsnis yra būdvardžio pradinė forma.
Laipsniavimas yra dviejų rūšių: 1) sintetinis (vientisinis), kai
vartojamos vientisinės formos, pvz.: svetel šviesus – svetlejši šviesesnis,
najsvetlejši šviesiausias; ir 2) analitinis (sudėtinis), kai vartojamos
sudurtinės formos, pvz.: črn juodas – bolj črn juodesnis, najbolj črn
juodžiausias. Laipsniavimo formų neturi savybiniai ir santykiniai būdvardžiai.
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Sintetin is laipsn iavim a s
Stopnjevanje z obrazili
Sintetinio laipsniavimo formos daromos su formantais (priesagomis
ir priešdėliais). Aukštesniojo laipsnio formos daromos iš nelyginamojo laipsnio pridedant priesagas -ji (-ja, -je), -ši (-ša, -še), -ejši (-ejša,
-ejše), aukščiausiojo laipsnio – iš aukštesniojo pridedant priešdėlį
naj - /naj-, pvz.: težek sunkus – težji sunkesnis, najtežji sunkiausias, lep
gražus – lepši gražesnis, najlepši gražiausias, hiter greitas – hitrejši
greitesnis, najhitrejši greičiausias.
Priesaga -ejš- dažniausiai yra vartojama, kai būdvardis yra daugiaskiemenis arba kai jis baigiasi dviejų priebalsių samplaika, pvz.: bogat
turtingas – bogatejši turtingesnis, zanimiv įdomus – zanimivejši įdo
mesnis; čist švarus – čistejši švaresnis. Retkarčiais ši priesaga vartojama laipsniuojant vienskiemenius būdvardžius, kurių kamienas baigiasi
vienu priebalsiu, pvz.: nov naujas – novejši naujesnis. Priesagos -ši,
-ji vartojamos laipsniuojant vienskiemenius būdvardžius, o kamiengalio
priebalsis prieš priesagą gali kaitaliotis, pvz.: hud piktas – hujši piktes
nis, drag brangus – dražji brangesnis. Įterptinis e (a) išnyksta, pvz.: re
ven skurdus – revnejši skurdesnis, krepak stiprus – krepkejši stipresnis.
Laipsniuojant būdvardžius, kurie nelyginamajame laipsnyje baigiasi
-ok, -ek, jie netenka priesagos, be to, vyksta priebalsių kaita: s // š, z //ž,
h // ž, d // j, b // blj, n // nj, pvz.:
visok aukštas – višji aukštesnis;
nizek žemas – nižji žemesnis;
ozek siauras – ožji siauresnis;
globok gilus – globlji gilesnis;
tanek plonas – tanjši plonesnis;
lahek lengvas – lažji lengvesnis;
sladek saldus – slajši saldesnis;
kratek trumpas – krajši trumpesnis.
Yra būdvardžių, kurių aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnių formos
turi kitą šaknį nei nelyginamojo laipsnio forma, pvz.:
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dober geras – boljši geresnis, najboljši geriausias;
velik didelis – večji didesnis, največji didžiausias;
majhen mažas – manjši mažesnis, najmanjši mažiausias;
dolg ilgas – daljši ilgesnis, najdaljši ilgiausias;
grd bjaurus – grši bjauresnis, najgrši bjauriausias.
A n alitin is laipsn iavim a s
O p is n o stop n j ev a n j e
Laipsniuojant analitiniu būdu, aukštesnysis laipsnis sudaromas vartojant
žodį bolj, aukščiausiasis laipsnis – žodį najbolj, pvz.: zdrav sveikas –
bolj zdrav sveikesnis, najbolj zdrav sveikiausias.
Šios būdvardžių grupės turi tik analitines laipsniavimo formas:
 spalvų pavadinimai, pvz.: siv pilkas – bolj siv pilkesnis, najbolj
siv pilkiausias; rumen geltonas – bolj rumen geltonesnis, najbolj
rumen geltoniausias;
 būdvardžiai su priesagomis -en, -av, -ast, -at, pvz.: deževen lie
tingas – bolj deževen lietingesnis, najbolj deževen lietingiausias;
muhast permainingas – bolj muhast permainingesnis, najbolj
muhast permainingiausias; čokat kresnas – bolj čokat kresnes
nis, najbolj čokat kresniausias;
 būdvardžiai, kilę iš veiksmažodžių formų, pvz.: vroč karštas –
bolj vroč karštesnis, najbolj vroč karščiausias; znan žinomas –
bolj znan žinomesnis, najbolj znan žinomiausias; zaskrbljen su
sirūpinęs – bolj zaskrbljen labiau susirūpinęs, najbolj zaskrbljen
labiausiai susirūpinęs; jezen supykęs – bolj jezen labiau supykęs,
najbolj jezen labiausiai supykęs.
Aukštesn ioj o ir au kšč iau sioj o laips n i o va r to j i m a s
Ra b a p r im er n ika in p r es ež n i ka
Aukštesnysis laipsnis vartojamas su jungtukais kot, kakor, ko nei (negu)
arba prielinksnio od už konstrukcija su kilmininku, pvz.: Bil je močnejši
kot / kakor oče. Jis buvo stipresnis negu tėvas. – Ta plašč je dražji od
tistega. Šis paltas brangesnis už tą.
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Aukštesnysis laipsnis kartais vartojamas be lyginimo (vadinamasis
eliatyvas, arba nesantykinis laipsnis), pvz.: mlajši moški apyjaunis
vyras, starejša gospa pagyvenusi ponia, pametnejši ljudje protingieji
žmonės.
Prie aukščiausiojo laipsnio būdvardžių dažnai jungiama prielinksnio od už konstrukcija su daugiskaitos kilmininku izmed, med tarp arba
prielinksnių izmed, med tarp su daugiskaitos įnagininku, pvz.: Ta ces
ta je najožja od vseh cest Ljubljane. Šita gatvė yra siauriausia iš visų
Liublianos gatvių. – Ana je najlepša od deklet. Ana yra gražiausia iš
merginų. – Mozart je eden izmed največjih skladateljev. Mocartas yra
vienas iš didžiausių kompozitorių.

3.4.

Skaitvardis
Števnik

Skaitvardis yra kalbos dalis, reiškianti daiktų skaičių arba jų vietą eilėje.
Slovėnų kalbos skaitvardžiai pagal reikšmes skirstomi į grupes:
  kiekiniai skaitvardžiai (glavni števniki), žymintys abstraktų
skaičių arba skaičiais reiškiamą daiktų kiekį ir atsakantys į klausimą koliko? kiek?, pvz.: en vienas, ena, eno; dva du, dve; de
set dešimt; enajst vienuolika; petindvaiset dvidešimt penki, sto
šimtas, dvesto devetinštirideset du šimtai keturiasdešimt devyni,
tisoč tūkstantis, milijarda milijardas;
  kelintiniai skaitvardžiai (vrstilni števniki), žymintys daiktų skaičiuojamąją vietą eilėje ir atsakantys į klausimą kateri (-a, -o)?
kelintas?, pvz.: prvi (-a, -o) pirmas, drugi (-a, -o) antras; enajsti
(-a, -o) vienuoliktas; dvaindvajseti (-a, -o) dvidešimt pirmas;
  dauginiai skaitvardžiai (ločilni števniki), vartojami su daugi
skaitiniais daiktavardžiais ir su kitų daiktavardžių daugiskaitos
formomis reiškiant porinius daiktus arba vienodų daiktų serijas;
jie atsako į klausimą koliker? kiek?, pvz.: dvoj (-a, -e) dveji, troj
(-a, -e) treji, četver (-a, -o) ketveri, deseter (-a, -o) dešimt; stoter
(-a, -o) šimtas.
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Vientisin iai ir su d ėtin iai ska i t va rd ž i a i
Nes esta v lj en i in s esta v lj eni štev n i ki
Kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai pagal struktūrą skirstomi į vientisinius, arba paprastuosius, (nesestavljeni) ir sudėtinius (sestavljeni).
Vientisiniai skaitvardžiai yra tokie, kurie turi vieną kamieną, pvz.:
en vienas, dva du, sto šimtas, tisoč tūkstantis, milijon milijonas, milijar
da milijardas, prvi pirmas, deseti dešimtas.
Sudėtiniai skaitvardžiai skirstomi į sudurtinius ir samplaikinius.
Sudurtiniai skaitvardžiai yra iš dviejų arba daugiau paprastųjų skait
vardžių (skaitvardinių šaknų), pvz.: enajst vienuolika, dvanajst dvyli
ka, trideset trisdešimt, trideseti trisdešimtas, enaintrideset trisdešimt
vienas, dvesto du šimtai, dvestotriinpetdeseti du šimtai penkiasdešimt
trečias, stodvaindvajseti šimtas dvidešimt antras, dvatisočpetstopetin
trideseti du tūkstančiai penki šimtai trisdešimt penktas. Sudurtiniai būna
tik kelintiniai skaitvardžiai. Visi skaitvardžio dėmenys slovėnų kalboje
rašomi kartu.
Samplaikinius skaitvardžius sudaro paprastųjų arba paprastųjų ir sudurtinių skaitvardžių samplaikos, pvz.: sto pet šimtas penki, tisoč petsto
petindvajset tūkstantis penki šimtai dvidešimt penki. Slovėnų kalboje
samplaikos vartojamos tik kiekiniams skaitvardžiams sudaryti.

3.4.1.

Ki e k i n i ai skai t vardž ia i
G la v n i štev n ik i

Slovėnų kalboje nuo 1 iki 10 skaičiuojama vientisiniais skaitvardžiais:
1 – en, ena, eno;
2 – dva, dve;
3 – trije, tri;
4 – štirje, štiri;
5 – pet;
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6 – šest;
7 – sedem;
8 – osem;
9 – devet;
10 – deset.
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Dviženkliai skaitvardžiai nuo 11 iki 19 sudaromi iš vienetų pavadinimų pridedant priesagą -ajst:
11 – enajst;
12 – dvanajst;
13 – trinajst;
14 – štirinajst;
15 – petnajst;

16 – šestnajst;
17 – sedemnajst;
18 – osemnajst;
19 – devetnajst.

Dešimtis žymintys skaitvardžiai sudaromi iš vienetų pavadinimų tri-,
štiri-, pet-, šest- ir t. t., pridedant skaitvardį deset dešimt, pvz.: 30 – tri
deset, 40 – štirideset, 50 – petdeset. Skaičius 20 turi kiek kitokią formą:
dvajset.
Šimtus žymintys skaitvardžiai sudaromi iš vienetų pavadinimų pridedant skaitvardį sto šimtas, pvz.: 200 – dvesto, 300 – tristo, 400 – štiristo.
Tūkstančiai žymimi samplaikomis, kurios sudaromos iš vienetų pavadinimų ir skaitvardžio tisoč tūkstantis, pvz.: 2000 – dva tisoč, 3000 –
tri tisoč, 4000 – štiri tisoč. Vienas tūkstantis pasakomas be vieneto pavadinimo: 1000 – tisoč.
Skaitvardžiai, žymintys milijonus, milijardus, sudaromi iš vienetų
pavadinimų ir skaitvardžių milijon milijonas, milijarda milijardas.
Dviženkliai skaičiai nuo 21 iki 99, išskyrus dešimtis, sudaromi iš
vienetų pavadinimų, jungtuko in ir ir dešimčių pavadinimų, pvz.:
21 – enaindvajset, 22 – dvaindvajset, 23 – triindvajset, 24 – štiriindvajset;
31 – enaintrideset, 32 – dvaintrideset, 33 – triintrideset.

Skaičiai nuo 101 iki 199, nuo 201 iki 299 ir t. t.; nuo 1001 iki 1999,
nuo 2001 iki 2999 ir t. t. žymimi skaitvardžių samplaikomis, pvz.:
101 – sto ena;
102 – sto dve;
103 – sto tri;
120 – sto dvajset;
132 – sto dvaintrideset;
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1003 – tisoč tri;
2001 – dva tisoč ena;
3001 – tri tisoč ena;
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233 – dvesto triintrideset;
687 – šeststo sedeminosem;

4001 – štiri tisoč ena;
5169 – pet tisoč devetinšestdeset.

Skaitvard žių sintaksin iai r yšiai su d a i ktava rd ž i a i s
S kladen j s ke v ezi štev n ikov in s a m o sta l n i kov
Skaitvardžiai en, ena, eno; dva, dve; trije, tri; štirje, štiri derinami su
daiktavardžiais linksniu ir skaičiumi, pvz.:
Vn. (Ed.): en fant vienas vaikinas, enega fanta, enemu fantu;
Dvs. (Dv.): dva fanta du vaikinai, dveh fantov, dvema fantoma;
Dgs. (Mn.): trije fantje trys vaikinai, treh fantov, trem fantom; štirje
fantje keturi vaikinai, štirih fantov, štirim fantom.
Skaitvardžiai, pradedant nuo 5, vardininke ir galininke valdo daiktavardžio daugiskaitos kilmininką, pvz.:
V. (Im.): Na mizi so pet svinčnikov, knjig, ravnil. Ant stalo yra penki
pieštukai, penkios knygos, liniuotės;
G. (Tož.): Imam pet svinčnikov, knjig, ravnil. Turiu penkis pieštu
kus, penkias knygas, liniuotes.
Kituose linksniuose šie skaitvardžiai derinami su daiktavardžiais, pvz.:
K. (Rod.): Nimam petih svinčnikov, knjig, ravnil. Neturiu penkių
pieštukų, knygų, liniuočių;
N. (Daj.): Dodam k petim svinčnikom, knjigam, ravnilom še dva
zvezka. Pridėsiu prie penkių pieštukų, knygų, liniuočių dar du są
siuvinius.
Kiti valdymo ir derinimo pavyzdžiai:
Šestnajst fantov / deklic / jabolk 16 vaikinų / mergaičių / obuolių –
šestnajstih fantov / deklic / jabolk; šestnajstim fantom / deklicam /
jabolkom;
šestdeset fantov / deklic / jabolk 60 vaikinų / mergaičių / obuolių –
šestdesetih fantov / deklic / jabolk; šestdesetim fantom / deklicam
/ jabolkom;
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enaindvajset fantov / deklic / jabolk 21 vaikinas / mergaitė / obuo
lys – enaindvajsetih fantov / deklic / jabolk; enaindvajsetim fan
tom / deklicam / jabolkom.
Skaitvardžiai sto šimtas, tisoč tūkstantis vardininke ir galininke valdo daiktavardžio daugiskaitos kilmininką, pvz.: Prišlo je sto (tisoč) lju
di. Atėjo šimtas (tūkstantis) žmonių. – Videl sem sto (tisoč) slik. Mačiau
šimtą (tūkstantį) paveikslų. Kituose linksniuose skaitvardis sto derinamas su daiktavardžiais, pvz.: Po stotih nastopih je prenehal tekmovati.
Po šimto pasirodymų baigė dalyvauti varžybose. Dažniausiai vartojamos nekaitomos skaitvardžių sto, tisoč formos, pvz.: V sto letih se je
marsikaj spremenilo. Per šimtą metų daug kas pasikeitė. – Skrivnost je
zaupal tisoč ljudem. Paslaptį patikėjo tūkstančiui žmonių.
Skaitvardžiai milijon milijonas, milijarda milijardas visuose linksniuose valdo daugiskaitos kilmininką, pvz.: V parku raste milijon (mi
lijarda) dreves. Parke auga milijonas (milijardas) medžių. – Ne vidim
milijona (milijarde) dreves. Nematau milijono (milijardo) medžių.
Skaičiuojant slovėnų kalboje vartojami moteriškosios giminės skaitvardžiai: ena, dve, tri, štiri vienas, du, trys, keturi.
3 .4 .2 .

Ki e k i n i ų skai t vard ž i ų l i n ks niav im a s
Sk la n j a n j e štev n ikov

Kai kurie slovėnų kalbos kiekiniai skaitvardžiai yra kaitomi giminėmis
ir linksniuojami.
Giminėmis kaitomi šie skaitvardžiai:
1 – en / eden (vyr. g.) – ena (mot. g.) – eno (niekatr. g.), pvz.: en
fant vienas vaikinas – ena deklica viena mergaitė – eno drevo vienas
medis.
PASTAB A. Vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko skaitvardžio forma eden
vienas yra vartojama, kai skaitvardis eina be daiktavardžio, pvz.: Prišel je samo
eden. Atėjo tik vienas. – Tu je en študent. Čia yra vienas studentas.

2 – dva (vyr. g.) – dve (mot. ir niekatr. g.), pvz.: dva fanta du vaiki
nai – dve deklici dvi mergaitės – dve drevesi du medžiai;
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3, 4 – trije, štirje (vyr. g.) – tri, štiri (mot. ir niekatr. g.), pvz.: trije,
štirje fanti trys, keturi vaikinai – tri, štiri deklice trys, keturios mer
gaitės – tri, štiri drevesa trys, keturi medžiai.
Slovėnų kalboje skaitvardžiai pradedant nuo 5, išskyrus skaitvardžius milijon milijonas, milijarda milijardas, giminėmis nekaitomi,
pvz.:
pet, petnajst, petdeset, petsto, pet tisoč študentov 5 studentai, 15, 50,
500 studentų;
pet, petnajst, petdeset, petsto, pet tisoč študentk 5 studentės, 15, 50,
500 studenčių;
pet, petnajst, petdeset, petsto, pet tisoč pisem 5 laiškai, 15, 50, 500
laiškų.
Skaitvardis en (eden) vienas linksniuojamas kaip būdvardžiai:
vyr. g.: en (eden) – enega, enemu...; mot. g.: ena – ene, eni...; niekatr. g.: eno – enega, enemu...
26 lentelė. Skaitvardžių dva du, dve linksniavimas
V. (Im.)
K. (Rod.)
N. (Daj.)
G. (Tož.)
Vt. (Mest.)
Įn. (Or.)

Vyr. g. (m.)
dva

Niekatr. g. (sr.) Mot. g (ž.)
dve
dveh
dvema

dva

dve
(o) dveh
(z) dvema

27 lentelė. Skaitvardžių trije trys, štirje keturi linksniavimas
V. (Im.)
K. (Rod.)
N. (Daj.)
G. (Tož.)
Vt. (Mest.)
Įn. (Or.)
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Vyr. g. (m.)
trije, štirje

Niekatr. g. (sr.) Mot. g. (ž.)
tri, štiri
treh, štirih
trem, štirim
tri, štiri
(o) treh, štirih
(s) tremi, štirimi
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Skaitvardžiai pradedant nuo 5 linksniuojami pagal vieną pavyzdį.
28 lentelė. Skaitvardžio pet penki linksniavimas
V. (Im.)

K. (Rod.)

N. (Daj.)

G. (Tož.)

Vt. (Mest.)

Įn. (Or.)

pet

petih

petim

pet

(o) petih

(s) petimi

Pastabos:
Žodžiai oba abu, obe abi linksniuojami kaip skaitvardžiai dva
du, dve dvi.
2.
Skaitvardžiai nuo šest šeši linksniuojami kaip skaitvardis pet
penki, išskyrus: a) šimtus žyminčius nekaitomus skaitvardžius (pvz.:
dvesto du šimtai, tristo trys šimtai, štiristo keturi šimtai); b) nekaitomą
skaitvardį tisoč tūkstantis; c) skaitvardį milijon milijonas, linksniuojamą
kaip pirmosios vyriškosios giminės linksniuotės daiktavardį; d) skaitvardį
milijarda milijardas, linksniuojamą kaip pirmosios moteriškosios
giminės linksniuotės daiktavardį.
3.
Kaitant skaitvardžius sedem septyni ir osem aštuoni netiesioginiuose linksniuose išnyksta įterptinis e, pvz.: sedmih, osmih, sedmim,
osmim, s sedmimi, z osmimi.
4.
Slovėnų kalbos taisyklės leidžia skaitvardžių nuo 5 nelinksniuoti, pvz.: Odšel je z deset gasilci. Išėjo su dešimt gaisrininkų. – Ži
vim v mestu z milijon prebivalci. Gyvenu mieste, kuriame yra milijonas
gyventojų.
5.
Skaitvardis sto šimtas paprastai nėra linksniuojamas, bet kartais
yra vartojama ir linksniuojamoji jo forma.
1.

29 lentelė. Skaitvardžio sto šimtas linksniavimas
V. (Im.)

K. (Rod.)

N. (Daj.)

G. (Tož.)

Vt. (Mest.)

Įn. (Or.)

sto

stotih

stotim

sto

(o) stotih

s stotimi

6.
Skaitvardžių samplaikose yra linksniuojamas paskutinis žodis,
jei jis turi linksniuojamų formų, pvz.: 105 – sto pet, sto petih, sto petim;
222 – dvesto dvaindvajset, dvesto dvaindvajsetih, dvesto dvaindvajse
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tim; 1560 – tisoč petsto šestdeset, tisoč petsto šestdesetih, tisoč petsto
šestdesetim.

3.4.3.

Ke l i nt i n i ai skai t va rdž ia i
Vr sti ln i št ev n iki

Kelintiniai skaitvardžiai reiškia skaičiuojamąją daikto vietą eilėje ir atitinka kiekinius skaitvardžius, pvz.:
en – prvi, -a, -o pirmas;
dva – drugi, -a, -o antras;
trije – tretji, -a, -e trečias;
štirje – četrti, -a, -o ketvirtas;
pet – peti, -a, -o penktas.
Kelintiniai skaitvardžiai dažniausiai yra kiekinių skaitvardžių vediniai, padaryti pridedant galūnes, pvz.:
pet > peti, -a, -o;
šest > šesti, -a, -o;
devet > deveti, -a, -o;
enajst enajsti, -a, -o;
dvajset > dvajseti, -a, -o.
Kelintiniai skaitvardžiai prvi, -a, -o pirmas, drugi, -a, -o antras turi
kitokią šaknį nei juos atitinkantys kiekiniai skaitvardžiai. Kiek pakitusi
pamatinio žodžio forma yra skaitvardžiuose tretji, -a, -e trečias, četrti,
-a, -o ketvirtas (šie pakitimai yra fonetinio istorinio pobūdžio). Įterptinį t
turi skaitvardžiai, atitinkantys šimtus ir milijonus ir turintys kamieną sto
šimtas arba milijona milijonas, pvz.: stoti šimtinis, dvestoti du šimtai,
tristoti trys šimtai ir t. t.; milijonti, -a, -o milijoninis.
Darant kelintinius skaitvardžius iš kiekinių skaitvardžių sedem
septyni, osem aštuoni išnyksta įterptinis e: sedmi, -a, -o, osmi, -a, -o.
Slovėnų kalbos kelintiniai skaitvardžiai turi visas būdvardžiams
būdingas gramatines ypatybes, išskyrus laipsniavimą. Jie derinami su
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daiktavardžiais skaičiumi, linksniu ir gimine, pvz.: vidim petega fanta
in deseto deklico matau penktą berniuką ir dešimtą mergaitę.
Kelintiniai skaitvardžiai rašte žymimi arabiškais skaitmenimis su
tašku po skaitmens. Taškas po skaitmens pakeičia kiekinio skaitvardžio
priesagą į atitinkamo kelintinio skaitvardžio galūnę, pvz.: po 1. svetovni
vojni po Pirmojo pasaulinio karo = po prvi svetovni vojni; 3. sklon tre
čias linksnis (t. y. datyvas) = tretji sklon, 5. točka penktas punktas = peta
točka. Žymint datas, taškas nurodo skaitvardžio kilmininką, pvz.: 27.
aprila balandžio 27 d. = sedemindvajsetega aprila. Dabartinėje slovėnų
kalboje šiais atvejais kartais vartojamas taip pat ir skaitvardžio vardininkas, pvz.: 11. maja gegužės 11 d. = enajsti maja arba enajstega maja.
3 .4 .4 .

Dau gin iai ir sk iriam iej i s ka i t va rd ž i a i

Dauginių skaitvardžių grupę slovėnų kalboje sudaro du pogrupiai: skiriamieji skaitvardžiai (ločilni števniki) ir dauginiai skaitvardžiai (množinski števniki).
Sk iriam iej i skaitvard ž i a i
L oč i ln i št ev n ik i
Slovėnų kalbos skiriamieji skaitvardžiai yra sudaryti iš pagrindinių
skaitvardžių su priesagomis -oj arba -er pridedant giminės galūnę, pvz.:
dvoj, -a, -e dveji;
troj, -a, -e treji;
četver, -a, -o ketveri;
peter, -a, -o penkeri;

šester, -a, -o šešeri;
stoter, -a, -o šimtas;
tisočer, -a, -o tūkstantinis.

Skiriamieji skaitvardžiai četver ketveri, stoter šimtas turi skirtingą
kamieną nei juos atitinkantys pagrindiniai skaitvardžiai, plg.: štiri ketu
ri, sto šimtas, o skaitvardžiai sedmer septyneri, osmer aštuoneri netenka
kamiene balsio e (< sedem septyni, osem aštuoni).
Šios slovėnų kalbos grupės skaitvardžiai vartojami:
 su daugiskaitiniais daiktavardžiais, pvz.: Stanovanje ima dvoja
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vrata. Bute yra dvejos durys. – Kupil sem dvoje škarje. Nupirkau
dvejas žirkles;
 žymint vienodų daiktų skirtingas rūšis arba grupes, pvz.: V trgo
vini je troje meso: govedina, teletina in svinjina. Parduotuvėje
yra trijų rūšių mėsos: jautienos, veršienos ir kiaulienos;
 kai jie eina be daiktavardžio, nurodančio skaičiuotinį daiktą, pvz.:
Dvoje ti imam povedati. Turiu tau pasakyti du dalykus. – Oblju
biti in dati je dvoje. Pažadėti ir duoti yra du (skirtingi) dalykai.
Skiriamieji skaitvardžiai kaitomi giminėmis ir linksniuojami kaip
skaitvardis pet penki, pvz.: dvoj du, dvojih, dvojim, dvoj, o dvojih, z
dvojimi.
Dau gin iai skaitvard ži a i
M n ožiln i štev n ik i
Pagal pavadinimą jie atitinka lietuvių kalbos dauginius skaitvardžius, tačiau slovėnų kalboje jie žymi skaičiuoto paminėto daikto padaugėjimą, pvz.: dvojno dno dvigubas dugnas, dvojno delo dvigubas
darbas, trojna šipa trigubo stiklo langas.
Kartais skaitvardžiams priskiriami neapibrėžtą kiekį žymintys prieveiksmiai, pvz.: malo mažai, veliko daug, več daug (daugiau), precej
ganėtinai ir pan. Jie nekaitomi giminėmis ir nelinksniuojami. Šie skait
vardžiai valdo daiktavardžio daugiskaitos kilmininką, pvz.: (vidim / ne
vidim / dam / govorim o) veliko (malo) knjig, učbenikov, pisal (matau /
nematau / duosiu / kalbu apie) daug (mažai) knygų, vadovėlių, rašiklių.

Įvardis
Zaimek

3.5.

Įvardis yra kalbos dalis, turinti bendrą rodomąją reikšmę.
Slovėnų kalboje visi įvardžiai pagal reikšmę ir funkcijas sakinyje
skirstomi į dvi didesnes grupes. Pirmąją grupę sudaro įvardžiai, turin3 • Morfologija
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tys daiktavardžio savybių (samostalniški zaimki), pvz.: on jis, kdo?
kas?; antrąją grupę – įvardžiai, turintys būdvardžio savybių (pridevniški
zaimki), pvz.: kakšen koks, čigav kieno, katerikoli bet kuris.
Slovėnų kalbos įvardžiai pagal reikšmę skirstomi į poklasius:
  asmeniniai (osebni), pvz.: jaz aš, ti tu, on jis, mi mes, oni jie;
  sangrąžiniai (povratna), pvz.: sebe (se) savęs; si sau;
  savybiniai (svojilni), pvz.: moj moja moje mano, tvoj tvoja
tvoje tavo, svoj svoja svoje savo, njen njena njeno jos, njegov
njegova njegovo jo;
  parodomieji (kazalni), pvz.: ta ta to šis, tisti tista tisto tas, oni
ona ono anas;
  klausiamieji (vprašalni), pvz.: kdo? kas? (apie gyvą būtybę),
kaj? kas? (apie daiktą), kateri? kuris?;
  santykiniai (oziralni), pvz.: kdor kuris (apie gyvą būtybę), kar
kuris (apie daiktą), ki kuris, kjer kur (apie vietą), kamor kur (apie
kryptį);
  nežymimieji (nedoločni), pvz.: nekdo kažkas (apie gyvą
būtybę), nekaj kažkas (apie daiktą), neki kažkoks, nekaj kažkiek,
nekam kažkur (apie kryptį);
  neapibrėžiamieji (poljubnostni arba oziralno-poljubnostni),
pvz.: kakšen, kakšna, kakšno koks nors, kateri, -a, -o kuris nors
(bet kuris), čigav, -a, -o kieno nors (bet kieno); katerikoli, kate
rakoli, katerokoli bet kuris;
  apibendrinamieji (totalni arba celostni), pvz.: vsakdo, vsak,
-a, -o, sleherni, -a, -o kiekvienas, vse viskas, ves, -a, -o visas, oba
abu, obadva abudu;
  neigiamieji (nikalni), pvz.: noben (nobeden), -a, -o nė vienas,
nihče niekas (apie gyvą būtybę), nič niekas (apie daiktą), nikjer
niekur (apie vietą), nikamor niekur (apie kryptį);
  pažymimieji (istostni), pvz.: isti, -a, -o tas pats, enak, -a, -o
toks pat, enako tiek pat;
  atskiriamieji (drugostni), pvz.: drugačen, -čna, -čno kitoks,
drug, -a, -o kitas.
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3 .5 .1 .

Asm e n i n i ai į vard ž i ai i r san g rą ž inis įva rdis
Os eb n i za im ki in p ov r a tn a za i m ka

Asmeniniai įvardžiai turi vienaskaitos, dviskaitos ir daugiskaitos pirmojo, antrojo ir trečiojo asmens formas:
 1 asmens: jaz aš, midva mudu, medve mudvi, mi mes (vyr. g.), me
mes (mot. g.);
 2 asmens: ti tu, vidva judu, vedve judvi, vi jūs (vyr. g.), ve jūs
(mot. g.);
 3 asmens: on jis, ona ji, ono (niekatr. g.); onadva jiedu, onidve
jiedvi; oni jie; one jos; ona (niekatr. g.).
Vienas svarbiausių slovėnų kalbos įvardžių ypatumų yra tas, kad kai
kuriuose linksniuose įvardžiai greta pilnų (vad. ilgųjų) formų turi enklitines (trumpąsias) formas. Enklitinės formos nekirčiuojamos ir visada
eina po kirčiuoto žodžio, pvz.: daj mi knjigo duok man knygą, prosim te
prašau tave, vidim jo matau ją.
Kirčiuotos (neenklitinės, arba ilgosios) formos vartojamos:
 skiriant daiktą (asmenį) kitų daiktų (asmenų) atžvilgiu, pabrėžiant
jį, t. y. esant loginiam kirčiui, pvz.: Daj knjigo meni (ne pa nje
mu). Duok knygą man (o ne jam);
 esant vienarūšėms sakinio dalims, pvz.: Pišem bratu in tebi.
Rašau broliui ir tau;
 vartojant kilmininką arba naudininką su prielinksniu, pvz.: Brez
njega ne grem. Be jo neisiu. – Od njega nič ne dobiš. Nieko iš jo
negausi. K njej nameravam. Einu pas ją;
 sakinio pradžioje, pvz.: Mene je strah izpita. Bijau egzamino.
Kitais atvejais, kai kalbėtojas įvardžio nepabrėžia, yra vartojamos
enklitinės formos, pvz. : Vidim ga. Matau jį.
Sangrąžinis įvardis sebe/se savęs rodo, kad asmuo kreipia veiksmą
į save, pvz.: Vprašal sem se: kaj sem? Klausiau savęs: kas aš esu? Jis
neturi vardininko linksnio. Tuo jo linksniavimas skiriasi nuo asmeninių
įvardžių linksniavimo.
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Sangrąžinio įvardžio enklitinės formos se, si vartojamos sangrąžiniams veiksmažodžiams padaryti. Forma se dažniausiai atitinka lietuvių
kalbos įvardį save, forma si – įvardį sau. Abi formos gali eiti prieš veiksmažodį arba po jo, pvz.: Pripravil sem se za izpit. Pasirengiau egzami
nui. – On se je zbudil zelo kasno. Jis prabudo labai vėlai.

30 lentelė. Asmeninių įvardžių ir sangrąžinio įvardžio vienaskaitos linksniavimas

V. (Im.)
K. (Rod.)
N. (Daj.)
G. (Tož.)
Vt. (Mest.)
Įn. (Or.)

1 asm.
(1. os.)

2 asm.
(2. os.)

jaz
mene/me
meni / mi
mene / me
(o) meni
(z) mano /
menoj

jaz
mene / me
tebe / te
(o) tebi
(s) tabo /
teboj

3 asm. (3. os.)
vyr. g.
niekatr. g.
mot. g.
(m.)
(sr.)
(ž.)
on
ono
ona
njega / ga
nje / je
njema / ma
njej/nji /ji
njega / ga
njo / je
(o) njem
(o) njej
(z) nim
(z) njo

sangr. įv.
(povr. z.)
------sebe / se
sebi / si
sebe / se
(pri) sebe
(s) sabo /
(s) seboj

31 lentelė. Asmeninių įvardžių ir sangrąžinio įvardžio dviskaitos linksniavimas

V. (Im.)
K. (Rod.)
N. (Daj.)
G. (Tož.)
Vt. (Mest.)
Įn. (Or.)
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1 asm. (1. os.)
vyr. g.
mot. g.
(m.)
(ž.)
midva
medve
naju
nama
naju
(o) naju
(z) nama

2 asm. (2. os.)
vyr. g.
mot. g.
(m.)
(ž.)
vidva
vedve
vaju
vama
vaju
(o) vaju
(z) vaju
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3 asm. (3. os.)
vyr. g. (m.)
niekatr. g. (sr.)
mot. g. (ž.)
onadva
onidve
njiju /njih /ju /jih
njima / jima
njiju /njih /ju /jih
pri njiju
z njima

32 lentelė. Asmeninių įvardžių ir sangrąžinio įvardžio daugiskaitos linksniavimas

V. (Im.)
K. (Rod.)
N. (Daj.)
G. (Tož.)
Vt. (Mest.)
Įn. (Or.)

1 asm. (1. os.)
vyr. g.
mot. g.
(m.)
(ž.)
mi
me
nas
nam
nas
(o) nas
(z) nami

2 asm. (2. os.)
vyr. g.
mot. g.
(m.)
(ž.)
vi
ve
vas
vam
vas
(o) vas
(z) vami

vyr. g.
(m.)
oni

3 asm. (3. os.)
niekatr. g. mot. g
(sr.)
(ž.)
ona
one
njih / jih
njim / jim
njih /jih
pri njih
z njimi

Įvard žių var toj im as su p riel i n ks n i a i s
Ra b a za im kov s p r ed l o g i
Po prielinksnių yra vartojami trečiojo asmens įvardžiai su pradiniu priebalsiu n, pvz.: pokažem ji parodysiu jai – grem k nji einu pas ją.
2.
Kai kurie vienskiemeniai prielinksniai, vartojami su galininko
enklitine forma, su ja susilieja, pvz.: Name so pozabili. Mane pamiršo. –
Ne mara zanj. Nekenčia jo. – Vse so obdržali zase. (Jie) viską paliko
sau. Tokių formų yra kirčiuojamas pirmasis skiemuo, pvz.: náme < na
mene į mane / ant manęs, záte < za tebe už tave / tau, čéznjo < čez njo
pro ją, prédnje < pred nje prieš juos. Enklitiniai įvardžiai sudaro vieną
žodį (samplaiką) su prielinksniais na ant, po (tikslui reikšti), za už; čez
per (pro), skoz pro (per), med tarp, pred prieš, nad virš, pod po, v į.
1.

Jeigu prielinksnis baigiasi priebalsiu, tarp prielinksnio ir vyriškosios
giminės įvardžio enklitinės formos įsiterpia e, pvz.: čézenj < čez njega
per jį, prédenj < pred njega prieš jį. Visų įvardžių su prielinksniu v samplaikose atsiranda a, pvz.: váme < v mene į mane, váte < v tebe į tave.
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33 lentelė. Prielinksnių ir enklitinių įvardžių samplaikos
Dvs.
(Dv.)

Vns. (Ed.)
Prielinksnis
predlog
na
po
za
čez
skoz
med
pred
nad
pod
V

Dgs.
(Mn.)

1. asm.
1. os

2. asm. 3. asm. vyr. g. 3. asm. mot. g. 3. asm.
2. os.
3. os., m.
3. os., ž.
3. os.

3. asm.
3. os.

sangr. įv.

name
pome
zame
čezme
skozme
--predme
nadme
podme
vame

nate
pote
zate
čezte
skozte
--predte
nadte
podte
vate

nanje
ponje
zanje
čeznje
skoznje
mednje
prednje
nadnje
podnje
vanje

nase
--zase
čezse
skozse
medse
predse
nadse
podse
vase

nanj
ponj
zanj
čezenj
skozenj
medenj
predenj
nadenj
podenj
vanj

nanjo
ponjo
zanjo
čeznjo
skoznjo
mednjo
prednjo
nadnjo
podnjo
vanjo

nanju
ponju
zanju
čeznju
skoznju
mednju
prednju
nadnju
podnju
vanju

povr. z.

Jei kreipiamasi į vieną ar daugiau asmenų, vartojamas daugiskaitos
antrojo asmens įvardis vi jūs, pvz.: Profesor, oprostite, da vas motim.
Profesoriau, atsiprašau, kad jus trukdau.

3.5.2.

S av yb i n i ai į vard ž ia i
Svoj iln i za im k i

Savybiniai įvardžiai rodo daikto (asmens) priklausymą asmeniui.
Priklausymą pirmajam vienaskaitos asmeniui rodo įvardžiai moj,
moja, moje mano; antrajam asmeniui – tvoj, tvoja, tvoje tavo; trečiajam
asmeniui – njegov, njegova, njegovo jo (šis savybinis įvardis atitinka ir
niekatrosios giminės asmeninį įvardį) ir njen, njena, njeno jos.
Priklausymą pirmajam daugiskaitos asmeniui rodo įvardžiai naš,
naša, naše mūsų, antrajam asmeniui – vaš, vaša, vaše jūsų, trečiajam
asmeniui – njihov, njihova, njihovo jų.
Priklausymą pirmajam dviskaitos asmeniui rodo įvardžiai najin, na
jina, najino mūsų dviejų, antrajam asmeniui – vajin, vajina, vajino jūsų
dviejų, trečiajam asmeniui – njun, njuna, njuno jų dviejų.

90

|

PRAKTINĖ SLOVĖNŲ KALBOS GRAMATIKA

Be to, slovėnų kalboje yra savybinis įvardis, kilęs iš sangrąžinio įvardžio ir nurodantis priklausymą bet kuriam iš trijų asmenų: svoj, svoja,
svoje savo, pvz.: Tu imam svoje stvari. Čia yra mano daiktai. – Kje imaš
svoje stvari? Kur tavo daiktai? – Vsak ima svoje opravke. Kiekvienas
turi savo reikalų.
Slovėnų kalbos savybiniai įvardžiai, skirtingai nuo lietuvių kalbos
šios klasės įvardžių, derinami su pažymimuoju žodžiu gimine, skaičiumi ir linksniu, pvz.:
Vns. vard.: To je njen mož. Tai yra jos vyras.
Vns. kilm.: Ne poznam njenega moža. Nepažįstu jos vyro.
Dgs. gal.: Vidim njenih otrok. Matau jos vaikus.
Slovėnų kalbos savybiniai įvardžiai linksniuojami kaip būdvardžiai.

3.5.3 .

Paro d o m i e ji į vardž ia i
Ka za ln i za im k i

Parodomieji įvardžiai rodo asmenis, daiktus arba ypatybes. Daiktus rodantys parodomieji įvardžiai nustato tam tikrą atstumą kalbančiojo atžvilgiu:
 ta, ta, to šis rodo mažiausiai nuo kalbančiojo nutolusį daiktą erdvės ar laiko atžvilgiu. Šio įvardžio vienaskaitos vyriškosios ir
moteriškosios giminės vardininko formos sutampa, pvz.: Ta člo
vek mi je znan. Šis žmogus man yra žinomas. – Ta pomlad je bila
deževna. Šis pavasaris buvo lietingas;
 tisti, tista, tisto tas rodo nuo kalbančiojo daugiau nutolusį daiktą
erdvės ar laiko atžvilgiu, pvz.: Včeraj sem videl tistega fanta. Va
kar mačiau tą vaikiną. – Tisto jesen se je vrnil domov. Tą rudenį
jis grįžo namo;
 oni, ona, ono anas rodo labai nutolusį erdvės ar laiko atžvilgiu
daiktą, pvz.: Tega človeka poznam osebno, tistega po videzu,
onega pa sploh ne. Šitą žmogų pažįstu asmeniškai, tą – iš išvaiz
dos, o ano visai nepažįstu. – Oni dan je prišel stric. Aną dieną
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atėjo dėdė. V onih davnih časih še ni bilo mest. Anais laikais dar
nebuvo miestų.
Įvardžiai ta, tisti, vartojami su dalelyte -le, turi ekspresyvumo, pvz.:
Tale knjiga je zelo zanimiva. Šita knyga yra labai įdomi. – Tale fant je
moj brat. Šitas vaikinas yra mano brolis. – V tejle hiši sem jaz gospo
dar. Šitame name šeimininkas esu aš.
Įvardžiai takšen, takšna, takšno (ši)toks, tolikšen, tolikšna, tolikšno
(ir rečiau vartojamas tolik, tolika, toliko) toks didelis nurodo daiktų
ypatybes, pvz.: V takšnem trenutku ne morem ostati miren. Tokią
akimirką negaliu būti ramus. – Hiša je bila tolikšna, da so imeli vsi
dovolj prostora. Namas buvo toks didelis, kad visiems užteko vietos.
Parodomieji įvardžiai linksniuojami kaip būdvardžiai. Įvardžių ta,
ta, to linksniavimas šiek tiek skiriasi nuo kitų įvardžių linksniavimo.
34 lentelė. Parodomųjų įvardžių linksniavimas
Vns. (Ed.)
vyr. g. niekatr. mot. g.
(m.) g. (sr.)
(ž.)
V. (Im.)
ta
to
ta
K. (Rod.)
tega
te
N. (Daj.)
temu
tej / ti
G. (Tož.)
Vt. (Mest.)
Įn. (Or.)

ta /
to
tega
(o) tem
(s) tem

3 .5 .4 .

to
(o) tej / ti
(s) to

Dvs. (Dv.)
Dgs. (Mn.)
vyr. g. niekatr. mot. g. vyr. g. niekatr. mot. g.
(m.)
(m) g. (sr.)
(ž.)
g. (sr.)
(ž.)
ta
ti
ti
ta
te
teh
teh
tema
tem
ta

ti
(o) teh
(s) tema

te

ta

te

(o) teh
(s) temi

Kl au si am i e ji i r sant yk i n i a i įva rdž ia i
Vp r a š a ln i in ozir a ln i za i m k i

Slovėnų kalbos klausiamieji įvardžiai sudaro atskirą grupę.
Klausiamieji įvardžiai (vprašalni zaimki) vartojami klausiamuosiuose sakiniuose ir eina sakinio pradžioje, pvz.: Kaj je to? Kas tai? –
Česa se bojiš? Ko tu bijai? – Katero knjigo bereš? Kurią knygą skai
tai? – Koliko je ura? Kiek valandų?
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Norint paklausti apie gyvą būtybę, vartojamas daiktavardinis klausiamasis įvardis kdo?, apie daiktą – kaj? (plg. su lenkų kalbos kto? co?
arba rusų kalbos кто? что?). Norint sužinoti apie priklausymą asmeniui, vartojamas būdvardinis įvardis čigav, čigava, čigavo? kieno, apie
ypatybę – įvardžiai kakšen, kakšna, kakšno? koks, kateri, katera, kate
ro? koks, kelintas, apie skaičiuojamą vietą eilėje – įvardis kolikšen, ko
likšna, kolikšno? kelintas, apie skaičių – prieveiksminis įvardis koliko?
kiek.
Tokie įvardžiai gali eiti šalutinio sakinio pradžioje, pvz.: Vprašal je,
kdo je prišel. Paklausė, kas atėjo. – Nisem vedel, koliko časa je trajalo
predavanje. Nežinojau, kiek laiko tęsėsi paskaita.
Santykiniai įvardžiai (oziralni zaimki) vartojami sudėtiniuose
prijungiamuosiuose sakiniuose, pvz.: Kdor prej pride, prej melje. Kas
pirmesnis ateina, pirmiau mala. – Kar si skuhal, to pojej. Ką išsivirei,
tą suvalgyk. – Tistega pesem poje, čigar kruh je. Kieno duoną valgo,
to dainą dainuoja. – Kolikor glav, toliko misli. Kiek galvų, tiek minčių.
Jie vartojami taip pat šalutiniuose sakiniuose, pvz.: Dobil sem odgovor,
kakršnega nisem pričakoval. Gavau atsakymą, kokio nesitikėjau. – Na
redi, kar hočeš. Daryk, ką nori.
Slovėnų kalbos santykinių įvardžių forma skiriasi nuo klausiamųjų
įvardžių formos, plg.:
a) klausiamieji įvardžiai
kdo? kaj? kas?
čigav? kieno?
koliko? kiek?
kakšen, kakšna, kakšno? koks?
kolikšen, kolikšna, kolikšno?
kelintas?

b) santykiniai įvardžiai
kdor, kar kas;
čigar kieno;
kolikor kiek;
kakršen, kakršna, kakršno koks;
kolikršen, kolikršna, kolikršno
kelintas.

Kai kurie klausiamieji ir santykiniai įvardžiai yra linksniuojami, kai
kurie – nelinksniuojami. Nelinksniuojami yra prieveiksminiai įvardžiai,
pvz.: kdaj? kada, kje? kur? (vieta), kam? kur? (kryptis), kako? kaip?, ir
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jų atitikmenys – santykiniai įvardžiai, pvz.: kjer kur (vieta), kamor kur
(kryptis), kakor kaip.
35 lentelė. Daiktavardinių klausiamųjų ir santykinių įvardžių linksniavimas

V. (Im.)
K. (Rod.)
N. (Daj.)
G. (Tož.)
Vt. (Mest.)
Įn. (Or.)

Klausiamieji įvardžiai
Vprašalni zaimki
kaj
kdo
koga
česa
komu
semu
koga
kaj
(o) kom
(o) čem
(s) kom
(s) čim

Santykiniai įvardžiai
Oziralni zaimki
kdor
kar
kogar
česar
komur
čemur
kogar
kar
(o) komer
(o) čemer
(s) komer
(s) čimer

Būdvardiniai klausiamieji ir santykiniai įvardžiai linksniuojami kaip
būdvardžiai.
36 lentelė. Įvardžio čigav kieno vyriškosios giminės linksniavimas
Vns. (Ed.)

V. (Im.)
čigav

K. (Rod.)
čigavega

N. (Daj.)
čigavemu

Dvs. (Dv.)
Dgs. (Mn.)

čigava
čigavi

čigavih
čigavih

čigavima
čigavim

G. (Tož.)
čigav /
čigavega
čigava
čigave

Vt. (Mest.)
(o) čigavem

Įn. (Or.)
(s) čigavim

(o) čigavih
(o) čigavih

(s) čigavima
(s) čigavimi

Slovėnų kalboje šalutinis pažyminio sakinys dažnai prijungiamas
neturinčiu giminės ir skaičiaus formų santykiniu įvardžiu ki kuris, pvz.:
Pes, ki laja, ne ugrize. Šuo, kuris loja, nekanda. – Knjigo, ki je na mizi,
sem kupil včeraj. Knygą, kuri guli ant stalo, nusipirkau vakar. – Vrata,
ki vodijo v sobo, so zmeraj zaklenjena. Durys, kurios veda į kambarį,
visada uždarytos. Netiesioginių linksnių reikšmės perteikiamos einančiomis po šio įvardžio enklitinėmis asmeninių įvardžių formomis, pvz.:
Po cesti je šel fant, ki sem ga spoznal včeraj. Gatve ėjo vaikinas, su
kuriuo susipažinau vakar. – Pisma, ki sem jih pustil doma, je prebrala
moja sestra. Laiškus, kuriuos palikau namie, perskaitė mano sesuo. –
Znanka, ki sem ji posodil denar, je odšla v tujino. Pažįstama, kuriai aš
buvau paskolinęs pinigų, išvyko į užsienį. – To je knjiga, ki je ni nikjer
drugje. Tai yra knyga, kurios nėra niekur kitur. Vietoj santykinio įvar94
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džio ki vartojami įvardžiai kateri, katera, katero tuo atveju, jeigu šalutinis sakinys prasideda prielinksniu, pvz.: Zagledal sem lepotico, o kateri
mi je pripovedoval brat. Pamačiau gražuolę, apie kurią man pasakojo
brolis. – To je beseda, s katero se začne stavek. Tai yra žodis, kuriuo
prasideda sakinys. – Ljudje, pri katerih sem bil na obisku, so bili zelo
prijazni. Žmonės, pas kuriuos buvau svečiuose, buvo labai malonūs.
Santykinio įvardžio ki su enklitinėmis įvardžių formomis ir įvardžio
kateri kieno su prielinksniais junginiai sakinyje turi tokias formas:
37 lentelė. Santykinio įvardžio ki su enklitinėmis formomis ir įvardžio kateri
linksniavimas
Vns. (Ed.)

Dvs. (Dv.)

Vyr. g.

Niekatr.

Mot. g.

Vyr. g.

Niekatr.

(m.)

g. (sr.)

(ž.)

(m)

g. (sr.)

(ž.)

(m.)

Niekatr.

Mot. g.

g. (sr.)

(ž.)

ki

ki

K. (Rod.)

ki ga

ki je

ki

ki jih

N. (Daj.)

ki mu

ki ji

ki jima

ki jim

V. (Im.)

ki

Dgs. (Mn.)
Mot. g. Vyr. g.

ki

G. (Tož.)

ki ga

ki jo

ki ju

ki jih

Vt. (Mest.)

(o) katerem

(o) kateri

(o) katerih

(o) katerih

Įn. (Or.)

(s) katerim

(s) katero

(s) katerima

(s) katerimi

PASTAB A. Slovėnų kalboje žodžių tvarka sakinyje yra labai svarbi. Enklitinės
formos paprastai užima antrą vietą, pvz.: Dal je knjigo, ki jo je kupil včeraj. Davė
knygą, kurią nu(si)pirko vakar. Tačiau jeigu sakinyje yra pagalbinio veiksmažodžio
biti būti vadinamosios s-formos (s-oblike), t. y. formos, kurios prasideda s (sem esu,
si esi, smo esame ir kt.), jos eina po santykinio ki prieš enklitines įvardžių formas,
pvz.: Berem učbenik, ki sem ga posodil pri prijatelju. Skaitau vadovėlį, kurį pasi
skolinau iš draugo.

Nežy m i m i e ji, n e ap ib rėž i am i e j i, ne ig ia m ie j i
i r ap i b e n d r i n am i e ji į va rdž ia i
Nedoloč n i , p olj u b n ostn i , n ika ln i , to ta l n i za i m k i

3 .5 .5 .

Slovėnų kalboje daugelio nežymimųjų ir neapibrėžiamųjų įvardžių
pagrindą sudaro įvardžiai kdo, kaj, kateri ir pan., pavartoti arba be afiksų, arba su įvairiais afiksais (ne-, ni-, malo-, marsi), ir dalelyte -koli,
pvz.:
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nekdo kai kas, kas nors (apie gyvą būtybę), nekaj kai kas, kas nors
(apie daiktą);
malokdo mažai kas (apie gyvą būtybę), malokaj mažai kas (apie
daiktą);
marsikdo daugelis, daug kas (apie gyvą būtybę), marsikaj daugelis,
daug kas (apie daiktą);
kdorkoli, karkoli bet kas;
malokateri, malokatera, malokatero mažai kas, retas kuris;
nekateri, nekatera, nekatero kai kuris;
katerikoli, katerakoli, katerokoli bet kuris.
Daiktavardiniai įvardžiai nekdo kažkas (apie gyvą būtybę), nekaj
kažkas (apie daiktą), redkogdo retas kuris, mažai kas (apie gyvą būtybę), malokaj mažai kas (apie daiktą) ir kt., kurie baigiasi -kdo arba -kaj,
linksniuojami kaip įvardžiai kdo, kaj.
Neigiamųjų ir apibendrinamųjų įvardžių nihče niekas (apie gyvą būtybę), nič niekas (apie daiktą), vsakdo kiekvienas linksniavimas turi tam
tikrų ypatumų.
38 lentelė. Įvardžių nekdo, nekaj, nihče, nič, vsakdo linksniavimas
V. (Im.)

K. (Rod.)

N. (Daj.)

G. (Tož.)

Vt. (Mest.)

Įn. (Or.)

nekdo

nekoga

nekomu

nekoga

(o) nekom

(z) nekom

nekaj

nečesa

nečemu

nekaj

(o) nečem

(z) nečim

nihče

nikogar

nikomur

nikogar

o nikomer

(z) nikomer

nič

ničesar

ničemur

nič

(o) nikomer

(z) ničimer

vsakdo

vsakogar

vsakomur

vsakogar

(o) vsakomer

(z) vsakomer

Būdvardinių neapibrėžiamųjų įvardžių katerikoli bet kuris, kate
rakoli, katerokoli ir kakršenkoli bet koks, kakršnakoli, kakršnokoli
pirmoji dalis linksniuojama kaip būdvardis, o antroji dalis – dalelytė
-koli – nelinksniuojama. Kaip pavyzdys pateikiamas įvardžio katerikoli
bet kuris vyriškosios giminės vienaskaitos linksniavimas:
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39 lentelė. Įvardžio katerikoli bet kuris vyriškosios giminės linksniavimas
V. (Im.)
katerikoli

K. (Rod.)

N. (Daj.)

kateregakoli kateremukoli

G. (Tož.)
katerikoli /
kateregakoli

Vt. (Mest.)

Įn. (Or.)

(o) kateremkoli

(s) katerimkoli

Būdvardiniai įvardžiai malokateri, marsikateri, nekateri irkt.
linksniuojami kaip būdvardžiai.
40 lentelė. Įvardžio malokateri mažai kas vyriškosios giminės vienaskaitos
linksniavimas
V. (Im.)
maloka
teri

K. (Rod.)
malokate
rega

N. (Daj.)
malokate
remu

G. (Tož.)
malokateri /
malokaterega

Vt. (Mest.)
(o) maloka
terem

Įn. (Or.)
(z) maloka
terim

Apibendrinamieji įvardžiai ves, vsa, vse visas; vsak, vsaka, vsako bet
kuris, kiekvienas; vsakršen, vsakršna, vsakršno bet koks ir neigiamasis
įvardis nikakršen, nikakršna, nikakršno linksniuojami kaip parodomasis įvardis ta, ta, to.
41 lentelė. Įvardžio ves visas vyriškosios giminės linksniavimas
Vns. (Ed.)
Dvs. (Dv.)
Dgs. (Mn.)

V. (Im.)
ves
vsa
vsi

K. (Rod.)
vsega
vseh
vseh

N. (Daj.)
vsemu
vsema
vsem

G. (Tož.)
ves / vsega
vse
vse

Vt. (Mest.)
(o) vsem
(o) vseh
(o) vseh

Įn. (Or.)
(z) vsem
(z) vsema
(z) vsemi

Būdvardinis neigiamasis įvardis noben, nobena, nobeno niekas (nė
vienas) paprastai vartojamas su daiktavardžiu, pvz.: Noben študent ni
znal odgovoriti na vprašanje. Nė vienas studentas negalėjo atsakyti į
klausimą. Jeigu jis vartojamas daiktavardiškai, vyriškosios giminės vienaskaitos vardininke turi kamieną nobeden, pvz.: Povabil sem znance,
a nobeden ni prišel. Pakviečiau pažįstamus, bet niekas (nė vienas) ne
atėjo. – V trgovini je bilo veliko računalnikov, ampak nobeden mi ni
bil všeč. Parduotuvėje buvo daug kompiuterių, bet nė vienas man nepa
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tiko. – Včeraj je bilo veliko študentov, danes nobenega ni. Vakar buvo
daug studentų, šiandien nėra nė vieno. – Jablane so lepo cvetle, nobena
ni obrodila. Obelys gražiai žydėjo, bet nė viena nedavė derliaus.

3.6.

Veiksmažodis
Glagol

Veiksmažodžiai reiškia veiksmą, procesą arba būvį. Slovėnų kalbos
veiksmažodžiui būdingos veikslo, rūšies, nuosakos, laiko, asmens ir
skaičiaus gramatinės kategorijos. Kai kurios veiksmažodžių formos –
būsimojo ir būtojo laiko, tariamosios nuosakos ir dalyviai – turi giminės
kategoriją, o dalyviai turi ir linksnio gramatinę kategoriją.
Slovėnų kalbos veiksmažodžiams būdingos asmenuojamosios
veiksmažodžių formos (osebne glagolske oblike) ir neasmenuojamosios veiksmažodžių formos (neosebne glagolske oblike). Asmenuojamosios veiksmažodžių formos susijusios su asmens kategorija,
žymi laiką ir nuosaką. Neasmenuojamosios veiksmažodžių formos, nesusijusios su asmens kategorija, yra: bendratis (nedoločnik), siekinys
(namenilnik), dalyvis (deležnik), veiksmažodinis prieveiksmis
(deležje). Slovėnų gramatikoje neasmenuojamosioms veiksmažodžių
formoms priskiriami veiksmą ar būseną reiškiantys abstraktieji daiktavardžiai – veiksmažodžių vediniai, pvz.: pisati rašyti > pisanje ra
šymas, govoriti kalbėti > govorjenje kalbėjimas, rasti augti > rast augi
mas. Ši veiksmažodžio forma slovėniškai vadinama glagolnik.
Slovėnų kalbos bendratis baigiasi -ti arba (rečiau) -či, pvz.: delati
daryti, živeti gyventi, nositi nešioti; peči kepti, teči bėgti, reči pasakyti.
Bendratis dažnai yra vartojama su modaliniais arba faziniais veiksmažodžiais, pvz.: želim brati noriu skaityti, moram delati turiu dirbti, neham
pisati baigsiu rašyti, začnem študirati pradėsiu studijoti. Bendrinėje
slovėnų kalboje vartojamos vadinamosios ilgosios bendraties formos
(zborni / dolgi nedoločnik), o šnekamojoje kalboje vartojamos šneka98
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mosios, arba trumposios, bendraties formos (pogovorni / kratki
nedoločnik), jos padaromos atmetant bendraties -i, pvz.: delati daryti >
delat, brati skaityti > brat, korakati žingsniuoti > korakat, veseliti se
džiaugtis > veselit se, moči galėti > moč.
Siekinys vartojamas su judėjimą žyminčiais veiksmažodžiais,
pvz.: pojdi spat eik miegoti; odšel je študirat išvyko studijuoti, grem
peč einu kepti. Siekinys reiškia veiksmą, kurio siekiama kitu veiksmu.
Slovėnų kalboje siekinys padaromas atmetant bendraties -i, pvz.: misliti
galvoti > mislit, prisluhniti se klausytis > prisluhnit se, doseči pasiek
ti > doseč.
3.6.1.

Ve i ksl as
Vid

Slovėnų kalboje, kaip ir lietuvių kalboje, veikslas yra klasifikacinė kategorija. Eigos veikslo veiksmažodžiai (nedovršniki) rodo veiksmą
kaip nebaigtą, tęstinį procesą, pvz.: pisati rašyti, brati skaityti, kupovati
pirkti. Įvykio veikslo veiksmažodžiai (dovršniki) žymi baigtą arba
ribą (rezultatą) pasiekusį veiksmą, pvz.: napisati parašyti, prebrati per
skaityti, kupiti nupirkti.
E igos veikslo veiksm ažo d ž i a i
Ned ov r š n iki
Eigos veikslo veiksmažodžiai atsako į klausimus su veiksmažodžiais
delati, početi veikti, pvz.: Kaj delaš? Ką veiki? – Kaj je delal? Ką (jis)
veikė? Su eigos veikslo veiksmažodžių bendratimi dažnai vartojami faziniai veiksmažodžiai začeti pradėti, nehati baigti (liautis), pvz.: začel
je študirati (jis) pradėjo studijuoti, nehal je govoriti (jis) baigė kalbėti.
Dauguma nepriešdėlinių veiksmažodžių yra eigos veikslo, pvz.: ča
kati laukti, jesti valgyti, spati miegoti, korakati žingsniuoti, nors kartais
pasitaiko ir nepriešdėlinių įvykio veikslo veiksmažodžių, pvz.: plačati
mokėti (pinigus), kupiti nupirkti, pustiti leisti, pasti nukristi, seči pasiek
ti, dati duoti, sesti atsisėsti.
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Eigos veikslo veiksmažodžiai padaromi iš įvykio veikslo veiksmažodžių įvairiais būdais:
pridedant priesagas -ova-/-eva-, -va-, pvz.:
įvykio veikslas		 eigos veikslas
zapisati užrašyti
–
zapisovati užrašinėti,
ukazati įsakyti
–
ukazovati įsakinėti,
plačati mokėti už ką –
plačevati mokėti už ką
				(dažnai, daug kartų),
dobiti gauti,			
dobivati gauti (dažnai, daug kartų);
a)

keičiant arba pridedant kitą priesagą, pvz.:
įvykio veikslas		
eigos veikslas
dvigniti pakelti
– dvigati kelti,
pihniti papūsti, padvelkti
– pihati pūsti (apie vėją),
začeti pradėti
– začenjati pradėti (daug kartų),
stresti pakratyti
– stresati kratyti;
b)

kartu su priesagos keitimu kaitaliojant šaknies balsį arba priebalsį, pvz.:
įvykio veikslas		 eigos veikslas
vrniti (su)grąžinti
–
vračati grąžinti,
izbrati išrinkti
–
izbirati išrinkinėti,
umreti (nu)mirti
–
umirati mirti,
premisliti apmąstyti –
premišljati galvoti (svarstyti),
poslati išsiųsti
–
pošiljati siųsti,
prenesti pernešti
–
prenašati pernešti
				
(daug kartų, dažnai),
skočiti šokti		
–
skakati šokinėti,
počiti (su)sprogti
–
pokati sproginėti.
c)
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Į v y k io veikslo veiksm ažo d ž i a i
Dov r š n iki
Slovėnų kalboje įvykio veikslo veiksmažodžiai atsako į klausimus su
veiksmažodžiu storiti padaryti, pvz.: Kaj storimo? – Ką padarysime?Kaj
je storil? Ką (jis) padarė?. Įvykio veikslo veiksmažodžių esamojo laiko
formos reiškia ne tikrąjį esamąjį laiką, o būsimąjį laiką, pvz.: Kdaj pri
dete? Kada atvyksite? – Pospravim kuhinjo. Sutvarkysiu virtuvę. – Na
pišem ti jutri. Parašysiu tau rytoj. Esamojo laiko reikšmę turi tik įvykio
veikslo kalbėjimo veiksmažodžiai, pvz.: Povem vam, da to ni res. Sakau
jums, kad tai netiesa.
Įvykio veikslo veiksmažodžius galima padaryti iš eigos veikslo
veiksmažodžių pridedant priešdėlius. Dažniausiai vartojami priešdėliai:
do-, iz-/z-/s-, na-, o-/ob-, od-, pod-, pred-, pri-, pro-, raz-, u-, v-, vz-,
z-/s-/se-, za-, pvz.:
eigos veikslas		įvykio veikslas
leteti skristi		
–
prileteti atskristi,
nesti nešti		
–
odnesti išnešti.
Iš vieno eigos veikslo veiksmažodžio galima gauti daug vedinių –
įvykio veikslo veiksmažodžių, kurių kiekvienas turės savo reikšmę,
pvz., veiksmažodžio pisati rašyti (eig. v.) įvykio veikslo veiksmažodžiai
yra: dopisati parašyti (iki galo), izpisati išrašyti, napisati parašyti, opi
sati aprašyti, odpisati atrašyti, podpisati pasirašyti, predpisati įsakyti,
pripisati prirašyti, razpisati paskelbti konkursą, vpisati įrašyti, zapisati
užrašyti.
Kai kurių veiksmažodžių eigos ir įvykio veikslai turi skirtingas šak
nis (vadinamasis šaknų supletyvizmas), pvz.:
eigos veikslas				
jemati imti			
–
govoriti/praviti sakyti (pasakoti) –
delati daryti (dirbti)		
–
metati mesti			
–
nahajati rasti (daug kartų)
–
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V ien aveiksliai veiksm ažo d ž i a i .
Dviveiksliai veiksm ažo d ž i a i
Glagoli b r ez v id s keg a p a r a . Dvov i d s k i g l a g o l i
Kai kurie slovėnų kalbos veiksmažodžiai yra vienaveiksliai ir nesudaro
veikslo porų. Jie būna tik eigos (imperfectiva tantum) arba tik įvykio
(perfectiva tantum). Tik eigos veikslą turi veiksmažodžiai, reiškiantys
būseną, pvz., sedeti sėdėti, ležati gulėti; modaliniai veiksmažodžiai,
pvz.: želeti norėti, smeti galėti (turėti kieno nors leidimą), moči galėti
(pajėgti); žymintys įprastą veiksmą, pvz.: bojevati kovoti, videvati se
matytis, pvz., eig. v.: poslušati klausyti, morati turėti (privalėti), želeti
norėti (pageidauti). Tik įvykio veikslo veiksmažodžiai reiškia aktyvų
veiksmą, kuris vyksta staiga, pvz.: pokniti sprogtelėti, koraktini
žengtelėti, vzklikniti šūkteleti.
Kiti veiksmažodžiai turi vieną formą eigos ir įvykio veikslui reikšti,
pvz.: pomagati padėti, čestitati (pa)sveikinti, dedovati paveldėti, gla
sovati (nu)balsuoti, videti (pa)matyti, slišati girdėti / išgirsti, roditi
(pa)gimdyti, verjeti (pa)tikėti, grešiti nusidėti (vieną kartą / daug kartų),
tvegati rizikuoti (vieną kartą / daug kartų), žrtvovati aukoti. Tokie
veiksmažodžiai vadinami dviveiksliai (dvovidski). Tarp jų yra daug
skolinių, turinčių priesagą -i(zi)rati, pvz.: telefonirati (pa)skambinti
(telefonu), fotografirati (nu)fotografuoti, reformirati reformuoti (vieną
kartą / daug kartų), argumentirati argumentuoti.

Tran z i t y v u m a s
Pr eh od n ost

3.6.2.

Slovėnų kalboje labai ryški tranzityvumo kategorija. Tranzityviniai veiksmažodžiai (prehodni glagoli) valdo kokį nors linksnį, o
intranzityviniai (neprehodni) negali valdyti linksnių. Tranzityviniai veiksmažodžiai reiškia veiksmą, kuris yra nukreiptas į objektą,

102

|

PRAKTINĖ SLOVĖNŲ KALBOS GRAMATIKA

dažniausiai reiškiamą galininku, pvz.: vidim drevo matau medį, bereš
revijo skaitai žurnalą. Slovėnų gramatikoje tranzityviniais laikomi
visi veiksmažodžiai, kurie valdo bet kokį linksnį, pvz., naudininką:
zahvaljujem se očetu dėkoju tėvui; kilmininką: poslovim se od žene at
sisveikinsiu su žmona. Intranzityviniai veiksmažodžiai reiškia veiksmą,
kuris nenukreiptas į objektą, ir nereikalauja papildinio, pvz.: človek gre
žmogus eina, knjiga leži knyga guli, bolnik je ozdravel ligonis pasveiko.
Kai kurie veiksmažodžiai viena reikšme yra tranzityviniai, kita – intranzityviniai, pvz., veiksmažodžio pisati rašyti leksiniai semantiniai variantai: 1) intranzityvinis: brat piše brolis rašo (veiksmas nenukreiptas į
objektą); 2) tranzityvinis: brat dela model brolis daro modelį (veiksmas
nukreiptas į objektą).
Tranzityviniai ir intranzityviniai veiksmažodžiai gali sudaryti poras.
Jie gali skirtis:
a)

priesagomis, pvz.:

tranzityviniai: 				
ozdraviti (bolnika) išgydyti (ligonį) –
črniti (lase) juodinti (plaukus)
–

intranzityviniai:
ozdraveti išsigyti,
črneti juoduoti;

sangrąžos dalelyte, pvz.:
tranzityviniai: 				
intranzityviniai:
pripraviti (večerjo) pagaminti
– pripraviti se pasiruošti,
(vakarienę)
učiti (slovenščino) mokyti
– učiti se mokytis,
(slovėnų kalbos)
obleči (otroka) aprengti (vaiką)
– obleči se apsirengti,
razbiti (steklanico) sudaužyti (butelį) – razbiti se susidaužyti.
b)

PASTAB A. Ne visi sangrąžiniai veiksmažodžiai yra intranzityviniai, plg. tranzityvinius veiksmažodžius žodžių junginiuose: bati se učitelja bijoti mokytojo, vese
liti se darila džiaugtis dovana.
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San grąžin iai veiksm ažo d ž i a i
Pov ra tn i g l a g oli
Slovėnų kalboje sangrąžiniai veiksmažodžiai turi sangrąžines dalelytes se, si. Dažniausiai sangrąžiniai veiksmažodžiai turi dalelytę se,
rečiau vartojama si, pvz.: smejati se juoktis, posloviti se atsisveikinti,
učiti se mokytis; prizadevati si stengtis, ogledati si apžiūrėti. Kai kurie
veiksmažodžiai vartojami su dalelyte si arba se, pvz.: upati se / si drįsti,
premisliti se / si persigalvoti.
Atsižvelgiant į žodžių tvarką sakinyje, sangrąžinė dalelytė gali eiti
prieš veiksmažodį arba po jo, pvz.: Fantje so se pogovarjali in smejali.
Vaikinai šnekėjo ir juokėsi. – Smejal se je svojemu bratu. Juokėsi iš savo
brolio. – Ljudje se pogosto učijo iz svojih napak. Žmonės dažnai moko
si iš savo klaidų. Jeigu sakinyje yra keli sangrąžiniai veiksmažodžiai,
sangrąžinė dalelytė vartojama tik vieną kartą, pvz.: bal se je smejati (jis)
bijojo juoktis (sakinyje vartojami du sangrąžiniai veiksmažodžiai – bati
se bijoti ir smejati se juoktis).
Reikia atkreipti dėmesį, kad kai kurie veiksmažodžiai slovėnų kalboje yra sangrąžiniai, o lietuvių kalboje – nesangrąžiniai ir atvirkščiai,
pvz.: moliti melstis, upati tikėtis, vstati keltis (atsikelti) ir blesteti se
blizgėti, roditi se gimti, drzniti se išdrįsti, izogibati se vengti.

R ū ši s
Na č i n

3.6.3.

Slovėnų kalboje yra dvi veiksmažodžio rūšys: veikiamoji rūšis (tvor
nik, aktiv) ir neveikiamoji rūšis (trpnik, pasiv). Rūšies kategorija
rodo veiksmo santykį su veiksmo subjektu ir objektu. Veiksmažodžio
veikiamosios rūšies formos yra vartojamos tada, kai veiksmo subjektas
reiškiamas veiksniu, pvz.: oče bere knjigo tėvas skaito knygą. Neveikiamosios rūšies formos vartojamos tada, kai veiksnys yra veiksmo
objektas.

104

|

PRAKTINĖ SLOVĖNŲ KALBOS GRAMATIKA

Pasyvinės veiksmažodžio formos sudaromos su neveikiamosios
rūšies būtojo laiko dalyviais, pvz.: mesta so bila porušena miestai buvo
sugriauti; delo je opravljeno darbas yra atliktas. Tačiau slovėnų kalboje pasyvinis veiksmas dažnai reiškiamas veiksmažodžiais, turinčiais
sangrąžinę dalelytę se, pvz.: hiša se gradi namas statomas, knjiga se
piše knyga rašoma, kar se je reklo, se je storilo kas buvo pasakyta, tas
buvo padaryta, taka stvar se ne pove na glas apie tokius dalykus garsiai
nekalbama.

3 .6 .4 .

Ve i ksm ažo d ž i o gram at i nė s form o s
Slov n ič n e g la g ols ke ob l i ke

Veiksmažodžio formų sistemą sudaro asmenuojamosios, linksniuojamosios, kaitomos giminėmis ir skaičiais ir nekaitomos formos.
Asmenuojamąsias formas sudaro nuosakos, laiko, asmens bei skaičiaus kategorijos.
Visos asmenuojamosios formos yra daromos iš dviejų pagrindinių
veiksmažodžio kamienų: bendraties ir esamojo laiko.
B en d raties kam ien a s
Ned oloč n iš ka os n ova
Iš bendraties kamieno daromos šios formos: bendratis, siekinys, dalyvis,
kuris baigiasi -l (vadinamasis būtojo laiko dalyvis), būtojo laiko veikiamosios ir neveikiamosios rūšies dalyvis, būtojo laiko nekaitomasis
dalyvis, abstraktusis daiktavardis. Būtojo ir sudurtinio būsimojo laiko
formos bei tariamosios nuosakos formos yra daromos iš būtojo laiko
dalyvio ir pagalbinio veiksmažodžio biti būti asmenuojamų formų.
Bendraties kamienas yra žodžio dalis, kuri lieka atmetus priesagą -ti,
pvz.: dela-ti daryti, risa-ti piešti, šte-ti skaičiuoti, hite-ti skubėti, uči-ti
mokyti, nes-ti nešti. Veiksmažodžių, kurių bendratis baigiasi -či, kamienas yra žodžio dalis, kuri lieka atmetus gale esantį -i, pvz.: moč-i galėti,
teč-i bėgti, leč-i gulti(s).
3 • Morfologija

|

105

Kai kurių veiksmažodžių bendraties ir būtojo laiko dalyvio kamienai
skirtingi. Pavyzdžiui, bendraties tepsti mušti (kamienas tepst-) dalyvis
yra tepel (kamienas tep-), bendraties jesti valgyti (kamienas jest-) – jedel
(kamienas jed-). Jeigu prieš -ti bendratyje yra priebalsis arba jeigu bendratis baigiasi -či, būtojo laiko dalyvio kamiene vyksta priebalsių kaita;
be to, vyriškosios giminės vienaskaitoje atsiranda įterptinis e, kurio netenka kitos formos, pvz.:
cvesti žydėti – cvetel, cvetla, cvetlo;
gristi graužti – grizel, grizla, grizlo;
vesti vesti – vedel, vedla, vedlo;
reči pasakyti – rekel, rekla, reklo;
vreči mesti – vrgel, vrgla, vrglo.
Jeigu veiksmažodžio bendratyje po priebalsių samplaikos su antruoju
priebalsiu r eina e, šis balsis išnyksta, pvz.: odpreti atidaryti – odprl,
spreti se susibarti – sprl se, vdreti se įsiveržti – vdrl se, umreti mir
ti – umrl. Veiksmažodžio iti eiti būtojo laiko dalyvis yra kitos šaknies
(supletyvizmas): šel, šla, šlo.
E sam oj o laiko kam ien a s
Sed a n j iš ka os n ov a
Iš esamojo laiko kamieno daromos šios formos: esamasis ir paprastasis (nesudurtinis) būsimasis laikas, liepiamoji nuosaka, esamojo laiko
veikiamosios rūšies dalyvis, esamojo laiko nekaitomasis dalyvis.
Esamojo laiko kamienu laikoma esamojo laiko vienaskaitos 3 asmens
forma, pvz., veiksmažodžio delati daryti esamojo laiko kamienas yra
dela daro, veiksmažodžio risati piešti – riše piešia. Jeigu veiksmažodis
yra įvykio veikslo, esamojo laiko kamienas yra paprastojo (nesudurtinio) būsimojo laiko vienaskaitos 3 asmens forma, pvz.: kupiti nupirkti –
kupi nupirks, dati duoti – da duos, skočiti (nu)šokti – skoči (nu)šoks.
Kai kurių veiksmažodžių bendraties ir esamojo laiko kamienai
nesiskiria, pvz.: govoriti kalbėti – govori, učiti mokyti – uči, gledati
106

|

PRAKTINĖ SLOVĖNŲ KALBOS GRAMATIKA

žiūrėti – gleda. Kitų veiksmažodžių kamienų yra skirtingi tik kamieno
galo balsiai, pvz.: želeti norėti – želi, sedeti sėdėti – sedi, hiteti skubėti –
hiti, videti matyti – vidi, spati miegoti – spi, ležati gulėti – leži, držati
laikyti – drži.
Bendraties kamieno priesaga -ova-/-eva- kaitaliojasi su esamojo
laiko kamieno priesaga -uje, pvz.: kupovati pirkti – kupuje, plačevati
mokėti (pinigus daug kartų) – plačuje.
Produktyviausieji bendraties ir esamojo laiko kamienų tipai:
I
-ati // -a
čakati laukti – čaka;
II
-iti // -i
govoriti kalbėti – govori;
III
-eti // -i
želeti norėti – želi;
IV
-o(e)vati // -uje
potovati keliauti – potuje.
Bendraties ir esamojo laiko kamienuose dažnai vyksta priebalsių
arba balsių kaita ir kiti fonetinio pobūdžio reiškiniai.
a)











Priebalsių kaita:
s // š, z // ž, sk// šč, pvz.: pisati rašyti – piše, plesati šokti – pleše,
rezati pjauti – reže;
iskati ieškoti – išče (bet ir: ploskati ploti – ploska);
k // č , g // ž, pvz.: lagati meluoti – laže, jokati verkti – joče (bet
ir: joka);
t // č, c // č, pvz.: metati mesti – meče, klicati šaukti – kliče;
s // d, s // t, s // z, pvz.: nesti nešti – nese, blesti kliedėti – blede,
vesti vesti – vede, vesti vežti – veze, mesti šluoti – mete, plesti
megzti – plete;
p, b, m (prieš -a-) virsta plj, blj, mlj, pvz.: jemati imti – jemlje,
kopati kasti – koplje (bet ir: kopa), dremati snausti – dremlje (bet
ir: drema), gibati se judėti – giblje se (bet ir: giba se);
č // ž, pvz.: striči kirpti – striže, doseči pasiekti – doseže.

Balsių ir junginių kaita:
 i // ij, e // ej, e // oj, u // uj, pvz.: piti gerti – pije, miti prausti –
b)
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mije, peti dainuoti – poje, šteti skaičiuoti – šteje, skriti paslėpti –
skrije, obuti apauti – obuje;
 e // a, pvz.: objemati apkabinti – objame, vzeti paimti – vzame.
Kitos kaitos:
 la // olj, ra // er, re // er, le // elj, pvz.: klati skersti – kolje, mle
ti malti – melje, brati skaityti – bere, prati skalbti – pere, dreti
plūsti – dere;
 įterptinis n esamojo laiko kamiene, pvz.: vstati atsistoti – vstane,
začeti pradėti – začne.
c)

Veiksmažodžio kamienai dėl istorinių fonetinių procesų yra kartais
labai skirtingi, pvz.: gnati vyti – žene, vreči mesti – vrže.
Veiksmažodis moči galėti turi esamojo laiko supletyvinį kamieną
more.
A sm u o
O s eb a
Pagal santykį su veiksniu slovėnų kalbos veiksmažodžiai skirstomi
į asmeninius (osebni) ir beasmenius (brezosebni). Slovėnų kalboje,
kaip ir lietuvių kalboje, yra trys asmenys.
Pirmasis asmuo (prva oseba) priskiria veiksmą kalbančiajam asmeniui (vienaskaitoje), kalbančiajam ir kitam asmeniui (dviskaitoje),
kalbančiajam ir kitiems asmenims (daugiskaitoje), pvz.:
I (jaz) berem skaitau, sem bral skaičiau, bom bral skaitysiu;
II (midva, medve) bereva (mudu / mudvi) skaitome, sva brala / brali
(mudu / mudvi) skaitysime, bova brala / brali (mudu / mudvi) skai
tėme;
III (mi, me) beremo skaitome, bomo brali / brale skaitysime, smo
brali / brale skaitėme.
Antrasis asmuo (druga oseba) reiškia, kad veiksmą atlieka
pašnekovas arba pašnekovai (du arba daugiau), pvz.:
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I (ti) bereš skaitai, si bral(a) skaitei, boš bral(a) skaitysi;
II (vidva, vedve) bereta (judu / judvi) skaitote, sta brala / brali (judu /
judvi) skaitėte, bosta brala / brali (judu / judvi) skaitysite;
III (vi, ve) berete skaitote, ste brali / brale (jūs vyr. / mot. g.) skaitėte,
boste brali / brale (jūs vyr. / mot. g.) skaitysite.
Trečiasis asmuo (tretja oseba) reiškia, kad veiksmą atlieka asmuo
(asmenys) arba daiktas (daiktai), apie kurį (kuriuos) kalbama, pvz.:
I (on / ona / ono) bere (jis / ji / niekatr. g. vns.) skaito, je bral / brala /
bralo (jis / ji / niekatr. g. vns.) skaitė, bo bral / brala / bralo (jis / ji /
niekatr. g. vns.) skaitys;
II (onadva / onidve) bereta (jiedu / jiedvi / niekatr. g. dvs.) skaito, sta
brala / brali (jiedu / jiedvi / niekatr. g. dvs.) skaitė, bosta brala / brali
(jiedu / jiedvi / niekatr. g. dvs.) skaitys;
III (oni / one / ona) berejo (jiedu / jiedvi / niekatr. g. dgs.) skaito,
so brali / brale / brala (jiedu / jiedvi / niekatr. g. dgs.) skaitė, bodo
brali / brale / brala (jiedu / jiedvi / niekatr. g. dgs.) skaitys.
B easm en iai veiksm ažo d ž i a i
B r ezos eb n i g la g oli
Slovėnų kalboje yra beasmeniai veiksmažodžiai, neturintys pirmojo
ir antrojo asmens formų, pvz.: dežuje lyja, sneži sninga, jeseni se (apie
prasidedantį rudenį). Beasmeniai veiksmažodžiai neturi pirmojo ir
antrojo asmens, bet jie yra kaitomi laikais ir skaičiais, o būtajame ir
būsimajame laike – giminėmis.
Beasmeniai veiksmažodžiai yra kelių semantinių grupių:
a)
žymintys gamtos reiškinius, pvz.: grmeti griausti, večereti se
vakarėti, mračiti se temti;
b)
reiškiantys asmens kūno ar sielos būseną, pvz.: srbeti niežėti,
zebsti žvarbti, skrbeti rūpėti, spodrsniti paslysti.
Beasmeniai veiksmažodžiai yra vartojami beasmeniuose sakiniuose,
pvz.: Danes dežuje. Šiandien lyja. Jeigu sakinyje yra loginis subjektas,
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jis dažniausiai žymimas kilmininku arba naudininku, pvz.: Zebe me.
(Aš) žvarbstu (man šalta). – Fantu se kolca Vaikinas žagsi. – Mater
skrbi zaradi otrok. Motina rūpinasi vaikais. – Spodrsnilo mu je. Jis
paslydo (arba: Jam nepasisekė).
Kai kurie beasmeniai veiksmažodžiai, reiškiantys asmens kūno
būseną, gali būti vartojami kaip asmeniniai, pvz.: Dlani ga srbijo.
Jam delnai niežti. – Nož mu je spodrsnil. Jam iškrito peilis (iš rankų)
(pažodžiui: Jam paslydo peilis).
Skaič iu s
Štev i lo
Skirtingai nei lietuvių kalboje, slovėnų kalbos veiksmažodžio asmenuojamosios formos yra trijų skaičių: vienaskaitos, dviskaitos ir daugiskaitos. Visų nuosakų trečiojo asmens vienaskaitos, dviskaitos ir daugiskaitos formos nesutampa, plg. tiesioginę nuosaką:
I (on) bere (jis) skaito – II (onadva) bereta (jiedu) skaito – III (oni)
berejo (jie) skaito.
Nu osaka
Na kl o n
Nuosakos kategorija rodo veiksmo santykį su tikrove, nustatomą
kalbančiojo asmens. Slovėnų kalboje, kaip ir lietuvių kalboje, yra trys
nuosakos: tiesioginė (povedni naklon), tariamoji (pogojni naklon) ir
liepiamoji (velelni naklon).
Tiesiogine nuosaka konstatuojama, kad veiksmas yra tikrovės faktas,
kuris įvyko praeityje, vyksta dabar arba įvyks ateityje. Ji reiškiama laikų
formomis, pvz.: spreminjam keičiu, spremenil sem pakeičiau, spreme
nil bom pakeisiu. Slovėnų kalboje yra šios laikų formos: esamasis (se
danjik), būsimasis I ir II (prihodnjik I in II), būtasis (preteklik) ir
pliuskvamperfektas (predpreteklik).
Tariamoji nuosaka reiškia galimą arba pageidaujamą veiksmą. Ji
turi dvi formas: I – esamojo laiko tariamoji nuosaka (sedanji
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pogojnik) ir II – būtojo laiko tariamoji nuosaka (pretekli pogojnik).
Esamojo laiko tariamosios nuosakos formos atitinka vientisines lietuvių
kalbos tariamosios nuosakos formas, pvz.: Delal bi na univerzi –
dirbčiau (-tum, -tų) universitete. Būtojo laiko tariamosios nuosakos formos reiškia veiksmą, galėjusį įvykti, bet neįvykusį praeityje, ir atitinka
lietuvių kalbos sudėtines atliktines tariamosios nuosakos formas, pvz.:
Če bi bil vedel, da tebe ne bo, ne bi šel. Būčiau žinojęs, kad tavęs nebus,
būčiau nėjęs.
Liepiamoji nuosaka turi bendrąją liepimo reikšmę (pageidavimo,
prašymo, įsakymo ir t. t.).
L aikas
Čas
Slovėnų kalba skiria esamąjį, būsimąjį ir dvi būtojo laiko formas:
nesudurtinį būtąjį ir pliuskvamperfektą. Pliuskvamperfektas reiškia praeityje vykusį veiksmą, ankstesnį už kitą veiksmą, pvz.: Ko sem se vrnil
domov, so bili že odvečerjali. Kai aš grįžau namo, jie jau buvo pavaka
rieniavę.

3 .6.5.

Ve i ksm ažo d ž i ų asm e nav im a s
Sp r eg a n j e g la g olov
E sam asis laikas
Seda n j i č a s

Esamojo laiko formos (sedanjik) daromos iš veiksmažodžių esamojo laiko kamieno. Pagal trečiojo asmens kamieno balsį skiriamos trys
esamojo laiko asmenuotės:
 a asmenuotė: dela dirba, čaka laukia, plača moka;
 i asmenuotė: želi pageidauja, drži laiko, hodi vaikšto;
 e asmenuotė: piše rašo, bere skaito, nese neša, vprašuje klausia,
začne pradeda.
3 • Morfologija

|

111

42 lentelė. Veiksmažodžių delati dirbti, želeti norėti, potovati keliauti esamojo
laiko asmenavimas

1 asm.
(1. os.)
2 asm.
(2. os.)
3 asm.
(3. os.)

Vns. (Ed.)
Dvs. (Dv.)
Dgs. (Mn.)
a
i
e
a
i
e
a
i
e
delam želim potujem delava želiva potujeva delamo želimo potujemo
delaš

želiš

potuješ

delata

želita

potujeta

delate

želite

potujete

dela

želi

potuje

delata

želita

potujeta

delajo

želijo

potujejo

Pastabos:
1.
Kai kurie veiksmažodžiai turi variantines esamojo laiko kamieno formas, pvz.: jokati verkti – joče ir joka verkia, rasti augti – raste ir
rase auga, kopati kasti – koplje ir kopa kasa.
2.
Vietoj daugiskaitos trečiojo asmens galūnės -(i)jo kartais vartojama galūnė -é, o vietoj daugiskaitos trečiojo asmens galūnės -(e)jo /
-(e)jo – galūnė -ó, pvz.: sedijo (jie) sėdi – sede, umrejo (jie) miršta –
umro, nesejo (jie) neša – neso.
3.
Slovėnų kalboje yra netaisyklingieji veiksmažodžiai biti būti,
imeti turėti, jesti valgyti, vedeti žinoti, dati duoti, iti eiti. Jie sudaro
atskirą esamojo laiko asmenuotę ir turi kai kurių laikų ir asmenų supletyvines formas.

43 lentelė. Netaisyklingųjų veiksmažodžių esamasis laikas
Vns.(Ed.)

Dvs. (Dv.)

Dgs. (Mn.)
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imeti
1 asm.
2 asm.
3 asm.
1 asm.
2 asm.
3 asm.
1 asm.
2 asm.
3 asm.

biti
sem
si
je
sva
sta
sta
smo
ste
so

imeti
imam
imaš
ima
imava
imata
imata
imamo
imate
imajo

jesti
jem
ješ
je
jeva
jesta
jesta
jemo
jeste
jedo/jejo
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vedeti
vem
veš
ve
veva
vesta
vesta
vemo
veste
vedo/vejo

dati
dam
daš
da
dava
dasta
dasta
damo
daste
dado/dajo

iti
grem
greš
gre
greva
gresta
gresta
gremo
greste
gredo/grejo

Daugiskaitos 3 asmens formos gredo, jedo, vedo vartojamos šiek
tiek rečiau nei formos grejo, jejo, vejo; forma dajo – daug dažniau nei
forma dado.
4.
Veiksmažodžiai biti būti, imeti turėti ir hoteti norėti turi
išskirtinę esamojo laiko neigiamą formą: sem esu – nisem nesu, imam
turiu – nimam neturiu, hočem noriu – nočem nenoriu.

44 lentelė. Veiksmažodžių biti būti, imeti turėti, hoteti norėti neigiamų formų
asmenavimas
Vns. (Ed.)
1 asm. 2 asm. 3 asm.
nisem
nisi
ni

ne
biti
ne nimam nimaš
imeti
ne
nočem nočeš
hoteti

1 asm.
nisva

Dvs. (Dv.)
2 asm. 3 asm.
nista
nista

1 asm.
nismo

Dgs. (Mn.)
2 asm. 3 asm.
niste
niso

nima

nimava

nimata

nimata

nimamo

nimate

nimajo

noče

nočeva

nočeta

nočeta

nočemo

nočete

nočejo

B ū sim asis laikas
Pr ih o d n j i ča s
Būsimasis laikas žymi veiksmą po kalbėjimo momento.
Slovėnų kalboje skiriamos dvi būsimojo laiko formos: sudėtinė
(analitinė) ir nesudurtinė (paprastoji).
Sudėtinė būsimojo laiko forma (prihodnjik) daroma iš pagrindinio veiksmažodžio būtojo laiko dalyvio ir pagalbinio veiksmažodžio
biti būti būsimojo laiko asmenuojamųjų formų, pvz.: delati daryti – de
lal bo (jis) darys, delala bosta (jiedu) darys, delali bodo (jiedu) darys.
Būsimojo laiko sudurtinė forma reiškia ne tik skaičiaus, bet ir giminės
kategoriją, pvz.:
vyr. g.: Janez bo jutri napisal pismo. Janezas rytoj parašys laišką;
mot. g.: Mojca bo jutri napisala pismo. Mojca rytoj parašys laišką.
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Sudėtinė būsimojo laiko forma vartojama visų veikslų būsimojo laiko formoms sudaryti, pvz.:
eigos v.: Zdaj bom bral knjigo. Dabar skaitysiu knygą;
įv. v.: Knjigo bom prebral jutri. Knygą perskaitysiu rytoj.
45 lentelė. Veiksmažodžio delati daryti sudėtinis būtasis laikas
Vns. (Ed.)
1 asm. (1. os.)
2 asm. (2. os.)
3 asm. (3.os)

bom
delal, -a, -o

boš

Dvs. (Dv.)
bova
delala, -i

bo

bosta

Dgs. (Mn.)
bomo
delali, -e, -a

bosta

boste
bodo / bojo

Nesudurtinė forma (prihodnji sedanjik) vartojama įvykio veikslo
veiksmažodžių būsimojo laiko formoms sudaryti ir sutampa su esamojo
laiko formomis, pvz.: napisati parašyti – napišem parašysiu, priti atei
ti – pridem ateisiu. Slovėnų kalboje dažniau vartojama įvykio veikslo
veiksmažodžių sudurtinė forma, pvz.: Prišel bom jutri. Ateisiu rytoj. –
Kdo mi bo odprl vrata? Kas man atvers vartus?
Būsimasis laikas kartais vartojamas: a) įsakymui arba grasinimui
reikšti, pvz.: Takoj boš vstal! Tučtuojau atsistok! – Ti bom že pokazal!
Aš tau parodysiu!; b) švelnesniam konstatavimui reikšti, pvz.: To pa
ne bo reš. Netiesa / Tai nebūtų tiesa. – Za zdaj bo dovolj. Šiam kartui
pakaks.
Būtasis laikas. Pliu skvam p er fe kta s
Pr etekli ča s . Pr ed p r etek l i ča s
Kaip jau buvo minėta, slovėnų kalboje yra dvi būtojo laiko formos:
būtasis vientisinis laikas ir pliuskvamperfektas. Būtasis laikas žymi
veiksmą arba būseną prieš kalbėjimo momentą, pvz.: Prišla je pomlad.
Atėjo pavasaris. – Odšli smo v Budimpešto. Mes iškeliavome į Buda
peštą. Pliuskvamperfektas reiškia praeityje vykusį veiksmą, ankstesnį
už kitą veiksmą, pvz.: Ko sem se vrnil domov, so bili že odvečerjali. Kai
aš grįžau namo, jie jau buvo pavakarieniavę.
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Būtojo laiko formos (preteklik) daromos iš giminėmis ir skaičiais
bei giminėmis kaitomo pagrindinio veiksmažodžio būtojo laiko dalyvio
ir pagalbinio veiksmažodžio biti esamojo laiko asmenuojamų formų,
pvz.: delal sem dariau, delal si darei, delal je darė.
Pliuskvamperfekto formos (predpreteklik) daromos iš giminėmis ir skaičiais kaitomo pagrindinio veiksmažodžio dalyvio, kuris
baigiasi -l, pagalbinio veiksmažodžio biti esamojo laiko asmenuojamų
formų ir pagalbinio veiksmažodžio biti dalyvio, kuris baigiasi -l, pvz.:
delal sem bil buvau daręs, govoril sem bil buvau kalbėjęs. Šnekamojoje
kalboje pliuskvamperfektas nevartojamas.
46 lentelė. Veiksmažodio delati daryti būtojo laiko asmenavimas
Vns. (Ed.)
1 asm. (1. os.)
2 asm. (2. os.)
3 asm. (3.os)

Dvs. (Dv.)
sem

delal, -a, -o

si

Dgs. (Mn.)
sva

delala, -i

je

sta
sta

smo
delali, -e, -a

ste
so

Būtasis laikas kartais vartojamas ekspresyviam įsakymui reikšti,
pvz.: Da si mi izginil spred oči! Dink man iš akių!
Tar iam oj i n u osaka
Pog oj n ik
Esamojo laiko tariamosios nuosakos formos daromos iš būtojo laiko
dalyvio ir dalelytės bi, pvz.: delal bi dirbčiau. Būtojo laiko tariamosios
nuosakos visų asmenų formos sudaromos iš veiksmažodžio biti būti esamojo laiko tariamosios nuosakos ir pagrindinio veiksmažodžio būtojo
laiko dalyvio, pvz.: delal bi bil būčiau / būtum / būtų dirbęs.
Tariamosios nuosakos visų asmenų formos yra vienodos, skaičiaus ir
giminės formos žymimos dalyvio galūnėmis.
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47 lentelė. Veiksmažodžio delati dirbti tariamoji nuosaka

Vns. (Ed.)

Tariamoji nuosaka I
(Pogojni naklon I)

Tariamoji nuosaka II
(Pogojni naklon II)

delal, delala, delalo bi

delal bi bil, delala bi bila, delalo bi bilo

Dvs. (Dv.)

delala, delali, delali bi

delala bi bila, delali bi bili, delali bi bili

Dgs. (Mn.)

delali, delale, delala bi

delali bi bili, delale bi bile, delala bi bila

L iep iam oj i n u osaka
Vel eln i n a k l o n
Liepiamoji nuosaka turi bendrąją liepimo reikšmę (pageidavimo,
prašymo, įsakymo ir t. t).
Liepiamosios nuosakos formos daromos iš veiksmažodžių esamojo laiko kamieno. Liepiamosios nuosakos formos daromos skirtingais
būdais, atsižvelgiant į skirtingas esamojo laiko kamieno savybes. Liepiamojoje nuosakoje kartais taip pat vyksta priebalsių arba balsių kaita:
1)
Jeigu esamojo laiko kamienas baigiasi -a- arba -j-, liepiamosios
nuosakos formantai yra -aj, -j, pvz.: dela daro – delaj daryk, stanuje
gyvena (kur) – stanuj gyvenk, poje dainuoja – poj dainuok, boji se bi
jau – boj se bijok. Jeigu esamojo laiko kamienas baigiasi -e arba -i, liepiamosios nuosakos formantas yra -i, pvz.: razume supranta – razumi
suprask, piše rašo – piši rašyk, govori kalba – govori kalbėk, želi nori –
želi norėk.
2)
Veiksmažodžių, turinčių bendratyje -či, o esamojo laiko kamiene -č, liepiamosios nuosakos formose vyksta priebalsių kaita:
 č // c, pvz.: peči kepti, peče kepa – peci kepk, reči sakyti, reče
sako – reci sakyk;
 ž // z, pvz.: vreči mesti, vrže meta – vrzi mesk, leči gulti, leže
gula – leži gulk.
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Kamienuose kartais vyksta įvairių balsių kaita:
 am // em, pvz.: vzame ima – vzemi imk, vzemite imkite, verjame
tiki – verjemi tikėk;
 ó // ô, pvz.: prósi prašo – prôsi prašyk, nósi neša – nôsi nešk;
 é // ê, pvz.: nése neša – nêsi nešk; méče meta – mêči mesk;
3)

4)
Kai kurių veiksmažodžių liepiamosios nuosakos formos yra daromos netaisyklingai, pvz.:
 je valgo – jej;
ve žino – vedi;
 da duoda – daj;
je yra – bodi;
 pove pasako – povej;
gre eina – pojdi.
 gleda žiūri – glej;
 ima turi – imej;

Veiksmažodžiai mora privalo ir zdi se atrodo (beasm.) neturi
liepiamosios nuosakos.
5)

Liepiamosios nuosakos paradigma neturi vienaskaitos pirmojo asmens, o trečiojo asmens visų skaičių formos sudaromos iš esamojo laiko
atitinkamo skaičiaus trečiojo asmens ir dalelytės naj, pvz.:
 I naj pride (jis / ji) teateina, II naj prideta (jiedu / jiedvi) teateina,
III naj pridejo (jie / jos) teateina;
 I naj gre (jis / ji) teeina, II naj gresta (jiedu / jiedvi) teeina, III naj
gresta (jie / jos) teeina.
PASTAB A. Grožinėje literatūroje vartojamos antrojo asmens formos trečiojo asmens reikšme, pvz.: Zgodi se očetova volja. Teišsipildo tėvo valia. – Pridi kraljestvo
Tvoje. Teateinie Tavo karalystė.
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48 lentelė. Veiksmažodžių delati dirbti, pisati rašyti, vabiti kviesti, peči kepti, vzeti
paimti liepiamoji nuosaka
1 asm.
(1. os.)
2 asm.
(2. os.)

Vns. (Ed.)
-delaj piši vabi
peci vzemi

Dvs. (Dv.)
delajva pišiva vabiva
peciva vzemiva
delajta pišita vabita
pecita vzemita

Dgs. (Mn.)
delajmo pišimo vabimo
pecimo vzemimo
delajte pišite vabite
pecite vzemite

Dal y v i s
Del ežn ik

3.6.6.

Dalyvis – tai veiksmažodžio forma, turinti veiksmažodžio ir būdvardžio
savybių. Dalyviai turi derinamąsias linksnio, skaičiaus, apibrėžtumo,
gyvumo ir giminės kategorijas ir nekaitomas veikslo, rūšies, tranzityvumo ir kaitomą laiko kategorijas, bet neturi asmens kategorijos, pvz.:
esamojo laiko veikiamosios rūšies dviskaitos vyriškosios giminės vardininkas yra vartojamas sakinyje Nič ne vedoča otroka gresta dalje. (Du)
nieko nežinantys vaikai eina toliau; būtojo laiko neveikiamosios rūšies
moteriškosios giminės vardininkas – sakinyje Hiša je sezidana pred
kratkim. Namas yra neseniai pastatytas; būtojo laiko neveikiamosios
rūšies vyriškosios giminės kilmininkas – sakinyje Zagledal sem zalju
bljenega fanta. Pamačiau įsimylėjusį vaikiną.
Slovėnų kalboje skiriami: būtojo laiko dalyvis (deležnik na -l)
bei veikiamosios ir neveikiamosios rūšies esamojo ir būtojo
laiko dalyviai. Būtojo laiko dalyvis vartojamas sudarant veiksmažodžio laikų formas ir nuosakas.
Dalyviai daromi iš esamojo laiko kamieno arba bendraties kamieno.
Slovėnų kalboje dažniausiai vartojami esamojo laiko veikiamieji ir
būtojo laiko neveikiamieji dalyviai. Būtojo laiko veikiamieji dalyviai
vartojami labai retai, o esamojo laiko neveikiamieji dalyviai visai nevartojami.
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Ap rašom asis b ū toj o laiko d a l y v i s
O p is n i d eležn i n a - l
Būtojo laiko dalyvis vartojamas įvairioms laikų ir nuosakų formoms
sudaryti, pvz.: pel sem, pel sem bil dainavau, veselil se bom džiaugsiuo
si, igral bi žaisčiau. Šis dalyvis daromas iš bendraties formos, turi tik
vardininko linksnį, tris gimines ir tris skaičius.
Veikiam osios r ū šies esam oj o l a i ko d a l y v i s
Sed a n j iš ki tvor n i d el ežn i k n a -č
Esamojo laiko veikiamasis dalyvis daromas iš veiksmažodžio esamojo laiko kamieno su priesagomis -joč, -oč, -eč pridedant linksnius bei
gimines žyminčias galūnes. Priesaga -joč būdinga dariniams iš veiksmažodžių, kurių esamojo laiko kamienas baigiasi -a; -eč – dariniams
iš veiksmažodžių, kurių esamojo laiko kamienas baigiasi -i-; visi kiti
dalyviai turi priesagą -oč, pvz.:
a)
prihaja ateina – prihajajoč ateinantis, -a, -e; joka verkia – jo
kajoč verkiantis, -a, -e;
b)
govori kalba – govoreč, kalbantis, -a, -e, sedi sėdi – sedeč sė
dintis, -a, -e; kriči rėkia – kričeč rėkiantis, -a -e;
c)
potuje keliauja – potujoč keliaujantis, -a, -e, stanuje gyvena
(bute) – stanujoč, gyvenantis (bute) -a, -e; bere skaito – beroč skaitan
tis, -a, -e, nese neša – nesoč nešantis, -a, -e.
Netaisyklingųjų veiksmažodžių esamojo laiko veikiamieji dalyviai
daromi įterpiant d prieš dalyvio priesagą, pvz.:
je valgo – jedoč valgantis, -a, -e;
ve žino – vedoč žinantis, -a, -e;

da duoda – dadoč duodantis, -a, -e;
gre eina – gredoč einantis, -a, -e.

Veikiamieji dalyviai linksniuojami kaip būdvardžiai.
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49 lentelė. Dalyvio potujoč keliaujantis linksniavimas
Vienaskaita (Ednina)
V. (Im.)

K. (Rod.)

N. (Daj.)

G. (Tož.)

Vt. (Mest.)

Įn. (Or.)

Vyr. g.
(m.)

potujoč /
potujoči

potujočega

potujočemu

potujočega /
potujoč

(o) potujočem

(s) potujočim

Niekatr.
g. (sr.)

potujoče

potujočega

potujočemu

potujoče

(o) potujočem

(s) potujočim

Mot. g.
(ž.)

potujoča

potujoče

potujoči

potujočo

(o) potujoči

(s) potujočo

Dviskaita (Dvojina)
Vyr. g. (m.)

V. (Im.)

K. (Rod.)

N. (Daj.)

G. (Tož.)

Vt. (Mest.)

Įn. (Or.)

potujoča

potujočih

potujočima

potujoča

(o) potujočih

(s) potujočima

potujoči

potujočih

potujočima

potujoči

(o) potujočih

(s) potujočima

Niekatr. g.
(sr.)
Niekatr. g.
Mot. g.
(sr., ž.)

Daugiskaita (Množina)
V. (Im.)

K. (Rod.)

N. (Daj.)

G. (Tož.)

Vt. (Mest.)

Įn. (Or.)

Vyr. g.
(m.)

potujoči

potujočih

potujočim

potujoče

(o) potujočih

(s) potujočimi

Niekatr. g.
(sr.)

potujoča

potujočih

potujočim

potujoča

(o) potujočih

(s) potujočimi

Mot. g.
(ž.)

potujoče

potujočih

potujočim

potujoče

(o) potujočih

(s) potujočimi

Dalyviai daromi taip pat ir iš sangrąžinių veiksmažodžių, pvz.:
smejoči se otroci besijuokiantys vaikai, podpisal se je s tresočo se roko
jis pasirašė drebančia ranka.
Esamojo laiko veikiamieji dalyviai nusako veiksmą arba būseną kaip
nuolatinį arba būdingą daikto požymį, todėl jie dažnai būdvardėja, pvz.:
vroč, vroča, -e karštas (iš vreti virti), mogoč, mogoča, -e galimas (iš
moči galėti).
Veiki am osios rū šies b ū toj o la i ko d a l y v i s
Pr etekliš k i tvor n i d el ežn i k n a -š i
Būtojo laiko veikiamieji dalyviai (deležniki na -ši) daromi iš veiksmažodžio bendraties kamieno pridedant priesagas -vši, -ši ir keičiant
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linksnius bei gimines žyminčias galūnes, pvz.: vstopiti įeiti – vstopivši
įėjęs, -a, -e, priti ateiti – prišedši atėjęs, -a, -e.
Šiuolaikinėje slovėnų kalboje būtojo laiko veikiamieji dalyviai beveik nevartojami. Jie buvo dažnai vartojami grožinėje XIX a. literatūroje.
Neveik iam asis d aly v i s
T rp n i d el ežn ik n a - n / -t
Slovėnų kalboje esamojo laiko neveikiamųjų dalyvių nėra.
Būtojo laiko neveikiamieji dalyviai daromi iš veiksmažodžio bendraties kamieno pridedant priesagas -n- arba -t- ir linksnius bei gimines
žyminčias galūnes.
Priesaga -t pridedama prie nedidelės grupės kamienų, kurie baigiasi
šaknies balsiu, pvz.: piti gerti – pit (iš)gertas, -a, -o, zaliti užpilti – zalit
užpiltas, -a, -o, obuti apauti – obut apautas, -a, -o, zapeti užsegti – zapet
užsegtas, -a, -o; ocvreti iškepti – ocrt iškeptas, -a, -o. Prie kitų kamienų
pridedama priesaga -n, pvz.: delati daryti – delan darytas, -a, -o, podpi
sati pasirašyti – podpisan pasirašytas -a, -o. Kai kurių veiksmažodžių
vyriškosios giminės vardininko ir kitų formų kamieno balsiai skiriasi,
pvz.: govorjèn kalbėtas – govorjêna, pometèn nušluotas – pometêna,
pečèn keptas – pečêna, rečèn (pa)sakytas – rečêna.
Darant neveikiamuosius dalyvius iš veiksmažodžių, kurių bendraties
kamienas yra -iti, vyksta priebalsių kaitos:
 d // j, t // č:
roditi gimdyti – rojen pagimdytas/gimęs,
hoditi vaikščioti – hojen išvaikščiotas,
omlatiti iškulti – omlačen iškultas,
ukrotiti sutramdyti – ukročen sutramdytas;
 z // ž , s // š:
uvoziti įvežti – uvožen įvežtas,
ponositi nudėvėti – ponošen nudėvėtas.
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 st // šč:
uvrstiti priskirti – uvrščen priskirtas,
čistiti valyti – čiščen valytas,
krstiti krikštyti – krščen (pa)krikštytas;
 l // lj, n // nj, r // rj, b // blj, p // plj, m // mlj, v // vlj:
deliti dalyti – deljen (pa)dalytas,
zakleniti užrakinti – zaklenjen užrakintas,
izgovoriti ištarti – izgovorjen ištartas,
obljubiti pažadėti – obljubljen pažadėtas,
izgubiti pamesti – izgubljen pamestas,
kupiti nupirkti – kupljen nupirktas,
opremiti įrengti – opremljen įrengtas,
ugotoviti nuspręsti – ugotovljen nuspręstas.
Neveikiamieji dalyviai linksniuojami kaip būdvardžiai ir turi visas
būdvardžių derinamąsias kategorijas.
Neveikiamieji dalyviai linkę būdvardėti, pvz.: znati žinoti, mokėti –
znan žinomas, utruditi se pavargti – utrujen pavargęs, ljubiti mylėti –
ljubljen mylimas, brangus.

V e i ksm ažo d i n i s p r i eve iks m is
D el ežj e n a - oč / - eč , - a j e / -e, -š i

3 . 6.7.

Įvairioms aplinkybėms reikšti slovėnų kalba turi nekaitomąją veiksmažodžio formą, pvz.: Gredoč po cesti, je opazila mačko. Eidama ga
tve, ji pamatė katę. Ši forma būdinga rašytinei kalbai ir retai vartojama
slovėnų šnekamojoje kalboje.
Į lietuvių kalbą veiksmažodiniai prieveiksmiai verčiami pusdalyviu
arba dalyviu, pvz.: Sedeč na vrtu, je brala časopis. Ji skaitė laikraštį
sėdėdama sode. – Požvižgaval je, leže v senci. Jis švilpavo gulėdamas
pavėsyje. – Vstopivši v sobo, smo vse pozdravili. Įėję į kambarį, su vi
sais pasisveikiname. Skirtingai nuo lietuvių kalbos nekaitomos veiks122
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mažodžio formos – padalyvio, kuris žymi šalutinį, o ne pagrindinį veiksmą, atliekamą kito veikėjo, slovėnų kalbos nekaitomasis dalyvis reiškia
aplinkybę, kylančią iš to paties veikėjo šalutinio veiksmo, ir sutampa su
lietuvių kalbos pusdalyviu, pvz.: Gredoč po cesti, sem zagledal deklico.
Eidamas gatve, pamačiau merginą. – Razmišljaje o preteklosti, je prišel
domov. Galvodamas apie praeitį, parėjo namo.
Ne visi slovėnų kalbos veiksmažodžiai turi veiksmažodinę prieveiksmio formą.
Slovėnų kalboje skiriamos esamojo ir būtojo laiko nekaitomųjų dalyvių formos. Esamojo laiko nekaitomieji dalyviai žymi šalutinį
veiksmą, kuris vyksta kartu su pagrindiniu veiksmu. Jie daromi pridedant priesagas -joč, -eč, -oč prie esamojo laiko kamieno arba priesagas
-aje, -e prie bendraties kamieno, pvz.:
čaka laukia – čakajoč ir čakaje,
igra žaidžia – igrajoč ir igraje,
sedi sėdi – sedeč ir sede,
drži laiko – držeč,
piše rašo – pišoč,
reče sako – rekoč.
Priesaga -aje pridedama prie veiksmažodžių, kurių bendratis turi
priesagą -ova- / -eva-, pvz.:
kupovati pirkti – kupovaje,
plahutati plevėsuoti – plahutaje.
Priesaga -e pridedama prie veiksmažodžių, kurių bendraties šaknis
baigiasi -eti arba (po priebalsių č, ž) -ati, pvz.:
sedeti sėdėti – sede,
hoteti norėti – hote,
vedeti žinoti – vede,
molčati tylėti – molče,
kričati rėkti – kriče,
ležati gulėti – leže.
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Būtojo laiko nekaitomieji dalyviai žymi veiksmą, atliktą prieš kitą
veiksmą. Jie daromi iš kai kurių įvykio veikslo veiksmažodžių būtojo laiko dalyvio kamieno, pvz.: prišel (je) atėjo – prišedši, vstopil (je)
įėjo – vstopivši, videl (je) (pa)matė – videvši.
Ši forma šiandien labai retai vartojama.

3.7.

Prieveiksmis
Prislov

Prieveiksmis yra savarankiška kalbos dalis, apibūdinanti veiksmažodį,
būdvardį arba kitą prieveiksmį. Jis nusako sakinio veiksmo ypatybės
ypatybę arba aplinkybes: vietą, laiką, priežastį, sąlygą, tikslą. Kaip ir
lietuvių kalboje, slovėnų kalbos prieveiksmiai šliejasi prie veiksmažodžių, pvz.: hitro hoditi greitai eiti; daiktavardžių, pvz.: veliko ljudi daug
žmonių; būdvardžių, pvz.: zelo pameten labai protingas; prieveiksmių,
pvz.: precej skromno gana kuklu. Prieveiksmiai neturi galūnių. Kokybiniai prieveiksmiai turi laipsniavimo formą. Kitų gramatinių formų prieveiksmiai neturi.
Pagal formą prieveiksmiai skirstomi į paprastuosius, pvz.: gor į vir
šų, zdaj dabar, tu čia (slinkties), sem čia (vietos), tam ten (vietos), ir
išvestinius (vedinius), pvz.: lepo gražu, zvečer vakare, daleč toli, včasih
kartais, drugače kitaip.
Pagal reikšmę prieveiksmai skirstomi į dvi pagrindines grupes:
a) būdo prieveiksmiai; b) aplinkybiniai prieveiksmiai.
Bū d o p r i eve i ksm ia i
Svoj stv en ostn i p r is lov i

3.7.1.

Būdo prieveiksmiai skirstomi į kokybinius ir kiekybinius.
Kokybiniai prieveiksmiai (lastnostni prislovi) dažniausiai daromi iš kokybinių būdvardžių. Kokybiniai prieveiksmiai apibūdina veiksmą ar būseną kokybės požiūriu, pvz.: zanimivo įdomiai, dolgočasno
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neįdomiai, ritensko atbulai, naravnost tiesiai, skupaj kartu. Jie atsako į
klausimą Kako? Kaip?
Prieveiksmis dažnai sutampa su niekatrosios giminės būdvardžio
vienaskaitos vardininku, pvz.: dobro bere gerai skaito – dobro jabolko
geras obuolys. Kai kurie prieveiksmiai nuo būdvardžių skiriasi kirčiu,
pvz.: lepó peti gražiai dainuoti – lépo jutro gražus rytas, težkó razu
mem besedilo sunkiai suprantu tekstą – têžko vprašanje sunkus klausi
mas, slabó govori nemško blogai kalba vokiškai – slábo vreme blogas
(lietingas) oras.
Produktyviausias vedinių tipas – vediniai iš kokybinių būdvardžių
su priesaga -o (arba -e po priebalsių č, š, c, ž, j), pvz.: resen rimtas >
resno rimtai, miren ramus > mirno ramiai, prijateljski draugiškas >
prijateljsko draugiškai, hiter greitas > hitro greitai, tuj svetimas > tuje
svetimai, vroč karštas > vroče karštai, svež šviežias > sveže šviežiai.
Prieveiksmiai daromi ir iš kokybinių būdvardžių pridedant priesagą
-oma, pvz.: nagel greitas, netikėtas > nagloma greitai, netikėtai, tih
tylus > tihoma tyliai, pogost dažnas > pogostoma dažnai; su priešdėliu
po- ir priesaga -oma, -om (-em), pvz.: dolg ilgas > podolgem (ir retai
vartojama podolgoma), gost tankus > pogostem / pogostoma dažnai.
Daug rečiau prieveiksmiai daromi iš būdvardžių su priešdėliu s/z-,
pvz.: trd tvirtas > strda tvirtai, kietai; lep geras, gražus > zlepa geruoju,
grd blogas, negražus > zgrda bloguoju, cel visas, pilnas > scela visai,
visiškai, težek sunkus > stežka sunkiai.
Kokybiniai prieveiksmiai taip pat daromi iš daiktavardžių ir veiksmažodžių pridedant priešdėlį po- ir priesagą -i, pvz.: čas laikas > počasi
lėtai, cena kaina > poceni pigiai. Daug daugiau yra vedinių iš daiktavardžių su priesaga -oma, pvz.: curek srovė > curkoma srovėmis, blisk
žaibas > bliskoma žaibiškai, korak žingsnis > korakoma žingsniais,
kartais pasitaiko veiksmažodžių vedinių su priesaga -aj: skriti (pa)slėp
ti > skrivaj slapčia; prodati parduoti > naprodaj pardavimui.
Iš įvardžių ir įvardžių samplaikos kilę prieveiksmiai tako taip < tak
toks, kakorkoli bet kaip <kak koks + koli (dalelytė), vsekakor būtinai,
bet kuriuo atveju <vse viskas + kak koks.
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Kiekybiniai prieveiksmiai (prislovi kolikosti, kratnosti, mere)
rodo veiksmo arba ypatybės intensyvumą, kiekį, laipsnį, pvz.: veliko
daug, malo mažai, nič nieko, dovolj užtektinai, precej gana daug, (še)
posebej juolab, zelo labai, deloma iš dalies, toliko tiek, nekaj kažkiek;
nekajkrat keliskart, večkrat daugkart, malokdaj retai, dodobra, docela,
dočista visiškai, nieko nepaliekant.
Kiekybiniai prieveiksmiai dažniausiai daromi taip pat kaip ir kokybiniai būdvardžiai, pvz.: ogromen labai didelis > ogromno labai daug,
del dalis > deloma iš dalies, večina dauguma > večinoma daugiausia.
3 .7.2.

A p l i n k y b i n i ai p r i eve iks m ia i
O koliš č in s k i p r is lov i

Slovėnų kalbos aplinkybiniai prieveiksmiai skirstomi į grupes:
  vietos prieveiksmiai (prostorski prislovi arba prislovi kraja),
pvz.: dol žemyn, gor aukštyn, doli žemai, gori aukštai, spodaj
apačioje, zgoraj viršuje, zunaj lauke, znotraj viduje, daleč toli,
blizu arti, doma namie, domov namo, povsod visur, nikjer nie
kur, zraven šalia, ven laukan; tuintam vietomis, semtertja čia ir
atgal, levo kairėn, desno dešinėn;
  laiko prieveiksmiai (prislovi časa), pvz.: danes šiandien,
jutri rytoj, pojutrišnjem užporyt, včeraj vakar, predvčerajšnjim
užvakar, podnevi dieną, poleti vasarą, pozimi žiemą, jeseni rude
nį, spomladi pavasarį, lani pernai, predlanskim užpernai, letos
šiais metais, vedno visada, zdaj dabar, nekoč kažkada, nikdar
niekada, kmalu netrukus, doslej iki šiol.
  priežasties prieveiksmiai (vzročnostni prislovi), pvz.,: po
motoma per klaidą, krivično neteisingai.
Vietos prieveiksmiai slovėnų kalboje sudaro tris vietos prieveiksmių grupes: a) prieveiksmiai, žymintys vietą, kurioje kas nors yra
arba vyksta, pvz.: tu čia, tam ten, nekje kažkur, notri viduje, gori vir
šuj; b) prieveiksmiai, žymintys veiksmo kryptį, pvz.: sem čia, tja ten,
gor aukštyn, navzgor, navkreber į viršų, navzdol žemyn, noter į vidų,
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nikamor niekur; c) prieveiksmiai, žymintys erdvę arba kelią, kur vyksta
veiksmas. Prieveiksmiai, rodantys vietą, atsako į klausimą kje? kur?,
kryptį – į klausimą kam? kur link?, erdvę – kod? kur?
50 lentelė. Vietos ir krypties prieveiksmių opozicija slovėnų kalboje
vieta

kryptis

kraj
Otroci so tu (tam). Vaikai yra čia (ten).

cilj
Otroci prihajajo sem (tja). Vaikai ateina čia
(ten).
Nikamor ne grem. Niekur neinu.
Po službi grem domov. Po darbo einu namo.
Vsi so šli noter, na zunaj. Visi ėjo į namus
(laukan).

Nikjer ga ni. Jo niekur nėra.
Doma imam slovar. Namie turiu žodyną.
Vsi so znotraj (zunaj). Visi yra namie
(lauke).

Trečios grupės prieveiksmių nėra daug, pvz.: Tod ne rastejo troben
tice. Ten neauga raktažolės. – Povsod je lepo. Visur (yra) gražu.
Laiko prieveiksmiai (prislovi časa) rodo laiką, kada vyksta
veiksmas, kaip dažnai ir kaip ilgai jis trunka.
Praeityje vykusį veiksmą žymi prieveiksmiai: zdavnaj (davno temu)
seniai, prej anksčiau, enkrat vieną kartą, nekoč (včasih) kadaise, pred
kratkim neseniai, tik ką tik; lani pernai, predlanskim užpernai; včeraj
vakar, predvčerajšnjim užvakar ir kt.
Dabartyje vykstantį veiksmą žymi prieveiksmiai: zdaj dabar, sedaj
šiuo metu, danes šiandien.
Ateityje vyksiantį veiksmą žymi prieveiksmiai: jutri rytoj, pojutriš
njem poryt, kmalu netrukus, enkrat kada nors ateityje, kasneje vėliau,
prihodnje ateityje.
Įdomu, kad slovėnų kalboje yra išlikusi savita paros metą žyminčių
laiko prieveiksmių sistema: podnevi dieną, ponoči naktį, zjutraj ryte,
zvečer vakare, opoldne vidudieny, opolnoči vidurnakty, nocoj šiandien
vakare, sinoči vakar vakare, davi šiandien ryte.
Preveiksmiai taip pat žymi veiksmo laikų santykius, pvz.: najprej
visų pirma, potem po to, nato paskui, končno galų gale, najkasneje
vėliausia, medtem tuo tarpu, takrat tuomet, končno pagaliau.
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Dažnumą ir pasikartojimą žymi laiko prieveiksmiai: nikoli niekada,
redko (poredkoma, redkogdaj, včasih) kartais, pogosto (pogostoma)
dažnai, vedno (zmeraj) visada; letno kasmet, tedensko kas savaitę, red
kokdaj retai, marsikdaj dažnai.
Reguliarias veiksmo pasikartojimą žyminčių prieveiksmių grupes
sudaro įvardžių arba skaitvardžių vediniai:
a)
su priesaga -krat: kolikokrat kiek kartų, vsakokrat kaskart,
enkrat vieną kartą, dvakrat du kartus; prvikrat pirmąkart, drugikrat
antrąkart;
b)
su priesaga -ič: vsakič kaskart, prvič pirmąkart, drugič antrą
kart.
Veiksmo vykimo arba būsenos ilgumą žymi laiko prieveiksmiai: po
časi lėtai, po malem iš lėto, hipoma, akimirksniu, bliskoma žaibiškai,
hitro, urno greitai.
Priežasties (tikslo ir kt.) prieveiksmiai žymi veiksmo priežastį, tikslą, sąlygas: nalašč veltui; tyčia, slučajno netyčia, namenoma,
namerno tyčia, pomotoma per klaidą, navkljub prieštaringai, napačno
per klaidą, čemu kam, zakaj kodėl, zato todėl, uspešno sėkmingai.

3.7.3.

Pr i eve i ksm i ų l ai psniav im a s
Stop n j ev a n j e p r is lovov

Dauguma prieveiksmių nėra laipsniuojami. Laipsnius turi iš būdvardžių padaryti kokybiniai prieveiksmiai. Prieveiksmiai laipsniuojami
kaip ir būdvardžiai.
Slovėnų kalboje yra du prieveiksmių laipsniavimo būdai: sintetinis
(vientisinis) ir analitinis (sudėtinis).
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Sintetin is ( vientisin is) laips n i av i m a s
Sintetič n o stop n j ev a n j e
Šis būdas pasižymi tuo, kad prieveiksmių laipsniavimo formos sudaromos atmetant prieveiksmio gale esantį balsį ir pridedant priesagas.
Aukštesnysis laipsnis (primernik) sudaromas iš nelyginamojo
laipsnio su priesagomis -e, -je, -še, -eje; aukščiausiasis laipsnis
(presežnik), kaip ir būdvardžių, daromas prie aukštesniojo laipsnio formos pridedant priešdėlį naj-, pvz.: čisto švaru – čisteje švariau, naj
čisteje švariausiai, kasno vėlai – kasneje vėliau, najkasneje vėliausiai.
Laipsniuojant vyksta priebalsių kaita, pvz.: tiho tyliai – tiše / tišje ty
liau, drago brangiai – dražje brangiau, trdo stipriai – trše / trje stipriau,
hudo blogai – huje blogiau.
Prieveiksmiai, kurie turi priesagas -(o)ko, jas atmeta ir gauna priesagas -še arba -je, prieš jas kartais vyksta priebalsių kaita, pvz.: globoko
giliai – globlje giliau, grdo negražiai – grše negražiau, kratko trum
pai – krajše trumpiau, lahko lengvai – lažje / laže lengviau, ozko siau
rai – ožje siauriau, široko plačiai – širše plačiau, tanko plonai – tanjše
ploniau, visoko aukštai – višje / više aukščiau.
Kai kurie slovėnų kalbos prieveiksmiai laipsniuojami netaisyklingai,
pvz.:
dobro gerai – bolje / boljše geriau;
dolgo ilgai – dalj / dlje ilgiau;
malo mažai – manj mažiau;
veliko daug – več daugiau.
Kartais laipsniuojami ir ne iš būdvardžių padaryti prieveiksmiai,
pvz.: blizu arti – bližje / bliže arčiau, daleč toli – dalje toliau, zelo la
bai – bolj / bolje labiau.
Šnekamojoje slovėnų kalboje yra vartojamos prieveiksmio aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio formos su įterptiniu š, pvz.: čisto šva
riai – čistejše, poceni pigiai – cenejše pigiau, topel šiltas – toplejše
šilčiau, hladno šaltai – hladnejše šalčiau.
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An alitin is ( su d ėtin is) laipsn i av i m a s
A n a litič n o stop n j ev a n j e
Šis būdas pasižymi tuo, kad laipsniavimo formos sudaromos nekeičiant prieveiksmio, bet vartojant kitus prieveiksmius.
Aukštesnysis laipsnis (primernik) daromas iš nelyginamojo
laipsnio su prieveiksmiu bolj, o au k š čiau s iasi s (presežnik) – su prieveiksmiu najbolj, pvz:
pametno protingai – bolj pametno protingiau, najbolj pametno pro
tingiausiai;
zanimivo įdomiai – bolj zanimivo įdomiau, najbolj zanimivo įdo
miausiai.
Šiuolaikinėje slovėnų kalboje dauguma prieveiksmių laipsniuojami
abiem būdais.

Predikatyvas
Povedkovnik

3.8.

Slovėnų kalboje yra kalbos dalis predikatyvas (povedkovnik). Predikatyvo pagrindinė savybė yra ta, kad jis sakinyje eina vardine tarinio
dalimi. Žodžių, kurie sudaro predikatyvo kalbos dalį, negalima priskirti
bet kuriai kitai kalbos daliai, pvz.:
On rad poje. Jis mėgsta dainuoti. – Ta pesem mi je všeč. Šitas eilė
raštis man patinka. – Vprašal sem, če je res. Paklausiau, ar tai tiesa. –
Danes je mraz. Šiandien šalta. – Treba je veliko delati. Reikia daug
dirbti. – Služba mu je malo mar. Darbas jam mažai rūpi. – Lahko greš.
Gali eiti.
Kai kurie predikatyvai kaitomi gimine ir skaičiumi, pvz.: Fant se
rad uči. Vaikinas mėgsta mokytis. – Deklica se rada uči. Mergaitė mėgs
ta mokytis. – Ljudje se radi učijo. Žmonės mėgsta mokytis. Kiti predikatyvai nekaitomi, pvz.: Brat lahko gre z mano. Brolis gali eiti su
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manimi. – Sestra lahko gre z mano. – Sorodniki lahko gredo z mano.
Giminaičiai gali eiti su manimi.
Predikatyvai dažniausiai žymi:
 gamtos būseną, pvz.: Mraz je bilo. Buvo šalta. – Bilo je deževno,
soparno, temno. Buvo lietinga, tvanku, tamsu;
 žmogaus fizinę arba psichinę būseną, pvz.: Na deželi je bilo
dolgčas. Kaime buvo nuobodu. – Veselo je gledati ljudi, kako
plešejo. Linksma žiūrėti, kaip žmonės šoka. – Všeč mi je tvoja
pesem. Man patinka tavo eiles;
 įvertinimą, pvz.: Lepo (dobro, čudovito, odlično) je, da si prišel.
Gražu (gerai, puiku), kad atėjai.
Predikatyvai dažnai vartojami beasmeniuose sakiniuose, kuriuose
loginio subjekto arba nėra, arba jis reiškiamas kilmininku, galininku ar
naudininku, pvz.:
 G.: Groza jo je bilo. Jai buvo baisu. – Sram jo je. Jai gėda.
 K.: Škoda bi je bilo. Jos būtų gaila.
 N.: Mraz mi je. Man šalta.
Kai kurie predikatyvai yra kilę iš daiktavardžių, pvz.: mraz šalta,
sram gėda, čudež stebuklas, dolgčas nuobodu, groza siaubinga, pvz.:
Sram ga je izražati svoja čustva. Jam gėda reikšti savo jausmus. – Strah
ga je iti od doma. Jis bijo iškeliauti svetur. – Med predavanjem je bilo
dolgčas. Paskaitoje buvo nuobodu. – Groza je biti sam. Baisu būti
vienišam.
Kiti predikatyvai yra kilę iš būdvardžių arba prieveiksmių, pvz.: V
sobi je soparno. Kambaryje yra tvanku. – Ob slovesu mu je bilo težko.
Jam buvo sunku atsisveikinant. – Vse je zaman. Viskas veltui. – Ni mi
prav, da greš domov. Man nepatinka (nesmagu), kad eini namo. – Oble
ka mu je čisto prav. Drabužiai jam tinka. Tokie predikatyvai panašūs į
lietuvių kalbos bevardės giminės būdvardžius.
Yra predikatyvų, kurių kilmę sunku nustatyti, pvz.: všeč patikti, res
tiesa, mar nerūpėti.
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3.9.

Prielinksnis
Predlog

Prielinksnis yra nesavarankiška (tarnybinė) nekaitoma kalbos dalis, einanti su linksniu ir rodanti jo ryšį su pagrindiniu junginio žodžiu, žyminti vietą, kryptį, laiką, būdą, priežastį, tikslą, paskirtį, priklausomybę ir
kt. Prielinksniai dažniausiai vartojami su veiksmažodžiais, pvz.: boriti
se proti teroru kovoti prieš terorą, čakati na prijatelja laukti draugo,
dati na mizo padėti ant stalo, imeti koga za bogatega laikyti turtuoliu;
daiktavardžiais, pvz.: oče z materjo tėvas su motina, įvardžiais, pvz.:
zaradi tebe dėl tavęs, būdvardžiais, pvz.: širok v ramenih platus per
pečius.
Prielinksniai pagal formą skirstomi į paprastuosius, pvz.: v į, na
ant, od iš, s/z su, ir sudurtinius, pvz.: izza iš už, izpod iš po, izven iš.
Sudurtiniams prieveiksmiams priskiriamos samplaikos bei prieveiksmių
ir kitų kalbos dalių samplaikos, pvz.: znotraj viduje, zraven šalia, na
vkljub prieš, nasproti priešais, zavoljo dėl.
Pagal morfologinį kriterijų slovėnų kalbos prielinksniai skirstomi į
tikruosius (pravi predlogi) ir netikruosius (nepravi predlogi). Netikrieji prielinksniai vartojami ne tik kaip prielinksniai, bet ir kaip prieveiksmiai arba daiktavardžiai, pvz.:
Prielinksnis			
Sedeti okoli mize.
Sėdėti aplink stalą
Delati blizu doma.
Dirbti šalia namo

Prieveiksmis
–
–

Hoditi okoli.
Vaikščioti aplinkui
Ljudje so blizu.
Žmonės yra arti

Prielinksnis				

Daiktavardis

hiša kraj pota namas šalia kelio – rojstni kraj gimimo vieta;
konec januarja sausio gale
– konec pravljice pasakos pabaiga;
grad vrh hriba pilis ant kalvos – naivišji vrh Alp aukščiausia
Alpių viršūnė.
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Slovėnų kalboje, ypač šnekamojoje, kartais vartojamos prielinksnių
samplaikos, pvz.: dogovoriti se za v soboto susitarti dėl susitikimo šeš
tadienį; železo za v beton geležis, skirta įpilti į betoną; hrana za na pot
maistas kelionei, knjige za na razstavo knygos parodai; poznava se od
pred vojne mes susipažinome prieš karą; predpis je veljal do pred dnevi
potvarkis nustojo galioti neseniai.

3 .9 .1 .

Pr i e l i n ksn i ų ju n g i m as su links nia is
Veza v a p r ed log ov

Slovėnų kalboje prielinksniais jungiami visi linksniai, išskyrus
vardininką. Du linksniai – vietininkas ir įnagininkas – visada vartojami
su prielinksniais. Kai kurie prielinksniai vartojami tik su vienu linksniu, pvz., prielinksnis brez eina tik su kilmininku, pvz.: kruh brez ma
sla duona be sviesto; kai kurie prielinksniai vartojami su dviem arba
trim linksniais, pvz.: na cesti je veliko ljudi gatvėje yra daug žmonių
(prielinksnis na eina su vietininku), na steno obesim sliko ant sienos
pakabinsiu paveikslą (prielinksnis na eina su galininku). Tie patys prielinksniai, vartojami su skirtingais linksniais, sudaro skirtingų reikšmių
konstrukcijas, pvz.:
v + G.: grem v mesto einu į miestą;
v + Vt.: živim v mestu gyvenu mieste.
Su kilmininku vartojami prielinksniai: blizu prie (arti), brez be, do
iki, iz iš, izmed tarp, iznad iš, izza iš už, izpred iš prieš, od nuo, okoli
aplink, onstran anapus, mimo per, namesto vietoj, poleg šalia, sredi
tarp, z/s iš, za (laiko aplinkybėms rodyti), zaradi dėl, zraven greta.
Su naudininku vartojami prielinksniai: k/h pas, kljub nepaisant,
nasproti prieš, proti prieš.
Su galininku vartojami prielinksniai: čez per, med tarp, na ant,
nad virš, ob prie, v į, skozi pro, zoper prieš, po, pod po, pred prieš, za už.
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Su vietininku vartojami prielinksniai: o apie, ob prie, šalia, pri
pas, na (į lietuvių kalbą verčiama vietininko forma), v (į lietuvių kalbą
verčiama vietininko forma), po (po).
Su įnagininku vartojami prielinksniai: med tarp, nad virš, pod po,
pred prieš, za už, z/s su.

3 .9 .2 .

Pr i e l i n ksn i n i ų ko n st r u kcij ų re ikš m ė s
Pom en p r ed ložn ih zvez

V ietos reikšm ė
Pred ložn e zv eze za izr a ža n j e p r o sto r a
1.

Buvimo vietą nurodo:
1)
vietininkas su prielinksniais v, na, ob, pri, po, čez, skozi, pvz.:
živeti v glavnem mestu gyventi sostinėje, delati v tovarni dirbti fabrike,
študirati na univerzi studijuoti universitete, sedeti na stolu sėdėti ant
kėdės, stati ob oknu stovėti prie lango, sedeti pri mizi sėdėti prie stalo,
plačati pri blagajni užmokėti į kasą, hoditi po gozdu vaikščioti miške,
leteti čez hribe skristi per kalnus, teči skozi deželo bėgti per kraštą;
2)
kilmininkas su prielinksniais blizu, mimo, nasproti, okoli,
okrog, onkraj, onstran, poleg, sredi, zraven, zunaj, pvz.: blizu gozda
je grad netoli miško yra pilis; Sava teče mimo Zagreba Sava teka pro
Zagrebą, zbrati se okoli mize susirinkti aplink stalą, onkraj reke živi
mlinar anapus upės gyvena malūnininkas, stati poleg matere stovėti
šalia motinos, sredi vasi raste lipa vidury kaimo auga liepa, stati zraven
spomenika stovėti prie paminklo, stanovati zunaj mesta gyventi už
miesto; nasproti pošte je kavarna prieš paštą yra kavinė. Prielinksnis
nasproti vartojamas ir su naudininku, pvz.: stavba nasproti cerkvi, par
lamentu pastatas prieš bažnyčią, parlamentą;
3)
įnagininkas su prielinksniais med, nad, pod, pred, za, pvz.: med
drevesi je senca tarp medžių yra pavėsis, nad kavčem visi svetilka virš
sofos kabo lempa; pod stolom leži pes po kėde guli šuo, stati pred razre
dom stovėti prieš klasę, za vogalom je postaja už kampo yra stotis.
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Krypties reikšmę turi: a) galininkas su prielinksniais v, na, ob,
med, nad, pod, pred, za, vartojamas su slinkties veiksmažodžiais, pvz.:
oditi v tujino išvykti į užsienį, stopiti v trgovino įeiti į parduotuvę, priti
na univerzo ateiti į universitetą, iti na obisk eiti į svečius, postaviti ob
zid pastatyti prie sienos, iti med grme eiti tarp krūmų, obesiti nad kavč
pakabinti virš sofos, dati pod smreko padėti po egle, stopiti pred razred
žengti prieš klasę, zaviti za vogal pasukti už kampo; vlak za Maribor
traukinys į Mariborą; b) kilmininkas su prielinksniu do, pvz.: drevo je
dorastlo do strehe medis išaugo iki stogo; c) naudininkas su prielinksniais k/h, proti, nasproti, pvz.: grem k materi einu pas motiną, bližati
se h koncu eiti į pabaigą; kreniti proti severu iškeliauti į šiaurę, iti
nasproti ljudem eiti žmonių link/pas žmones.
Judėjimo iš kokios nors vietos reikšmę turi kilmininkas su
prielinksniais iz, z/s, od, izpod/spod, iznad/znad, izpred/spred, izza,
pvz.: priti iz Ljubljane atvykti iš Liublianos, oditi z doma iškeliauti iš
namų, od hiše do hiše nuo namo iki namo, pasti z mize nukristi nuo
stalo, skočiti z voza iššokti iš vežimo, glas izpod zemlje balsas iš po
žemės, sonce vzhaja izza gore saulė teka iš už kalno.
L aiko reikšm ė
Pr ed ložn e zv eze za is r a ža nj e ča s a
2.

Konkretų laiką nurodo:
1)
galininkas su prielinksniais v, na, po, pvz.: v torek je preda
vanje antradienį yra paskaita; vidim ga enkrat na leto matau jį vieną
kartą per metus, na koncu prireditve renginio pabaigoje; po cele noči
kvarta ištisomis naktimis lošia kortomis;
2)
vietininkas su prielinksniais o, ob, na, pvz.: o božiču per
Kalėdas, ob nedeljah sekmadieniais, ob počitnicah per atostogas, ob
treh trečią valandą; molčati na izpitu tylėti per egzaminą;
3)
kilmininkas su prielinksniu iz, pvz.: miza iz srede 19. st. XIX a.
vidurio stalas.
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Laiko trukmę nurodo:
1)
kilmininkas su prielinksniais sredi, za, prek (preko), sko
zi, pvz.: sredi zime žiemos vidury, za časa druge svetovne vojne per
Antrąjį pasaulinį karą, prek nedelje je trgovina zaprta sekmadie
niais parduotuvė uždaryta, skozi poletje živi ob morju vasarą gyvena
pajūryje;
2)
įnagininkas su prielinksniu med, pvz.: pogovarjati se med
zajtrkom kalbėtis per pusryčius, med vojno je živel na Dunaju per karą
gyveno Vienoje;
3)
galininkas su prielinksniu za, pvz.: odpotovati za teden išvykti
savaitei, zrasti za leto dni išaugti per metus, obiskati za rojstni dan
aplankyti per gimtadienį.
Veiksmo pradinės laiko ribos reikšmę (nuo kada kas vyksta)
turi: a) kilmininkas su prielinksniu od, z/s, iz, pvz.: od tega dne nuo
tos dienos; pismo z dne 5. julija liepos 5 dienos laiškas, navaditi se iz
mladih let priprasti nuo jaunystės; b) įnagininkas su prielinksniu z/s,
pvz.: delati začnem s prvim marcem pradėsiu dirbti nuo kovo 1 dienos.
Galinės veiksmo laiko ribos reikšmę (iki kada kas vyksta) turi
galininkas su prielinksniu do, pvz.: do tega časa iki to laiko, do včeraj je
bil zdav iki vakar buvo sveikas; do večera iki vakaro.
Laiką, po kurio kas vyksta, nurodo: a) vietininkas su prie
linksniu po, pvz.: po treh letih po trejų metų, po kosilu po pietų; b) galininkas su prielinksniu čez, pvz.: vrniti se čez uro grįžti po valandos.
Ankstesnį laiką nurodo: a) įnagininkas su prielinksniu pred, pvz.:
povedati pred predavanjem pasakyti prieš paskaitą, priti pred dve
ma tednoma atvykti prieš dvi savaites; b) kilmininkas su prielinksniu
izpred/spred, pvz.: popevka izpred sedmih let prieš septynerius metus
populiari dainelė.
Laiko seką rodo įnagininkas su prielinksniu za, pvz.: za torkom
pride sreda po antradienio bus trečiadienis.
Apytikslį laiką nurodo: a) kilmininkas su prielinksniais okoli,
blizu, pvz.: vrniti se okoli 1. decembra grįžti apie gruodžio pirmąją;
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blizu jutra arti ryto; b) naudininkas su prielinksniu proti, pvz.: priti pro
ti večeru ateiti į vakarą; c) galininkas su prielinksniais pod, na, pvz.:
pod večer je prišel atėjo pavakary, pod jesen gre eina rudeniop; vrnil se
bo na jesen jis sugrįš rudenį.
Į ran k io, b ū d o, p riežasties , t i ks l o
ir sąlygos reikšm ės
Predložn e zv eze za izr a ža n j e or o d j a , n a č i n a ,
vzr oka , n a m en a , p ogo j a
3.

Įrankio, kuriuo atliekamas veiksmas, ir v e i k s m o p r i e m o n ė s
reikšmes rodo:
1)
įnagininkas su prielinksniais z/s, pod, pvz.: peljati se z avtom
važiuoti automobiliu, pisati s svinčnikom rašyti pieštuku; operirati pod
narkozo operuoti taikant narkozę;
2)
vietininkas su prielinksniais na, ob, po, pvz.: igrati na klavirju
groti fortepijonu, pripeljati se na kolesu atvažiuoti dviračiu; hoditi ob
berglah vaikščioti su ramentais, pošiljati po pošti siųsti paštu, poklicati
po telefonu paskambinti telefonu;
3)
galininkas su prielinksniu na, pvz.: igrati na violino groti
smuiku; mlin na veter vėjo malūnas.
Būdo aplinkybes nurodo:
1)
kilmininkas su prielinksniais do, iz, od, pvz.: smejati se do solz
juoktis iki ašarų, iz srca rad nuoširdžiai džiaugiuosi; nasmejati se od
srca nusišypsoti iš širdies;
2)
galininkas su prielinksniais skozi, v, za, pvz.: žvižgati skozi zobe
švilpti per dantis; prodati za gotovino parduoti už grynuosius pinigus,
občutek za modo mados jausmas; za silo razumeti vos suprasti; zavpiti
v en glas surikti vienu balsu, na pamet znati mokėti atmintinai; prijeten
na pogled malonus pažiūrėti;
3)
įnagininkas su prielinksniu z/s, pvz.: govoriti s hripavim gla
som kalbėti gergždančiu balsu; premagati z lahkoto lengvai nugalėti;
poslušati z zanimanjem klausyti susidomėjus; deklica s črnimi lasmi
mergaitė juodais plaukais; fant z modrimi očmi mėlynų akių vaikinas;
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vietininkas su prielinksniais po, pri, ob, v, pvz.: hoditi po
prstih vaikščioti ant pirštų galų, spoznati očeta po hoji atpažinti tėvą
iš eisenos; delati po načrtu daryti pagal planą; živeti ob kruhu in
vodi gyventi duona ir vandeniu; delati ob dogovorjeni plači dirbti už
sutartą atlyginimą, plesati v parih šokti poromis, vse je v redu viskas
gerai, živeti v miru taikiai gyventi, potovati v dežju keliauti lietui lyjant;
v bistvu je dober iš esmės jis geras.
4)

Priežasties reikšmę nurodo:
1)
kilmininkas su prielinksniais zaradi, iz, od, pvz.: storiti iz
strahu padaryti iš baimės, zaspati od utrujenosti užmigti iš nuovargio,
umirati od radovednosti mirti iš smalsumo; zaradi tehničnih razlogov
dėl techninių kliūčių;
2)
naudininkas su prielinksniu k/h, pvz.: čestitati k diplomi, k
rojstnemu dnevu sveikinti diplomo teikimo, gimtadienio proga;
3)
galininkas su prielinksniais na, za, pvz.: na vašo željo jums pa
geidaujant, na smrt bolan mirtinai sergantis, odgovoriti na vprašanje
atsakyti į klausimą; iti na dopust išeiti atostogų; razjeziti se za prazen
nič supykti dėl smulkmenos, zahvaliti se za pomoč padėkoti už pagalbą;
4)
vietininkas su prielinksniais po, na, pvz.: to se je zgodilo po
tvoji krivdi tai atsitiko dėl tavo kaltės, po neumnosti je to naredil padarė
tai iš kvailumo, sloveti po lepoti garsėti grožiu, dišati po medu kvepėti
medumi, umreti na porodu mirti gimdant;
5)
įnagininkas su prielinksniais nad, za, pvz.: veselje nad do
godkom džiaugsmas dėl atsitikimo, uživati nad nesrečo drugih džiaugtis
dėl kitų nelaimės, žalovati za mladostjo gailėti jaunystės, umreti za ra
kom mirti nuo vėžio.
Tikslo reikšmę nurodo:
1)
galininkas su prielinksniais na, za, po, pod, v, pvz.: povabiti na
kavo pakviesti išgerti kavos, iti na lov eiti medžioti, knjiga za branje
knyga skaityti, pripraviti meso za pečenje paruošti mėsą kepti, boriti
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se za svobodo kovoti už laisvę, iti po kruh eiti duonos, dati v najem
išnuomoti, govoriti v opravičilo sakyti pasiteisinant;
2)
įnagininkas su prielinksniu za, pvz.: težiti za popolnostjo siekti
tobulumo;
3)
kilmininkas su prielinksniu zaradi, pvz.: posvetovati se zaradi
avta pasitarti dėl automobilio.
Sąlygos reikšmę turi:
1)
vietininkas su prielinksniais ob, pri, pvz.: ob dobri hrani bo oz
dravel jeigu jis gerai maitinsis, pasveiks; pri taki vzgoji se ne da čuditi
esant tokiam auklėjimui, nėra ko stebėtis;
2)
(retai) naudininkas su prielinksniu proti, pvz.: vstop proti vabi
lu įėjimas su kvietimu.
4.

Kitos reikšm ės

Kalbos arba minties objekto reikšmę nurodo:
1)
vietininkas su prielinksniu o, po, pvz.: pripovedovati o družini
pasakoti apie šeimą, povprašati po zdravju pasiklausti apie sveikatą;
2)
galininkas su prielinksniu za, na, pvz.: izvedeti za noviico
sužinoti naujieną, ni se menil za njene besede jis nekreipė dėmesio į jos
žodžius, misliti na prihodnost galvoti apie ateitį, spomniti na prijatelja
prisiminti draugą.
Jausmų objekto reikšmę turi galininkas su prielinksniu v, pvz.:
zaljubiti se v sošolko įsimylėti klasės draugę, verovati v posmrtno
življenje tikėti pomirtiniu gyvenimu.
Neigiamų veiksmų ir emocijų objektas žymimas:
1)
galininku su prielinksniu na, nad, pvz.: planiti nad sovražnika
užpulti priešą, jeziti se na soseda pykti ant kaimyno;
2)
įnagininku su prielinksniu nad, pvz.: maščevati se nad
sovražnikom keršyti priešui, vpiti nad kom rėkti ant ko nors.
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Nebuvimui, trūkumui žymėti vartojamas kilmininkas su prielinksniu brez, pvz.: čaj brez sladkorja arbata be cukraus.
Ko nors netekimo reikšmę turi galininkas su prielinksniu ob, pvz.:
ali si ob pamet ar pametei protą, priti ob dobro ime prarasti gerą vardą.
Kartu esančio daikto išskyrimui reikšti vartojamas kilmininkas su prielinksniu poleg šalia, be, pvz.: sporazum vsebuje poleg pre
ambule še pet poglavij sutartyje be preambulės yra dar šeši straipsniai,
poleg člankov piše tudi knjige be straipsnių, jis rašo knygas.
Priešingumui reikšti vartojamas naudininkas su prielinksniais
kljub, proti, nasproti, pvz.: iti na sprehod kljub dežju eiti pasivaikščioti
nepaisant lietaus; proti volji staršev prieš tėvų valią, boj proti raku kova
su vėžiu, tablete proti glavobolu tabletės nuo galvos skausmo.
Asmens būvio arba pavadavimo reikšmę nusako galininkas
su prielinksniu za, pvz.: izbrati za predsednika išrinkti pirmininku; de
lati za pastirja dirbti piemeniu, povabiti za gospodinjo pakviesti kaip
šeimininkę, biti za botra būti krikštatėviu; imeti znanca za modrijana
laikyti pažįstamą išminčiumi, vzeti mizarja za moža ištekėti už staliaus.
Šaltinio (kilmės) reikšmę turi:
1)
įnagininkas su prielinksniu za, pvz.: podedovati za očetom
paveldėti iš tėvo, nositi obleko za sestro dėvėti sesers drabužius;
2)
kilmininkas su prielinksniu od, pvz.: otroci od prve žene pir
mosios žmonos vaikai, kupiti od trgovca nupirkti iš pardavėjo, od vla
de predložen zakon valdžios pasiūlytas įstatymas, rana od noža peilio
žaizda, sporočilo od prijatelja žinia iš draugo, pozdrav od mene in moje
družine linkėjimai nuo manęs ir mano šeimos.
Medžiagos (iš ko kas pagaminta) reikšmę turi kilmininkas su prielinksniais iz, od (psn.), pvz.: kip iz lesa skulptūra iš medžio, čaša od
čistega zlata gryno aukso taurė.
Palydovui, partneriui žymėti vartojamas įnagininkas su prielinksniu s/z, pvz.: oče z materjo tėvas su motina, plesati s fantom šokti
su vaikinu.
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Tarpusavio santykiams reikšti vartojami:
1)
įnagininkas su prielinksniu med, pvz.: med nama ni razume
vanja tarp mūsų nėra supratimo;
2)
naudininkas su prielinksniais proti, nasproti, pvz.: politika
Avstrije proti Slovencem Austrijos politika slovėnų atžvilgiu.
Dalies išskyrimo iš visumos reikšmę turi kilmininkas su prielinksniais od, izmed, med, pvz.: eden od dijakov vienas iš moksleivių, ta
dan je izmed najlepših v življenju šita diena yra viena gražiausių gyve
nime, vsakdo med nami ga pozna kiekvienas iš mūsų jį pažįsta.
Dalijimui žymėti vartojami:
1)
galininkas su prielinksniu na, pvz.: pet jabolk na osebo penki
obuoliai kiekvienam asmeniui, razdeliti na pet delov padalyti į penkias
dalis;
2)
vietininkas su prielinksniu po, pvz.: razdeliti po enakih delih
padalyti į vienodas dalis, vsak dobi po dve jabolki kiekvienas gaus po
du obuolius.
Kiekio reikšmę turi:
1)
vietininkas su prielinksniu v, pvz.: vsega je v izobilju visko yra
aibė;
2)
galininkas su prielinksniu na, pvz.: na praznik se je zbralo na
tisoče ljudi į šventę susirinko tūkstančiai žmonių; posekali so na stotine
dreves nukirto šimtus medžių.
Kiekio skirtumą nurodo galininkas su prielinksniu za, pvz.:
umakniti se za korak pasitraukti vieną žingsnį, poceniti za deset
odstotkov nukainoti dešimčia procentų.
Kiekio perviršiui žymėti vartojamas galininkas su prielinksniu
nad, pvz.: čakati nad dve uri laukti daugiau kaip dvi valandas, plačati
nad tri tisoč dolarjev mokėti daugiau kaip tris tūkstančius dolerių. Ypatybės ar aplinkybės perviršio reikšmę turi įnagininkas su prielinksniu
pod, pvz.: igrati pod zmožnostmi žaisti ne pagal savo galimybes, otroci
pod desetimi leti vaikai iki dešimties metų.
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Apytikris kiekis nurodomas kilmininku su prielinksniais okoli,
okrog, pvz.: temperature okoli (okrog) nič temperatūra apie nulį.
Vertei, kainai reikšti vartojami:
1)
galininkas su prielinksniu za, pvz.: prodati za tristo dolarjev
parduoti už tris šimtus dolerių;
2)
vietininkas su prielinksniu po, pvz.: prodati po nizki ceni par
duoti pigiai; po sto tolarjev už šimtą tolarų.
Lyginimo etalono, pagrindo reikšmę turi:
1)
kilmininkas su prielinksniais od, poleg, zraven, pvz.: brat je
starejši od sestre brolis vyresnis už seserį, od vseh najlepša gražiausia
už visus;
2)
naudininkas su prielinksniais proti, nasproti, pvz.: proti njemu
nisi nič palyginti su juo, tu esi niekas, padanje cen nasproti decembru
kainų mažėjimas, palyginti su gruodžio mėnesiu;
3)
galininkas su prielinksniais na, med, čez, pvz.: najlepša med
vsemi je Vida gražiausia iš visų yra Vida; kralj čez kralje karalius iš
karalių;
4)
vietininkas su prielinksniais ob, nad, pvz.: ob njem sem kakor
pritlikavec palyginti su juo, aš esu nykštukas; bogataš nad bogataši tur
tuolis iš turtuolių.
Vieno daikto (asmens) pakeitimo kitu reikšmę rodo:
1)
kilmininkas su prielinksniu namesto, pvz.: napisati pismo na
mesto matere parašyti laišką vietoj motinos;
2)
galininkas su prielinksniais za, v, pvz.: za predsednika je
prošnjo podpisala tajnica vietoj pirmininko prašymą pasirašė sekretorė,
plačati za brata mokėti už brolį (vietoj brolio), prevajati iz slovenščine v
litvanščino versti iš slovėnų kalbos į lietuvių kalbą, voda se spremeni v
led vanduo virsta ledu, dvom raste v obup abejonę keičia neviltis.
Prielinksniai taip pat vartojami įvairiuose nekintamuose junginiuose,
pvz.: obrniti se na predsednika kreiptis į prezidentą, bolan na jetrih
serga kepenų liga, piti na zdravje koga gerti į kieno sveikatą.
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3.10.

Jungtukas
Veznik

Jungtukas yra nekaitoma tarnybinė kalbos dalis, kuri jungia žodžius ir
sakinius.
Slovėnų kalboje, kaip ir lietuvių kalboje, jungtukai skirstomi:
 pagal sandarą – į vientisinius (enobesedni) ir sudėtinius
(večbesedni);
 pagal pozicijų kiekį sakinyje – į vieninius, arba vienviečius
(enodelni), ir nevieninius, arba nevienviečius (dvodelni); nevieniniai skiriami į kartojamuosius ir porinius, arba dvigubus;
 pagal paskirtį, t. y. pagal reiškiamus sintaksinius santykius, – į sujungiamuosius (priredni) ir prijungiamuosius (podredni).
Vi entisin iai ir su d ėtin iai j un gt u ka i
En ob es ed n i in v eč b es ed n i v ez n i k i
Vientisiniai jungtukai yra vienskiemeniai, pvz.: in ir, ter bei, pa o, da
kad, če jeigu, ko kai, ker nes, ir daugiaskiemeniai, pvz.: toda bet, ampak
bet, zato todėl, zakaj todėl, tako taip, vendar tačiau.
Sudėtiniai jungtukai sudaromi iš dviejų ar kelių žodžių, pvz.: medtem
ko tuo tarpu kai, kljub temu da nors ir, zato ker todėl, kad, potem ko po
to, kai, namesto da bi vietoj to, kad, brž ko vos, zato da tam, kad.
Vien in iai ir n evien in iai j u n gt u ka i
En od eln i in d vod eln i v ez n i k i
Vieniniai jungtukai eina tarp jungiamų dėmenų arba šliejasi prie vieno iš jų, pvz.: Vprašal je, zakaj nočem priti. Jis paklausė, kodėl nenoriu
ateiti. – Če ti je všeč, povej. Jeigu tau patinka, pasakyk.
Nevieninio jungtuko dalis eina prie kiekvieno jungiamo dėmens,
pvz.: Čim dlje čaka, tem bolj je nemiren. Kuo ilgiau laukia, tuo labiau
nerimauja. – Dobil je ne samo večerjo, ampak tudi prenočišče. Jis gavo
ne tik vakarienę, bet ir nakvynę.
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Pagal sudėtį nevieniniai jungtukai yra poriniai ir kartojamieji.
Poriniai jungtukai sudaryti iš dviejų skirtingos formos dalių, pvz.:
tako – kakor (kot) tiek – tiek, čim – tem kuo (juo) – tuo, ne samo –
ampak (marveč, temveč) tudi ne tik – bet ir, pvz.: S filmom so bili za
dovoljni tako gledalci kot tudi kritiki. Filmas patiko ir žiūrovams, ir
kritikams. – Čim dlje jo gleda, tem bolj mu je všeč. Kuo ilgiau į ją žiūri,
tuo labiau ji jam patinka. – Ne samo bratja, marveč tudi sestre. Ne tik
broliai, bet ir seserys. – On ne le dober, ampak tudi priden. Jis ne tik
geras, bet ir darbštus.
Kartojamieji jungtukai yra iš vienodų dalių, pvz.: ali – ali arba – arba,
bodisi – bodisi arba – arba, ne – ne nei – nei, niti – niti nei – nei, pvz.:
Ne zna ne brati ne pisati. Nemoka nei skaityti, nei rašyti. – Naj pride
bodisi jutri bodisi v torek. Tegul ateina arba rytoj, arba antradienį. – Ali
ne more ali noče, uči se ne. Arba nesugeba, arba nenori, bet nesimoko.

3 .1 0 .1 .

Su ju n giam i e ji i r p r i ju n gi am ie j i j ungtuka i
Pr ir ed n i in p od r ed n i v ez n i k i

Sujungiamieji jungtukai jungia sintaksiškai lygiaverčius dėmenis
(sakinio narius ir sakinius), pvz.: pisati in brati rašyti ir skaityti; Jaz
grem domov, ti pa v knjigarno. Aš einu namo, o tu – į knygyną. Prijungiamieji jungtukai jungia sintaksiškai nelygiaverčius dėmenis, kurių
vienas yra pagrindinis, kitas – šalutinis, pvz.: Odšel je, ker je moral.
Išėjo, nes privalėjo. – Poglej, ali imaš slovar. Pažiūrėk, ar turi žodyną.
Skirstymas į sujungiamuosius ir prijungiamuosius jungtukus yra
svarbus todėl, kad šie jungtukai žymi tam tikrą sintaksinio ryšio
pobūdį, nuo kurio priklauso žodžių tvarka sakinyje. Sudėtinio sakinio
šalutiniame sakinyje po prijungiamojo jungtuko eina veiksmažodžio
biti būti asmenuojamoji forma, pvz.: Rekel je, da je prišel prepozno.
Jis pasakė, kad atėjo per vėlai. Jeigu yra sangrąžinė dalelytė, tai ji
eina po jungtuko, pvz.: Rekel je, da se je vrnil v torek. Jis pasakė, kad
sugrįžo antradienį. Jeigu sakinyje yra veiksmažodžio biti būti formos,
prasidedančios raide s (visos esamojo laiko formos, išskyrus vienaskai144
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tos 3 asm. formą je yra) arba dalelytės bi, naj, tai po jungtuko eina šios
formos, o sangrąžinė dalelytė – po jų, pvz.:
Rekel sem, da smo se vrnili domov včeraj. Pasakiau, kad grįžome
namo vakar.
Ko bi se bil fant hotel učiti, bi bil šolo igraje izdelal. Jei vaikinas
būtų norėjęs mokytis, būtų baigęs mokyklą be vargo.
Jeigu sudėtinio sakinio antras sakinys turi sujungiamąjį jungtuką,
žodžio tvarka nesikeičia ir atitinka paprasto sakinio žodžio tvarką, pvz.:
Ne verjamem ti več, kajti včeraj si se mi zlagal. Netikiu tavimi, nes tu
man vakar pamelavai. Galima palyginti su žodžio tvarka po prijungiamojo jungtuko sakinyje Ne verjamem ti več, ker si se mi včeraj zlagal.
Netikiu tavimi, nes tu man vakar pamelavai.
Su j u n giam iej i j u n gtu ka i
Pr ir ed n i v ezn iki
Sujungiamieji jungtukai skirstomi į grupes:
  sudedamieji jungtukai (vezalni vezniki): in, ter, pa ir, pvz.: mož
in žena vyras ir žmona, blago modre, rdeče ter zelene barve au
diniai mėlynos, raudonos bei žalios spalvos, prinesi kruha pa
sira atnešk duonos ir sūrio;
  priešpriešiniai (protivni vezniki) jungtukai: vendar, ampak,
toda, ali, a, temveč, marveč (bet, tačiau); samo, le, le da (tik),
pvz.: Jaz delam, ti pa lenariš. Aš dirbu, o tu tinginiauji. – On
je še mlad, toda že siv. Jis dar jaunas, bet jau pražilęs. – Bil je
velik čudak, ali otroci se ga niso bali (pasen.). Jis buvo didelis
keistuolis, bet vaikai jo nebijojo. – Ta pot je sicer daljša, vendar
veliko lepša. Tas kelias yra ilgesnis, bet daug gražesnis. – Ne piše
za mladino, ampak za odrasle. Jis rašo ne jaunimui, bet suaugu
siesiems. – Lep je, ampak drag. Jis gražus, bet brangus. – To so
besede, a ne dejanja. Tai žodžiai, o ne veiksmai. – Ta novica je
ni pomirila, temveč še bolj vznemirila. Ši naujiena jos nenura
mino, tik dar labiau sujaudino. – Ona ga ne sliši, marveč strmi v
daljavo. Ji jo negirdi, ji žiūri į tolumą. – Je priden delavec, samo
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izkušnje mu manjkajo. Jis darbštus darbininkas, tik patirties jam
trūksta. – Govori lepo, le malo pretiho. Jis kalba gražiai, bet šiek
tiek per tyliai. – Naj gre, le bojim se, da bo prepozno. Tegul eina,
bet bijau, kad bus per vėlu;
  skiriamieji jungtukai (ločni vezniki): ali – ali, ali, bodisi – bo
disi, sicer – vendar, pvz.: Bila je v dvomih, ali naj me tika, ali
vika. Ji dvejojo, ar kreiptis į mane „tu“ ar „jūs“. – Bodisi star ali
mlad, vsak mora umreti. Senas ar jaunas, visi turi mirti. – Sicer
je še mlad, vendar zelo spreten. Nors jis dar jaunas, bet labai
apsukrus;
  aiškinamieji jungtukai (pojasnjevalni vezniki): to je, in sicer;
namreč, pvz.: Jana se je vrnila pozno, to je ob enajstih zvečer.
Jana grįžo vėlai, tai yra vienuoliktą valandą vakaro. – Govori
mo samo o poeziji, in sicer o slovenski. Mes kalbamės tik apie
poeziją, būtent apie slovėnų. – Važno je bilo začrtati splošno
smer, namreč oboroženo borbo za izgon okupatorja. Svarbu
buvo numatyti bendrą kryptį, tai yra ginkluotą kovą okupantams
išvyti;
  konsekutyviniai jungtukai (posledični ali sklepalni vezniki):
zato, torej, tako, pvz.: Do mesta je bilo dobre tri ure, zato smo
se zelo zgodaj odpravili na pot. Iki miesto buvo geros trys valan
dos (kelio), todėl iškeliavome labai anksti. – Mislim, torej sem.
Mąstau, vadinasi, esu. – Bil je lačen, in tako se je ustavil v go
stilni. Jis buvo alkanas ir todėl užsuko į užeigą;
  priežasties jungtukai (vzročni vezniki): zakaj, kajti, saj,
namreč, pvz.: Cenili so ga, zakaj bil je delaven in pošten. Jį
vertino, nes jis buvo darbštus ir doras. – Nobeden ne spi, kajti
napad pričakujejo vsak trenutek. Nė vienas nemiega, kadangi
laukiama užpuolimo kiekvieną akimirką. – Pa kaj bi ti pisal, saj
sam veš, kako je v ječi. Ką aš tau rašysiu, juk pats žinai, kaip yra
kalėjime. – Vseh se polašča nervoza: zdaj namreč gre za velike
stvari. Visus apima nerimas: juk kalbama apie svarbius dalykus.
Jungtukai zakaj, kajti dažniausiai vartojami slovėnų grožinėje
literatūroje;
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 atskirą grupę sudaro jungtukai, vadinami slovėniškai laipsniavimo jungtukais (stopnjevalni vezniki): ne – ne, niti – niti,
tako – kakor, pvz.: To stanje ni niti smrt, niti življenje. Tokia bū
sena – nei gyvenimas, nei mirtis. Lietuvių kalboje jie priskiriami
sudedamojo sujungimo jungtukų grupei.
Prij u n giam iej i j u n gtuka i
Pod r ed n i v ezn ik i
Prijungiamieji jungtukai vartojami sudėtiniuose prijungiamuosiuose
sakiniuose, Jie taip pat skirstomi į kelias grupes:
  laiko jungtukai (časovni vezniki): ko, kadar (kai), dokler kol,
odkar kai (nuo kurio laiko), preden vos, prej ko vos, brž ko vos,
komaj vos, toliko da vos, medtem ko kol, pvz.: O tem se pogovo
riva, ko se vrnem. Apie tai pakalbėsime, kai sugrįšiu. – Naj me
obišče, kadar hoče. Jis gali mane aplankyti, kai tik užsinorės. –
Kadar mačke ni doma, miši plešejo. Kol katės nėra namie,
pelės šoka. – Dokler smo imeli denar, smo kupovali knjige. Kol
turėjome pinigų, pirkome knygas. – Tri leta je že, odkar živi v
mestu. Jau treji metai, kai jis gyvena mieste. – Preden je odšla,
je zaprla okna. Prieš išeidama, ji uždarė langus. – Brž ko bo
mogoče, se vrne. Kai tik bus galima, iškart sugrįš. – Brž ko so
ladjo spravili v dok, so jo pregledali. Kai tik laivą pastatė į doką,
jį apžiūrėjo. – Komaj se je oženil, pa se že ločuje. Jis ką tik vedė,
o jau skiriasi. – Toliko da je spregovoril, že so mu zaploskali.
Vos tik jis tik prabilo, jam ėmė ploti. – Medtem ko ga oblači, mu
daje zadnje nasvete. Jį rengdama duoda jam paskutinius pata
rimus. Jungtukas kadar vartojamas kalbant apie pasikartojančią
situaciją, jungtukas ko – kalbant apie vienkartinį įvykį;
  priežasties jungtukai (vzročni vezniki): ker, ko (nes), pvz.: Ker
ga je doma zeblo, je šel v kavarno. Jis (nu)ėjo į kavinę, nes namie
jam buvo šalta. – Ne more brati, ko pa nima očal pri sebi. Jis
negali skaityti, nes neturi pasiėmęs akinių;
  nuolaidos jungtukai (dopustni vezniki): čeprav, četudi, najsi,
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naj tudi, da, dasi (nors), pvz.: Večerja nama ni teknila, čeprav je
bila izvrstna. Vakarienė mums buvo neskani, nors ji buvo puiki. –
Pridemo, četudi bo deževalo. Ateisime, net jeigu ir lis. – Vino
je zdravo, četudi malo kislo. Vynas yra geras, nors ir šiek tiek
rūgštus. – Vsak dan gre na sprehod, najsi še tako lije. Kiekvieną
dieną eina pasivaikščioti, kad ir labai lytų. – Trepeče, da sam ne
ve zakaj. Dreba, nors pats nežino kodėl. – Ko bi tudi imel denar,
tebi ne bi dal. Net jei ir turėčiau pinigų, tau jų neduočiau. – Dasi
ga mrazi, mu stopa pot na čelo. Nors jam šalta, jis prakaituoja;
  sąlygos jungtukai (pogojni vezniki): če, ko, da, samo (le) da
(jeigu), pvz.: Če si lačen, ti dam kruha. Jeigu esi alkanas, tau
duosiu duonos. – Prav rad bi ti posodil, ko bi imel toliko. Mie
lai paskolinčiau tau pinigų, jei tiek turėčiau. – Vse bi bilo lahko
drugače, da nisem bila tako lahkomiselna. Viskas galėjo būti vi
sai kitaip, jei nebūčiau buvusi tokia lengvabūdė. – Takoj pridem,
samo da se oblečem. Tuoj (pat) ateisiu, tik apsirengsiu;
  tikslo jungtukai (namembni vezniki): (zato), da bi (tam, kad),
pvz.: Prišel sem (zato), da bi vam pomagal pri delu. Atėjau padė
ti jums dirbti. Lietuvių kalba šios jungtukų rūšies neskiria;
  lyginamieji jungtukai (primerjalni jungtukai): kot, kakor, ko,
kakor – tako, kolikor – toliko, čim – tem, pvz.: Pridelek je slabši,
kot smo pričakovali. Derlius yra blogesnis, nei tikėjomės. – Zgodilo
se bo tako, kot si naročil. Bus taip, kaip užsakei. – Ni tako močen,
kot sem mislil. Jis nėra toks stiprus, kaip aš maniau. – Ona dela
tako, kakor delajo druge. Ji daro taip, kaip daro kitos. – Predstava
je trajala toliko časa, kakor sem mislil. Spektaklis tęsėsi tiek laiko,
kiek ir maniau. – Kakor se dolina širi, tako je bolj naseljena. Kuo
didesnis slėnis, tuo daugiau gyvena žmonių. – Kolikor glav, toliko
misli. Kiek galvų, tiek minčių. – Kolikor več ima, toliko bolj sko
pari kuo daugiau turi, tuo daugiau nori;
  pasekmės jungtukai (posledični vezniki): da, tako da, toliko da,
pvz.: Zavriskal je, da je odmevalo od bregov. Sušuko taip, kad
aidėjo krantai. – Grdo piše, tako da njegove pisave ni mogoče
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brati. Negražiai rašo, kad net negalima perskaityti. – Toliko se je
učil, da je zbolel. Tiek daug mokėsi, kad susirgo.

Dalelytė
Členek

3.11.

Dalelytės – nekaitomi žodžiai, teikiantys kitiems žodžiams, žodžių
junginiams ir sakiniams papildomų reikšminių, modalinių ar emocinių
atspalvių. Jie reiškia įvairius minties subtilumus, padeda argumentuoti, įtikinti, sudominti pašnekovą, suteikia emocionalumo, gyvumo,
išraiškingumo, pvz.: Samo Janez bere. Tik Janezas skaito. – Breda
bo gotovo prišla. Breda būtinai ateis. – Najbrž si lačen in utrujen.
Greičiausiai esi alkanas ir pavargęs. – Si zadovoljen, a ne? Esi pa
tenkintas, ar ne? – Spet dežuje. Vėl lyja. – Da mi izgineš spred oči!
Dink man iš akių!
Dalelytė nėra savarankiška sakinio dalis. Slovėnų kalboje, kaip ir
lietuvių kalboje, kai kuriais atvejais dalelytės gali pavaduoti ar atstoti
sakinio dalį arba visą sakinį, pvz.: A greš danes na univerzo? – Ja. / Ne.
Ar eisi šiandien į universitetą? – Taip. / Ne.
Slovėnų kalboje gausu dalelyčių. Pagal kilmę dalelytės skirstomos
į pirmines ir antrines. Pirminės yra trumpos vienskiemenės dalelytės,
pvz.: ali ar, no na, pa gi, saj juk, naj tegu(l), le nagi, že jau, še dar. Jų
kilmę nustatyti yra gana sunku, kartais tiesiog net ir neįmanoma.
Antrinės dalelytės gali būti vienskiemenės ir daugiaskiemenės. Jų
kilmę galima tik spėti. Iš daiktavardžio ir jungtuko atsirado dalelytė
resda < res (je), da ... iš tiesų; iš prielinksnio ir būdvardžio – dalelytė
domala < do malega beveik; iš veiksmažodžių asmenuojamųjų formų –
dalelytės dej < daj (veiksmažodžio dajati liepiamosios nuosakos forma) nagi, baje neva < baje (veiksmažodžio bajati sakyti išlikusi forma); iš veiksmažodžių formų ir jungtuko – dalelytės seveda < se ve,
da... žinoma, morda < more (biti), da... turbūt; iš įvardžių samplaikos –
dalelytė vseeno < vse (je) eno vis vien.
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Dalelytės įprastai jungiasi su dalelytėmis ir su kitais žodžiais, pvz.:
kajpak < kaj pak kurgi ne, kakopak < kako pak be abejo; skorajda <
skoraj da beveik.
Kai kurios dalelytės savo forma homonimiškos kitoms kalbos dalims. Pavyzdžiui, dalelytė da taip savo forma atitinka jungtuką da kad,
o dalelytė zdaj tai; tuoj (pvz.: zdaj tu zdaj tam tai čia, tai ten; zdaj zdaj
tučtuojau) – prieveiksmį zdaj dabar (pvz.: zdaj grem domov dabar einu
namo). Tam tikrais atvejais kai kurios kitos kalbos dalys atlieka dalelyčių
funkcijas, pvz., veiksmažodžiai recimo sakykim, vzemimo pavyzdžiui,
plg. veiksmažodžius sakiniuose Recimo hvala očetu. Pasakykime ačiū
tėvui. – Vzemimo še mleka Paimkime dar pieno ir dalelytes sakiniuose
Recimo si pameten. Sakykim, esi protingas; – Vzemimo današnjo nalo
go Pavyzdžiui, šios dienos užduotis.
Dalelyč ių gru p ės
Vr ste č len kov
Pagal reikšmę dalelytės skirstomos į klausiamąsias, neigiamąsias,
tvirtinamąsias, abejojamąsias, pabrėžiamąsias, tikslinamąsias, išskiriamąsias, geidžiamąsias, skatinamąsias, jausmines. Dalelyčių klasifikavimas nėra lengvas dėl pačių dalelyčių reikšmės neapibrėžtumo ir
konteksto. Kai kurios dalelytės priklauso ne vienai, o kelioms grupėms.
Sunku skirti pabrėžiamąsias, tikslinamąsias ir išskiriamąsias dalelytes.
Klausiamąsias ir abejojamąsias dalelytes galima sujungti, tačiau galima
laikyti ir atskiromis grupėmis.
Slovėnų gramatikoje skiriamos tokios dalelyčių grupės:
  klausiamosios dalelytės (vprašalni členki): ali ar, če ar, a ar,
kaj ar ne, mar nejaugi, pvz.: Ali si me videl? Ar matei mane? – A
si bil doma? Ar buvai namie? – Če boš zvečer doma? Ar vakare
būsi namie? – Kaj, ti si še zmeraj tu? Ką, tu vis dar čia? – Mar
res ga ne poznaš? Nejaugi iš tikrųjų jo nepažįsti? Dalelytės ali,
če ir a turi tą pačią reikšmę; pirmoji vartojama bendrinėje, oficialiojoje, kalboje, kitos dvi būdingos šnekamajai kalbai;
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  neigiamosios dalelytės (členki zanikanja): ne ne, nikar (jokiu
būdu) ne, niti (ne) nė, pvz.: Ne hodi ven po tem vremenu. Neik
laukan tokiu oru. – Nikar obupati. Neprarask vilties. – Le nikar
te se čuditi. Tik nesistebėkite. – Si utrujen, kajne? – Niti ne, sem
vajen hoje. Pavargai, ar ne? – Visai ne, aš pratęs vaikščioti. –
Na nebu ni niti oblačka. Danguje nėra nė debesėlio. Slovėnų
kalboje neigiamosios dalelytės visada rašomos atskirai. Jos taip
pat gali būti rašomos su veiksmažodžiais (žr. anksčiau pateiktus
pavyzdžius);
  tvirtinamosios dalelytės (členki potrjevanja / soglasja):
da / ja taip, seveda / seve žinoma (aišku), zares tikrai, gotovo
be abejo, v resnici iš tikrųjų, pvz.: Lepo je, zares! Gražu, iš
tikrųjų!Tvitinamosios dalelytės dažnai vartojamos dialoguose,
pvz.:
– Si pripravljen? – Da. Pasiruošęs? – Taip.
– Je to vaš sin? – Ja. Ar čia jūsų sūnus? – Taip.
– Ali greš z menoj? – Seveda, grem. Ar eini su manim? – Žinoma,
einu.
– Ali mi boste naredili okvir do jutri? – Zagotovo. Ar padarysite
rėmus iki rytojaus? – Be abejo.
PASTABA. Slovėnų kalboje dalelytė da beveik nevartojama, kartais ji vartojama
grožinėje literatūroje.

 abejojamosios dalelytės: a) galimybės (členki možnosti): morda
galbūt, mogoče galbūt, morebiti turbūt, najbrž tikriausiai, pvz.:
Zvečer se morda vidiva. Galbūt vakare pasimatysime –Mogoče
pa on to ve. O gal jis tai žino. – Povedala je vse, morebiti še več,
kakor je treba. Ji pasakė viską, gal net daugiau, negu reikia. –
Podobnih primerov je najbrž še veliko. Panašių pavyzdžių turbūt
yra dar daug; b) nuomonės (členki mnenja): menda turbūt, češ,
baje neva, pvz.: Nocoj se menda še ne vrnejo. Šįvakar jie turbūt
dar nesugrįš. – Zamahne z roko, češ da ni nič. Numojo ran
ka, neva nieko tokio. – Baje so zelo bogati. Kalbama, kad jie
labai turtingi; c) pripažinimo (členki zadržka): pravzaprav iš
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tiesų, pač gi, mat, saj juk, sicer šiaip jau, resda tiesą sakant, pvz.:
Pravzaprav ne poznam tega fanta. Iš tiesų, nepažįstu to vaikino;
  pabrėžiamosios dalelytės (poudarni členki): ravno kaip tik,
vendar juk, posebno ypač, predvsem visų pirma, zlasti ypač, le
tik (gi), celo net, pa gi, pač kad (gi), kar gi, pvz.: Ravno tega go
spoda sem iskal. Ieškojau kaip tik šio pono. – Saj sem ti dal knji
go. Juk aš tau daviau knygą. – Priporočajo sončenje, zlasti ob
morju. Rekomenduojama degintis saulėje, ypač prie jūros. – To
je vendar velik uspeh. Tai juk didelis laimėjimas. – Izvoz je celo
večji od lanskega. Eksportas yra net didesnis negu praėjusiais
metais. – Kam pa kam, bratec. Kurgi, kur, brolau. Kriv je, to se
pač ne da tajiti. Jis kaltas, juk to nepaslėpsi;
  išskiriamosios dalelytės (izvzemalni členki): le tik, samo
tik, edino vien, vsaj bent, kar net(gi), pvz.: Vzemi, pa le en kos.
Imk, bet tik vieną gabaliuką. – Imam samo eno jabolko. Turiu
tik vieną obuolį. – Edino vi nas lahko rešite. Tik jūs galite mus
išgelbėti. – Vsaj enkrat na leto bi se lahko oglasil. Galėtų pasi
rodyti bent vieną kartą per metus. – Čakati je moral kar pet ur.
Jis turėjo laukti net penkias valandas;
  tikslinamosios dalelytės (presojevalni členki): blizu maždaug
(apie), približno daugmaž, skoraj beveik (kone), domala beveik,
malodane mažne (kone), spet vėl, še dar, že jau, komaj vos, kar
tiesiog, pvz.: Tehta blizu dve kili. Sveria apie du kilogramus. –
Od takrat je minilo približno deset let. Nuo tada praėjo maždaug
dešimt metų. – Breme komaj nosi. Vos paneša naštą. – Dvorana
je skoraj prazna. Salė beveik tuščia. – Njen obraz je bil resen,
skoraj žalosten. Jos veidas buvo rimtas, beveik liūdnas. – Do
mala vsi so tukaj. Beveik visi yra čia. – Malodane vsi so proti.
Beveik (kone) visi yra prieš. – Spet sem tukaj. Vėl aš čia. – Bil
je še dan, a v gozdu je bilo že temno. Dar buvo diena, o miške
jau buvo tamsu. – Mnenje je spremenil kar čez noč. Nuomonę
pakeitė tiesiog per naktį.
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 kaip atskira grupė slovėnų kalboje yra pridedamųjų dalelyčių
grupė: tudi dar (irgi), prav tako taip pat, takisto taip pat, poleg
tega prie to (be to), vključno imtinai, pvz.: Ona je tudi pametna.
Taip pat ji yra protinga;
  geidžiamosios ir skatinamosios dalelytės (spodbujalni
členki): naj tegu(l), no na, kar nagi, res tikrai, da kad, samo tik,
pvz.: Vse naj ostane, kakor je. Viskas telieka, kaip yra. – No,
le pojdi. Na, eik jau. – Kar brez skrbi bodi. Nagi, nesirūpink.
– Kar vstopite. Nagi, įeikite. Samo poglejte, kako je lepo. Tik
pažiūrėkite, kaip gražu.
  jausminių dalelyčių (členki čustvovanja) grupė: žal gaila, do
bro gerai, hvala bogu ačiū Dievui, pvz.: Žal je tako. Gaila, bet
taip yra. – Dobro, da sem znal. Gerai, kad aš žinojau.

3.12.

Jaustukas ir ištiktukas
Medmet

Slovėnų kalboje jaustukai ir ištiktukai sudaro vieną kalbos dalį. Tai
dažniausiai nekaitomi žodžiai, rodantys žmogaus emocines reakcijas,
valios aktus ar paskatas, pvz.: Oh, nič novega ni povedal. Och, nieko
naujo (jis) nepasakė. – Jav, pozdravil me je! Oi, jis su manimi pasi
sveikino! – Dej, povej mu to. Na, pasakyk jam tai. Jie gali eiti sakiniu,
pvz.: Joj! Prestrašil si me! Oi! Išgąsdinai mane! – Dober večer! Labas
vakaras! – Hvala lepa. Labai ačiū.
Pagal kilmę jaustukai skirstomi į neišvestinius ir išvestinius.
Neišvestiniai jaustukai būna trumpi, pvz.: a, o, e, i, u, uh, aj, oj, ha, joj,
juj, hej, mhm, hoja hoj, fej. Jie gali sudaryti samplaikas, pvz.: juhej,
ajej, juhuhu, ohoho, oja, olala, uhuhu.
Išvestiniai jaustukai atsirado iš kitų kalbos dalių žodžių junginių,
pvz.: ježešmarija Jėzau Marija, za vraga po velnių, zaboga dėl Dievo,
bogdaj duok Dieve, madonca Švenčiausioji Mergele. Kartais jie sudaro
visą sakinį, pvz.: Hudič naj ga vzame! Velniai rautų!
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Sveikinimosi, linkėjimų jaustukai yra išvestiniai, pvz.: dober dan
laba diena, dober večer labas vakaras, zdravo sveikas (sveika), čiao
sveikas (arba iki), lahko noč labanakt, dober tek gero apetito, na svi
denje iki pasimatymo, adijo viso labo, zbogom sudiev, srečno laimingai,
lep pozdrav linkėjimai, prosim prašom, hvala! ačiū!
Pagal reikšmę jaustukai ir ištiktukai skirstomi į tris grupes:
1)
reiškiantys jausmus ir pojūčius (razpoloženjski medme
ti), pvz.: oh, eh, oj, joj prejoj, hoja, ehej, jojmine;
2)
reiškiantys valią, norą (velelni medmeti), pvz.: pst ss, dej
na, hajdi, marš marš, alo alio, hura valio, juriš pirmyn, čaki pala;
3)
pamėgdžiojantys gamtos garsus (posnemovalni arba ono
matopejski medmeti), pvz.: bim bam din dan, hovhov au au, kikiriki
kakariekū, kokodak (kokodajs) kut kuda.
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