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Samplaikų kiek kartų, kuo metu vartosena: 
sintaksinė neapibrėžtumo laike raiška

16–17 a. lietuviškuose raštuose su neapibrėžtumu laike susijusiuose kontekstuose buvo vartojami ne 
vien tik prijungiamieji sakiniai su bendrosios laiko reikšmės jungiamaisiais žodžiais kad, kada, kaip, bet ir laiko 
sakiniai su specialiai neapibrėžtumą ir atsitiktinumą išryškinančiais žodžiais kiek kartų, kuo metu. Šiems laiko 
sakiniams būdinga speciali – neapibrėžtumo ir tikėtinos veiksmo galimybės (plg. Kortmann, 1997) reikšmė. 
nurodyto laikotarpio raštuose laiko sakiniai su jungiamuoju žodžiu kiek kartų gana reti, bet šio tipo sakinių esama 
Wolfenbüttelio postilėje (1573), Jono Bretkūno Postilėje (1591), Mikalojaus daukšos Postilėje (1599) ir Konstantino 
Sirvydo Punktuose sakymų (i - 1629, ii – 1642). Šiuose pamokslų rinkiniuose laiko sakiniai su kiek kartų dažniausiai 
vartojami nusakant 1 Kor 11,25 ir/ar 26 eilutes, plg.:

tai darrikite kiek kartụ walgiſite ir gierſite ant atminima mana WP 284r9

Tatai dariket / kiek kartu ta gerſite / ant mana atminimo. BP i 3592

ir

Kiek kartu walgiſite donụ tụ ir iſch kelika gerſite. ſmertị weßpates ‹←ſ› ſakiſite ik attais. WP 130v13 

Kiek kartu tieg wálgiſite duonu tu / ir kupku gierſite / ſmerti Wießpates ápſákiſite. PS ii 8425-26

i lekroć będziećie ten chleb iedli / y kielich pili śmierć Pańʃką będziećie opowiadali.  PS ii 8425-26

Laiko sakinių su jungiamuoju žodžiu kuometu esama Bretkūno ir Sirvydo parengtuose pamoksluose. Persakant 
Šventojo rašto eilutes sakiniai su kuometu buvo vartojami Baltramiejaus Vilento Euangelijose bei Epiſtolose (1579), 
bet šio jungiamojo žodžio atsisakyta Bretkūno Postilėje. Šiame šaltinyje laiko neapibrėžtumo raiškai pasirenkami 
sakiniai su jungiamuoju žodžiu kada (plg., pavyzdžiui, Lk 8,13 eilutės raišką sakiniais Tie potam kurie ant ůląs / tie 
jra / kurie kůmetu iſchgirſt prighima ſu linxſmibe ßodi Vee 3723ir Potam kuri ant olos / tie ira / kurie kadaiſchgirſt 
/ prijm / ſu linſkmibe ßodi BP i 2414) arba bejungtukiai dalyviniai sakiniai (plg. Lk 8,5 eilutės raišką sakiniais Iſcheia 
ſeieges ſſetu ſieklas ſawa / a kůmetu ſſeÿa nekuri půle pas kiele / ir buwa paminta Vee 374ir Iſcheia ſæiæias Sætu 
ſekeli ſawa / ir ſeiant iam nekuri pole pas klair ir tapa paminta BP i 239(238)7).

Pranešime detaliau bus aptariama laiko sakinių su kiek kartų ir kuo metu raiškos ypatybės įvairiuose 16–17 a. 
lietuviškuose raštuose bei šio semantinio modelio laiko sakinių atitikmenys dabartinėje lietuvių kalboje. 


