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KALBŲ GRUPĖS 



SEMITŲ KALBOS 

RYTŲ GRUPĖS VAKARŲ GRUPĖS 

CHALDĖJŲ 

ŠEIMA 

ASIRŲ 

DIALEKTAS 

BABILONIEČIŲ 

DIALEKTAS 
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GRUPĖS 
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PIETŲ 

ARABŲ 



ŠIAURĖS GRUPĖS 

ARAMĖJŲ ŠEIMA 

VAKARŲ RYTŲ 

KANAANIEČIŲ ŠEIMA 

Proto-finikiečių dialektas 



VAKARŲ 

ARAMĖJŲ-BIBLINĖ 

KALBA 

ARAMĖJŲ-EGIPTIEČIŲ 

KALBA 

Palmyriečių 

Targumų ir 

palestiniečių 

Talmudo 

Samariečių Dabartiniai 

dialektai 



RYTŲ 

ARAMĖJŲ 

BIBLINĖ KALBA 
MANDĖJŲ DABARTINIAI 

DIALEKTAI 



Proto-finikiečių dialektas 

Finikiečių 

Moabitų Madianitų 

Idumėjų 

Hebrajų 

Prieš Babilonijos 

nelaisvę 

Po Babilonijos 

nelaisvės 

Dabartinė 

hebrajų kalba 



HEBRAJŲ ALFABETAS 



ALFABETAS 

ŽENKLAS PERRAŠA PAVADINIMAS TARIMAS 

a ’ Alef - 

B B Bet B 

b B V 

g  G G  G Gimel G 

d  D D  D Dalet D 

h H He H 

w V Vav V 

z Z Zajin Z 

x H Chet CH 



ALFABETAS 

ŽENKLAS PERRAŠA PAVADINIMAS TARIMAS 

j T Tet T 

y J Jod J 

K   & K Kaf K 

k   $ K H (CH) 

l L Lamed L 

m   ~ M Mem M 

n   ! N Nun N 

s S Samek S 

[ ‘ Ajin - 



ALFABETAS 

ŽENKLAS PERRAŠA PAVADINIMAS TARIMAS 

P P Pe P 

p  @ P F 

c   # S Sade C (TS) 

q Q Qof K (Q) 

r R Reš R 

f Ś Sin S 

v Š Šin Š 

T T Tav T 

t T Th 



ALFABETAS 

ŽENKLAS PAVADINIMAS REIKŠMĖ VERTĖ 

a Alef Jautis 1 

B Bet Namas 2 

b 

g Gimel Kupranugaris 3 

d Dalet Vartai 4 

h He Skylė 5 

w Vav Vinis 6 

z Zajin Ginklas 7 

x Chet Tvora 8 



ALFABETAS 

ŽENKLAS PAVADINIMAS REIKŠMĖ VERTĖ 

j Tet Maišas 9 

y Jod Ranka 10 

K Kaf Delnas 20 

k 

l Lamed Akstinas 30 

m Mem Vanduo 40 

n Nun Žuvis 50 

s Samek Ramstis 60 

[ Ajin Akis 70 



ALFABETAS 

ŽENKLAS PAVADINIMAS REIKŠMĖ VERTĖ 

P Pe Burna 80 

p 

c Sade Kablys 90 

q Qof Adatos skylė 100 

r Reš Galva 200 

f Sin Dantis 300 

v Šin Dantis ” 

T Tav Ženklas 400 

t 



ALFABETAS 

Hebrajų kalboje balsių ženklai yra saviti: 

 

1. balsę – a – dažnai pavaduoja raidė a 

2. balsę – i – dažnai pavaduoja raidė y 

3. balsę – u – dažnai pavaduoja raidė w 
 

Pavyzdys: 

• var (raš) – vargšas. 

• ~yf (sim) – dėti. 

• !wl (lun) – nakvoti. 

 
 

 

 

 

 



ALFABETAS 

Dažnai a y w pavaduoja balses – e – ir – o –. 

 

Pavyzdys: 

• tac (set) – išeiti. 

• !yb (ben) – tarp. 

• !ac (son) – avis. 

• ~wy (jom) – diena. 

 

 

 

 



ALFABETAS 

Taip pat raidė h žodžio gale pavaduoja balsę – a – . 

Pavyzdys: 

• hlg (galah) – atidengė. 

 

Tokiu būdu a y w h yra vadinamos pusbalsėmis arba balsių 

vaduotojomis (mater lectionis). 

 

Laikui bėgant buvo sugalvoti ir kiti ženklai reikšti balses:  

– a –, – e –, – i – ,– o –, – u –.  

 

Šie ženklai dažniausiai rašomi raidės apačioje ir žymi kokia balsė seka 
po pažymėtos raidės. 



ALFABETAS 

ŽENKLAS PAVADINIMAS TARIMAS 

B' qames Ā 

B; patah Ă 

B] hatep patah A 

Be sere Ē 

B, segol Ĕ 

B/ hatep segol E 



ALFABETAS 

ŽENKLAS PAVADINIMAS TARIMAS 

Bi hireq Ĭ 

yBi hireq-yod Ī 

Bo holem Ō 

AB holem-vav Ŏ 

Bu qibbus Ŭ 

WB šureq Ū 



ALFABETAS 

1. Qames (B') nekirčiuotame ir uždarame skiemenyje (baigiama 

priebalsiu) tariama – o – ir vadinama qames hatup. 
 

Pavyzdys: 

rK"+Kih;-lk'B. (bekol-hakikor) – visame regione (Pr 19, 17). 

 

• Nekirčiuotame ir uždarame skiemenyje kai po to ženklo seka šəva 

quiescens (nebyli). 
 

Pavyzdys: 

hm'_k.x' (hokmah) – išmintis (Iš 28, 3).  

 

 



ALFABETAS 

• Nekirčiuotame ir uždarame skiemenyje kai po to ženklo seka 

priebalsė su dageš forte. 
 

Pavyzdys:  

ynINEÜx' ~yhi’l {a/ ynINEÜx' (honneni Elohim honneni) – pasigailėk manęs, 

Dieve, pasigailėk manęs (Ps 57, 2). 
 

• Nekirčiuotame ir uždarame skiemenyje kai po ženklo seka maqqep. 

Kada kečiasi kirtis arba tas ženklas atsirado iš holem ar šureq. 
 

Pavyzdys: 

-lK' (kol) – visas (Pr 1, 21). ~q'Y"ïw: (vajjaqom) – ir pakilo, atsistojo (4, 8) 



ALFABETAS 

• Nekirčiuotame ir uždarame skiemenyje kai po ženklo seka qames 
hatup ar hatep qames. 

 

Pavyzdys: 

Alê[\P' (poolo) – jo darbas (Įst 32, 4).  

yrIx\B' (bohori) – degdamas pykčiu  (Iš 11, 8). 
 

2. Qames (B ') tariama kaip – a –  atvirame skiemenyje. 
 

Pavyzdys: 

ljeªq' (qatal) – nužudė (Dn 5, 19). 



ALFABETAS 

• Qames (B ') tariama kaip – a – kirčiuotame uždarame skiemenyje. 

 

Pavyzdys: 

hM'l'… (lammah) – kodėl (Pr 4, 6). 

 

3. Patah (B ;) furtivum naudojama su priebalsėmis [, x, h kada jos 

rašomos žodžio gale. Tariama prieš šias priebalses kaip trumpa – a – 

jungiant su balse kuri sudaro dvibalsį. 
 

Pavyzdys: 

x:Wrå (ruah) – dvasia (Iš 28, 3). x;nO (noah) – Nojus (Pr 8, 1). 

 

 



ŽENKLAI 

Dageš – taškas priebalsės viduryje. 

• Dageš lene – kada priebalsės t, p, k, d, g, b (mnemotechninės: 

BeGaD KePaT) tariamos uždaru (suspaustu) būdu.  
 

– B = b, K = k, P = p. 

– b = v, k = h, p = f. 

 

• Dageš forte – žymi priebalsės padvigubinimą (ilgumą).  

– Išimtis: [, x, h, a ir r niekada neturi dageš ženklo. 

 

 
 



Šəva 

Šəva simplex Šəva compositum 

Šəva quiescens Šəva mobile 



ŽENKLAI 

Šəva – redukcija turi keletą ypatumų. 
 

• Šəva simplex – žymima dviem taškais priebalsės apačioje, kuri 

neturi balsės. 
 

– Šəva mobile – žymi trumpą balsę panašią į – e –. 
 

Pavyzdys: 

~yrIøb'D> (dəbarim) – žodžiai (Iš 4, 10). 

Wll.h;( (haləlu) – šlovinkite (Ps 104, 35). 

tyrIêB. (bərit) – sandora (Pr 9, 13). 



ŽENKLAI 

Šəva mobile tariama, kada rašoma po priebalse: 
 

o padvigubinta 

o žodžio pradžioje 

o esant skiemeniui žodžio viduryje 

o seka po ilgos balsės 

o seka po priebalsės su šəva 
 

– Šəva quiescens – ne tariama, todėl ji ir ne transliteruojama. 

o po trumpos balsės, seka priebalsė su šəva 

o po paskutine žodžio priebalse $ 
 



ŽENKLAI 

• Šəva compositum – sudaro šəva simplex ir trumpa balsė. Labai 

dažnai vietoj šəva mobile žymima šəva compositum po [, x, h, a 

priebalsių. 
 

Pavyzdys: 

hatep patah: yrIåa] (’ari) – liūtas (Pat 22, 13). 

hatep segol: rmoða/ (’emor) – kalbėk (Pr 45, 17). 

hatep qames: ynIï[\ (‘oni) – engimas (Iš 3, 7). 

 

 

 



ŽENKLAI 

• Mappiq – atitinka ženklą dageš. Tačiau jis naudojamas tik su 

priebalse h, kuri rašoma žodžio gale nurodant, kad ji yra pilnoji 

priebalsė, o ne mater lectionis. 
 

Pavyzdys: 

hs'(Ws (susah) – kumelė. 

hs'(Ws (susah) – jos arklys (su mappiq). 



ŽENKLAI 

• Maqqep – grafinis ženklas jungiantis du žodžius. Žodžio kirtis 

pereina ant antro žodžio. 
 

Pavyzdys: 

~h'_r"b.a;-!B, (ben-abraham) – Abraomo sūnus (Pr 25, 12). 

~d"ªa'÷-!B,-l[; (al-ben-adam) – ant žmogaus sūnaus (Ps 80, 18). 

 



SKIEMUO 

• Atvirasis skiemuo:  

– priebalsė + balsė. 
 

Pavyzdys: 

B', Be, AB, WB 
• Uždarasis skiemuo: 

– priebalsė + balsė +priebalsė. 
 

Pavyzdys: 

rB', !Be, zAB, rWB 

 



SKIEMUO 

• Aštrusis skiemuo: 

– uždarasis skiemuo kuris baigiasi priebalse su dageš forte. 
 

Pavyzdys: 

lJiäq; (qat-til) – nužudė (Dn 3, 22). 

yTit;’n " (natat-ti) – duodu (Pr 1, 29). 



ĮVARDIS 



Įvardis 

Asmeniniai įvardžiai 
 

Hebrajų kalboje asmeniniai įvardžiai gali būti dvejopi:  

• turintys atskiras formas. 

• išreiškiami priesagos (sufikso) pagalba. 



Įvardis 

Vienaskaita: 

 

1 ykiAna' / ynIa]  na 

2 m hT'a;  
2 f T.a;  Ta; 
3 m aWh  
3 f ayhi  h 



Įvardis 

Daugiskaita: 

 

1 Wnx.n:a]  
2 m ~T,a;  
2 f hn"Tea; / ! T,ea;  
3 m hM'he / ~he  
3 f hN"he (!he) 



Įvardis 

Parodomieji įvardžiai 
 

Kuomet parodomasis įvardis pakeičiamas sakinio veiksniu tada jis 
rašomas prieš daiktavardį ir niekada neturi artikelio. 

 

Pavyzdys: 

vyaiÛ hz<  (zeh  ’iš) – tas yra vyras. 

Kuomet parodomasis įvardis naudojamas kaip pažyminys tada jis 
rašomas po daiktavardžio. Jei daiktavardis yra su artikeliu tuomet ir 
parodomasis įvardis naudojamas su artikeliu. 

 

Pavyzdys: 

taoZh; hV'aih' (ha’iššah  hazzo’t) – ta yra moteris. 



Įvardis 

vienaskaita 3 m hz<  tas 

3 f tazO ta 

daugiskaita 3 m, f hL,ae…  tie, tos 



Įvardis 

Santykinis įvardis 
 

Hebrajų kalboje santykinis įvardis yra vienas ir nekaitomas.  
 

Pavyzdys: 

~yhiÞl{a/ ar"îB'-rv,a] (’ašer-bara’ ’elohim) – kurį sukūrė Dievas (Pr 

2, 3). 
 

Kartais santykinis įvardis sutinkamas v, formoje, kuri reikalauja 

sekančioje raidėje dageš forte. 



Įvardis 

Kada santykinis įvardis (rv,a]) jungiamas su prielinksniu, keičiasi 

žodžio reikšmė. 
 

Pavyzdys: 

rv,a]     +   B.   →  rv<ïa]B;   =  todėl, kadangi. 

rv,a]     +   K.   →  rv,’a ]K;   =  kaip, kai. 



Įvardis 

Klausiamieji įvardžiai 
 

• Klausiamieji įvardžiai kuriais klausiama apie asmenį naudojami 

žodeliu: ymi… . 
 

• Klausiamieji įvardžiai kuriais klausiama apie daiktą (bendrą reiškinį 

ar ypatybę) naudojami žodeliais: hm,ä arba hm'ä. 

 



Įvardis 

hm'ä dažniausiai naudojamas formoje su maqqep -hm; o sekanti 

priebalsė įgauna dageš forte. 
 

Pavyzdys: 

taZOæ-hm; (mah-zzo’t) – kas (tai yra per dalykas)? (Pr 3, 13). 

Kai po hm'ä rašomos raidės h, x, arba [, (ypatingai kai po šių raidžių 

yra qames) tada klausiamasis įvardis gali pakeisti balsės ženklą į 

segol – hm,ä. 
 

Pavyzdys: 

t'yfi_[' hm,ä (meh ‘aśita) – ką padarei? (Pr 4, 10). 



Įvardis 

Retai galinė h asimiliuojasi su -hm; į sekantį žodį. 

 

Pavyzdys: 

hZ<m; (mazzeh) – kas tai (yra)? (Iš 4, 2). ÎhZ<å-hm;Ð 

hm'ä junginyje su prielinksniu: 

 

Pavyzdys: 

hm'ä   +   B.  → hM'îB; (hM,äB;)   =  kaip, iš ko (Pr 15, 8; Iš 22, 26). 

hm'ä   +   l. → hM'l'… (hm'Ûl')  =  kodėl (Pr 4, 6; 12, 9). 



Įvardis 

Kai po klausiamojo įvardžio hm'ä seka būdvardis, dažnai įgyja 

šauksmininko prasmę. 
 

Pavyzdys: 

^m.viâ ryDIäa;-hm'( (mah-addir šimka) – koks didingas tavo vardas (Ps 8, 

2). 



ARTIKELIS 



ARTIKELIS 

Hebrajų kalboje daiktavardis, būdvardis ir įvardis gali būti apibrėžtas 
arba neapibrėžtas. Apibrėžtos kalbos dalys naudojamos su artikeliu. 
Jis visada naudojamas žodžio pradžioje. Dažniausiai  artikelis turi 

formą h; o po jo sekanti raidė įgauna dageš forte. 
 

Pavyzdys: 

%l,m,ä    +    h;  →    %l,M,h; (ham-melek) – tas karalius (Pr 14, 18). 

Kada pirma raidė yra viena iš šių: t, p, k, d, g, b (BeGaD KePaT) 

su dageš lene, tuomet artikelio dėka įgauna dageš forte. 
 

Pavyzdys: 

rb'D'     +   h;   →   rb'D'h; (had-dabar) – tas žodis (Pr 20, 10). 



ARTIKELIS 

Kai daiktavardžio pirmoji raidė yra [, x, h, a ar r ji negali priimti 

dageš, todėl įvyksta asimiliacija: 

• Prieš a, [ ir r    artikelis yra  h' 
 

Pavyzdys: 

ba'h' (ha-ab) – tas tėvas (Ez 18, 4). 

ry[ih' (ha-‘ir) – tas miestas (Pr 4, 17). 

bk,r,h' (ha-rekeb) – tas kovos vežimas (Iš 14, 28). 



ARTIKELIS 

• Prieš h arba x artikelis yra h; 
 

Pavyzdys: 

dAhh; (ha-hod) – tas didingumas (Ps 111, 3). 

tynIx]h; (ha-hanit) – ta ietis (1 Sam 18, 11). 

#xeh; (ha-hes) – ta strėlė (Jer 9, 7). 



ARTIKELIS 

• Prieš nekirčiuotas h' ir [' o taip pat prieš kirčiuotą arba nekirčiuotą  

x' artikelis yra h,. 
 

Pavyzdys: 

sm'x'h, (he-hamas) – ta prievarta, tas smurtas (Ez 7, 11). 

~yrih'h, (he-harim) – tie kalnai (Pr 7, 19). 

~ybi['h, (he-‘abim) – tie debesys (Iz 5, 6). 

 

(Papildyti: nr. 3 ir lentelė) 



DAIKTAVARDIS 



DAIKTAVARDIS 

• Hebrajų kalbos daiktavardžiai dažniausiai pradinėje formoje turi tris 

priebalses ir kildinami iš veiksmažodžių. 
 

Pavyzdys:  

sWs (sus) – arklys. 

rb'D' (dabar) – žodis. 
 

• Hebrajų kalbos daiktavardžiai turi: vyrišką ir moterišką giminę. 
 

o Vyriškos giminės daiktavardžiai konkrečiai apibrėžtų galūnių 

neturi. 



DAIKTAVARDIS 

o Moteriškos giminės daiktavardžiai paprastai turi galūnę:  h " 
arba  t ַ (t) 

 

Pavyzdys: 

ha'r.yI (jr’ah) – baimė (Ez 30, 13). 

t[;D; (da‘at) – žinios, pažinimas. 

tWKl.m; (malkut) – karalystė. 



DAIKTAVARDIS 

• Hebrajų kalboje daiktavardis neturi linksnių, tačiau vietoj jų 
naudojami prielinksniai. 

o Naudininkas: prieš daiktavardį pridedame prielinksnį l. 
 

Pavyzdys: 

vyaiÞl' !t:±n" (natan la’iš) – davė žmogui (Pr 45, 22). 
 

o  Galininkas: prieš daiktavardį naudojama dalelytė (nota 

accusativi) tae reikalaujanti prie daiktavardžio artikelio. 

Pavyzdys: 

~d"a'h'¥-ta, ~yhiÛl{a/ ar"’b .YIw:  (vajjibra’ ’Elohim et-ha’adam) – ir sukūrė 

Dievas žmogų (Pr 1, 27). 



DAIKTAVARDIS 

o Norint apibrėžti kryptį prieš daiktavardį naudojamas prielinksnis 

la, arba nekirčiuotame skiemenyje žodžio gale pridedama 

galūnė  h "  
 

Pavyzdys: 

#r<a'Þh'-la, (’el-ha’ares) – į žemę (Pr 12, 1). 

hc'r>a:å (’arsah) – į kraštą (Pr 11, 31). 

‘hm'y>r:’c .mi (misrajmah) – į Egiptą (Pr 12, 10). 



DAIKTAVARDIS 

Daiktavardžio daugiskaita ir dviskaita 

• Vyriškos giminės daiktavardžiai daugiskaitoje beveik visada turi 

galūnę ~y i 
 

Pavyzdys: 

sWs → ~ysiWs (sus → susim) – žirgas, žirgai. 

• Moteriškos giminės daiktavardžiai daugiskaitoje paprastai turi 

galūnę tA 
 

Pavyzdys: 

hs'Ws → tAsWs (susah → susot) – kumelė, kumelės. 



DAIKTAVARDIS 

• Kai kurie moteriškos giminės daiktavardžiai daugiskaitoje 

naudojami su vyriškos giminės galūne: 
 

Pavyzdys: 

hn"v' → ~ynIv' (šana → šanim) – metas, metai. 

lxer' → ~ylixer> (rahel → rehelim) – avis, avys. 

!b,añ, → ~ynIb'a] (eben → abanim) – akmuo, akmenys. 



DAIKTAVARDIS 

• Kai kurie vyriškos giminės daiktavardžiai daugiskaitoje naudojami 

su moteriškos giminės galūne: 
 

Pavyzdys: 

ba' → tAba' (ab → abot) – tėvas, tėvai. 

rAD → tArDo (dor → dorot) – karta, kartos. 

ab'c' → tAab'c. (saba → sebaot) – kariuomenė, kariuomenės. 

lAq → tAlqo (qol → qolot) – balsas, balsai. 



DAIKTAVARDIS 

• Kai kurie daiktavardžiai daugiskaitoje naudojami tiek su vyriškos 

tiek ir su moteriškos giminės galūne, norint pabrėžti to daiktavardžio 

kitą reikšmę. 
 

Pavyzdys: 

hd,f' (śade) – laukas, → ~ydIf' (śadim) – dirva, → tAdf' (śadot) – 

laukas kaip nuosavybė. 
 

rK'Ki (kikkar) – ritinėlis, → ~yrIêK'Ki (kikkarim) – moneta, → tAråK.Ki 
(kikkerot) – apvali duona. 



DAIKTAVARDIS 

• Kai kurie dažnai vartojami daiktavardžiai tik daugiskaitoje įgauna 

dviskaitos morfologinę formą: 
 

Pavyzdys: 

~yIm:ß (majim) – vanduo (Pr 1, 6). 

~yIm:ïv' (šamajim) – dangus (Pr 1, 8). 

 

N. B! (Nota bene): 

 ~ynIåP' (panim) – veidas (Pr 32, 31) naudojamas tik daugiskaitoje. 



DAIKTAVARDIS 

• Hebrajų kalboje šalia daugiskaitos naudojama ir dviskaita, kuri 

išreiškiama galūne: ~yI  ; 
o Naudojama kada eina kalba apie natūralias poras: 

 

Pavyzdys: 

~yIn:ßy[e (‘ejnajim) – akys (Pr 49, 12). 

~yIn:z>a'â (’oznajim) – ausys (Ps 40, 7). 

~yIl;êg>r: (raglajim) – pėdos, kojos (Kun 11, 42). 

~yId:êy" (jadajim) – rankos (2 Sam 17, 2). 



DAIKTAVARDIS 

o Dviskaita gali būti naudojama norint apibrėžti poras arba du 

daiktus. 
 

Pavyzdys: 

~Ay (jom) – diena, → ~yIm;Ay (jomajim) – dvi dienos. 

sWs (sus) – arklys, → ~yIs;Ws (susajim) – du arkliai. 



DAIKTAVARDIS 

• Kai kurie hebrajų kalbos daiktavardžiai kaitomi iš vienaskaitos į 

daugiskaitą įgauna balsių redukciją. 

o Kai daiktavardis naudodamas daugiskaitoje qames ir sere 

atvirame skiemenyje pasikeičia į šəva. 
 

Pavyzdys: 

rb'D' (dabar) → ~yrIøb'D> (dəbarim) – žodis, žodžiai. 

~Aqm' (maqom) → tAm+Aqm. (məqomot) – vieta, apylinkė; vietos, 

apylinkės. 

bb'le (lebab) → tAbb'l. (ləbabot) – širdis, širdys. 



DAIKTAVARDIS 

o Sere (defective scriptum) pasikeičia į šəva mobile arba šəva 

compositum. 
 

Pavyzdys: 

x;BeÞz>mi (mizbeah) → tAxßB.z>mi (mizbəhot) – altorius, altoriai. 



DAIKTAVARDIS 

GIMINĖ SKAIČIUS GALŪNĖ 

vyriška vienaskaita ---- 

daugiskaita ~y i 

dviskaita ~yI  ; 

moteriška vienaskaita h " t ַ (t) 

daugiskaita tA 

dviskaita ~yIt;ñ  "  



STATUS CONSTRUCTUS IR ABSOLUTUS 

1. Hebrajų kalbos daiktavardis išreiškiantis santykio nepriklausomybę 

su asmeniu ar daiktu įgauna nepriklausomą formą vadinamą – 

Status absolutus. 

2. Hebrajų kalbos daiktavardis išreiškiantis santykio priklausomybę 

su asmeniu ar daiktu įgauna priklausomą formą vadinamą – Status 

constructus. 
 

Pavyzdys: 

lWaêv'-!B, (ben-Ša’ul) – Sūnus Sauliaus (2 Sam 2, 8). 

dwI±D"-!B, (ben-David) – Sūnus Dovydo (2 Sam 13, 1). 



STATUS CONSTRUCTUS IR ABSOLUTUS 

• Hebrajų kalbos daiktavardis atlikdamas status constructus funkciją 

keičia galūnę bei balses. 
 

 

Vyr. dgs.             ~y i 

y¤e 

Vyr. dvisk.          ~yI  ; 



STATUS CONSTRUCTUS IR ABSOLUTUS 

 

Pavyzdys: 

~ysiWs → h[or>p; yseWs (suse Par‘oh) – žirgai Faraono. 

~yIn:y[e → %l,M,ñh; ynEy[e (ejne ha-mmelek) – akys karaliaus. 



STATUS CONSTRUCTUS IR ABSOLUTUS 

• Hebrajų kalbos moteriškos giminės daiktavardis turintis 

vienaskaitoje galūnę h " status constructus funkcijoje įgauna galūnę 

t ַ 
 

Pavyzdys: 

hK'l.m; → ab'v. tK;L.m; (mallkat šeba) – karalienė Sabos. 



STATUS CONSTRUCTUS IR ABSOLUTUS 

• Daiktavardžiai turintys galūnę h¤, status constructus funkcijoje 

įgauna galūnę h¤e  
 

Pavyzdys: 

ha,ro → haero (roeh) – matantysis; pranašas. 

 



STATUS CONSTRUCTUS IR ABSOLUTUS 

• Hebrajų kalbos moteriškos giminės daiktavardžio dviskaitos galūnė 

~yIt;ñ  " status constructus funkcijoje įgauna galūnę  ְֵתי 
 

Pavyzdys: 

~yIs;Ws → סּוְסֵתי  (susete) – kumelės. 

 

• Hebrajų kalbos moteriškos giminės daiktavardžio daugiskaitos 

galūnė tA status constructus funkcijoje nesikeičia. 

 

Pavyzdys: 

 .kumelės – (susot) סּוסֹות → סּוסֹות



STATUS CONSTRUCTUS IR ABSOLUTUS 

Vyriška g. Moteriška g. 

st. abs. st. cs. st. abs. st. cs. 

vienaskaita - - h "  t ַ 

daugiskaita ~y i y¤e tA  tA  
dviskaita ~yI  ; y¤e ~yIt;ñ  "  ְֵתי  



STATUS CONSTRUCTUS IR ABSOLUTUS 

Pagrindinės balsių asimiliacijos 
 

• Qames ir sere nekirčiuotame skiemenyje tampa šəva. 

Pavyzdys: 

~Aqåm' (st. abs.) → ~Aqåm. (st. cstr.) – vieta, vietovė. 

aybiän"  (st. abs.) → aybin> (st. cstr.) – pranašas. 

~ymi_y"  (st. abs.) → ymeîy>  (st. cstr.) – dienos. 

~ybiäk'AK (st. abs.) → ybeçk.AK (st. cstr.) – (kokbe) – žvaigždės. 

tAmªve (st. abs.) → ‘tAmv. (st. cstr.) – vardai. 



STATUS CONSTRUCTUS IR ABSOLUTUS 

• Paskutiniame uždarame skiemenyje patah pakeičia qames. 
 

Pavyzdys: 

bk'øAK (st. abs.) → bk;AK (st. cstr.) – žvaigždė. 

• Qames ir sere nekirčiuotame skiemenyje tampa šəva, o paskutiniame 

uždarame skiemenyje patah pakeičia qames (1+2). 
 

Pavyzdys: 

rb"+D"  (st. abs.) → rb:ïD>  (st. cstr.) – žodis. 

bb'(le (st. abs.) → bb;’l . (st. cstr.) – širdis. 

r["+fe (st. abs.) → r[:ïf. (st. cstr.) – plaukas. 



STATUS CONSTRUCTUS IR ABSOLUTUS 

• Vienas daiktavardis status absolutus gali eiti pirma kelių 

daiktavardžių status constructus. 
 

Pavyzdys: 

#r<a'(h' %l,m,ä rb:ïD>  – žemės karaliaus žodis. 

bqo+[]y:-ynEb. yveän>  – vaikų Jokūbo žmonos. 

 

N. B. Status constructus niekada nenaudojamas su artikeliu! 

 

 



STATUS CONSTRUCTUS IR ABSOLUTUS 

• Kai kada vietoj status constructus yra naudojamas prielinksnis l. Tai 

yra neišvengiama kada kilmininko pažyminys yra asmeninis vardas, 

o pirma einantis daiktavardis yra neapibrėžtas. 
 

Pavyzdys: 

hw"ßhyl; aybi²n" (nabi’ ljhvh) – kažkoks JHVH pranašas. 

dwI+d"l. rAmðz>mi  (mizmor lədavid) – kažkokia/tam tikra Dovydo psalmė. 



ĮVARDŽIO PRIESAGOS 

• Hebrajų kalboje norint išreikšti savybinį įvardį yra naudojama 

asmeniniai įvardžiai. Jie performuojami į priesagas, kurios 

pridedamos prie status constructus  funkcijos. Tokio junginio dėka 

žodis niekada nenaudojamas su artikeliu. 



ĮVARDŽIO PRIESAGOS 

Vienaskaita 

 

ִי- 1  mano 

2 m -ְָך  tavo 

2 f -ְֵך  tavo 

3 m Wh,   -ֹו  jo 

3 f h',   -ָּה  jos 



ĮVARDŽIO PRIESAGOS 

Daugiskaita 

 

 
ֵנּו- 1  mūsų 

2 m -ְֶכם  jūsų 

2 f -ְֶכן  jūsų 

3 m ~h,,   -ָם , wOm¤'ñ jų 

3 f !h,,   -ָן  jų 



ĮVARDŽIO PRIESAGOS 

• Daugiskaitos daiktavardžio priesagos išlieka tokios pačios kaip ir 

vienaskaitos daiktavardžių priesagos tik prieš priesagą įsiterpia raidė 

y (žr. 2.3 p. 48). 

• Pirmojo asmens vienaskaitos daiktavardžio priesaga skiriasi nuo 

pirmojo asmens daugiskaitos daiktavardžio priesagos, kadangi prieš 

y yra balsė patah (žr. 2.4 p. 49). 

 

 

 



BŪDVARDIS 



BŪDVARDIS 

• Būdvardžiai kaitomi pagal tokias pačias taisykles kaip ir 

daiktavardžiai. Taip pat balsių redukcijos atitinka tas pačias 

taisykles. 
 

Pavyzdys: 

bAj → ~ybiAj 

hb'Aj → tAbAj 
• Būdvardis gali būti naudojamas kaip vardinė tarinio dalis arba kaip 

pažyminys. 



BŪDVARDIS 

1. Būdvardis kaip vardinė tarinio dalis: 
 

– Atitinka daiktavardžio giminę ir skaičių. 

– Gali būti prieš daiktavardį arba po daiktavardžio. 

– Niekada neturi artikelio. 
 

Pavyzdys: 

bAj %l,M,h; 

%l,M,h; bAj 



BŪDVARDIS 

2. Būdvardis kaip pažyminys: 

– Rašomas po daiktavardžio ir yra suderintas pagal giminę ir 

skaičių. 
 

Pavyzdys: 

bAj sWSh;  

hb'Aj hs'WSh;  

~ybiAj ~ysiWSh;  

tAbAj tAsWSh;  



BŪDVARDIS 

– Jei daiktavardis yra apibrėžtas artikeliu tai ir būdvardis bus 

apibrėžtas artikeliu. Būdvardis rašomas visada po naudojamojo 

daiktavardžio. 
 

Pavyzdys: 

bAj sWs 

bAJh; sWSh; 

 

 



BŪDVARDIS 

– Jei daiktavardis naudojamas stastus constructus funkcijoje (be 

artikelio) tuo metu būdvardis (jam priklausantis) naudojamas su 

artikeliu ir rašomas po status absolutus. 
 

Pavyzdys: 

bAJh; #r<a'(h' %l,m,ä 

#r<a'(h' bAJh; %l,m,ä (klaidinga) 



BŪDVARDIS 

• Hebrajų kalboje būdvardžio aukštesnysis laipsnis išreiškiamas 

prielinksnio !mi pagalba, kuris rašomas po antrojo palyginamojo 

žodžio. 
 

Pavyzdys: 

vb;ªD>mi÷ ~yqIïWtm. [...] hw"ïhy>-yjeP.v.mi( - JHVH sprendimai... yra saldesni 

už medų. 



BŪDVARDIS 

• Hebrajų kalboje būdvardžio aukščiausiasis laipsnis išreiškiamas 

įvairiais būdais: 

– Artikelio pagalba, kuris rašomas prieš būdvardį. 
 

Pavyzdys: 

!j")Q'h; AnðB. – jo mažiausias sūnus (Pr 9, 24). 

– Pridedant prie būdvardžio prieveiksmį daom.  
 

Pavyzdys: 

dao+m. bAjß-hNEhiw> hf'ê[' rv<åa]-lK'-ta, ‘~yhil{a/ ar.Y:Üw: - Ir matė Dievas 

viską-ką sukūrė buvo labai gera [ir-tai-gera labai] (Pr 1, 31). 



BŪDVARDIS 

– Kartojant tą patį būdvardį ar daiktavardį daugiskaitoje. 
 

Pavyzdys: 

~yvi(d"Q\h; vd<qoï – švenčiausia [vieta] (Iš 26, 33). 

~yrIßyVih; ryviî  - aukščiausia, geriausia giesmė (Gg 1, 1). 



BŪDVARDIS 

 tAa+b'c. hw"åhy> vAdßq' vAd±q' vAdôq' (Iz 6, 3). 

hh'êbog> hh'äboG> – didžiausia puikybė (1 Sam 2, 3). 

~doa'h' ~doÜa'h' – raudoniausia (Pr 25, 30). 

[r:â [r:ä – nepatvariausias, laikiniausias, visiška tuštybė (Pat 20, 14). 

qmoß[' qmoï[' – giliausia (Koh 7, 24). 


