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PRATARMĖ

N

uo 2009 m., kai buvo išleistas šių eilučių autoriaus aukštųjų mokyklų studentams skirtas vadovėlis Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija (Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla, 2009, 256 p.), kirčiavimo mokslas, praktika ir lituanistinės studijų programos nestovėjo vietoje. Paskélbta mokslinių publikacijų (viena kita įtraukta į knygos pabaigoje duodamą rinktinę bibliografiją), pasirodė septintas pataisytas ir
papildytas Dabartinės lietuvių kalbos žodyno (DŽ7) leidimas (Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2012), kuriame kirčiavimo teikiniai priderinti prie Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos rekomendacijų. Visuomenei pradėtas rodyti jau senokai rengiamas didelis Bendrinės lietuvių kalbos žodynas (žr. www.bkz.lki.lt), išleista Astos Kazlauskienės skaitmeninė mokomoji priemonė Bendrinės lietuvių kalbos akcentologijos
pagrindai: vadovėlis (Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2012), Mokomoji kirčiavimo programa: praktinio kirčiavimo treniruoklis. Kompaktinė plokštelė. Parengė
Asta Kazlauskienė, Danguolė Mikulėnienė, Gailius Raškinis (Kaunas: Šviesa, 2012).
Pastaroji mokomoji plokštelė nuo 2008 m. Antano Pakerio ir kt. išleisto kirčiavimo
treniruoklio daugiausia skiriasi išsamiu kirčiavimo taisyklių sąvadu, taigi praktinis
kirčiavimas čia susietas su teorija. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje toliau buvo
dirbamas kirčiavimo norminamasis darbas, atnaujinamos ir papildomos rekomendacijos. Vykdytas komisijos remiamas projektas „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“ (vadovė Asta
Kazlauskienė, 2011–2013), kuriame dalyvavo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių
universitetai ir kurio rezultatai padės geriau suprasti naujausius kirčiavimo sistemos
poslinkius, prognozuoti kirčiavimo kodifikacijos kryptis.
Pastaraisiais metais keitėsi lituanistinių studijų programos. Antai nuo 2012 m.
VU Lietuvių filologijos ir Lietuvių filologijos ir užsienio kalbos studijų programų
bakalaurantai studijuoja tęstinio bendrinės lietuvių kalbos dalyko vieno semestro
modulį „Fonetika, morfemika ir akcentologija“ (akcentologijai šiame modulyje skiriama 2.5 kredito, mažiau nei ankstesnėje studijų programoje, todėl dėstytojams
reikia ieškoti efektyvesnių mokymo metodų).
Vadovėlį pataisyti ir atnaujinti sudarė sąlygas projektas „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“ (VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005), koordinuojamas
Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros (vadovė doc. dr. Loreta Vilkienė).
Atnaujinant vadovėlio medžiagą daugiausia remtasi septintuoju DŽ leidimu (beje, juo
naudojantis reikia būti itin atidiems, nes pro korektorių akis yra prasprūdę nemažai
kirčiavimo klaidų) ir naujausiomis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijomis (žr.: http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas.html).
Kadangi atnaujinto vadovėlio tiražas bus platinamas pasaulio lituanistikos
(baltistikos) centruose, autorius stengėsi teiginius iliustruoti tik aktyviai vartojamais
Pratarmė
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pavyzdžiais, literatūros sąrašą papildė darbais užsienio kalbomis.
Nuoširdžiai dėkoju atnaujinto vadovėlio recenzentams doc. dr. Aleksejui Andronovui, prof. dr. Astai Kazlauskienei, prof. habil. dr. Antanui Pakeriui, patyrusiems mokslininkams ir pedagogams, kurių pastabos ir samprotavimai leido pagerinti knygos tekstą.
Už vadovėlyje likusias klaidas ir trūkumus atsakingas tik autorius.
Vilnius, 2014 m. kovas					

B. Stundžia

PIRMOJO LEIDIMO PRATARMĖ

P

er pastaruosius keletą dešimtmečių reta kuri lietuvių kalbotyros šaka progresavo
taip sparčiai kaip akcentologija. Po svarbių Alekso Girdenio, Vinco Urbučio ir
kitų mokslininkų darbų, paremtų pasaulio kalbotyros laimėjimais, pasidarė įmanoma nuosekliai aprašyti lietuvių kalbos kirčiavimo sistemą. Šiuose darbuose lietuvių
kalbos kirtį ir priegaidę pradėta traktuoti kaip morfemų ypatybes, o žodžių morfemas imta skirstyti pagal jų santykį su kirčiu, priegaide ir kiekybe. Išsamiu akademiniu dabartinės lietuvių kalbos kirčiavimo sistemos aprašu laikytinas Antano Pakerio dviejų tomų veikalas Akcentologija (1: Daiktavardis ir būdvardis, Kaunas; Šviesa,
1994, 423 p.; 2: Skaitvardis, įvardis, veiksmažodis, prieveiksmis, dalelytė, prielinksnis,
jungtukas, jaustukas, ištiktukas, Vilnius: MELI, 2002, 630 p.). Naujausias leidinys,
kurį parengė Danguolė Mikulėnienė, Antanas Pakerys (projekto vadovas) ir šios knygos autorius, yra Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas (Vilnius: VPU leidykla,
2007, 302 p. ir kompaktinė plokštelė su bendrinių ir tikrinių žodžių žodynu; 2-asis
pataisytas leid., 2008). Tai bendrinės kalbos vartotojams skirtas veikalas, aprašantis
bendrinės kalbos kirčiavimo sistemą ir apimantis ne tik bendrinius, bet ir reikalingesnius tikrinius žodžius. Taigi lietuvių kalbos, pirmiausia – bendrinės, kirčiavimas
pastaraisiais dešimtmečiais plačiai nagrinėjamas žodžių darybos ir morfologijos ar
morfonologijos požiūriu.
Pagal šiuos principus akcentologija kaip tęstinio dabartinės / bendrinės lietuvių kalbos dalyko semestrinis kursas nuo 1996 m. dėstoma Vilniaus universiteto
lietuvių filologijos bakalaurantams, o lietuvių filologijos ir užsienio kalbos bakalauro
pakopos studentai išklauso vieno semestro morfologijos ir akcentologijos dalyką. Su
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tokiu požiūriu šio vadovėlio autorius, paremtas Atviros Lietuvos fondo, supažindino
ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų mokytojus (žr. B. Stundžia, Lietuvių kalbos kirčiavimas. Mokytojo knyga, Vilnius: Baltos lankos, 1996, 152 p.). Skaitytojui į rankas
duodamo aukštųjų studijų vadovėlio teoriniai pagrindai yra iš esmės tie patys kaip ir
minėtosios Mokytojo knygos. Mokslinius pagrindus permąstyti, suaktualinti sudarė
sąlygas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos parama.
Pastarasis dešimtmetis išsiskyrė ne tik kapitaliniais lietuvių akcentologijos
veikalais, bet ir atliktu dideliu kirčiavimo norminamuoju darbu (plačiau žr. http://
www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas.html), kompiuterinėmis kirčiavimo mokymo priemonėmis (pvz., Snieguolė Daniūnienė, Vera Mauricaitė, Vidas Kavaliauskas,
Antanas Pakerys, Praktinio kirčiavimo treniruoklis, Vilnius: VPU, 2003, 120 p.; antrasis, pataisytas ir papildytas. leid., 2008, 184 p.), taip pat sukurtu pirmuoju originaliu
lietuvišku šriftu Palemonas (plačiau žr. http://www.vlkk.lt/palemonas.html), pasirinktu ir šiam leidiniui. Mokomojoje knygoje, savaime suprantama, reikia vadovautis
bendrinės kalbos kodifikacija ir jos naujovėmis, paprastai atspindinčiomis ryškiausius
realios vartosenos polinkius. Tačiau gyva kalba nuolat kinta, ir normos nėra amžinos,
todėl autorius retkarčiais pasamprotauja ir apie aktualius ateities kirčiavimo kodifikacijos uždavinius.
Aukštųjų studijų vadovėlis yra daugelio metų apmąstymų, studijų, diskusijų
su kolegomis ir studentais rezultatas, kurį gludino pedagoginis darbas, duona kasdieninė. Šis ir kiti autoriaus akcentologijos darbai vargiai būtų išvydę dienos šviesą,
jei ne praktinio kirčiavimo ir morfonologijos pagrindai. Pirmuosius padėjo a.a. doc.
Adelė Laigonaitė, puiki pedagogė, antruosius – profesorius Aleksas Girdenis, Lietuvos fonologijos mokyklos kūrėjas.
Esu dėkingas VU Baltistikos katedros kolegoms profesoriams Birutei Jasiūnaitei ir
Albertui Rosinui, docentams Vytautui Kardeliui, Jurgiui Pakeriui, Daivai Sinkevičiūtei
ir Reginai Venckutei, doktorantui Vytautui Rinkevičiui, kurie pirmieji susipažino su šio
kūrinio rankraščiu, jį vertino ir teikė pastabų. Išsamiausiai rankraštį išnagrinėjo Aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių komisijos paskirti recenzentai prof. habil. dr. Antanas
Pakerys ir doc. dr. Asta Kazlauskienė, žinomi akcentologijos ir fonetikos specialistai.
Nuoširdžiausiai jiems dėkoju. Atsižvelgta į daugelį vadovėlio rankraštį skaičiusiųjų, ypač
Antano Pakerio, pastabų ir siūlymų, pagerinusių leidinį. Už likusius riktus ir trūkumus
atsakingas tik šios knygos autorius.
Pa s ta b a . Knygoje yra viena kita formos naujovė. Antai vartojamos vienodo
stiliaus dvigubos ir viengubos kabutės (pvz.: „kirtis yra tarsi kalbos siela“; lo. segmentum ‚atkarpa, gabaliukas‘), ryšys tarp vedinio ir pamatinio žodžio, išvestinės ir pagrindinės formos nurodomas ne dvitaškiu, o rodykle, pvz., stãlius (⇦ stãlas), tráuksiu (⇦
tráukti). Visi sutartiniai ženklais ir sutrumpinimai pateikti toliau.
[Vilnius, 2009]
Pratarmė
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SUTRUMPINIMAI,
SUTARTINIAI ŽENKLAI
ang. – anglų
avd. – asmenvardis
bk. – bendrinė kalba
BKKŽ – D. Mikulėnienė,
A. Pakerys, B. Stundžia.
Bendrinės lietuvių kalbos
kirčiavimo žinynas. Vilnius:
VPU leidykla, 2007; 22008.
būs. – būsimasis (laikas)
būt. – būtasis (laikas)
če. – čekų
dažn. – dažninis (laikas)
dgs. – daugiskaita (-os)
dgsk. – daugiskaitinis, -ė
dkt. – daiktavardis
dll. – dalelytė
dlv. – dalyvis
DŽ1 – Dabartinės lietuvių
kalbos žodynas. Vilnius:
Valstybinė politinės ir
mokslinės literatūros leidykla, 1954.
DŽ2 – Dabartinės lietuvių
kalbos žodynas, 2-as papildytas leidimas. Vilnius:
Mintis, 1972.
DŽ3 – Dabartinės lietuvių
kalbos žodynas, 3-as pataisytas ir papildytas leidimas.
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993.
DŽ4 – Dabartinės lietuvių
kalbos žodynas, 4-as
⇦, ⇨ –
–

leidimas.Vilnius: Mokslo
ir enciklopedijų leidybos
institutas, 2000.
DŽ7 – Dabartinės lietuvių
kalbos žodynas, 7-as pataisytas ir papildytas leidimas.
Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2012.
es. – esamasis (laikas)
ež. – ežeras
g. – giminė (-ės)
G., gal. – galininkas
gr. – graikų
Įn., įn. – įnagininkas
it. – italų
įv. – įvardis
jung. – jungiamasis (balsis)
k. – kaimas
K., kilm. – kilmininkas
k(art). – kartinis (laikas)
kirč. – kirčiuotė
kt. – kiti, kita
l. – laikas (-o)
la. – latvių
lie. – lietuvių
LKTŽ – V. Vitkauskas. Lietuvių kalbos tarties žodynas,
2-asis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų
leidybos institutas, 2001.
lo. – lotynų
mit. – mitologinis, -ė

mot. – moteriškoji giminė
mst. – miestas
mstl. – miestelis
nuos. – nuosaka
padlv. – padalyvis
pan. – panašiai
plg. – palygink(ite)
ppr. – paprastai
prv. – prieveiksmis
pss. – pusiasalis
pusdlv. – pusdalyvis
pvz. – pavyzdžiui
resp. – atitinkamai
rom. – romėnų
skt. – skaitvardis
Š. – šauksmininkas
šnek. – šnekamoji kalba
tarm. – tarminis, -ė
t. t. – taip toliau
up. – upė
V., vard. – vardininkas
valst. – valstybė
vyr. – vyriškoji (giminė)
vksm. – veiksmažodis
vns. – vienaskaita (-os)
Vt., viet. – vietininkas
žr. – žiūrėk(ite)

rodo santykį tarp vedinio ir pamatinio žodžio arba tarp išvestinės ir pagrindinės formos
rodo implikaciją

:: –

rodo kalbos elementų priešpriešą

→–

rodo formų akcentinius pakitimus

> resp. < –

fonetiškai virto į resp. kilo iš

‿–

rodo akcentinį šlijimą

‖–

ženklas, dedamas tarp variantiškai vartojamų žodžių ar formų

*–

rodo rekonstruotą formą (garsą)
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I.
KIRTIS, PRIEGAIDĖ, KIEKYBĖ
IR JŲ SANTYKIS SU SEGMENTINIAIS KALBOS
ELEMENTAIS
1.

KIRTIS, PRIEGAIDĖ, KIEKYBĖ
2.

KIRTIS, PRIEGAIDĖ, KIEKYBĖ
KIEKYBĖ IR SKIEMUO
3.

KIRTIS, PRIEGAIDĖ,
KIEKYBĖ IR MORFEMA
4.

KIRTIS, PRIEGAIDĖ
IR ŽODIS

1. KIRTIS, PRIEGAIDĖ, KIEKYBĖ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Kirčio samprata. Kirčiuotas skiemuo
Kirčiuoto skiemens vieta ir jos nustatymo būdai
Bekirčiai ir dvikirčiai žodžiai. Žodžio kirtis šnekos sraute
Trumpasis kirčiuotas skiemuo
Ilgasis kirčiuotas skiemuo. Priegaidė
Lietuvių kalbos akcentografijos ir akcentologijos ištakos

1.1. KIRČIO SAMPRATA. KIRČIUOTAS SKIEMUO
LITERATŪRA
•    Daniūnienė S., V. Mauricaitė, V. Kavaliauskas,
•   
•   
•   
•   

•   
•   

A. Pakerys, Praktinio kirčiavimo treniruoklis, Vilnius: VPU, 2003 (su kompaktine plokštele); 22008.
Girdenis A. Fonologija. Vilnius: Mokslas, 1981,
p. 172–179.
Girdenis A. Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai.
2-asis pat. ir papild. leid. Vilnius: MELI, 2003,
p. 248–261.
Girdenis A., V. Karosienė. Bendrinės lietuvių kalbos
statistinė struktūra: fonologijos dalykai. Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2010, p. 68–80.
Karosienė V., A. Girdenis. Bendrinės kalbos žodžio ir skiemens statistinė struktūra. Kalbotyra, 1990, t. 41 (1), p. 36–48 (=
A. Girdenis. Kalbotyros darbai, t. 3. Vilnius: MELI,
2001, p. 19–31).
Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija. 2-asis
leid. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002, p. 10–16; Vilnius: Mokslas, 1978, p. 7–12;
Mikulėnienė D., A. Pakerys, B. Stundžia. Bendri-

•   

•   
•   
•   
•   
•   
•   

nės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas. Vilnius: VPU
l-kla, 2007; 22008, p. 11–15.
Mokomoji kirčiavimo programa: praktinio kirčiavimo treniruoklis. Kompaktinė plokštelė. Parengė
A. Kazlauskienė, D. Mikulėnienė, G. Raškinis,
Kaunas: Šviesa, 2012.
Pakerys A. Lietuvių bendrinės kalbos prozodija. Vilnius: Mokslas, 1982, p. 103–107.
Pakerys A. Lietuvių bendrinės kalbos fonetika. 3-asis
leid. Vilnius: Enciklopedija, 2003, p. 216-218;
2-asis leid. Vilnius: Žara, 1995, p. 292–295.
Stundžia B. Kirčio semantinė funkcija. In: Ženklas
ir prasmė. Vilnius, 1986, p. 52–62.
Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas. Kaunas: Šviesa, 1997, p. 5–7.
Vitkauskas V. Ar sunkus lietuvių kirčiavimas. Vilnius: Mokslas, 1986, p. 5–14.
WALS: The World Atlas of Language Structures
(http://wals.info/feature/ 14A#2/20.3/148.4);
žiūrėta 2014-02-09.

„Kirtis yra tarsi kalbos sela“ (Accentus est quasi anima vocis) – V–VI amžiuje
teigė romėnų filologas Pompėjus (Pompeius), garsiosios Donato gramatikos (IV a.)
komentarų autorius. Bendresnio pobūdžio mintį, apimančią ne tik kirtį, bet ir jam
artimus elementus – priegaidę, toną, pasakė J. R. Firthas, 20 a., taigi moderniųjų
laikų kalbininkas ir anglų fonetikos mokyklos lyderis: „Prozodija yra žodžio siela,
kvėpavimas ir gyvenimas“ (Prosody is soul, breath, and life of a word). Apie prozodiją
sužinosime netrukus, o dabar įsiklausykime į šiuos išmintingus žodžius, vaizdžiai
apibūdinančius kirčio ir su juo susijusių elementų esmę.
Jeigu garsų srautą įsivaizduotume kaip kalbos kūną, tai kirtis iš tikro jam „įpučia“ dvasią, arba, – moksliškiau sakant, – suskaido garsų srautą į tam tikras prasmines
atkarpas, paprastai – žodžius. Pavyzdžiui, garsų srautas studentainoriaimokosi sudarytas
iš trijų žodžių (studeñtai nóriai mókosi), o studentaimokosi – iš dviejų (studeñtai mókosi).
Visų iš pateikto garsų srauto išskirtų žodžių vienas skiemuo tariamas ryškiau
negu kiti skiemenys (studeñtai, nóriai, mókosi). Tokį vieno skiemens išryškinimą kitų
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žodžio skiemenų atžvilgiu vadiname kirčiu, o patį išryškintąjį skiemenį – kirčiuotu
skiemeniu.
Kiek garsų sraute suskaičiuojame kirčių, arba kirčiuotų skiemenų, tiek dažniausiai būna ir žodžių. Taigi kirtis atlieka išskiriamąją, arba kulminatyvinę (kalbos
„viršūnės“), funkciją (iš lo. culmen ‚viršūnė‘).
Garsai, skiemenys, žodžiai – savarankiški kalbos elementai. Juos galima ištarti, pagal tam tikras taisyklès sudarinėti iš jų įvairias kombinacijas. Garsai jungiami į
skiemenis, skiemenys – į žodžius, o iš žodžių susideda frazės, sakiniai. Tai tam tikri
kalbos nareliai, kuriuos galima rikiuoti iš eilės – tarsi į vieną liniją. Iš čia ir jų pavadinimas – segmentiniai (lo. segmentum ‚atkarpa, gabaliukas‘), arba linijiniai, elementai.
Vieną jų pakeitus kitu elementu, galima gauti naują žodį, frazę ar sakinį. Pavyzdžiui,
keičiant garsus, gaunami nauji žodžiai (b[a]rti – b[e]rti – b[i]rti – b[u]rti arba [b]irti –
[g]irti – [t]irti – [v]irti ir pan.), keičiant žodžius – naujos frazės (pvz.: giria draugą
– peikia draugą – užjaučia draugą … giria draugą – giria merginą – giria seserį …) ir t. t.
Garsų ir kitų segmentinių elementų srautas kalbėjimo akte neįmanomas be
simultaninių1 supersegmentinių (lo. super ‚virš‘) elementų, kurie tą garsų srautą iš
tolydaus padaro diskretišką, suskaido į tam tikras prasmines atkarpas, pavyzdžiui,
žodžius, frazes. Be to, supersegmentiniai elementai įgalina adresantą vienus segmentinius elementus (paprastai žodžius ar jų grupes) išryškinti, pabrėžti, kitus – palikti šešėlyje, fone. Pagaliau šie elementai suteikia garsų srautui tam tikro ritmiškumo. Vieni
svarbiausių supersegmentinių elementų, dar vadinamų ir prozodiniais2, yra intonacija,
kirtis, priegaidė, pauzė.
Kirtis ir priegaidė, nors ir realizuojami drauge su segmentiniais elementais, yra
traktuojami kaip savarankiškos kalbos vienetų charakteristikos. Generatyvinė gramatika, iš pradžių mėginusi akcentinius požymius įtraukti į balsių diferencinių požymių
inventorių, vėliau šios nepasiteisinusios praktikos atsisakė.
Kirtį galima apibrėžti kaip universalų supersegmentinį, arba prozodinį, elementą, padedantį diferencijuoti, formuoti ir suvokti segmentinio lygmens elementus,
didesnius už garsą, arba fonemą (gr. φωνή <phōnḗ> ‚garsas‘): skiemenis, žodžius,
frazes, sakinius, pagaliau – tekstą. Vadinasi, su visais minėtais elementais kirtis yra
susijęs, o pagal tą santykį skiriami skirtingi kirčio tipai: žodžio kirtis, frazės kirtis,
sakinio kirtis, loginis kirtis.
Žodžio – svarbiausio kalbos vieneto, charakteristikai kirtis tiesiog yra būtinas.
Sakydami kirtis, dažniausiai turime galvoje būtent žodžio kirtį. Žodžio kirtis yra bent
vieno skiemens išryškinimas kitų žodžio skiemenų atžvilgiu, o kirčiavimas – kontrastas tarp ryškiau ir blankiau tariamų to paties žodžio skiemenų. Gali būti išryškinami
ir keli žodžio skiemenys. Tokiu atveju sakoma, kad vienas skiemuo turi pagrindinį, o
kitas ar kiti – šalutinį ar šalutinius kirčius. Iš apibrėžimo ryškėja kirčio sąsaja su skiemeniu – skiemenyje kirtis yra realizuojamas.
Skyrium pastaba apie vienskiemenius žodžius, kurie formaliai neturi kontrasto tarp ryškiau ir blankiau tariamų skiemenų, tačiau manyti, kad tokiems žodžiams apskritai nebūdingas kirtis, nėra pagrindo. Antai sakiniuose, sudarytuose iš
vienskiemenų žodžių, pvz., Kàs ràs, tàs nèš, puikiausiai realizuojama kulminatyvinė
1
2

Simultãninis ‚vykstantis vienu metu‘ < pranc. simultané ‚vienalaikis‘ < lo. simul ‚kartu, vienu metu‘.
Prozòdija – graikų filologų sukurtas terminas: iš gr. προσ ῳδία <prosōda> ‚kirtis, akcentas‘ ← πρός
<pros> ‚prie, prieš, be‘ + ὠδή <odḗ> ‚daina, ypač lyrinė‘. Šio termino vertiniai (kopijos, kalkės) yra lo.
accentus ‚kirtis, akcentas‘ (← ad ‚prie‘ + cantus ‚dainavimas, giedojimas, daina‘) ir lie. pregaidė (← priẽ +
gaidà). Yra tyrėjų, kurie prozodinius ir supersegmentinius elementus skiria (pirmieji siejami tik su kirčiu,
priegaidėmis ir tonais).

1 • Kirtis, priegaidė, kiekybė
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kirčio funkcija – išskiriami keturi žodžiai. Vadinasi, vienskiemeniai žodžiai turi
realius kirčiuotus skiemenis, kurie kontrastuoja su potencialiais, nerealizuotais nekirčiuotais skiemenimis.
Daugumoje kalbų kirčio vieta žodyje yra fiksuota (lo. fīgo, fīxī, fīxum, -ere
‚pritvirtinti, prikalti, daryti tvirtą‘), nusakoma tam tikromis fonologinėmis ar fonetinėmis taisyklėmis – dažnai užtenka tik nurodyti kirtį gaunantį žodžio skiemenį.
Gana paplitęs priešpaskutinio skiemens, arba penultimos3 , kirčiavimo tipas (– –̍̍ –),
būdingas 110 kalbų, pavyzdžiui, grupei austroneziečių, indėnų, afrikiečių kalbų,
naujajai graikų, lenkų kalbai. Kirtis čia tarsi praneša, kad kitu skiemeniu baigsis
žodis, plg. le.: ˈrodzaj (vns. vard.), roˈdzajów4 (dgs. kilm.) ‚giminė, rūšis‘, rodzaˈjowy
(bdv.) ‚gimininis, rūšinis‘.
Kiek mažiau (92) kalbų, turinčių pradinio žodžio skiemens kirtį (–̍̍ – –), pvz.:
latvių, čekų, slovakų, islandų, suomių, estų, vengrų. Čia kirtis signalizuoja naujo žodžio pradžią, pvz.: la. ˈuzmanība ‚dėmesys‘, ˈkratīdams ‚purtydamas‘, če. ˈjedenáct ‚11‘,
ˈsedumnáct ‚17‘5 . Šių kalbų kirčiavimas skiriasi tik vienu kitu mažmožiu. Pavyzdžiui,
latvių kalboje prielinksnis nekirčiuojamas, o čekų kalboje jis vertinamas kaip pirmasis
fonologinio žodžio skiemuo ir todėl atitraukia kirtį į save, plg. če. ˈna hradě ‚pilyje‘, ˈza
rohem ‚už kampo‘ ir la. pie ˈtevis ‚pas tave‘, uz ˈakmens ‚ant akmens‘.
Iš indoeuropiečių kalbų, turinčių fiksuotą galinio žodžio skiemens kirtį (– – –̍)̍ ,
nurodomos persų, tadžikų, puštų kalbos. Toks kirčiavimas būdingas baškirų, berberų,
uzbekų ir kt. (iš viso 51) kalboms.
Kai kurių kalbų fiksuotas kirtis neapribotas vienu skiemeniu, o gali būti keliuose galiniuose skiemenyse, nelygu jų (paprastai penultimos) kiekybė. Lotynų kalboje ir klasikiniame sanskrite kirtį gauna priešpaskutinis ilgasis daugiaskiemenių
žodžių skiemuo, o kai to skiemens esama trumpo – kirčiuojamas trečiasis nuo galo
skiemuo (antepenultima), plg. lo. laˈbōro, laboˈrāre ‚dirbti‘ ir ˈfugĕre ‚bėgti‘; exˈīre ‚išeiti‘ ir ˈexĭtus ‚išėjimas‘.
Fiksuotas kirtis atlieka dvi funkcijas. Viena jų – delimitatyvinė, arba atribojamoji6: signalizuojamos šnekos sraute reikšminių elementų (paprastai žodžių) ribos.
Šią funkciją, be abejo, geriau atlieka toks fiksuotas kirtis, kurio vieta apribota vienu
skiemeniu (priešpaskutiniu, pradiniu ar galiniu). Fiksuotas kirtis ne tik signalizuoja
reikšminių elementų ribas, bet ir parodo, kiek yra tų elementų tam tikroje šnekos
srauto atkarpoje, kitaip sakant, atlieka jau minėtą kulminatyvinę funkciją, būdingą
visų tipų kirčiui. Kulminatyviniais kirčiais gali būti išskiriami ne tik žodžiai, bet
ir kiti reikšminiai elementai: tam tikros morfemos, sudurtinių žodžių dėmenys. Pavyzdžiui, vokiečių kalba šalutiniais kirčiais išskiria kiekvieną sudurtinio žodžio dalį
(plg. ˈTaschenˌmesser ‚kišeninis (lenktinis) peilis‘), taip pat ir tam tikras priesagas, pvz.,
ˈFreiˌheit ‚laisvė‘.
Aprašant fiksuoto kirčio kalbų kirčiavimą, pakanka nurodyti kirčiuotą žodžio
skiemenį ir išvardyti galimas išimtis – savarankiškas kirčiavimo mokslas joms nereikalingas. Kirtis, išskyrus išimtinius atvejus, nežymimas šių kalbų žodynuose.
Fiksuoto kirčio priešingybė yra nefiksuotas, arba laisvasis, kirtis. Iš indoeuropiečių kalbų, tokį kirtį, be lietuvių kalbos, turi italų, ispanų, rusų, bulgarų, serbų bei
kroatų ir kitos kalbos. Kirčio vietos žodyje čia negalima nusakyti kokiomis nors aiškiomis fonologinėmis ar fonetinėmis taisyklėmis. Tarp šių kalbų beveik pusę (92) suIš lo. paenultima ← paene ‚beveik‘, ultima (syllaba) ‚beveik paskutinis (skiemuo)‘.
Lenkų kalboje dešininis (akūto) ženklas virš o žymi balsį, tariamą kaip [u].
5
Šiuose čekų kalbos žodžiuose dešininis (akūto) ženklas žymi balsių ilgumą.
6
Pranc. délimitation ‚atribojimas, ribų nustatymas‘ ← lo. de + līmes, -itis ‚riba‘.
3
4
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daro tokios, kuriose kirtį gali gauti du arba trys paskutiniai žodžio skiemenys, pvz.:
italų, ispanų, katalonų, rumunų, portugalų, norvegų, švedų, hindi, arabų kalbos7.
Beveik dvigubai mažiau (54) yra tokių kalbų, kur praktiškai, kiek žodis turi skiemenų, tiek gali būti kirčiavimo schemų ar modelių. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos garsų
srautą suktume įmanoma ištarti trejopai – sùktume (–̍̍ – –), suktùme (– –̍̍ –), suktumè
(– – –̍̍) – ir gauti tris prasmingus žodžius. Be to, kai kurių žodžių kirtis gali šokinėti
paradigmoje, plg.: pasiuntinỹs, pasiuntinia, pasiuntiniáms (– – –̍̍) ir pãsiuntinio, pãsiuntiniui, pãsiuntinius (–̍̍ – –); lenkiù, lenk (– –̍̍ ) ir leñkia, leñkiame, leñkiate (–̍̍ –[–]). Šio
tipo laisvojo kirčio kalboms taip pat priklauso rusų, serbų, kroatų, turkų, maorių,
tibetiečių ir kitos kalbos.
Be aptartosios kulminatyvinės, laisvasis kirtis dar atlieka skiriamąją, arba distinktyvinę, funkciją (lo. distinctus ‚skirtumas, skirtybė‘), t. y. gali skirti žodžius ir jų
formas, plg.: lie. garsiãkalbis (dkt.) ir garsiakabis (bdv.), stots (dkt.) ir stótis (vksm.),
kilmas (⇦ klti) ir klimas ‚toks sunkus spalvotas audeklas‘, neš (es. l. vns. 2 a.) :: nèši
(būs. l. vns. 2 a.), ktas (vyr. g. vns. vard.) :: kitàs (mot. g. dgs. gal.); it. ˈancora ‚inkaras‘ :: anˈcora ‚dar‘, ang. ˈpresent ‚dovana‘ :: preˈsent ‚dovanoti‘. Šiaip jau distinktyvinė
funkcija būdinga priegaidėms bei tonams (žr. p. 25) ir linijiniams kalbos elementams –
garsams (žr. p. 17).
Pati universaliausia kirčio funkcija yra kulminatyvinė, nes ji būdinga visiems
kirčio tipams. Aleksas Girdenis parodė, kad lyginant ne tik panašiai skambančius
žodžius ar jų formas, bet ir žodžių junginius bei sakinius, kulminatyvinė funkcija
susilieja su distinktyvine – kirtis ima skirti žodžius nuo žodžių junginių. Pabrėžtina,
kad tai būdinga tiek laisvajam, tiek fiksuotam kirčiui, plg.: lie. paik sáują ir paik
sáu j; la. ˈtupele ‚šlepetė‘ ir ˈtu ˈpele ‚tu, pele‘; če. ˈjeden ‚1‘ ir ˈje ˈden ‚yra diena‘; rusų
вбрать мóжете? <výbrat’ móžete?> ‚iš(si)rinkti galite?‘ ir в брáть мóжете? <vý
brát’ móžete?> ‚jūs imti galite?‘, блоки носл <jábloki nosl> ‚obuolius nešiojau‘ ir 
блóки носл <já blóki nosl> ‚aš blokus nešiojau‘. Taigi visų tipų žodžio kirtis padeda
diferencijuoti, formuoti ir suvokti dalykinį turinį, o pagrindinė jo funkcija – skirti
žodžių junginius nuo atskirų žodžių.
Kaip buvo sakyta, nefiksuoto kirčio kalbų žodžio kirtis yra laisvas arba ribotai
laisvas fonologijos ir fonetikos požiūriu. Jeigu į žodžius žiūrime iš morfologijos pozicijų, aptinkame gana glaudų kirčio vietos ryšį su mažiausiais turinio plano vienetais – morfemomis, taigi su žodžių kaityba bei daryba8. Pavyzdžiui, veiksmažodžio
formos sùktume kirčiuojama šaknis kaip ir kitų tariamosios nuosakos formų (kštume,
kàstume, nèštume …); daiktavardžio šauksmininkas suktùme pasižymi priesagos kirčiu
(plg. kitus priesagos -umas vedinių šauksmininkus: gerùme, šaunùme, skanùme …), o
daiktavardžio vietininko suktumè kirtis pagal priešpaskutinio skiemens taisyklę iš antrojo nuo galo skiemens nušokęs į galūnę (plg. kitus -umas daiktavardžių vietininkus:
gerumè, šaunumè, skanumè …).
Taigi tiriant ir aprašant laisvąjį kirtį turinčių kalbų kirčio vietos dėsningumùs,
arba kirčiavimo sistemą, būtina atsižvelgti į morfologinę ir darybinę žodžių sandarą.
Pati kirčiavimo sistema skirtingose kalbose labai nevienoda, vienose – palyginti paprasta, kitose – sudėtinga. Lietuvių kalba priklauso pastarosioms. Kirčiavimo sudėtingumu lietuvių kalbai tipologiškai artimiausia yra rusų kalba.
Mūsų kirčiavimo sistemos sudėtingumą lemia, be kita ko, tai, kad kirčio vieta
7
8

Yra ir tokių kalbų, pvz., osetinų, avarų, kur kirtį gali gauti pirmieji du žodžio pradžios skiemenys.
Tiesa, yra kalbų ir su nenuspėjamu nefiksuotu (laisvuoju) kirčiu, pvz. abchazų, baskų. Čia tą patį žodį
galima pasakyti su skirtinguose skiemenyse realizuotu kirčiu (toks kirtis gali atlikti tik kulminatyvinę
funkciją).
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tam tikrais atvejais susijusi ir su priegaide, artimu kirčiui prozodiniu elementù.
Kirčio vietos dėsningumus tiriantis ir aprašantis mokslas vadinamas akcentologija (iš lo. accentus + gr. lógos ‚mokslas‘).
Kaip jau buvo sakyta, kirtis dažniausiai apibrėžiamas kaip bent vieno kurio
skiemens išryškinimas kitų žodžio skiemenų atžvilgiu. Ryškiau tariamas skiemuo vadinamas kirčiuotu, kiti skiemenys – nekirčiuoti.
Lietuvių kalbos kirtis nėra vien tik atskiro skiemens ypatybė – akcentinis kontūras apima visą žodį, plg.:
pùs-die-nis
véid-ro-dis
va-kiš-kas

žva-k-ga-lis
krikš-tã-tė-vis
pre-ký-vie-tė

iš-min-ts
va-lan-dà
pa-tar-m

Šio kontūro viršūnę sudaro vienas kuris žodžio skiemuo (šiuo atveju pus-, -ki-,
-tis …), tradiciškai ir vadinamas kirčiuotu skiemeniu.
Kokiais akustiniais požymiais kirčiuotas skiemuo yra išryškinamas, daugiausia
domina fonetikus, ypač eksperimentinės fonetikos specialistus.
Lietuvių kalbotyroje šiuo klausimu nemažai ginčytasi ir tebesiginčijama. Vienų
tyrėjų tvirtinta, kad mūsų kalbos kirtis esąs dinaminis (iš gr. δύναμις <dýnamis>
‚jėga‘): tokiu atveju kirčiuotas skiemuo turėtų būti tariamas tvirtesniu, garsesniu balsu, intensyviau negu nekirčiuoti žodžio skiemenys. Kiti kalbininkai lietuvių kalbos
kirtį vadino toniniu, arba melodiniu (muzikiniu), – manyta, kad kirčiuotas skiemuo
nuo nekirčiuotųjų skiriasi aukštesniu tonu.
Kruopštūs eksperimentiniai paskutinių XX a. dešimtmečių tyrimai, ypač Antano Pakerio, parodė, kad bendrinės lietuvių kalbos kirtis yra sudėtingas fonetinis
reiškinys, apibūdinamas įvairiais požymiais: intensyvumu, pagrindinio tono kitimu,
trukme, garsų kokybe. Šiomis ypatybėmis kirčiuoto skiemens branduolys – balsis ar
dvigarsis – dėsningai skiriasi nuo savo atitikmens nekirčiuotame skiemenyje.
Nė vienas iš nurodytų požymių nėra pats svarbiausias, nes fonetinę žodžio kirčio esmę sudaro požymių kompleksas. Atskiro akustinio požymio reikšmė kirčio suvokimui išryškėja tik iš santyknio jo galingumo.
Nustatyta, kad galingiausias yra intensyvumas. Vadinasi, tie kalbininkai, kurie
teigia kirčiuotą skiemenį esant tariamą tvirtesniu balsu, garsiau, yra bent iš dalies teisūs, nes jie išryškina santykiškai galingiausią požymį.
Pagrindinio tono, arba melodinio požymio, vaidmuo kirčio vietos nustatymui
yra gerokai mažesnis. Ypač tai akivaizdu, kai žodis ištariamas kylančia intonacija,
plg. vsas ir vsas? (antruoju atveju galūninis skiemuo tariamas aukštesniu tonu, tačiau
kirčio įspūdžio nesudaro – vyriškosios giminės formą vsas? puikiai skiriame nuo
moteriškosios giminės daugiskaitos galininko visàs?).
Skiemens trukmė ir garsų kokybė, skyrium paimti, visai mažai tereiškia kirčio suvokimui.
Daug galingesni yra dviejų požymių kompleksai, – ypač intensyvumo ir pagrindinio tono. Nė kiek nenusikalstant mokslo tiesai, studentams galima aiškinti, kad
žodžių kirčiuotieji skiemenys yra tariami palyginti tvirtesniu (garsesniu) ir kiek aukštesniu balsu už atitinkamus nekirčiuotuosius skiemenis.
Alekso Girdenio ir kitų tyrimai rodo, kad esama statistinio ryšio tarp kirčio ir
skiemens kiekybės: bendrinės kalbos tekstuose ilgieji kirčiuoti skiemenys yra kone

20

I • KIRTIS, PRIEGAIDĖ, KIEKYBĖ IR JŲ SANTYKIS SU SEGMENTINIAIS KALBOS ELEMENTAIS

triskart dažnesni už trumpuosius kirčiuotus skiemenis (santykis 2,63 : 1). Kirčio sąsaja
su kiekybine skiemens charakteristika, be kita ko, matyti ir iš to, kad kirčiuoti balsiai
a, e žodžio kamiene dažniausiai (tvirtapradžiuose savųjų žodžių dvigarsiuose – visada)
pailgėja, plg.: nãmas, kẽlias, nẽša (ar kálnas, kélmas) ir namù, keliù, nešù (ar kaln, kelm).
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
Kas yra supersegmentiniai kalbos elementai ir kuo jie skiriasi
nuo segmentinių (linjinių) kalbos elementų?
2. Koks santykis tarp supersegmentinių ir prozodinių kalbos elementų?
3. Kaip apibrėžiamas kirtis?
4. Apibūdinkite žodžio kirtį.
5. Kaip suprantate fiksuotą kirtį?
6. Kas yra nefiksuotas (laisvasis) kirtis?
7. Išvardykite jums žinomas fiksuoto kirčio kalbas.
8. Išvardykite jums žinomas nefiksuoto (laisvojo) kirčio kalbas.
9. Kokios yra kirčio funkcijos, kuri iš jų universaliausia?
10. Kuo paremt nefiksuoto (laisvojo) kirčio kalbų
kirčiavimo dėsningumai?
11. Kokiais akustiniais požymiais išryškinami kirčiuoti skiemenys?
1.

1.2. KIRČIUOTO SKIEMENS VIETA

IR JOS NUSTATYMO BŪDAI

LITERATŪRA
•    Gailiūnas P. Lietuvių kalbos metodika. Vilnius:

džio ir skiemens statistinė struktūra, p. 36–48 (=
Mokslas, 1977, p. 165–172.
A. Girdenis. Kalbotyros darbai, t. 3, p. 19–31).
•    Girdenis A., V. Karosienė. Bendrinės lietuvių •    Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos kirčiavimas. Mokalbos statistinė struktūra: fonologijos dalykai,
kinio knyga. Vilnius: Baltos lankos, 1996, p. 9–16.
p. 68–80.
•    Šoblinskas A. Lietuvių kalbos didaktika. Vilnius:
•    Karosienė V., A. Girdenis. Bendrinės kalbos žoMokslas, 1987, p. 160–161.

Kaip sakyta, lietuvių kalboje gali būti kirčiuotas bet kuris žodžio skiemuo –
paskutinis, priešpaskutinis, trečiasis ar dar tolesnis nuo galo, pvz.: sukù, vištà, judrùs,
-, -ù, penk (– –̍̍), sùka, vštą, jùdrų, -ią, ktas (–̍̍ –), sùsuka, švada, tpinis, -ė (–̍̍ – –),
lùkterėti, dùrininkas, -ė (–̍̍ – – –) ir pan.
Skiemenys skaičiuojami pradedant nuo galinio, nes žodžiai paprastai baigiasi
galūne, o prasideda nevienodai – kartais šaknimi (sùka, lùkterėti, dùrininkas, -ė), kartais – priešdėliu (sùsuka, švada) ar priešdėliais (papãsakoja), prie kurių gali jungtis ir
sangrąžos dalelytė (afiksas) ar įvardinis elementas (enklitikas), pvz.: sussuka, pasipãsakoja, gerjų. Galiniai žodžio skiemenys kirčiuojami dažniausiai: paskutinis ir priešpaskutinis turi kirtį daugiau kaip keturiuose penktadaliuose visų rišlaus teksto žodžių,
tiksliau – žodžių formų, o priešpaskutinis kirčiuotas skiemuo būdingas kiek daugiau
nei pusei žodžių (kirčiuoto skiemens dažnumą tekste rodo procentai), plg.:
0,15%
5
1 • Kirtis, priegaidė, kiekybė

1,86%
4

16,10%
3

53,22%
2

28,67%
1
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Šeštas nuo galo kirčiuotas skiemuo itin retas, nors galimas, pvz., (į) pãgeležinkelę. Taigi, kuo toliau skiemuo nuo galūnės, tuo rečiau jis kirčiuojamas. Tai jau yra
pastebėjęs F. Kuršaitis XIX amžiuje.
Kirčiuoto skiemens nustatymas, išskyrus retas išimtis, studentams nesukelia
sunkumų, kadangi kirčiuotų ir nekirčiuotų skiemenų pasikartojimas yra vienas iš
komponentų, formuojančių šnekos ritmą. O ritmo pojūtis – įgimtas dalykas (kaip,
beje, ir gebėjimas rimuoti).
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1.

Kodėl skiemenys skaičiuojami pradedant nuo žodžio galo?

2.

Kurie žodžio skiemenys kirčiuojami dažniausiai?

1.3. BEKIRČIAI IR DVIKIRČIAI ŽODŽIAI.

ŽODŽIO KIRTIS ŠNEKOS SRAUTE
LITERATŪRA

•    Girdzijauskas J. Lietuvių eilėdara. XX amžius. Vil- •    Mauricaitė V. Samplaikinių formų dėmėnų akcentinius: Mokslas, 1979, p. 161–162.

nis šlijimas. Mūsų kalba, 1987, sąs. 2, p. 3–6.

kas. 2-asis leid. Vilnius, 2001.

darė B. Savukynas. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 86–92.

šlijimui. Kalbotyra, 1985, t. 36 (1), p. 38–43.

Lietuvių kalbos gramatikos tyrinėjimai. Vilnius,
1969, p. 231–242.

•    Lietuvių kalbos tarties žodynas. Sudarė V. Vitkaus- •    Stundžia B. Kirtis tekste. In: Žodžiai ir prasmės 1. Su•    Mauricaitė V. Kai kurių frazės faktorių įtaka žodžių •    Vaitkevičiūtė V. Dvikirčiai ir trikirčiai žodžiai. In:
•    Mauricaitė V. Akcentinis šlijimas frazės viduje (sta-

tistinis tyrimas). Kalbotyra, 1994, t. 43 (1), p. 61–64.

Iki šiol kalbėta apie žodį kaip leksinės sistemos vienetą, išskirtą iš šnekos srauto.
Žodžio išskyrimui, atpažinimui kirtis vaidina svarbų vaidmenį. Kiekvieno lietuvių
kalbos žodžio akcentinė charakteristika nurodoma žodynuose. Pavyzdžiui, prie linksniuojamųjų žodžių skaitmenimis žymim kirčiavimo tipai, arba kirčiuotės (kirčiavimo
paradigmos), o veiksmažodžių patekiamos sukirčiuotos pagrindinės formos.
Pagal santykį su kirčiu leksika skyla į dvi dalis – kirčiuotus, arba savarankiškus, žodžius ir bekirčius, arba nesavarankiškus, žodžius, vadinamus kltikais (iš gr.
κλιτικός <klitikós> ‚linkstantis, šlyjantis‘).
Savarankiškiems žodžiams, sudarantiems kiekvienos kalbos leksikos pagrindą,
kirtis yra būtinas elementas, kurio jie paprastai nepraranda ir šnekos sraute. Klitikai
(dažniausiai tai tarnybiniai žodžiai) akcentiškai šlyja prie savarankiškų, taigi kirčiuotų, žodžių ir drauge su šiais sudaro vieną fonetinį žodį.
Prie kito žodžio iš priekio šlyjantys žodžiai vadinami prokltikais. Jų didžiąją dalį
sudaro prielinksniai, jungtukai, dalelytės, pvz.: be ͜ drùskos, prie ͜ mško, ar͜ lpsite?, net ͜ sùkasi.
Prie kito žodžio iš galo akcentiškai šlyjantys žodžiai vadinami enkltikais. Lietuvių
kalboje jų negausu, dažniausiai tai dalelytės, ypač gi, pvz.: kurs ͜ gi, einù ͜ gi, gyven ͜ juk.
Kartais kirtį gali prarasti ir savarankiški žodžiai (paprastai įvardžiai), pvz.: jis ͜
lpa, aš ͜ skubù.
Akcentinis šlijimas yra universalus reiškinys, pažįstamas visoms kirtį turinčioms kalboms. Jam įtakos turi žodžio gramatinis savarankiškumas, informacinis
krūvis, skiemenų skaičius ir pan.
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Savarankiški lietuvių kalbos žodžiai paprastai turi po vieną kirčiuotą skiemenį,
tačiau ilgesni dūriniai, nelietuviški žodžiai (ypač tarptautiniai) gali turėti ir du kirčius.
Tokiu atveju vienas kirtis vadinamas pagrindiniù, kitas – šalutiniù. Žodynuose, enciklopedijose, gramatikose, vadovėliuose įprasta nurodyti tik pagrindinį kirtį.
Transkribuotuose, t. y. fonetiniu raštu užrašytuose, pavyzdžiuose šalutinis kirtis žymimas vertikaliu brūkšneliu prieš jį gaunantį skiemenį, plg. „Lietuvių kalbos tarties žodyno“
porą pavyzdžių: aštúoniasdešimt [aštúonʹezʹǀde.šʹimt], nitroglicernas 2 [ǀnʹitrɔglʹicʹerʹnas].
Kaip garsai, patekę į žodį ar frazę, taikosi prie kitų garsų, taip ir savarankiško
žodžio, patekusio į šnekos srautą, kirčio vieta kartais gali pakisti, veikiant tam tikriems
šnekos prozodijos, arba ritminės organizacijos, dėsningumams (kirčiuotų bei nekirčiuotų skiemenų pasikartojimas formuoja pirminį šnekos ritmą). Jau Kazimieras Jaunius
atkreipė dėmesį, kad lietuvių kalba nemėgstanti dviejų susiduriančių kirčių, kuriuos
eilėdaros tyrėjai vadina spondjais, ir stengiasi juos išsklaidyti. Pavyzdžiui, žodžių junginys gražùs mškas pasakomas su atitrauktu pirmojo žodžio kirčiu, taigi gràžus mškas.
To atitraukimo kalbėtojas ir klausytojas paprastai nė nejunta.
Spondėjai išsklaidomi ne tik atitraukiant kirtį, bet ir įtepiant bekirčiùs žodžius,
pvz.: gražùs ͜ gi mškas, seniaũ ͜ mat rekdavo stãklėmis áusti. Spondėjų véngia ir klasikinė
mūsų poezija, ypač didelio meistriškumo pasiekę kūrėjai. Antai pirmajame Salomėjos
Nėries rinkinyje „Anksti rytą“ spondėjai dar dažni (mints blãško, žvaigždėms dẽgė …), o
vėlesnėjè kūryboje kirčio sangrūdų aptinkama rečiau.
Kalba nemėgsta ne tik susiduriančių kirčiuotų skiemenų, bet ir didelių tarpkirtinių intervalų, pavyzdžiui, keturskiemenių ir ilgesnių. Remiantis Juozo Girdzijausko
duomenimis, grožinėje lietuvių prozoje dažniausias yra dviejų nekirčiuotų skiemenų
intervalas, kiek retesni vienskiemenis ir triskiemenis. Panašūs dėsningumai, būdingi,
beje, ir kitoms kalboms, aiškintini artikuliaciniu patogumu – keturis ir daugiau nekirčiuotų skiemenų yra sunku ištarti.
Kalbėjimo akte, arba tekste, ne visų žodžių kirčiai yra vienodo ryškumo. Paprastai
frazėje vienas žodis ištariamas su ryškesniu kirčiu. Tai vadinamasis frazės kirtis (ang. phrasal stress, vok. Satzbetonung), kurį paprastai gauna galinis frazės žodis, jei ištariamas krintančia intonacija, pvz.: Tėvas eina į kiną (frazės kirtį gauna žodis kiną). Frazė tokiu atveju
yra neutrali. Norėdami frazę padaryti žymėtą, t. y. suteikti frazei papildomų prasmių, savitą kontekstinę „aurą“, galime išryškinti, išskirti bet kurį frazės žodį. Toks ypatingas atskiro
žodžio frazėje ar sakinyje išryškinimas, akcentinis išskyrimas tradiciškai vadinamas loginiu kirčiu. Pavyzdžiui, akcentiškai išskyrę, pabrėžę pirmą minėtos frazės žodį, suprasime,
kad būtent tėvas (ne motina, ne vaikai) eina į kiną. Pabrėžiant, akcentiškai išskiriant antrą
frazės žodį, būtų akcentuojama, kad tėvas eina, o ne važiuoja ir pan. Taigi čia susiduriame
su kirčio tekstine bei komunikacine funkcija, vadinamąja aktualiąja skaida. Žodžio kirčio
lygmenyje frazės kirtis atitiktų fiksuotą kirtį, o loginis kirtis – laisvąjį kirtį.
Mokamai sudėlioti loginius kirčius yra didelis menas, kurį būna įvaldę geri lektoriai, skaitovai, oratoriai.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kaip žodžiai skirstomi pagal santykį su kirčiu?
Kas yra klitikai ir kaip jie skirstomi?
Ar žodis gali turėti ne vieną kirčiuotą skiemenį?
Kas yra kirčių išsklaidymas ir kaip jis reiškiasi?
Koks yra dažniausias tarpkirtinis intervalas?
Apibrėžkite frazės kirtį.
Kaip suprantate loginį kirtį?
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1.4. TRUMPASIS KIRČIUOTAS SKIEMUO
LITERATŪRA
•    Bernadišienė P. Lietuvių bendrinės kalbos kirčia- •    Pakerys A. Tarptautinių žodžių kirčiavimas.

vimo pagrindai. Vilnius: Gimtasis žodis, 2003,
Kaunas: Šviesa, 1991, p. 11.
p. 8–11.
•    Pakerys A., A. Pupkis. Lietuvių kalbos bendrinė
tartis. Kompaktinės plokštelės tekstai. Vilnius:
•    Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių kalbos akcentologijos pagrindai, p. 24–26.
Gimtasis žodis, 2004, p. 8–23.

Trumpojo kirčiuoto skiemens pagrindą sudaro trumpieji balsiai. Rašte jie gali
būti žymimi kairiniu ženklu, vadinamuoju graviu (iš lo. gravis ‚sunkus‘). Bendrinė
kalba turi du tikrus trumpuosius balsius – i ir u, pvz.: aštuon, ėjmas, fzika; ateinù, bùtas, hùmoras. Trumpieji paprastai yra tarptautinių žodžių kirčiuoti balsiai e, o: cèchas,
kabinètas, milimètras, sèktorius; chòras, kòsmosas, laboratòrija, telefònas ir kt. (bet – fortepijõnas, milijõnas, respublikõnas, kapitõnas ir kt., kurių kirčiuotas o yra ilgas).
Išimtiniais atvejais trumpi gali būti ir savosios leksikos kirčiuoti balsiai e, a,
pavyzdžiui, žodžio gale, vienskiemeniuose žodžiuose, dviskiemenėse bendratyse ir
iš jų padarytose formose, veiksmažodžių priešdėliuose, aukštesniojo ir aukštėlesniojo
laipsnio būdvardžiuose ir pan., pvz.: manè, galè, tadà, šakà; bèt, nèt, kàd; nèšti, kàsti,
nèšdavo, kàsdavo, nèšiu, kàsiu, nèšdamas, kàsdamas, nèštinas, kàstinas; nèkasa, tèkasa,
àpkasa, àtkasa, pàkasa; sunkèsnis, -ė, sunkėlèsnis, -ė. Šiaip jau e ir a kirčiuotoje pozicijoje
pailgėja, todėl vadinami padėtinio (pozicinio) ilgumo balsiais, pvz.: lẽdas (plg. ledù,
lednis), bãtas (plg. batù, batẽliai), taip pat žr. p. 32 t. Yra tarmių, kuriose visi kirčiuoti
trumpieji balsiai žodžio kamiene ilginami.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1.
2.
3.

Kokiu diakritiniu ženklu rašte žymimas trumpojo skiemens kirtis?
Kokie balsiai sudaro kirčiuoto trumpojo skiemens pagrindą?
Kodėl e ir a vadinami padėtinio ilgumo balsiais? Pateikite pavyzdžių.

1.5. ILGASIS KIRČIUOTAS SKIEMUO. PRIEGAIDĖ
LITERATŪRA
•    Girdenis A. Fonologija, p. 184–197.
nės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, p. 15–23.
•    Girdenis A. Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai, •    Pakerys A. Lietuvių bendrinės kalbos prozodija,
p. 268–290.

p. 144–151.

•    Girdenis A., V. Žulys. „Trumpinė priegaidė“? •    Pakerys A. Lietuvių bendrinės kalbos fonetika,

Kalbotyra, 1967, t. 15, p. 113–116 (= A. Girp. 316–323.
denis. Kalbotyros darbai, t. 1. Vilnius: MELI, •    Stundžia B. Kirčiavimas. In: Lietuvių kalbos žiny2000, p. 161–165).
nas. Kaunas: Šviesa, 2007, p. 364–366.
•    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, 2002, •    WALS: The World Atlas of Language Structures
p. 17–24; 1978, p. 12–18.
(http://wals.info/feature/13A#2/19.3/152.9);
•    Mikulėnienė D., A. Pakerys, B. Stundžia. Bendrižiūrėta 2014-02-09.

Ilgojo kirčiuoto skiemens pagrindą sudaro ilgieji balsiai (pvz.: vyras, šūkauti,
katė, dobilas, ąžuolas, siekti, juokas), dvibalsiai (laukas, taikyti, veikti, guiti ir t. t.), mišrieji
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dvigarsiai (kalnas, krantas, arti, ar, kelti, žengti, žingtelėti, kurti, kur ir t. t.). Ilgieji kirčiuoti
skiemenys bendrinėje kalboje tariami dvejopai. Ilgojo kirčiuoto skiemens tarimo būdas, padedantis skirti tapačios garsinės sandaros žodžius bei formas, lietuviškai vadinamas priegaide (terminas aiškinamas p. 17, išn. 2).
Bendrinėje kalboje priešpriešinamos dvi priegaidės – tvirtapradė ir tvirtagalė,
plg. garsiniù atžvilgiu sutampančias formas – vadnamąsias minimaliąsias poras: áušti
‚vėsti, darytis nekarštam‘ ir aũšti ‚švisti, brėkšti‘, rgsta [rksta] ir rksta, mnti (šieną)
ir miñti (mįslę) ir pan. Jeigu tokių minimaliųjų porų kalboje nepasitaikytų, nebūtų
pagrindo kalbėti apie priegaides, kurių svarbiausia funkcija yra distinktyvinė, arba
skiriamoji, – skirti kitais atžvilgiais sutampančius žodžius ir formas.
Priegaidės krūvis yra sutelktas kirčiuoto skiemens branduolyje – ilgajame balsyje, dvibalsyje ar mišriajame dvigarsyje, todėl terminai „tvirtapradis/ tvirtagalis balsis“, „tvirtapradis/ tvirtagalis dvibalsis/ mišrusis dvigarsis“ labai įprasti ir patogūs.
Kaip parodė Alekso Girdenio, Antano Pakerio ir Aldono Pupkio tyrimai, fonetinę
priegaidžių, kaip ir kirčio, esmę sudaro įvairių požymių kompleksas. Jų santykinis
galingumas ir kontrastingumas priklauso nuo to, kas sudaro ilgojo kirčiuoto, skiemens
pagrindą – ilgasis balsis ar dvigarsis (sudėtinis dvibalsis bei mišrusis dvigarsis).
Dauguma bendrinės kalbos vartotojų nesunkiai skiria ir suvokia daugumos
dvibalsių bei mišriujų dvigarsių (ypač ai, au, ei; al, am, an, ar, el, em, en, er) priegaides,
tad nuo jų ir reikia pradėti priegaidžių mokymą.
Tvirtapradžiai dvigarsiai pasižymi ryškiu pirmojo dėmens pabrėžimu. Balsiai a,
e čia pailginami, tariami atviri, įtempti. Rašte jie gali būti žymimi dešininiù ženklu
(ʹ), vadnamuoju aktu (iš lo. acutus ‚aštrus‘) virš pirmojo dėmens raidės, pvz.: áušti
‚vėsti‘, méilė, báltas, mérkti ‚pridengti akis vokais; akimis duoti ženklą‘.
Balsių i ir u ilginimas ir įtemptumas tvirtapradžiuose dvigarsiuose, dažnas tarmėse, bendrinei kalbai nebūdingas, tačiau pabrėžimas išlieka. Norint atkreipti dėmesį
į pastarųjų pirmojo dėmens (ne skiemens!) trumpumą, tvirtapradė priegaidė žymima
kairiniu ženklu (graviu) virš dvigarsio pirmojo dėmens raidės, pvz.: gùiti, gmti, mnti
‚spaudyti kojomis, trypti‘, vrti, plkas, dùlkės, pùrtyti, stùmti. Fonetiniame rašte, transkripcijoje, tvirtapradė šių dvigarsių priegaidė žymima dešininiu ženklu, plg.: gmti ir
[i], stùmti ir [stúi].
Pirmojo dėmens e, o ilginimas nebūdingas ir tvirtapradžiams svetimos kilmės
žodžių dvigarsiams, pvz.: terapèutas; enèrgija, hèrbas, koncèrtas, sèrveris; cèlsijus, šèlfas9;
fòrma, spòrtas.
Tariant tvirtagalius dvigarsius, pabrėžiamas bei pailginamas antrasis jų dėmuo;
pirmasis tariamas panašiai kaip atitinkamas trumpasis nekirčiuotas balsis – neįtemptas, uždaresnis, o balsis a dvibalsyje au įgyja nežymų o atspalvį (pavyzdžiui, aušti
‚švisti‘ tarimą galima pavaizduoti kaip åušti).
Rašte tvirtagalė priegaidė žymimà riestiniu ženklu, vadnamuoju cirkumfleksù
(iš lo. circumflexus ‚linkis, skliautas‘)10. Riestinis ženklas rašomas virš dvibalsių bei
dvigarsių antrojo dėmens raidės, pvz.: aũšti ‚švisti‘, ena, saka, basas, mulas, mekti
‚nardinti į vandenį ar kitą skystį‘, miñti ‚turėti galvoje; spėti‘, kupis.
Ilgųjų balsių priegaidėms ryškus kontrastas tarp skiemens pagrindo pradinės ir
galinės dalies nebūdingas – tai esminis skirtumas nuo dvigarsių priegaidžių. Lemiamą
Daugelį tarptautinių žodžių su dvigarsiais eu, el, er galima kirčiuoti ir tvirtagališkai, t. y. terapeũtas; enegija, hebas, koncetas, severis; cesijus, šefas (žr. http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas/
rekomendacija3.html; http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija4.html).
10
Pirminis cirkumflekso variantas, sukomponuotas iš akūto ir gravio ženklų, buvo stogelio formos (^),
vėliau suapvalintas (⁀), o Viduramžiais įgijo riestinį, arba tildės, pavidalą (˜).
9
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vaidmenį skiriant vienãbalsių (monoftongų) priegaides vaidina kompleksas akustinių
požymių, tarp kurių santykiškai galingiausias yra toninis, arba melodinis, požymis –
balso pagrindinio tono kitimas; skiemens branduolio trukmė ir intensyvumas ne tokie
svarbūs požymiai (plg. su kirčio ypatybėmis, žr. p. 20).
Tvirtapradžiai balsiai išsiskiria staigiu pagrindinio tono kritimu, artikuliacijos
įtemptumu ir paprastai yra kiek trumpesni už atitinkamus tvirtagalius garsus, pvz.:
gýti, sja, stóti, rgsta, sekti, púodas (tvirtapradė ie ir uo priegaidė žymima dešininiu
ženklu virš i ar u).
Tvirtagalių balsių tarimui būdingas palyginti lýgus arba nežymiai kylantis pagrindinis tonas ir mažesnis artikuliacijos įtemptumas, kiek didesnė trukmė, pvz.: gỹja,
sją, stõtį, rksta, siẽkis, puõšia (tvirtagalė ie ir uo priegaidė žymima riestiniu ženklu
virš e ar o).
Taigi lietuvių bendrinės kalbos priegaidžių pobūdis gerokai priklauso nuo to, kas
sudaro ilgojo kirčiuoto skiemens bránduolį – ilgasis balsis ar dvigarsis, tačiau negalima
nematyti ir bendrų požymių, būdingų įvairaus tipo ilgųjų skiemenų priegaidėms.
Tvirtapradė priegaidė skiriasi nežymiu pagrindinio tono kilimu ir staigiu kritimu, įtemptesne ir ryškesne ilgojo balsio ar balsinio dvigarsio elemento (pirmojo dėmens) artikuliacija. Jos esmę geriausiai, matyt, nusakytų staiginės priegaidės vardas.
Tvirtagalės priegaidės pagrindinio tono kreivė yra aptakesnė: priegaidei būdingas nežymus tono kilimas ir laipsniškas kritimas, palyginti nekontrastiška balsinių
dvigarsio dėmenų artikuliacija, didesnė balsio trukmė. Todėl ši priegaidė dažnai apibūdinama kaip tęstinė.
Lietuvių bendrinėje kalboje akūtas ir cirkumfleksas kontrastuoja tik ilguosiuose
kirčiuotuose negaliniuose skiemenyse. Nekirčiuotoje pozicijoje ir galūnėse priegaidžių
priešprieša neutralizuojama, t. y. priegaidės neskiriamos. Nekirčiuoti ilgieji skiemenys
tariami panašiai kaip kirčiuoti tvirtagaliai, o jų priegaidėjimas specialiais ženklais nežymimas, plg. mér-kti (akį) :: me-kti (skudurą) ir mer-kmas (akies) = mer-kmas (skuduro). Kirčiuotose galūnėse, neskaitant negausių išimčių, galimas tik cirkumfleksas,
todėl akūtinis skiemuo, atsidūręs gale, paprastai tampa cirkumfleksiniu, pvz.: šáuti →
šaũs, bijóti → bijõs. Senojoje graikų kalboje, turėjusioje akūto ir cirkumflekso priešpriešą, priegaidės kontrastavo tik žodžio gale, plg. vns. kilm. ϑεᾶς <thes> ‚deivės‘ ir
dgs. gal. ϑεάς <thes> ‚deives‘. Iš Europos kalbų trumpųjų skiemenų priegaides turi
tik kroatų ir serbų bendrinės kabos ir štokaviškosios tamės.
Lietuvių bendrinės kalbos priegaidės, kontrastuojančios kirčiuotuose negaliniuose ilguosiuose skiemenyse, yra glaudžiai susijusios su turinio plano vienetais –
morfemomis. Kiekviena morfema, turinti ilgą kirčiuotą skiemenį, bus arba akūtinė,
arba cirkumfleksinė. Tai pagalbinė morfemų charakteristika, nes jos negali turėti tos
morfemos, kurios niekada negauna kirčio, ir tos, kurios neturi priegaidėms būtino
pagrindo – ilgojo skiemens.
Priegaidės yra labai artimos ir iš esmės priklauso supersegmentiniams, arba
prozodiniams, elementams, kurie įvardijami kaip tonai. Indoeuropiečių kalbose priegaidės, arba tonai, yra retesnis reiškinys nei nefiksuotas (laisvasis) kirtis, o jas turinčiose kalbose vyrauja dviejų priegaidžių sistemos. Įdomu, kad dauguma Europos kalbų, turinčių priegaides, yra išsidėsčiusios aplink Baltijos jūrą (lietuvių, latvių, danų,
norvegų, švedų). Be to, priegaidės šiose kalbose paprastai yra susijusios su kirčiu bei
kirčiavimo paradigmomis, kitaip sakant, čia susiduriame su kelių tipų kirčiais. Tokias
kalbas Romanas Jakobsonas vadino politoninėmis kalbomis, kurias skyrė nuo priegai-
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džių, arba tonų, neturinčių kalbų, vadinamų monotoninėmis11.
Trečia kalbų grupė būtų toninės kalbos. Iš viso pasaulyje priskaičiuojama per
200 ištirtų kalbų, daugiausia izoliacinių, paplitusių pietryčių Azijoje, Afrikoje, Amerikoje, pvz., birmiečių, kinų, vietnamiečių, jorubų, turinčių įvairaus sudėtingumo
tonų sistemas, paprastai funkcionuojančias nepriklausomai nuo kirčio. Šioms kalboms
būdingi palyginti trumpi nekaitomi žodžiai ir neišplėtota žodžių daryba, ir žodžių
reikšmę čia dažnai lemia tik tonai. Antai bendrinės kinų kalbos žodis bao, nelygu su
kuriuo iš keturių tonų bus ištartas, gali reikšti ‚vynioti‘, ‚plonas‘, ‚ginti‘, ‚laikraštis‘.
Tonai garsiniu, iš dalies ir funkciniu, atžvilgiu yra artimi priegaidėms. Tiek tonai, tiek
priegaidės yra realizuojami ne tik muzikiniu, bet ir dinaminiu bei kiekybiniu požymiais, abu prozodiniai elementai tam tikrose pozicijose gali būti neutralizuoti.
Monotoninės kalbos pasižymi ne tik priegaidžių neturėjimu, bet ir kietųjų bei
minkštųjų priebalsių, arba tembrine priebalsių, koreliacija, kuri politoninėms kalboms
nebūdinga. Lietuvių kalba šiuo atveju yra unikali, nes turi ir priegaides, ir tembrinę
priebalsių koreliaciją, plg.: šáltas ir šatis [šais], mókslas ir bemõkslis [emõ.kis]. Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad akūtas eina su kietaisiais priebalsiais, o cirkumfleksas –
su minkštaisiais (plačiau apie priegaidžių ryšį su priebalsių kietumu ir minkštumu bus
kalbama toliau, žr. p. 81–86).
Apibendrinant pabrėžtina, kad daugumoje indoeuropiečių kalbų funkcionuoja
prozodinis elementas kirtis (monotoninės kalbos, pvz.: italų, anglų, prancūzų, čekų,
rusų) – tiek fiksuotas, tiek nefiksuotas (laisvasis), o kai kuriose kalbose – ir priegaidės, arba tonai, paprastai susiję su kirčiu (politoninės kalbos). Toninių kalbų, kurioms
būdingi su kirčiu paprastai nesusiję prozodiniai elementai tonai, indoeuropiečių kalbų
šeimoje nėra. Svarbiausia kirčio funkcija yra kulminatyvinė, o priegaidės ir tono –
distinktyvinė.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1. Kokie garsai sudaro ilgojo kirčiuoto skiemens pagrindą?
2. Apibrėžkite priegaidę.
3. Įrodykite, kad bk. turi dvi priegaides, jas apibūdinkite.
4. Kokia pagrindinė priegaidės funkcija?
5. Kokiais diakritiniais ženklais ir kaip žymima tvirtapradė priegaidė?
6. Kokiu diakritiniu ženklu ir kaip žymima tvirtagalė priegaidė?
7. Kokie akustiniai požymiai yra svarbūs priegaidžių skyrimui?
8. Apibūdinkite poziciją, kurioje priešpriešinamos bk. priegaidės.
9. Išvardykite jums žinomas kalbas, turinčias priegaides.
10. Koks skirtumas tarp monotoninių, politoninių ir toninių kalbų?
11. Kuo lietuvių kalba išsiskiria iš priegaides turinčių kalbų ir yra unikali?

11 Gr. τόνος <tónos> ‚balso įtempimas ir pakėlimas, tonas, kirtis‘; μόνος <mónos> ‚vienintelis, tik
vienas‘; πολύς <polýs> ‚daugelis, daug‘.
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Pirmasis lietuvių kalbos tekstus ištisai sukirčiavo Mikalojus Daukša.
„Nors jis priegaidžių nežymi, […] bet vis dėlto iš jo […] vartojamų kirčiuojamųjų ženklų, daug kur galime susekti ne tik kirčio vietą, bet ir tam tikrų žodžių
priegaides“ (Pranas Skardžius). Daukšos vartoti du kirčio ženklai – dešininis
(akūtas ˊ) ir stogelio formos (laužtinis) cirkumfleksas (˄); vietoj dešininio ženklo
kartais pasitaiko ir taškas. Tie patys ženklai kirčio vietai žymėti randami ir 1605
m. anoniminiame katekizme.
Akūtas, cirkumfleksas ir gravis, daugelyje dabartinių kalbų paplitę kirčio ir
priegaidžių ženklai, yra kilę iš graikiškųjų. Visus šiuos ženklus, sekant lotyniškąja tradicija vartotus ne tik kirčiavimui, bet ir kai kurioms formoms skirti, galima
aptikti jau Baltramiejaus Vilento raštuose ir ypač Jono Rėzos psalmyne „Psalteras
Dowido“ (1625).
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Žinių apie lietuvių kalbos kirtį ir kirčiavimą randama pirmojoje lietuvių
kalbos gramatikoje – Danieliaus Kleino „Grammatica Lithvanica“ (1653 m.), kur
irgi vartojami trys kirčio ženklai: akūtas, dar žymintis ir balsių kiekybę bei kokybę, gravis (kairinis ˋ ), žymėtas žodžio gale, ir stogelio formos cirkumfleksas, kuris dažniau vartotas ne kirčio vietai, o tam tikroms gramatinėms formoms, pvz.,
vns. ir dgs. kilmininkui, skirti. Ženklai dažniausiai dėlioti sekant senosios graikų
kalbos kirčiavimo taisyklėmis. Kleinas žymėjo žodžių kirčio vietą, tačiau jautė
ir priegaides, kurių esmės dar nesuprato. Tai matyti iš jo pastabų apie dvigarsių
su pirmuoju dėmeniu a dvejopą tarimą: vienuose žodžiuose minimasis dvigarsių
dėmuo esąs atviras ir Kleino žymimas akūtu, kituose – uždaresnis („sutrauktas“) ir nežymimas jokiu ženklu. Pirmieji atvejai paprastai atitinka tvirtapradžius
skiemenis, antrieji – tvirtagalius, plg. kláusimas ir klausimas (= klaũsymas). Čia
Kleinas bus atkreipęs dėmesį į ilgojo skiemens branduolio kokybę, iš tikro turinčią reikšmės priegaidžių skyrimui, ypač žodžiuose, kurių kirčiuoto skiemens
pagrindą sudaro dvigarsiai su pirmuoju dėmeniu a: tvirtapradžių skiemenų šis dėmuo yra atviras, pailgintas, tvirtagalių – uždaresnis, prieš u tariamas su nežymiu
o atspalviu (plg. p. 25).
Trys kirčio ženklai vartojami ir Sapūno ir Šulco gramatikoje „Compendium
Grammaticae Lithvanicae“ (1673), kur taip pat vadovautasi graikų kalbos kirčio
žymėjimo taisyklėmis, pažymint, kad lietuvių kalba gali turėti kirtį ir tolimesniame nei trečiasis nuo galo skiemenyje (graikų kalboje kirčiuoti būna tik trys galiniai skiemenys). Kleino įtvirtintos kirčių žymėjimo tradicijos Mažojoje Lietuvoje
gana nuosekliai laikytasi net iki 19 a. vidurio; ja rėmėsi Frydrichas Hakas (Haack),
Pilypas ir Povilas Ruigiai (Ruhig), Kristijonas Milkus (Mielcke), Liudvikas Rėza
(Rhesa) ir kiti.
Lietuvių akcentologijos istorijai nepaprastai reikšminga nežinomo autoriaus
Didžiojoje Lietuvoje 1737 m. išleista gramatika „Universitas Lingvarum Litvaniae“. Čia teigiama lietuvių kalbos kirtį esant tokį svarbų, kad be jo „kalbančiojo
beveik negalima suprasti“. Šiame nedideliame veikale pirmą kartą kirčio ženklais
(cirkumfleksu, graviu ir antikvine, arba statmenojo šrifto, raide12, įterpta į kursyvu išspausdintą žodį) nuosekliai žymimos priegaidės, kurias autorius neabejotinai girdėjo ir skyrė, tik nemokėjo kaip reikiant paaiškinti. Antai čia teigiama,
kad cirkumfleksu pažymėti skiemenys (atitinkantys tvirtagalius) tariami „tarsi
dvigubinant balsį“, o antikvine raide, įterpta tarp kursyvo, pažymėtus skiemenis
(atitinkančius tvirtapradžius), reikia tarti „kitokiu ilgumu <...> ir su tam tikru
balso susilpninimu“, plg. zôdis (= žõdis) ir molis (= mólis). Taigi nevartodamas
specialaus termino priegaidžių skirtumą „Universitas“ autorius nusakė kaip nevienodą skiemenų trukmę ir tarimo stiprumą13. Tai gana vykusi formuluotė, nes,
kaip jau buvo užsiminta, skiemens branduolio kiekybė ir ypač intensyvumas yra
skiriamieji priegaidžių akustiniai požymiai (trūksta tik melodinio, arba toninio,
požymio, laikytino svarbiausiu, – jį po gero šimtmečio iškėlė žymiausias Mažosios Lietuvos lituanistas Frydrichas Kuršaitis).
Kuršaitis lietuvių kalbos kirtį ir priegaidę („dvejopą kirtį“) bei šių prozodinių elementų funkcionavimą kalbos sistemoje išsamiai aprašė 1849 m. veikalo
„Beiträge zur Kunde der littauischen Sprache“ (Lietuvių kalbos tyrinėjimai) antroAntikvines raides kaip kirčio ženklą turbūt sugalvojo spaustuvė, stokojusi visų reikiamų raidžių su
akūto diakritiku.
13
Iš „Universitas“ skirti ir žymėti priegaides bus išmokęs Simonas Stanevičius.
12

1 • Kirtis, priegaidė, kiekybė
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joje dalyje „Laut- und Tonlehre der littauischen Sprache“ (Lietuvių kalbos garsų ir
kirčio mokslas), apie „Universitas“, manoma, nieko nežinojęs. Aprašas išplėstas ir
pagerintas jo „Littauische Grammatik“ (Lietuvių kalbos gramatikoje, 1876), – abu
veikalai neseniai išversti į lietuvių kalbą. Ilguosiuose skiemenyse Kuršaitis skyrė
stumtinę (= tvirtapradę, vok. gestossen) ir tęstinę (= tvirtagalę, vok. geschliffen)
priegaides. Pirmajai esąs būdingas staigus šuoliškas tono kritimas žemyn, antrajai – iš pradinio žemo tono tarsi šuoliu kilimas aukštyn. Muzikinis priegaidžių
pobūdis, kurį Kuršaitis pavaizdavo natomis, yra akivaizdus ir klausant garsų sintezės eksperimentu Alekso Girdenio atkurtas žodžių poras (http://www.flf.vu.lt/
sintezuotospriegaides).
Kuršaičio vartoti priegaidžių ženklai daugiausia Kazimiero Būgos, daug
nusipelniusio istorinei akcentologijai, ir Jono Jablonskio dėka prigijo moksle ir
praktikoje: akūtas (tam tikrais atvejais ir gravis) stumtinei (tvirtapradei) priegaidei, riestinis tildės formos cirkumfleksas – tęstinei (tvirtagalei) priegaidei žymėti.
Kuršaitis kaip lietuvių kalbos priegaidžių atradėjas minimas pasaulio lyginamosios kalbotyros istorijoje.
Lietuvių kalbos gramatikos („Litauische Grammatik“, 1856), įprastos vadinti
pirmąja moksline, autorius Augustas Šleicheris (Schleicher) skyrė ir žymėjo tik dvigarsių priegaides, plg.: vaíkas „vakas“ ir áiszkus „áiškus“, laúkas „laũkas“ ir jáutis.
Monoftongų priegaidžių sakėsi negirdįs ir nežymįs, tačiau žodžių formų kirčio vietą
žymėjo teisingai, todėl žymusis 19 a. indoeuropeistas yra nusipelnęs lietuvių kalbos kirčio vietos dėsningumų nustatymui. Įdomu, kad Šleicheris netikėjo Kuršaitį
girdint ir skiriant ilgųjų monoftongų priegaides, atseit šis jas išprotavęs dėl akivaizdžios analogijos su dvigarsiais.
Keletu dešimtmečių vėliau nei Kuršaitis lietuvių kalbos prozodijos baruose
aktyviai reiškėsi Antanas Baranauskas, sukūręs originalią balsių kiekybės ir priegaidžių teoriją, paremtą matematišku gimtosios anykštėnų tarmės vokalizmo tyrimu.
Šį talentingą Didžiosios Lietuvos poetą ir kalbininką labai vertino struktūralizmo
pradininkas ir, ko gero, žymiausias visų laikų baltistas Ferdinandas de Sosiūras
(Saussure). Genialios Sosiūro idėjos apie lietuvių kalbos priegaides bei kirčiavimo
paradigmas ir šių reiškinių kilmę padėjo pagrindus šiuolaikinei baltų, slavų ir kitų
indoeuropiečių kalbų akcentologijai.
Lietuvių kalbos kirčiavimo istorijoje svarbų vaidmenį suvaidino savamokslio
kalbininko Kazimiero Jauniaus ir profesionalų lingvistinį išsilavinimą įgijusio Kazimiero Būgos darbai. Jaunius sukūrė terminus tvirtapradė ir tvirtagalė priegaidė, daug
dėmesio skyrė tarmių priegaidėms, nustatė kirčio atitraukimo dėsningumus, kirčių išsklaidymo, arba dimocijos, reiškinį. Nemažai diskutuota dėl jo suformuluotos
taisyklės, kad prieškirtiniai ilgieji skiemenys tariami tvirtagališkai, o pokirtiniai –
tvirtapradiškai. Būga parašė dvi akcentologijos studijas, kurios iki šiol yra nepraradusios savo vertės. Vienoje aptariami įvairūs kirčio ir priegaidės klausimai – kirčio
kilnojimas, visų linksniuočių dviskiemenių daiktavardžių kirčiavimo paradigmos
ir jų atitikmenys kitose indoeuropiečių kalbose, suformuluota taisyklė, veikiamųjų
dalyvių vardininko trumpųjų formų kirčiavimą siejanti su priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimu, nustatytas priesagos -imas vedinių senovinis kirčiavimas ir t. t.
Kita tarptautinėje spaudoje paskelbta studija yra skirta priegaidžių kaitos, arba metatonijos, lietuvių ir latvių kalbose reiškiniams (daugiausia pasinaudodamas gausia
šios studijos medžiaga vienas olandų kalbininkas praeito amžiaus paskutiniajame
dešimtmetyje parašė monografiją).
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Lietuvių kalbos tarmių kirčiavimo tyrimui labai svarbūs senieji raštai.
Mikalojaus Daukšos „Katekizmu“ (1595 m.) ir „Postile“ (1599 m.) remiamasi
rekonstruojant senąją vidurio Lietuvos kalbą, t. y. ieškant vakarinių rytų aukštaičių, pavyzdžiui, širvintiškių, kirčiavimo sistemos šaknų. Daukša kurį laiką
gyvenęs Žemaičiuose, todėl kai kurios jo vartotos formos artimos šiaurės vakarų
žemaičiams.
Rytų aukštaičiams būdingų bruožų galima rasti anoniminiame 1605 m. katekizme, o šiuo požiūriu neįkainojami anykštėno poeto Antano Baranausko tekstai.
Juos palyginus su dabartine anykštėnų tarme, akivaizdžiai matyti, kaip per šimtmetį
pakitusi tarmė ir jos kirčiavimas.
Tirdami Mažosios Lietuvos tarmių kirčiavimo ypatybes, kalbininkai remiasi Kristijono Donelaičio, žymėjusio tik kirčio vietą, raštais ir Frydricho Kuršaičio
žodynais bei gramatika, taip pat jo kirčiuotais rišliais tekstais. Šie rašto paminklai
leidžia daryti išvadą, kad dabartiniai vakarų aukštaičiai kauniškiai išsaugojo nemaža bruožų, kuriais pasižymėjo išnykusios Rytų Prūsijos lietuvių tarmės. Kita vertus,
lyginant Donelaičio bei Kuršaičio ir dabartinės vakarų aukštaičių kauniškių tarmės
kirčiavimą, galima matyti, kas per keletą šimtų metų keitėsi vakarų aukštaičių tarmės kirčiavimo sistemoje.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
Iš kur kilę kirčio ir priegaidžių ženklai (diakritikai)?
Kur randama pirmųjų žinių apie lietuvių kalbos kirtį ir kirčiavimą?
Kokia buvo pirminė cirkumflekso forma ir kaip ji kito?
Ką, be kirčio ir priegaidės, dar gali žymėti dešininis (akūtas),
kairinis (gravis) ir riestinis ar laužtinis (cirkumfleksas) ženklai?
5. Kada, kokiame veikale ir kaip pirmąkart nuosekliai pažymėtos lietuvių kalbos žodžių priegaidės?
6. Kas pirmasis ir kada išsamiai aprašė lietuvių kalbos priegaides?
1.
2.
3.
4.

1 • Kirtis, priegaidė, kiekybė
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2. KIRTIS, PRIEGAIDĖ, KIEKYBĖ
IR SKIEMUO
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

priegaidžių nustatymo būdai ir ryšys su Kirčio vieta
žodžio galo taisyKlė ir jos išimtys
priešpasKutinio sKiemens Kirčiavimas
tolesniojo nuo žodžio galo sKiemens Kirčiavimas

žodyje

2.1. PRIEGAIDŽIŲ NUSTATYMO BŪDAI

IR RYŠYS SU KIRČIO VIETA ŽODYJE

LITERATŪRA
• Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių kalbos ak-

ka, akcentologija, dialektologija, rašyba. Vilnius:
centologijos pagrindai, p. 26–32.
MEL, 1995, p. 181.
• Mikulėnienė D. Akcentologija. In: J. Barauskai- • Mikulėnienė D., A. Pakerys, B. Stundžia. Bendritė et al. Lietuvių kalba I: Leksikologija, fonetinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, p. 17–21.

Kirčiuoto skiemens priegaidė gali būti nustatoma pagal 1) garsinę šio skiemens
sandarą, 2) kirčiuoto skiemens vietą žodyje ar 3) žodyną.
Skiemenys, kurių branduolį sudaro padėtinio ilgumo balsiai, rašte žymim radėmis a, e, grynieji dvigarsiai (dvibalsiai) ai, au, ei ar mišrieji dvigarsiai al, am, an, ar;
ei, em, en, er paprastai išmokstam kirčiuoti iš klausos, žr. 1 s c hem ą
1 s c hem a . Priegaidės nustatymas pagal garsinę kirčiuoto skiemens sandarą
a, e
dvigarsiuose
ne dvigarsiuose
grynuosiuose
dvigarsiuose
(dvibalsiuose)
ái : a
áu : aũ
éi : e

mišriuosiuose
dvigarsiuose
ál : a
ám : a
án : añ
ár : a

él : e
ém : e
én : eñ
ér : e

ã, ẽ
(ilgas, kirčiuotas –
tik tvirtagalis)

PAVYZDŽIAI

lái-mė : la-kas bál-tas : ba-sas
láu-kia : laũ-kas sám-tis : ka-pas
véi-das : ve-kia lán-gas : lañ-kas
dár-bas : da-žas
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dél-nas : de-sia
tém-dė : te-pė
mén-kė : meñ-kas
šér-nas : šek-šnas

kã-sa
nẽ-ša
pã-saka
rãk-tas

kã-stas
nẽ-štas
nẽ-rimas
sãp-nas
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Ryškiau tariamas pirmasis dvigarsio dėmuo a ar e rodo esant tvirtapradę kirčiuoto skiemens priegaidę (čia aptariamais atvejais ji žymimà dešininiu žénklu virš
pirmosios dvigarsio radės), o pabrėžiamas antrasis dėmuo rodo tvirtagalę priegaidę (ji
žymimà riestiniu žénklu virš antrosios dvigarsio radės).
Iš klausos neklystant galima nustatyti tik taisyklingai tariam garsų priegaides.
Todėl mokant (ir mokantis) taisyklingo jų tarimo, tikslinga lyginti panašios garsinės
sandaros žodžius, žr. 1 s c hemo s pavyzdžius.
Gretinimo būdu nesunkiai atpažįstami ir padėtinio ilgumo balsiai ã, ẽ, kurie
pailgėję gauna tvirtagalę priegaidę, pvz.: bã-lo (bet bál-ti), nẽ-ria (bet nér-ti), gy-vẽ-na
(bet gy-vén-ti).
Prigimtinio (istorinio) ilgumo balsių, rašte žymim radėmis ė, o, y, ū, ą, ę, į, ų,
ie, uo, ir dvigarsių ui; il, im, in, ir; ul, um, un, ur priegaidę daugeliui būtina pasitikrinti
pagal praktinio kirčiavimo taisykles ar žodyne.
Kirčiuoto skiemens, kurio branduolį sudaro prigimtinio ilgumo balsis arba mišrusis dvigarsis su pirmuoju dėmeniu i, u, priegaidė susijusi su kirčio vieta žodyje (žr. p.
35–39). Kirčiuotas skiemuo turi būti skaičiuojamas nuo žodžio galo, žr. 2 s c hem ą.
2 s c hem a . Priegaidės nustatymas pagal kirčiuoto skiemens vietą žodyje
4

3

tolesnio skiemens
kirčiavimo taisyklės
(p. 39)

2

1

priešpaskutinio
skiemens taisyklė
(p. 36 tt.)

žodžio galo
taisyklė (p. 35)

láukia : láukiu, láuki
šaũkia : šaukiù, šauk
šáukštas : šáukštu, šáukštus
laũkas : laukù, laukùs…

jaũ, mẽs, daba
lauka, rudeñs…
Išim t y s:
dár, gál, mokiniáms...

PAVYZDŽIAI

póžemis, skõlininkas
kalbótyra, mókytojas

Mokantis praktinio kirčiavimo taisyklių, iš pradžių remiamasi pavyzdžiais, kuriuos galima sukirčiuoti iš klausos (žr. 1 s c hem ą).
Mokantis nustatyti priegaides prisimintina „laiptelių“ schema:
3 s c hem a . Priegaidžių nustatymo būdai

I
pagal garsinę kirčiuoto
skiemens sandarą
(iš klausos)

2 • Kirtis, priegaidė, kiekybė ir skiemuo

II
pagal kirčiuoto skiemens
vietą žodyje (remiantis
praktinėmis kirčiavimo
taisyklėmis)

III
pagal žodyną
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Su žodynu pirmiausia kirčiuojami tokie žodžiai, kurių priegaidę sunku nustatyti sinchroninio pobūdžio taisyklėmis, pvz.: dóleris 1, põpierius 1, dóbilas 3a, dgs.
vard. dóvanos (dovanà) 3a, dgs. vard. skrýbėlės (skrybėl) 3a, rešutas 3a, dgs. vard.
prežastys (priežasts) 3a, dgs. vard. úodegos (uodegà) 3a, vỹturį (vyturỹs) 3b ir pan.
Žodyne galima pasitikrinti kiekvieną abejojamą žodį.
Kiek tik įmanoma, pirmiausia reikia stengtis išmokti priegaides skirti iš klausos. Kaip sakyta (p. 25), mokytis pradedama nuo dvigarsių ir gana greitai sulaukiama gerų rezultatų. Prigimtinio ilgumo balsių priegaidėms nustatyti reikės sugaišti
gerokai daugiau laiko. Kad pastangos nebūtų bevaisės, svarbu pasirinkti gerą atspirties tašką.
Darbo su studentais patirtis rodo, kad tokią atspirtį duoda vienskiemenės liepiamosios nuosakos formos su tvirtaprade priegaide, pvz.: gýk (gýti), výk (výti); bk
(bgti), dk (dti); grók (gróti), stók (stóti); bk (bti), pk (pti); lek (leti), sek (seti); dúok (dúoti), šlúok (šlúoti). Šiose formose ypač ryškus tvirtapradei priegaidei būdingas kirčiuoto skiemens tarimo staigumas, burnos raumenų įtemptumas ir krintantis tono pobūdis. Nustatant rūpimo žodžio priegaidę, reikia tą žodį (tiksliau – jo
formą) lyginti su atramine forma, turinčia tokį pat balsį. Pavyzdžiui, palyginkime:
gyvas – su gýk ar výk;
dėdė – su dk ar bk;
sodas – su grók ar stók;

sūnų (sūnùs) – su bk ar pk;
vietą (vietà) – su lek ar sek;
uosis – su dúok ar šlúok ir pan.

Jeigu rūpimo žodžio ilgasis skiemuo tariamas taip pat ar labai panašiai į atraminės formos skiemenį, vadinasi, jis yra tvirtapradis (gývas, snų, úosis). Jeigu tarp
lyginamų skiemenų panašumo negirdėti, rūpimo žodžio forma turės tvirtagalę priegaidę (ddė, sõdas, viẽtą).
Pabrėžtina, kad priegaidžių skyrimui nėra būtina muzikinė klausa, kaip dažniausiai įsivaizduojama. Pakanka justi artikuliacinius skirtumus: burnos raumenų
įtemptumą / neįtemptumą, staigų ir trumpą burnos pražiojimą / tarimą vos pražiota
burna. Pirmieji šių porų požymiai būdingi tvirtapradžio, antrieji – tvirtagalio skiemens tarimui.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kokie galimi priegaidžių nustatymo būdai?
Apibūdinkite priegaidžių tarimą ir žymėjimą kirčiuotuose skiemenyse,
kurių branduolį sudaro dvigarsiai su pirmuoju dėmeniu e, a.
3. Kurią priegaidę gauna kirčiuoti skiemenys, kurių branduolį sudaro
pailgėję padėtinio ilgumo balsiai e ir a?
4. Apibūdinkite priegaidžių tarimą ir žymėjimą kirčiuotuose skiemenyse,
kurių branduolį sudaro prigimtinio ilgumo balsiai (įskaitant ir ie, uo).
5. Apibūdinkite priegaidžių tarimą ir žymėjimą kirčiuotuose skiemenyse,
kurių branduolį sudaro mišrieji dvigarsiai su pirmuoju dėmeniu i, u.
6. Apibūdinkite priegaidžių tarimą ir žymėjimą kirčiuotuose tarptautinių
žodžių skiemenyse, kurių branduolį sudaro dvigarsiai su pirmuoju dėmeniu e, o.
1.
2.
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2.2. ŽODŽIO GALO TAISYKLĖ

IR JOS IŠIMTYS

LITERATŪRA
•    Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių kalbos akcento- •    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, 2002,
logijos pagrindai, p. 33–34.

p. 36–37; 1978, p. 28–29.

•    Kuzavinis K. Nepaprastas tvirtagalės priegaidės žy- •    Mikulėnienė D. Akcentologija, p. 182–183.
mėjimo atvejis. Kalbos kultūra, 1962, sąs. 2, p. 59–60. •    Valeckienė A. Dėl galininko formų juos, šiuos, anuos
ir pan. priegaidės. Kalbos kultūra, 1964, sąs. 7, p. 73.

Ilgasis kirčiuotas žodžio galo skiemuo paprastai turi tvirtagalę priegaidę, pvz.:
añt, pasku, vl, aukštỹn, viš, sunki, septyneri, juod(jų), vidu, viršu14...
Senieji galiniai tvirtapradžiai garsai yra sutrumpėję, plg.: rank-à < *rank- (kaip
balt-à < *balt, nes baltóji < *baltjī), sukù < *sukúo (nes sukúosi). Tvirtapradė priegaidė
paprastai būdinga tokioms kirčiuotoms galūnėms (vadinamoms antrinėmis), kurios
atsirado trumpėjant žodžio galui. Įsidėmėtini šie atvejai:
1) naudininko formos, pvz.: vaikáms (plg. sen. vaikamus), mažems (plg. sen.
mažiemus), taip pat devynems, katms, penkióms; mán (plg. sen. ir tarm. mãnie), sáu
(plg. sen. ir tarm. sãvie), manám ir manájam15 (plg. tarm. manámjam);
2) veiksmažodžių liepiamoji nuosaka, padaryta iš bendraties, priešpaskutiniame
skiemenyje turinčios tvirtapradę priegaidę, pvz.: paláuk (⇦ paláukti), nekláusk (⇦ nekláusti), išléisk (⇦ išléisti), rašýk (⇦ rašýti), kartók (⇦ kartóti), bk (⇦ bti);
3) bendraties formos su sutrumpėjusia priesaga -t, jei nesutrumpėjusių formų
priešpaskutinio skiemens priegaidė tvirtapradė, pvz.: léist (⇦ léisti), láukt (⇦ láukti),
sakýt (⇦ sakýti), bt (⇦ bti);
4) kai kurie vienskiemeniai bei dviskiemeniai prieveiksmiai, dalelytės, jungtukai, pvz.: dár, gál (plg. gãli), jéi(gu), jóg (< *jogi), kek (< *kieka), lýg (plg. lýgu), nórs (plg.
nóris), rýt (plg. rýtas), ven (plg. vena); anót, bevéik (plg. véikiai), kažn (← kas žno),
pusiáu, rytój, tegùl (plg. tèguli), tiesióg (plg. tiesiógiai), užúot, visái;
5) prieveiksmiai, turintys priesagą -op: vakaróp, rudenióp ir t. t.;
6) jaustukai ir ištiktukai, susiję su veiksmo staigumu, trumpumu, pvz.: ái, ói,
vái; kebkšt, keberiókšt.
N B! Veiksmažodžių būsimojo laiko 3-iasis asmuo visada paklūsta žodžio galo
taisyklei, plg.: les ir léisiu, léisi (⇦ léisti); paklaũs ir pakláusiu, pakláusi (⇦ pakláusti);
kartõs ir kartósiu, kartósi (⇦ kartóti); rašỹs ir rašýsiu, rašýsi (⇦ rašýti)…
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1.
2.
3.

Kurią priegaidę paprastai gauna ilgasis kirčiuotas galinis žodžio skiemuo?
Kurios kaitomųjų žodžių formos galiniame skiemenyje turi tvirtapradę priegaidę?
Kurie nekaitomieji žodžiai galiniame skiemenyje turi tvirtapradę priegaidę?

Paplitęs paskutinių dviejų formų galinio skiemens žymėjimas graviu, t. y. viršùj, vidùj, yra neteisingas,
nes tariama [iršu], [idu]. Kaip žinoma, gravis dvigarsiuose gali žymėti tik tvirtapradę priegaidę.
15
Vienintelis atvejis, kai pailgėjęs -a- yra ne tvirtagalis.
14
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2.3. PRIEŠPASKUTINIO SKIEMENS

KIRČIAVIMAS

LITERATŪRA
•    Bernadišienė P. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavi- •    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, 2002,
mo pagrindai, p. 28–30.

•    Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių kalbos akcento- •   
logijos pagrindai, p. 35–41.
•   
•    Keinys S. Dažnos kirčiavimo klaidos. Kalbos kultūra, 1972, sąs. 23, p. 68–70.
•   
•   

p. 37–41; 1978, p. 29–32.
Mikulėnienė D. Akcentologija, p. 183–185.
Mikulėnienė D., A. Pakerys, B. Stundžia. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, p. 25–27.
Pakerys A. Tarptautinių žodžių kirčiavimas, p. 19–21.
Vitkauskas V. Ar sunkus lietuvių kirčiavimas, p. 34–40.

Priešpaskutinio kirčiuoto skiemens priegaidė ir kiekybė yra susijusi su tam tikrų kaitomojo žodžio formų kirčio vieta. Tas formas sudaro:
a) visų vardažodžių daugiskaitos galininkas;
b) vardažodžių, išskyrus i ir (i)u linksniuotes, vienaskaitos įnagininkas16;
c) veiksmažodžių esamojo ir būtojo kartinio laiko vienaskaitos 1-asis ir 2-asis
asmenys.
Kirčio peršokimas į išvardytų formų galūnę rodo tvirtagalę priešpaskutinio kirčiuoto skiemens priegaidę arba kirčiuoto balsio trumpumą (I), o nekirčiuotos šių žodžio formų galūnės rodo tvirtapradę priešpaskutinio skiemens priegaidę (II). Ryšį tarp
priešpaskutinio skiemens priegaidės bei kiekybės ir žodžio formos kirčio vietos galima
išreikšti implikacija ( ), nusakoma formule „jeigu ... tai“, t. y. šiuo atveju „jeigu vardažodžio dgs. galininko bei įnagininko ir veiksmažodžių es. ir būt. kart. l. 1-ojo bei
2-ojo asmenų kirtis nušoka į vienskiemenę galūnę, tai atitinkamų žodžių priešpaskutinis skiemuo yra tvirtagalis arba trumpas“ (priešpaskutinio skiemens priegaidei nustatyti patogiausias vardažodžių vns. galininkas ir veiksmažodžių 3-asis asmuo), plg.:
I

II

Dgs. gal.
dáiktus dáiktą, brólius brólį
patránkas patránką, mergáites mergáitę
snus snų, ámžius ámžių
šrdis šrdį
džiovntus, -as džiovntą
laimngus, -as laimngą
Vns. įn.
b) laikù laką, žodžiù žõdį
dáiktu dáiktą, bróliu brólį
(su) rankà rañką, svetainè svetanę patránka patránką, mergáite mergáitę
septintù, -à septiñtą
džiovntu, -a džiovntą
laukiniù, -è lauknį, -ę
laimngu, -a laimngą
a) laikùs laką, žodžiùs žõdį
rankàs rañką, svetainès svetanę
kryžiùs krỹžių; skyriùs skỹrių
auss aũsį
septintùs, -às septiñtą
laukiniùs, -ès lauknį, -ę

16

Galima formuluoti ir taip: vardažodžių vns. įnagininke, turinčiame vienskiemenes galūnes -e, -(i)a, -(i)u.
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I
II
Vksm. es. ir būt. kart. laiko 1-asis ir 2-asis asmuo
c) plaukiù, plauk plaũkia
láukiu, láuki láukia
plaukiaũ, plauke plaũkė
láukiau, láukei láukė
rėkiù, rėk rkia
bgu, bgi bga
rėkiaũ, rėke rkė
bgau, bgai bgo
Pagal priešpaskutinio skiemens taisyklę kirtis nušoka į galūnę ir vardažodžių
-(i)o linksniuotės vns. vardininke (d) bei -a linksniuotės vietininke (e), bet tai būdinga
tik 2-osios kirčiuotės daiktavardžiams, plg. :
I
d) rankà

rañką

e) miestè

miẽstą

II
Vns. vard.
patránka patránką
Vns. viet.
pene peną

Šiuo atveju galinio skiemens kirtis būdingas ir tokiems žodžiams kaip galvà,
valandà (vns. vard.), daiktè, patalè, nors jų priešpaskutinis skiemuo yra tvirtapradis
arba nekirčiuotas (gálvą, dáiktą, vãlandą, pãtalą). Be to, plg. gale kirčiuojamas formas
su dviskiemenėmis galūnėmis (pvz.: sūnum, sūnums; širdim, širdims, širdyjè; valandoms), formas, kurių priešpaskutinis skiemuo irgi tvirtapradis arba nekirčiuotas (snų,
šrdį, vãlandą). Taip yra todėl, kad kirtis žodžio gale būna ne tik dėl priešpaskutinio
skiemens, bet ir dėl daugiskaitos naudininko taisyklės, kuri remiasi ne žodžio skiemenų, o morfemų akcentinėmis-prozodinėmis savybėmis, kurios aptariamos vėliau,
pateikiant ir apibendrintą abiejų susijusių taisyklių veikimo schemą (žr. p. 40–45).
Priešpaskutinio skiemens taisyklė tinka ir veiksmažodžio bendraties kirčiavimui. Bendraties antrojo nuo galo skiemens priegaidė nustatoma pagal būtojo kartinio
laiko 3-ąjį asmenį (žinoma, jeigu jo kirčiuotas skiemuo yra ilgas):
• jeigu veiksmažodžio būtojo kartinio laiko 1-ajame ir 2-ajame asmenyse kirtis
nušoka į galūnę, priešpaskutinis žodžio skiemuo kirčiuojamas tvirtagališkai ir
tvirtagalę priegaidę gauna to veiksmažodžio bendratis, pvz.:
kenčiaũ, kente keñtė ksti;
lėkiaũ, lėke lkė lkti
• kirčio galūnei neatiduodantis priešpaskutinis būtojo kartinio laiko skiemuo
yra tvirtapradis ir tvirtapradę priegaidę turi to veiksmažodžio bendratis, pvz.:
bgau, bgai bgo bgti
spréndžiau, spréndei spréndė sprsti.
Kirčiuotos bendraties priesagos -auti, -enti, -inti, -ėti, -yti, -oti, -uoti (draugáuti,
gyvénti, augnti, žiūrti, rašýti, miegóti, kirčiúoti) visada tvirtapradės.
Pagrindines veiksmažodžio formas (bendratį, esamojo ir būtojo kartinio laiko
trečiąjį asmenį) išmokę kirčiuoti pagal priešpaskutinio skiemens taisyklę, be vargo
kirčiuosime ir išvestines veiksmažodžio formas:
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švsti ⇨

švsdavo, švsdavęs, švsdavus
švsiantis, švsiant, švstinas
švstų, švsk
sprsti ⇨
švstas
švsdamas

sprsdavo, sprsdavęs, sprsdavus
sprsiantis, sprsiant, sprstinas
sprstų, sprsk
sprstas
sprsdamas

šveñčia ⇨ šveñčiantis, šveñčiamas,
šveñčiant

spréndžia ⇨ spréndžiantis, spréndžiamas,
spréndžiant

šveñtė ⇨ šveñtęs, šveñtus

spréndė ⇨

spréndęs, spréndus

Reikia skirti daugiau laiko tik neveikiamosios rūšies dalyvių ir pusdalyvių
kirčiavimui (žr. p. 137–140).
Labai apibendrintai priešpaskutinio, arba antrojo nuo galo, skiemens (penultimos) taisyklę galima suformuluoti taip: kaitomųjų žodžių, turinčių tvirtagalį
arba trumpą priešpaskutinį skiemenį, kirtis tam tikrose formose nušoka į gretimą
galinį skiemenį. Veiksmažodžiai tokias formas turi dvi: esamojo ir būtojo kartinio
laikų vienaskaitos 1-ąjį ir 2-ąjį asmenis. Skirtingų linksniavimo tipų vardažodžiai
šiuo atžvilgiu yra nevienodi. Vieni su galinio skiemens kirčiu turi tris linksnius,
kiti – du, o treti – tik vieną, daugiskaitos galininką.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kuriose kaitomųjų žodžių formose priešpaskutinio skiemens
priegaidė ir kiekybė yra susijusi su kirčio vieta?
2. Suformuluokite priešpaskutinio skiemens taisyklę ir paaiškinkite,
kaip ji veikia veiksmažodžio ir vardažodžio paradigmose.
3. Kurios veiksmažodžio formos paklūsta šiai taisyklei?
4. Kokių vardažodžių trys linksniai paklūsta taisyklei? Kurie tie linksniai?
5. Kokių vardažodžių du linksniai paklūsta taisyklei? Kurie tie linksniai?
6. Kokių vardažodžių tik vienas linksnis paklūsta taisyklei? Kuris tai linksnis?
7. Kaip gali būti nustatoma antrojo nuo galo skiemens priegaidė?
1.

38

I • KIRTIS, PRIEGAIDĖ, KIEKYBĖ IR JŲ SANTYKIS SU SEGMENTINIAIS KALBOS ELEMENTAIS

2.4. TOLESNIOJO NUO ŽODŽIO

GALO SKIEMENS KIRČIAVIMAS

LITERATŪRA
•    Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių kalbos akcen- •    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, 2002,
tologijos pagrindai, p. 43–49.

p. 41–43; 1978, p. 32–33.

•    Mikulėnienė D. Akcentologija, p. 185–187.

Tolesniojo nei antras nuo galo ilgojo skiemens kirčiavimo taisykles galima
taip susisteminti:
1) priešdėliai, turintys kirčiuotą ilgąjį skiemenį, dažniausiai gauna tvirtapradę priegaidę, pvz.: apýlanka, núotrauka, pértrauka, pókalbininkas, -ė, preplauka, prešdėlis, próšvaistė, ssiuvinis; apýnaujis, -ė, núosavas; pértraukti, -ia, -ė17;
2) kirčiuoti ilgi jungiamieji balsiai (ė, o, y, ū) yra visada tvirtapradžiai, pvz.:
eilraštis, kalbótyra, darbýmetis, galvgalis;
3) išvestinių žodžių ar formų priegaidė nustatoma surandant giminišką formą su priešpaskutinio skiemens kirčiu, pvz.:
eškomas, -a ⇦ eško eškau, eškai;
mókytojas ⇦ mókyti, móko, mókė mókau, mókai; mókiau, mókei
liẽkana ⇦ liẽka liekù, liek.
Apskritai tolesnis nei antras nuo galo ilgasis skiemuo dažniau būna tvirtapradis nei tvirtagalis.
KONTROLINIS KLAUSIMAS
1.

Kokie dėsningumai padeda nustatyti trečiojo ir tolesnio nuo žodžio
galo kirčiuoto ilgojo skiemens priegaidę?

17

Atkreiptinas dėmesys į dvejopą priešdėlio į- kirčiavimą (skiriasi našas ir neša, lanka ir lenkė, lenktas) ir į tvirtagalius priešdėlius ar jų variantus: añt- (añtakis), ãt- (ãtvejis), iñ- (iñkilas, iñdėlis), nẽ(nẽgandas), pã- (pãrašas), pa- (paneša, -ė), prã- (prãnašas) ir kt. Be to, priešdėliai gali turėti ir
trumpąjį vokalizmą, pvz.: švada, nèneša, -ė, pàprastas (plačiau žr. skyriuose apie priešdėlinius vardažodžius ir veiksmažodžius).

2 • Kirtis, priegaidė, kiekybė ir skiemuo

39

3. KIRTIS, PRIEGAIDĖ, KIEKYBĖ
IR MORFEMA
Kirtis ir morfema. Pagrindinė akcentinė morfemų savybė
Pagrindinė kirčio vietos taisyklė ir paprastųjų žodžių kirčiavimo
Darinių kirčiavimas
Priegaidė ir morfema. Papildoma akcentinė morfemų savybė

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

dėsningumai

3.1. KIRTIS IR MORFEMA.

PAGRINDINĖ AKCENTINĖ MORFEMŲ SAVYBĖ

LITERATŪRA
•    Garde’as P. Lietuvių kalbos kirčiavimo sistema. •    Pakerys A. Vardažodžių galūnių ir kamienų
Kalbotyra, 1971, t. 22 (1), p. 93–96.

akcentinės galios nustatymo tvarka. Kalbotyra,
2000, t. 48/49 (1), p. 95−102.
kalbos gramatika. 4-asis leid., Vilnius, 2005, •    Stundžia B. Daiktavardžių kirčiavimo dėsninp. 49–53 (tinka ir ankstesni leidimai); Lietuvių
gumai. Mūsų kalba, 1985, Nr. 6, p. 6–10.
kalbos enciklopedija. 2-asis leid., Vilnius, 2008, •    Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo
p. 272–273.
sistema, Vilnius, 1995, p. 4–6.
•    Mikulėnienė D. Akcentologija, p. 169–172.

•    Girdenis A. Kirčiavimas. In: Dabartinės lietuvių

Lietuvių kalbai būdingas laisvasis kirtis. Kaip jau sakyta (žr. p. 19), kirčio vietos
dėsningumai glaudžiai susiję su žodžio morfemomis. Joms linkstama priskirti tam
tikras akcentines savybes, kurias žinant galima paaiškinti ir net numatyti daugybės
žodžių kirčiavimą. Dėl to, kiek akcentinių savybių morfemoms būdinga ir kaip jas
vadinti, kalbininkai nesutaria. Čia, kaip ir dera mokomajame leidinyje, pasirinktas
pats paprasčiausias aprašymas, pagrįstas kiek įmanoma suprantamesne terminologija.
Pažintį su akcentinėmis morfemų savybėmis geriausia pradėti nuo paprastųjų
(t. y. darybiškai neskaidomų), dažniausiai labai paprastos sandaros žodžių, susidedančių iš kamieno (= šaknies) ir galūnės, pvz.: mišk-as, nugar-a, galv-a, ger-as, -a,
pig-us, -i, kit-as, -a, riš-a, -o, suk-a, -o. Kirčio vietos pasirinkimas čia nedidelis – būna
kirčiuotas arba kamieno skiemuo, arba tas, kurio branduolys (balsis ar dvigarsis) priklauso galūnei (plg. mšk-as, bùk-as, kt-as; rš-a, -o, sùk-a, -o ir galv-à, buk-à, kit-à,
pig-ùs, -), kartais vienas ilgesnio kamieno ar galūnės skiemenų, pvz.: nùgar-a,
skudùt-is; galv-ojè, galv-oms (kirčiuoti skiemenys paspalvinti). Paprastųjų žodžių kirčio vieta dažniausiai priklauso nuo juos sudarančių morfemų savybės, vadinamos akcentine verte, ir nuo morfemos vietos žodyje.
Akcentinė vertė rodo morfemų ryšį su kirčiu. Pagal šią savybę visos morfemos
yra dvejopos: turinčios arba galinčios turėti kirtį yra stipriosios, o neturinčios kirčio –
silpnosios. Akcentinė vertė būdinga kiekvienai morfemai, todėl ji laikytina pagrindine akcentine morfemų savybe.
Kamienų akcentinei vertei nustatyti labai patogios tam tikros atraminės formos,
pavyzdžiui, vardažodžių daugiskaitos naudininkas. Kirčiuotą skiemenį turintis šios
formos kamienas bus stiprusis (pvz.: kój-oms, nùgar-oms, rañk-oms), kirčio neturin-
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tis – silpnasis, pvz.: galv-óms, ger-ems, -óms, vis-ems, -óms. Stiprieji kamienai būdingi
1-osios bei 2-osios kirčiuočių vardažodžiams, o silpnuosius kamienus turi 3-osios ir
4-osios kirčiuočių vardažodžiai (apie kirčiuotes žr. p. 48–52).
Galūnių akcentinė vertė nustatoma paprastai: gãlinti turėti kirtį galūnė laikytina stipriąja (pavyzdžiui, moteriškosios giminės vns. kilmininko galūnės -os ir -ės: plg.
galv-õs, kat-s ir málk-os, žvãk-ės), niekuomet negaunanti kirčio – silpnąja (pavyzdžiui, abiejų giminių vns. galininko galūnės -ą, -ę, -į, -ų: gálv-ą, výr-ą, kãt-ę, bról-į,
ãk-į, sn-ų ir t. t.)18.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1.
2.
3.
4.

Nuo ko dažniausiai priklauso žodžio kirčio vieta nefiksuoto (laisvojo) kirčio kalbose?
Kas yra morfemų akcentinė vertė?
Kaip nustatoma žodžio kamieno akcentinė vertė?
Kaip nustatoma žodžio galūnės akcentinė vertė?

3.2. PAGRINDINĖ KIRČIO VIETOS TAISYKLĖ IR

PAPRASTŲJŲ ŽODŽIŲ KIRČIAVIMO DĖSNINGUMAI

LITERATŪRA
•    Girdenis A. Kirčiavimas, p. 49–53.

•    Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo
sistema, p. 6–8.

Jau užsiminta, kad paprastųjų žodžių kirčio vietą lemia morfemų akcentinė
vertė ir jų vieta žodyje. Kadangi paprastuosius vardažodžius dažniausiai sudaro dvi
morfemos – kamienas (= šaknis) ir galūnė, kurių kiekviena akcentinės vertės atžvilgiu
būna arba stiprioji, arba silpnoji, įmanomos keturios paprastųjų vardažodžių morfemų
kombinacijos pagal jų akcentinę vertę (stipriosios morfemos žymimos didžiosiomis,
silpnosios – mažosiomis raidėmis; kirčiuotas skiemuo paspalvintas):
1) stiprusis kamienas + stiprioji galūnė (kirtį gauna kamieno skiemuo ar vienas
skiemenų, pvz.: VARN-A → VÁR NA, VASAR-A → VÃSARA);
2) stiprusis kamienas + silpnoji galūnė (kirtį gauna kamieno skiemuo ar vienas
skiemenų, pvz.: VARN-ą → VÁR Ną, VASAR-ą → VÃSARą);
3) silpnasis kamienas + stiprioji galūnė (kirtį gauna galūnės skiemuo arba skiemuo, kurio branduolys – balsis ar dvibalsis – priklauso galūnei, pvz.: galv-A →
galvÀ, galv-OJE → galvOJÈ);
4) silpnasis kamienas + silpnoji galūnė (kirtį gauna kamieno skiemuo ar vienas
skiemenų, pvz.: galv-ą → gálvą, valand-ą → vãlandą).
18

Reikia būti atidiems, nustatant akcentinę vertę tų vienskiemenių galūnių (pavyzdžiui, vns. įnagininko, vns. vardininko -a, dgs. galininko), kurios susijusios su priešpaskutinio skiemens taisykle
(žr. p. 36 tt.), papildančia kirčio vietos dėsningumus, išplaukiančius iš morfemų akcentinės vertės ir
užimamos vietos žodyje. Tokiu atveju niekuomet nesuklysime, pasirinkdami pavyzdžius, neturinčius
trumpo ar tvirtagalio priešpaskutinio skiemens. Antai remiantis formomis várnas, gálvas, vãlandas;
výrus, béržus, dóbilus ir t. t., dgs. galininko galūnės laikytinos silpnosiomis (negauna kirčio). Tuo
tarpu vns. vardininko galūnė -a yra stiprioji, kadangi gali būti kirčiuota, plg. várna ir galvà, valandà.
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Šias paprastųjų vardažodžių morfemų akcentinės vertės kombinacijas schemiškai galima pavaizduoti taip:
1) ǀK + G
2) ǀK + g

3) k + ǀG
4) ǀk + g

Iš pateiktų morfemų kombinacijų matyti, kad kirtį gauna tas vardažodžio skiemuo, kuris ar kurio branduolys priklauso:
a) stipriajai morfemai, kai abi morfemos yra nevienodos akcentinės vertės, pvz.:
vns. gal. VÁR Ną, VÃSARą; dgs. vard. VÁR Nos, VÃSARos (ǀK + g); vns. vard.
galvÀ, valandÀ; dgs. kilm. galv, valand (k + ǀG);
b) pirmajai morfemai (t. y. kamienui), kai abi morfemos yra vienodos akcentinės
vertės, pvz.: vns. vard. VÁR NA, VÃSARA; dgs. kilm. VÁR NŲ, VÃSARŲ (abi
morfemos stipriosios, t. y. ǀK + G); vns. gal. gálvą, vãlandą; dgs. vard. gálvos,
vãlandos (abi morfemos silpnosios, t. y. ǀk + g).
Abu atvejus nesunku suvesti į vieną ir suformuluoti taisyklę, nusakančią paprastojo vardažodžio kirčio vietą: kirtį gauna skiemuo, kuris ar kurio branduolys priklauso pirmajai vienodos arba didesns akcentinės vertės morfemai. Ši taisyklė, vadinama pagrindine kirčio vietos taisykle, būdinga visoms nefiksuoto (laisvojo) kirčio
kalboms. Ji taikoma, kaip vėliau paaiškės, ne tik paprastiesiems žodžiams, bet ir kai
kuriems dariniams bei išvestinėms formoms
KONTROLINĖ UŽDUOTIS
1.

Suformuluokite ir paremkite pavyzdžiais pagrindinę kirčio vietos taisyklę,
būdingą nefiksuoto (laisvojo) kirčio kalboms.

3.3. DARINIŲ KIRČIAVIMAS
LITERATŪRA
•    Pakerys A. Dėl akcentinės lietuvių kalbos var- •    Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo
dažodžių priesagų galios. Baltistica, 2008, t. 43
(1), p. 17–29.

sistema, p. 8–12.

Aptarus pagrindinę morfemų akcentinę savybę ir iš jos išplaukiančius paprastųjų vardažodžių kirčiavimo dėsningumus, galima pereiti prie darinių. Dariniai, kaip
žinoma, yra dvejopi – vediniai ir dūriniai, arba sudurtiniai žodžiai. Vedinių esti trijų
tipų – priesagų (pvz., berž-ýnas ⇦ béržas), priešdėlių (pvz., pa-lángė ⇦ lángas) bei
galūnių (pvz., vasãr-is ⇦ vãsara) vedinių. Kiekvienas vedinys susideda iš pamatinio
kamieno, darybos formanto ir galūnės (galūnių vediniuose pastaroji morfema atstoja
ir darybos formantą). Pamatinis kamienas ir darybos formantas sudaro vedinio kamieną. Dūrinio kamienas yra sudarytas iš dviejų pamatinių kamienų, sujungtų jungiamuoju balsiu arba nuline sandūra (t. y. be jungiamojo balsio), plg. vien-a-diẽn-is, -ė
ir vien-diẽn-is, -ė (⇦ venas, -à + dienà).
Darinių kirčio vieta paprastai priklauso nuo afiksų (dažniausiai – darybos formantų) akcentinės savybės, nusakančios poveikį pamatinio kamieno akcentinei vertei
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ir/ar kirčio vietai. Ši savybė gali būti vadinama akcentine galia, arba akcentine dominacija. Afiksai, kurie sąlygoja darinio kirčiavimą, yra dominaciniai, o kurie darinio
kirčiavimui įtakos neturi – nedominaciniai (pastarieji lietuvių kalboje yra retenybė).
Darinių kirčiavimo bendriesiems dėsningumams iliustruoti labai patogūs priesagų vediniai. Vedinio kirčiavimo pobūdį čia paprastai lemia darybos formantas (šiuo
atveju – priesaga). Pagal įtaką pamatinio kamieno akcentinei vertei dominacinės vardažodžio priesagos yra dvejopos.
1. Stiprinančiosios priesagos, kurios silpnąjį pamatinį kamieną vedinyje paverčia
stipriuoju (a), o stiprusis pamatinis kamienas lieka nepakitęs (b), pvz.:
a) bérž-as 3 (berž-ÁMS – silpnasis kamienas) + -iuk-as →
BERŽIÙK-as 2 (BERŽIÙK-AMS – stiprusis kamienas);
vak-as 4 (vaik-ÁMS – silpnasis kamienas) + -išk-as, -a →
VAĨKIŠK-as, -a 1 (VAĨKIŠK-IEMS, -OMS – stiprusis kamienas);
b) ÚOS-IS 1 (ÚOSI-AMS – stiprusis kamienas) + -iuk-as →
UOSIÙK-as 2 (UOSIÙK-AMS – stiprusis kamienas);
BRÓL-IS 1 (BRÓLI-AMS – stiprusis kamienas) + -išk-as, -a →
BRÓLIŠK-as, -a 1 (BRÓLIŠK-IEMS, -OMS – stiprusis kamienas).
2. Silpninančiosios priesagos, stiprųjį pamatinį kamieną vedinyje paverčiančios silpnuoju (a), o silpnasis pamatinis kamienas lieka nepakitęs (b), pvz.:
a) BÌT-Ė 2 (BÌT-ĖMS – stiprusis kamienas) + in-as →
btin-as 3b (bitin-ÁMS – silpnasis kamienas);
DÙLK-Ė 1 (DÙLK-ĖMS – stiprusis kamienas) + in-as, -a → dùlkin-as, -À 3a (dulkin-ÍEMS, -ÓMS – silpnasis kamienas);
b) kat- 4 (kat-MS – silpnasis kamienas) + in-as →
kãtin-as 3b (katin-ÁMS – silpnasis kamienas);
lak-as 4 (laik-ÁMS – silpnasis kamienas) + in-as, -a →
lakin-as, -À 3b (laikin-ÍEMS, -ÓMS – silpnasis kamienas).
Silpnojo kamieno vardažodžiams būdingas kilnojamas kirtis, todėl vedinio kamienas kirtį gauna tik prieš silpnąsias galūnes.
Stiprinančiosios priesagos toliau grupuojamos pagal poveikį pamatinio kamieno kirčio vietai. Jos esti dvejopos:
a) stiprinančiosios stipriosios priesagos, pritraukiančios kirtį į skiemenį, kuris
ar bent kurio branduolys priklauso priesagai (pamatinio kamieno akcentinė vertė neturi jokios reikšmės), pvz., -yn-as: bérž-as 3 → BERŽÝN-as 1,
LÍEP-A 1 → LIEPÝN-as 1 ir t. t. (kaip matyti iš pavyzdžių, pamatinis kamienas vedinyje yra sustiprinamas arba lieka stiprus, o kirtį gauna skiemuo,
kurio branduolys – ilgasis balsis – priklauso priesagai);
b) stiprinančiosios silpnosios priesagos, kurių vediniai išlaiko pamatinio kamieno kirčio vietą, pvz., būdvardžių -išk-as, -a: vak-as 4 → VAĨKIŠK-as,
-a 1; BRÓL-IS 1 → BRÓLIŠK-as, -a 1 (pamatinis kamienas vedinyje yra
sustiprinamas arba lieka stiprus, bet priesagos skiemuo yra nekirčiuotas –
išlaikoma pamatinio kamieno kirčio vieta).
Pagal santykį su pamatinio kamieno kirčiu galima skirti dar trečią stiprinančiųjų priesagų grupę – neutraliąsias priesagas, kurių vedinių kirčio vieta priklauso nuo
pamatinio kamieno akcentinės vertės: stiprusis pamatinis kamienas kirtį išlaiko (a), o
silpnasis – atiduoda priesagai (b), pvz.:
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a) JR-A 1 (stiprusis kamienas) + -in-is, -ė; -inink-as, -ė →
JRIN-is, -ė 1, JRININK-as, -ė 1;
R ANK-À, RAÑK-ą 2 (stiprusis kamienas) + -in-is, -ė; -inink-as, -ė →
RAÑKIN-is, -ė 1, RAÑK-ININK-as, -ė 1;
b) dárb-as 3 (silpnasis kamienas) + -in-is, -ė; -inink-as, -ė →
DARB-ÌN-is, -ė 2, DARB-INIÑK-as, -ė 2;
apžvalg-À 3b (silpnasis kamienas) + -in-is, -ė; -inink-as, -ė →
APŽVALG-ÌN-is, -ė 2, APŽVALG-INIÑK-as, -ė 2.
Taigi abiem atvejais pamatinis kamienas vedinyje tampa stipriuoju, tačiau
vedinio kirčio vietą lemia pamatinio kamieno akcentinė vertė. Kaip kalbamojo tipo pavyzdžius iš darių vardažodžio priesagų galima nurodyti tik dvi – būdvardžių -inis, -ė ir daiktavardžių -ininkas, -ė. Tačiau iš tikro pirmosios priesagos
vedinių kirčiavimas yra sudėtingesnis, o antroji priesaga akivaizdžiai linkusi į
stiprinančiąsias silpnąsias morfemas (plačiau žr. p. 92 tt.).
Silpninančiosios priesagos pagal poveikį pamatinio kamieno kirčio vietai
irgi yra dvejopos. Beveik visos jos pridera silpnosioms, t. y. tokioms, kurios susilpnina arba išlaiko silpną pamatinį kamieną, o kirčio negauna (plg. anksčiau
pateiktus -inas daiktavardžių ir -inas, -a būdvardžių vedinius). Prie retų silpninančiųjų stipriųjų priesagų, t. y. tokių, kurios paradigmoje prieš silpnąją galūnę
gali gauti kirtį, priskirtina, pavyzdžiui, aukštesniojo laipsnio formų priesaga -esnis, -ė (plg. gerÈSN-io ir gerESN-S19), įvardžių priesaga -(i)oks, -ia (plg. tÓK-io
ir tOK-IÕS).
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kaip vadinama afiksų akcentinė savybė, dažniausiai lemianti darinių kirčio vietą?
Kaip skirstomos dominacinės vardažodžio priesagos pagal įtaką pamatinio
kamieno akcentinei vertei? Apibūdinkite jas.
3. Kaip smulkiau grupuojamos stiprinančiosios priesagos? Apibūdinkite jas.
4. Kaip smulkiau grupuojamos silpninančiosios priesagos? Apibūdinkite jas.
1.
2.

3.4. PRIEGAIDĖ IR MORFEMA.

PAPILDOMA AKCENTINĖ MORFEMŲ SAVYBĖ

LITERATŪRA
•    Mikulėnienė D. Akcentologija, p. 169–172.

•    Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo
sistema, p. 12–13.

Aprašant kirčiavimo sistemą, nuo priegaidžių būtų galima atsiriboti, jeigu
šie prozodiniai elementai neturėtų jokio ryšio su žodžio kirčio vieta ir kirčiuotė19

Aukštesniojo laipsnio formos bk. kirčiuojamos 4-ąja kirčiuote, išskyrus vns. vardininką, kuris turi
kirtį šaknyje, pvz., gerèsnis, -ė (tai ypatybė ankstesnės 2-osios kirčiuotės, pažįstamos tarmėse).
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mis. Tačiau taip nėra: priegaidžių (bei skiemens kiekybės) ir kirčio vietos sąsają
rodo priešpaskutinio skiemens dėsnis (žr. p. 36 t.). Priegaidės bendrinėje kalboje
būdingos tik kirčiuotoms morfemoms ir tik toms, kurių kirčiuoto skiemens ar
vieno iš skiemenų pagrindą sudaro ilgasis balsis ar dvigarsis. Kadangi priegaides
turi ne visos kirčiuotos morfemos, jos laikytinos papildoma morfemų akcentine
charakteristika.
Vadinasi, kalbant apie morfemas, kurių kirčiuotas skiemuo žodyje yra priešpaskutinis, reikia turėti galvoje ne tik pagrindinę tų morfemų akcentinę savybę – vertę, bet ir papildomą savybę – priegaidę (bei skiemens kiekybę). Kitaip
negalima paaiškinti, kodėl, pavyzdžiui, vieni stiprieji ar silpnieji kamienai kirtį
išlaiko, o iš kitų kirtis nušoka į gretimą skiemenį, kurio branduolys priklauso galūnei, plg.: KÓJ-A 1 ir KOP-À 2 (KÕP-ą), VIŠT-À 2 (stiprieji kamienai); gálv-as 3
ir kalv-às 4 (kav-ą), lig-às 4 (silpnieji kamienai); LENTÝN-A 1 ir MOKYKL-À 2
(MOKỸKL-ą) – stiprieji kamienai.
Kadangi aptariamasis kirčio nušokimas yra susijęs su tam tikromis galūnėmis, tai toms vardažodžių ir veiksmažodžių galūnėms, kurios pritraukia kirtį
iš netvirtapradžio priešpaskutinio skiemens (žr. p. 36 t.), priskiriama papildoma
akcentinė savybė, vadinama trauklumu, arba atrakcija. Traukliųjų galūnių esti
ir stipriųjų, ir silpnųjų. Pavyzdžiui, vns. vardininko galūnė -a yra stiprioji, nes
gauna kirtį po silpnojo kamieno, plg. VÁR N-A, VÃSAR-A (stiprieji kamienai) ir
galv-À, kalv-À, valand-À (silpnieji kamienai). Tačiau žodžiai su netvirtapradžiu
priešpaskutiniu skiemeniu (pvz.: rankà—rañką, vištà) nepaiso bendrosios kirčiavimo taisyklės, ir minimoji galūnė gauna kirtį eidama po stipriojo kamieno, taigi vns. vard. R ANK-À, VIŠT-À rodo stipriąją galūnę -a esant traukliąją. Visos
daugiskaitos galininko galūnės yra silpnosios, nes negauna kirčio po silpnojo kamieno, pvz.: gálv-as, vãland-as; dárb-us, kãtin-us. Tokie atvejai su netvirtapradžiu
priešpaskutiniu skiemeniu, kaip kalv-às (plg. kavą), varg-ùs (plg. vagą) ir pan.,
rodo minimąsias silpnąsias galūnes esant traukliąsias.
Vadinasi, atskirų vardažodžio formų kirčio vietą (kirčiuotas kamieno arba
galinis skiemuo) reguliuoja bendroji kirčiavimo taisyklė (praktikos reikalams
įprasta vadinti daugiskaitos naudininko taisykle) ir priešpaskutinio skiemens taisyklė. Abi šios taisyklės sudaro lietuvių kalbos kirčiavimo sistemos šerdį ir praktinio kaitomųjų žodžių kirčiavimo pagrindus.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
Kodėl priegaidė priklauso papildomoms morfemų akcentinėms savybėms?
Kaip vadinamos galūnės, kurioms būdinga pritraukti kirtį iš
netvirtapradžio priešpaskutinio skiemens?
3. Kokios taisyklės sudaro lietuvių kalbos kirčiavimo sistemos ir praktinio kirčiavimo pagrindus?
1.
2.
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4. KIRTIS, PRIEGAIDĖ IR ŽODIS
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Linksniuojamųjų žodžių kirčiuotės
Pirmosios kirčiuotės vardažodžių ypatybės
Antrosios kirčiuotės vardažodžių ypatybės
Trečiosios kirčiuotės vardažodžių ypatybės
Ketvirtosios kirčiuotės vardažodžių ypatybės
Apibendrinamosios pastabos
Individualaus kirčiavimo vardažodžiai ir jų ypatybės
Vardažodžių kirčiuotų paradigmų su pažymėtomis morfemų
akcentinėmis savybėmis pavyzdžiai

Kirčiavimo gretybės (variantai)
Kirčiavimo ryšys su žodžių semantinėmis,
4.11. Kirčiavimo dėsningumai ir išimtys
4.12. Prozodinės kaitos
4.9.

4.10.

gramatinėmis ir kitokiomis ypatybėmis

4.1. LINKSNIUOJAMŲJŲ ŽODŽIŲ KIRČIUOTĖS
LITERATŪRA
•    P. Bernadišienė. Lietuvių bendrinės kalbos kir•   
•   
•   
•   

Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, p.
28–34.
čiavimo pagrindai, p. 58–81.
Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių kalbos ak- •    Pakerys A. Kirčiuotės ir linksniuotės. Žmogus ir
centologijos pagrindai, p. 53–63.
žodis, 2000, t. 1, p. 35–39.
Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, •    Skardžius P. Lietuvių kalbos kirčiavimas, Čika2002, p. 46–53; 1978, p. 35–41.
ga, 1968, p. 27–28.
Mikulėnienė D. Akcentologija, p. 196–219.
•    Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo
Mikulėnienė D., A. Pakerys, B. Stundžia.
sistema, p. 28–33.

Vienų linksniuojamųjų žodžių kirtis yra pastovus, taigi paradigmoje išryškinamas tas pats skiemuo, kitų – nepastovus, arba kilnojamas. Kiekvienas linksniuojamasis vardažodis priklauso vienam iš keturių pagrindinių kirčiavimo tipų,
arba kirčiuočių, kurios žymimos arabiškais skaitmenimis 1, 2, 3, 4. Vardažodžio
kirčiuotė nustatoma pagal kamieno akcentinę vertę (daugiskaitos naudininko taisyklė) ir kirčiuoto skiemens priegaidę bei kiekybę (įskaitant ir priešpaskutinio
skiemens taisyklę).
Rūpimo žodžio kirčiuotė gali būti nustatoma pagal visų paradigmos linksnių kirčio vietą arba tik iš tam tikrų linksnių kirčiavimo. Dažniausiai remiamasi
daugiskaitos naudininku ir galininku (primintina, kad dgs. naudininkas patogus
nustatyti kamieno akcentinei vertei, o galininkas geriausiai rodo priešpaskutinio
skiemens dėsnio veikimą), žr. 4 s c hem ą :
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4 s c hem a . Vardažodžių skirstymas kirčiuotėmis

ne galiniame
skiemenyje

ne galiniame
skiemenyje
dgs. gal.

galiniame
skiemenyje

ne galiniame
skiemenyje

(2)
Stiprusis
kamienas
(3)
Silpnasis
kamienas

galiniame
skiemenyje

(4)
Silpnasis
kamienas

galiniame
skiemenyje

Kirtis dgs. naud.
dgs. gal.

(1)
Stiprusis
kamienas

PAVYZDŽIAI

várnoms, vãsaroms (kirtis ne gale); várnas, vãsaras (kirtis ne gale) várna, vãsara (1);
rañkoms, vštoms, gitãroms (kirtis ne gale); rankàs, vištàs, gitaràs (kirtis gale) rankà,
vištà, gitarà (2);
galvóms, valandóms, dovanóms (kirtis gale); gálvas, vãlandas, dóvanas (kirtis ne gale)
galvà 3, valandà 3b, dovanà 3a;
spalvóms, pilms (kirtis gale); spalvàs, pils (kirtis gale) spalvà, pils (4).
Jei žodis daugiskaitos neturi, nustatant kirčiuotę patogiausia remtis vienaskaitos vietininku (jei neturi trumposios galūnės -e) ir įnagininku (šie linksniai vienais atvejais rodo
kamieno akcentinę vertę, kitais – priešpaskutinio skiemens dėsnio veikimą), žr. 5 s c hem ą .
5 s c hem a . Vienaskaitinių daiktavardžių skirstymas kirčiuotėmis

ne galiniame
skiemenyje

ne galiniame
skiemenyje
vns. įn.

galiniame
skiemenyje
PAVYZDŽIAI

ne galiniame
skiemenyje

(2)
Stiprusis
kamienas
(3)
Silpnasis
kamienas

galiniame
skiemenyje

(4)
Silpnasis
kamienas

galiniame
skiemenyje

Kirtis vns. viet.
vns. įn.

(1)
Stiprusis
kamienas

pene (kirtis ne gale), (su) penu (kirtis ne gale) penas 1;
kõšėje, arbãtoje (kirtis ne gale), (su) košè, arbatà (kirtis gale) kõšė, arbatà (2);
varškėjè (kirtis gale), (su) várške (kirtis ne gale) varšk 3;
kavojè (kirtis gale), (su) kavà (kirtis gale) kavà 4.
4 • Kirtis, priegaidė ir žodis
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Pa s t aba . Vns. vietininkas, turintis vienskiemenę galūnę -e, nepadeda skirti
2-osios ir 4-osios kirčiuotės (plg. batè 2 ir stalè 4). Tad tokių vienaskaitinių žodžių kaip ãctas, jòdas, šòkas; Kaũnas, Skuõdas ir pan. kirčiuotę reikia aiškintis kitais
būdais. Gali pagelbėti vns. iliatyvas, bet, suprantama, tik tiems, kurie šį linksnį
vartoja. Jei kirčiuojame ãctan, jòdan, šòkan, Skuõdan, įžiūrėsime 2-ąją kirčiuotę, jei
Kaunañ – 4-ąją (dėl šio miesto pavadinimo kirčiuotės diskutuota spaudoje).
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1.
2.
3.

Kas yra kirčiuotė?
Kaip nustatomos vardažodžių kirčiuotės?
Su kokiais sunkumais susiduriama nustatant vienaskaitinių daiktavardžių kirčiuotes?

4.2. PIRMOSIOS KIRČIUOTĖS VARDAŽODŽIŲ YPATYBĖS

Šios kirčiuotės žodžių, pasižyminčių stipriuoju kamienu, paradigma labai
nesudėtinga – nė viena linksnio forma nekirčiuojama galiniame skiemenyje. Pastovų kirtį gali turėti priešpaskutinis ar tolesnis nuo galo skiemuo. Priešpaskutinis
kirčiuotas skiemuo tegali būti tvirtapradis, pvz.: púodas, sena, lentýna, valstýbė,
laimngas, -a, kitóks, -ia. Kitiems kirčiuotiems skiemenims jokių apribojimų nėra,
pvz.: sándara, liẽkana, peñketas, mùzika; ssiuvinis, pérgalingas, -a, ùžmokestis. Šios
kirčiuotės vardažodžių apibendrinta prozodinė schema atrodytų taip:

KONTROLINIAI KLAUSIMAI
Kokios akcentinės vertės 1-osios kirčiuotės vardažodžių kamienas?
Kurie 1-osios kirčiuotės vardažodžių skiemenys gali būti kirčiuoti?
Kokia tų skiemenų priegaidė?
3. Kelintas nuo galo skiemuo negali būti trumpas ir tvirtagalis? Kodėl?
1.
2.

4.3. ANTROSIOS KIRČIUOTĖS VARDAŽODŽIŲ YPATYBĖS
Šių vardažodžių, pasižyminčių stipriuoju kamienu,, paprastai kirčiuojamas priešpaskutinis skiemuo, kuris būna arba trumpas, arba tvirtagalis
pvz.: btė, metòdas, rãtas, svajõnė, tugus, kultrą (kultūrà); lauknis, -ė; milijõnas;
manškis, -ė. Tam tikruose linksniuose (nelygu linksniuotė, jų gali būti nuo vieno
iki trijų) kirtis pagal priešpaskutinio skiemens taisyklę nušoka į gretimą galinį
skiemenį, kurio branduolys priklauso galūnei, plg.:
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•
•
•
•
•
•
•

metòdą ir metodù, metodè, metodùs; rãtą ir ratù, ratè, ratùs;
rañką ir rankà, (su) rankà, rankàs;
svajõnę ir svajonè, svajonès;
muziẽjų ir dgs. gal. muziejùs;
lauknį, lauknę ir laukiniù, laukinè, laukiniùs, laukinès;
milijõną ir milijonù, milijonè, milijonùs;
manškį, manškę ir maniškiù, maniškè, maniškiùs, maniškès.

Antrosios kirčiuotės vardažodžių apibendrinta paradigma atrodytų taip
(minusu čia ir toliau pažymėti nekirčiuoti, pliusu – kirčiuoti galiniai skiemenys;
skliaustuose po minuso ženklo įrašytos tų linksniuočių galūnės, kurios gauna kirtį, po pliuso – kurios nekirčiuojamos; galiniai skiemenys ar galūnės, kirčiuojami
pagal priešpaskutinio skiemens taisyklę, paspalvinti (žr. 6 s c hem ą )
6 s c hem a . 2-osios kirčiuotės vardažodžių apibendrinta prozodinė paradigma
Vienaskaita

Daugiskaita
+ kirčiuotas/– nekirčiuotas galinis skiemuo
– (išsk. -à)
–
V.
V.
–
–
K.
K.
–
–
N.
N.
–
+
G.
G.
+ (išsk. -…mi)
–
Įn.
Įn.
–
Viet. – (išsk. -è)
Viet.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI
Kokios akcentinės vertės 2-osios kirčiuotės vardažodžių kamienas?
Kurie 2-osios kirčiuotės vardažodžių skiemenys gali turėti kirtį?
Kurie 2-osios kirčiuotės vardažodžių linksniai paklūsta priešpaskutinio skiemens taisyklei?
Pateikite pavyzdžių.
4. Kaip kirčiuojami 2-osios kirčiuotės vardažodžių vns. įnagininkai,
kurių galūnės baigiasi -mi, -mis? Pateikite pavyzdžių.
2. Kaip kirčiuojami 2-osios kirčiuotės vardažodžių vns. ir dgs. vietininkai su
dviskiemenėmis galūnėmis -yje, -ėje, -oje, -uje; -ėse, -ose, -uose? Pateikite pavyzdžių.
1.
2.
3.

4.4. TREČIOSIOS KIRČIUOTĖS VARDAŽODŽIŲ YPATYBĖS

Šios kirčiuotės žodžių, pasižyminčių silpnuoju kamienu, kirtis šokinėja iš
galinio paprastai į pradinį skiemenį, t. y. antrąjį, trečiąjį ar ketvirtąjį nuo galo (tolesnis skiemuo kirčiuojamas itin retai), pvz.:
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• beržáms–béržus; šaltems, šaltóms–šáltus, šáltas; tokems, tokióms–tókius, tókias;

vienems, vienóms–venus, venas (3);

• piemenms–pemenis; nuosavems, nuosavóms–núosavus, núosavas (3a);
• pamokóms–pãmokas; judesiáms–jùdesius; keturems, keturióms–kẽturis, kẽturias;

kelerems, kelerióms–kẽlerius, kẽlerias (3b);
• perdirbiniáms–pérdirbinius 34a;
• užvalkaláms–ùžvalkalus; iškyšuliáms–škyšulius (34b);

(pakelta raidė a žymi, kad kirčiuotas trečiasis ar tolesnis nuo galo skiemuo
yra tvirtapradis, b – kad tvirtagalis arba trumpas; skaičius šalia raidės rodo, kuris
kamieno skiemuo, pradedant ketvirtuoju nuo galo, gauna kirtį).
Pasitaiko atvejų, kai kirtis šokinėja iš galinio į vidinį skiemenį, pvz.: septyn–septýnis 3, Anykščia–Anýkščius 3 (priešpaskutinis kirčiuotas skiemuo gali būti
tik tvirtapradis).
3-iosios kirčiuotės vardažodžiai paklūsta dgs. naudininko taisyklei. Jų apibendrintą prozodinę schemą galima pavaizduoti taip (reti atvejai nurodyti punktyrine linija):

Apibendrinta 3-iosios kirčiuotės vardažodžių prozodinė paradigma sumodeliuota 7 s c hemoje (vyrauja kirčiuoti galiniai skiemenys):
7 s c hem a . 3-iosios kirčiuotės vardažodžių apibendrinta prozodinė paradigma
Vienaskaita

Daugiskaita
+ kirčiuotas/– nekirčiuotas galinis skiemuo
V.
+ (išsk. -(i)as)
V.
– (išsk. -(i)a, -)
K.
+ (išsk. -(i)o)
K.
+
N.
– (išsk. -(i)ám)
N.
+
G.
–
G.
–
Įn.
– (išsk. -…m)
Įn.
+
Viet. +
Viet. +

KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kokios akcentinės vertės 3-iosios kirčiuotės vardažodžių kamienas?
Į kuriuos skiemenis šoka 3-iosios kirčiuotės vardažodžių kirtis?
Ką reiškia pakeltos raidės a ir b prie 3-iąją kirčiuotę žyminčio skaičiaus 3?
Ką reiškia prie pakeltų raidžių a ar b prirašyti skaičiai 4, 5, 6?
Kurie 3-iosios kirčiuotės vardažodžių linksniai negali turėti kirčiuotos galūnės?
Kaip kirčiuojamas vns. įnagininkas? Pateikite pavyzdžių.
Kaip kirčiuojami dgs. įnagininkas ir vietininkas? Pateikite pavyzdžių.
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4.5. KETVIRTOSIOS KIRČIUOTĖS

VARDAŽODŽIŲ YPATYBĖS
Šios kirčiuotės žodžių, pasižyminčių silpnuoju kamienu, kirtis šokinėja
skiemenį kuris būna arba tvirtagalis, arba trumpas
iš galinio į priešpaskutinį skiemenį,
. Šios kirčiuotės daiktavardžiai beveik išimtinai yra dviskiemeniai,
pvz.: bangà
bangà–bañgą, kat–kãtę, pils–plį, šaulỹs–šaũlį, vakas. Iš daugiaskiemenių
daiktavardžių pasitaiko vienas kitas bendrinis ir grupelė tikrinių, pvz.:
• nedraũgas, netiesà–netiẽsą,
• Alytùs–Alỹtų, Garliavà–Garliãvą, Girulia–Giruliùs.
Būdvardžių, įvardžių, skaitvardžių yra ir dviskiemenių, ir daugiaskiemenių, pvz.:
• gẽras, -à, ktas, -à, penk, peñkios; akivaizdùs, -–akivazdūs, -džios;
• formalùs, -–formãlūs, -ios; keliñtas, -à, dešitas, -à.
4-osios kirčiuotės vardažodžiai paklūsta priešpaskutinio skiemens ir dgs.
naudininko taisyklėms (traukliosios galūnės paspalvintos). Apibendrinta kirčiuotės prozodinė paradigma būtų tokia (žr. 8 s c hem ą ):
8 s c hem a . 4-osios kirčiuotės vardažodžių apibendrinta prozodinė paradigma
Vienaskaita

Daugiskaita
+ kirčiuotas/– nekirčiuotas galinis skiemuo
+ (išsk. -(i)as)
– (išsk. -(i)a, -)
V.
V.
+ (išsk. -(i)o)
+
K.
K.
– (išsk. -(i)ám)
+
N.
N.
–
+
G.
G.
+
+
Įn.
Įn.
+
Viet. +
Viet.

Pa s t aba . Kaip matyti iš schemos, paradigmoje vyrauja kirčiuoti galiniai
skiemenys. Keletas įvardžių (pvz.: anàs, -à, katràs, -à, kurs, -) kirčiuojami ypatingiau – galinis skiemuo kirtį gauna visoje paradigmoje.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
Kokios akcentinės vertės 4-osios kirčiuotės vardažodžių kamienas?
Į kuriuos skiemenis šoka 4-osios kirčiuotės vardažodžių kirtis?
3. Kurie 4-osios kirčiuotės vardažodžių linksniai paklūsta priešpaskutinio skiemens taisyklei?
Pateikite pavyzdžių.
4. Kurie 4-osios kirčiuotės vardažodžių linksniai paklūsta dgs. naudininko taisyklei?
Pateikite pavyzdžių.
5. Kuo 4-osios kirčiuotės vardažodžių kirčiavimas panašus į 2-osios kirčiuotės vardažodžių
kirčiavimą ir kuo skiriasi? Pateikite pavyzdžių.
1.
2.
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4.6. APIBENDRINAMOSIOS PASTABOS
Kirčiavimo paradigmos padeda atskleisti tik vieną kirčiuočių mokymo(si) aspektą, t. y. kaip nustatyti kirčio vietą bet kurioje linksniuojamojo žodžio formoje.
Ne mažiau svarbu išmokti ir kitų kirčiuočių ypatybių, pavyzdžiui, priešpaskutinio
skiemens priegaidės.
Reikia atkreipti dėmesį į ypač svarbią antrosios (bei ketvirtosios) kirčiuotės
ypatybę – tolesnis nei antras nuo galo skiemuo nekirčiuojamas.
Pagal kirčiuotes aptariamas ne tik daiktavardžių, būdvardžių, skaitvardžių,
įvardžių, bet ir neveikiamosios rūšies dalyvių kirčiavimas (žr. p. 137 t.).
Kirčiuočių aptarimą padės apibendrinti 1 lentelė su pavyzdžiais.
1 lentelė. Vardažodžio kirčiuočių ryšys su kamieno
akcentine verte ir kirčiuoto skiemens priegaide bei kiekybe
Kamieno Kirčiuoto
akcentinė skiemens
vertė
priegaidė ir
kiekybė
Stiprusis

Silpnasis

Kirčiuotė Pavyzdžiai

1
1
1
2

výras, mergáitė
kláusimas, vãsara, nùgara
ssiuvinis, pãdalyvis, pùsgaminis
žẽmė, kabinètas, vadõvas, vadõvė

3
3a
3b
34a
34b
35b

béržas, báltas, baltà; venas, vienà
dóbilas, pemenį (piemuõ), núosavas, nuosavà
btinas, pãmoką (pamokà), strižas, įstrižà
pérdirbinį (perdirbinỹs)
pãvakarį (pavakarỹs), ùžvalkalas
pãatogrąžį (paatogrąžỹs)

36b

pãgeležinkelę (pageležinkel)

4

mškas, nuošidų, nuošidžią (nuoširdùs,
nuošird); ketvitas, ketvirtà

4.7. INDIVIDUALAUS KIRČIAVIMO

VARDAŽODŽIAI IR JŲ YPATYBĖS

LITERATŪRA
• Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, • Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo
2002, p. 82, 92; 1978, p. 62, 69.

• Mikulėnienė D., A. Pakerys, B. Stundžia. Bendrinės

sistema, p. 40.

lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, p. 203, 208–209.
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Grupelė įvardžių ir skaitvardžių, t. y. àš, tù, mẽs, js, dù, dv, trỹs, netelpa į
aptartas kirčiavimo paradigmas ir yra kirčiuojami individualiai (kirčiuotos jų paradigmos bus pateiktos vėliau). Atkreiptinas dėmesys į vieną būdingą šių žodžių
bruožą – kirtį gauna galinis skiemuo, pvz.: mans, tavim, dviejuosè (išimtis – msų
ir jsų). Taigi tereikia prisiminti žodžio galo taisyklę ir reguliariausią jos išimtį
– naudininką, pvz.: mán, mùms, dvem (bet – įn. su dviẽm; taip pat žr. p. 67, 69).
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1.
2.

Kurie vardažodžiai netelpa į kirčiuotes ir kirčiuojami individualiai?
Kas būdinga individualaus kirčiavimo vardažodžiams?

4.8. VARDAŽODŽIŲ KIRČIUOTŲ PARADIGMŲ

SU PAŽYMĖTOMIS MORFEMŲ AKCENTINĖMIS
SAVYBĖMIS PAVYZDŽIAI

Apibendrinant tai, kas buvo sakyta apie kirčio bei priegaidės santykį su skiemeniu,
morfema ir žodžiu, pateikiamos kelių vardažodžių – ir paprastųjų, ir darinių (priesagų vedinių) – kirčiuotos paradigmos. Be daiktavardžių, išlinksniuoti ir du vyriškosios giminės
būdvardžiai, turintys stipriąją vns. naud. galūnę -(i)am (šio linksnio visos daiktavardžio
galūnės yra silpnosios, nekirčiuotos) ir keletą akcentiškai vienodų, bet garsiniu atžvilgiu
nesutampančių galūnių, plg. dgs. vard. stipriąsias galūnes dkt. -(i)ai ir bdv. -i ir pan. Moteriškosios giminės būdvardžių galūnės nei akcentiškai, nei garsine sudėtimi nesiskiria
nuo moteriškosios giminės atitinkamo linksniavimo tipo daiktavardžio galūnių (plg. baltà
ir galvà, namnė ir btė galūnes), o skaitvardžiai ir įvardžiai dažniausiai linksniuojami kaip
būdvardžiai ar retai kaip daiktavardžiai (išimtis – keli individualaus kirčiavimo žodžiai ir
keli įvardžiai, kuriems būdinga ištisinė galūninio kirčiavimo paradigma).
Stipriosios morfemos toliau pateikiamuose pavyzdžiuose rašomos didžiosiomis, silpnosios – mažosiomis raidėmis: stiprinantieji afiksai žymim apačioje pliusu, silpninantieji – minusu. Traukliosios galūnės, kurioms būdinga pritraukti kirtį iš netvirtapradžio (tvirtagalio ar trumpojo) priešpaskutinio skiemens, įrėmintos (pvz., RANKÀ); kirčiuoti žodžio
formų skiemenys paspalvinti.
PAPRASTIEJI VARDAŽODŽIAI
Stipriosios šaknys

Silpnosios šaknys
Vienaskaita

1

2

3

3

4

4

V.

KÁIMas

RAĨSTas

láiškas

láibas

lavas

kvalas

K.

KÁIMo

RAĨSTo

láiško

láibo

lavo

kvalo

N.

KÁIMui

RAĨSTui

láiškui

laibÁM

lavui

kvailÁM

G.

KÁIMą

RAĨSTą

láišką

láibą

lavą

kvalą

Įn.

KÁIMu

RAISTù

láišku

láibu

laivù

kvailù

Vt.

KÁIME

RAISTÈ

laiškÈ

laibAMÈ

laivÈ

kvailAMÈ

Š.

KÁIMe

RAĨSTe

láiške

láibas

lave

kvalas
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Daugiskaita
V.,Š.

KÁIMAI

RAĨSTAI

laiškAĨ

laibÌ

laivAĨ

kvailÌ

K.

KÁIMŲ

RAĨSTŲ

laišk

laib

laiv

kvail

N.

KÁIMAMS

RAĨSTAMS

laiškÁMS

laibÍEMS

laivÁMS

kvailÍEMS

G.

KÁIMus

RAISTùs

láiškus

láibus

laivùs

kvailùs

Įn.

KÁIMAIS

RAĨSTAIS

laiškAĨS

laibAĨS

laivAĨS

kvailAĨS

Vt.

KÁIMUOSE

RAĨSTUOSE

laiškUOSÈ

laibUOSÈ

laivUOSÈ

kvailUOSÈ

Vienaskaita
V.

1

2

3a

3b

VÃSARA

GITARÀ

uodegÀ

valandÀ

K.

VÃSAROS

GITÃROS

uodegÕS

valandÕS

N.

VÃSARai

GITÃRai

úodegai

vãlandai

G.

VÃSARą

GITÃRą

úodegą

vãlandą

Įn.

VÃSARa

GITARà

úodega

vãlanda

Vt.

VÃSAROJE

GITÃROJE

uodegOJÈ

valandOJÈ

Š.

VÃSARa

GITÃRa

úodega

vãlanda

V.,Š.

VÃSARos

GITÃRos

úodegos

vãlandos

Daugiskaita
K.

VÃSARŲ

GITÃRŲ

uodeg

valand

N.

VÃSAROMS

GITÃROMS

uodegÓMS

valandÓMS

G.

VÃSARas

GITARàs

úodegas

vãlandas

Įn.

VÃSAROMIS

GITÃROMIS

uodegOMÌS

valandOMÌS

Vt.

VÃSAROSE

GITÃROSE

uodegOSÈ

valandOSÈ

PRIESAGŲ VEDINIAI
Stiprieji kamienai

Silpnieji kamienai
Vienaskaita

1

1
+

V.

BERŽÝNas

2
+

MÓKYtojas

3b

3a
+

MOKYKLÀ

-

-

mokinỸS

btinas

K.

BERŽÝNo

MÓKYtojo

MOKỸKLOS

mókinio

btino

N.

BERŽÝNui

MÓKYtojui

MOKỸKLai

mókiniui

btinui

G.

BERŽÝNą

MÓKYtoją

MOKỸKLą

mókinį

btiną

Įn.

BERŽÝNu

MÓKYtoju

MOKYKLà

mókiniu

btinu

Vt.

BERŽÝNE

MÓKYtojUJE

MOKỸKLOJE

mokinYJÈ

bitinÈ

Š.

BERŽÝNe

MÓKYtojAU

MOKỸKLa

mokinỸ

btine
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Daugiskaita
V.,Š.

BERŽÝNAI

MÓKYtojAI

MOKỸKLos

mokiniAĨ

bitinAĨ

K.

BERŽÝNŲ

MÓKYtojŲ

MOKỸKLŲ

mokini

bitin

N.

BERŽÝNAMS

MÓKYtojAMS

MOKỸKLOMS

mokiniÁMS

bitinÁMS

G.

BERŽÝNus

MÓKYtojus

MOKYKLàs

mókinius

btinus

Įn.

BERŽÝNAIS

MÓKYtojAIS

MOKỸKLOMIS mokiniAĨS

bitinAĨS

Vt.

BERŽÝNUOSE MÓKYtojUOSE

MOKỸKLOSE

bitinUOSÈ

mokiniUOSÈ

KONTROLINĖ UŽDUOTIS
1.

Nustatykite šių vardažodžių kamienų akcentinę vertę ir žodžių kirčiuotę: bernas, šarka,
raktas, nugara, milžinas, mokslininkas, margas, -a, trumpas, -a, vienas, -a, šitoks, -ia.

4.9. KIRČIAVIMO GRETYBĖS (VARIANTAI)
LITERATŪRA
•    Girdenis A., A. Pupkis. Bendrinės kalbos nor- •    Mikulėnienė D. Variantai normos ir sistemos

minimo ir kodifikavimo principai. In: Baltų
požiūriu. Kalbos kultūra, 1995, sąs. 67, p. 36–39.
kalbos ir jų tyrinėjimo metodai. Vilnius, 1978, p. •    Pupkis A. Kalbos kultūros pagrindai. Vilnius,
53–66.
1980, p. 37–38.
•    Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių kalbos ak- •    Pupkis A., B. Stundžia. Žvilgsnis į tarties žodycentologijos pagrindai, p. 23.
ną kodifikacijos ir vartosenos požiūriu. Kalbos
•    Kuzavinis K. Kirčiavimo gretybės ir normos
kultūra, 1987, sąs. 53, p. 44–57.
•    Stundžia B. Lietuvių kalbos dviskiemenių daiktastabilumas. Mūsų kalba, 1981, sąs. 5, p. 6–7.
•    Malakauskas A. Kirčiavimo variantai „Dabarvardžių kirčiavimo variantai. Kalbotyra, 1984, t. 35
tinės lietuvių kalbos žodyne“. Kalbos kultūra,
(1), p. 86–92.
1996, sąs. 68, p. 81–87.

Žodynuose, VLKK svetainėje (http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas.html) teikiama kai kurių žodžių kirčiavimo gretybių. Pavyzdžiui, daiktavardis audra BKKŽ, DŽ7, VLKK svetainėje pateiktas taip: audrà 4 ‖ áudra 1.
Taigi šaknis audr- laikoma kirčiavimo požiūriu variantiška – bendrinei kalbai
teiktina tiek silpnoji tvirtagalė, tiek stiprioji tvirtapradė (ankstesniuose žodynuose, pvz., DŽ3,4, šio žodžio gretybės išdėstytos priešingai, t. y. áudra 1 ‖ audrà 4).
Atskiras kalbos vartotojas, be abejo, renkasi vieną iš gretybių – jam įprastesnę,
tačiau pagrindinė gretybė, t. y. pirmoji, linkstama laikyti prestižine, jai pirmenybę
teikia terminologai.
Variantai – būtinas kiekvienõs gyvos kalbos požymis, tačiau jų gausa nėra
geras dalykas – klibinamas kalbos normos stabilumas. Taigi teikiant naujų variantų, dalies ankstesnių, neaktualių atsisakoma. Dauguma kalbininkų bk. variantus
traktuoja kaip vienintelį būdą lanksčiai keisti normą, tačiau yra ir įsitikinusių,
kad variantai nereikalingi. Pripažįstantys variantus, teigia, jog negalima įteisinti
naujovių, prieštaraujančių bk. sistemai.
4 • Kirtis, priegaidė ir žodis

55

Kirčiavimo variantai paprastai fiksuoja nenusistovėjusią šaknų ar afiksų pagrindinę akcentinę savybę – akcentinę vertę (a), taip pat afiksų akcentinę dominaciją (b), pvz.: a) óda 1, próga 1, ršis 1 (stipriosios šaknys) ‖ odà 4, progà 4, rūšs
4 (silpnosios šaknys); samanóti, vasaróti (stipriosios priesagos) ‖ sãmanoti, vãsaroti
(silpnosios priesagos); pliakalnis 1 (silpnasis jungiamasis balsis) ‖ piliãkalnis 1 (stiprusis jungiamasis balsis); b) sklandytùvas 2 (dominacinė stiprinančioji stiprioji
priesaga) ‖ sklandýtuvas 1 (nedominacinė priesaga), pasauliu (dominacinė stiprioji
priesaga) ‖ pasaũliui (nedominacinė priesaga).
Pagalbinės morfemų akcentinės savybės – priegaidės – variantiškumas retesnis reiškinys. Paprastai linkusi varijuoti šaknies priegaidė, pvz.: koncèrtas 1 ‖
koncetas 2, sráigė 1 ‖ sragė 2 (stipriosios šaknys), ritas 4 ‖ rmtas 3 (silpnosios
šaknys), beti ‖ bérti, žeti ‖ žérti, daũžtelėti ‖ dáužtelėti.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1.
2.
3.
4.

Kodėl žodynuose, VLKK svetainėje teikiama kirčiavimo gretybių (variantų)?
Kuris variantas laikomas prestižiniu?
Kurias akcentines morfemų savybes dažniausiai fiksuoja variantai?
Nustatykite, pagal kurią kirčiuotę kirčiuojate šiuos vardažodžius: akiniai, yda, yla, ekspertas,
nafta, paštas, tamsus, -i, koks, -ia. Pasitikrinkite, ar jūsų kirčiavimas atitinka bk. normą.

4.10. KIRČIAVIMO RYŠYS SU ŽODŽIŲ SEMANTINĖMIS,

GRAMATINĖMIS IR KITOKIOMIS YPATYBĖMIS

LITERATŪRA
•    Būga K. Rinktiniai raštai. Vilnius, 1961, t. 3, p. 79–80. •    Stundžia B. Kirčio semantinė funkcija, p. 52–62.
•    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, •    Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo
2002, p. 15–16, 23–24; 1978, p. 11–12.

•    Stundžia B. Daiktavardžių kirčiavimo dėsningu-

sistema, p. 23–24.

mai, p. 6–10.

Kada ne kada žodžių kirčiavimui, taigi ir akcentinėms morfemų savybėms,
turi įtakos semantiniai, gramatiniai bei kitokie veiksniai. Kaip žodžio reikšmė
daro įtaką daiktavardžio kamieno akcentinei vertei ir, žinoma, kirčiuotei, galima pailiustruoti tokiu pavyzdžiu. Kamienas uošv- yra stiprusis, kai jį turintis
žodis reiškia individą (úošvis, -ė 1), ir silpnasis, kai žodžiui suteikiama kuopinė
reikšmė (uošvia 4 ‚uošvis ir uošvė; jų šeima, uošvija‘). Pabrėžtina, kad uošvia
nėra úošvis, -ė daugiskaita: santykis tarp šių kalbos elementų yra ne gramatinis,
o leksinis, darybinis (tai skirtingi žodžiai). Daugiskaitinis kuopinės reikšmės
daiktavardis uošvia ir skaičiais kaitomo daiktavardžio úošvis, -ė daugiskaita úošviai formaliai skiriasi tik kirčiavimu – kamieno akcentine verte ir kirčiuote.
Su semantinėmis ir gramatinėmis ypatybėmis – tiek viso žodžio, tiek
atskirų jo dėmenų, glaudžiai susiję bk. dūrinių kirčiavimo dėsningumai, plg.:
daiktavardį trkampis ir būdvardį trikapis, -ė; skirtingos darybinės reikšmės
dūrinius penvežis ‚automobilis pienui vežti‘ ir pienvežỹs, - ‚kas vežioja pieną‘, bùlviakasė ‚bulvių kasamoji mašina‘ ir bulviakasỹs, - ‚kas kasa bulves‘. Dar
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vienas pavyzdys, rodantis įdomų kirčiavimo ryšį su morfologija: i linksniuotės
daiktavardžiai dažniausiai turi silpnąsias šaknis, pvz.: nakts, pils 4, širds, žvėrs
3, akmuõ, sesuõ 3b, vanduõ 3a.
Akcentines kai kurių afi ksų savybes, taigi ir vedinių kirčiavimo ypatumus, lemia darybos tipas, vedinio darybos reikšmė. Pavyzdžiui, priesaga -ena
yra: 1) silpninančioji (kailių pavadinimai): stirnenà 3a (⇦ strna 1), lapenà 3b (⇦
lãpė 2) ir t. t.; 2) stiprinančioji silpnoji (veiksmažodinės ypatybės turėtojų, veiksmo rezultato ir kitokie pavadinimai): gašena 1 (⇦ gašti), šỹpsena 1 (⇦ šỹpsosi,
šypsótis), sniẽgena 1 (⇦ sniẽgas 4) ir t. t. Taigi priesagos -ena kirčiavimo požiūriu
ẽsama dvejopos.
Jau Kazimieras Būga yra atkreipęs dėmesį į lietuvių inteligentų polinkį
nežinomus, taigi neįprastus, svetimus, žodžius, perimamus iš raštų, tarti su cirkumfleksu ir galūniniu kirčiu, pvz.: óda → odà (õdą), ršis → rūšs (ršį). Tyrėjų
pastebėta, kad svetimžodžiams laisvojo kirčio kalbose būdingas pastovus, taigi pats paprasčiausias, kirčiavimo tipas. Antai didžioji dalis bendrinės lietuvių
kalbos skolinių turi stipriąsias šaknis ir, jeigu priešpaskutinis skiemuo yra tvirtapradis arba kirčiuotas tolesnis nuo galo skiemuo, yra 1-osios kirčiuotės, pvz.:
áltas, chirùrgas, kuròrtas, lýga, muzikántas; ãktorius, demokrãtija, fzika, trèneris.
KONTROLINĖS UŽDUOTYS
1.
2.

Pateikite pavyzdžių, rodančių, kad žodžių kirčiavimui turi įtakos jų leksinė ar darybinė reikšmė.
Pateikite pavyzdžių, rodančių, kad žodžių kirčiavimui turi įtakos jų gramatinis statusas.

4.11. KIRČIAVIMO DĖSNINGUMAI IR IŠIMTYS
LITERATŪRA
• Girdenis A. Kirčiavimas, p. 53.
• Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo sistema, p. 24–25.

Turbūt nebūna taisyklių be išimčių. Ne veltui sakoma: išimtys tik patvirtina
taisyklę. Visokiausių išimčių išryškėja ir aiškinantis bk. kirčiavimo dėsningumus,
ypač gilinantis į darinių kirčiavimą. Darinius, kurių kirčio vietos ar kirčiuoto
skiemens priegaidės negalima nusakyti taisyklėmis, paremtomis akcentinėmis
morfemų savybėmis, Aleksas Girdenis pavadino prozodiškai idiomatizuotais.
Pavyzdžiui, priesaga -iena, nepaisant darybos tipo, sustiprina arba išlaiko stiprų
pamatinį kamieną ir prisitraukia kirtį, taigi yra stiprinantysis stiprusis afi ksas:
arklena 1 (⇦ arklỹs 3), naujena 1 (⇦ naũjas, -à 4), rugena 1 (⇦ rugia 4), antena
1 (⇦ ántis 1) ir t. t. Tačiau žodyje jáutiena 1 (⇦ jáutis 1) ji elgiasi taip, tarsi būtų
stiprinančioji silpnoji (pamatinis kamienas išlaikomas stiprus, bet priesaga kirčio
neprisitraukia). Vadinasi, pastarojo žodžio kirčiavimas yra individualus: jis neišplaukia ir akcentinių morfemų santykių, neatitinka priesagos -iena vedinių kirčiavimo modelio. Lygiai taip pat idiomatinių posakių, frazeologizmų reikšmė nesusideda iš juos sudarančių elementų reikšmių. Pavyzdžiui, posakis šuns kárstyti
‚suversti kaltę‘ iš esmės neturi nieko bendro su žodžių šuõ ir kárstyti reikšmėmis.
Kitas išimčių tipas yra susijęs ne su kirčio vieta, bet su kirčiuoto skiemens
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(ppr. šakninės morfemos) priegaide. Antai priešdėlio be- vediniams būdinga cir
kumfleksinė metatonija (apie ją žr. kitame skyriuje) – tvirtapradė šaknies priegaidė virsta tvirtagale, pvz.: bedabis, -ė (⇦ dárbas), belasvis, -ė (⇦ láisvė). Tačiau
du daiktavardžiai – begdis, -ė (⇦ gda) ir besótis, -ė (⇦ sótis) – priegaidžių kaitos
nepatiria, kitaip sakant, yra individualūs, prozodiškai idiomatizuoti.
KONTROLINIS KLAUSIMAS
1.

Kas yra prozodiškai idiomatizuoti žodžiai? Pateikite pavyzdžių.

4.12. PROZODINĖS KAITOS
LITERATŪRA
•    Derksen R. Metatony in Baltic. Amsterdam–Atlanta: •    Lyberis A. Metatonijos reiškiniai vediniuose. Kalbos
Rodopi, 1996.

kultūra, 1972, Nr. 22, p. 43–48.

daryboje. Kalbotyra, 1976, t. 27 (1), p. 29–34.

142–150.

25–35; 1978, p. 19–27.

Vilnius, 2005, p. 71–153.

•    Jakaitienė E. Metatonija priesaginių veiksmažodžių •    Lietuvių kalbos gramatika. Vilnius, 1965, t. 1, p.
•    Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių kalbos akcentologi- •    Mikulėnienė D. Akcentologija, p. 172–180.
jos pagrindai, p. 19–22.
•    Mikulėnienė D. Cirkumfleksinė metatonija lietuvių
•    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, 2002, p.
kalbos vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė.

Kaip paaiškėjo iš priesagų vedinių analizės, darinio kirčio vieta daugiausia
priklauso nuo afikso (paprastai – darybos formanto) akcentinės dominacijos. Stiprinantieji stiprieji afiksai pritraukia kirtį (pavyzdžiui, priesaga -ýnas ar priešdėlis pér-),
tuo tarpu stiprinančiųjų silpnųjų afiksų vediniai paprastai išlaiko pamatinių žodžių
kirtį, plg. priesagos -ėlis žodžius, veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimus
negývėlis, -ė (⇦ negývas, -à), apsišaũkėlis, -ė (⇦ apsišaũkti, apsišaũkęs, -usi), suklėlis,
-ė (⇦ suklti, suklęs, -usi). Silpninančiųjų afiksų vedinių kirtis yra kilnojamas iš
galinio skiemens paprastai į pradinį skiemenį, plg. priesagos -inas, -a būdvardžius
ámžinas, -à 3a (⇦ ámžius), lakinas, -à 3b (⇦ lakas).
Stiprinančiųjų silpnųjų galūnių, priešdėlių, priebalsinių priesagų vediniai,
taip pat dūriniai ne visada išlaiko pamatinių žodžių kirčio vietą. Tais atvejais,
kai pamatinis žodis yra triskiemenis ir turi pastovųjį arba kilnojamąjį pradinio
skiemens kirtį (vãsara 1, gárbana 1, gẽležį–geležs 3b, vdurį–vidurỹs 3b ir t. t.), darinio kirtis pasislenka per vieną skiemenį link galūnės, neišeidamas už pamatinio
kamieno ribų, pvz.:
•    vasãris (⇦ vãsara), garbãnius, -ė (⇦ gárbana), gelẽžtė (⇦ gẽležį),
bevidùris, -ė (⇦ vdurį), vasárnamis (⇦ vãsara + nãmas).
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Kaip matyti iš pavyzdžių, pamatinio žodžio kirčiavimo modeliai̍ –̍̍ – – ar
dariniuose pakinta į – –̍̍ – ar – – –̍̍ – . Šis prozodijos reiškinys vadinamas
kirčio vietos kaita (sugretinimui plg. linijinių elementų – garsų – kaitą). Tarmėse ir
šnekamojoje bendrinėje kalboje pasitaiko atvejų, kai pamatinio žodžio kirčio vieta
pasikeičia ir balsinių priesagų vediniuose, pvz.: asmẽniškas, -a (⇦ ãsmenį, asmuõ),
skaitmẽninti (⇦ skatmenį, skaitmuõ), visuomẽnininkas, -ė (⇦ visúomenė). Tokius kirčio
vietos kaitos atvejus 2013 m. Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomendavo kaip
ãsmeniškas, -a, skatmeninti, visúomenininkas, -ė ir pan. gretybes (žr. http://www.vlkk.
lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas.html).
Kirčio vietos kaita esti palyginti retas reiškinys. Bendrašaknių žodžių kamienui daug būdingesnis kitas prozodinių kaitų tipas – priegaidžių kaita, kuri yra
dvejopa. Vardažodžių daryboje įprastas tvirtapradės pamatinio kamieno priegaidės pasikeitimas į tvirtagalę (´ → ῀), pvz.: šáltas ⇨ šatis, dárbas ⇨ bedabis, bendradabis; báltas ⇨ basvas, ántis ⇨ añtinas ir t. t. Darant priesaginius veiksmažodžius iš veiksmažodžių, tvirtagalė pamatinio kamieno priegaidė dažnai pasikeičia
į tvirtapradę (῀ → ´), pvz.: plaũkti ⇨ pláukioti, švipti ⇨ švlpinti, švlpauti, švlptelėti;
siaũsti ⇨ siáutėti ir t. t.
Priegaidžių kaita pažįstama ne tik žodžių daryboje, bet ir kaityboje, plg.:
láukti, láuksiu, láuksi ir laũks, léisti, léisiu, léisi ir les.
Abi prozodinės kaitos – kirčio vietos ir priegaidžių kaita – yra glaudžiai susijusios, joms apibūdinti vartojamas bendras metatònijos (gr. metá ‚per‘, tónos ‚kirtis,
priegaidė‘) terminas. Tvirtapradės pamatinio žodžio priegaidės pasikeitimas darinyje į tvirtagalę vadinamas cirkumfleksine, arba tvirtagale, metatonija, o tvirtagalės
į tvirtapradę – akūtine, arba tvirtaprade, metatonija. Prozodines kaitas įprasta sieti
su jas sukeliančiais dominaciniais afiksais, kuriuos galima vadinti metatoniniais.
Pavyzdžiui, toks yra stiprinantysis priešdėlis be-: jo vediniams būdingas ne tik stiprusis kamienas, bet ir cirkumfleksinė metatonija, plg. bedabis, -ė 2 ir dárbas 3,
bešidis, -ė 2 ir šrdį, širds 3.
Artimiausias prozodinėms kaitoms reiškinys yra balsių katos, pažįstamos
formų ir žodžių daryboje, pvz.: lpti ⇨ láipioti, palypti (i → ai, y); lpti ⇨ liẽptas,
láiptai (i → ie, ai). Prozodinių ir linijinių elementų (balsių) kaitos neretai eina kartu,
pvz.: šaũkti ⇨ škauti (au → ū + ~ → ´), spiẽgti ⇨ spýgauti (ie → y + ~ → ´), tvrė ⇨
tvõrą (ė → o + ´ → ~).
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
Kas yra kirčio vietos kaita ir kokiems bk. dariniams ji būdinga?
Kokių norminiuose veikaluose nekodifikuotų kirčio vietos kaitos atvejų pasitaiko
tarmėse ir šnekamojoe bendrinėje kalboje?
3. Kas yra priegaidžių kaita ir kokios jos rūšys?
4. Koks terminas vartojamas prozodinėms kaitoms apibūdinti?
5. Kaip gali būti vadinami prozodines kaitas sukeliantys afiksai?
6. Koks reiškinys yra artimiausias prozodinėms kaitoms?
1.
2.

4 • Kirtis, priegaidė ir žodis
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II.
VARDAŽODŽIŲ
KIRČIAVIMAS

1.

PAPRASTIEJI DVISKIEMENIAI
KAITOMIEJI VARDAŽODŽIAI
2.

PAPRASTIEJI DAUGIASKIEMENIAI
IR IŠVESTINIAI KAITOMIEJI
VARDAŽODŽIAI
3.

NEKAITOMIEJI
VARDAŽODŽIAI

R

emiantis ankstesniuose skyriuose išdėstytais principais, toliau aprašoma bendrinės kalbos kirčiavimo sistema. Pràdedama nuo vardažodžio,
kuriam priklausančias linksniuojamąsias kalbos dalis – daiktavardį, būdvardį,
įvardį ir skaitvardį – sieja svarbus akcentinis požymis – kirčiavimo tipas, arba
kirčiuotė. Smulkiau klasifikuojant vardažodžius, atsižvelgiama į darybinę bei
morfeminę žodžio sandarą, kalbos dalį ir žodžio skiemenų skaičių.
Po vardažodžio aptariamas veiksmažodis, kirčiavimo požiūriu ne tokia
sudėtinga ir šakota žodžių klasė kaip vardažodis. Pabaigoje – prieveiksmis ir
tarnybinės bei ekspresinės kalbos dalys.
Labai svarbus vardažodžio akcentinės klasifikacijos kriterijus – darybinis, kadangi žodžio kirčio vietą paprastai lemia darybos formanto akcentinės
savybės. Tačiau pasitaiko ir tokių atvejų, kai darinio kirčiavimo ypatumams
turi reikšmės ne tiek darybos formanto, kiek kito afikso, perimto iš pamatinio kamieno, akcentinės savybės. Tada klasifikuojant žodžius į šį afiksą ir atsižvelgiama. Pavyzdžiui, priešdėliniai galūnių vediniai preplauk-a (⇦ priplaũkti,
priplaũkia, prplaukė), ùžtvar-a (⇦ užtvérti, ùžtveria, užtvrė), šraš-as (⇦ išrašýti, išrãšo, -ė) ir pan. ar priešdėliniai priebalsinių priesagų vediniai preder-mė
(⇦ priderti, prdera, -jo), škil-mės (⇦ išklti, iškỹla, išklo) ir pan. kirčiavimo
požiūriu labai artimi priešdėlių vediniams, pvz.: pre-gaidė (⇦ gaidà), ùž-kampis
(⇦ kapas), š-dukra (⇦ dukrà), – jų kirčio vietą dažniau lemia priešdėlio, o ne
galūnės akcentinės savybės. Todėl vardažodžio skyriuje yra poskyris apie priešdėlinių vardažodžių kirčiavimą. Čia patenka priešdėlių vediniai (darybos formantas – priešdėlis), priešdėliniai galūnių vediniai (darybos formantas – galūnė)
ir priešdėliniai priebalsinių priesagų vediniai (darybos formantas – priebalsinė
priesaga).
Pirmiausia aptariami dviskiemeniai paprastieji vardažodžiai – skyrium
daiktavardžiai ir nedaiktavardžiai (būdvardžiai, įvardžiai ir skaitvardžiai).
Dviskiemenių daiktavardžių kirčiavimo dėsningumams turi tam tikros reikšmės, ar žodis yra savas, ar svetimas. Daugiaskiemenių paprastųjų vardažodžių
yra palyginti nedaug, be to, dažname jų įžiūrimas vadinamasis baigmuo – formali žodžio dalis, neretai sutampanti su kokia nors priesaga ir galūne, tačiau neatliekanti nei žodžių, nei formų darybos funkcijų, plg.: ungurỹs, vyturỹs (paprastieji žodžiai) ir žiburỹs (priesagos -ur-ys vedinys, plg. žibti, žba, -jo); kukùtis,
skudùtis (paprastieji žodžiai) ir barškùtis, margùtis (priesagos -ut-is vediniai, plg.
barškti, bárška, -jo; márgas, -à).
Vienas kitas paprastasis daugiaskiemenis vardažodis gali turėti ir tokią
priesagą, kuri neina žodžių darybos formantu. Pavyzdžiui, skruzdėl reiškia tą
patį, ką ir skruzd, vadinasi, priesaga -ėl-ė čia nėra žodžių darybos formantas, o
tik afiksas, skiriantis dvi to paties žodžio formas. Kas kita siurbėl: tai iš veiksmažodžio siubti su darybos formantu -ėl-ė padarytas žodis – priesagos vedinys.
Kirčiavimui formų ir žodžių darybos skirtumas dažniausiai nėra svarbus, todėl daugiaskiemeniai priesaginiai paprastieji vardažodžiai aptariami drauge su
balsinių priesagų vediniais. Kirčiavimo požiūriu prie šio žodžių būrio pritam-
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pa ir daugiaskiemeniai paprastieji vardažodžiai, turintys tik baigmenis, neretai
sutampančius su priesagomis (įskaitant ir galūnes). Istorinė pastarųjų žodžių
analizė atskleidžia, kad nemaža baigmenų kažkada funkcionavo kaip priesagos.
Priesagų vedinių grupėje skiriami basinių ir priebalsnių priesagų vediniai. Į balsinės priesagos sudėtį įeina balsis arba dvigarsis (pvz.: -el-is, -ė; -ik-as,
-ė; -toj-as, -a; -uol-is, -ė;-eiv-is, -ė; -ing-as, -a), o priebalsinę priesagą sudaro tik
priebalsis (-iai), pvz.: t-as, -(s)l-ys, -ė; -(s)m-as. Priebalsinių priesagų vedinių
kirčiavimas artimesnis ne balsinių priesagų, o galūnių vedinių kirčiavimui.
Dūriniai kirčiavimo atžvilgiu daug kuo artimi priešdėlių vediniams, plg.
pùsžmogis ir añtžmogis, baltagavis, -ė ir begavis, -ė (pirmieji lyginamų porų nariai yra dūriniai, antrieji – priešdėlių vediniai).
Kiekviename skyriuje trumpai aptariamos priegaidžių bei kirčio vietos kaitos.
Vardažodžio akcentinę klasifi kaciją galima apibendrinti tokia s c hem a :

9 s c hem a . Kaitomųjų vardažodžių akcentinė klasifikacija
Vardažodžiai
Paprastieji dviskiemeniai
Balsinių
priesagų
vediniai ir
atitinkamų
baigmenų
žodžiai

Balsinių
priesagų
išvestinės
formos

Paprastieji daugiaskiemeniai ir išvestiniai

Priebalsinių
priesagų
vediniai be
priešdėlių

Galūnių Priešvediniai dėliniai
be prieš- žodžiai
dėlių

Dūriniai Įvardžiuotinės ir
sangrąžinės
formos

KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1.
2.
3.
4.
5.

Koks akcentinis požymis sieja visus linksniuojamuosius vardažodžius?
Koks pagrindinis vardažodžio akcentinės klasifikacijos kriterijus?
Kuo ypatingi kirčiavimo požiūriu priešdėliniai vardažodžiai?
Kaip skirstomi priesagų vediniai pagal priesagos garsinę sudėtį? Kodėl?
Kas yra žodžio baigmuo ir koks jo ryšys su priesaga?
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1. PAPRASTIEJI DVISKIEMENIAI
KAITOMIEJI VARDAŽODŽIAI
Daiktavardžių kirčiavimas
Nedaiktavardžių (būdvardžių,

1.1.
1.2.

įvardžių ir skaitvardžių) kirčiavimas

LITERATŪRA
•    Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo sistema, p. 32–42.
•    Stundžia B. Paprastųjų vardažodžių kirčiavimo dėsningumai. Lituanistica, 1992, t. 2, p. 71–82.

Dviskiemeniai vardažodžiai atskiriami nuo daugiaskiemenių daugiausia dėl metodinių sumetimų. Dviskiemeniams žodžiams būdingi kirčiavimo ypatumai yra labai glaudžiai susiję su priešpaskutinio skiemens priegaide ir kiekybe, kirčiavimo tipų įvairovė mažesnė negu daugiaskiemenių žodžių grupėje, nes trečioji kirčiuotė neturi variantų. Gerai
išmokus kirčiuoti dviskiemenius vardažodžius, nustatyti jų kirčiuotę, kirčiavimą susieti su
žodžių daryba, bus galima drąsiau leistis į plačią daugiaskiemenių vardažodžių jūrą.
Analizė pradedama nuo daiktavardžių.

1.1. DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMAS
LITERATŪRA
•    Bernadišienė P. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo •    Skardžius P. Lietuvių kalbos kirčiavimas, p. 31–38.
pagrindai, p. 58–74.
•    Žilinskienė V. Publicistikos tekstų daiktavardžių ir
•    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, 2002, p.
būdvardžių kirčiuočių dažnumas. Žmogus ir žodis,
46–53; 1978, p. 35–41.

2003, t. 1, nr. 5, p. 49–56.

nės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, p. 35–44.

2004, t. 6, nr. 1, p. 48–53.

•    Lietuvių kalbos gramatika, t. 1, p. 231–236.
•    Žilinskienė V. Mokslinių tekstų daiktavardžių ir
•    Mikulėnienė D., A. Pakerys, B. Stundžia. Bendribūdvardžių kirčiuočių dažnumas. Žmogus ir žodis,
•    Pakerys A. Akcentologija. Kaunas, 1994, t. 1, p. 8–41.

Aiškinantis dviskiemenių paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo dėsningumus,
pirmiausia tikslinga savuosius žodžius atskirti nuo svetimžodžių. Pastarųjų kirčiavimas ne toks įvairus (vyrauja stipriosios šaknys) ir todėl lengviau paaiškinamas.
Saviesiems dviskiemeniams paprastiesiems daiktavardžiams būdingos ir stipriosios, ir silpnosios šaknys bei visos keturios kirčiuotės, kurių svoris nevienodas.
Preliminariais duomenimis, daugiausia yra 4-osios kirčiuotės žodžių, toliau – 2-osios, 1-osios, mažiausiai – 3-iosios kirčiuotės (matyt, tai viena iš priežasčių, kad šnekamojoje kalboje 3-iosios kirčiuotės vardažodžiai linksta pereiti į 4-ąją kirčiuotę).
Apie kamienų akcentinės vertės ryšį su žodžio reikšme ar morfologine sandara sunku
ką nors konkretaus ir aiškaus pasakyti. Paprastojo dviskiemenio savojo daiktavardžio
kamieno akcentinę vertę tiesiog būtina žinoti, turėti galvoje arba susirasti žodyne.
O žodžio kirčiuotei turi šiokios tokios įtakos priešpaskutinio skiemens (penultimos)
priegaidė bei kiekybė: dviskiemeniai savieji daiktavardžiai su tvirtapradžiu priešpa-
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skutiniu skiemeniu bus 1-osios arba 3-osios kirčiuotės, o su tvirtagaliu ar trumpuoju
priešpaskutiniu skiemeniu – 2-osios arba 4-osios kirčiuotės, plg.: káimas 1, dáiktas 3 ir
bùtas, lãpas 2; vakas, mškas 4. Taigi penultimai esant trumpajai, o ilgosios nustačius
priegaidę, žodžio kirčiuotės pasirinkimas sumažėja nuo keturių iki dviejų. Konkreti
kirčiuotė paaiškės, nustačius kamieno akcentinę vertę (tam parankiausia daugiskaitos
naudininko kirčio vietos taisyklė), plg. káimams 1 ir daiktáms 3; bùtams, lãpams 2 ir
miškáms 4. Toliau pateikiant kirčiuočių pavyzdžių, daugiau dėmesio skiriama įvairių
linksniuočių kilnojamojo kirčio žodžiams.
DVISKIEMENIŲ SAVŲJŲ DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIUOTŲ PARADIGMŲ PAVYZDŽIAI
TVIRTAPRADŽIO PRIEŠPASKUTINIO SKIEMENS ŽODŽIAI
Vienaskaita
V.

1

1

3

3

3

3

jra

nósis

rýtas

vėžỹs

galvà

žvėrs

K.

jros

nósies

rýto

vžio

galvõs

žvėriẽs

N.

jrai

nósiai

rýtui

vžiui

gálvai

žvriui

G.

jrą

nósį

rýtą

vžį

gálvą

žvrį

Įn.

jra

nósimi

rýtu

vžiu

gálva

žvėrim

Vt.

jroje

nósyje

rytè

vėžyjè

galvojè

žvėryjè

Š.

jra

nósie

rýte

vėžỹ

gálva

žvėriẽ

V.,Š.

jros

nósys

ryta

vėžia

gálvos

žvrys

Daugiskaita
K.

jrų

nósių

ryt

vėži

galv

žvėri

N.

jroms

nósims

rytáms

vėžiáms

galvóms

žvėrms

G.

jras

nósis

rýtus

vžius

gálvas

žvris

Įn.

jromis

nósimis

rytas

vėžias

galvoms

žvėrims

Vt.

jrose

nósyse

rytuosè

vėžiuosè

galvosè

žvėrysè

TVIRTAGALIO IR TRUMPOJO PRIEŠPASKUTINIO SKIEMENS ŽODŽIAI
Vienaskaita
V.

2

2

2

4

4

4

lãpas

vietà

tugus

ežỹs

dienà

dangùs

K.

lãpo

viẽtos

tugaus

ẽžio

dienõs

dangaũs

N.

lãpui

viẽtai

tugui

ẽžiui

diẽnai

dañgui

G.

lãpą

viẽtą

tugų

ẽžį

diẽną

dañgų

Įn.

lapù

vietà

tugumi

ežiù

dienà

dangum

Vt.

lapè

viẽtoje

tuguje

ežyjè

dienojè

dangujè

Š.

lãpe

viẽta

tugau

ežỹ

diẽna

dangaũ

V.,Š.

lãpai

viẽtos

tugūs

ežia

diẽnos

piẽtūs

Daugiskaita
K.

lãpų

viẽtų

tugų

eži

dien

piet

N.

lãpams

viẽtoms

tugums

ežiáms

dienóms

pietùms

G.

lapùs

vietàs

turgùs

ežiùs

dienàs

pietùs

Įn.

lãpais

viẽtomis

tugumis

ežias

dienoms

pietums

Vt.

lãpuose

viẽtose

tuguose

ežiuosè

dienosè

pietuosè

1 • Paprastieji dviskiemeniai kaitomieji vardažodžiai
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Didžiajai daliai bk. dviskiemenių svetimžodžių būdingi stiprieji kamienai ir
vyraujanti 1-oji kirčiuotė, pvz.: áltas, ánglas, bánkas, bntas, bùlvė, dùrpės, fja, flmas,
kálkės, lýga, mza, nòrma, pálmė, pýpkė, plòmba, rmai, rmai, sfnksas, spòrtas, pùnktas,
tánkas. Antrosios kirčiuotės paprastai yra tie žodžiai, kurie turi trumpąjį ar padėtinio
ilgumo balsį priešpaskutiniame skiemenyje: ãktas, bãlas, cèchas, chòras, cklas, datà,
fãktas, gamà, gãtvė, naftà, tùras, vãtas ir t. t.
Išimtys iš nurodyto polinkio susijusios su skolinių amžiumi. Senieji svetimžodžiai
yra labiau prisitaikę prie lietuvių kalbos, tad ir jų kirčiavimas įvairesnis – galim ir stiprieji,
ir silpnieji kamienai. Pastaruosius kamienus turinčių dviskiemenių nesavųjų daiktavardžių yra nedaug: 4-osios kirčiuotės kelios dešimtys (gumà, kavà, kriẽnas, strekas, vatà ir t.
t.), o trečiosios – bene tik trys: chalvà, taigà, tūbà (vns. gal. chálvą, táigą, tbą).
Stipriųjų kamienų su ilguoju skiemeniu vieni senieji svetimžodžiai yra tvirtagalės priegaidės (2 kirč.), kiti – tvirtapradės (1 kirč.). Šis skirtumas iš dalies paaiškinamas skolinio šaltiniu. Senieji slavizmai dažniausiai gauna tvirtagalę (pvz.: blỹnas,
grỹbas, mėtà (mtą), miẽstas, põnas, rõžė, smukas, vỹnas), germanizmai – tvirtapradę
priegaidę, pvz.: ýla, dùrpė, lýga, mras, rmas, rmas, pýpkė, spnta.
Naujiesiems dviskiemeniams svetimžodžiams paprastai būdingi stiprieji kamienai, o kirčiuotę (1-ąją ar 2-ąją) lemia priešpaskutinio skiemens kiekybė.
Skyrium keletas žodžių pasakytina apie vienaskaitinius dviskiemenius daiktavardžius. Jų kamienų akcentinė vertė ir žodžių kirčiuotė dažniausiai nesunkiai nustatoma, remiantis bet kuriuo linksniu su stipriąja galūne, plg. varšk, varšks–várškę
(silpnasis tvirtapradis kamienas, vadinasi, 3-oji kirčiuotė) ir šiáurė, šiáurės–šiáurę (stiprusis tvirtapradis kamienas, rodantis 1-ąją kirčiuotę). Keblumų sudaro tik tvirtagalį
bei trumpąjį priešpaskutinį skiemenį turintys dviskiemeniai vienaskaitiniai daiktavardžiai su galūne -as, mat ir skaičiais kaitomų tokių žodžių vienaskaita, nesvarbu
šaknies akcentinė vertė, kirčiuojama vienodai (plg. rãtas 2 ir stãlas 4: rãto, stãlo; rãtui,
stãlui… ratè, stalè). Žodynuose šių daiktavardžių kirčiuotę – 2-ąją arba 4-ąją, kartais ir
abi – įprasta žymėti, pvz.: ãpstas 2, bãdas 4, mẽnas 4, 2; Jiẽznas 2, Skuõdas 2, Kaũnas 2.
Tas pat pasakytina ne tik apie savuosius, bet ir svetimuosius dviskiemenius
vienaskaitinius daiktavardžius su galūne -as. Prie daugelio jų, turinčių tvirtagalį arba
trumpąjį priešpaskutinį skiemenį, rasime pažymėtą 2-ąją kirčiuotę (ãctas, chlòras,
chròmas, gpsas, grpas, kòksas, tùšas ir t. t.), neprieštaraujančią nesavųjų dviskiemenių daiktavardžių kirčiavimo dėsningumams, tačiau pasitaiko ir 4-oji kirčiuotė, pvz.:
krkštas, mulas, švnas.
Galbūt žymint aptariamųjų daiktavardžių 2-ąją ar 4-ąją kirčiuotę, remiamasi perkeltine reikšme vartojama daugiskaita ar iliatyvu, linksniu, kuris įprastas pietų bei rytų
aukštaičiams, nesvetimas ir bendrinei kalbai, plg. rãtan ir stalañ. Tad jei kirčiuojame
ãctan, tùšan, Jiẽznan, Skuõdan, bus 2-oji kirčiuotė, jei – badañ, muilañ, Kaunañ – 4-oji.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kodėl aiškinantis paprastųjų dviskiemenių daiktavardžių kirčiavimo dėsningumus,
skirtini savieji ir svetimieji žodžiai?
2. Kaip savieji dviskiemeniai paprastieji daiktavardžiai apytikriai pasiskirstę pagal kirčiuotes?
3. Kaip dviskiemeniai svetimžodžiai pasiskirstę pagal kamienų akcentinę vertę?
4. Kaip nustatoma vienaskaitinių dviskiemenių daiktavardžių kamienų akcentinė vertė ir žodžių kirčiuotė?
5. Kuo akcentiškai ypatingi vienaskaitiniai dviskiemeniai daiktavardžiai, turintys galūnę -as
ir trumpąją arba tvirtagalę penultimą?
6. Nustatykite, pagal kurią kirčiuotę kirčiuojate šiuos dviskiemenius daiktavardžius: audra, proga,
gandras, varškė, tėvas, liftas, centras, herbas, šelfas. Pasitikrinkite, ar jūsų kirčiavimas atitinka bk. normą.
1.
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1.2. NEDAIKTAVARDŽIŲ (BŪDVARDŽIŲ, ĮVARDŽIŲ

IR SKAITVARDŽIŲ) KIRČIAVIMAS
LITERATŪRA
•    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, 2002,

307–312; Vilnius, 2002, t. 2, p. 14–17, 26–30.
p. 68–73, 82–83, 86–92; 1978, p. 51–56, 62–70.
•    Skardžius P. Lietuvių kalbos kirčiavimas, p. 57–59,
69–74.
•    Lietuvių kalbos gramatika, t. 1, p. 534–536, 632–
634, 710–717.
•    Žilinskienė V. Publicistikos tekstų daiktavardžių ir
•    Mikulėnienė D., A. Pakerys, B. Stundžia. Bendribūdvardžių kirčiuočių dažnumas, p. 49–56.
nės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, p. 166–170, •    Žilinskienė V. Mokslinių tekstų daiktavardžių ir
200–203, 205–209.
būdvardžių kirčiuočių dažnumas, p. 48–53.
•    Pakerys A. Akcentologija. Kaunas, 1994, t. 1, p.

Dviskiemeniai (tarp įvardžių pasitaiko ir vienskiemenių) paprastieji kaitomieji nedaiktavardžiai dažniausiai turi silpnuosius kamienus, taigi yra kirčiuojami 3-iąja arba 4-ąja
kirčiuote. Tokie yra visi būdvardžiai bei skaitvardžiai ir didžioji dalis įvardžių. Konkrečią
kirčiuotę – 3-iąją ar 4-ąją – lemia priešpaskutinio skiemens priegaidė bei kiekybė. Jeigu
tas skiemuo yra tvirtapradis, dviskiemenis nedaiktavardis kirčiuojamas 3-iąja kirčiuote,
pvz.: láibas, laibà; gardùs, gard (gárdų, -džią); jóks, jokià; kóks, kokià (pagal paskutinį – ir suaugtinis daugiaskiemenis įvardis kažkóks, kažkokià 3); tóks, tokià; tlas, tūlà; prmas, pirmà;
venas, vienà (taip pat ir suaugtinis daugiaskiemenis įvardis kiekvenas, kiekvienà 3)20.
Jeigu priešpaskutinis skiemuo esti tvirtagalis arba trumpas, dviskiemenis nedaiktavardis kirčiuojamas 4-ąja kirčiuote. Šios kirčiuotės žodžius reikia aptarti plačiau, nes
vienų kirtis yra kilnojamas galūninis, kitų – pastovus galūninis. Kilnojamąjį galūninį
kirtį turi būdvardžiai (ltas, lėtà; naũjas, naujà; rùdas, rudà; orùs, or ir t. t.), skaitvardžiai
añtras, antrà; penk, peñkios; šeš, šẽšios; trẽčias, trečià (vedinys) ir įvardžiai kel, kẽlios; ktas,
kità; pàts, pat; vsas, visà; mãnas, manà; tãvas, tavà; sãvas, savà. Pastovus galūninis kirtis
ir 4-oji kirčiuotė būdingi įvardžiams anàs, anà; katràs, katrà; kurs, kur (taip pat kirčiuojami ir suaugtiniai įvardžiai kažkàs, kažkatràs, kažkatrà; kažkurs, kažkur).
Vienskiemeniai įvardžiai kàs, šs, š; tàs, tà; àš, tù, mẽs, js ir skaitvardžiai dù, dv;
trỹs, taip pat dviskiemenis įvardis savs kirčiuotės neturi. Jie irgi priskirtini pastovaus galūninio kirčio tipui, nes dviskiemenės ir daugiaskiemenės jų formos kirčiuojamos gale,
pvz.: šiamè, šiojè; mans; dviejuosè, dviejosè (išimtis – msų, jsų – pradinio skiemens kirtis).
DVISKIEMENIŲ BŪDVARDŽIŲ, ĮVARDŽIŲ IR SKAITVARDŽIŲ
KIRČIUOTŲ PARADIGMŲ PAVYZDŽIAI
TVIRTAPRADŽIO PRIEŠPASKUTINIO SKIEMENS ŽODŽIAI
3 kirčiuotė
Vyriškoji giminė

Moteriškoji giminė

Vienaskaita
V., Š.

láibas

tóks

venas

laibà

tokià

vienà

K.

láibo

tókio

veno

laibõs

tokiõs

vienõs

N.

laibám

tokiám

vienám

láibai

tókiai

venai

G.

láibą

tókį

veną

láibą

tókią

veną

Įn.

láibu

tókiu

venu

láiba

tókia

vena

Vt.

laibamè

tokiamè

vienamè

laibojè

tokiojè

vienojè

20

Pagal tokį pat dėsningumą kirčiuojami ir antriniai dviskiemeniai nedaiktavardžiai, tačiau jų kirčiuotę
neretai galima susieti su daryba (žr. p. 99, 103).
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Daugiskaita
V., Š.

laib

tokiẽ

vien

láibos

tókios

venos

K.

laib

toki

vien

laib

toki

vien

N.

laibems

tokems

vienems

laibóms

tokióms

vienóms

G.

láibus

tókius

venus

láibas

tókias

venas

Įn.

laibas

tokias

vienas

laiboms

tokioms

vienoms

Vt.

laibuosè

tokiuosè

vienuosè

laibosè

tokiosè

vienosè

TVIRTAGALIO IR TRUMPOJO PRIEŠPASKUTINIO SKIEMENS ŽODŽIAI
Kilnojamasis galūninis kirtis (4-oji kirčiuotė)
Vyriškoji giminė

Moteriškoji giminė

Vienaskaita
V., Š.

orùs

añtras

ktas

or

antrà

kità

K.

oraũs

añtro

kto

oriõs

antrõs

kitõs

N.

oriám

antrám

kitám

õriai

añtrai

ktai

G.

õrų

añtrą

ktą

õrią

añtrą

ktą

Įn.

oriù

antrù

kitù

orià

antrà

kità

Vt.

oriamè

antramè

kitamè

oriojè

antrojè

kitojè

V., Š.

õrūs

antr

kit

õrios

añtros

ktos

Daugiskaita
K.

ori

antr

kit

ori

antr

kit

N.

orems

antrems

kitems

orióms

antróms

kitóms

G.

oriùs

antrùs

kitùs

oriàs

antràs

kitàs

Įn.

orias

antras

kitas

orioms

antroms

kitoms

Vt.

oriuosè

antruosè

kituosè

oriosè

antrosè

kitosè

Pastovusis galūninis kirtis (4-oji kirčiuotė)
Vyriškoji giminė

Moteriškoji giminė

Vienaskaita
4

4

4

4

4

4

V.

anàs

kurs

katràs

anà

kur

katrà

K.

anõ

kuriõ

katrõ

anõs

kuriõs

katrõs

N.

anám

kuriám

katrám

anái

kuriái

katrái

G.

an

kur

katr

an

kuri

katr

Įn.

anuõ

kuriuõ

katruõ

anà

kurià

katrà

Vt.

anamè

kuriamè

katramè

anojè

kuriojè

katrojè

V.

aniẽ

kuriẽ

katriẽ

anõs

kuriõs

katrõs

Daugiskaita
K.

an

kuri

katr

an

kuri

katr

N.

anems

kurems

katrems

anóms

kurióms

katróms

G.

anuõs

kuriuõs

katruõs

anàs

kuriàs

katràs

Įn.

anas

kurias

katras

anoms

kurioms

katroms

Vt.

anuosè

kuriuosè

katruosè

anosè

kuriosè

katrosè
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Pastovusis galūninis kirtis (žodžiai be kirčiuotės)
V.

dù, abù

dv, ab

trỹs

K.

dviej, abiej

trij

N.

dvem, abem

trms

G.

dù, abù

dv, ab

Įn.

trs

dviẽm, abiẽm

trims

Vt.

dviejuosè, abiejuosè

dviejosè, abiejosè

trijuosè,

trijosè

V.

àš

tù

–

mẽs

js

K.

mans

tavs

savs

msų

jsų

N.

mán

táu

sáu

mùms

jùms

G.

manè

tavè

savè

mùs

jùs

Įn.

manim

tavim

savim

mums

jums

Vt.

manyjè

tavyjè

savyjè

mumysè

jumysè

Vyriškoji giminė

Moteriškoji giminė

Vns.

Dgs.

Vns.

Dgs.

V.

šs

šiẽ

š

šiõs

K.

šiõ

ši

šiõs

ši

N.

šiám

šems

šiái

šióms

G.

š

šiuõs

ši

šiàs

Įn.

šiuõ

šias

šià

šioms

Vt.

šiamè

šiuosè

šiojè

šiosè

Iš pateiktų vardažodžių paradigmų matyti, kad nedaiktavardžių (būdvardžių, įvardžių ir skaitvardžių) moteriškosios giminės formų galūnės ir kirčiavimas
paprastai sutampa su atitinkamų linksniuočių ir kirčiuočių moteriškosios giminės
daiktavardžių galūnėmis ir kirčiavimu, plg. laibà, tokià, vienà ir galvà (3); naujà,
kità, antrà ir bangà (4) linksniavimą ir kirčiavimą. Atkreiptinas dėmesys į vns.
naudininko galūnę, kuri kilnojamojo galūninio kirčio žodžių yra nekirčiuota (láibai, tókiai, venai, gálvai; naũjai, ktai, añtrai, bañgai), o pastovaus galūninio kirčio
nedaiktavardžių – kirčiuota, pvz., anái, kuriái, šiái. Šekamojoje kalboje galūnėje
linkstama tvirtapradiškai kirčiuoti visų dviskiemenių (ir daugiaskiemenių) galūninio kirčio nedaiktavardžių moteriškosios giminės vns. naudininką; matyt, daro
įtaką gale kirčiuojama atitinkama vyr. giminės forma (plg. ktai ir kitám).
Nedaiktavardžių vyriškosios giminės formų linksniavimas ir kirčiavimas
nevisiškai sutampa su atitinkamų linksniuočių ir kirčiuočių vyriškosios giminės
daiktavardžių galūnėmis ir kirčiavimu. Nedaiktavardžiai turi keletą kitokių (vadinamųjų įvardinių) galūnių (pvz.: vns. naud. -(i)am, vns. viet. -(i)ame, dgs. vard. -i,
dgs. naud. -iems), tačiau kirčiavimu iš jų išsiskiria vns. naudininkas [plg. galūnės
kirčio laibám, gardžiám, tokiám, vienám (3); naujám, oriám, kitám, antrám (4) ir kamieno kirčio véidui, snui 3, laũkui, žmõgui 4] ir u linksniuotės 3-iosios kirčiuotės
žodžių vns. įnagininkas (plg. kamieno kirčio gárdžiu 3 ir galūnės kirčio sūnum 3).
1 • Paprastieji dviskiemeniai kaitomieji vardažodžiai
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Mokant(is) kirčiuoti dviskiemenius paprastuosius būdvardžius, įvardžius ir
skaitvardžius, taip pat kaip ir savuosius daiktavardžius, daugiau dėmesio reikės skirti
trečiajai kirčiuotei. Šios kirčiuotės žodžių yra apie tris kartus mažiau nei ketvirtosios.
Dviskiemenių paprastųjų nedaiktavardžių kirčiavimo išimtys – stipriojo
kamieno įvardžiai támsta 1 (1-oji kirčiuotė teikiama ir suaugtiniams įvardžiams
ktkas, vskas) ir niẽkas 2; šalia štas, -à 4 teikiama ir 1-osios kirčiuotės gretybė
štas, -a. Be to, įsidėmėtini keli 3-iosios kirčiuotės būdvardžiai su galūne -us,
kurių vienaskaitos vardininkas yra prozodiškai idiomatizuotas – kirčiuojamas ne
galinis, kaip reikalautų pagrindinė kirčiavimo taisyklė, o priešpaskutinis skiemuo:
áiškus, áiški; lýgus, lýgi; smùlkus, smùlki; sótus, sóti; sprus, spri; tánkus, tánki. Dar
keli tokio pat tipo būdvardžiai turi 4-osios kirčiuotės gretybes su kirčiuota vns.
vardininko galūne, pvz.: sódrus, -i 3 ‖ sodrùs, sodr 4; váiskus, -i 3 ‖ vaiskùs, vaisk
4; véikus, -i 3 ‖ veikùs, veik 421. Tokių būdvardžių vns. vardininko kirčiavimas galūnėje visiškai atitinka morfemų akcentinės vertės santykius (silpnasis kamienas +
stiprioji galūnė, plg. brangùs, - 3, šaunùs, - 4). Suprantama, jei kamieno kirtį,
atspindintį reliktinį kirčiavimą 22, remia reali vartosena, kirčiavimo gretybių nėra
reikalo teikti.
Skyrium reikia aptarti nelinksniuojamąsias ir nederinamąsias dviskiemenių
nedaiktavardžių formas, tradiciškai vadinamas bevardės giminės formomis. Tos
formos, kurios baigiasi -(i)a ar -u, išlaiko vyriškosios giminės vns. vardininko
kirtį ir priegaidę, plg.
•    láibas – láiba, naũjas – naũja, ktas – kta, prmas – prma, añtras – añtra;
•    áiškus – áišku, baisùs – baisù, stiprùs – stiprù.

Tas pat pasakytina ir apie daugiaskiemenių nedaiktavardžių kalbamąsias
formas, plg. btinas – btina, vienódas – vienóda, aštuñtas – aštuñta; malonùs – malonù, nuostabùs – nuostabù.
Bevardės giminės įvardžio ta formantas -ai gauna tvirtagalę priegaidę; minėtina akcentinė gretybė štai ‖ šita.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kokios akcentinės vertės kamienai būdingi dviskiemeniams paprastiesiems nedaiktavardžiams?
Kas lemia konkretaus nedaiktavardžio kirčiuotę?
Kurie įvardžiai visoje paradigmoje turi galinio skiemens kirtį?
Kurie įvardžiai ir skaitvardžiai neturi kirčiuotės? Kaip jie kirčiuojami?
Kaip nedaiktavardžių galūnės ir kirčiavimas santykiauja su atsakančių
linksniuočių ir kirčiuočių daiktavardžių galūnėmis ir kirčiavimu?
6. Kokios praktinės taisyklės padeda mokytis dviskiemenių nedaiktavardžių kirčiavimo?
7. Išvardykite įsidėmėtas dviskiemenių paprastųjų nedaiktavardžių kirčiavimo išimtis.
8. Kaip kirčiuojamos nedaiktavardžių bevardės giminės formos?
9. Nustatykite, pagal kurią kirčiuotę kirčiuojate šiuos dviskiemenius būdvardžius, skaitvardžius ir
įvardžius: brangus, -i, lygus, -i, storas, -a, penki, -ios, joks, -ia, šitas, -a.
Pasitikrinkite, ar jūsų kirčiavimas atitinka bk. normą.
1.
2.
3.
4.
5.

VLKK 2013 m. rekomendacijoje išvardytos kirčiavimo gretybės sukeistos vietomis (http://www.vlkk.
lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas/pirminiu_ir_galunes_darybos_budvardziu_kirciavimas.html).
22
Tokie būdvardžiai kaip áiškus, -i yra buvę 1-osios kirčiuotės.
21
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2. PAPRASTIEJI DAUGIASKIEMENIAI
IR IŠVESTINIAI KAITOMIEJI
VARDAŽODŽIAI
2.1.
2.2.
2.3.

Daugiaskiemenių vardažodžių
Savųjų žodžių kirčiavimas
Svetimžodžių kirčiavimas

kirčiuočių pasiskirstymas

Daugiaskiemeniai vardažodžiai yra beveik išimtinai išvestiniai (dariniai),
paprastųjų žodžių esti tik maža grupelė. Didžiąją pastarųjų dalį sudaro daiktavardžiai, kurių baigmuo neretai atitinka kokią nors balsinę priesagą su galūne, plg.:
alknė ir gal-nė (⇦ gãlas); slbinas, mižinas ir lãp-inas (⇦ lãpė); gomurỹs, ungurỹs
ir žib-urỹs (⇦ žba, -ti). Kirčiavimo požiūriu tokie ir panašūs paprastieji daugiaskiemeniai vardažodžiai yra artimi balsinių priesagų vediniams, tad drauge su jais
ir aptartini (atskiras paprastųjų vardažodžių skyrius nebūtinas).
Tie daugiaskiemeniai paprastieji vardažodžiai, kurie turi su priešdėliais sutampančius pradmenis, aptariami drauge su priešdėliniais žodžiais, plg.: ãtvejis 1 ir
ãt-garsis 1 (⇦ gasas), pramogà 3b ir pravaikšt-à 3b (⇦ praváikšto, -čioti), ãtbulas, -à 3b
ir ãtskir-as, -à 3b (⇦ àtskiria, atskrti), patogùs, - 4 ir pavyd-ùs, - 4 (⇦ pavýdi, -ti).
Pirmiausia aptariamas daugiaskiemenių vardažodžių kirčiuočių pasiskirstymas,
po to nagrinėjami savieji vardažodžiai, kurių kirčiavimo dėsningumai susiję ir su jų
daryba, ir su morfologine sandara. Daugiaskiemenių kaip ir dviskiemenių svetimžodžių
kirčiavimas yra paprastesnis, dažniausiai nulemtas baigmenų akcentinių ypatumų.

2.1. DAUGIASKIEMENIŲ VARDAŽODŽIŲ

KIRČIUOČIŲ PASISKIRSTYMAS

LITERATŪRA
•    Bernadišienė P. Lietuvių bendrinės kalbos kirčia-

537–544, 632–635, 710–717.
vimo pagrindai, p. 75–81.
•    Skardžius P. Lietuvių kalbos kirčiavimas, p. 38–
51, 59–64, 69–74.
•    Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, p. 82–86,
188–190, 247–251, 275–280.
•    Žilinskienė V. Publicistikos tekstų daiktavardžių ir būdvardžių kirčiuočių dažnumas, p.
•    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija,
49–56.
2002, p. 46–51, 68–73, 82–85, 86–92; 1978, p.
35–39, 51–56, 62–70.
•    Žilinskienė V. Mokslinių tekstų daiktavardžių ir
būdvardžių kirčiuočių dažnumas, p. 48–53.
•    Lietuvių kalbos gramatika, t. 1, p. 237–248,

Dviskiemenių vardažodžių kirčiuočių pasiskirstymas, arba distribucija, aptartas,
kalbant apie paprastuosius žodžius (žr. p. 64 tt.). Daugiaskiemeniai kaitomieji daiktavardžiai kirčiuojami 1-ąja (kamenas, muzikántas, -ė, knygýnas, vãsara, vatininkas, -ė ir t. t.),
2-ąja (vainkas, kultūrà–kultrą, jaunuõlis, -ė ir t. t.) ir 3-iąja (pvz.: dóbilas 3a, valandà–vãlandą 3b, judesỹs–jùdesį 3b, perdirbinỹs–pérdirbinį 34a, pavakarỹs–pãvakarį 34b) kirčiuotėmis. Toliau pateikiama tik antrosios ir trečiosios kirčiuotės pavyzdžių.
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TVIRTAGALIO IR TRUMPOJO PRIEŠPASKUTINIO SKIEMENS ŽODŽIAI
Vienaskaita
2

3a

3a

3b

V.

kultūrà

dóbilas

traukinỹs

valandà

K.

kultros

dóbilo

tráukinio

valandõs

N.

kultrai

dóbilui

tráukiniui

vãlandai

G.

kultrą

dóbilą

tráukinį

vãlandą

Įn.

kultūrà

dóbilu

tráukiniu

vãlanda

Vt.

kultroje

dobilè

traukinyjè

valandojè

Š.

kultra

dóbile

traukinỹ

vãlanda

V., Š.

kultros

dobila

traukinia

vãlandos

K.

kultrų

dobil

traukini

valand

N.

kultroms

dobiláms

traukiniáms

valandóms

G.

kultūràs

dóbilus

tráukinius

vãlandas

Įn.

kultromis

dobilas

traukinias

valandoms

Vt.

kultrose

dobiluosè

traukiniuosè

valandosè

Daugiskaita

Vienaskaita
34a

34a

34b

34b

V.

auksakalỹs23

perdirbinỹs

angliakasỹs23

pavieškel

K.

áuksakalio

pérdirbinio

añgliakasio

pavieškels

N.

áuksakaliui

pérdirbiniui

añgliakasį

pãvieškelei

G.

áuksakalį

pérdirbinį

añgliakasiui

pãvieškelę

Įn.

áuksakaliu

pérdirbiniu

añgliakasiu

pãvieškele

Vt.

auksakalyjè

perdirbinyjè

angliakasyjè

pavieškelėjè

Š.

auksakalỹ

perdirbinỹ

angliakasỹ

pãvieškele

Daugiskaita
V., Š.

auksakalia

perdirbinia

angliakasia

pãvieškelės

K.

auksakali

perdirbini

angliakasi

pavieškeli

N.

auksakaliáms

perdirbiniáms

angliakasiáms

pavieškelms

G.

áuksakalius

pérdirbinius

añgliakasius

pãvieškeles

Įn.

auksakalias

perdirbinias

angliakasias

pavieškelėms

Vt.

auksakaliuosè

perdirbiniuosè

angliakasiuosè

pavieškelėsè

Ketvirtosios kirčiuotės tėra nedidelė grupelė daugiaskiemenių vietovardžių,
pvz.: Alytùs, Garliavà, Girulia, Sasnavà.

23

34a bei 34b kirčiuočių dūriniai su jungiamuoju balsiu -a- gali būti variantiškai kirčiuojami ir 3b kirčiuote (kirtis šokinėja iš galinio skiemens į jungiamąjį balsį – trečiąjį nuo galo skiemenį), pvz.: auksakalỹs,
angliakasỹs, auksãkalio, angliãkasio, auksãkalį, angliãkasį... (plačiau žr. p. 114 tt.).
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V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.
Š.

4-osios kirčiuotės daugiaskiemenių vietovardžių kirčiuotų paradigmų pavyzdžiai
Alytùs
Garliavà
Girulia
Alytaũs
Garliavõs
Giruli
Alỹtui
Garliãvai
Giruliáms
Alỹtų
Garliãvą
Giruliùs
Alytum
Garliavà
Girulias
Alytujè
Garliavojè
Giruliuosè
Alytaũ
Galiava
Girulia

Ketvirtąja kirčiuote linkstama kirčiuoti ir daugiskaitinius asmenvardžius su -ai,
turinčius kuopinę reikšmę: Jurgelia 4 ‚Jurgelis su žmona jų šeima, namai‘ (: Jurgẽlis 2),
Karalia 4 ‚Karalius su žmona …‘ (: Karãlius 2), Petraičia 4 ‚Petraitis su žmona …‘ (: Petráitis 1), Survila 4 ‚Survila su žmona …‘ (: Survilà 2), Vytauta ‚Vytautas su žmona …‘
(: Výtautas 1), Zigmanta 4 ‚Zigmantas su žmona …‘ (: Zgmantas 1). Atvejis Survila
įdomus tuo, kad sudarant vadinamąją kuopinę daugiskaitą apibendrinama ne tik 4-oji
kirčiuotė, bet ir a linksniuotė. Tiesa, šitaip yra ne visame lietuvių kalbos plote – pažįstamas ir variantas be kamienų kaitos, t. y. Survlos ir t. t. (plačiau žr. p. 102 tt.).
Daugiaskiemeniai būdvardžiai, kitaip negu dviskiemeniai, kirčiuojami visomis
keturiomis kirčiuotėmis: 1-ąja (laimngas, -a, rasótas, -a, jrinis, -ė, vakiškas, -a, tpiškas, -a, apýnaujis, -ė ir t. t.), 2-ąja (lauknis, -ė, bevadis, -ė ir t. t.), 3-iąja (ámžinas, -à 3a,
lakinas, -a 3b, ãtvirkščias, -ià 3b ir t. t.) ir 4-ąja (mandagùs, -, nuostabùs, -, racionalùs, -
ir t. t.). Atkreiptinas dėmesys, kad 3-ioji kirčiuotė būdinga a, o 4-oji – u linksniavimo
būdvardžiams. Toliau pateikiama 2, 3 ir 4 kirčiuotės būdvardžių paradigmų.
DAUGIASKIEMENIŲ BŪDVARDŽIŲ KIRČIUOTŲ PARADIGMŲ PAVYZDŽIAI
Vienaskaita
2

2

3a

V.

bevadis, -ė

lauknis, -ė

ámžinas, -à

K.

bevadžio, -ės

lauknio, -ės

ámžino, -õs

N.

bevadžiui, -ei

laukniui, -ei

amžinám, ámžinai

G.

bevadį, -ę

lauknį, -ę

ámžiną

Įn.

bevardžiù, -è

laukiniù, -è

ámžinu, -a

Vt.

bevadžiame, -ėje

laukniame, -ėje

amžinamè, -ojè

Š.

bevadi, -e

laukni, -e

ámžinas, -à

Daugiskaita
V., Š.

bevadžiai, bevadės

laukniai, -ės

amžin, ámžinos

K.

bevadžių

lauknių

amžin

N.

bevadžiams, bevadėms

laukniams, -ėms

amžinems, -óms

G.

bevardžiùs, bevardès

laukiniùs, -ès

ámžinus, -as

Įn.

bevadžiais, bevadėmis

laukniais, -ėmis

amžinas, -oms

Vt.

bevadžiuose, bevadėse

laukniuose, -ėse

amžinuosè, -osè
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Vienaskaita
3

4

lakinas, -à

nuostabùs, -

b

V., Š.
K.

lakino, -õs

nuostabaũs, -iõs

N.

laikinám, lakinai

nuostabiám, nuostãbiai

G.

lakiną

nuostãbų, -ią

Įn.

lakinu, -a

nuostabiù, -ià

Vt.

laikinamè, -ojè

nuostabiamè, -iojè
Daugiskaita

V., Š.

laikin, lakinos

nuostãbūs, -ios

K.

laikin

nuostabi

N.

laikinems, laikinóms

nuostabems, -ióms

G.

lakinus, -as

nuostabiùs, -iàs

Įn.

laikinas, -oms

nuostabias, -ioms

Vt.

laikinuosè, -osè

nuostabiuosè, -iosè

Daugiaskiemenių įvardžių irgi esti visų keturių kirčiuočių: 1-osios (anóks, -ia, kitóks, -ia, vienóks, -ia, visóks, -ia; štoks, -ia, kẽletas, keliólika), 2-osios (manškis, -ė, tavškis,
-ė, savškis, -ė, mūsškis, -ė, jūsškis, -ė), 3-iosios (kažkóks, -ià 3, kiekvenas, -à 3, keler,
kẽlerios 3b) ir 4-osios (keliñtas, -à). Pastarosios kirčiuotės samplaikiniai įvardžiai kažkatràs, -à, kažkurs, - turi pastovų galūninį kirtį (plg. katràs, -à, kurs, -, žr. p. 67).
DAUGIASKIEMENIŲ ĮVARDŽIŲ KIRČIUOTŲ PARADIGMŲ PAVYZDŽIAI
Vienaskaita
1

1

2

3

V.

kitóks, -ia

štoks, -ia

manškis, -ė

kažkóks, -ià

K.

kitókio, -ios

štokio, -ios

manškio, -ės

kažkókio, -iõs

N.

kitókiam, -iai

štokiam, -iai

manškiam, -ei

kažkokiám, -kókiai

G.

kitókį, -ią

štokį, -ią

manškį, -ę

kažkókį, -ią

Įn.

kitókiu, -ia

štokiu, -ia

maniškiù, -è

kažkókiu, -ia

Vt.

kitókiame, -ioje

štokiame, -ioje

manškiame, -ėje

kažkokiamè, -iojè

V.

kitókie, -ios

štokie, -ios

manškiai, -ės

kažkokiẽ, -kókios

K.

kitókių

štokių

manškių

kažkoki

N.

kitókiems, -ioms

štokiems, -ioms

manškiams, -ėms

kažkokems, -ióms

G.

kitókius, -ias

štokius, -ias

maniškiùs, -ès

kažkókius, -ias

Įn.

kitókiais, -iomis

štokiais, -iomis

manškiais, -ėmis

kažkokias, -ioms

Vt.

kitókiuose, -iose

štokiuose, -iose

manškiuose, -ėse

kažkokiuosè, -iosè

Daugiskaita
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Vienaskaita
4 (kilnojamasis galūninis kirtis)

4 (pastovusis galūninis kirtis)

V.

keliñtas, -à

kažkatràs, -à

K.

keliñto, -õs

kažkatrõ, -õs

N.

kelintám, keliñtai

kažkatrám, -ái

G.

keliñtą

kažkatr

Įn.

kelintù, -à

kažkatruõ, -à

Vt.

kelintamè, -ojè

kažkatramè, -ojè
Daugiskaita

V.

kelint, keliñtos

kažkatriẽ, -õs

K.

kelint

kažkatr

N.

kelintems, -óms

kažkatrems, -óms

G.

kelintùs, -às

kažkatruõs, -às

Įn.

kelintas, -oms

kažkatras, -oms

Vt.

kelintuosè, -osè

kažkatruosè, -osè

Daugiaskiemeniai skaitvardžiai taip pat kirčiuojami visomis keturiomis kirčiuotėmis: 1-ąja (vienúolika …, tkstantis, tkstantas, -a, milijárdas, dvẽjetas …, vienúoliktas,
-a …), 3-iąja (septyn, aštuon, devyn 3; viener, septyner, aštuoner, devyner 3a; ketver,
penker, šešer 3b), 4-ąja (ketvitas, -à, septiñtas, -à, aštuñtas, -à, deviñtas, -à, dešitas, -à;
dvidešitas, -à …), o 2-osios kirčiuotės tėra milijõnas, bilijõnas, trilijõnas. Toliau pateikiama tik 3-iosios kirčiuotės pavyzdžių.
DAUGIASKIEMENIŲ ĮVARDŽIŲ KIRČIUOTŲ PARADIGMŲ PAVYZDŽIAI
3

3a

3b

V.

septyn, septýnios

aštuoner, aštúonerios

šešer, šẽšerios

K.

septyni

aštuoneri

šešeri

N.

septynems, -ióms

aštuonerems, -ióms

šešerems, -ióms

G.

septýnis, -ias

aštúonerius, -ias

šẽšerius, -ias

Įn.

septynias, -ioms

aštuonerias, -ioms

šešerias, -ioms

Vt.

septyniuosè, -iosè

aštuoneriuosè, -iosè

šešeriuosè, -iosè

Pa s t aba . 4-osios kirčiuotės skaitvardžiai ketvitas, -à ir t. t. kirčiuojami kaip
įvardis keliñtas, -à.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kodėl paprastuosius daugiaskiemenius vardažodžius kirčiavimo požiūriu galima šlieti prie vedinių?
Kuri kirčiuotė nebūdinga daugiaskiemeniams vardažodžiams?
3. Kuo daugiaskiemeniai būdvardžiai, įvardžiai ir skaitvardžiai skiriasi nuo dviskiemenių
pagal kirčiuočių pasiskirstymą?
4. Nustatykite, pagal kurią kirčiuotę kirčiuojate šiuos daugiaskiemenius vardažodžius:
gegužė, krikštynos, patarlė, valanda, savaitė, mandagus -i, tobulas, -a, visoks, -ia, devyni, -ios.
Pasitikrinkite, ar jūsų kirčiavimas atitinka bk. normą.
1.
2.

2 • Paprastieji daugiaskiemeniai ir išvestiniai kaitomieji vardažodžiai

75

2.2. SAVŲJŲ ŽODŽIŲ KIRČIAVIMAS
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

Balsinių priesagų vediniai ir paprastieji žodžiai su priesagomis
Balsinių priesagų išvestinės formos
Priebalsinių priesagų nepriešdėliniai vediniai
Galūnių nepriešdėliniai vediniai
Priešdėliniai vardažodžiai ir žodžiai su pradmenimis
Dūriniai
Įvardžiuotinės ir sangrąžinės formos

ar baigmenimis

LITERATŪRA
•    Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo sistema, p. 44–49.

Savųjų daugiaskiemenių paprastųjų ir visų išvestinių vardažodžių kirčiavimas dažniausiai susijęs su žodžių bei formų darybos afiksų, taip pat baigmenų
bei pradmenų akcentinėmis savybėmis. Stiprinantieji stiprieji darybos formantai
pamatinį kamieną sustiprina arba išlaiko stiprų ir visuomet pritraukia kirtį į
skiemenį, kurio branduolys įeina į to formanto sudėtį. Tokiems afiksams priklauso, pavyzdžiui:
a) deminutyvų priesaga -ẽlis, -ẽlė, kurios vediniai yra 2-osios kirčiuotės
(taigi stipriojo kamieno), o pamatiniai žodžiai gali turėti tiek silpnąjį,
tiek stiprųjį kamieną ir visas keturias kirčiuotes, pvz.: beržẽlis, lentẽlė,
vaikẽlis 2 (⇦ béržas 3, lentà 4, vakas 4 – silpnieji kamienai); brolẽlis,
medẽlis, rankẽlė 2 (⇦ brólis 1, mẽdis 2, rankà 2 – stiprieji kamienai); prie
-ẽlis, -ẽlė vedinių akcentiškai pritampa atitinkamų baigmenų paprastieji
žodžiai, pvz.: karvẽlis, kumẽlė 2;
b) priešdėlis apý-, kurio vediniai – tiek daiktavardžiai, tiek būdvardžiai –
yra 1-osios kirčiuotės (stipriojo kamieno), o pamatiniai žodžiai gali turėti tiek silpnąjį, tiek stiprųjį kamieną, pvz.: apýkaklė, apýrankė 1 (⇦
kãklas 4, rankà 2); apýbrangis, -ė, apýlengvis, -ė 1 (⇦ brangùs, - 3, leñgvas, -à 4). Taip pat kirčiuojami ir nedažni galūnių vediniai su priešdėliu apý-, pvz., apýlanka 1 ‚aplenkta vieta; lankstas‘ (⇦ apleñkti, apleñkia,
àplenkė) – galūnės -a vedinys. Pastarojo žodžio kirčiavimo pobūdį, kaip
matyti, lemia ne galūnės, o priešdėlio akcentinės savybės (priešdėlis yra
perimtas iš pamatinio kamieno, tačiau realizuojamas kirčiuotu alomorfu apý-).
Stiprinantieji silpnieji darybos formantai pamatinį kamieną sustiprina
arba išlaiko stiprų, o patys kirčio nepritraukia (kirčiuojamas pamatinio kamieno
skiemuo). Prie tokių formantų priskirtini, pavyzdžiui:
a) būdvardžių priesaga -iškas, -a, kurios vediniai yra 1-osios kirčiuotės,
taigi stipriojo kamieno, o pamatiniai žodžiai akcentiškai įvairūs: vakiškas, -a, dãktariškas, -a, bróliškas, -a, šveñtiškas, -a 1 (⇦ vakas 4,
dãktaras 3b, brólis 1, šveñtė 2) ir t. t.;
b) priešdėlis be-, kurios vediniai, iškyrus retas išimtis, yra 2-osios kirčiuotės, o pamatiniai žodžiai įvairių kirčiuočių, pvz.: bevakis, -ė, berañkis, -ė, bedabis, -ė, belasvis, -ė, besmegẽnis, -ė 2 (⇦ vakas 4, rankà 2,
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dárbas 3, láisvė 1, smẽgenys 3b). Atkreiptinas dėmesys, kad trečiam ir ketvirtam vediniui būdinga priegaidžių kaita, vadinamoji cirkumfleksinė
metatonija (pamatinių žodžių dárbas ir láisvė tvirtapradė šaknies priegaidė vediniuose pakinta į tvirtagalę, t. y. tariame bedabis, belasvis,
bedabė, belasvė), o paskutinis vedinys patiria kirčio vietos kaitą, t. y.
kirtis iš pamatinio žodžio pradinio skiemens pasislenka į gretimą vidinį
darinio skiemenį, plg. smẽgenys ir besmegẽnis, besmegẽnė. Esti ir kitokių
stiprinančiųjų darybos formantų (žr. p. 97, 101).
Silpninantiesiems darybos formantams, pavyzdžiui, būdvardžių priesagai
-inas, -a, būdinga pamatinį kamieną susilpninti arba išlaikyti silpną: ámžinas,
-à, mšlinas, -à 3a, lakinas, -à 3b (⇦ ámžius 1, mšlas 3, lakas 4). Šiuo atveju vediniai išlaiko pamatinių žodžių pradinio skiemens priegaidę ir nepatiria prozodinių kaitų. Tačiau yra ir tokių silpninančiųjų darybos formantų, kurie pamatinį
kamieną ne tik susilpnina, bet ir jame implikuoja prozodines kaitas. Tokiems
formantams priklauso, pavyzdžiui, priesaga -esys, kurios vediniai kirčiuojami
3-iąja kirčiuote ir patiria cirkumfleksinę metatoniją (plg. virpesỹs—vipesį 3b ir
vrpa). Retkarčiais pasitaiko ir kitokių silpninančiųjų darybos formantų (žr. p.
98 tt., 101 tt., 109 tt.).
Esti žodžių su keliais afiksais, pavyzdžiui, priesaga arba galūne kaip darybos formantu ir priešdėliu, perimtu iš pamatinio kamieno. Tokiais atvejais
kirčiavimo pobūdis pirmiausia priklausys nuo to, ar žodis turi balsinę darybinę
priesagą ir kaip reiškiasi jos akcentinė dominacija. Jeigu ta priesaga yra stiprinančioji stiprioji, tai ji paprastai ir pritraukia kirtį, pvz.: iškarplė, išdavkas, -ė,
santrauklė, sąvartýnas, sąskaitýba, įtakngas, -a. Kai kurias tokias priesagas linkęs „nurungti“ priešdėlis pér-, pvz.: pérdavikas, -ė, pérjungiklis, péržengėjas, -a,
pérmainingas, -a (bet – pertrauklė ir t. t.); retkarčiais – ir są-, pvz.: sjunginis,
-ė (ir sąjungnis, -ė), sžiningas, -a (ir sąžinngas, -a) – paskutiniai atvejai su kirčiuotu priešdėliu yra šalutinės kirčiavimo gretybės.
Jeigu balsinė darybinė priesaga esti silpninančioji, vedinio kirtis priešdėliniuose daiktavardžiuose paprastai šokinėja iš žodžio galo į priešdėlį, pvz.:
pavaldinỹs–pãvaldinį 3 4b, perdirbinỹs–pérdirbinį, nuobodulỹs–núobodulį (abu 3 4a).
Išimčių, gretybių, žinoma, pasitaiko, pvz.: prãgiedrulis 1, ssiuvinis 1 (šnekamojoje kalboje paplitęs šių žodžių kilnojamas kirtis!); nuodgulis 1 ǁ nuodėgulỹs–
nuodgulį 3a ǁ nuodėgulỹs–núodėgulį 3 4a.
Jeigu priešdėlinis vardažodis yra priebalsinės priesagos ar galūnės vedinys, tada daiktavardžių kirčiavimas daugiausia priklauso nuo priešdėlio, perimto iš pamatinio kamieno, akcentinių savybių, plg.: premok-a 1 ir pamok-à 3b
(galūnės -a vediniai), preaug-lis 1 ir paaug-lỹs 3b (priebalsinės priesagos -lis/-lys
vediniai). Kai kuriais atvejais žodžio kirtį sąlygoja ir darybos veiksnys. Palyginkime galūnės -a vedinius su priešdėliu pa-, turinčius (a) veiksmažodinės ypatybės turėtojo (ppr. neigiamai apibūdinamo) reikšmę, ir žyminčius (b) veiksmą ar
jo rezultatą, pvz.: a) pabáisa, pabálda, padáuža, pašáipa ir t. t. (visi 1 kirčiuotės)
ir b) pagarbà, pajuokà, paskolà, pastabà, pašaipà, pašalpà (3b). Arba plg. skirtingų
galūnių vedinius su priešdėliu at-: ãtilsis, ãtskyris, ãtlygis (1) – galūnės -is vediniai, ir atgailà, atmenà, atsargà, atžalà (3b) – galūnės -a vediniai.
Pirmuoju atveju kirčiavimo skirtumai susiję su darybos reikšmės skirtumais (vediniai pabáisa … ir pagarbà … priklauso ne tai pačiai darybos kategorijai), antruoju atveju – su darybos formanto (galūnės) skirtumu. Žinoma, rasime
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ir išimčių, kurių tarp priešdėlinių daiktavardžių apskritai netrūksta. Antai keletas veiksmo rezultato bei abstrakčią reikšmę turinčių žodžių bk. kirčiuojami
variantiškai arba 1-ąja kirčiuote, pvz.: pãkulos, pãsukos (1 ‖ 3b), pãnieka 1 ‖ paniekà 3b; pãsaka 1 ir t. t.
Priešdėlinių būdvardžių – galūnių arba priebalsinių priesagų vedinių –
kirčiuotė priklauso nuo žodžio linksniuotės (galioja ta pati taisyklė kaip ir paprastiesiems bei su silpninančiaisiais priešdėliais padarytiems būdvardžiams),
plg. -a linksniuotės žodžius prãviras, -à, ùždaras, -à, štisas, -à (3b) ir -u linksniuotės žodžius pralaidùs, -, užgaulùs, -, išvaizdùs, - (4).
Savųjų daugiaskiemenių darybiškai neskaidžių ir visų išvestinių vardažodžių kirčiavimo apžvalga pradedama nuo itin gausių balsinių priesagų vedinių ir
žodžių su atitinkamais baigmenimis kirčiavimo, toliau aptariamos balsinių priesagų išvestinės formos. Skyrium aiškinamasi priebalsinių priesagų ir galūnių
vedinių be priešdėlių kirčiavimo dėsningumai. Analizė tęsiama priešdėliniais ir
sudurtiniais vardažodžiais, kurių kirčiavimas turi tam tikrų bendrumų, o baigiama – įvardžiuotinių bei sangrąžinių formų kirčiavimu.
Iliustruojant vardažodžių kirčiavimo ypatumus, pirmiausia išvardijami
daiktavardžiai, po to – būdvardžiai, įvardžiai ir skaitvardžiai (pastarosios dvi
kalbos dalys darybos požiūriu yra labai skurdžios); atsižvelgiama į pasitaikančius skirtumus, kuriuos lemia priklausymas konkrečiai kalbos daliai ar darybos
tipui. Afiksus stengiamasi pateikti pagal darumą, daresniems skiriama daugiau
dėmesio.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nuo ko paprastai priklauso savųjų daugiaskiemenių vardažodžių kirčiavimas?
Apibūdinkite stiprinančiuosius stipriuosius darybos formantus, pateikite pavyzdžių.
Apibūdinkite stiprinančiuosius silpnuosius darybos formantus, pateikite pavyzdžių.
Apibūdinkite silpninančiuosius darybos formantus, pateikite pavyzdžių.
Kas lemia kirčiavimą tokių daugiaskiemenių vardažodžių, kurie, a) be darybinės priesagos ar
b) be darybinės galūnės, dar turi priešdėlį? Pateikite pavyzdžių.
Nuo ko priklauso daugiaskiemenių būdvardžių – galūnių ir priebalsinių priesagų bei
silpninančiųių priešdėlių vedinių – kirčiavimas? Pateikite pavyzdžių.

2.2.1. Balsinių priesagų vediniai ir paprastieji žodžiai

su priesagomis ar baigmenimis
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
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Stiprinančiosios stipriosios priesagos ir su jomis sutampantys baigmenys
Stiprinančiosios silpnosios priesagos ir su jomis sutampantys baigmenys
Silpninančiosios priesagos ir su jomis sutampantys baigmenys
Akcentiškai keleriopos bei nenusistovėjusios priesagos ir su jomis sutampantys
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Venos (stiprinančiosios stipriosios) balsinės priesagos sustiprina arba išlaiko
stiprų pamatinį kamieną ir pritraukia kirtį, kitos (stiprinančiosios silpnosios) tik sustiprina pamatinį kamieną, bet kirčio nepritraukia, trečios (silpninančiosios) susilpnina
arba išlaiko silpną pamatinį kamieną (jų vediniai įgyja kilnojamąjį kirtį). Prie dažnos
priesagos vedinių kirčiavimo požiūriu pritampa paprastieji žodžiai, turintys nedarybines priesagas ar tik baigmenis.

Stiprinančiosios stipriosios priesagos ir
su jomis sutampantys baigmenys

2.2.1.1.

Iš vardažodžių daiktavardis ir būdvardis pasižymi turtinga sufiksacija: vyrauja
stiprinančiosios stipriosios priesagos – tiek su trumpu priešpaskutinio skiemens balsiu,
tiek tvirtapradės bei tvirtagalės.
Priesagų, turinčių trumpą arba padėtinio ilgumo balsį, vediniai kirčiuojami
2-ąja kirčiuote. Dariausi šios grupės afiksai yra du:
•    -ẽlis, -ẽlė (dariausia deminutyvinių daiktavardžių priesaga), pvz.: langẽlis, vaikẽlis;

knygẽlė, rankẽlė. Tokių žodžių esti ir daugiskaitinių, pvz.: miltẽliai, grotẽlės. Taip
pat plg. baigmenų -ẽlis, -ẽlė ir pan. savuosius žodžius karvẽlis, kumẽlė, skolinį erẽlis
(apie svetimžodžių baigmenis -elė, -elis žr. p. 122, 124), tikrinius daiktavardžius
Kardẽlis (avd.), Jodẽlė (avd.), Turgẽliai (mstl.) ir t. t.;
•    -ùmas (dariausias vardažodžių abstraktų afiksas), pvz.: drėgnùmas, laisvùmas, nuo2 • Paprastieji daugiaskiemeniai ir išvestiniai kaitomieji vardažodžiai
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širdùmas, orùmas, šnekùmas, vaizdingùmas. Pasitaiko ir daugiskaitinių žodžių bei
vienas kitas veiksmažodžių abstraktas, pvz.: patogùmai, sunkùmai; išdykùmas. Išimtis – žodžiai su stipriuoju priešdėliu pér- (péreinamumas, pérmatomumas ir t. t.) ir
keletas nepriešdėlinių vedinių, pvz.: skrtumas, trkumas (1).
Dar minėtinos kitos šios grupės priesagos, kurias turinčių vedinių yra pakankamai daug ir daromasi naujų (vardijamos pagal abėcėlę):
•    -ãlis; -ãlė: šios priesagos ar baigmenys būdingesni asmenvardžiams bei vietovar-

•   
•   
•   
•   

•   

•   

•   
•   
•   

•   
•   
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džiams, pvz.: Kraujãlis, Naujãlis (avd.), Pajūrãlis, Šilãlė (mst.). Taip pat plg. svetimžodžius ir svetimvardžius su atitinkamais baigmenimis: festivãlis, medãlis, Somãlis
(valst.), Versãlis (mst.); detãlė, magistrãlė, morãlė;
-ãlius, -ė: miegãlius, -ė, rūkãlius, -ė, sirgãlius, -ė ir t. t.; plg. svetimžodį karãlius;
-ẽklis (-ė): tarpẽklis, varvẽklis, žymẽklis; marmẽklis, -ė ir t. t.;
-ẽnis (-ė); -ẽnė: skaistẽnis, Girdẽnis, Šaltẽnis, Rūtẽnis (avd.); tylẽnis, -ė; Rūtẽnė (avd.)
ir t. t.;
-dė: arkldė, karvdė, vištdė, žvakdė ir t. t.; plg. savus ir svetimus žodžius su atitinkamu baigmeniu: daildė, piramdė, Artemdė, Temdė (s. graikų deivės), Semiramdė
(avd.) ir kt.;
-ijà (vns. gal. -ją). Vediniai žymi daiktų ar gyvų būtybių kuopą, kartais – vietą,
būvį, pvz.: bendrijà (bendrją), gyvūnijà (gyvūnją), išeivijà (išeivją), tironijà (tironją),
uošvijà (uošvją), vergijà (vergją), bet – perknija 1. Prie bendrinių žodžių dera
ir kelių valstybių bei etnografinių sričių pavadinimai, pvz.: Prancūzijà, Vokietijà;
Aukštaitijà, Žemaitijà, taip pat atitinkamą baigmenį turintys keli svetimžodžiai,
pvz.: lelijà (lelją), Kalvarijà (Kalvarją), avd. Marijà (Marją). Plačiau apie svetimžodžių priesagą ar baigmenį -ija žr. p. 124;
-kas (-ė): bėgkas, -ė, didkas, -ė, išdavkas, -ė, neškas, -ė, plaukkas, -ė; vilkkas,
švilpkas, Jonkas (avd.) ir t. t. Plg. savuosius bei skolintuosius daiktavardžius su baigmeniu -ikas: navkas, vainkas, katalkas, ridkas, skatkas, bet: pèrsikas ‖ pesikas
1, fãbrikas, šãlikas (3b) ir t. t. (tarptautiniams žodžiams su baigmeniu ar priesaga
-ikas, -ė būdingas trečiojo nuo galo skiemens kirtis ir 1-oji kirčiuotė, pvz.: istèrikas,
-ė, matemãtikas, -ė, satỹrikas, -ė; plačiau žr. p. 124);
-kis; -kė; -kės (dgsk.): jaunkis, laimkis, Raudonkis (avd.); varlkė; trumpkės ir t. t.
(bet – kdikis 1, turintis baigmenį -ikis);
-klis (-ė): jungklis, rašklis, saugklis, skaitklis, tirpklis, vardklis; jaunklis, -ė ir t. t.
(bet – pérjungiklis 1);
-škis (-ė); -škė: dvarškis, -ė, molėtškis, -ė, namškis, -ė, telšškis, -ė; vyrškis; moterškė. Antrajai kirčiuotei priklauso ir nemaža tikrinių žodžių su atitinkamomis
priesagomis ar baigmenimis, pvz.: Jaunškis, Katilškis (avd.), Vilkavškis (mst.);
Švedrškė, Pravienškės (k.). Vis dėlto daugelio vietovardžių atsakančios priesagos
ar baigmenys yra nekirčiuoti, o žodžiai priklauso 1-ajai kirčiuotei, pvz.: Rõkiškis
(mst.); Čẽkiškė (mstl.); Bùrbiškiai (k.); Abrõmiškės (k.);
-tùkas (-ė): degtùkas, ištiktùkas, klaustùkas, pieštùkas, smeigtùkas, užtrauktùkas;
peštùkas, -ė ir t. t.;
-tùvas: gesintùvas, imtùvas, lėktùvas, lygintùvas, siųstùvas, šaldytùvas, šviestùvas,
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•   

•   

•   
•   

•   

daugiskaitinis daiktavardis neštùvai ir t. t. Išimtys: dùrtuvas, pjáutuvas, šáutuvas 1
ir kt. Teikiama ir kirčiavimo variantų, pvz.: barstytùvas 2 ‖ barstýtuvas 1, sklandytùvas 2 ‖ sklandýtuvas 1;
-tùvė; -tùvės (dgsk.): keptùvė, parduotùvė, slėptùvė, virtùvė; įkurtùvės, išleistùvės,
lauktùvės, vestùvės ir t. t. Būrelis vedinių kirčiuojami dvejopai, pvz.: spaustùvė 2 ‖
spáustuvė 1, praustùvė 2 ‖ praustuv–praũstuvę 3b, kráutuvė 1 ‖ krautùvė 2; sužadėtùvės 2 ‖ sužadtuvės 124;
-(i)ùkas (-ė); -(i)ùkė; -ùkai; -ùkės (dgsk.): gulsčiùkas, ledinùkas; pradinùkas, -ė,
slapùkas, -ė; palaidinukė; šliaužtinùkai; apatinùkės ir t. t. (plg. svetimžodžius su
baigmeniu -ukas: bambùkas, barsùkas, kaučiùkas ir kt.);
-ùlis (-ė); -ùlė: storùlis, -ė; Gerùlis, Mažiùlis (avd.); drobùlė, trijùlė. Kirčiavimo požiūriu čia pritampa ir savi bei svetimi paprastieji žodžiai bičiùlis, -ė, mėnùlis, patrùlis;
-ùtis (-ė); -ùtė; -ùčiai; -ùtės (dgsk.): blizgùtis, likùtis, skambùtis, Kęstùtis, mažùtis, ė; eglùtė, pakalnutė, vienùtė, Birùtė; drebùčiai, Klausùčiai (vtv.); rogùtės ir t. t. Čia
pridera ir netekėjusių moterų pavardės, padarytos iš vyrų pavardžių su galūne -us,
pvz.: Butkùtė (⇦ Bùtkus), Mačiekùtė (⇦ Mačiẽkus), Venckùtė (⇦ Veñckus). Taip
pat plg. savuosius daiktavardžius su baigmeniu -utis (bukùtis ‚toks paukštis‘, skudùtis, bet – trupùtis ‖ trùputis 1) ir svetimžodžius su baigmeniu -utė (kajùtė, minùtė
ir kt.);
-ùžis (-ė); -ùžė; -ùžis: bernùžis; meilùžis, -ė, vienùžis, -ė; mergùžė. Taip pat kirčiuojami paprastieji daiktavardžiai drabùžis, borùžė ir atitinkamas priesagas ar baigmenis
turintys vietovardžiai, pvz.: Gilùžis (ež.), Dargùžiai (k.).

Su kitomis stiprinančiosiomis stipriosiomis priesagomis, turinčiomis trumpą ar
padėtinio ilgumo balsį priešpaskutiniame skiemenyje, retai daromasi naujų žodžių, pvz.:
•    -ãtė: gyvãtė, Jūrãtė. Kirčiavimo požiūriu čia pritampa ir svetimžodžiai koordinãtė,
•   
•   
•   
•   
•   
•   

ordinãtė ir kt.;
-ãtvė: jaunãtvė, senãtvė, vienãtvė;
-lis: daglis, vandenlis ir kt. Plg. svetimžodžius su atitinkamu baigmeniu:
automoblis, ventlis; civlis, -ė; Teoflis, -ė ir kt.;
-šius (-ė): mergšius; dabšius, -ė, vagšius, -ė; Martšius (avd.);
-tùvis (-ė): grūstùvis, prikaistùvis; paleistùvis, -ė;
-ùšis; -ùšė: tėtùšis; motùšė; Andriùšis, Baltùšis (avd.);
-uškà; -ùškos (dgsk.): dainuškà (dainùšką); vakarùškos; Januškà, Moniuškà (avd.).

Stiprinančiosios stipriosios priesagos, kurių vediniai turi ilgąjį priešpaskutinį skiemenį, būna ir tvirtapradės (vediniai kirčiuojami 1-ąja kirčiuote), ir tvirtagalės (vediniai kirčiuojami 2-ąja kirčiuote). Tarp šių priesagų galima įžiūrėti tam tikrą
pasiskirstymą pagal galinių priebalsių kietumą-minkštumą: tvirtapradės priesagos
paprastai baigiasi kietuoju priebalsiu (priebalsiais) arba -j, tvirtagalės – minkštuoju priebalsiu (priebalsiais). Kitaip sakant, tvirtapradžių priesagų kirčiuotas skiemuo
linksta eiti prieš kietąjį priebalsį (priebalsius) arba -j, o tvirtagalių – prieš minkštąjį
24

Kai kurie įrankių, nesudėtingų prietaisų, indų tradiciniai pavadinimai, pasitraukę iš aktyvios vartosenos, išlaikė kilnojamąjį kirtį, pvz.: 3a: kultuv–kùltuvę (: kùlti), sėtuv–stuvę (: sti); 3b: brauktuv–
braũktuvę (: braũkti), verstuv–vestuvę (: vesti).
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priebalsį (priebalsius). Polinkį į minimąjį pasiskirstymą, moksliškai vadinamą papildomąja distribucija, schemiškai galima pavaizduoti taip:
priesagos  / Ckietasis , j; priesagos  ͂ / .
Šį pasiskirstymą atitinka tokios darios bei vidutinio darumo tvirtapradės priesagos:
(d a i k t av a rd ž ių )

•    -éiva: karéiva, rašéiva, šventéiva, vadéiva ir t. t.;
•    -jas, -a – viena tipiškiausių ir dariausių veikėjų pavadinimų priesagų, pvz.: aud-

•   

•   
•   

•   

jas, -a, gynjas, -a, kirpjas, -a, pardavjas, -a, užtarjas, -a (bet – péržengėjas, -a ir
kt.); plg. svetimžodžius ir svetimvardžius su baigmenimis -ja ir -jas: alja, idja,
orchidja; chorjas; Eritrja (valst.), Salomja (avd.); Montevidjas (mst.), Odisjas
(gr. mit. veikėjas);
-nas: mešknas, sūnnas, varnnas, žiurknas ir t. t. Būrelis daiktavardžių, rodančių regioninę ar etninę priklausomybę, turi ir moteriškosios giminės atitikmenis su minkštuoju priesagos priebalsiu, tačiau kirčiavimui tai įtakos nedaro pvz.:
anykštnas, anykštnė; tai pat armnas, -ė, kupišknas, -ė, rokišknas, -ė, romnas, -ė.
Kirčiavimo požiūriu čia taip pat pritampa asmenvardžiai su atitinkama priesaga ar
baigmeniu (Girnas, Miknas ir kt.) bei dalis vietovardžių su daugiskaitiniu priesagos ar baigmens alomorfu -nai, pvz.: Elektrnai, Kuršnai (mst.);
-ýba; -ýbos (dgsk.): daugýba, gamýba, kūrýba, raštvedýba, žvejýba; derýbos, pratýbos, vedýbos ir t. t.;
-ena: antena, grybena, kiaulena, medena, mėnesena, naujena, rugena, šaltena ir
t. t. (bet: jáutiena 1 – išlaikoma pamatinio žodžio jáutis 1 kirčio vieta ir priegaidė).
Plg. žodžius su baigmeniu -ena: blakstena, purena (taip pat vyriškosios giminės
balženas, kamenas);
-ýnas: alksnýnas, avietýnas, balsýnas, dainýnas, knygýnas, žinýnas, žvaigždýnas ir
t. t. Taip pat kirčiuojamas apeliatyvas kaimýnas, turintis mot. giminės atitikmenį
su minkštuoju priesagos priebalsiu kaimýnė, ir asmenvardžiai su atitinkama priesaga ar baigmeniu (Gudýnas, Jonýnas ir kt.) bei dalis vietovardžių (įskaitant ir turinčius priesagos ar baigmens daugiskaitinį alomorfą -ýnai), pvz.: Ilgýnas (ež.),
Lazdýnai (Vilniaus m. dalis). Čia dar galima pridurti ir artimą sudėtinę priesagą
-umýnas, pvz.: margumýnas, skanumýnas; saldumýnai (dgsk.);

( būdv a rd ž ių )
•    -tas, -a: dėmtas, -a, dulktas, -a, kauktas, -a, kepurtas, -a, skrybėltas, -a, žvaigždtas, -a ir t. t. Bendrinei kalbai teikiama variantų, pvz.: kaultas, -a ‖ káulėtas,
-a 1, saultas, -a ‖ sáulėtas, -a 1, teistas, -a ‖ téisėtas, -a 1 (antrieji porų nariai,
senovinio kirčiavimo reliktai, perima pamatinių žodžių šaknies kirtį ir priegaidę,
plg. sáulėtas ir sáulė 1);
•    -ngas, -a: darbngas, -a, madngas, -a, įspūdngas, -a, pakeleivngas, -a, taisyklngas,
-a ir t. t. Bendrinei kalbai teikiama variantų ar išimčių, pvz.: sąmonngas, -a ‖
smoningas, -a 1, sąžinngas, -a ‖ sžiningas, -a 1; pérgalingas, -a, pérmainingas,
-a (antrieji variantai bei išimtys perima pamatinių žodžių kirtį ir priegaidę, plg.
smoningas ir smonė, pérgalingas ir pérgalė);
•    -ókas, -a: ankstókas, -a, didókas, -a, drėgnókas, -a, lėtókas, -a, rūgštókas, -a, vėsó-
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kas, -a ir t. t. (atitinkama daiktavardžių priesaga yra tvirtagalė, žr. toliau);

•    -(i)ópas, -a; -eriópas, -a (sudėtinė priesaga): dvejópas, -a, keleriópas, -a, penkeriópas,

-a, vieneriópas, -a; daugeriópas, -a, visokeriópas, -a ir t. t.;

•    -ótas, -a: barzdótas, -a, dievótas, -a, garbanótas, -a, gyslótas, -a, miglótas, -a, ribótas,

-a, samanótas, -a, žaizdótas, -a ir t. t. Teikiamas ir vienas kitas kirčiavimo variantas, pvz., kárpotas, -a 1 ‖ karpótas, -a (pirmasis poros narys, senesnės kirčiavimo
sistemos reliktas, išlaiko pamatinio žodžio kárpa 1 kirtį ir priegaidę);
•    -(i)úotas, -a: erškėčiúotas, -a, grūdúotas, -a, miltúotas, -a, šešėliúotas, -a ir t. t.;

Dar galima nurodyti keletą nedarių stiprinančiųjų stipriųjų tvirtapradžių priesagų, kurių vedinių kirčiuoto skiemens balsis eina prieš kietąjį priebalsį arba -j. Tai
daiktavardžių priesagos
•    -ójas bei sudėtinė -ienójas (bruknienójas, sienójas, uogienójas ir t. t.);
•    -ýna [pvz.: lentýna, šeimýna; plg. tikrinius žodžius Šakýna (mstl.), Žemýna (sen.

liet. deivė)] ir būdvardžių
•    -ýlas, -a (pvz.: akýlas, -a, ausýlas, -a25);
•    -ùistas, -a (pvz.: ligùistas, -a, miegùistas, -a).

Kelių šios grupės priesagų vediniams teikiamos ir gretybės su kilnojamuoju
kirčiu (3-iąja kirčiuote), t. y.
•    -ývas, -a ‖ -ývas, -à (ankstývas, -a 1 ‖ ankstývas, -à 3, senývas, -a 1 ‖ senývas, -à 3,

vėlývas, -a 1 ‖ vėlývas, -à 3 ir t. t.) ir
•    -ónas, -a ‖ -ónas, -à, pvz.: geltónas, -a 1 ‖ geltónas, -à 3, raudónas, -a 1 ‖ raudónas,
-à 326.
Stiprinančiųjų stipriųjų tvirtagalių priesagų vedinių kirčiuotas priešpaskutinis
skiemuo paprastai eina prieš minkštąjį priebalsį. Šį dėsningumą atitinka keliolika darių ar vidutinio darumo daugiausia daiktavardžio priesagų. Jų vediniai kirčiuojami
2-ąja kirčiuote:
•    -anis (-ė); -anė: kampanis, saldanis, smiltanis, stiklanis; dešimtanis, -ė, tėvyna-

nis, -ė; cukranė, įstrižanė, mišranė, svetanė ir t. t. Taip pat kirčiuojami tikriniai
daiktavardžiai, turintys atitinkamas priesagas ar baigmenis, pvz.: Kėdanis (avd.,
bet – Kėdáiniai 1, mst.); Raganė (mstl.);
•    -lis (-ė); -lė (antra pagal darumą deminutyvų ir ne itin dari vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimų priesaga, priesagos -elis, -elė alomorfas): akmenlis,
mėgintuvlis, vadovlis, vežimlis; lepūnlis, -ė, sengalvlis, -ė; aguonlė, grandinlė,
vėliavlė ir t. t. (kirčiavimo požiūriu čia pritampa ir nedari būdvardžių priesaga
-lis, -ė, pvz.: dailutlis, -ė, pilnutlis, -ė). Antrajai kirčiuotei taip pat priklauso tikriniai žodžiai, turintys atitinkamą priesagą ar baigmenis (įskaitant ir daugiskaitinius
variantus -liai, -lės), pvz.: Jonišklis (mstl.), Kuniglis (avd.); Švenčionliai (mst.);
Dotnuvlė (up.); Vyžuonlės (k.). Veiksmažodiniams vediniams būdinga stiprinančioji silpnoji priesaga -ėlis, -ė, pvz., įsibróvėlis, -ė (žr. toliau). Atskirą darybos tipą
25
26

Šiuos būdvardžius realioje vartosenoje linkstama kirčiuoti nepastoviai.
Taigi galima kirčiuoti ankstýviems, ankstývus…, ankstývoms, ankstývas… (1) ir ankstyvems, ankstývus…, ankstyvóms, ankstývas… (3); taip pat geltóniems, geltónus..., geltónoms, geltónas... (1) ir geltonems, geltónus..., geltonóms, geltónas... (3).
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sudaro vediniai su nedaria silpninančiąja priesaga -ėl, pvz., siurbėl (žr. toliau);

•    -sis; -siai (dgsk.): degsis, gardsis, pelsis; putsiai, spragsiai ir t. t.
•    -iẽnė: bulviẽnė, kiaušiniẽnė, uogiẽnė, vakariẽnė ir t. t. (vediniai – dažniausiai valgių

•   

•   
•   

•   
•   
•   

•   
•   
•   

•   

•   

ar valgymo meto pavadinimai); asmenų žmonų, gyvūnų patelių pavadinimų, taip
pat ištekėjusių moterų pavardžių daryboje vartojama priesaga -ienė yra akcentiškai
dvejopa (žr. p. 94 t.).
-iẽtis, -ė: europiẽtis, -ė, kauniẽtis, -ė, miestiẽtis, -ė, rytiẽtis, -ė, valstiẽtis, -ė ir t. t. (bet
– vókietis, -ė 1, turintis nekirčiuotą baigmenį -ietis, -ė). Kirčiavimo požiūriu čia
pritampa ir tikriniai žodžiai su atitinkamomis priesagomis ar baigmenimis, pvz.:
Dauguviẽtis, Kulviẽtis (avd.), Kalniẽčiai (Kauno m. dalis);
-ỹklė; -ỹklės (dgsk.): rodỹklė, skraidỹklė, taisỹklė, taupỹklė; svarstỹklės ir t. t.;
-ỹnė; -ỹnės (dgsk.): birbỹnė, landỹnė, puodỹnė, tėvỹnė; gaudỹnės, sūpỹnės, žaidỹnės
ir t. t. (bet: ãvalynė 1‖ avalỹnė, pãtalynė 1‖ patalỹnė, prótėvynė 1). Taip kirčiuojama ir dalis tikrinių žodžių su atitinkamomis priesagomis ar baigmenimis, pvz.,
Smiltỹnė;
-ỹstė: giminỹstė, jaunỹstė, karalỹstė, sodininkỹstė, žemdirbỹstė ir t. t.
-(i)õklis (-ė); -(i)õklė: stūmõklis, vijõklis; klajõklis, -ė, viliõklis, -ė; medžiõklė ir t. t.;
-(i)õnė: abejõnė, glamõnė, keliõnė, svajõnė, vakarõnė (bet – malónė 1). Taip pat kirčiuojami ir moterų vardai, turintys šią priesagą ar tik baigmenį, pvz.: Audrõnė,
Svajõnė, Valdõnė;
-tỹnės (dgsk.): imtỹnės, grumtỹnės, lenktỹnės, pjautỹnės ir t. t. (bet – varžýtynės,
varžýtinės 1);
-(i)uõklis (-ė); -(i)uõklė; -(i)uõklės (dgsk.): matuõklis; girtuõklis, -ė, vaiduõklis, -ė;
švytuõklė, važiuõklė; sūpuõklės ir t. t.;
-uõlis (-ė); -uõlė: meduolis; darbštuõlis, -ė, smarkuõlis, -ė, žinduõlis, -ė, vienuõlis, -ė;
snieguõlė ir t. t. (bet – spañguolė 1). Plg. tikrinius daiktavardžius su atitinkamomis
priesagomis ar baigmenimis, įskaitant ir daugiskaitinius variantus, pvz.: Vienuõlis,
Danguõlė (avd.); Šešuõliai (mstl.);
-(i)uõtis (-ė); -(i)uõtė: kampuõtis, kryžiuõtis; akiniuõtis, -ė, lapuõtis, -ė; asmenuõtė,
rikiuõtė, vaizduõtė ir t. t. Plg. tikrinius daiktavardžius su atitinkamomis priesagomis ar baigmenimis, pvz.: Keliuõtis, Raguõtis (avd.).
-(i)tė: su šia priesaga daromos netekėjusių moterų pavardės iš vyrų pavardžių, kurios
baigiasi -ius (-itė) ar -jus (-tė), pvz.: Balčitė (⇦ Bačius), Kubilitė (⇦ Kublius),
Marcinkevičitė (⇦ Marcinkẽvičius); Ausiejtė (⇦ Ausiẽjus, Zujtė (⇦ Zùjus).

Pluoštelis nedarių priesagų pavyzdžių:
•   
•   
•   
•   
•   
•   
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-tis, pvz.: mėstis, varšktis;
-ỹlis, -ė, pvz.: jaunỹlis, -ė, mažỹlis, -ė;
-ỹvė, pvz.: gimdỹvė, žindỹvė;
-iñčius, pvz.: galiñčius, moksliñčius;
-õčius, pvz.: barzdõčius, galvõčius, ūsõčius;
-õtis; -(i)õtė, pvz.: ąsõtis, šakõtis; klastõtė, mergiõtė, plėtõtė. Plg. vietovardžius, įskaitant ir daugiskaitinius, su atitinkamomis priesagomis ar baigmenimis, pvz.: Salõtis
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(ež.), Salõčiai (mstl.);

•    -(i)uõčius, pvz.: kailiniuõčius, piniguõčius.

Aptartas tvirtapradžių bei tvirtagalių priesagų pasiskirstymas pagal jų galinio priebalsio kietumą-minkštumą apima toli gražu ne visas darias ar daresnes
stiprinančiąsias stipriąsias priesagas, kurių vediniai turi ilgą kirčiuotą priešpaskutinį skiemenį. Minėtinos kelios tvirtapradės priesagos su galiniu minkštuoju
priebalsiu. Dariausia iš jų yra
•    -ýbė, pvz.: asmenýbė, grožýbė, pilietýbė, svetimýbė, tapatýbė. Kirčiavimo požiūriu

tokia pat yra ir sudėtinė priesaga -enýbė: įvairenýbė, retenýbė, sunkenýbė ir t. t.

Kitos tvirtapradės priesagos su galiniu minkštuoju priebalsiu yra mažiau darios
arba nedarios, pvz.:
•    -áitis (-ė); -áitė; -áičiai (dgsk., tikriniai žodžiai); -áitės (dgsk.): jaunikáitis, py-

•   

•   
•   

•   
•   
•   

•   

ragáitis, viršáitis; dieváitis, -ė, karaláitis, -ė, našláitis, -ė; mergáitė, tarnáitė, voveráitė; kelnáitės ir t. t., bet: aukštatis, -ė, pašalatis, -ė, žematis, -ė; Žematis,
Žematė (atvejai su tvirtagale priegaide yra 2-osios kirčiuotės ir atitinka anksčiau suformuluotą dėsningumą). Kirčiavimo požiūriu čia pritampa ir daugelis tikrinių daiktavardžių, turinčių atitinkamas priesagas ar baigmenis, pvz.:
Antanáitis, Doneláitis, Jonikáitė (avd.), Gedimináičiai (kunigaikščių dinastija),
Pašiláičiai (Vilniaus m. dalis). Vis dėlto šios grupės asmenvardžiai, įskaitant
ir netekėjusių moterų pavardes, padarytas iš vyrų pavardžių su galūnėmis -as,
-a, ir vietovardžiai neretai kirčiuojami šaknyje (žr. p. 95);
-ýtis (-ė); -ýtė: šunýtis, žąsýtis; mažýtis, -ė; dalelýtė, kunigaikštýtė, lėlýtė ir t. t. Taip
pat kirčiuojamos moterų pavardės, padarytos su priesaga -ýtė iš vyrų pavardžių,
turinčių galūnes -is, -ys, -ė, -ia (pvz.: Čiurlionýtė ⇦ Čiurliónis, Dagýtė ⇦ Dagỹs,
Gaulýtė ⇦ Gáulia, Gáulė, Gervýtė ⇦ Gérvė), ir daugelis vyrų asmenvardžių bei
vietovardžių (įskaitant ir daugiskaitinius), turinčių atitinkamas priesagas ar tik
baigmenis, pvz.: Balčýtis, Kastýtis (avd.); Vištýtis (ež.); Barstýčiai (k.);
-ókšnis, pvz.: krūmókšnis, upókšnis;
-(i)ónis, -ė (daiktavardžių): krikščiónis, -ė, ligónis, -ė, miesčiónis, -ė, veliónis, -ė;
Mairónis ir t. t. (būdvardžiai turi nedarią priesagą -õnis, -ė, taigi atitinkančią
minėtą dėsningumą, pvz., vilnõnis, -ė 2). Čia taip pat priklauso nemažai tikrinių daiktavardžių, turinčių priesagas ar baigmenis -ónis, -óniai, pvz.: Balčikónis, Baniónis, Čiurliónis, Sabónis (avd.); Šimóniai (k.);
-óvė: bendróvė, daržóvė, geróvė, senóvė, šventóvė, vietóvė ir t. t. (vediniai nereiškia veikėjų, plg. -õvas, -ė);
-(i)kštis; -(i)kštė, pvz.: bernikštis, upelikštis, varlikštis; mergikštė;
-nė, pvz.: galnė, viršnė; plg. darybiškai neskaidų žodį alknė. Čia pritampa ir moterų vardai, kurie turi atitinkamą priesagą ar baigmenį, pvz.: Arnė,
Šarnė. Jie kirčiuojami pagal vyrų vardus su baigmeniu -nas (žr. toliau; bendriniai žodžiai paprastai turi tvirtagalę priesagą -nas, -ė, žr. toliau);
-úomenė, pvz.: aukštúomenė, bendrúomenė, kariúomenė, vargúomenė,
visúomenė.
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Darių ar vidutinio darumo stiprinančiųjų stipriųjų tvirtagalių priesagų su galiniu kietuoju priebalsiu irgi yra keletas. Tai dari priesaga
•    -yklà (vns. gal. -ỹklą): čiuožyklà (čiuožỹklą), gydyklà (gydỹklą), knygrišyklà (kny-

grišỹklą), leidyklà (leidỹklą), siuvyklà (siuvỹklą) ir t. t. (plg. tvirtagalę priesagą
-ỹklė, kurios kirčiuotas balsis eina prieš minkštuosius priebalsius).

Ktos šios grupės priesagos ne tokios darios, be to, jos paprastai turi aptariamąjį
dėsningumą atitinkančias moteriškosios giminės „porininkes“ su minkštuoju priebalsiu:
•    -(i)õkas (daiktavardžių): antrõkas, naujõkas, variõkas, vidutiniõkas ir t. t.; taip pat

ir tikriniai daiktavardžiai, pvz., Rudõkas (plg. priegaidės atžvilgiu dėsningus moteriškosios giminės vedinius: antrõkė, naujõkė, vidutiniõkė…);
•    -õvas: ieškõvas, palydõvas, žiūrõvas ir t. t. (plg. priegaidės atžvilgiu dėsningus
moteriškosios giminės vedinius: ieškõvė, palydõvė…). Veikėjus ar veiksmažodinės
ypatybės turėtojus reiškiantys daiktavardžiai;
•    -(i)nas: klajnas, laknas, pareignas, pirmnas, plėšrnas, seninas ir t. t., bet –
pérėjūnas 1 (plg. svetimžodžius su baigmeniu -ūnas: biznas, koldnas, svognas
ir t. t.). Moteriškosios giminės „porininkų“, priesagos -nė vedinių, tvirtagalė
priegaidė atitinka minėtąjį dėsningumą, nes kirčiuotas balsis eina prieš minkštąjį
priebalsį: klajnė, pirmnė ir t. t. Keli bendriniai žodžiai bei asmenvardžiai turi
tvirtapradę, taigi taip pat dėsningą, priesagą -(i)nas, pvz., karalinas 1 (pagal
jį – ir karalinė 1), Dambrinas, Morknas27 1 (plg. baigmens -ūnas daiktavardį
perknas 1). Teikiama ir gretybių, pvz.: karinas 2‖ karinas 1.
Nurodytasis tvirtapradžių bei tvirtagalių priesagų pasiskirstymas, kad ir su išimtimis, yra gana akivaizdus. Ìšimtis įsidėmėti padeda sugretinimai su aptariamąjį
polinkį atitinkančiomis tokios pat garsinės sandaros priesagomis, pavyzdžiui, -ýbė ir
-enýbė gretiname su -ýba, -yklà (vns. gal. -ỹklą) – su -ỹklė; -nas, -õkas ir õvas – su
moteriškosios giminės „porininkėmis“ -nė, -õkė ir -õvė. Taigi lieka tik -áitis, -áitė;
-ýtis, -ýtė; -óvė (vediniai, nereiškiantys veikėjo), daiktavardžių priesaga -ónis (-ė) ir dar
viena kita retesnė priesaga.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kokias akcentines savybes turinčios balsinės priesagos bk. vyrauja?
Kaip kirčiuojami stiprinančiųjų stipriųjų priesagų, turinčių trumpus ar padėtinio
ilgumo balsius, vediniai? Pateikite pavyzdžių su dariomis priesagomis.
3. Kokį pasiskirstymą galima įžiūrėti tarp stiprinančiųjų stipriųjų priesagų, turinčių
ilgąjį kirčiuotą skiemenį? Pateikite pavyzdžių su dariomis priesagomis.
4. Išvardykite ir pailiustruokite pavyzdžiais ryškesnes išimtis iš suformuluotojo pasiskirstymo.
5. Sukirčiuokite šiuos balsinių priesagų vedinius, nustatykite jų kirčiuotę ir paaiškinkite priegaidės ryšį
su priesagos priebalsio (-ių) palatališkumu: kaimynas, kaimynė, būtovė, slėpynės, dešrainis, medžioklė,
keikūnas, keikūnė, naujokas, naujokė, piktokas, piktoka, vėlyvas, vėlyva, mažylis, mažylė.
Pasitikrinkite, ar jūsų kirčiavimas atitinka bk. normą.
6. Sukirčiuokite tradicines netekėjusių moterų pavardes, padarytas iš šių pavardžių: Põcius, Kisiẽlius,
Tẽkorius, Jankẽvičius, Verbiẽjus; Bredis, Šimónis, Gérvė, Dagỹs, Stùndžia; Jukus, Vaitiẽkus.
1.
2.

27

Taip pat ir Dambrinė, Morknė (naujoviškos moterų pavardės).
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Stiprinančiosios silpnosios priesagos
ir su jomis sutampantys baigmenys

2.2.1.2.

Šios priesagos pamatinį kamieną sustiprina arba išlaiko stiprų, tačiau kirčio
negauna (todėl silpnosios). Stiprinančiųjų silpnųjų priesagų vediniai, kurių esti ir
vardažodinių, ir veiksmažodinių (pastarieji būdingesni), išlaiko pamatinio kamieno
kirčio vietą bei priegaidę ir kirčiuojami 1-ąja kirčiuote. Minėtinos tokios darios šios
grupės priesagos:
•    -ėlis, -ė – pati ryškioji veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimų priesaga (iš-

laiko būtojo kartinio laiko veikiamųjų dalyvių kirčio vietą ir priegaidę): apkiaũtėlis,
-ė (⇦ apkiaũtęs, -usi), išsižiójėlis, -ė (⇦ išsižiójęs, -usi), pasiptėlis, -ė (⇦ pasiptęs,
-usi), pérsikėlėlis, -ė (⇦ pérsikėlęs, -usi) ir t. t. Pasitaiko ir vienas kitas vardažodžio
vedinys, pvz.: negývėlis, -ė (⇦ negývas, -à), netutėlis, -ė (⇦ netutas);
•    -iškas, -a, pvz.: kiškas, -a (⇦ kis 1), knỹgiškas, -a (⇦ vns. gal. knỹgą, knygà 2),
žmóniškas, -a (⇦ žmónės 3), vakiškas, -a (⇦ vakas 4); smùlkmeniškas, -a (⇦ smùlkmena 1), ãsmeniškas, -a (⇦ vns. gal. ãsmenį, asmuõ 3b). Paskutiniams dviem pavyzdžiams VLKK 2013 m. įtvirtino ir gretybę su kirčio vietos kaita – kirtis pasislenka per vieną skiemenį (t. y. –̍ – – → – –̍ –) prie pat morfemų (kamieno ir galūnės)
sandūros: smulkmẽniškas, -a, asmẽniškas, -a28. Iki tol kirčio vietos kaita balsinių
priesagų vediniuose nebuvo laikoma bk. norma;
•    -tojas, -a – pati darioji veikėjų (ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų) pavadinimų
priesaga: budtojas, -a (⇦ budti), gýdytojas, -a (⇦ gýdyti), liùdytojas (⇦ liùdyti),
pérsekiotojas, -a (⇦ pérsekioti), žautojas, -a (⇦ žauti), įvakintojas (⇦ įvakinti) ir
t. t., bet – artójas (vienintelis vedinys, padarytas iš nepriesaginio pamatinio veiksmažodžio árti).
Kitos šios grupės priesagos yra paprastai nedarios, pvz.:
•    -ana: dárgana (⇦ dérgti, dérgia, -ė), driẽkana (⇦ driẽktis, driẽkiasi, -ėsi), liẽkana (⇦

liẽka, lko, lkti). Plg. savus žodžius su baigmeniu -ana: gárbana, sãmana ir kt., bet –
dovanà–dóvaną 3a; nelietuviški žodžiai su atitinkamu baigmeniu kirčiuojami 2-ąja
kirčiuote (žr. toliau);
•    -(i)ava: lýgiava (⇦ lýgus 3), žãliava (⇦ žãlias 4), baũdžiava (⇦ baũdė, baũsti), gãniava (⇦ gãnė, ganýti); pỹliava (⇦ pýlė, plti), pỹniava (⇦ pýnė, pnti) ir t. t. – paskutiniai du atvejai rodo cirkumfleksinę metatoniją; bet – velniavà–vélniavą (3a)29 .
Plg. darybiškai neskaidų savą žodį vliava; nelietuviški daiktavardžiai su atitinkamu
baigmeniu kirčiuojami 2-ąja kirčiuote (žr. toliau);
•    -ena; -enos (dgsk.), pvz.: škasena (⇦ škasė, iškàsti), gašena (⇦ gašti), sniẽgena 1
(⇦ sniẽgas 4); dùženos (⇦ dùžti), pùvenos (⇦ pùvo, pti), retenos (⇦ retis) ir t. t.
Pasitaiko akcentinių variantų ir išimčių, pvz.: dañtenos 3b ‖ 1 (⇦ dañtys 4), rañkena
Daugiau balsinių priesagų vedinių su galima kirčio vietos kaita žr. http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/
tartis-kirciavimas.html.
29
Kaip gretybė kilnojamasis kirtis yra rekomenduojamas ir kitiems šios priesagos vediniams: baudžiavà,
žaliavà (3b), lygiavà, painiavà (3a), žr. http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija5.html.
28
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1 ‖ rankenà 3b, ragenà 3b (⇦ rãgas 4);
-estis, pvz.: galestis (⇦ gali-si, -ti-s), mókestis (⇦ móka, -ti), rpestis (⇦ rpi,
-ti); vediniai paprastai išlaiko nepriešdėlinių pamatinių veiksmažodžių kirčio vietą
ir priegaidę. Įdomu tai, kad priešdėlinių šios priesagos vedinių kirtį „pasiima“ priešdėlis, plg. mókestis (⇦ móka, -ti) ir ùžmokestis (⇦ užmóka, -ti);
-eta: kùpeta (⇦ kùpti), vageta (⇦ vagti) ir kt. Prie šių vedinių šlyja ir keli darybiškai neskaidūs daiktavardžiai, turintys baigmenį -eta, pvz.: egeta, lópeta, skẽpeta;
-etas: tai kuopinių skaitvardžių priesaga, pvz.: venetas (⇦ venas, -à 3), trẽjetas (⇦
trej, trẽjos 4), septýnetas (⇦ septyn, -ýnios 3);
-sena (veiksmažodžių abstraktai): bsena (⇦ bti), esena (⇦ eti), egsena (⇦ egtis),
kalbsena (⇦ kalbti), laikýsena (⇦ laikýtis), vartósena (⇦ vartóti) ir t. t.;
-(i)uvienė: vos vienas kitas bendrinis žodis, pvz., sùkčiuvienė (⇦ sùkčius). Su šia
priesaga daromos tradicinės ištekėjusių moterų pavardės iš vyrų dviskiemenių pavardžių, kurios baigiasi -us ar -ius, pvz.: Bakuvienė (⇦ Bakus), Bùtkuvienė (⇦ Bùtkus), Vliuvienė (⇦ Vlius). Neretai tos pavardės turi ir tvirtapradę priesagą -enė,
pvz.: Balčenė (⇦ Bačius), Vaitkenė (⇦ Vatkus).

•   

•   
•   
•   
•   

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1. Kaip kirčiuojami stiprinančiųjų silpnųjų priesagų vediniai? Pateikite pavyzdžių su dariomis priesagomis.
2. Sukirčiuokite šiuos balsinių priesagų vedinius, nustatykite jų kirčiuotę: tvarsliava, painiava,

skaitmenintojas, -a, medžiagiškas, -a. Susiekite kirčiavimą su žodžių daryba, pasitikrinkite,
ar jis atitinka bk. normą.
3. Sukirčiuokite tradicines ištekėjusių moterų pavardes, padarytas iš šių pavardžių:
Põcius, Señkus, Grečius, Šãdžius, Zùbrus.

Silpninančiosios priesagos ir
su jomis sutampantys baigmenys

2.2.1.3.

Šių priesagų, kurioms būdinga pamatinį kamieną susilpninti arba išlaikyti
silpną, bk. yra gerokai mažiau negu stiprinančiųjų. Vedinių kirtis yra kilnojamas
iš galinio skiemens paprastai į pradinį skiemenį. Pagal santykį su pamatinio kamieno priegaide vedinius galima skirstyti į dvi grupes: vieni tą priegaidę išlaiko,
kiti patiria cirkumfleksinę metatoniją, t. y. tvirtapradė pamatinio kamieno priegaidė virsta tvirtagale.
Vediniai, nepatiriantys priegaidžių kaitos, padaromi su šiomis dariomis silpninančiosiomis balsinėmis priesagomis ir yra kirčiuojami (a) 3a arba (b) 3b kirčiuotėmis (priešdėliniai žodžiai gauna 34a arba 34b kirčiuotes):
•    -inas, -à, pvz.:

a) ámžinas, -à 3a (⇦ ámžius 1), dùlkinas, -à 3a (⇦ dùlkė 1), mšlinas, -à 3a (⇦
mšlas 3);
b) kùpinas, -à 3b (⇦ kùpti), lakinas, -à 3b (⇦ lakas 4), puvinas, -à 3b (⇦
puvas 4), šiùkšlinas, -à (⇦ šiùkšlė 2);
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•    -inỹs (-); -inia (dgsk.), pvz.:

a) leidinỹs–léidinį 3a (⇦ léido, léisti), perdirbinỹs, pérdirbinį 34a (⇦ pérdirbti); mokinỹs,
-–mókinį, -ę 3a (⇦ mókyti); kailinia–káilinius 3a (⇦ káilis 1);
b) pirkinỹs–pikinį 3b (⇦ pikti); rašinỹs–rãšinį 3b (⇦ rãšo, rašýti), papildinỹs–pãpildinį 34b (⇦ papldyti); samdinỹs, -–sadinį, -ę 3b (⇦ sado, -ýti); akinia–ãkinius
3b (⇦ ãkys), skalbinia–skabinius 3b (⇦ skabti). Plg. žodžius su baigmeniu -inỹs;
-in: kastinỹs, židinỹs; dešin (3b), bet – giltin–gltinę 3a ‖ gltinė 1. Dauguma vedinių
eina veiksmo rezultato (ir objekto) pavadinimais, kelios dešimtys žymi veiksmažodinės bei vardažodinės ypatybės turėtojus, taip pat abstraktus. Vardažodinės ypatybės
turėtojų pavadinimams būdingesnės priesagos -inis bei -inė (pastaroji labai įprasta
vietai žymėti) akcentiškai skiriasi (žr. toliau). Prie bendrinių daiktavardžių kirčiavimu pritampa ir būrelis tikrinių žodžių, turinčių priesagas ar baigmenis -inys, -iniai,
pvz.: Švitinỹs–Švtinį 3b (up.); Ceikinia–Céikinius 3a (k.), Sauginia–Saũginius 3b (k.);
•    -mena; -menos (dgsk.), pvz.:
a) plonmenà–plónmeną 3a (⇦ plónas, -à 3), stormenà–stórmeną 3a (⇦ stóras, -à 3) –
teikiami kaip gretybės (žr. toliau);
b) puošmenà–puõšmeną 3b (⇦ puõšti), staigmenà–stagmeną 3b (⇦ stagų, -ią, staigùs, - 4); mãžmenos 3b (⇦ mãžas, -à 4).
Pasitaiko kirčiavimo gretybių (plónmena 1 ‖ plonmenà–plónmeną 3a, stórmena 1 ‖
stormenà–stórmeną 3a), išimčių (smùlkmena 1 ⇦ smùlkus, -i 3, trùpmena 1 ⇦ trupti)
ir netgi atvejis su cirkumfleksine metatonija (naũdmenos 3b ⇦ náudą, naudà 3);
•    -muõ (vns. kilm. -meñs); -menys (dgsk.), pvz.:

a) dėmuõ–dmenį 3a (⇦ dti), lygmuõ–lýgmenį 3a (⇦ lýgus, -i 3), sprogmuõ–sprógmenį 3a (⇦ sprógti); ródmenys (⇦ ródyti). Plg. žodžius su baigmeniu -muo: liemuõ,
piemuõ, skiemuõ (3a) ir t. t.;
b) žymuõ–žỹmenį 3b (⇦ žỹmi, žymti), plaukmuõ–plaũkmenį 3b (⇦ plaũkti). Plg.
žodžius su baigmenimis -muo;-menys (dgsk.): akmuõ; ãšmenys (3b) ir t. t.;

•    -ulỹs; -ul; -ulia (dgsk.):

a) čiaudulỹs–čiáudulį 3a (⇦ čiáudi, čiáudėti), gyvulỹs–gývulį 3a (⇦ gývas, -à), kosulỹs–
kósulį 3a (⇦ kósi, kósėti), nuobodulỹs–núobodulį 34a (⇦ nuobodùs, -, nuobõdų, -džią);
b) drebulỹs–drẽbulį 3b (⇦ drẽba, drebti), graudulỹs–graũdulį 3b (⇦ graũdų, -džią,
graudùs, -), iškyšulỹs–škyšulį 34b (⇦ iš-si-kšti), spindulỹs–spiñdulį 3b (⇦ spiñdi,
spindti); drebul–drẽbulę 3b; kritulia–krtulius 3b ir t. t. Plg. žodžius su baigmenimis
-ulỹs; -ul: rutulỹs; stebul, žiežul (3b).

Kirčiavimo požiūriu čia pritampa tikriniai daiktavardžiai, turintys baigmenis
-ulỹs; -ulia (dgsk.), pvz.: Žirgulỹs–Žigulį 3b (avd.); Degulia–Dẽgulius 3b (k.); bet Girulia–Giruliùs 4 (Kauno dalis).
Nedariõs stiprinančiosios stipriosios priesagos -(i)ùlis (-ė); -ùlė vediniai paprastai išsiskiria mažybiniu-maloniniu atspalviu (dažniau vartojama vos keletas žodžių, pvz.: ponùlis, tetùlė; didžiùlis, -ė (2 kirč.); žr. p. 81.
•    -umà, pvz.:

a) aukštumà–áukštumą 3a (⇦ áukštas, -à 3), lygumà–lýgumą 3a (⇦ lýgus, -i 3),
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minkštumà–mnkštumą 3a (⇦ mnkštas, -à 3); nuolaidumà, núolaidumą 34a (⇦ nuolaidùs, -, nuoladų, -džią 4);
b) mažumà–mãžumą 3b (⇦ mãžas, -à 4), sausumà–saũsumą 3b (⇦ saũsas, -à 4);
apvalumà–ãpvalumą 34b (⇦ apvalùs, -, apvãlų, -ią);
Be išvardytų priesagų, kurių vediniai išlaiko pamatinio kamieno priegaidę,
dar minėtinos kelios nedarios priesagos:
•    -atis (vns. kilm. -ies) – veiksmažodiniai ir vardažodiniai abstraktai, pvz.:

a) ilgats–lgatį 3a (⇦ lgas, -à 3), vienats–venatį 3a (⇦ venas, -à 3); bet – graužats–
graũžatį 3b (cirkumfleksinė metatonija) ‖ graužats–gráužatį 3a (⇦ gráužti). Vienu
kitu atveju kaip pagrindinė teikiama pastovaus kirčio gretybė, pvz.: jáunatis 1 ‖
jaunats 3a (⇦ jáunas, -à 3), plnatis 1 ‖ pilnats 3a (⇦ plnas, -à 3);30
b) bendrats–beñdratį 3b (⇦ beñdras, -à 4), gaišats–gašatį 3b (⇦ gašti), maišats–
mašatį 3b (⇦ mašosi, maišýtis);

•    -enà – odų bei kailių pavadinimai, pvz.:

a) arklenà–árkleną 3a (⇦ árklį, arklỹs 3), jautenà–jáuteną 3a (⇦ jáutis 1), žvėrenà–
žvreną 3a (⇦ žvrį, žvėrs);
b) triušenà–triùšeną 3b (⇦ triùšis 2), vilkenà–vikeną 3b (⇦ vikas 4);

•    -er, -ios – dauginiai skaitvardžiai, pvz.:

a) viener, venerios 3a (⇦ venas, -à 3); septyner, septýnerios 3a (⇦ septyn, septýnios 3);
b) ketver, kẽtverios 3b (⇦ ketur, kẽturios 3b); šešer, šẽšerios 3b (⇦ šeš, šẽšios 4).
Aptartųjų priesagų vediniai, kaip sakyta, išlaiko pamatinio kamieno priegaidę. Vis dėlto pasitaiko atvejų, paprastai teikiamų kaip gretybės, ir su cirkumfleksine
metatonija, pvz.: pjaustinỹs–pjaũstinį 3b ‖ pjaustinỹs–pjáustinį 3a (⇦ pjáusto, pjáustyti);
kartulỹs–katulį 3b ‖ kartulỹs–kártulį 3a (⇦ kártų, -čią, kartùs, - 3), snaudulỹs–snaũdulį 3b ‖ snaudulỹs–snáudulį 3a (⇦ snáudė, snáusti). Ankstesniuose žodynuose vedinių su cirkumfleksine metatonija būta daugiau.
Jei pamatinis žodis yra priešdėlinis, tai vedinio kirtis paprastai šokinėja iš
galūnės į priešdėlį, nepriklausomai nuo pamatinio žodžio kirčio vietos, pvz.: apskritumà–ãpskritumą 34b, iškyšulỹs–škyšulį 34b, nuobodulỹs–núobodulį 34a, perdirbinỹs–
pérdirbinį 34a. Taigi laikomasi pagrindinės kirčiavimo taisyklės: kirtį gauna pirmoji
vienodos arba didesnės akcentinės vertės morfema. Tačiau pasitaiko ir išimčių, pvz.:
pėdinis, prãgiedrulis, ssiuvinis (1); atitikmuõ–atitkmenį (3b). Tokius atvejus kaip prozodiškai idiomatizuotus reikia įsidėmėti.
Dãrios silpninančiosios balsinės priesagos, kurių vediniams, padarytiems iš
tvirtapradės šaknies pamatinių žodžių, būdinga cirkumfleksinė metatonija (taigi ir
3b kirčiuotė), yra dvi – -alas ir -esỹs.
•    -alas; -ala (dgsk.): baškalas (⇦ bárška, -ti), dalas (⇦ da, sti), vėmala—vmalus

(⇦ vmė, vémti) ir t. t. Tvirtagalė pamatinio žodžio šaknies priegaidė vediniuose
visada išlaikoma, pvz.: rỹškalas (⇦ rỹškinti); rūkala–rkalus (⇦ rko, rūkýti). Vienas kitas daiktavardis išlaiko tvirtapradę priegaidę ir priklauso 3a kirčiuotei, pvz.:

30

Šias gretybes VLKK 2013 m. rekomendavo sukeisti vietomis, žr. http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/
tartis-kirciavimas/rekomendacija5.html.
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áugalas 3a (⇦ áugti); riebala–rebalus 3a (⇦ rebų, -ią, riebùs, -). Kai kurių žodžių
bk. teikiamos gretybės su abiem šaknies priegaidėmis, pvz.: páistalas 3a ‖ pastalas
3b (⇦ páistyti, páisto, -ė), tráiškalas 3a ‖ traškalas 3b (⇦ tráiškyti, tráiško, -ė). 3b
kirčiuotei skiriami ir bendriniai bei tikriniai daiktavardžiai, turintys baigmenį -alas,
pvz.: gãbalas, kẽvalas, pãtalas, vãbalas; Gagalas (avd.), Taũsalas (ež.).
Iš priešdėlinių veiksmažodžių padarytiems daiktavardžiams paprastai būdingas iš galūnės į priešdėlį šokinėjantis kirtis (34b ir rečiau 34a kirčiuotės), pvz.:
ãpdangalas 34b (⇦ apdeñgti, apdeñgia, àpdengė), pãpuošalas 34b (⇦ papuõšti, papuõšia,
pàpuošė), pãtiekalas 34b (⇦ patiẽkti, patiẽkia, pàtiekė), ùžtiesalas 34b (⇦ užtiẽsti, užtiẽsia,
ùžtiesė); apmušala–ãpmušalus 34b (⇦ apmùšti, àpmuša, -ė).
•    -esỹs, pvz.: bildesỹs–bidesį (⇦ blda, -ti), dardesỹs–dadesį (⇦ dárda ‖ dada, dar-

dti), virpesỹs–vipesį (⇦ vrpa, -ti), žvangesỹs–žvañgesį (⇦ žvánga, -ti). Išimtis trobesỹs–tróbesį 3a (⇦ tróbą, trobà) – atvejis be cirkumfleksinės metatonijos. Tvirtagalė
pamatinio žodžio šaknies priegaidė vediniuose visada išlaikoma, pvz.: elgesỹs–egesį
(⇦ egtis), liūdesỹs, lidesį (⇦ lidi, -ti), švilpesỹs–švipesį (⇦ švipti); pašnekesỹs–
pãšnekesį (34b) išvestas iš priešdėlinio veiksmažodžio pa-si-šnekti, pa-s-šneka, -jo.

Cirkumfleksinė metatonija ir 3b kirčiuotė būdinga šių nedarių priesagų vediniams:
•    -ėl daiktavardžiams, pvz.: spirgėl–spigėlę (⇦ sprga, spirgti), tarškėl–taškėlę (⇦

tárška, tarškti); bet – dilgėl–dlgėlę 3a (⇦ dlginti) – atvejis be cirkumfleksinės
metatonijos. Tvirtagalė pamatinio žodžio šaknies priegaidė vediniuose išlaikoma,
pvz.: siurbėl–siubėlę (⇦ siubti). Prie vedinių pritampa pluoštelis daiktavardžių,
turinčių priesagą ar baigmenį -ėl ir priklausančių 3b bei 3a kirčiuotėms, pvz.: kirmėl–kimėlę, skruzdėl–skrùzdėlę (3b); skrybėl–skrýbėlę, vėgėl–vgėlę (3a);

•    -inas daiktavardžiams, paprastai žymintiems gyvulių bei paukščių patinus, pvz.:

añtinas (⇦ ántis), stininas (⇦ strna). Tvirtagalė pamatinio žodžio šaknies priegaidė ar trumpas skiemuo vediniuose išlaikomi, pvz.: kãtinas (⇦ kãtę, kat), žsinas
(⇦ žsį, žąss). Plg. įvairios kilmės bendrinius ir tikrinius žodžius su baigmeniu
ar priesaga -inas: kãminas, mižinas, stpinas; Gadinas (mst.), Lãpinas (avd.) (3b);

•    -zganas, -à būdvardžiams, pvz.: bazganas, -à (⇦ báltas, -à), juõzganas, -à (⇦ júodas,

-à), žazganas, -à (⇦ žãlias, -à) – pastarajame vedinyje susidaro tvirtagalis dvigarsis -al-.

Vienõs kitõs silpninančiosios balsinės priesagos žodžių kirtis kilnojamas iš
galinio skiemens ne į pradinį skiemenį, o į tą, kurio branduolys priklauso priesagai.
Darus toks afiksas tėra vienas – aukštesniojo laipsnio būdvardžio formų darybos
priesaga -esnis, -ė (žr. p. 96).
KONTROLINIS KLAUSIMAS IR UŽDUOTIS
1.
2.

Kaip skirstomi silpninančiųjų priesagų vediniai pagal santykį su pamatinio kamieno priegaide?
Nustatykite, pagal kurią kirčiuotę kirčiuojate šiuos balsinių priesagų vedinius: akiniai,
čiaudulys, snaudulys, nuobodulys, pragiedruliai, pjaustinys, traiškalas, papuošalas, patiekalas.
Siedami kirčiavimą su žodžių daryba atkreipkite dėmesį į galimas prozodines kaitas.
Pasitikrinkite, ar jūsų kirčiavimas atitinka bk. normą.
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Akcentiškai keleriopos bei nenusistovėjusios
priesagos ir su jomis sutampantys baigmenys

2.2.1.4.

Keleto darių balsinių priesagų akcentinės savybės priklauso nuo pamatinio
veiksmažodžio morfologinių arba morfologinių bei akcentinių ypatumų. Priesaga
-imas/-ymas, pagal darumą tarp veiksmažodinių abstraktų priesagų užimanti pirmą
vietą, laikytina stiprinančiuoju stipriuoju afiksu, kai pamatinis veiksmažodis esti paprastasis (nepriesaginis), pvz.: augmas (⇦ áugti), bėgmas (⇦ bgti), davmas (⇦ dãvė,
dúoti), puošmas (⇦ puõšti); vediniai kirčiuojami 2-ąja kirčiuote. Išimčių vos viena
kita, jos susijusios su reikšmių – gryno veiksmo ir veiksmo rezultato – skyrimu, plg.:
gėrmas 2 (veiksmas) ir grimas 1 ‚gėralas‘, klausmas 2 ir kláusimas 1, pylmas 2 ir pýlimas 1 ‚sankasa‘.
Jeigu pamatinis veiksmažodis esti priesaginis (nelygiaskiemenis ar lygiaskiemenis), aptariamoji priesaga laikytina stiprinančiąja silpnąja morfema, realizuojama
dviem alomorfais – a) -ymas (vediniai iš nelygiaskiemenių o asmenuotės veiksmažodžių, pvz.: darýti, dãro; sakýti, sãko) ir b) -imas (vediniai iš (i)a ir i asmenuočių nelygiaskiemenių ir lygiaskiemenių veiksmažodžių), pvz.:
a) dãrymas (⇦ dãro, darýti), padãrymas (⇦ padãro, -ýti), pérdarymas (⇦ pérdaro,
-yti);
b) kalbjimas (⇦ kalbjo, -ti), kálbinimas (⇦ kálbino, -inti), pérkalbėjimas (⇦ pérkalbėjo, -ėti), pãsakojimas (⇦ pãsakojo, -oti).
Vediniai kirčiuojami 1-ąja kirčiuote ir, kaip matyti iš pavyzdžių, išlaiko pamatinio veiksmažodžio kirčio vietą bei priegaidę.
Veiksmažodinių daiktavardžių priesaga -tinis (-ė); -tinė taip pat yra akcentiškai
dvejopa. Vediniams iš paprastųjų veiksmažodžių bendračių būdingas priesagos kirtis, pvz.: megztnis, sumuštnis; šauktnis, -ė; grietnė, rinktnė (visi 2-osios kirčiuotės). Iš
priesaginių bendračių padaryti daiktavardžiai išlaiko pamatinio veiksmažodžio kirčio
vietą ir priegaidę, pvz.: áuklėtinis (⇦ áuklėti), globótinis (⇦ globóti), sugyvéntinis (⇦ sugyvénti). Taigi pirmuoju atveju aptariamoji priesaga laikytina stiprinančiąja stipriąja,
antruoju – stiprinančiąja silpnąja. Be to, retkarčiais iš dviskiemenių bendračių padaryti žodžiai turi silpninančiąją nemetatoninę priesagą -tinỹs (-), pvz.: sėtinỹs 3a, tremtinỹs, - 3b (plg. silpninančiąją priesagą -inỹs, -; žr. p. 89).
Priesaga -inis, -ė; -inė; -iniai, -inės (dgsk.) laikytina bene dariausiu lietuvių kalbos afiksu. Dėl šios priesagos vedinių kirčiavimo bendrinėje kalboje daug diskutuota
ir diskutuojama. Pagrindinė ginčų ir normos koregavimo priežastis – -inis, -ė žodžių
kirčiavimo įvairavimas tarmėse ir naujadarų gausumas.
Priesagos -inis, -ė būdvardžių (bei daiktavardžių) kirčiavimas pirmiausia siejamas su pamatinio kamieno akcentine verte, jei pamatinis žodis yra kirčiuojamas
ne tolimesniame nei priešpaskutinis skiemuo. Stiprieji kamienai kirtį ir priegaidę vediniuose paprastai išlaiko, pvz.: (būdvardžiai) jrinis, -ė (⇦ jra 1), pasáulinis, -ė (⇦
pasáulis 1), dvãsinis, -ė (⇦ dvãsią, dvasià 2), automãtinis, -ė (⇦ automãtas 2); (daiktavardžiai) ligóninė (⇦ ligónis, -ė 1), málkinė (⇦ málkos 1), kanópiniai (⇦ kanópa 1), várpiniai
(⇦ várpa 1); drùskinė (⇦ druskà 2), lãkštiniai (⇦ lãkštas 2) – vediniai 1-osios kirčiuotės.
Iš silpnųjų pamatinių kamienų kirtis perkeliamas į priesagą, pvz.: (būdvardžiai)
darbnis, -ė (⇦ dárbas 3); kampnis, -ė (⇦ kapas 4); (daiktavardžiai) palaidnė (⇦ paláidas, -à 3); šaltnis (⇦ šáltas, -à 3), krepšnis (⇦ krepšỹs 4), įžambnė (⇦ įžambùs, - 4);
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vardnės (⇦ vadas 4); gumniai (⇦ gumà 4) – vediniai 2-osios kirčiuotės.
Šios grupės vedinių pamatiniai žodžiai kartais turi ir stiprųjį kamieną, pvz.:
bdv. šiaurnis, -ė (⇦ šiáurė 1); dkt. elektrnė (⇦ elektrà 2), kareivnės (⇦ karevis 2). Teikiama ir akcentinių gretybių, pvz.: dkt. Jonnės 2 ‖ Jõninės 1, Vėlnės 2 ‖ Vlinės 1)31;
Antrajai kirčiuotei taip pat priklauso nemažai tikrinių daiktavardžių su kirčiuotomis priesagomis ar baigmenimis -inis; -iniai; -inė, pvz.: Beržnis, Galnis, Mišknis
(avd.); Miškniai (k.); Aušrnė (avd.), Gumbnė (mst.), Merknė (mstl.), Šešknė (Vilniaus
mst. dalis).
Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, pamatinis kamienas vediniuose visais atvejais yra sustiprinamas arba išlaikomas stiprus, taigi priesaga yra tarsi stiprinančioji.
Tuo tarpu vedinio kirčio vietą lemia ne priesaga, o pamatinio kamieno akcentinė
vertė. Išimtis – medžiagą žymintys būdvardžiai, kurių priesaga -inis, -ė laikytina stiprinančiąja stipriąja, vadinasi, pritraukiančia kirtį ir lemiančia vedinių kirčio vietą,
nepaisant pamatinio žodžio šaknies akcentinės vertės, pvz.: drobnis, -ė (⇦ dróbė 1),
bulvnis, -ė (⇦ bùlvė 1), miežnis, -ė (⇦ miẽžis 2), kanapnis, -ė (⇦ kanãpė 2); linnis, -ė
(⇦ lina 4).
Jeigu kirčiuotas pamatinio žodžio skiemuo yra trečias ar tolesnis nuo galo, kamieno akcentinė vertė dažniausiai nebevaidina jokio vaidmens, ir priesaga -inis, -ė pritraukia kirtį, taigi traktuotina kaip stiprinantysis stiprusis afiksas, pvz.: (būdvardžiai)
autornis, -ė (⇦ áutorius 1), ąžuolnis, -ė (⇦ žuolas 3a); požemnis, -ė (⇦ póžemis 1);
valandnis, -ė (⇦ vãlandą, valandà 3b); asmennis , -ė (⇦ ãsmenį, asmuõ 3b), visuomennis,
-ė (⇦ visúomenė 1)32; (daiktavardžiai) katilnė (⇦ kãtilas 3b), tūkstantnė (⇦ tkstantis 1).
Reguliari išimtis yra būdvardžiai, padaryti iš tarptautinių žodžių – daiktavardžių su baigmenimis ar priesagomis -ija, -ika ir -osas atmetant baigmenį ar priesagą:
demokrãtinis, -ė (⇦ demokrãtija), kòsminis, -ė (⇦ kòsmosas), matemãtinis, -ė (⇦ matemãtika) ir t. t. Šiuo atveju vediniai išlaiko pamatinio kamieno kirčio vietą. Jeigu
baigmuo ar priesaga nėra atmetama, vedinys gauna priesagos kirtį, pvz.: linijnis, -ė (⇦
lnija), fi ziknis, -ė (⇦ fzika), plg. fzinis, -ė.
Pasitaiko ir kitokių išimčių. Antai ketvirtojo nuo galo skiemens pastovų kirtį
išlaiko vediniai su priešdėliu pér- (bdv. péreiginis, -ė, pérviršinis, -ė 1 ir t. t.), neretai – ir
su priešdėliu są-, san-, pvz.: bdv. sjunginis, -ė, sántuokinis, -ė 1 (bk. toks kirčiavimas
teikiamas kaip gretiminis, t. y. sąjungnis, -ė 2 ‖ sjunginis, -ė 1, santuoknis, -ė 2‖ sántuokinis, -ė 1). Daugelis išimčių – pavieniai atvejai, tarp jų nemaža pasenusių ar tarminių, t. y. pasyviosios bendrinės leksikos, žodžių, pvz.: bdv. kãtorginis, -ė (⇦ kãtorga 1),
pãdalyvinis, -ė (⇦ pãdalyvis 1).
Vadinasi, galima teigti, kad būdvardžių priesaga -inis, -ė bei daiktavardžių -inis,
-inė, -iniai yra keleriopo akcentinio statuso afiksas. Tas statusas pirmiausia priklauso
nuo kirčiuoto skiemens vietos pamatiniame žodyje. Jeigu pamatinio žodžio kirčiuojamas ne tolimesnis nei priešpaskutinis skiemuo, kalbamoji priesaga pamatinį kamieną
sustiprina arba išlaiko stiprų, tačiau vedinio kirčio vieta priklauso nuo pamatinio kamieno akcentinės vertės. Kai pamatiniam žodžiui būdingas trečiojo bei tolesniojo nuo
galo skiemens kirtis – tiek pastovus, tiek kilnojamas, arba kai vedinys reiškia medžiagą, aptariamoji priesaga laikytina stiprinančiuoju stipriuoju afiksu.
Realios vartosenos stebėjimai rodo, kad -inis, -ė būdvardžių kirčiavimui turi
VLKK 2013 m. rekomendavo šias ir kai kurias kitas gretybes sukeisti vietomis, žr. http://www.vlkk.lt/
lit/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija5.html.
32
Paskutiniams dviem vediniams šnekamojoje kalboje labai būdinga kirčio vietos kaita (asmẽninis, -ė ⇦
ãsmenį, asmuõ; visuomẽninis, -ė ⇦ visúomenė) neseniai kaip gretybė rekomenduota ir bendrinei kalbai (http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas/priesaginiu_budvardziu_kirciavimas.html).
31
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įtakos ir žodžio naujumas: naujesni šios priesagos vediniai, padaryti iš dviskiemenių
silpnojo kamieno daiktavardžių, linksta gauti šaknies kirtį, plg. plačiai paplitusius
šnekamosios kalbos variantus: butinis, -ė (⇦ butį, buits 4), lỹtinis, -ė (⇦ lỹtį, lyts 4),
plãninis, -ė (⇦ plãnas 4), taũtinis, -ė (⇦ taũtą, tautà 4), vazdinis, -ė (⇦ vazdas 4), žedinis, -ė (⇦ žedas 3) ir t. t. Tuo tarpu vedinius, padarytus iš daugiaskiemenių stipriojo
kamieno daiktavardžių su kirčiuota penultima, linkstama kirčiuoti priesagoje, pvz.:
keleivnis, -ė (⇦ kelevis 2), savaitnis, -ė (⇦ saváitė 1), pasaulnis, -ė (⇦ pasáulis 1). Tokie
realios vartosenos atvejai, kurie kaip gretybės jau rekomenduojami (žr. http://www.
vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas/priesaginiu_budvardziu_kirciavimas.html),
rodo, kad priesagos -inis, -ė būdvardžių kirčiavimo taisyklė, paremta pamatinio kamieno akcentine verte, darosi nebegyva. Tai vyksta tiesiog mūsų akyse.
Į priesagą -inis, -ė; -inis, -inė, -iniai akcentiškai panaši daiktavardžių priesaga
-ininkas, -ė, kurios vedinių kirčiavimas remiamas pamatinio kamieno akcentine verte.
Iš stipriojo kamieno, t. y. pirmosios ir antrosios kirčiuočių, daiktavardžių padaryti
vediniai paprastai išlaiko pamatinio žodžio kirčio vietą bei priegaidę ir gauna 1-ąją
kirčiuotę, pvz.: ámžininkas, -ė (⇦ ámžius 1), dvratininkas, -ė (⇦ dvratis 1), jrininkas,
-ė (⇦ jra 1), sjungininkas, -ė (⇦ sjunga 1), visúomeninkas, -ė33 (⇦ visúomenė 1); dvãsininkas, -ė (⇦ dvãsią, dvasià 2), malnininkas, -ė (⇦ malnas 2), viẽtininkas,-ė (⇦ viẽtą,
vietà 2). Pastovų pradinio skiemens kirtį turi ir grupelė tikrinių daugiskaitinių daiktavardžių, kurie baigiasi -ininkai, pvz.: Drùskininkai (mst.), Grininkai (k.), Mẽdininkai
(k.), Šačininkai (mst.).
Iš silpnojo kamieno, t. y. trečiosios ir ketvirtosios kirčiuočių, daiktavardžių padaryti vediniai linkę gauti priesagos kirtį ir 2-ąją kirčiuotę, pvz.: darbiniñkas, -ė (⇦
dárbas 3), naudiniñkas (⇦ naudà 3), valandiniñkas, -ė (⇦ valandà 3b); kampiniñkas, -ė (⇦
kapas 4), šauksminiñkas (⇦ šaũksmas 4), valdiniñkas, -ė (⇦ valdžià 4). Kirčiavimo požiūriu čia pritampa ir kai kurie tikriniai daiktavardžiai, turintys kirčiuotą priesagą ar
baigmenį -ininkai: Naujiniñkai, Saliniñkai (Vilniaus mst. dalys), Valkiniñkai (mstl.) ir kt.
Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad vedinio kirčio vietai ši priesaga įtakos nedaro,
tačiau pamatinio žodžio kamieną visais atvejais sustiprina arba išlaiko stiprų, ir tai
rodo ją esant stiprinantįjį afiksą. Vis dėlto suformuluotoji taisyklė galioja tik iš dalies,
nes pastovų šaknies kirtį išlaiko nemažas būrys daiktavardžių, padarytų ir iš silpnojo
kamieno, t. y. 3-osios ar 4-osios kirčiuočių, žodžių34, pvz.: dalininkas, -ė (⇦ dalę,
dail 4), gasrininkas (⇦ gasras 4), krẽpšininkas, -ė (⇦ krẽpšį, krepšỹs 4), msininkas, -ė
(⇦ msą, mėsà, 4), pãskaitininkas, -ė (⇦ paskaità 3b), prmininkas, -ė (⇦ prmas, -à 3),
šrdininkas, -ė (⇦ šrdį, širds 3).
Priesaga -ininkas, -ė šiuo atveju lemia vedinio kirčio vietą ir kamieno akcentinę
vertę, taigi funkcionuoja kaip stiprinantysis silpnasis afiksas. Priesagos akcentinio statuso pasikeitimą lemia ne pamatinio žodžio kirčio vieta ar vedinio reikšmė, o vedinio
naujumas – nesilaikant suformuluotos taisyklės kirčiuojama dauguma naujadarų. Polinkį nekirčiuoti priesagos, be abejo, skatina -ininkas, -ė vediniai, padaryti iš stipriojo
kamieno pamatinių daiktavardžių (crkininkas ⇦ crkas 1, mrininkas ⇦ mras 1, trãktorininkas ⇦ trãktorius 1 ir t. t.). Tokių vedinių yra apie du trečdaliai.
Nedari priesaga -ienė, kurios vediniai žymi asmenų žmonas, rečiau – gyvūnų
pateles, irgi yra akcentiškai dvejopa: stiprinančioji stiprioji tvirtapradė ir stiprinančioji
Šio ir dar vieno kito -ininkas, -ė vedinio, padaryto iš daugiaskiemenio pamatinio žodžio, kirtis realioje
vartosenoje linkstamas perkelti į gretimą skiemenį, t. y. neretai kirčiuojama visuomẽnininkas, -ė (toks
kirčiavimas kaip gretybė jau teikiamas ir bk., žr. ankstesnes išnašas).
34
Arvydo Vidžiūno duomenimis, DŽ2 pateikti 164 priesagos -ininkas, -ė vediniai, kurių pamatiniai
žodžiai yra 3 bei 4 kirčiuotės; 68 (41%) iš jų kirčiuojama ne priesaga.
33
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silpnoji (abiem atvejais vediniai priklauso 1-ajai kirčiuotei). Tvirtapradę priesagą -enė
paprastai turi tie bendriniai daiktavardžiai, kurių pamatiniai žodžiai yra nepastovaus
kirčiavimo (2-osios, 3-osios ar 4-osios kirčiuotės), pvz.: carenė (⇦ cãras 4), dėdenė (⇦
ddė 2), karalenė (⇦ karãlius 2), velnenė (⇦ vélnias 3). Priesagos -enė kirtį turi ir ištekėjusių moterų pavardės, padarytos iš vyrų pavardžių, priklausančių 2-ajai ir 4-ajai kirčiuotei, taip pat 3-iajai kirčiuotei, jei žodžiui būdinga kirčiuota vns. vardininko galūnė, pvz.:
Aleknenė (⇦ Aleknà 2), Balsenė (⇦ Balsỹs 4), Ramonenė (⇦ Ramõnas 2), Rekašenė (⇦
Rekãšius 2); Šepetenė (⇦ Šepetỹs 3b), Vėgėlenė (⇦ Vėgėl 3a), Vėženė (⇦ Vėžỹs 3).
Stiprinančiąją silpnąją priesagą -ienė gauna tie bendriniai daiktavardžiai ir ištekėjusių moterų pavardės, kurių pamatiniai žodžiai yra 1-osios kirčiuotės, pvz.: brólienė
(⇦ brólis 1), kálvienė (⇦ kálvis 1), úošvienė (⇦ úošvis 1); Gáulienė (⇦ Gáulia, Gáulė 1),
Gérvienė (⇦ Gérvė 1), Karalinienė (⇦ Karalinas 1), Vzgirdienė (⇦ Vzgirda 1). Priesaga paprastai nekirčiuojama ir tada, kai vedinių pamatiniai žodžiai priklauso 3-iajai
kirčiuotei ir neturi kirčiuotos vns. vardininko galūnės, pvz.: sárgienė (⇦ sárgas 3), Btinienė (⇦ Btinas 3b), Šérnienė (⇦ Šérnas 3), Vãnagienė (⇦ Vãnagas 3b). Pasitaiko viena
kita akcentinė gretybė, pvz.: kunigaikštenė ‖ kunigáikštienė, viršininkenė ‖ višininkienė.
Primintina, kad yra dar ir stiprinančioji stiprioji tvirtagalė priesaga -iẽnė (žr. p. 84).
Akcentiškai dvejopa ir netekėjusių moterų priesaga -aitė (vediniai priklauso
1-ajai kirčiuotei). Vyraujantį stiprinantįjį stiprųjį tvirtapradį šios priesagos variantą
turi moterų pavardės, padarytos iš vyrų pavardžių, kurios baigiasi -as, -a, išskyrus
pavardes su priesagomis ar baigmenimis -nas, -ýnas, -(i)nas, pvz.: Beržáitė (⇦ Béržas), Katináitė (⇦ Kãtinas), Pikturnáitė (⇦ Piktùrna), Strazdáitė (⇦ Strãzdas), Šarkáitė (⇦ Šárka), Vizgirdáitė (⇦ Vzgirda). Jei vyrų pavardės turi išvardytas kirčiuotas
priesagas ar baigmenis, priesaga -aitė funkcionuoja kaip stiprinančioji silpnoji, pvz.:
Jurgelnaitė (⇦ Jurgelnas), Savukýnaitė (⇦ Savukýnas), Šimknaitė (⇦ Šimknas), Vaičinaitė (⇦ Vaičinas). (Apie bendrinių ir tikrinių žodžių priesagas -aitis, -aitė, -aičiai
ir pan. žr p. 85).
Keleto nedarių balsinių priesagų akcentinė galia nėra nusistovėjusi ir kartais
priklauso tiesiog nuo konkretaus pamatinio žodžio. Vardažodinės ypatybės turėtojų
pavadinimų priesaga –imas, -ymas; -ymai (dgsk.) laikytina stiprinančiąja stipriąja morfema (pvz.: apskritmas 2 ⇦ ãpskritas, -à 3b, minkštmas 2 ⇦ mnkštas, -à 3, skystmas
2 ⇦ skýstas, -à 3, tirštmai 2 ⇦ tištas, -à 4), tačiau kai kuriais atvejais – stiprinančiąja
silpnąja, realizuojama alomorfu -ymas, pvz.: júodymas 1 (⇦ júodas, -à 3), srymas 1 (⇦
sūrùs, - 3). Išimtį sudaro báltymas 3a.
Vieno ar kito priesagos alomorfo (-imas ar -ymas) pasirinkimas susijęs su konkrečiu žodžiu, nors keleto vedinių teikiami abu variantai, pvz.: karštmas 2 ‖ kárštymas 1 (⇦ kárštas, -à 3), rūgštmas 2 ‖ rgštymas 1 (⇦ rūgštùs, - 3).
Į silpninančiuosius afiksus linksta nedari priesaga -astis, pvz.: bjaurasts–bjaũrastį 3b (⇦ bjaũrų, -ią, bjaurùs, - 4), gyvasts–gývastį 3a (⇦ gývas, -à 3), savasts–sãvastį
3b (⇦ sãvas, -à 4)35; paskutiniai du vediniai yra šalutinės gretybės šalia pagrindinių
gývastis 1, sãvastis 1. Prie tokių afiksų būtų galima priskirti ir nedarią priesagą -uonis; -iuonis, -ė, pvz.: ėduons–duonį 3a (⇦ da, sti), gyvuons–gývuonį 3a (⇦ gývas, -à
3) geluons–gẽluonį 3a (⇦ gẽlia, gélti), landuons–lañduonį 3b med. ,votis piršto gale‘ (⇦
leñda, lsti). Tačiau plačiai vartojami vediniai rodo šią priesagą linkstant į stiprinančiąją stipriąją morfemą, pvz.: deguõnis 2, grobuõnis, -ė, žiniuõnis, -ė, palikuõnis, -ė (2).
Bk. teikiama ir akcentinių gretybių, senovės paveldo, pvz.: deguons 3b, grobuons 3a,
palikuons 34b, žiniuons 4, kurios iš tikro vartojamos gana retai
35

Plg. ir darybiškai neskaidų žodį priežasts–prežastį 3a.
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KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kaip skirstomi silpninančiųjų priesagų vediniai pagal santykį su pamatinio kamieno priegaide?
Pateikite pvyzdžių su dariomis priesagomis.
2. Nuo ko priklauso akcentiškai keleriopų priesagų vedinių kirčiavimas?
3. Apibūdinkite priesagos -imas/-ymas akcentines savybes, pateikite pavyzdžių.
4. Apibūdinkite priesagos -tinis, (-ė) akcentines savybes, pateikite pavyzdžių.
5. Apibūdinkite priesagos -inis, -ė; -inis, -inė, -iniai akcentines savybes, pateikite pavyzdžių.
6. Apibūdinkite priesagos -ininkas, -ė akcentines savybes, pateikite pavyzdžių.
7. Pateikite pavyzdžių tokių priesagų, kurios linksta į silpninančiuosius afiksus.
8. Nustatykite, pagal kurią kirčiuotę kirčiuojate šiuos balsinių priesagų vedinius: skynimas,
drobinis, -ė, skaitmeninis, -ė, klimatinis, -ė, medžiaginis, -ė, planinis, -ė, vaizdinis, -ė,
amatininkas, -ė, tautininkas, -ė, valdininkas, -ė, žiniuonis, -ė, palikuonis, -ė. Siedami kirčiavimą su
žodžių daryba atkreipkite dėmesį į galimas prozodines kaitas. Pasitikrinkite, ar jūsų kirčiavimas
atitinka bk. normą.
9. Sukirčiuokite netekėjusių moterų pavardes, padarytas iš šių pavardžių: Adomnas, Vanas, Gmbutas,
Kãtinas, Kriaučinas, Kniūkštà, Smlga.
10. Sukirčiuokite tradicines ištekėjusių moterų pavardes, padarytas iš šių pavardžių: Bùtrimas,Strãzdas,
Ragašis, Grúodis, Rùdis, Kárpis, Rimgáila, Gérvė, Krẽgždė, Gáulia, Būdà, Póžėla, Aleknà, Būtnas,
Janónis, Šepetỹs, Vaitkẽvičius, Bablius, Vaitiẽkus.
1.

2.2.2. Balsinių priesagų išvestinės formos (būdvardžio laipsniai)
LITERATŪRA
•    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, •    Skardžius P. Lietuvių kalbos kirčiavimas, p. 662002, p. 74–76, 83–84; 1978, p. 56–58, 63.

67, 70.

drinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, p. 197,
201–202.

vimas, p. 83, 106, 108–109.

•    Mikulėnienė D., A. Pakerys, B. Stundžia. Ben- •    Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčia-

Kaitomųjų vardažodžių formų daryboje vartojamos dvi balsinės priesagos.
Viena iš jų yra stiprinančioji. Tai stiprioji tvirtapradė aukščiausiojo laipsnio būdvardžių priesaga
-iáusias, -ia (formos kirčiuojamos 1-ąja kirčiuote), pvz.: aukščiáusias, -ia (⇦
áukštas, -à 3), geriáusias, -ia (⇦ gẽras, -à 4), laimingiáusias, -ia (⇦ laimngas, -a 1).
Kita priesaga – būdvardžių aukštesniojo laipsnio
-èsnis, -ė – laikytina silpninančiąja stipriąja (formos kirčiuojamos 4-ąja kirčiuote), pvz.: aukštèsnis, -ė (⇦ áukštas, -à 3), darbštèsnis, -ė (⇦ darbštùs, - 4),
iškalbingèsnis, -ė (⇦ iškalbngas, -a 1). Tai vienintelė dari silpninančioji stiprioji
priesaga; jos vedinių kirtis kilnojamas iš galinio ne į pradinį, o į priešpaskutinį
skiemenį, kurio branduolys priklauso priesagai (plg. geresns ir gerèsnę). Aukštesniojo laipsnio formų vienaskaitos vardininkas yra išlaikęs senesnės 2-osios kirčiuotės kirčio vietą, taigi laikytinas morfonologiškai idiomatizuotu.
KONTROLINIS KLAUSIMAS
Kokias žinote balsines priesagas, vartojamas kaitomųjų vardažodžių formų daryboje? Apibūdinkite šių
priesagų akcentines savybes.
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2.2.3. Priebalsinių priesagų nepriešdėliniai vediniai
LITERATŪRA
•    Mikulėnienė D., A. Pakerys, B. Stundžia. Bendri-

t. 39 (1), p. 60–69.
nės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, p. 45–142, •    Pakerys A. Akcentologija, t. 1, p. 41–204, 313–362.
171–185.
•    Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo
•    Pakerys A. Daiktavardžių kirčiavimas: dariųjų
sistema, p. 78–89.
priebalsinių priesagų vediniai. Kalbotyra, 1988,

Įskaitant ir vedinius su priešdėliais, bk. vartojama per 800 daiktavardžių,
sudarytų su 75 priebalsinėmis priesagomis, kurių didžioji dalis yra nedarios.
Šios priesagos, savo sudėtyje neturėdamos balsio ar dvibalsio, negali gauti kirčio, tad joms būdinga pamatinį kamieną tik sustiprinti arba susilpninti. Apytiksliais skaičiavimais, daugiau yra stiprinančiųjų priebalsinių priesagų, taigi jų
vedinių kamienai funkcionuoja kaip stiprieji. Šių priesagų vediniai išlaiko pamatinio žodžio (veiksmažodžio) priešpaskutinio skiemens kirtį, dažniausiai – ir
priegaidę, kuri paprastai lemia išvestinio daiktavardžio kirčiuotę: a) tvirtapradė
priegaidė – 1-ąją, o b) tvirtagalė priegaidė (bei trumpas priešpaskutinis skiemuo)
– 2-ąją kirčiuotę.
Pirmiausia aptartinos dariosios priesagos (remiamasi Antano Pakerio duomenimis).
•    -(s)tas; -(s)tai (dgsk.). Didžioji dalis vedinių yra įrankių arba veiksmo

rezultato pavadinimai; veiksmažodžių abstraktai reti:
a) káltas 1 (⇦ kálti), sóstas 1 (⇦ ssti); bùrtai 1 (⇦ bùrti), láiptai (⇦ láipioti) ir t. t.;
b) gaũbtas 2 (⇦ gaũbti), gržtas 2 (⇦ gržti), keštas 2 (⇦ kešyti), neštas
2 (⇦ nešti), rstas 2 (⇦ rsti), važtas 2 (⇦ vẽržti) ir t. t.
Pasitaiko atvejų su cirkumfleksine metatonija bei kirčiavimo gretybių; minėtini tokie aktyviau vartojami žodžiai: grustas 2 (⇦ grùmti), rỹžtas 2 (⇦ rýžtis),
vatai 2 (⇦ vérti), sráigtas 1 ‖ sragtas 2 (⇦ sregti), šmežtas 4 ‖ 2 (⇦ šmežti).
Vienam daiktavardžiui – gùltas 1 (⇦ guti) – būdinga neįprasta akūtinė metatonija. Keletas vedinių yra 4-osios kirčiuotės, pvz., smegtas (⇦ smegti). Šiuo atveju
aptariamai priesagai būdingos silpninančiojo afikso savybės.
•    -snis (vns. kilm.-io); -sniai (dgsk.). Dauguma vedinių reiškia veiksmą ar

jo rezultatą, pvz.:
a) dsnis 1 (⇦ dti), ksnis 1 (⇦ ksti), seksnis 1 (⇦ sekti), skrsnis 1 (⇦ skrti);
b) žiñgsnis 2 (⇦ žeñgti), žvigsnis 2 (⇦ žvegti); drbsniai 2 (⇦ drbti).
Išimtis – keletas veiksmo rezultato reikšmę turinčių daiktavardžių bei veikėją reiškiantys vediniai, kurie aptariamą priesagą rodo esant silpninančiąją (vediniams būdinga cirkumfleksinė metatonija), pvz.: keiksnỹs, -–keksnį, -ę 4 (⇦
kéikti-s), pjausnỹs–pjaũsnį 4 (⇦ pjáuti); brūkšnỹs 4 (⇦ braũkti), veiksnỹs 4 (⇦ vekti),
verksnỹs, - 4 (⇦ vekti); plg. priesagą -lỹs, - (p. 98).
•    -(s)tis (vns. kilm. -čio). Vediniai paprastai žymi įnagius, nesudėtingus prietaisus:

a) sámtis 1 (⇦ sémti); tvárstis 1 (⇦ tvérti) ir t. t.;
b) dañgtis 2 (⇦ deñgti), pỹktis 2 (⇦ pỹkti), rastis 2 (⇦ reti), svastis 2
(⇦ sveti ‖ svérti) ir t. t.
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Kitos keliolika stiprinančiųjų silpnųjų priebalsinių priesagų yra nedarios,
daugumai jų vedinių nebūdinga metatonija. Vediniai paprastai kirčiuojami 1-ąja
arba 2-ąja kirčiuote, o jų pasirinkimą lemia pamatinio veiksmažodžio priešpaskutinio skiemens priegaidė bei kiekybė. Minėtinos šios priesagos:
•    -ta; -tos (dgsk.):

a) júosta 1 (⇦ júosti), šlúota 1 (⇦ šlúoti);
b) laktà 2 (⇦ lẽkia, lkti); srùtos 2 (⇦ srti) ir t. t.; išimtis – naštà 4 (⇦ nèšti),
šnektà 4 (⇦ šnẽka, -ti); plg. priesagos -(s)tas vedinius (p. 97);
•    -klas, pvz.:
a) dùrklas 1 (⇦ dùrti), rklas 1 (⇦ rti), pjklas 1 (⇦ pjáuti);
b) keletas atvejų su cirkumfleksine metatonija: dklas 2 (⇦ dti), giñklas 2 (⇦ gnti).
Silpninančiųjų priebalsinių priesagų vediniams paprastai būdinga cirkumfleksinė metatonija ir 4-oji kirčiuotė (tvirtapradė pamatinio žodžio priegaidė pakinta į tvirtagalę). Didžiąją vedinių dalį sudaro daiktavardžiai, turintys abstrakčią
arba veiksmažodinės ypatybės turėtojo reikšmę. Dar pasitaiko įrankių bei veiksmo rezultato pavadinimų (tarp pastarųjų žodžių, beje, daugiausia išimčių).
Darumu išsiskiria keturios priesagos: -lỹs (-), -l; -ts (vns. kilm. -iẽs),
-smas ir -m.
•    -lỹs (-); -l; -lia (dgsk.): auglỹs–aũglį (⇦ áugti), bėglỹs, -–bglį, -ę (⇦ bgti),

drožl–drõžlę (⇦ dróžti), siūl–silę (⇦ siti); siurblỹs–siublį (⇦ siubti), veržl–
vežlę (⇦ vežti) ir t. t. Ketvirtąją kirčiuotę gauna ir atitinkamas priesagas ar tik
baigmenis turintys tikriniai žodžiai, pvz.: Baublỹs–Baũblį, Kviklỹs–Kvklį, Šaulỹs–
Šaũlį (avd.); Kurklia, Šauklia (k.).
Pasitaiko išimčių – vedinių be cirkumfleksinės metatonijos, tiek išlaikančių afikso silpninantįjį pobūdį (pvz., grėblỹs–grblį 3 ⇦ grbti), tiek tokių,
kuriuose aptariamoji priesaga funkcionuoja kaip stiprinančioji morfema, pvz.,
žnýplės 1 (⇦ žnýbti). Vedinys dieglỹs teikiamas ir su metatonija, ir be jos, t. y.
dieglỹs –deglį 3 ‖ dieglỹs –diẽglį 4 (⇦ degti), o rẽplės, glis, veslė (⇦ vesti) yra
2-osios kirčiuotės žodžiai.
•    -ts (vns. kilm. -iẽs); -tys (dgsk.): griūts–gritį (⇦ griti), stots–stõtį (⇦

stóti); mirts–mitį (⇦ miti), tarts–tatį (⇦ tati) ir t. t. Kaip priesagos
-lỹs, - atveju, taip ir čia teikiama kirčiavimo gretybių, pasitaiko išimčių.
Kelios gretybės išlaiko silpninantįjį priesagos pobūdį, o metatonija yra
fakultatyvi, t. y.: jungts–jùngtį 3 ‖ jungts–juñgtį 4 (⇦ jùngti), lemts–lémtį
3 ‖ lemts–letį 4 (⇦ lémti), rungts–rùngtį 3 ‖ rungts–ruñgtį 4 (⇦ rùngti-s), vilts–vltį 3 ‖ vilts–vitį 4 (⇦ vltis). Du vediniai irgi rodo metatonijos fakultatyvumą, tačiau pirmõsios gretybės priesaga yra stiprinančioji
(vediniai 1-osios kirčiuotės): klitis 1 ‖ kliūts–klitį 4 (⇦ kliti), litis 1
‖ liūts–litį 4 (⇦ leti, lýti). Keletui konkrečios reikšmės daiktavardžių
nebūdinga ir metatonija, ir silpninančiosios priesagos savybės, pvz.: skltis
1 (: sklti), žiótys 1 (: žiótis).
•    -smas: griaũsmas (⇦ griáusti), keksmas (⇦ kéikti-s); rksmas (⇦ rkti),
šaũksmas (⇦ šaũkti), tesmas (⇦ testi), veksmas (⇦ vekti) ir t. t. – visi
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vediniai priklauso 4-ajai kirčiuotei.
•    -m: drėgm–drgmę (⇦ drgti), kilm–kimę (⇦ klti), smulkm–smukmę
(⇦ smùlkus, -i); grėsm–grsmę (⇦ grsti), sėkm–skmę (⇦ sèktis), tarm–tamę (⇦ tati), trukm–trùkmę (⇦ trùkti) ir t. t. – visi vediniai priklauso 4-ajai kirčiuotei.
Ktos silpninančiosios priebalsinės daiktavardžių priesagos yra nedarios, pvz.:
•    -rà: aušrà–aũšrą ⇦ aũšti, sausrà–saũsrą ⇦ saũsas ir t. t.;
•    -sm išsiskiria tuo, kad jos vediniams nebūdinga metatonija (išlaikoma pamatinio

veiksmažodžio šaknies priegaidė), pvz.: giesm–gesmę 3 (⇦ geda, -óti), versm–
vérsmę 3 (⇦ vérda, vrti); bausm–baũsmę 4 (⇦ baũsti), drausm–draũsmę 4 (⇦
draũsti).
Silpninančiosios yra dauguma priebalsinių būdvardžio priesagų (išskyrus
-lùs, -, nepasižyminčios darumu). Jų vediniams būdinga cirkumfleksinė metatonija ir 4-oji kirčiuotė. Pavyzdžiui:
•    -lùs, -: bėglùs, -–bglų, -ią (⇦ bgti), taiklùs, -–taklų, -ią (⇦ táikyti),

vislùs, - (⇦ vsti) ir t. t.;
•    -rùs, -: ėdrùs, -–drų, -ią (⇦ da, sti), plėšrùs, -–plšrų, -ią (⇦ plšti) ir t. t.;
•    -svas, -à: basvas, -à (⇦ báltas, -à), juõsvas, -à (⇦ júodas, -à), žasvas, -à
(⇦ žãlias, -à) ir t. t.
Priesagos -tas, -à dviskiemenių būdvardžių kirčiuotė priklauso nuo pamatinės bendraties priešpaskutinio skiemens priegaidės bei kiekybės. Jeigu tas
skiemuo yra tvirtapradis, būdvardis būna 3-iosios kirčiuotės (pvz.: báltas, -à ⇦
bálti, lémtas, -à ⇦ lémti, šáltas, -à ⇦ šálti), o jeigu priešpaskutinio skiemens esama
tvirtagalio arba trumpojo, būdvardis gauna 4-ąją kirčiuotę, pvz.: glaũstas, -à (⇦
glaũsti), kestas, -à (⇦ kesti), sùktas, -à. Pagal tokią pačią taisyklę kirčiuojami ir
neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyviai (žr. p. 138).
Kelintinių skaitvardžių priebalsinė priesaga -t-as, -a pamatinių žodžių kamieno akcentinei vertei įtakos nedaro. Jeigu kiekinis skaitvardis turi silpnąjį kamieną, tai ir išvestiniam kelintiniam skaitvardžiui būdingas silpnasis kamienas
bei 4-oji kirčiuotė, plg. šeš, šẽšios 4 ir šẽštas, -à 4; devyn, devýnios 3 ir deviñtas,
-à 4; ketur, kẽturios 3b ir ketvitas, -à 4 (paskutiniu atveju dar vyksta kirčio
vietos kaita, plg. kẽturis ir ketvitas). Ketvirtąja kirčiuote taip pat kirčiuojamas
kelintinis skaitvardis dešitas, -à (plg. kiekinio skaitvardžio dẽšimt linksniuojamąją silpnojo kamieno formą dešimts–dẽšimtį 3b), o pagal šį – ir sudurtiniai
skaitvardžiai dvidešitas, -à … devyniasdešitas, -à (dažnesnės įvardžiuotinės jų
formos, žr. toliau).
Stipriojo kamieno kiekinis skaitvardis savo akcentinės vertės nepraranda ir
kelintinėje formoje, plg.: tkstantis 1 ir tkstantas, -a 1, vienúolika 1 ir vienúoliktas,
-a 1 … devyniólika 1 ir devynióliktas, -a 1.
Pastaba. Kelintiniai skaitvardžiai prmas, -à 3, añtras, -à 4 ir trẽčias,
-ià 4 paklūsta dviskiemenių pirminių nedaiktavardžių (būdvardžių, įvardžių
ir skaitvardžių) kirčiavimo dėsningumams, pagal kuriuos žodžio kirčiuotę –
trečiąją ar ketvirtąją – lemia priešpaskutinio skiemens priegaidė bei kiekybė
(žr. p. 67).
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Kaip skirstomos priebalsinės priesagos pagal jų akcentinį poveikį pamatiniam kamienui?
Kaip kirčiuojami stiprinančiųjų priebalsinių priesagų nepriešdėliniai vediniai?
Pateikite pavyzdžių su dariomis priesagomis.
3. Kaip kirčiuojami silpninančiųjų priebalsinių priesagų nepriešdėliniai vediniai?
Koks jų santykis su metatonija? Pateikite pavyzdžių su dariomis priesagomis.
4. Nustatykite, pagal kurią kirčiuotę kirčiuojate šiuos priebalsinių priesagų vedinius: verslas,
tvinksnis, kamštis, tankmė, siurblys, rėksnys, rėksnė, grėblys, dieglys. Siedami kirčiavimą su žodžių
daryba atkreipkite dėmesį į galimas prozodines kaitas. Pasitikrinkite, ar jūsų kirčiavimas atitinka bk. normą.
1.

2.

2.2.4. Galūnių vediniai be priešdėlių
LITERATŪRA
•    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, 2002, •    Mikulėnienė D., A. Pakerys, B. Stundžia. Bendrip. 27–28, 60–61, 78; 1978, p. 20–21.

nės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, p. 142–150,
185–188.
vaidmuo vardažodiniuose galūnių darybos daikta- •    Pakerys A. Akcentologija, t. 1, p. 205–247, 363–
373; t. 2, p. 20–22, 34.
vardžiuose. Žmogus ir žodis, 2004, t. 1, p. 23–31.
•    Mikulėnienė D. Cirkumfleksinė metatonija lietuvių •    Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo
kalbos vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė,
sistema, p. 89–97.
p. 71–87.

•    Mikulėnienė D. Morfonologinis kirčio ir priegaidžių

Kalbant apie galūnes kaip žodžių darybos formantus, turimi galvoje tam
tikri linksniavimo tipai, kuriuos įprasta įvardyti vienaskaitos vardininko galūne.
Daugeliui darybinių galūnių vedinių būdinga metatonija, paprastai cirkumfleksinė priegaidžių bei kirčio vietos kaita. Būdvardžiai patiria tik cirkumfleksinę
metatoniją, beveik be išimčių. Iš daiktavardžių nuoseklia cirkumfleksine priegaidžių bei kirčio vietos kaita išsiskiria galūnės -ius (-ė) vediniai, pvz.: puõdžius (⇦
púodas), skỹrius (⇦ skýrė, skrti); ašãrius, -ė (⇦ ãšara). Apie kitų galūnių vedinius
daiktavardžius to pasakyti negalima. Nuoseklesnė cirkumfleksinė metatonija būdinga vediniams tų galūnių, kurios eina po minkštojo priebalsio, taigi -is (-ys, -ė),
-ė (plg. tai, kas sakyta apie cirkumflekso ryšį su balsinės priesagos galinio priebalsio minkštumu, žr. p. 79–83).
Galūnių, išskyrus -ius (-ė), vediniuose pasitaiko atvejų ir su (a) perimta iš
pamatinės formos, ir su (b) metatonine tvirtaprade priegaide, pvz.: a) niùrzga (⇦
niùrzga, -ti), degas (⇦ dýgti); b) mùrza (⇦ muzinas, -à), vlkė (⇦ vikas). Šiaip jau
akūtinė metatonija vardažodžių daryboje yra reta, būdingesnė bene tik menkinamiesiems žodžiams, pvz.: drmba (⇦ driba, drbti), kváiša (⇦ kvašti), žliùmba
(⇦ žliubti). Galūnių vediniai su tvirtaprade priegaide – tiek perimta iš pamatinės šaknies, tiek ypač metatonine, paprastai turi veiksmažodinės ar vardažodinės
ypatybės turėtojo, įrankio, taigi konkrečią reikšmę. Be jau minėtų menkinamųjų
žodžių, plg.: márgis, -ė ‚margas gyvulys‘ ir magis ‚margumas‘ (⇦ márgas, -à), sris
‚toks pieno produktas‘ ir sris ‚sūrumas‘ (⇦ srų, -ią–sūrùs, -); taip pat dldė ⇦
dldyti (plg. priesagos -lė vedinį žnýplės ⇦ žnýbti), dlgė (⇦ dlginti), džios (⇦ da,
sti), jùngas ‚pakinktas jaučiams kinkyti‘ (⇦ jùngti), sárgas, sárgė (⇦ sérgėti) ir t. t.
Galūnių vediniai be priešdėlių metatonijos atžvilgiu panašūs į priebalsinių
priesagų vedinius, plg. atvejus (a) su cirkumfleksine priegaidžių ir kirčio vietos
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kaita ir (b) su akūtine metatonija: a) g-is ir g-lis (⇦ áugti), bg-is ir bėg-lỹs–bglį (⇦ bgti); vasãr-is (⇦ vãsara) ir vidu-kis (⇦ vdurį–vidurỹs); b) kvš-a (⇦ kvšti)
ir vp-la (⇦ vpti).
Vardažodžių darybinės galūnės pagal jų akcentines savybes skirstytinos į
tris grupes: a) stiprinančiosios, b) silpninančiosios ir c) akcentiškai keleriopos. Paskutinių galūnių akcentiniam pobūdžiui turi įtakos pamatinio žodžio kalbos dalis
ir/ar vedinio darybos reikšmė.
Stiprinančioji darybinė galūnė tėra viena – silpnoji -ius (-ė). Vediniams būdinga cirkumfleksinė priegaidžių arba kirčio vietos kaita. Vedinių yra ir vardažodinių, ir veiksmažodinių, visi kirčiuojami 2-ąja kirčiuote, pvz.: puõdžius (⇦
púodas), selius, -ė (⇦ séilės); garbãnius, -ė (⇦ gárbana), vienšius, -ė (⇦ venišas, -à);
badžius (⇦ badas), knỹgius, -ė (⇦ knỹgą–knygà); skỹrius (⇦ skýrė, skrti); drskius
(⇦ drsko, drksti), stỹgius (⇦ stgti).
Silpninančiaisiais afiksais laikytinos šios darybinės galūnės: daiktavardžių
dari -(i)a, ne itin darios -as bei -(i)a, būdvardžių dari galūnė -ùs, - (apie afiksų
darumą sprendžiama tik pagal vedinius be priešdėlių).
•    -a (vediniai dažniausiai su cirkumfleksine metatonija). Vyrauja 4-oji kirčiuotė,

pvz.: brandà–brañdą (⇦ bréndo, brsti), gaidà–gadą (⇦ geda, -óti), raudà–raũdą
(⇦ ráuda, -óti), sėjà–sją (⇦ sti), skaldà–skadą (⇦ skáldyti), traukà–traũką (⇦
tráukti); drąsà–drsą (⇦ drąsùs, -–drsų, -ią), kančià–kañčią (⇦ keñčia, ksti),
narsà–nasą (⇦ narsùs, -–nasų, -ią).
Išimtis – veiksmažodinės ir vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai
(ppr. menkinamieji), kuriems būdinga priešpaskutinio skiemens tvirtapradė priegaidė (tiek perimta iš pamatinio kamieno, tiek metatoninė) ir 1-oji kirčiuotė, pvz.:
niùrna (⇦ niùrna, -ti), niùrzga (⇦ niùrzga, -ti), nira ‚paniuręs žmogus‘ (⇦ nira,
niùrti). Šiuo atveju galūnė -a yra stiprinančioji silpnoji (pamatinį kamieną sustiprina, bet pati kirčio negauna). Tačiau toli gražu ne visi menkinamąją reikšmę turintys galūnės -a vediniai priklauso prie išimčių, pvz.: gleizà 4 ‚terlius‘ (⇦ gleizóti),
snūdà 4 ‚snaudalius, -ė‘ (⇦ snáusti).
Pasitaiko viena kita ir kitokia išimtis, pvz.: džios 1 (⇦ da, sti), galià 2 (⇦
gãli, -ti).
•    -as (vediniai paprastai patiria cirkumfleksinę metatoniją, kirčiuojami 4-ąja kirčiuote), pvz.: ladas (⇦ léido, léisti), spaũdas (⇦ spáudė, spáusti), vanas (⇦ várna);
juõkas (⇦ juõktis), lañkas (⇦ leñkti), nãras (⇦ nẽria, nérti), smagas (⇦ smegti).
Pasitaiko vedinių be metatonijos, tačiau išlaikančių silpninantįjį afikso pobūdį, taigi kirčiuojamų 3-iąja kirčiuote, pvz.: ráugas (⇦ rgti, ráugti), sprgas (⇦
sprga, -ti), sárgas (⇦ sérgėti); dáigas 3 ‖ dagas 4 (⇦ dýgti) – akcentinė gretybė.
Išimtimis laikytini 2-ąja arba labai retai 1-ąja kirčiuote kirčiuojami galūnės
-as vediniai (antrieji be cirkumfleksinės metatonijos). Aktyviau vartojamų tokių
žodžių yra vos keletas: aũkštas (⇦ áukštas, -à), stõvas (⇦ stóvi, -ti), svãras (⇦ svẽria,
sveti), šliùžas (⇦ šliaũžti) – visi vediniai 2-osios kirčiuotės; jùngas 1 (⇦ jùngti).
•    -(i)a. Šią daugiskaitinę darybinę galūnę turi tik vienas kitas bendrinis žodis, pvz.:

tėva 4 ‚tėvas ir motina‘ (⇦ tvas 3), uošvia 4 ‚uošvis ir uošvė; jų šeima, namai
= uošvijà‘ (⇦ úošvis, -ė 1). Šio afikso vediniams būdingas galūninis kirtis (4-oji
kirčiuotė) ir kuopinė reikšmė. Vediniai plačiai vartojami asmenvardžių sistemo-
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je: žymi šeimą ar šiaip žmonių būrį pagal vyro pavardę, pravardę ar vardą, pvz.:
Antanaičia ‚Antanaičio šeima; kaimynai, giminės ir t. t. pavarde Antanaitis‘ (⇦
Antanáitis 1), Karolia ‚Karolio šeima; kaimynai, giminės ir t. t. vardu ar pavarde,
pravarde Karolis‘ (⇦ Kãrolis 1), Kiškia ‚Kiškio šeima...‘ (plg. apeliatyvą kškis, dgs.
kškiai 2) ⇦ Kškis 2.
Su galūne -a išvedami kuopiniai daiktavardžiai ir iš -(i)u linksniuotės asmenvardžių, pvz.: Čipka 4 (⇦ Čpkus 2), Karalia 4 (plg. karãliai 2) ⇦ Karãlius 2.
Daugelyje tarmių (tarp jų ir toje, kurios pagrindu sukurta bk.), daugiskaitinė galūnė -a apibendrinta visų kamienų asmenvardžiams, pvz.: Garla 4 (⇦ Gárla 1), Gaulia
4 (⇦ Gáulia ar Gáulė 1), Gervia 4 (⇦ Gérvė 1), Noreika 4 (⇦ Noréika 1 ‖ Noreikà 2).
Dalis kuopinės reikšmės asmenvardinių vedinių yra tapę gyvenamųjų vietų
vardais, pvz.: Banaičia 4 (Šiauliai) ⇦ Banáitis 1, Bložia 4 (Šilutė) ⇦ Blõžė 2, Jurgelia 4 (Biržai) ⇦ Jurgẽlis 2, Noreika 4 (Pakruojis) ⇦ Noréika 1 ‖ Noreikà 2, Perkūna
4 (Klaipėda) ⇦ Perknas 1.
Aptartus galūnės -a vedinius galima sąlygiškai vadinti kuopine daugiskaita, kuriai, kaip matyti, būdinga galūninio kirčio paradigma, nepriklausanti nuo
pamatinės vienaskaitos kirčiavimo, o daugelyje tarmių – ir linksniuotės. Galūninio kirčio apibendrinimas kuopinės daugiskaitos paradigmoje, išskyrus o linksniuotės asmenvardžius, pažįstamas plačiai, beveik visoje Lietuvoje. Dviskiemeniai
žodžiai gauna 4-ąją kirčiuotę, o daugiaskiemeniai – kartais 4-ąją, kartais – 3-iąją
(tai priklauso ir nuo asmenvardžio akcentinių ypatumų, ir nuo tarmės).
Dalis tarmių (pavyzdžiui, rytų bei šiaurės rytų) (i)o ir -ė linksniuočių asmenvardžių kuopinę daugiskaitą išreiškia įprastinės daugiskaitos paradigma, išlaikančia vienaskaitos linksniuotę ir kirčiavimą, pvz.: Bmbos 1 ‚Bimbos šeima…‘ (⇦
Bmba 1), Kùdabos 1 (⇦ Kùdaba 1), Pémpės 1 (⇦ Pémpė 1), Raugãlės 2 (⇦ Raugãlė
2). Kitų linksniuočių asmenvardžių daugiskaita šiose tarmėse turi galūnę -a, kuri
vienur kirčiuojama visuomet, kitur – priklausomai nuo asmenvardžio vienaskaitos kirčiavimo.
Kai kuriose aukštaičių šnektose aptinkamos abi daugiskaitos – įprastinė
(gramatinė) ir kuopinė (leksinė). Pirmoji išlaiko vienaskaitos kirtį ir linksniuotę,
antrajai būdinga kirčiuota galūnė -a, plg.: Jõnai 2 ‚pusbroliai, dėdės, kaimynai
t. t. šiuo vardu‘ ir Jona 4 ‚Jonas su žmona, jų šeima, namai‘ (⇦ Jõnas 2), Dndos
1 ‚broliai, pusbroliai t. t. šia pavarde‘ ir Dinda 4 ‚Dinda su žmona…‘ (⇦ Dnda
1), Drsės 1 ‚broliai, pusbroliai t. t. šia pavarde‘ ir Dirsia 4 ‚Dirsė su žmona…‘
(⇦ Drsė 1).
Kaip vartoti asmenvardžių daugiskaitą bendrinėje kalboje, plačiau niekur nėra
rašyta, todėl čia aptarti tarmių faktai. Turint galvoje, kad (i)a ir (i)u linksniuotės asmenvardžių daugiskaitinė galūnė -ai yra pažįstama bene visame lietuvių kalbos plote,
ji rekomenduotina ir bendrinei kalbai. Dviskiemeniai šios galūnės vediniai kirčiuotini 4-ąja kirčiuote, pvz.: Čepa (⇦ Čẽpas), Gurska (⇦ Gùrskas ‖ Guskas), Jurka (⇦
Jukus), Kruopia (⇦ Kruõpis), Maknia (⇦ Maknỹs), Girnia (⇦ Grnius ‖ Ginius).
Daugiaskiemenių (i)a ir (i)u linksniuotės vedinių kirčiavimas, remiantis realios vartosenos stebėjimais, sietinas su asmenvardžio vienaskaitos kirčio vieta.
Jeigu vienaskaitoje kirčiuojamas priešpaskutinis skiemuo, kuopinė daugiskaita paprastai būna 4-osios kirčiuotės, pvz.: Bekampia (plg. bekapiai 2) ⇦ Bekapis 2,
Jurgelia (⇦ Jurgẽlis 2), Kubilia (⇦ Kublius 2), Lauriūna (⇦ Laurinas 1), Vitkauska
(⇦ Vitkáuskas 1). Kai priešpaskutinis skiemuo tvirtapradis, pasitaiko kirčiuojančių
ir 3-iąja kirčiuote (Lauriūna–Laurinus ir t. t.).
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Jeigu asmenvardžio vienaskaitai būdingas trečiojo ar tolesnio nuo galo skiemens kirtis, daugiskaita paprastai kirčiuojama 3-iąja kirčiuote, pvz.: Gedgauda–
Gẽdgaudus 3b (⇦ Gẽdgaudas), Gibavičia–Gibãvičius 3b (⇦ Gibãvičius), Jokanta–
Jókantus 3a (⇦ Jókantas).
(i)o ir ė linksniuočių asmenvardžių daugiskaitą (tiek įprastinę, tiek kuopinę)
bendrinėje kalboje būtų parankiausia darytis ir kirčiuoti pagal vienaskaitos linksniuotę, pvz.: Bùlotos 1 (⇦ Bùlota 1), Jùškos 2 (⇦ Juškà 2), Drsės 1 (⇦ Drsė 1),
Juodẽlės 2 (⇦ Juodẽlė 2). Tačiau turint galvoje tai, kad asmenvardžių daugiskaita
dažniausiai vartojama kuopine reikšme, kuri yra glaudžiai susijusi su kirčiuota galūne -a, bendrinei kalbai teiktini ir platokai pažįstami šios galūnės vediniai, pvz.:
Dirsia, Juška, Juodelia (visi 4-osios kirčiuotės), Bulota 3b. Vargu ar šiuo atveju
realioje vartosenoje būtų skiriama kuopinė daugiskaita nuo įprastinės. Jeigu tokio
skyrimo pasitaikytų, jį reikėtų toleruoti.
Dariõs silpninančiosios galūnės -ùs, - dviskiemeniai būdvardžiai kirčiuojami
4-ąja kirčiuote, pasižymi cirkumfleksine metatonija, pvz.: laidùs, -–ladų, -džią (⇦
léido, léisti), tingùs, -–tiñgų, -ią (⇦ tngi, -ti), šiaurùs, -–šiaũrų, -ią (⇦ šiáurė); kalbùs,
-–kabų, -ią (⇦ kaba, -ti), erdvùs, -–edvų, -ią (⇦ edvę, erdv). Vediniai su perimta
iš pamatinio žodžio tvirtaprade priegaide reti, pvz.: norùs, -–nórų, -ią 3 (⇦ nóri, -ti).
Kitos dviskiemenių būdvardžių darybinės galūnės yra nedarios ir problemiškos, todėl jų neaptarsime.
Daiktavardžio darybinių galūnių -is/-ys (-ė) ir -ė akcentiniam pobūdžiui
turi reikšmės pamatinio žodžio kalbos dalis ir/ar vedinio darybos reikšmė.
Darios galūnės -is/-ys (-ė) akcentinės savybės daugiausia priklauso nuo vedinio darybos reikšmės. Jeigu vedinys nereiškia veiksmažodinės ar vardažodinės
ypatybės turėtojo, taip pat veiksmo rezultato, aptariamoji galūnė paprastai funkcionuoja kaip stiprinantysis silpnasis afiksas. Sustiprintas pamatinis kamienas vedinyje išlaiko kirtį, o tvirtapradė jo priegaidė paprastai virsta tvirtagale (vyksta
ir kirčio vietos kaita). Vediniai kirčiuojami 2-ąja kirčiuote, pvz.: akis (⇦ álkti),
bržis (⇦ bržti), grõbis (⇦ gróbti), krvis (⇦ króvė, kráuti), trkis (⇦ trkti), vagis
(⇦ válgyti); skrỹdis (⇦ skrdo, skrsti), škis (⇦ šaũkti); stõris (⇦ stóras, -à); lietùvis,
-ė (⇦ Letuvą, Lietuvà), vakãris, -ė (⇦ vãkaras); blõgis (⇦ blõgas, -à), gris (⇦ gẽras,
-à). Pasitaiko iš to paties būdvardžio išvestų daiktavardžių, vartojamų ir abstrakčia, ir konkrečia reikšme. Cirkumfleksine metatonija tokiais atvejais pasižymi tik
pirmieji, plg.: gỹvis ‚gyvumas‘ ir gývis ‚gyvas padaras‘, magis ‚margumas‘ ir márgis
‚margas gyvulys‘. Plg. 2-osios kirčiuotės tikrinius daiktavardžius su -is, pvz.: Igis
(ež.), Rỹtis (avd.).
Veiksmažodinės bei vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai (a) ir
veiksmo rezultatą reiškiantys vediniai (b) dažniausiai kirčiuojami 4-ąja kirčiuote
ir tai rodo aptariamąją galūnę esant silpninančiąją, pvz.:
•    (a) luošỹs, -–luõšį, -ę (⇦ lúošas, -à), plepỹs, -–plẽpį, -ę (⇦ plẽpa, -ti), žynỹs, -–

žỹnį, -ę (⇦ žno, -óti), bailỹs, -–balį, -ę (⇦ bailùs, -–balų, -ią), kvailỹs, -–kvalį,
-ę (⇦ kvalas, -à);
•    (b) būrỹs–brį (⇦ brė, bùrti), plyšỹs–plỹšį (⇦ plýšti); ryšỹs–rỹšį (⇦ ršti);
bet: jaũnis, -ė (⇦ jáunas, -à), plkis, -ė (⇦ plkas, -à), šlùbis, -ė (⇦ šlùbas, -à) –
vediniai 2-osios kirčiuotės. Taigi ir vėl susiduriame su vardažodinės (bei veiksmažodinės) ypatybės turėtojų pavadinimais, „komplikuojančiais“ galūnių vedinių
kirčiavimo dėsningumus.
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Plg. tikrinius 4-osios kirčiuotės daiktavardžius su -ỹs, pvz.: Audrỹs–Aũdrį,
Giedrỹs–Giẽdrį (avd.), Baltỹs–Batį (ež.), Merkỹs–Mekį (up.).
Galūnės -ė akcentinės savybės pirmiausia priklauso nuo pamatinio žodžio
kalbos dalies. Vardažodiniai vediniai paprastai kirčiuojami 2-ąja kirčiuote, jiems
būdinga cirkumfleksinė metatonija bei kirčio vietos kaita, taigi šis afiksas yra
stiprinantysis silpnasis, pvz.: piẽnė (⇦ penas), tỹrė (⇦ týras, -à); pelẽnė (⇦ pẽlenus,
pelena ); plkė (⇦ plkas, -à), striùkė (⇦ striùkas, -à). Pasitaiko atvejų be cirkumfleksinės metatonijos ar kirčio vietos kaitos; daugiausia tai patelių pavadinimai
(plg. gyvulių pavadinimus pagal spalvą, galūnės -is, -ė vedinius, žr. p. 100): bredė
(⇦ bredis), élnė (⇦ élnias); ãsilė (⇦ ãsilas) ir t. t. – vediniai 1-osios kirčiuotės. Akūtinė metatonija – labai reta, pvz., vlkė (: vikas). Stiprinančiosios galūnės savybių
neatitinka keletas vardažodinių vedinių, kirčiuojamų 4-ąja kirčiuote ir paprastai
turinčių abstrakčią reikšmę, pvz.: draug ‚draugija; būrys‘ (plg. draũgė 2 ⇦ draũgas), kalt (⇦ katas, -à), vert (⇦ vetas, -à).
Veiksmažodinių vedinių galūnės -ė akcentines savybes lemia vedinio darybos reikšmė. Įrankių bei veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai galūnę
-ė rodo esant stiprinančiąją silpnąją morfemą (vediniai yra 1-osios arba 2-osios
kirčiuotės, priklausomai nuo pamatinio kamieno priešpaskutinio skiemens priegaidės bei kiekybės), pvz.: dldė 1 (⇦ dldyti), blzgė 2 (⇦ blzga, -ti), sẽgė 2 (⇦
sègti), slaũgė 2 (⇦ slaũgo, -ýti). Keletas žodžių kirčiuojami 4-ąja kirčiuote, pvz.:
sag, smeig–smegę (⇦ smegti), o pldė 2 ‖ plūd 4 (⇦ pldo, plsti) variantiškai;
jiems būdinga cirkumfleksinė metatonija.
Abstraktų ir veiksmo rezultato pavadinimų grupėje galūnė -ė funkcionuoja
kaip silpninantysis afiksas (vediniai kirčiuojami 4-ąja kirčiuote), pvz.: pyn–pỹnę
(⇦ pýnė, pnti); bryd–brỹdę (⇦ brdo, brsti), riek–riẽkę (⇦ riẽkti), žym–žỹmę (⇦
žỹmi, -ti); plg. vardažodinius abstraktus kalt, vert (4).
Apibendrinant vardažodžio galūnių vedinių be priešdėlių kirčiavimo dėsningumus pabrėžtina, kad vienais atvejais jie priklauso nuo paties darybos formanto (galūnių -a, -as, -a ir -ùs, - vediniai), kitais – tie dėsningumai daugiausia
susiję su pamatinio žodžio kalbos dalimi ar vedinio darybos reikšme. Didžiąją dalį
išimčių sudaro menkinamosios reikšmės daiktavardžiai.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1. Koks nepriešdėlinių galūnių vedinių santykis su metatonija?
2. Kaip skirstomos vardažodžių darybinės galūnės pagal jų akcentines savybes?
3. Kokios akcentinės galios yra daiktavardžių darybinė galūnė -ius (-ė) ir kaip kirčiuojami jos vediniai?
4. Kokios akcentinės galios yra daiktavardžių darybinė galūnė -(i)a ir kaip kirčiuojami jos nepriešdėliniai vediniai?
5. Kokios akcentinės galios yra daiktavardžių darybinė galūnė -as ir kaip kirčiuojami jos nepriešdėliniai vediniai?
6. Kokios akcentinės galios yra daiktavardžių darybinė galūnė -(i)ai ir kaip kirčiuojami jos nepriešdėliniai vediniai?
7. Kokios akcentinės galios yra daiktavardžių darybinė galūnė -is/-ys (-ė) ir kaip kirčiuojami jos

nepriešdėliniai vediniai?

8. Kokios akcentinės galios yra daiktavardžių darybinė galūnė -ė ir kaip kirčiuojami jos nepriešdėliniai vediniai?
9. Kokios akcentinės galios yra būdvardžių darybinė galūnė -us, -i ir kaip kirčiuojami jos nepriešdėliniai vediniai?
10. Nustatykite, pagal kurią kirčiuotę kirčiuojate šiuos galūnių vedinius: kraikas, talka, plotis, ilgis, šiaurys,

samanė, gaida, dora, saugus, saugi. Siedami kirčiavimą su žodžių daryba atkreipkite dėmesį į galimas
prozodines kaitas. Pasitikrinkite, ar jūsų kirčiavimas atitinka bk. normą.
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2.2.5. Priešdėliniai vardažodžiai
2.2.5.1. Įvadinės pastabos.
2.2.5.2.
2.2.5.3.
2.2.5.4.

Metatonija
Stiprinantieji priešdėliai
Silpninantieji priešdėliai
Akcentiškai keleriopi priešdėliai
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Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo
sistema, p. 97–108.

Įvadinės pastabos. Metatonija

Priešdėlinių vardažodžių kirčiavimui pirmiausia turi įtakos žodžio kalbos
dalis. Daiktavardžių kirtį paprastai lemia priešdėlio akcentinės savybės, nesvarbu
ar priešdėlis yra darybos formantas, ar perimtas iš pamatinio kamieno. Būdvardžių kirčiavimo dėsningumai susiję ir su daryba, ir su priešdėlių bei galūnių akcentinėmis savybėmis. Didžioji dalis daiktavardžio priešdėlių pamatinį kamieną
sustiprina arba išlaiko stiprų ir gauna kirtį, taigi yra stiprinantieji stiprieji afiksai,
o būdvardžio, priešingai, – pamatinį kamieną susilpnina arba išlaiko silpną, taigi
yra silpninantieji afiksai.
Dėsninga cirkumfleksinė priegaidžių bei kirčio vietos kaita būdinga priešdėlio be- vediniams ir silpninančiuosius priešdėlius turintiems u linksniuotės būdvardžiams, pvz.: bedabis, -ė (⇦ dárbas), bevidùris, -ė (⇦ vdurį, vidurỹs); apkūnùs,
-–apknų, -ią (⇦ knas). Galūnių arba priebalsinių priesagų vediniuose, kurie
turi kirčiuotus priešdėlius, irgi galima įžiūrėti kirčio vietos kaitą: kirtis iš priešpaskutinio keliamas į trečiąjį nuo galo skiemenį, t. y. į priešdėlį, plg.: moka ir įmóka,
-ti, šgąstis ir išsigsti (bet – našas ⇦ neša, škalba ⇦ škalba, -ti).
Pasitaiko ir nereguliarių (a) cirkumfleksinės bei (b) akūtinės metatonijos
atvejų (ypač tai būdinga vediniams su priešdėliu pa-), pvz.: a) pastõvas (⇦ pastóvi,
-ti), pavỹdas (⇦ pavýdi, -ti); b) padángė (⇦ dañgų, dangùs), pakrántė (⇦ krañtas).
Priešdėlinių vardažodžių klasifikacijos pagrindu pasirinktos priešdėlių akcentinės savybės. Daiktavardžio priešdėliai patogumo sumetimais surašyti pagal
abėcėlę. Jų produktyvumas nevienodas, o apie darumą galima kalbėti tik tais
atvejais, kai priešdėlis eina darybos formantu. Be priešdėlinių vardažodžių, pasitaiko ir vienas kitas paprastasis žodis, turintis vadinamąjį pradmenį – žodžio
pradžią, formaliai sutampančią su priešdėliu, plg. atóstogos, paširė (paprastieji
žodžiai) ir ató-veiksmis, pa-gálvė (priešdėlių vediniai).
2 • Paprastieji daugiaskiemeniai ir išvestiniai kaitomieji vardažodžiai
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KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1. Kuo skiriasi priešdėlinių daiktavardžių ir būdvardžių pagrindiniai
2. Kaip priešdėlinių vardažodžių grupėje reiškiasi metatonija?

2.2.5.2.

kirčiavimo dėsningumai?

Stiprinantieji priešdėliai

Didžiąją dalį šios grupės afiksų sudaro stiprieji daiktavardžio priešdėliai,
kuriuos turintys žodžiai yra 1-osios kirčiuotės, o priešdėlis ar bent vienas jo alomorfas gauna tvirtapradę priegaidę:
•    apý-. Vyrauja priešdėlio vediniai: apýaušris (⇦ aušrà), apýkaklė (⇦ kãklas),

•   

•   

•   

•   

•   

•   

apýrankė (⇦ rankà) ir t. t. Galūnių vedinių vartojama nedaug, pvz.: apýbraiža (⇦ apibraižýti), apýtaka (⇦ aptekti), apýlinkė (⇦ apleñkti).
ató-36. Dauguma žodžių – galūnių vediniai, pvz.: atódanga (⇦ atideñgti),
atódūsis (⇦ atsidùsti), atóslūgis (⇦ atslgti). Priešdėlio ir priebalsinių priesagų vedinių rẽta, pvz., atóveiksmis (⇦ veksmas).
-37. Didžiąją žodžių dalį sudaro galūnių vediniai, pvz.: moka (⇦ įmóka, -ti),
staiga (⇦ įstegti), našas (⇦ įnèšti), protis (⇦ įpràsti), niršis (⇦ įništi).
Grupelė galūnės -as vedinių gali būti kirčiuojami ne tik pastoviu, bet ir kilnojamuoju kirčiu, t. y. 1-ąja ir 3a kirčiuote, pvz.: dagas (⇦ įdègti), žadas
(⇦ įžadti). Tarp priešdėlio vedinių (pvz.: kainis ⇦ káina, kalnė ⇦ kálnas,
saulis ⇦ sáulė) kilnojamojo kirčio žodžių nėra, išskyrus gretybę namis, -ė
1 ‖ įnamỹs, - –namį, -ę 3a (⇦ nãmas, nama). Priebalsinių priesagų vediniai
negausūs, aktyviau vartojami tik keli, pvz., dė-klas 1 (⇦ įdti).
núo-. Didžiąją dalį žodžių sudaro galūnių vediniai, pvz.: núolaida (⇦ nuléido,
nuléisti), núotrauka (⇦ nutráukti), núožiūra (⇦ nužiūrti), núosmukis (⇦ nusmùkti). Priešdėlio ir priebalsinių priesagų vedinių reta, pvz.: núo-kalnė (⇦
kálnas); núodė-mė (⇦ nusidti), núosto-lis (⇦ nustóti).
pér-38. Galūnių (a) ir reti priebalsinių priesagų (b) vediniai, pvz.: a) pérklausa (⇦ pérklausyti), péržiūra (⇦ péržiūrėti), pérkasas (⇦ pérkasti), pértrūkis (⇦
pértraukti), pérgalė (⇦ pérgalėti); b) pérversmas (⇦ pérversti), gretybė su abiem
priegaidėmis – pérteklius ‖ peteklius 1 (⇦ pértekti).
pó-. Maždaug per pusę – priešdėlio ir galūnės -is vediniai, pvz.: pórūšis (⇦ ršis, rūšs), póskyris (⇦ skỹrius), póžemis (⇦ žẽmė); póbūvis (⇦ pabùvo, pabti), póelgis (⇦
pasiegti). Žodžiai su priebalsinėmis priesagomis itin reti, pvz., pódėlis (⇦ padti).
pre-. Maždaug pusės žodžių priešdėlis yra darybos formantas, pvz.: pregaidė
(⇦ gaidà), premiestis (⇦ miẽstas), prežodis (⇦ žõdis). Atvejų su nekirčiuotu priešdėliu nepasitaiko; tas pat pasakytina ir apie galūnių (a) bei retus priebalsinių priesagų (b) vedinius, pvz.: a) predanga (⇦ prideñgti), preplauka (⇦
priplaũkti), presaga (⇦ prisègti), prerašas (⇦ prirašýti), prepuolis (⇦ pripúolė,
-pùlti), kirčiavimo gretybė prekalas 1 ‖ priekãlas 2 (⇦ prikálti; b) preauglis (⇦
priáugti), predermė (⇦ priderti).

Šio priešdėlio alomorfas ata- dėl savo sandaros (padėtinio ilgumo balsis!) negali būti tvirtapradis (žr. toliau).
Šio priešdėlio alomorfai in- ir im- yra tvirtagaliai (žr. toliau).
38
Yra ir retas tvirtagalis priešdėlis per- (žr. toliau).
36
37

106

II • VARDAŽODŽIŲ KIRČIAVIMAS

•    preš-. Beveik visų žodžių priešdėlis yra darybos formantas, pvz.: prešaušris (⇦ auš-

rà), preškaris (⇦ kãras), prešvėjis (⇦ vjas), bet – priešakỹs–prešakį 3a (⇦ aks).
•    pró-. Maždaug per pusę – priešdėlio ir galūnės -a vediniai, pvz.: prókalbė (⇦
kalbà), prósenelis, -ė (⇦ senẽlis, -ė); próskyna (⇦ prasknti), próvėža (⇦ pravèžti).
•    s- (sán-, sám-). Visi žodžiai – galūnių (a) arba reti priebalsinių priesagų (b)
vediniai, pvz.: a) slyga (⇦ sulýgti), sjūdis (⇦ sujudti), smonė (⇦ sumanýti), sándūra (⇦ sudùrti), sántykis (⇦ sutkti), sámbūris (⇦ susibrė, susibùrti);
b) smokslas (⇦ susimókyti), sándėlis (⇦ sudti), sántarvė (⇦ sutati). Kirčiavimo variantų bei kilnojamojo kirčio atvejų – vos keletas, pvz.: sąnarỹs–snarį 3a (⇦ sunérti), srašas 3a ‖ 1 (⇦ surašýti) (plg. ùžrašas 3b ‖ 1).
•    užúo-. Palyginti reti galūnės vediniai, pvz.: užúojauta (⇦ užjaũsti), užúolaida (⇦
užléido, -léisti), užúomina (⇦ už-si-miñti), ir priešdėlio vedinys užúovėja (⇦ vjas).
Kelių stipriųjų priešdėlių ar priešdėlio alomorfų kirčiuotas skiemuo yra trumpas
arba turi padėtinio ilgumo balsį, tad negali būti tvirtapradis. Tokiu atveju priešdėlis
gauna trumpą kirtį arba tvirtagalę priegaidę, o kirčiuotė nesikeičia – yra pirmoji.
•    atã-. Galūnių vediniai, pvz.: atãskaita (⇦ at-si-skaitýti), atãtranka (⇦ at-si-treñkti),

atãtvaras (⇦ atitvérti). Kilnojamąjį kirtį turi atãbradas–atabrada 3b (⇦ atbrsti).
•    š-. Akivaizdžiai vyrauja galūnių vediniai, pvz.: škalba (⇦ iškalbti), šnaša (⇦ išnèšti), šrašas (⇦ išrašýti), špuolis (⇦ išpùlti). Priešdėlio (a) ir priebalsinių priesagų
(b) vedinių – per dvidešimt, pvz.: a) šnaktės ‖ šnaktos (⇦ nakts), švakarės (⇦
vãkaras); b) škilmės (⇦ išklti), šteklius (⇦ ištèkti). 3-ioji ar netgi 2-oji kirčiuotė
bei kirčiavimo variantai būdingesni bene tik žodžiams su priebalsinėmis priesagomis, pvz.: išimts–šimtį 3b (⇦ išiti), plg. užduots 3b; iškiptė 2 ‖ škiptė 1 (⇦
iškipti), įmaũtė 2 ‖ mautė 1 (⇦ įmáuti), ištverm 3b ‖ štvermė 1 (⇦ ištvérti).
•    ùž-; užù-. Kiek mažiau negu pusės daiktavardžių priešdėlis yra darybos formantas,
pvz.: ùžkampis (⇦ kapas), ùžkrosnis (⇦ krósnis), ùžstalė (⇦ stãlas); kitą dalį
sudaro (a) galūnių -a, -as, -is vediniai ir (b) būrelis priebalsinių priesagų vedinių,
pvz.: a) ùžtvanka (⇦ užtveñkti), ùžgaidas (⇦ už-si-gesti), ùžtvara (⇦ užtvérti);
užùtekis (⇦ užtekti); b) ùždangtis (⇦ uždeñgti). Bk. teikiama keletas kirčiavimo
variantų – galūnės -as vedinių, pvz.: ùžrašas 3b ‖ 1 (⇦ užrašýti).
Priesagos -ts (vns. kilm. -iẽs) vediniams būdinga 3b kirčiuotė, pvz.: užduots–ùžduotį (⇦ uždúoti), užmiršts–ùžmirštį (⇦ užmišti). Šiuo atveju vedinio kirčiavimą lemia priebalsinės priesagos akcentinės savybės, plg. nepriešdėlinius žodžius
griūts, klots, rimts (4) ir t. t. (žr. p. 98). Su silpninančiąja priesaga -tis susiduriama
aptariant ir kitus priešdėlinius daiktavardžius.
Pasitaiko vienas kitas žodis, kurio tiek priebalsinė priesaga, tiek priešdėlis
funkcionuoja kaip stiprinantieji silpnieji afiksai, pvz.: užgáulė 1 (⇦ užgáuti), užklõtas 2 (⇦ užklóti). Kaip matyti, šiais atvejais vediniai išlaiko pamatinio veiksmažodžio kirčio vietą, o antrajam žodžiui būdinga ir cirkumfleksinė metatonija.
Įsidėmėtini keli stiprinantieji stiprieji daiktavardžio priešdėliai, kurie turi prigimtinio ilgumo skiemenį, tačiau yra tvirtagaliai (daiktavardžiai paprastai gauna
1-ąją kirčiuotę). Tai:
•    añt-. Didžiosios dalies daiktavardžių priešdėlis yra darybos formantas, pvz.: añtakis
(⇦ aks), añtgalis (⇦ gãlas), añtkainis (⇦ káina), añtrankis (⇦ rankà). Vartojama
ir (a) galūnių bei (b) priebalsinių priesagų vedinių, pvz.: a) añtskrydis (⇦ plg. skr2 • Paprastieji daugiaskiemeniai ir išvestiniai kaitomieji vardažodžiai
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do, skrsti), añtpuolis (⇦ plg. púolė, pùlti), añtvožas (⇦ plg. vóžti); b) añtklodė (⇦
plg. klóti), añtraštė (⇦ plg. rašýti).
•    iñ-; i- (priešdėlio į- alomorfai). Labai reti (a) galūnių ar (b) priebalsinių priesagų vediniai, pvz.: a) iñtakas (⇦ įtekti), iñtarpas (⇦ įtepti), b) iñdėlis (⇦ įdti).
Galūnių vediniai iñkilas–inkila (⇦ įkélti), ipilas–impila (⇦ įplti) kirčiuojami
3b kirčiuote, taigi priešdėlis ir galūnė šiuo atveju elgiasi kaip silpninantieji afiksai.
•    pe-. Retų žodžių darybos formantas, pvz.: pekaklis (⇦ kãklas), penugaris (⇦
nùgara), pepetė (⇦ petỹs).
Iš būdvardžio priešdėlių stiprinantieji stiprieji yra trys, visi atlieka darybos
formantų funkciją:
•    apý-, pvz.: apýtamsis, -ė (⇦ tamsùs, -), apýžalis, -ė (⇦ žãlias, -ià);
•    pó-, pvz.: pólaisvis, -ė (⇦ lasvas, -à), pótamsis, -ė (⇦ tamsùs, -);
•    pre-, pvz.: prekurtis, -ė (⇦ kučias, -ià), prekvailis, -ė (⇦ kvalas, -à), bet – prie-

raišùs, -–prierašų, -ią 4 ir t. t. Paskutinio žodžio kirčiavimo pobūdis priklauso nuo
galūnės ir darybos – tai yra galūnės vedinys (⇦ pri-si-ršti).
Aptartõs priešdėlinių vardažodžių grupės kirčiavimo dėsningumai yra labai akivaizdūs – pastovų kirtį paprastai gauna priešdėlis (1-oji kirčiuotė). Tiktai
priesagos -ts (vns. kilm. -iẽs) abstraktams būdingas kilnojamasis kirtis (išmints,
užduots 3b ir t. t.), kurį lemia priesaga. Kirčiavimo gretybių bei išimčių kiek daugiau yra tarp galūnės -as vedinių su priešdėliais ùž- ir - (iñ-), pvz.: ùžrašas 3b ‖ 1,
žadas 1 ‖ 3a, iñkilas 3b.
Dauguma stiprinančiųjų stipriųjų priešdėlių, turinčių prigimtinio ilgumo
skiemenį, yra tvirtapradžiai. Išimtį sudaro tvirtagalis priešdėlis añt-, priešdėlis -/
iñ-/i-, kurio pirmasis alomorfas yra tvirtapradis, o antrieji – tvirtagaliai, ir per-.
Pastarojo priegaidę lemia darybos veiksnys: galūnių bei priebalsinių priesagų vediniuose šis priešdėlis esti tvirtapradis (priegaidė perimama iš pamatinio kamieno,
plg.: pérklausa ir pérklausyti, pérversmas ir pérversti), o kaip darybos formantas –
tvirtagalis (penugaris : nùgara ir t. t.). Iš tiesų tai du skirtingi priešdėliai.
Stiprinantysis silpnasis priešdėlis yra tik be-. Jo vediniams būdinga cirkumfleksinė priegaidžių bei kirčio vietos kaita ir 2-oji kirčiuotė, pvz.: begavis, -ė (⇦
gálvą, galvà), bebamis, -ė (⇦ báimė), bestubùris, -ė (⇦ stùburas). Tvirtagalė pamatinio žodžio priegaidė išlaikoma, pvz., bedañtis, -ė (⇦ dañtį, dants). Išimtį sudaro
keletas vedinių be metatonijos, pvz.: begdis, -ė (⇦ gda), besótis, -ė (⇦ sótis),
befòrmis, -ė (⇦ fòrma) – visi kirčiuojami pagal 1-ąją kirčiuotę.39 Tai ankstesnės
kirčiavimo sistemos reliktai, jų pamatiniai žodžiai yra 1-osios kirčiuotės.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1. Kaip stiprinantieji stiprieji vardažodžio priešdėliai pasiskirsto pagal santykį su priegaide? Pateikite pavyzdžių.
2. Kurie stiprinantieji stiprieji daiktavardžio priešdėliai kirčiuojami tvirtagališkai?
3. Kurie stiprinantieji stiprieji daiktavardžio priešdėliai kirčiuojami ir tvirtapradiškai, ir tvirtagališkai?
4. Kuri priesaga nurungia stiprinančiuosius stipriuosius daiktavardžio priešdėlius?
5. Kuris vardažodžio priešdėlis yra stiprinantysis silpnasis? Kaip kirčiuojami jo vediniai?
6. Nustatykite, pagal kurią kirčiuotę kirčiuojate šiuos priešdėlinius vardažodžius: prietranka, parašas, užuolanka,

iškirptė, prijuostė, nuostabus, -i. Siedami kirčiavimą su žodžių daryba atkreipkite dėmesį į galimas prozodines
kaitas. Pasitikrinkite, ar jūsų kirčiavimas atitinka bk. normą.
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Pasitaiko ir kitokio kirčiavimo be- vedinių, pvz.: bẽgalė 1, bekel 3b (pirmuoju atveju priešdėlis yra
stiprinantysis stiprusis, antruoju – silpninantysis).
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2.2.5.3.

Silpninantieji priešdėliai

Tikri silpninantieji daiktavardžio priešdėliai tėra du – ap- ir pra-. Juos
turintiems žodžiams būdinga 3b kirčiuotė.
ap-. Akivaizdžiai vyrauja galūnių vediniai: apkalbà–ãpkalbą (⇦ apkalbti),
apraiškà–ãpraišką (⇦ apréikšti), apsaugà–ãpsaugą (⇦ apsáugoti), ãpkasas (⇦ apkàsti), ãplankas (⇦ apleñkti) ir t. t. Priebalsinių priesagų vedinių retai pasitaiko,
o aktyviau vartojamų – vos vienas kitas, kartais kitaip kirčiuojamas (ne 3-iąja
kirčiuote) atvejis, pvz.: apeigà, ãpeigos 3b (⇦ apeti), apgáulė 1 ⇦ apgáuti (plg.
užgáulė), apklõtas 2 ⇦ apklóti (plg. užklõtas, paklõtas 2). Kaip darybos formantas
ap- būdingas tik keliems vediniams, pvz.: ãpgalvis 1 ‚moters galvos papuošalas;
apynasrio dalis‘ (⇦ galvà).
pra-. Daugiausia galūnių vedinių, pvz.: prakalbà (⇦ prakalbti), prastovà
(⇦ prastovti), prãnašas, -ė (⇦ pranèšti). Likusią dalį sudaro žodžiai, kurių darybos formantas yra priebalsinė priesaga (a) arba priešdėlis (b), pvz.: a) prãkeiksmas
(⇦ prakéikti), pražūts (⇦ pražti), pratarm (⇦ pratati); b) pradalg (⇦ dagis),
pravard (⇦ vadas). Pasitaiko 2-osios ar rečiau 1-osios kirčiuotės žodžių, pvz.:
praevis 2 (plg. atevis, iševis), prãmonė 1 (plg. šmonė, smonė 1). Šiais atvejais
priešdėlis pra- funkcionuoja kaip stiprinantysis silpnasis ar stiprusis afiksas.
Būdvardžiai su priešdėliais ap-, at-, į-, iš-, nuo-, pa-, pra-, san-, su-, užirgi turi silpnąjį kamieną, nesvarbu, kokios jie darybos (dauguma – galūnių
vediniai, ne visų daryba yra akivaizdi). Tačiau vieni žodžiai kirčiuojami 3-iąja
kirčiuote (kirtis šokinėja iš galūnės į priešdėlį pagal pagrindinę kirčiavimo taisyklę), o kiti – 4-ąja kirčiuote, nesilaikant pagrindinės kirčiavimo taisyklės.
Nevienodas kirčio kilnojimo pobūdis priklauso nuo žodžio galūnės. 3-oji
kirčiuotė būdinga -as, -a galūnės būdvardžiams, pvz.: ãtdaras, -à (⇦ atidarýti),
prastas, -à (⇦ įpràsti), pãbiras, -à (⇦ pabrti), ùždaras, -à (⇦ uždarýti) – visi vediniai 3b kirčiuotės; núosavas, -à 3a (⇦ nusãvinti). 4-ąją kirčiuotę gauna -us, -i
galūnės būdvardžiai, pvz.: apkūnùs, -–apknų, -ią (⇦ knas); atlaidùs, -–atladų,
-džią (⇦ atléido, atléisti); taip pat nuostabùs, -, sandarùs, -, sumanùs, - ir t. t. Atkreiptinas dėmesys, kad gavęs kirtį būdvardžių priešdėlis į- yra tvirtagalis (-),
o nuo- – tvirtapradis (núo-).
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kurie daiktavardžio priešdėliai yra silpninantieji? Kaip kirčiuojami juos turintys žodžiai?
Kurie būdvardžio priešdėliai yra silpninantieji? Nuo ko priklauso juos turinčių žodžių kirčiuotė?
3. Kurią priegaidę gauna būdvardžio priešdėliai į- ir nuo- būdami kirčiuoti?
4. Pasvarstykite, kuri afiksinė morfema implikuoja metatoniją žodžiuose atlaidùs, -–atladų, -džią (⇦ atléido, atléisti),
apkūnùs, –apknų, -ią (⇦ knas).
1.

2.

2.2.5.4.

Akcentiškai keleriopi priešdėliai

Šiai grupei priklauso daiktavardžio priešdėliai at-, ne- ir pa-, kurių akcentinėms savybėms turi įtakos žodžio darybiniai, morfologiniai ir fonetiniai ypatumai.
Priešdėlis at-, būdamas darybos formantu, sustiprina pamatinį kamieną ir
gauna kirtį, taigi funkcionuoja kaip stiprinantysis stiprusis afiksas: ãtbalsis 1 (⇦
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109

basas 4), ãtgarsis 1 (⇦ gasas 4), ãtspalvis (⇦ spalvà 4) ir t. t. Tokias pat priešdėlio atakcentines savybes rodo ir negausūs galūnės -is vediniai, pvz.: ãtilsis, ãtlygis, ãtskyris
(1), bet – atspindỹs 3b. Tačiau galūnių -a ir -as bei priebalsinių priesagų vediniams
būdingas kilnojamas kirtis (= silpnasis kamienas), taigi priešdėlis at- šiuo atveju yra
silpninantysis afiksas, pvz.: ãtliekos, atsargà, atžalà, atlaida, ãtlapas, ãtpildas; apimts
(visi 3b kirčiuotės). Išimtys – atstõvas, -ė 2 (plg. pastõvas 2), kirčiavimo gretybė
ãtvarta 1 ‖ atvartà 3b ir dar vienas kitas atvejis.
Priešdėlis ne- kaip darybos formantas nedaro jokios įtakos nei pamatinio kamieno akcentinei vertei, nei kirčio vietai ar priegaidei, pvz.: neláisvė 1 (⇦ láisvė
1), nesmonė 1 (⇦ smonė 1), nesveikatà 2 (⇦ sveikatà 2), nedárbas 3 (⇦ dárbas 3),
nedraũgas 4 (⇦ draũgas 4). Daugiaskiemeniams daiktavardžiams, kaip sakyta, 4-oji
kirčiuotė nebūdinga, todėl grupelei priešdėlio ne- vedinių, padarytų iš pamatinių
4-osios kirčiuotės daiktavardžių, bk. teikiama ir 3b, ir 4-oji kirčiuotė, pvz.: nesėkm–nẽsėkmę 3b ‖ neskmę 4 (⇦ sėkm 4), nebūts–nẽbūtį 3b ‖ nebtį 4 (⇦ būts 4),
netvarkà–nẽtvarką 3b ‖ netvaką 4 (⇦ tvarkà 4)40.
Galūnių ir priebalsinių priesagų vedinių grupėje priešdėlio ne- akcentinės
savybės susijusios su pamatinio žodžio morfologiniais ir kitokiais ypatumais. Jeigu
minėtų tipų vedinys turi vien tik priešdėlį ne-, tai, rodos, linkstama jį kirčiuoti; vediniui būdingas stiprusis kamienas (1-oji kirčiuotė), pvz.: nẽkrikštas, nẽmiga, nẽrimas,
nẽtikša. Šiuo atveju aptariamąjį priešdėlį galima laikyti stiprinančiuoju stipriuoju.
Išimtys, pvz.: nebylỹs, neregỹs (3b); nežinià 3b ‖ 4; netekts, nederm (3b), plg.
paslapts, pratarts, pratarm ir t. t.
Jeigu galūnės arba priebalsinės priesagos vedinys, be ne-, dar turi kitą priešdėlį,
tai pastarasis ir lemia vedinio kirčiavimo pobūdį. Tas antrasis priešdėlis dažniausiai
yra stiprinantysis stiprusis (pvz., apý-, núo-, pre-: neapýkanta, nenúorama, nenúovoka,
nepremoka ir t. t.), tačiau gali būti ir silpninantysis, pvz., pa-: nepakantà (3b) ir pan.
Daiktavardžių su priešdėliu pa- yra daugiausia – per penkis šimtus. Apie 200
yra priešdėlio vediniai, o apie 300 – galūnių vediniai.
Priešdėlio pa- kaip darybos formanto akcentinėms savybėms turi įtakos pamatinio žodžio skiemenų skaičius, priešpaskutinio skiemens priegaidė bei kiekybė
ir šiek tiek kirčiuotė, taip pat – vedinio reikšmė. Daiktavardžiai, padaryti iš tvirtagalį ir trumpą priešpaskutinį skiemenį turinčių dviskiemenių pamatinių žodžių
ir žymintys vietą (ši reikšmė būdingiausia), paprastai gauna kilnojamąjį kirtį (3b
kirčiuotę). Stiprusis pamatinis kamienas (šiuo atveju – 2-osios kirčiuotės) yra susilpninamas (plg.: mãrios 2 ir pamarỹs 3b, žẽmė 2 ir pažem ‖ pažemỹs 3b ir t. t.), o
silpnasis pamatinis kamienas (šiuo atveju – 4-osios kirčiuotės) lieka silpnas (plg.:
krãštas 4 ir pakraštỹs 3b, mškas 4 ir pamišk 3b ir t. t.). Vadinasi, priešdėlis pa- šiuo
atveju elgiasi kaip silpninantysis afiksas. Plg. kilnojamą kirtį turinčius vietovardžius
su atsakančiu priešdėliu ar tik pradmeniu Pabrad–Pãbradę, Pasvalỹs–Pãsvalį, Paneria–Pãnerius (3b) ir kt.
Nustatytam dėsningumui nepaklūsta keliolika vedinių, kuriems būdingas stiprusis kamienas ir kirčiuota šaknis. Vieni jų yra išlaikę pamatinio žodžio tvirtagalę
priegaidę ir kirčiuojami 2-ąja kirčiuote, pvz.: paskliaũtė (⇦ skliaũtas 2), pašlatė (⇦
šlatas 2), pavišius (⇦ višų, viršùs 4); keletas vedinių patiria akūtinę metatoniją ir yra
1-osios kirčiuotės, pvz.: padángė (⇦ dañgų, dangùs 4), pakrántė (⇦ krañtas 4), patámsis
40

Paskutinio pavyzdžio norminė yra ir 1-oji kirčiuotė, t. y. nẽtvarka. Kai kurie iš aptariamųjų žodžių
gali būti suvokiami kaip priebalsinių priesagų ar galūnių vediniai, pvz., nebūts darybiškai galima sieti
su nebti.
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(⇦ tasą, tamsà 4). Šiuo atveju priešdėlis pa- funkcionuoja kaip stiprinantysis silpnasis
afiksas (pamatinį kamieną sustiprina arba išlaiko stiprų, tačiau pats lieka nekirčiuotas).
Vietos reikšmės priešdėlio pa- vediniai, padaryti iš tvirtapradį priešpaskutinį
skiemenį turinčio dviskiemenio žodžio, paprastai išlaiko pamatinę priegaidę ir yra
1-osios kirčiuotės, pvz.: pajris (⇦ jra), palángė (⇦ lángas), pastógė (⇦ stógas). Kadangi pamatinis kamienas yra sustiprinamas arba išlaikomas stiprus, pa- čia funkcionuoja
kaip stiprinantysis silpnasis afiksas. Cirkumfleksinė metatonija šio tipo vediniams nebūdinga, pasitaiko tik išimtiniais atvejais šalia gretybių be metatonijos, pvz., pakanė
2 ‖ pakálnė 1 (⇦ kálnas). Prie išimčių priskirtinas ir vienas kitas vedinys, variantiškai
kirčiuojamas 3-iąja kirčiuote, pvz., paširdžia 3b ‖ pašrdžiai 1 (⇦ šrdį, širds).
Apibendrinant reikėtų pabrėžti, kad vietą reiškiantys vediniai, padaryti iš
dviskiemenių daiktavardžių, rodo priešdėlį pa- esant vienu atveju silpninantįjį,
kitu – stiprinantįjį silpnąjį afiksą. Toks aptarto afikso akcentinis dvilypumas daugiausia susijęs su pamatinio žodžio priešpaskutinio skiemens priegaide bei kiekybe.
Jeigu pamatinis žodis yra daugiaskiemenis, tai priešdėlio pa- vediniui, turinčiam vietos ar laiko reikšmę, būdinga 3-oji kirčiuotė, taigi silpnasis kamienas, pvz.:
paežer–pãežerę, parudenỹs–pãrudenį, pavakarỹs–pãvakarį 34b (prie šių turbūt priderintas ir parytỹs–pãrytį 3b, padarytas iš dviskiemenio daiktavardžio rýtas), pauodegỹs, pavieškelỹs (34b). Pamatinio kamieno akcentinės savybės šiuo atveju neturi
jokios reikšmės (plg. viẽškelis 1 ir ruduõ, vãkaras 3b, uodegà 3a), tad darybos formantas pa-, pamatinį kamieną susilpninantis arba išlaikantis silpną, yra silpninantysis
afiksas (išimtis – pavãsaris 1 ⇦ vãsara 1).
Kitokias reikšmes (ne vietos ir ne laiko) turinčių priešdėlio pa- vedinių pasitaiko palyginti retai, o jų kirčiavimas įvairuoja. Be aptartų dviejų kirčiavimo tipų
– kilnojamojo (pvz.: pabrolỹs, pameistrỹs, pãmuilės, patarm – visi 3b) ir pastovaus,
išlaikančio pamatinio žodžio kirčio vietą (pasmonė 1 ⇦ smonė, patvis 1 ⇦ tvas
ir t. t.), pažįstamas ir trečias tipas su kirčiuotu priešdėliu. Pastovų priešdėlio kirtį
gauna tie vediniai, kurie žymi daiktą, esantį ar skirtą būti apačioje ar šalia pamatiniu žodžiu pasakyto daikto, pvz.: pãbėgis 1 (⇦ bgis), pãžibintis 1 (⇦ žibiñtas). Šitaip
kirčiuojami ir pa- vediniai, žymintys žemesnio lygmens padalinius ar pareigybes,
pvz.: pãkomisė 1 (⇦ komsija), pãkomitetis 1 (⇦ komitètas), pãpulkininkis 1 (⇦ pukininkas). Pasitaiko atvejų, turinčių kokią specialesnę reikšmę, pvz.: pãdalyvis (⇦
dalỹvis). Atkreiptinas dėmesys, kad dauguma paskutinės grupės daiktavardžių yra
įvairūs naujadarai. Šiuo atveju priešdėlis ir išlaiko stiprų (arba sustiprina) pamatinį
kamieną, ir gauna kirtį, vadinasi, jį reikia vadinti stiprinančiuoju stipriuoju afiksu
kaip ir giminaitį su ilguoju vokalizmu pó-).
Priešdėlį pa- turi apie trys šimtai galūnių vedinių (a) ir kelios dešimtys žodžių, padarytų su priebalsinėmis priesagomis (b), pvz.:
a) pamokà (⇦ pamókyti), pãrašas (⇦ parašýti), patránka (plg. treñkti, trankýtis),
pažymỹs (⇦ pažỹmi, -ti);
b) paklõdė (⇦ paklóti), paskirts–pãskirtį (⇦ paskrti), patarl–pãtarlę (⇦ patati).
Paskutinį žodį galima kirčiuoti ir 2-ąja kirčiuote (http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija5.html).
Patys gausiausi yra galūnės -a vediniai; didžiajai jų daliai būdingas silpnasis
kamienas ir 3b kirčiuotė, pvz.: pãjamos, pakraipà–pãkraipą, parodà–pãrodą. Susilpnintas pamatinis kamienas įgalina priešdėlį pa- traktuoti kaip silpninantįjį afiksą.
Kiti galūnės -a vediniai su priešdėliu pa- išlaiko pamatinio veiksmažodžio
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kirčio vietą ir turi stiprųjį kamieną (1-oji kirč.). Tarp šių vedinių yra veiksmažodžių
abstraktų, veiksmo rezultato pavadinimų, menkinamosios reikšmės žodžių, pvz.:
pagálba (⇦ pagélbėti), pagùnda (plg. pagùndyti), pagúoda (⇦ pagúosti), pamáiva (plg.
pasimáivyti). Tvirtapradę priešpaskutinio skiemens priegaidę, kaip matyti iš pavyzdžių, vediniai išlaiko, o tvirtagalis priešpaskutinis skiemuo patiria akūtinę metatoniją, pažįstamą ir nepriešdėliniams galūnės -a vediniams (žr. p. 101), pvz.: pačiža
(plg. pačiuõžti), padáuža (plg. pasidaũžo, -ýti), patránka (plg. pasitrañko, -ýti).
Vienam kitam galūnės -a vediniui teikiamas ir pastovus, ir kilnojamas priešdėlio pa- kirtis. Tai daugiausia veiksmo rezultato pavadinimai, pvz.: pãsukos (1 ‖ 3b),
pãnieka 1 ‖ paniekà 3b.
Galūnės -as vedinių, turinčių priešdėlį pa-, yra gerokai mažiau. Daugumai
jų irgi būdingas silpnasis kamienas ir 3b kirčiuotė, pvz.: pãdaras, pãgrindas, pãrašas,
pãžadas. Išimtis – dažnas 2-osios kirčiuotės daiktavardis pavỹdas (⇦ pavýdi, -ti)
ir keletas retesnių žodžių. Be to, pridurtini keli priebalsinės priesagos -kl-as ir kt.
vediniai, pvz., padklas 2 (⇦ padti), bet – pamókslas 1 (⇦ pamókyti), plg. mókslas 1
(⇦ mókyti). Vediniai išlaiko pamatinio veiksmažodžio kirčio vietą, jiems paprastai
būdinga cirkumfleksinė metatonija.
Palyginti reti galūnės -is (-ys) vediniai su priešdėliu pa-. Jų kirčiuojamas tiek
priešdėlis (1 kirč.), tiek šaknis (1, 2 kirč.); pasitaiko ir 3b kirčiuotės atvejų. Daugelis
šio tipo vedinių yra tarmybės ar šiaip retesni daiktavardžiai. Iš bk. plačiau vartojamų
žodžių minėtini pãgreitis 1 (⇦ pagreitti), pavãdis 2 (⇦ pàveda, pavèsti); paprotỹs 3b
(⇦ paprãto, papràsti), pažymỹs 3b (⇦ pažỹmi, -ti).
Skyrium aptartini negausūs priebalsinių priesagų -tis (vns. kilm. -ies); -lys/lis; -lė; -mė vediniai, turintys priešdėlį pa-. Daugumai jų būdingas silpnasis kamienas ir 3b kirčiuotė, pvz.: padėts, pasekm, paslapts; paauglỹs, patarl (ir patalė 2).
Įvairios darybos daiktavardžių su priešdėliu pa- kirčiavimo aptarimas rodo
šioje leksikos grupėje vyraujant silpnąjį kamieną ir 3b kirčiuotę. Taigi priešdėlis
pa-, tiek būdamas darybos formantas, tiek juo nebūdamas, dažniausiai funkcionuoja
kaip silpninantysis afiksas (pamatinį kamieną susilpnina arba išlaiko silpną). Maždaug tris kartus retesni yra daiktavardžiai, išlaikantys pamatinio žodžio kirčio vietą,
kartais ir priegaidę, ypač penultimos tvirtapradę (daugiausia tai būdinga priešdėlio
vediniams). Iš pamatinio kamieno perimtas kirčiuotas priešpaskutinis skiemuo gali
patirti tiek cirkumfleksinę (galūnių ir priebalsinių priesagų vediniai), tiek akūtinę
(priešdėlio vediniai) metatoniją. Pastovų priešdėlio kirtį aptariamieji daiktavardžiai
gauna labai retai.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1. Kokie veiksniai turi įtakos keleriopo akcentinio statuso priešdėlius turinčių daiktavardžių kirčiavimui?
2. Kaip kirčiuojami daiktavardžiai su priešdėliu at-?
3. Kaip kirčiuojami daiktavardžiai su priešdėliu ne-?
4. Kokie veiksniai turi įtakos priešdėlio pa- kaip darybos formanto akcentinėms savybėms? Apibūdinkite tas savybes.
5. Kokie veiksniai turi įtakos priešdėlio pa-, neinančio darybos formantu, akcentinėms savybėms?

Apibūdinkite tas savybes.
Kada priešdėlis pa- yra silpninantysis afiksas? Pateikite įvairios darybos pavyzdžių.
Kada priešdėlis pa- yra stiprinantysis silpnasis afiksas? Ar jam būdinga implikuoti metatoniją?
Pateikite įvairios darybos pavyzdžių.
8. Kada priešdėlis pa- yra stiprinantysis stiprusis afiksas? Pateikite įvairios darybos pavyzdžių.
8. Nustatykite, pagal kurią kirčiuotę kirčiuojate šiuos priešdėlinius daiktavardžius: nemiga, neviltis, patarlė, pabaisa,
padėklas, pabėgis. Siedami kirčiavimą su žodžių daryba atkreipkite dėmesį į galimas prozodines kaitas.
Pasitikrinkite, ar jūsų kirčiavimas atitinka bk. normą.
6.
7.
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Dūrinių kirčiavimui svarbi dėmenų sandūros morfema – jungiamasis balsis ir apskritai pati sandūra. Jungiamieji balsiai, išskyrus -a-, yra stiprinančiosios
stipriosios morfemos, pvz.: akmirka, darbýmetis, eilraštis, viršùkalnė, galvgalis,
kalbótyra, vasaróšiltis, -ė (visiems žodžiams būdingas stiprusis kamienas ir 1-oji
kirčiuotė; prigimtinio ilgumo jungiamieji balsiai gauna tvirtapradę priegaidę).
Jungiamojo balsio -a- akcentinės savybės nėra iki galo nusistovėjusios, tačiau dažniausiai jį irgi linkstama kirčiuoti, pvz.: daiktãvardis, kamščiãtraukis, kraujãgyslė, laisvãlaikis, mokslãdraugis, -ė, senãmiestis, veiksmãžodis (plg. ir vietovardžius
Aukštãdvaris, Žaliãkalnis ir kt.). Nemažas tokios sandaros sudurtinių daiktavardžių
būrys bk. kirčiuojamas dvejopai – pirmajame dėmenyje ir jungiamajame balsyje,
pvz.: bùlviakasis ‖ bulviãkasis, cùkraligė ‖ cukrãligė, rùgiagėlė ‖ rugiãgėlė, pùsiasalis ‖
pusiãsalis. Ir tik nedidelė dalis žodžių su šia sandūros morfema kirčiuojami pagal
pagrindinę kirčiavimo taisyklę: stiprusis pirmas dėmuo kirtį išlaiko, silpnasis –
atiduoda jungiamajam balsiui (dūrinio kamienas abiem atvejais yra stiprusis), plg.
vjamatis (plg. vjas 1) ir kampãmatis (plg. kapas 4), agukalapis (plg. agukas 2)
ir keliãlapis (plg. kẽlias 4). Pirmojo dėmens kirtį turintys aptariamojo tipo daiktavardžiai yra senovės reliktai.
Dūriniams su nuline sandūra ar jungiamuoju balsiu -a- būdingas trejopas kirčiavimas: a) pastovus pirmojo dėmens arba jungiamojo balsio kirtis (1-oji
kirčiuotė); b) paprastai kilnojamas pagal priešpaskutinio skiemens dėsnį antrojo
dėmens kirtis (2-oji kirčiuotė) ir c) kilnojamas iš galūnės į pirmąjį dėmenį kirtis (3-iosios kirčiuotės ãtmainos). Konkretaus kirčiavimo tipo pasirinkimas daug
priklauso nuo semantinių bei gramatinių žodžio ypatumų. Pirmiausia reikšmės
turi, iš kurios kalbos dalies yra kilęs dūrinio antrasis dėmuo. Daugumą sudurtinių vardažodžių sudaro dariniai su vardažodiniu (dažniausiai daiktavardiniu)
antruoju dėmeniu. Tai dūriniai, kurių paprastai kirčiuojamas vienas iš dėmenų
arba jungiamasis balsis -a-. Pastovų pirmojo dėmens ar jungiamojo balsio -a- kirtį
linkę gauti tiesioginės ar retai perkeltinės metaforinės reikšmės žodžiai, beveik
išimtinai daiktavardžiai (pirmasis dėmuo dažniausiai perima pamatinio žodžio
kirtį ir priegaidę), pvz.: vỹnuogė (plg. vỹnas), mẽdvilnė (plg. mẽdis), mãžvaikis, -ė
(plg. mãžas, -à), mólžemis (plg. mólis), rañkpinigiai (plg. rañką, rankà), saváitraštis
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(plg. saváitė), trẽčdalis (plg. trẽčias, -ià), valgiãraštis; dvšakas, -a, dvšakis, -ė (plg.
dv). Plg. tokios pat sandaros tikrinius žodžius, pvz.: Báltupiai, Lepkalnis (Vilniaus
mst. d.), Pùskunigis (avd.), Raudóndvaris (k.).
Kilnojamasis antrojo dėmens kirtis (2-oji kirčiuotė; priešpaskutinis skiemuo
tvirtagalis arba trumpas) būdingas perkeltinės metoniminės reikšmės, vadinamiesiems posesyviniams dūriniams, kurie dažniau vartojami būdvardiškai, pvz.: atlėpaũsis, -ė (plg. aũsį, auss), aukštakunis, -ė (plg. kunas), ilgaplaũkis, -ė (plg. pláukas, įvykusi cirkumfleksinė metatonija), ilgaliežùvis, -ė (plg. liežùvis), kairiarañkis,
-ė (plg. rañką, rankà), kupranugãris (plg. nùgara, įvykusi kirčio vietos kaita).
Esti dūrinių, kurių tiesioginė reikšmė nuo perkeltinės metoniminės skiriama tik kirčiu arba kirčiu ir jungiamojo balsio buvimu ar nebuvimu, plg.: dešitmetis ‚dešimties metų laikotarpis‘ ir dešimtmẽtis, -ė ‚dešimties metų, trunkantis, -i dešimt metų‘, šventãdienis ‚šventa (poilsio) diena‘ ir šventadiẽnis, -ė ‚šventai
dienai skirtas, -a‘. Pateiktų porų pirmieji nariai, vartojami tiesiogine reikšme, yra
daiktavardžiai, o antrieji, perkeltinės reikšmės, – būdvardžiai.
Daiktavardžių ir būdvardžių skyrimas kirčiu taip pat pažįstamas ir dūriniams, kurie vartojami tik perkeltine metonimine reikšme ir kurių pirmasis dėmuo paprastai yra skaitvardinis, plg.:
dvratis 1 ‚tokia susisiekimo priemonė‘ ir dvirãtis, -ė 2 ‚su dviem ratais‘;
penkiãkampis 1 ‚penkių kampų figūra‘ ir penkiakapis, -ė 2 ‚su penkiais kampais‘;
trspalvė 1 ‚trijų spalvų vėliava‘ ir trispavis, -ė 2 ‚kuris, -i trijų spalvų‘;
trtaškis 1 ‚trijų taškų vertės krepšinio metimas‘ ir tritãškis, -ė 2 ‚vertinamas
trimis taškais‘.
Kirčiavimo atžvilgiu tokie dariniai nėra vieniši, turi paralelių tarp priešdėlių vedinių, plg.: dvbalsis 1 ‚diftongas‘ ir prebalsis 1, ãtbalsis 1; dvibasis, -ė 2
‚dviejų balsų‘ ir bebasis, -ė 2 ‚kas neturi balso‘.
Veiksmažodinį antrąjį dėmenį bk. turi maždaug ketvirtadalis sudurtinių
daiktavardžių. Jų kirčiavimas gana glaudžiai susijęs su darybos reikšme. Didžiausią grupę čia sudaro dūriniai, artimi veikėjus bei veiksmažodinės ypatybės turėtojus žymintiems vediniams ir išsiskiriantys kilnojamu iš galūnės į pirmąjį dėmenį
kirčiu (šio dėmens priegaidė paprastai perimama iš pamatinio kamieno), pvz.:
knygnešỹs, -–knỹgnešį, -ę 3b (plg. knỹgą, knygà), stogdengỹs, -–stógdengį, -ę 3a (plg.
stógas), ūkvedỹs, -–kvedį, -ę 3a (plg. kis), žiemkenčia–žiẽmkenčius 3b (plg. žiẽmą,
žiemà) 41. Jeigu šio tipo dūriniai turi jungiamąjį balsį -a-, bk. nuosekliai teikiamos
gretybės su kilnojamu pradinio dėmens ir jungiamojo balsio kirčiu, pvz.: aiškiaregỹs, -–áiškiaregį, -ę 34a ‖ aiškiãregį, -ę 3b (plg. áiškus, -i), ugniagesỹs, -–ùgniagesį,
-ę 34b ‖ ugniãgesį, -ę 3b (plg. ùgnį, ugns). Dviskiemeniame pirmajame dėmenyje gali vykti kirčio vietos kaita, tokiais atvejais irgi kirčiuojama dvejopai, pvz.:
akmenskaldỹs, -ė–ãkmenskaldį, -ę 34b ‖ akménskaldį, -ę 3a (plg. ãkmenį, akmuõ),
plačiau apie prozodines kaitas žr. toliau.
Aptartoji kilnojamojo kirčio paradigma laikytina savitu veiksmažodinių
dūrinių bruožu, retkarčiais aptinkamu ir dūriniuose su vardažodiniu antruoju
dėmeniu, pvz.: aukštupỹs–áukštupį 3a (plg. áukštas, -à), mėsgalỹs–msgalį 3b (plg.
msą, mėsà), taip pat tikriniuose žodžiuose, pvz.: Skaistgirỹs–Skáistgirį 3a (mstl.),
Taurupỹs–Taũrupį 3b (ež.). Tiesa, pasitaiko ir išimčių – veiksmažodinių dūrinių,
•   
•   
•   
•   

41

Kilnojamąjį kirtį gauna ir vienas kitas kitokios reikšmės bei galūnės dūrinys su antruoju veiksmažodiniu dėmeniu, pvz.: aũskaras, labdarà–lãbdarą, kãspinas (3b).

114

II • VARDAŽODŽIŲ KIRČIAVIMAS

kurių pastoviai kirčiuojamas pirmasis dėmuo arba jungiamasis balsis -a-. Tai daugiausia gyvių bei augalų pavadinimai; pvz.: mẽdgraužis, mùsmirė, šilkãverpis (1).
Pastovus pirmojo dėmens arba jungiamojo balsio -a- kirtis įprastas aptariamojo tipo sudurtiniams daiktavardžiams, kurie žymi įrankius, mašinas, šiaip
priemones ar savo reikšme primena veiksmažodžių abstraktus ir pan.: bùlviakasė
‖ bulviãkasė 1 ‚bulvių kasamoji mašina‘, bùlviakasis ‖ bulviãkasis 1 ‚bulvių kasimo
metas‘, šienãpjovė 1 ‚mašina šienui pjauti‘, lakrodis 1, lovãtiesė 1 ‚marška lovai užtiesti‘, mėšlãvežis 1 ‚mėšlo vežimo darbų laikas‘, šrdgėla 1 ‚sielvartas, liūdesys‘ ir
t. t. Šitaip dažniausiai kirčiuojami ir reti veiksmažodiniai sudurtiniai būdvardžiai,
labai linkę daiktavardėti, pvz., dúonriekis, -ė ‚skirtas duonai riekti‘. Šie dūriniai
kirčiavimo pobūdžiu artimi tiesioginės reikšmės sudurtiniams daiktavardžiams su
vardažodiniu antruoju dėmeniu, pvz.: dúonkubilis, ugniãvietė, lakraštis, pievãgrybis.
Moterų vardai su galūne -a, kurių antrasis dėmuo dažnai yra veiksmažodinės kilmės, linkstami kirčiuoti dvejopai – nepastoviai (pagal 3a, 3b kirčiuotę) ir
pastoviai pirmajame dėmenyje (1-oji kirčiuotė), pvz.: Rimvydà–Rmvydą 3a ‖ Rmvyda 1, Gražvydà–Grãžvydą 3b ‖ Grãžvyda 1, Tautvydà–Taũtvydą 3b ‖ Taũtvyda 1.
Kilnojamasis antrojo dėmens kirtis tarp veiksmažodinių dūrinių yra retas,
pvz.: mažakabis, -ė ‚kas mažai kalba‘, visagãlis, -ė (2). Dar retesni dūriniai, kurių
antrasis veiksmažodinis dėmuo kirčiuojamas pastoviai, pvz.: pelda; rugsjis, rugpjtis; rugiapjtė, šienapjtė (1). Taip pat plg. dūrinių kilmės asmenvardžius Jogáila,
Mingáilė ir kt.
Dūrinių kirčiavimui svarbūs ne tik minėti semantiniai bei gramatiniai
veiksniai, bet ir prozodinės kaitos (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Prozodinės kaitos dūriniuose
Dūriniai

Kirčiuojama

Vyksta
Nevyksta

lepžiedis : lepa
rañkraštis : rañką
vjamatis : vjas
perknsargis : perknas
malnsparnis : malnas
dúonriekis, -ė : dúona
mašnraštis : mašną

Vyksta

asménvardis : ãsmenį
stubùrkaulis : stùburas
vandéntiekis : vándenį
vasárnamis : vãsara

Nevyksta

Prozodinės kaitos
Prozodinės kaitos

Kilnojamojo kirčio

Pastoviojo kirčio

1 dėmuo

Jung. balsis

2 dėmuo

akmirksnis
dailýraštis
saullydis
galvgalis
vidùdienis
vasaróšiltis, -ė
varnãlizdis

akmenskaldỹs,
akménskaldį : ãkmenį

juodadabis, -ė : dárbas
šleivakõjis, -ė : kója
kupranugãris : nùgara
ilgauodẽgis, -ė : úodegą

stogdengỹs 3a
šienpjovỹs 3b
laiškanešỹs 34a ‖ 3b
angliakasỹs 34b ‖ 3b
aukštupỹs 3a
plytgalỹs 3b

baltarañkis, -ė : rañką
ožkabazdis : bazdą
ilgaliežùvis, -ė : liežùvis
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Iki šiol plačiau rašyta tik apie cirkumfleksinę metatoniją dūrinių antrajame
dėmenyje: bendradabis, -ė (plg. dárbas), klumpakõjis (plg. kója) ir t. t. Dviskiemenį
kirčiuotą kamieną turintiems šio tipo dūriniams būdingas kirčio pasislinkimas į
priešpaskutinį skiemenį (t. y. antrojo dėmens galinį skiemenį, esantį prieš galūnę),
pvz.: dviašmẽnis, -ė (plg. ãšmenys), kupranugãris (plg. nùgara), bendrapavadis, -ė
(plg. pãvardę, pavard), gėlavandẽnis, -ė (plg. vándenį, vanduõ), minkštavidùris, -ė
(plg. vdurį, vidurỹs).
Kirčiavimu šie žodžiai niekuo nesiskiria nuo tos pačios struktūros dūrinių
be kirčio vietos kaitos (pvz.: ilgaliežùvis, -ė, plg. liežùvis; taip pat silpnasveikãtis,
-ė, žaliakepùris, -ė) ir nuo priešdėlio be- bei galūnių ar priebalsinių priesagų vedinių, padarytų iš daugiaskiemenių pamatinių žodžių, pvz.: beuodẽgis, -ė (⇦ úodegą, uodegà), vasãris, -ė (⇦ vãsara), vidukis (⇦ vdurį, vidurỹs). Šiuose dariniuose
vykstančios prozodinės kaitos susijusios su priešpaskutinio skiemens kirčiavimu
ir tvirtagale jo priegaide ar trumpu balsiu.
Kirčio vietos kaita būdinga ir dūriniams, kurie turi kirčiuotą pirmąjį
dviskiemenį dėmenį, pvz.: akménligė (plg. ãkmenį, akmuõ), asménvardis (plg. ãsmenį, asmuõ), milžnkapis (plg. mižinas), nugárkaulis (plg. nùgara), svetmžodis (plg.
svẽtimas, -à), vandénsvydis (plg. vándenį, vanduõ), vasárvietė (plg. vãsara). Šiuo
atveju kirtis perkeliamas į pirmojo dėmens galą prie dėmenų sandūros – paprastai
į trečiąjį nuo galo skiemenį, kur susidaro samplaikinis tvirtapradis dvigarsis (žr.
10 s c hem ą ). Bk. teikiamas vienas kitas šios struktūros dūrinys be kirčio vietos
kaitos (pvz., põpierdėžė) arba akcentinių gretybių, pvz., põpiergalis ‖ popergalis).
10 s c hem a . Prozodinės kaitos dūriniuose
Dūriniai

Kirčiuojamas
I dėmuo

Pastoviojo kirčio
Kilnojamojo kirčio

II dėmuo
dėmenų sandūra
´→~

Kirčio įsitvirtinimui pirmojo dviskiemenio dėmens gale bei kirčiuoto
skiemens tvirtapradei priegaidei, matyt, turi įtakos tokios pat struktūros dūriniai be kirčio vietos kaitos, pirmajame dėmenyje gaunantys tvirtapradį samplaikinį dvigarsį, pvz.: kišénpinigiai (plg. kišẽnė), piprmalė (plg. pipras), šlapmtakis
(plg. šlapmas).
Dūrinio pirmasis dėmuo tvirtapradę priegaidę gauna ir tada, kai samplaikinis
dvigarsis susidaro vienskiemenėje šaknyje, kuri paprastai sutampa su trečiuoju nuo
galo skiemeniu: gárlaivis 1 (plg. gãras), karžygỹs, -–káržygį, -ę 3a (plg. kãras), žémkasė
1 (plg. žẽmė), žémdirbį, -ę (žemdirbỹs, -) 3a ir t. t. Taigi tvirtapradė priegaidė yra svarbi
dūrinių trečiojo nuo galo skiemens savybė. Primintina, kad tvirtapradžiai yra ir visi
prigimtinio ilgumo jungiamieji balsiai – irgi dažniausiai trečiasis nuo galo skiemuo.
Į svarbiausias dūrinių prozodines savybes – kirčio slinktį prie dėmenų sandūros
bei tvirtapradę kirčiuoto skiemens priegaidę – reikia atsižvelgti vertinant palyginti
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neseniai šnekamojoje kalboje išplitusią naujovišką kilnojamąją paradigmą, kur keturskiemenių ir ilgesnių sudurtinių daiktavardžių kirtis šokinėja iš galūnės į skiemenį, esantį prieš dėmenų sandūrą, pvz.: akmentašỹs, -–akméntašį, -ę; kaminkrėtỹs,
-–kamnkrėtį, -ę; nuodėmklausỹs–nuodmklausį (tradicinis kirčiavimas ir ankstesnė
norma pripažino tik ãkmentašį, -ę; kãminkrėtį, -ę; núodėmklausį, ir dabar laikomus pagrindiniais variantais). Toks kilnojamasis kirtis, kurį bendrinei kalbai pirmąkart nuosekliai įteisino LKTŽ (1985), o vėliau ir DŽ3 (1993), gerai dera prie pastovaus kirčio,
išryškinančio pirmojo dėmens galinį skiemenį, plg.: akménskaldį (akmenskaldỹs) 3a ir
akménligė 1, kamnkrėtį (kaminkrėtỹs) 3a ir kamnšluostė 1.
Kirčiuotas trečiasis nuo galo skiemuo, sutampantis su dėmenų sandūra, būdingas ir pastovaus kirčio dūriniams, turintiems jungiamąjį balsį -a-, kuris vienu
skiemeniu tarsi pailgina pirmąjį dėmenį, sudarydamas sąlygas kirčio perkėlimui, pvz.:
bulviãkasis, cukrãligė, rugiãgėlė, sidabrãžolė, vėjãraupiai. Tokį kirčiavimą, bk. teikiamą
kaip gretybę šalia pastovaus pirmojo dėmens kirčio, be abejo, skatina dūriniai su kirčiuotais jungiamaisiais balsiais, pvz.: saulkaita, šikšnósparnis, ugnkalnis.
Tas pats polinkis – kirčiuotas jungiamasis balsis -a- – šnekamojoje kalboje būdingas ir dūriniams, kurių kirtis pagal tradicinę normą kilnojamas iš galūnės į pirmąjį
dėmenį, pvz.: angliãkasį, -ę–angliakasỹs, - 3b, jaunãvedį, -ę–jaunavedỹs, - 3b. Šitokį kirčiavimą, kaip sakyta, gretybės statusu kodifikavo LKTŽ ir DŽ3, pvz.: dešragalỹs–dẽšragalį 34b ‖ dešrãgalį 3b; taip pat krósniakurį 34a ‖ krosniãkurį 3b, pktadarį 34b ‖ piktãdarį 3b.
Tipas su kirčio kilnojimu iš galinio į trečiąjį nuo galo skiemenį, įprastas triskiemeniams trečiosios kirčiuotės dūriniams (pvz.: darbdavỹs–dárbdavį 3a, knygnešỹs–
knỹgnešį 3b), kaip matyti, įsigali ir daugiau skiemenų turinčiuose sudurtiniuose
daiktavardžiuose be kirčiuotų jungiamųjų balsių, pvz.: barzdaskutỹs–barzdãskutį, geradarỹs–gerãdarį, akmentašỹs–akméntašį. Trečiasis nuo galo skiemuo dažniausiai kirčiuojamas ir pastovaus kirčio tiesioginės reikšmės dūriniuose. Tačiau svarbiausia čia
yra tai, kad šis skiemuo atitinka arba dėmenų sandūros elementą – jungiamąjį balsį,
arba pirmojo dėmens skiemenį, esantį tiesiai prieš nulinę sandūrą. Vadinasi, tiesioginės reikšmės dūrinių kirčio vieta yra susijusi su dėmenų sandūra – ir materialiai
išreikšta, ir nuline. Dūriniai šiuo atžvilgiu labai primena vedinius, kurių kirčiavimą
lemia afiksų, paprastai – darybos formantų, akcentinės savybės. Tik vedinių grupėje
šis dėsningumas yra akivaizdesnis, ne tiek supintas su semantiniais bei gramatiniais
žodžio ypatumais, kaip tai būdinga dūriniams.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1. Kokios akcentinės savybės būdingos dūrinių jungiamiesiems balsiams?
2. Kuriomis kirčiuotėmis kirčiuojami dūriniai, turintys vardažodinį 2-ąjį

dėmenį?
Nuo ko priklauso žodžio kirčiuotės pasirinkimas?
3. Kokios sandaros ir reikšmės dūriniai linkę gauti pastovų 1-ojo dėmens ar jungiamojo
balsio -a- kirtį? Kaip juose reiškiasi metatonija?
4. Kokios sandaros ir reikšmės dūriniams paprastai būdingas 2-ojo dėmens kirtis?
5. Kiek bk. išplitęs sudurtinių daiktavardžių ir būdvardžių skyrimas kirčiu?
6. Kokios sandaros ir reikšmės dūriniai paprastai kirčiuojami 3-iąja kirčiuote?
Kurie šios kirčiuotės variantai įteisinti kaip norminiai?
7. Kokių žinote dūrinių, kurie gauna pastovų antrojo dėmens kirtį?
8. Kokios prozodinės kaitos būdingos dūrinių pirmajam dėmeniui?
9. Kokios prozodinės kaitos būdingos dūrinių antrajam dėmeniui?
10. Nustatykite, pagal kurią kirčiuotę kirčiuojate šiuos dūrinius: poliakalė, arbatpinigiai, šaltalankis, obuolmušis,
-ė, balsadėžė, šiaudagalys, darbdavys, -ė, baltmiškis, popierdėžė. Siedami kirčiavimą su žodžių daryba
atkreipkite dėmesį į galimas prozodines kaitas. Pasitikrinkite, ar jūsų kirčiavimas atitinka bk. normą.
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2.2.7. Įvardžiuotinės ir sangrąžinės formos
LITERATŪRA
•    Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių kalbos akcento- •    Skardžius P. Lietuvių kalbos kirčiavimas, p. 66-67, 70.
logijos pagrindai, p. 94–96.
•    Stundžia B. Įvardžiuotinių formų kirčiavimo nor•    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, 2002,
mos ir realiosios vartosenos pamokos. Gimtoji kalp. 79–81, 93; 1978, p. 60–62, 70.

ba, 2011, sąs. 4, p. 8–12.

nės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, p. 197–199,
204, 210.

mas, p. 58, 83–86, 107, 115.

•    Mikulėnienė D., A. Pakerys, B. Stundžia. Bendri- •    Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavi-

Vienų įvardžiuotinių vardažodžių kirtis yra pastovus, kitų – kilnojamas (kirčiuotė kaip nors nežymima), nelygu paprastųjų formų kamieno akcentinė vertė. Iš stipriojo
kamieno, arba 1-osios kirčiuotės, žodžių padarytos įvardžiuotinės formos kirčiuojamos
pastoviai, išlaikant paprastosios (neįvardžiuotinės) formos kirčio vietą ir priegaidę, pvz.:
aukščiáusias, -ia 1 ⇨ aukščiáusiasis, -ioji,
dañgiškas, -a 1 ⇨ dañgiškasis, oji,
kalvótas, -a 1 ⇨ kalvótasis, -oji;
vienúoliktas, -a 1 ⇨ vienúoliktasis, -oji.
Kilnojamuoju kirčiu, arba nepastoviai, išlaikant paprastosios formos kamieno
priegaidę, kirčiuojami tie įvardžiuotiniai vardažodžiai, kurių paprastoji forma yra
silpnojo kamieno, o žodis – 3-iosios ar 4-osios kirčiuotės. Jų kirtis kaitant šokinėja
iš skiemens, esančio prieš įvardinį dėmenį, į trečiąjį ar tolesnį nuo galo skiemenį –
nelygu žodžio ilgis (panašiai kaip paprastųjų formų – iš galinio į priešpaskutinį ar
tolesnį nuo galo skiemenį), pvz.:
•   
•   
•   
•   

•    brangùsis, brangióji–brangiãjame, brangiõjoje–brángųjį, brángiąją (plg.: brangùs, -–

brangiamè, -iojè–brángų, brángią 3);

•    penktàsis, -óji–penktãjame, -õjoje–peñktąjį, -ąją (plg.: peñktas, -à–penktamè, -ojè–

peñktą 4);

•    manàsis, -óji–manãjame, -õjoje–mãnąjį, -ąją (plg.: mãnas, -à–manamè, -ojè–mãną 4);
•    ištikimàsis, -óji–ištikimãjame, -õjoje–štikimąjį, -ąją (plg. štikimas, -à–ištikimamè,

-ojè–štikimą 34b).
Prieš įvardinį dėmenį esantis skiemuo atitinka paprastosios formos vienskiemenę galūnę, arba dviskiemenės galūnės pirmąjį skiemenį, plg.: aukšt-jų ir aukšt,
aukštèsnį-jį ir aukštèsnį, aukštõjoje ir aukštojè, aukštuõsiuose ir aukštuosè.
Prieš įvardinį dėmenį esantis skiemuo kirčiuojamas tada, kai paprastosios formos
galūnė yra kirčiuota arba trumpa vienskiemenė. Jeigu ta galūnė yra tvirtagalė ar dviskiemenė su kirčiuotu galiniu balsiu, prieš įvardinį dėmenį esantis skiemuo gauna tvirtagalę
priegaidę, plg. būdvardžių báltas, -à, gražùs, - ir kairỹs, - įvardžiuotines formas:
•   
•   
•   
•   
•   
•   

118

balt ir baltjų, graži ir gražijų, kairi ir kairijų;
baltas ir baltasiais, gražias ir gražiasiais, kairias ir kairiasiais;
baltõs ir baltõsios; gražiõs ir gražiõsios; kairiõs ir kairiõsios;
baltamè ir baltãjame; gražiamè ir gražiãjame; kairiamè ir kairiãjame;
baltojè ir baltõjoje; gražiojè ir gražiõjoje; kairiojè ir kairiõjoje;
baltuosè ir baltuõsiuose; gražiuosè ir gražiuõsiuose; kairiuosè ir kairiuõsiuose;
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•    baltosè ir baltõsiose; gražiosè ir gražiõsiose; kairiosè ir kairiõsiose;
•    baltoms ir baltõsiomis; gražioms ir gražiõsiomis; kairioms ir kairiõsiomis;

Tvirtapradę ar trumpą vienskiemenės paprastosios formos galūnę atitinka
tvirtapradis prieš įvardinį dėmenį esantis skiemuo, plg.:
•    baltám, gražiám, kairiám ir baltájam, gražiájam, kairiájam;
•    baltems, baltóms ir baltesiems, baltósioms; gražems, gražióms ir gražesiems, gražió-

sioms; kairems, kairióms ir kairesiems, kairiósioms;

•    baltà ir baltóji; graž ir gražióji; did ir didžióji; taip pat kair ir kairióji;
•    báltu, bálta ir baltúoju, -ja; gerù, gerà ir gerúoju, -ja; kairiù, kairià ir kairiúoju, -ija;
•    báltus, báltas ir baltúosius, -sias; gerùs, geràs ir gerúosius, -sias; kairiùs, kairiàs ir

kairiúosius, -isias;

•    balt ir balteji, ger ir gereji, kair ir kaireji, taip pat grãžūs ir gražeji;
•    štikimu, -a ir ištikimúoju, -ja;
•    štikimus, -as ir ištikimúosius, -sias.

Išimtis – vyriškosios giminės vns. vardininkas, kurio priešpaskutinis skiemuo turi trumpus kirčiuotus balsius -à-, -ù- arba tvirtagalį -ỹ-, plg.: báltas, gẽras
ir baltàsis, geràsis; áiškus, gražùs ir aiškùsis, gražùsis; didèsnis ir didesnỹsis. Taigi
trumpàs vienskiemenès paprastųjų formų galūnes, išskyrus vyriškosios giminės
vns. vardininko, atitinka įvardžiuotinių formų tvirtapradžiai -úo-, -e- (vyr. giminė) arba -ó-, -- (mot. giminė) 42.
Atkreiptinas dėmesys, kad silpnõsios galūnės -as (vyr. gim. vns. vard.) balsis -a- įvardžiuotinėje formoje tampa kirčiuotas (plg. gẽras ir geràsis, štikimas ir ištikimàsis). Kaip rodo šnekamosios bendrinės kalbos stebėjimai, kilnojamasis įvardžiuotinių žodžių kirtis linkęs išstumti pastovųjį. Daugelis kirčiuoja dangiškàsis,
dangiškájam–dañgiškąjį; dangiškóji, dangiškõsios–dañgiškąją; išmintingàsis, išmintingájam–išmintngąjį ir t. t. Kilnojamojo kirčio plitimą įvardžiuotinių formų klasėje
turbūt daugiausia lemia tai, kad toks kirčiavimas būdingas visoms iš dviskiemenių
žodžių padarytoms atitinkamoms formoms ir daugeliui įvardžiuotinių formų, pamatuotų nepastovaus kirčio daugiaskiemenėmis paprastosiomis formomis, taigi
pagal baltàsis, -òji, rudàsis, -óji ir pan. imama kirčiuoti ir geltonàsis, -óji ir pan.;
pagal laukiamàsis, -óji, miegamàsis, -óji ir pan. (⇦ láukiamas, -à 3a, miẽgamas, -à
3b) – ir valgomàsis, -óji, valgomàsis–válgomąjį ir pan.; pagal kuliamóji, pjaunamóji
ir pan. (⇦ kùliamas, -à 3b, pjáunamas, -à 3a) – ir barstomóji–bastomąją ‚barstymo
padargas‘, valomóji–vãlomąją ‚valymo padargas‘.
Atsižvelgiant į įvardžiuotinių formų kirčiavimo polinkius ir kilnojamojo
kirčio plitimą šnekamojoje kalboje, kai kurios būdvardžių, skaitvardžių ir esamojo
laiko dalyvių įvardžiuotinės formos, padarytos iš pastovaus kirčio paprastųjų formų, 2011 m. VLKK rekomendacijoje (http://vlkk.lt/lit/97208) teikiamos kirčiuoti
dvejopai – pastoviai arba kilnojamuoju kirčiu.
Dvejopas kirčiavimas pirmiausia teikiamas įvardžiuotiniams būdvardžiams, padarytiems iš darių priesagų -ingas, -a ir -iškas, -a vedinių, ir kelintiniams
skaitvardžiams (dėl dalyvių žr. p. 151 t.), pvz.: laimngasis, -oji (⇦ laimngas, -a 1)
ǁ laimingàsis, - óji, vns. gal. laimngąjį, -ąją; draũgiškasis, -oji (⇦ draũgiškas, -a 1) ǁ
42

Šį atitikimą lengva paaiškinti istoriškai: tos galūnės kažkada yra buvusios tvirtapradės (akūtinės), o jų
sutrumpėjimą nustatė vokiečių kalbininkas Augustas Leskynas (Leskien). Prie paprastosios formos
priaugus įvardiniam enklitikui, kirčiuotas skiemuo nebebuvo galinis, tad ir netrumpėjo, išlaikė tvirtapradę priegaidę (akūtą), plg. gerà (< *ger) ir geró-ji, gerù (< *gerúo) ir gerúo-ju.
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draugiškàsis, - óji, vns. gal. draũgiškąjį, -ąją; vienúoliktasis, -oji (⇦ vienúoliktas, -a 1)
ǁ vienuoliktàsis, -óji (vns. gal. vienúoliktąjį, -ąją)... devynióliktasis, -oji (⇦ devynióliktas,
-a 1) ǁ devynioliktàsis, -óji (vns. gal. devynióliktąjį, -ąją); tkstantasis, -oji (⇦ tkstantas, -a 1) ǁ tūkstantàsis, óji (vns. gal. tkstantąjį, -ąją). Čia pritampa ir įvardis kelióliktasis, -oji (⇦ kelióliktas, -a 1) ǁ kelioliktàsis, -óji, vns. gal. kelióliktąjį, -ąją.
KILNOJAMOJO KIRČIO PARADIGMŲ PAVYZDŽIAI
Vienaskaita
V. Š. baltàsis, -óji

vyresnỹsis, -ióji

puikùsis, - ióji

tavàsis, - óji

K.

báltojo, -õsios

vyrèsniojo, -iõsios

pukiojo, -iõsios

tãvojo, -õsios

N.

baltájam, báltajai

vyresniájam, vyrèsniajai

puikiájam, pukiajai

tavájam, tãvajai

G.

báltąjį, -ąją

vyrèsnįjį, -iąją

pukųjį, -iąją

tãvąjį, -ąją

Įn.

baltúoju, -ja

vyresniúoju, -ija

puikiúoju, -ija

tavúoju, -ja

Vt.

baltãjame, -õjoje

vyresniãjame, -iõjoje

puikiãjame, -iõjoje

tavãjame, -õjoje

Daugiskaita
V. Š. balteji, báltosios

vyresneji, vyrèsniosios

puikeji, pukiosios

taveji, tãvosios

K.

baltjų

vyresnijų

puikijų

tavjų

N.

baltesiems, -ósioms

vyresnesiems, -iósioms puikesiems, -iósioms

tavesiems, -ósioms

G.

baltúosius, -sias

vyresniúosius, -isias

tavúosius, -sias

Įn.

baltasiais, -õsiomis

vyresniasiais, -iõsiomis puikiasiais, -iõsiomis

Vt.

baltuõsiuose, -õsiose vyresniuõsiuose, -iõsiose puikiuõsiuose, -iõsiose

puikiúosius, -isias

tavasiais, -õsiomis
tavuõsiuose, -õsiose

Pa s t aba . Šnekamojoje kalboje įvardžiuotinių vardažodžių moteriškosios
giminės vns. naudininkas neretai pasakomas su priešpaskutinio skiemens kirčiu,
t. y. baltájai, vyresniájai, pirmájai, manájai ir t. t. Toks variantas turbūt plinta dėl
netaisyklingai kirčiuojamos paprastosios formos: baltái, vyresnéi, pirmái43 ir t. t.
(šios galūninio kirčio formos pažįstamos kai kurioms tarmėms, pavyzdžiui, vakarų aukštaičiams kauniškiams). Tam tikrą reikšmę čia turi ir vyriškosios giminės
analogija (baltám, vyresniám ir t. t.).
Vardažodžio formų sangrąžos afiksas -s(i) kirčiavimui įtakos nedaro, taigi
išlaikoma paprastųjų formų kirčio vieta ir priegaidė, tik 2-osios kirčiuotės daiktavardžiai tampa pastovaus kirčio žodžiais (kirtis niekada nenušoka į galūnę, žr.
antrą pavyzdį), pvz.:
•    ródymas 1 ⇦ ródymasis, ródymosi, ródymuisi, ródymąsi, ródymusi, ródymesi, ródymaisi, ródymųsi (kiti linksniai nevartojami);
•    traukmas 2 ⇨ traukmasis, -osi, -uisi, -ąsi, -usi, -esi, -aisi, -ųsi (plg traukimù, -è ir
traukmusi, -esi);
•    paródymas 1 ⇨ pasiródymas, -o, -ui, -ą, -u, -e; pasiródymai, -ų, -ams, -us, -ais, -uose.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1. Kokie yra ir nuo ko priklauso įvardžiuotinių vardažodžių kirčiavimo tipai? Pateikite pavyzdžių.
2. Kada prieš įvardinį dėmenį esantis ilgasis skiemuo yra tvirtapradis, o kada – tvirtagalis?

Pateikite pavyzdžių.
Padarykite, išlinksniuokite ir sukirčiuokite šių vardažodžių įvardžiuotines formas:
ãpskritas, -à, mandagùs, -, dėmtas, -a, sãvas, -à, dvýliktas, -a.
4. Kaip akcentiškai traktuotinas sangrąžos afiksas -s(i)?
3.

43

Norminis kirčiavimas: báltai, vyrèsnei, prmai.

120

II • VARDAŽODŽIŲ KIRČIAVIMAS

2.3. SVETIMŽODŽIŲ KIRČIAVIMAS
LITERATŪRA
•    Kuzavinis K. Tarptautinių žodžių kirčio vietos •    Pakerys A. Tarptautinių žodžių kirčiavimas. Kaudėsningumas. Mūsų kalba, 1971, sąs. 5, p. 11–22.

nas, 1991.

logijos pagrindai, p. 82–88.

sistema, p. 49–53.

p. 63–67; 1978, p. 48–51.

mas, p. 59–69.

•    Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių kalbos akcento- •    Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo
•    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, 2002, •    Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavi-

Didžiąją dalį daugiaskiemenių svetimžodžių sudaro vadinamieji tarptautiniai žodžiai (internacionalizmai, naujieji svetimžodžiai), kuriems būdingi stiprieji kamienai ir paprastesnis kirčiavimas, nusakomas keliomis nesudėtingomis taisyklėmis. Viena iš jų tokia: žodžius su tuo pačiu baigmeniu (ar priesaga)
linkstama kirčiuoti vienodai, nepaisant skiemenų skaičiaus, kamieno morfeminio, neretai ir darybinio skaidumo, plg.: doktorántas ir interes-ántas, kultūrà ir
doktorant-ūrà, literat-ūrà; ãrija, avãrija ir kulinãr-ija, veterinãr-ija, bet: student-ijà,
tiron-ijà (šiedu yra kuopinės reikšmės vediniai, kurių pasidaroma ir iš savųjų
žodžių: lap-ijà, žmon-ijà ir t. t.). Taisyklė patogi mokantis kirčiuoti, pvz.: jeigu
kirčiuojame kvartètas, tai ir biudžètas, komitètas, neutralitètas…; jeigu – kuròrtas,
tai ir ekspòrtas, transpòrtas ir t. t.
Daugiaskiemenių svetimžodžių kirčio vietą ir kirčiavimo pobūdį paprastai lemia baigmenų ar priesagų akcentinės savybės ir kalbos dalis. Daugiausia
žodžių turi baigmenis ar priesagas su kirčiuotu priešpaskutiniu skiemeniu, ypač
tvirtagaliu arba trumpu. Tokie daiktavardžiai ir reti skaitvardžiai kirčiuojami
2-ąja kirčiuote, taigi tam tikruose linksniuose kirtis nušoka į žodžio galą pagal
priešpaskutinio skiemens dėsnį, pvz.: vns. vard. kultūrà, satyrà, tribūnà ir t. t.;
vns. įn. (su) kultūrà…, kolektyvù, parlamentù, milijonù ir t. t.; vns. vt. kolektyvè,
parlamentè, milijonè ir t. t.; dgs. gal. satyràs, tribūnàs; kolektyvùs, parlamentùs,
milijonùs ir t. t. Daugiaskiemeniams svetimiesiems būdvardžiams su priešpaskutiniu tvirtagaliu ar trumpuoju skiemeniu paprastai būdingos priesagos ar baigmenys -alùs, - bei -yvùs, - ir 4-oji kirčiuotė, pvz.: muzikalùs, -, natūralùs, -;
agresyvùs, -, subjektyvùs, -. Tad kirčiuojame muzikãlų, -ią, agresỹvų, -ią ir pan.
Toliau išvardijami produktyvesni daiktavardžių baigmenys ar priesagos su
kirčiuotu tvirtagaliu ir trumpuoju skiemeniu (žodžiai 2-osios kirčiuotės; pateikiant medžiagą daugiausia remiamasi Antano Pakerio duomenimis). Iliustraciniai pavyzdžiai užrašomi vienaskaitos vardininku, o vieno kito žodžio, kuriam
įprasta daugiskaitinė forma, duodamas dgs. vardininkas. Kai kurie išvardytuosius baigmenis ar priesagas turintys žodžiai kirčiuojami ir tolimesniame nuo
galo skiemenyje ir paprastai gauna 1-ąją kirčiuotę (būdingesnių pavyzdžių,
įskaitant ir akcentines gretybes, duodama skliausteliuose).
•   
•   
•   
•   
•   

-adà (vns. gal. -ãdą): blokadà, estradà, olimpiadà; Kanadà (mst.)...;
-ãdas: fasãdas, šokoladas; Bagdãdas (mst.)...;
-ãfas (-ė): fotogrãfas, -ė, biogrãfas, -ė, paragrãfas, kenotãfas...;
-ãkas (-ė): barãkas, konjãkas, maniãkas, -ė; Irãkas (valst.), Spartãkas (avd.)...;
-ãlas (-ė): kvartãlas, sandãlai, signãlas, vandãlas, -ė; Nepãlas, valst. (bet:
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•   
•   
•   
•   

•   
•   
•   
•   
•   
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máršalas 1);
-ãlė: detãlė, morãlė, spirãlė...;
-amà (vns. gal. -ãmą): programà, reklamà, telegramà; Panamà (valst.)...;
-ãnas (-ė): mangãnas, šampãnas, veterãnas, -ė... (bet: òrganas, štùrmanas, -ė 1);
-ãras (-ė): bulvãras, jaguãras, notãras, -ė; Apolinãras (avd.), Dakãras
(mst.)… (bet: bárbaras 1, rabárbaras 1, kaparas 1; apie dãktaras, -ė žr.
toliau);
-atà (vns. gal. -ãtą): citatà, palatà; Renatà (avd.)...;
-ãtas (-ė): agregãtas, advokãtas, -ė, biurokrãtas, -ė, šachmãtai; Donãtas
(avd.)… (bet: klmatas 1);
-ãžas: bagãžas, garãžas, tirãžas...;
-èktas: defèktas, konspèktas, objèktas…;
-èlė: akvarèlė, karamèlė, paralèlė... Adèlė (avd.)...;
-emà (vns. gal. -èmą): fonemà, morfemà, problemà...;
-enà (vns. gal. -èną): arenà, migrenà, sirenà; Irenà (avd.)...; plg. savųjų
žodžių priesagą -ena (p. 87 t.);
-ènas: fenomènas, džentelmènas, polietilènas; Šopènas, avd. (bet: reñtgenas
1 ‖ rentgènas 2);
-eñtas (-ė): instrumeñtas, parlameñtas, prezideñtas, -ė; Taškeñtas (mst.)…
(bet: pãtentas 1, tãlentas 1, pròcentas 1 ‖ proceñtas 2);
-erà (vns. gal. -èrą): fanerà, karjerà, premjerà; Venerà (sen. Romos deivė;
planeta)... (bet: chòlera 1, kãmera 1);
-èras (-ė): karjèras, premjèras, -ė; Homèras (avd.)...;
-èsas: interèsas, komprèsas, procèsas; Peloponèsas (pss.)… (bet: kãriesas 1,
apie ãdresas žr. toliau);
-ètas: alfabètas, bufètas, kabinètas, portrètas;Anicètas (avd.)… (bet: dèbetas
1, eptetas 1 ‖ epitètas 2); plg. savųjų žodžių priesagą -etas (p. 88);
-ètė: berètė, etikètė, kasètė, krevètės…;
-ètras: centimètras, termomètras, voltmètras... (bet: hegzãmetras 1, parãmetras 1, permetras 1 ‖ perimètras 2...);
-iẽrius, -ė: inžiniẽrius, -ė, kontroliẽrius, -ė, režisiẽrius, -ė…;
-lis: automoblis, kadrlis, ventlis; Emlis (avd.)... (bet: dãktilis 1, pròfilis
1); plg. savųjų žodžių priesagą -ilis (p. 81);
-inà (vns. gal. -ną): kabinà, mašinà, raznos, želatinà; Kristinà (avd.),
Ukrainà (valst.)...;
-nas (-ė): blondnas, -ė, delfnas, jazmnas, kofenas; Albnas (avd.),
Peknas (valst.)... (bet: òrdinas 1, egzãminas 1 ‖ 3b, teminas 1 ‖ 3b); plg.
savųjų žodžių priesagą -inas (p. 91);
-ỹras (-ė): garnỹras, juvelỹras, -ė; Alžỹras (valst.)…;
-stas, -ė: artstas, -ė, formalstas, -ė, specialstas, -ė (bet: bãtistas 1);
-tas: apendictas, bronchtas, limtas; Sigtas (avd.)… (bet: spritas 1);
-ỹvas: aktỹvas, kolektỹvas, negatỹvas…;
-zas: kaprzas, narczas, servzas…;
-zmas: archazmas, klasiczmas, organzmas, realzmas...;
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•    -ògas (-ė): dialògas, ideològas, -ė, katalògas, pedagògas (bet: hèrcogas ‖

hecogas 1)…;

•    -òlis: alkohòlis, gazòlis, monopòlis... (bet: akròpolis 1, sibolis 1);
•    -òpas (-ė): filantròpas, -ė, mikroskòpas...;
•    -òsas: chaòsas, kolòsas, patòsas; Laòsas (valst.)... (bet: kòkosas 1, kòsmo•   
•   
•   
•   

sas 1, slosas 1);
-òzė: diagnòzė, narkòzė, prognòzė...;
-(i)ūrà (vns. gal. -rą): graviūrà, kultūrà, literatūrà...;
-(i)ras: manikiras; Amras (up.), Strasbras (mst.)... (bet: kòntūras 1);
-(i)ùtas (-ė): debiùtas, institùtas, lilipùtas, -ė... (bet: dsputas 1, skòrbutas 1).

Kiek ypatingesni yra keletas baigmenų, turinčių kirčiuotą priešpaskutinio
skiemens -o-, kuris naujųjų svetimžodžių paprastai būna trumpas, senųjų – ilgas
tvirtagalis (žodžių kirčiuotė taip pat 2-oji), pvz.:
•    -òlas (benzòlas, protokòlas…; bet: fùtbolas 1, kùpolas 1) ir -õlas (-ė), pvz.:

generõlas, -ė, kardinõlas, tribunõlas…;

•    -òmas (-ė) (agronòmas, -ė, atòmas, simptòmas…; bet: slãlomas 1) ir

-õmas, pvz.: Abraõmas (avd.), Adõmas (avd.)...;

•    -ònas (telefònas, vagònas …; bet: dèmonas 1, diãkonas 1, bãdmintonas 1) ir

-õnas (-ė), pvz.: kapitõnas, -ė, milijõnas; Marijõnas (avd.)…;
•    -òras (furòras, motòras, teròras; Teodòras (avd.)…; bet: fòsforas 1,
hùmoras 1, tènoras 1) ir -õras, -ė, pvz.: bajõras, -ė, majõras, -ė…;
•    -òtas (-ė) (anekdòtas, despòtas, -ė, kompòtas; Herodòtas (avd.)..., bet: cetnotas 1, ròbotas 1) ir -õtas, pvz.: majestõtas; Ignõtas (avd.)...
Minėtina ir grupelė baigmenų, kuriuos turinčių daiktavardžių yra nedaug,
bet tarp jų pasitaiko aktyviai vartojamų (taip pat gaunančių 2-ąją kirčiuotę):
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   

-jus: licjus, korifjus; Brunjus (valst.)…;
-èksas: komplèksas, reflèksas…;
-èstas: anapèstas, manifèstas; Modèstas (avd.)… (bet: ãsbestas 1);
-èstras: orkèstras, semèstras, trimèstras…;
-èzė: genèzė, hipotèzė…;
-iẽjus: aliẽjus, jubiliẽjus, muziẽjus; Motiẽjus (avd.)…;
-ksas: afksas, prefksas, sufksas... (bet: apeñdiksas 1, kòmiksas 1);
-mas: antonmas, homonmas, sinonmas; Maksmas (avd.)...; plg. savųjų
žodžių priesagą -imas (p. 92);
-yrà (vns. gal. -ỹrą): rapyrà, satyrà...;
-yvà (vns. gal. -ỹvą): iniciatyvà, perspektyvà...;
-òdas: metòdas, periòdas…;
-òfas (-ė): apostròfas, filosòfas, -ė…;
-ūnà (vns. gal. -ną): karūnà, tribūnà...;
-nas: kartnas, šampnas; Neptnas (sen. rom. dievas; planeta)…;
-zas (-ė): kukurzas, pranczas, -ė...;
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Tvirtapradė priegaidė ir 1-oji kirčiuotė būdingesni daiktavardžiams su
priešpaskutinio skiemens dvigarsiu, pvz.:
•    -ánsas: balánsas, disonánsas, renesánsas…;
•    -ántas: diplomántas, muzikántas, protestántas; Atlántas (gr. mitinis veikėjas;

vandenynas)… (bet: demantas 1);

•    -òrtas: impòrtas, komfòrtas, transpòrtas… (bet: rãportas 1).

Baigmenys, kurių kirčiuoto skiemens pagrindą sudaro dvigarsiai bei dvibalsiai, apskritai nėra dažni, neretai būdingi vienam kitam žodžiui, pvz.: -ùlsas
(impùlsas), -ùrsas (konkùrsas, bet rãkursas 1), -nktas (instnktas). Tarp jų pasitaiko ir tvirtagalių, pavyzdžiui, jau minėtas baigmuo -eñtas. Bendrinėje kalboje
tvirtagališkai galima kirčiuoti ir baigmenis su dvigarsiu -er-, pvz.: koncèrtas ir
koncetas, konsèrvas ir konsevas.
Kai priešpaskutinio skiemens pagrindą sudaro ilgasis balsis, tvirtapradiškai kirčiuojami tik keletas baigmenų. Kiek produktyvesni yra -ja (alja, idja,
panacja; Eritrja [valst.] ir t. t.; plg. ir -jas: chorjas, spondjas; Odisjas [avd.] ir
t. t.) ir -nas, -ė (armnas, -ė, turkmnas, -ė ir t. t.), sutampantys su lietuviškomis
priesagomis, plg. kirpjas, -a, anykštnas, -ė.
Kazio Kuzavinio apskaičiavimu, antrą vietą pagal pavyzdžių gausumą
užima tarptautiniai daugiaskiemeniai daiktavardžiai su kirčiuotu trečiuoju
nuo galo skiemeniu. Didelę jų dalį sudaro 1-osios kirčiuotės žodžiai, turintys
baigmenis:
•    -ija: dramatùrgija, epilèpsija, perifèrija, stchija; Ánglija, Makedònija, Súo-

mija, Šveicãrija (valst.); Leokãdija, Viktòrija, Virgnija, avd. (bet: Kalvarijà 2
[mst.], lelijà 2, tironijà 2 ‖ tirõnija 1; Prancūzijà 2, valst.); plg. savųjų žodžių
priesagą -ija (p. 80);
•    -ika: aritmètika, matemãtika, mùzika; Amèrika (valst.), Mònika (avd.) ir t. t.
Kiti produktyvesni baigmenys yra:
•    -elis: artkelis, fòtelis, kãbelis, skálpelis … Ãbelis, avd. (bet: epitèlis 2,

kartèlis 2)...;

•    -eris: dóleris, konvèjeris, kùrjeris, trèneris; Liùteris (avd.)…;
•    -ijus: gènijus, mòrfijus, scenãrijus; Remgijus (avd.)…;
•    -ikas (-ė): akadèmikas, -ė, lỹrikas, -ė, tròpikai; Heñrikas [avd.]...

(bet: bolševkas, -ė 2, katalkas, -ė 2); plg. savųjų žodžių priesagą
-ikas (p. 80);
•    -ingas: kepingas, mtingas, vkingas; Lèsingas (avd.)...;
•    -orius: ãktorius, inspèktorius, korèktorius… (senųjų svetimžodžių baigmuo -orius yra tvirtagalis: kalendõrius 2, totõrius 2 ir t. t.);
•    -usas: lãkmusas, paprusas, rãdiusas… (bet: autobùsas 2, troleibùsas 2)...
Daugiaskiemenius daiktavardžius, kurie baigiasi -ija ir -ika, paprastai
mokama kirčiuoti taisyklingai. Jų kirčio vieta sutampa su priesagų -inis, -ė bei
-iškas, -a vedinių kirčio vieta, plg.: chèmija ir chèminis bei chèmiškas; epilèpsija
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ir epilèpsinis bei epilèpsiškas; matemãtika ir matemãtinis bei matemãtiškas. Tačiau
kai kurių žodžių, ypač ligų pavadinimų, su baigmeniu -ija kirčiavimas šnekamojoje kalboje šlubuoja.
Tas pats skiemuo kirčiuojamas ne tik baigmenis ar priesagas -ija, -ika,
-inis, -ė bei -iškas, -a turinčių bendrašaknių tarptautinių žodžių, bet ir jų trumpesnių giminaičių. Tad kaip filològija, filològinis kirčiuojama ir filològas; kaip
geogrãfija, geogrãfinis – ir geogrãfas. Šią Kuzavinio suformuluotą trijų bendrašaknių svetimžodžių kirčio vietos taisyklę galima taikyti ir atvirkščiai: jeigu
kirčiuojame chirùrgas, psichiãtras, tai ir chirùrgija, psichiãtrija (bet: akùšeris, -ė –
akušèrija; buhálteris, -ė – buhaltèrija; dirèktorius, -ė – direktòrija; orãtorius, -ė –
oratòrija ir t. t.).
Tolesnis nei trečiasis nuo galo svetimžodžių skiemuo kirčiuojamas retai.
Galima paminėti 1-osios kirčiuotės tarptautinius žodžius su baigmeniu -umas,
pvz.: kolòk-vi-u-mas, kons-li-u-mas, prez-di-u-mas, tèchnikumas, vã-ku-u-mas
(bet: albùmas 2, kostiùmas 2). Dalis šio produktyvaus baigmens daiktavardžių
gauna trečiojo nuo galo skiemens kirtį (taip pat 1-oji kirčiuotė), pvz.: linolèumas,
refereñdumas, plènumas.
Itin retai daugiaskiemeniai tarptautiniai daiktavardžiai kirčiuojami 3-iąja
kirčiuote, taigi turi silpnąjį kamieną, pvz.: ãdresas, dãktaras, fãbrikas (3b); egzãminas, teminas (1 ‖ 3b). Trečioji kirčiuotė gerokai dažnesnė tarp senųjų svetimžodžių, kurie yra labiau prisitaikę prie lietuvių kalbos ir kurių baigmenys kada
ne kada sutampa su kokiomis nors lietuviškomis priesagomis ar baigmenimis,
pvz.: ãsilas 3b (plg. bib-ilas, ežilas 3b); kãminas, lùbinas 3b (plg. lãp-inas, kminas 3b); ãmatas, kambarỹs, šãlikas (visi 3b kirčiuotės). Primintina, kad nemaža
svetimos kilmės vardažodžių nagrinėjami kituose skyriuose, greta lietuviškų
balsinių priesagų vedinių bei žodžių su baigmenimis.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1. Suformuluokite bendriausią daugiaskiemenių svetimžodžių kirčiavimo polinkį.
2. Pakomentuokite trijų bendrašaknkų svetimžodžių kirčio vietos taisyklę.
3. Kas paprastai lemia daugiaskiemenių svetimžodžių kirčio vietą ir kirčiavimo pobūdį?
4. Kokie daugiaskiemenių svetimžodžių baigmenys pagal jų santykį su kirčiu ir priegaide yra

vyraujantys?
Kurią kirčiuotę gauna juos turintys žodžiai? Pateikite pavyzdžių su produktyviais baigmenimis.
5. Kuo ypatingi svetimžodžių baigmenys, turintys penultimoje kirčiuotą -o-?
6. Kurių baigmenų daugiaskiemeniai svetimžodžiai kirčiuojami trečiajame nuo
galo skiemenyje (1-oji kirčiuotė)?
7. Ar yra daugiaskiemenių svetimžodžių, gaunančių pastovų ketvirtojo nuo galo skiemens kirtį?
8. Ar pasitaiko 3-iosios kirčiuotės daugiaskiemenių svetimžodžių?
9. Nustatykite, pagal kurią kirčiuotę kirčiuojate šiuos daugiaskiemenius svetimžodžius: neuralgija,
kotletas, lakmusas, kolokviumas, prezidiumas, transportas, reversas, jogurtas. Pasitikrinkite, ar jūsų
kirčiavimas atitinka bk. normą.
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3. NEKAITOMIEJI VARDAŽODŽIAI
LITERATŪRA
•    Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių kalbos ak- •    Pakerys A. Tarptautinių žodžių kirčiavimas, p.
centologijos pagrindai, p. 121–122.

91–93.

drinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, p. 44,
192–195.

sistema, p. 118.

•    Mikulėnienė D., A. Pakerys, B. Stundžia. Ben- •    Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo

Beveik visi nekaitomieji vardažodžiai – tai svetimos kilmės žodžiai, paprastai daiktavardžiai. Kadangi visi šie žodžiai yra morfemiškai neskaidūs, galima
kalbėti tik apie jų kirčiuotą skiemenį, t. y. kirčio vietą, o jeigu skiemuo ilgas – ir
priegaidę.
Svetimi nekaitomieji vardažodžiai dažniausiai turi kirčiuotą galinį skiemenį, kuris baigiasi tvirtagaliu - arba trumpaisiais balsiais –(i)ù, -ò, -, -à (paskutinis balsis retas), pvz.: atelj, foj, kup, žel; interviù, meniù, tabù; lotò, metrò; taks,
žiur; buržuà.
Svetimuosius daiktavardžius su -ė šnekamojoje kalboje linkstama bent iš
dalies kaityti, pavyzdžiui, vns. kilmininkas vartojamas su -s (ateljs, fojs, kups
t. t.). Vienas kitas žodis turi net ištisą paradigmą ir yra 4-osios kirčiuotės, pvz.,
rel 4 (ir rèlė 2). Kaityti imami ir kurie ne kurie žodžiai, turintys -i, pvz., taks →
tãksis (plg. BKKŽ taks ‖ tãksis 2).
Grupelė nekaitomųjų svetimžodžių, kurių gale yra balsis -o (kartais ir -a, -i,
-u), turi priešpaskutinio arba trečiojo nuo galo skiemens kirtį, pvz.: esperánto, lèdi,
tángo, ãlibi. Vienas kitas žodis baigiasi dvibalsiu, mišriuoju dvigarsiu arba priebalsiu (kirtį gauna tiek galinis, tiek tolesnis nuo galo skiemuo), pvz.: èpsilon, jdiš, šòu.
Plg. įvairios sandaros nekaitomuosius svetimvardžius: Biz, Debius, Diumà,
Kamiù, Bordò; Tártu.
Savos kilmės nekaitomųjų daiktavardžių ir būdvardžių nėra. Tradiciškai
nekaitomaisiais vadinami savybiniai įvardžiai màno, tàvo, sàvo, kienõ (taip pat suaugtiniai kažkienõ ir niẽkieno). Nekaitomieji skaitvardžiai yra dẽšimt, dvdešimt…,
devýniasdešimt, tačiau prireikus jie yra linksniuojami ir gauna pastovų kirtį.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1.
2.

Kuris nekaitomųjų žodžių skiemuo dažniausiai gauna kirtį?
Jei šis skiemuo ilgasis, kurią priegaidę gauna?
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III.
VEIKSMAŽODŽIŲ
KIRČIAVIMAS
1.

PAGRINDINĖS ASMENUOJAMOSIOS
FORMOS IR KIRČIAVIMO TIPAI
2.

BENDRATIES KIRČIAVIMO RYŠYS
SU PAGRINDINIŲ ASMENUOJAMŲJŲ
FORMŲ KIRČIAVIMU
3.

IŠVESTINĖS NEPRIEŠDĖLINĖS
IR NESANGRĄŽINĖS FORMOS
4.

PRIEŠDĖLINIAI IR SANGRĄŽINIAI
VEIKSMAŽODŽIAI
5.

DVISKIEMENIAI (PAPRASTIEJI,
NEPRIESAGINIAI) VEIKSMAŽODŽIAI
6.

MIŠRIEJI VEIKSMAŽODŽIAI
7.

DAUGIASKIEMENIAI (PRIESAGINIAI)
VEIKSMAŽODŽIAI

V

eiksmažodžių kirčiavimas dėl kelių ypatumų yra paprastesnis už
daiktavardžių ir apskritai vardažodžių kirčiavimą. Pirma, veiksmažodis turi labai nedaug darybos priesagų. Antra, veiksmažodžio kirčiavimo
sistemoje daug didesnį vaidmenį vaidina pagrindinės formos ir pamatiniai
žodžiai. Ypač tai akivaizdu aptariant išvestines formas – jų kirčiavimas dažniausiai remiasi pagrindinių formų kirčiavimu. Antai bendraties kirčio vietą
ir priegaidę perima būtojo dažninio ir būsimojo laikų, tariamosios ir liepiamosios nuosakų, taip pat ir atitinkamos dalyvių, pusdalyvių bei padalyvių
formos. Pavyzdžiui, pagal gyvénti kirčiuojame ir gyvéndavau, -ai, -ome, -ote,
-o; gyvénsiu, -i, -ime, -ite (3-iajame asmenyje pasikeičia priegaidė – gyveñs);
gyvénčiau, gyvéntum, -u(mė)me, -umėte, -ų; gyvénk, -ime, -ite; gyvénsiąs, -ianti;
gyvéntinas, -a; gyvéndamas, -a; gyvénsiant.
Trečias veiksmažodžių kirčiavimo ypatumas yra tas, kad asmenuojamosios formos turi tik du kirčiavimo tipus – pastovųjį (pvz.: láukiu, láuki, láukia...;
láukiau, láukei, láukė...) ir nepastovųjį (kilnojamąjį), pvz.: šaukiù, šauk, šaũkia...,
šaukiaũ, šauke, šaũkė... Vardažodžio kirčiavimo sistemoje šiedu tipai atitiktų
stipriųjų kamienų žodžių 1-ąją ir 2-ąją kirčiuotes. Vadinasi, veiksmažodžio
asmenuojamųjų formų kamienai funkcionuoja kaip stiprieji, kitaip sakant, čia
neutralizuota kamienų priešprieša pagal jų akcentinę vertę. Dėl šios priežasties
nagrinėjant veiksmažodžių vedinius nėra pagrindo kalbėti apie pamatinių kamienų stiprinimą ir silpninimą, taigi ir apie stiprinančiuosius ar silpninančiuosius darybos formantus.
Skirtingos akcentinės vertės kamienų aptinkama tik tarp dalyvių – linksniuojamųjų veiksmažodžio formų, plg.: dãromas, -a, darýtas, -a (1 kirč., stiprieji kamienai) ir láuktas, -à 3, šaũktas, -à, 4, láukiamas, -à 3a , šaũkiamas, -à
3b (silpnieji kamienai).
Kadangi veiksmažodžio kirčiavimui yra svarbios pagrindinės formos, pirmiausia jos ir aptartinos. Iš trijų pagrindinių formų viena yra nekaitoma, o dvi
kaitomos (asmenuojamos). Pirmoji – tai bendratis, o añtrosios – esamojo ir būtojo kartinio laiko tretieji asmenys.

KONTROLINIS KLAUSIMAS
Išvardykite bruožus, kuriais veiksmažodžių kirčiavimas skiriasi muo vardažodžių kirčiavimo.
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1. PAGRINDINĖS ASMENUOJAMOSIOS
FORMOS IR KIRČIAVIMO TIPAI
LITERATŪRA
• Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, 2002, p.
• Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, p. 338–340.
• Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių kalbos akcentolo95–98, 111–112; 1978, p. 71–73, 83–84.
gijos pagrindai, p. 98–101.
• Lietuvių kalbos gramatika, t. 2, p. 298–300.

Esamojo bei būtojo kartinio laiko veiksmažodžių skirstymas į kirčiavimo tipus yra
grindžiamas vns. 1-ojo ir 2-ojo asmens galūnių savybe atitraukti kirtį iš tvirtagalio ir
trumpojo priešpaskutinio skiemens (prisimintina priešpaskutinio skiemens taisyklė), plg.:
• šaũkia ir šaukiù, šauk; šaũkė ir šaukiaũ, šauke;
• lpa ir lipù, lip; lpo ir lipaũ, lipa.

Jei 3-iasis asmuo turi tvirtapradį priešpaskutinį arba bet kurį kirčiuotą tolesnį nuo
galo skiemenį, 1-ojo ir 2-ojo asmenų galūnės kirčio negauna, plg.:
láukia ir láukiu, láuki; láukė ir láukiau, láukei;
bárškina ir bárškinu, -i; bárškino ir bárškinau, -ai;
bùdina ir bùdinu, -i; bùdino ir bùdinau, -ai;
pãsakoja ir pãsakoju, -i; pãsakojo ir pãsakojau, -ai.
Pagal pagrindinių formų vns. 1-ojo ir 2-ojo asmens galūnių santykį su kirčiu visi
veiksmažodžiai skiriami į pastoviojo kirčio grupę (minėtos galūnės kirčio negauna) ir kilnojamojo kirčio grupę (minėtos galūnės iš netvirtapradžio priešpaskutinio skiemens kirtį
pritraukia). Šis skirtumas žodynuose specialiai nėra žymimas.
Pastoviojo kirčio veiksmažodžiai pagrindinėje formoje turi tvirtapradį priešpaskutinį arba bet kokį tolimesnį nuo galo kirčiuotą skiemenį. Schemiškai tai galima pavaiz. Pagrindinės formos kirtis ir priegaidė išlaikomi visoje paraduoti taip:
digmoje (žr. paradigmas, kur pagrindinė forma pateikta pirmoji, o kirčiuoti skiemenys
paspalvinti).
•
•
•
•

PASTOVIOJO KIRČIO PARADIGMŲ PAVYZDŽIAI
Esamasis laikas
láukia

šokinė́ja

jùdina

pérsodina

pãsakoja

sùkalioja

láukiu

šokinju

jùdinu

pérsodinu

pãsakoju

sùkalioju

láuki

šokinji

jùdini

pérsodini

pãsakoji

sùkalioji

láukiame

šokinjame

jùdiname

pérsodiname

pãsakojame

sùkaliojame

láukiate

šokinjate

jùdinate

pérsodinate

pãsakojate

sùkaliojate

Būtasis kartinis laikas
láukė

šokinė́jo

jùdino

pérsodino

pãsakojo

sùkaliojo

láukiau

šokinjau

jùdinau

pérsodinau

pãsakojau

sùkaliojau

láukei

šokinjai

jùdinai

pérsodinai

pãsakojai

sùkaliojai

láukėme

šokinjome

jùdinome

pérsodinome

pãsakojome

sùkaliojome

láukėte

šokinjote

jùdinote

pérsodinote

pãsakojote

sùkaliojote
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Kilnojamasis kirtis būdingas tiems veiksmažodžiams, kurių pagrindinė forma
.
(3-iasis asmuo) turi tvirtagalį arba trumpąjį kirčiuotą priešpaskutinį skiemenį
Vienaskaitos 1-ojo ir 2-ojo asmens kirtis pagal priešpaskutinio skiemens taisyklę nukeliamas į traukliąją galūnę (ilgoji galūnė gauna tvirtagalę priegaidę), žr. paradigmas.
KILNOJAMOJO KIRČIO PARADIGMŲ PAVYZDŽIAI
Esamasis laikas
šaũkia

gyvẽna

vadna

lai̇̃ko

šaukiù

gyvenù

vadinù

laikaũ

šauk

gyven

vadin

laika

šaũkiame

gyvẽname

vadname

lakome

šaũkiate

gyvẽnate

vadnate

lakote

Būtasis kartinis laikas
šaũkė

gyvẽno

vadno

lai̇̃kė

šaukiaũ

gyvenaũ

vadinaũ

laikiaũ

šauke

gyvena

vadina

laike

šaũkėme

gyvẽnome

vadnome

lakėme

šaũkėte

gyvẽnote

vadnote

lakėte

Yra nemažai priešpaskutiniame skiemenyje kirčiuojamų veiksmažodžių, kurių esamasis laikas priklauso vienai grupei, o būtasis kartinis – kitai, plg.: dainúoja, dúoda, šlúoja
(pastovusis kirtis) ir dainãvo, dãvė, šlãvė (kilnojamasis kirtis); bùria, gna, lidi, tỹli, kiukso
(kilnojamasis kirtis) ir brė, gýnė, liūdjo, tyljo, kiurksójo (pastovusis kirtis).
Priešpaskutinio skiemens taisyklę veiksmažodžiams kaip ir vardažodžiams galima
taikyti ir antraip, t. y. iš vns. 1-ojo ir 2-ojo asmens kirčio vietos galima spręsti, kurią priegaidę turi rūpimo žodžio priešpaskutinis skiemuo: tvirtapradę – jei galūnė kirčio negauna,
ir tvirtagalę – jei ji kirčiuojama, plg.:
• ǀbėgu, ǀbėgi, ǀbėgau, ǀbėgai (vadinasi, bga, bgo) ir
• rėkiù, rėk, rėkiaũ, rėke (vadinasi, rkia, rkė).

Taip pat: jei kirčiuojame ǀpuolu, ǀpuoli, ǀpuoliau, ǀpuolei, tai priešpaskutinis skiemuo
yra tvirtapradis (púola, púolė); jei ruošiù, ruoš, ruošiaũ, ruoše – tai tvirtagalis (ruõšia, ruõšė);
• jei ǀlieju, ǀlieji, ǀliejau, ǀliejai, tai – leja, lejo; jei liečiù, liet, liečiaũ, liete, tai – liẽčia, liẽtė;
• jei ǀtrokštu, ǀtrokšti, ǀtroškau, ǀtroškai, tai – trókšta, tróško; jei skobiù, skob, skobiaũ,

skobe, tai – skõbia, skõbė.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kuo grindžiamas esamojo bei būtojo kartinio laiko formų skirstymas į kirčiavimo tipus?
Tiems tipams iliustruoti pateikite pavyzdžių.
2. Pateikite pavyzdžių veiksmažodžių, kurių esamasis laikas priklauso vienam,
o būtasis kartinis laikas – kitam kirčiavimo tipui?
3. Paaiškinkite, kaip veiksmažodžio sistemoje veikia priešpaskutinio skiemens taisyklė.
1.
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2. BENDRATIES KIRČIAVIMO RYŠYS
SU PAGRINDINIŲ ASMENUOJAMŲJŲ
FORMŲ KIRČIAVIMU
LITERATŪRA
•    Bernadišienė P. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo pagrindai, p. 33–38.
•    Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo sistema, p. 121–124.

Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į dviskiemenių (nepriesaginių) bendračių
kirčiavimo dėsningumus. Bendratis, turinti ilgąjį balsį, kuris eina tiesiai prieš formantą -ti, yra tvirtapradė, pvz.: bti, dti, dúoti, reti, stóti, výti (kelios -ie- šaknyje
turinčios bendratys teikiamos su abiem priegaidėmis, pvz.: gleti ‖ gliẽti, seti ‖ siẽti,
šleti ‖ šliẽti). Minimąją taisyklę ir kitus bendraties kirčiavimo polinkius verta įsidėmėti, nes jie padės kirčiuoti ir asmenuojamąsias formas.
Jeigu dviskiemenės bendraties ilgojo skiemens branduolį, einantį tiesiai prieš
-ti, sudaro dvibalsis ar mišrusis dvigarsis, tai tvirtapradė priegaidė yra akivaizdžiai
vyraujanti, pvz.: gáuti, gùiti; bárti, nérti, dùrti, vrti; kálti, kélti, klti, pùlti; gmti, sémti,
stùmti, trnti44. Tvirtagalę priegaidę turi apie penktadalis aptariamos sandaros formų,
dažniau su mišriaisiais dvigarsiais ir rečiau dvibalsiais, pvz.: guti, iti, miti, reti,
tati; aũti, eti. Bk. teikiama kirčiavimo gretybių, pvz.: beti ‖ bérti, peti ‖ pérti, sveti
‖ svérti, žeti ‖ žérti. Be to, esti ir homoformų, kurios skiriasi tik priegaide, plg.: giñti
‚varyti‘ ir gnti ‚saugoti, užstoti‘; miñti ‚turėti galvoje, nepamiršti‘ ir mnti ‚trypti‘.
Dviskiemenės bendratys, tarp ilgojo skiemens branduolio ir formanto -ti turinčios vieną ar kelis priebalsius, yra daugiau nei keturiskart gausesnės už bendratis,
kurių ilgojo skiemens branduolys eina tiesiai prieš -ti. Priegaidžių pasiskirstymas čia
priešingas – vyrauja tvirtagalės formos: drbti, čiuõžti, lõšti, tsti, vỹkti, võgti, žviẽgti;
kaũkti, svekti; gebti, reñgti, tepti, stubti ir t. t. Tvirtapradė priegaidė aptariamõs
sandaros bendratyse yra palyginti reta, pvz.: grbti, gróbti, gúosti, klýsti, plsti, sekti,
sprsti; kéikti, smáugti; álkti, brnkti, drbti, jùngti. Be to, daugiau negu dvidešimčiai
atvejų būdingos homoformos su tvirtagale priegaide, plg.: áušti ir aũšti, dýgti ir dỹkti
‚tvirkti‘, dùlkti ‚dulkėti‘ ir dukti ‚smulkiai lyti‘, mérkti ir mekti, ráugti ir raũkti, rgti
ir rkti. Variantai su skirtingomis šaknies priegaidėmis itin reti, pvz.: lõbti ‖ lóbti,
nõrti ‖ nórti, smugti ‖ smùrgti, tepti ‖ térpti.
Dviskiemenės bendraties priegaidę išlaiko pagrindinės asmenuojamosios formos (būtojo kartinio laiko – visada, esamojo – su išimtimis), jei tik jos turi ilgąjį
vokalizmą, t. y. prigimtinio ilgumo balsį ar dvigarsį, plg.:
(tvirtapradė priegaidė)
•    dti ir djo, móti ir mója, mójo; klýsti ir klýsta, klýdo; plsti ir plsta, pldo;
•    ksti ir kánda, kándo; leti ir leja, lejo, áusti ir áudžia, áudė; ráuti ir ráuna, róvė;
•    gnti ir gýnė, stùmti ir stmė;
44

Ilgojo skiemens branduolio, einančio tiesiai prieš -ti, akivaizdus polinkis į tvirtapradiškumą nėra tik
dviskiemenių bendračių ypatumas – tvirtapradės yra ir visos kirčiuotos veiksmažodžio priesagos su
ilguoju vokalizmu, einančiu taip pat tiesiai prieš -ti: darýti, galti, giedóti, kilnóti, mojúoti, prekiáuti,
ramnti, skardénti.
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(tvirtagalė priegaidė)

•    drbti ir drbė, smõgti ir smõgia, smõgė; ksti ir keñčia, keñtė; liẽsti ir liẽčia, liẽtė;
•    čiuõžti ir čiuõžia, čiuõžė; svekti ir sveksta, sveko; skabti ir skabia, skabė;
•    tepti ir tepia, tepė; tipti ir tipsta, tipo; vikti ir veka, viko.

Reguliaresnė išimtis, prieštaraujanti dviskiemenių pagrindinių formų atitikimui pagal priegaidę, yra esamojo laiko formos su ilgaisiais tvirtagaliais balsiais
-ỹ- ir --, kuriuos bendratyje atliepia tvirtapradis skiemuo, o būtajame kartiniame
laike – trumpieji balsiai -i-, -u-, plg.:
•    gỹja ir gýti (gjo), lỹja ir lýti (ljo); bỹra ir brti (bro), kỹla ir klti (klo);
•    griva ir griti (griùvo), kliva ir kliti (kliùvo), žva ir žti (žùvo); bjra ir bjùrti

(bjùro).
Baigiant šį skyrelį, atkreiptinas dėmesys į tas dviskiemenių veiksmažodžių
pagrindines asmenuojamąsias formas, kurių kirčiuoto skiemens branduolį sudaro
padėtinio ilgumo balsiai -e- ir -a-. Dėl kirčio pailgėję jie tegali būti tvirtagaliai, todėl pagrindinių formų atitikimo pagal priegaidę taisyklės negriauna, plg.: kélti, klė
ir kẽlia; gáuti, gáuna ir gãvo. Taigi priegaidė iš tikro sutampa tik tose pagrindinėse
formose, kurioms būdingas prigimtinio ilgumo vokalizmas (suprantama, turint galvoje pasitaikančias išimtis).
Pa s t aba . Remiantis dviskiemenių (nepriesaginių) pagrindinių veiksmažodžio formų priegaidės atitikimo taisykle, bendraties priegaidę sudėtingesniais atvejais galima nustatyti pagal asmenuojamąsias – geriausiai būtojo kartinio laiko – vns.
1-ojo ir 2-ojo asmens formas. Pavyzdžiui, jei minėtos formos kirčiuojamos pastoviai, taigi tvirtapradiškai, ir bendratis bus tvirtapradė (pagal klýdau, klýdai kirčiuosime ir klýsti, pagal bgau, bgai – ir bgti, pagal šókau, šókai – ir šókti, pagal púoliau,
púolei – ir pùlti...). Jeigu būtojo kartinio laiko vns. 1-ojo ir 2-ojo asmens formų su
ilga šaknimi kirčiuojama galūnė, tai bendratis bus tvirtagalė, taigi pagal lošiaũ, loše
kirčiuosime ir lõšti; pagal ruošiaũ, ruoše – ruõšti ir t. t.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kurią priegaidę gauna dviskiemenės bendratys su ilguoju balsiu, einančiu tiesiai prieš formantą -ti?
Kaip kirčiuojamos dviskiemenės bendratys, kurių ilgojo skiemens branduolį, einantį tiesiai prieš -ti,
sudaro dvigarsis?
3. Kaip kirčiuojamos dviskiemenės bendratys, tarp ilgojo skiemens branduolio ir formanto -ti
turinčios priebalsių?
4. Kurios dviskiemenės pagrindinės asmenuojamosios formos priegaidė visada sutampa su
bendraties priegaide?
5. Kurio laiko ir kokiu vokalizmu pasižyminčios dviskiemenės pagrindinės formos yra tvirtagalės,
o bendratis tvirtapradė?
6. Kurią priegaidę gauna pagrindinės asmenuojamosios formos, kurių kirčiuoto skiemens
branduolį sudaro e, a?
7. Sukirčiuokite šių veiksmažodžių bendratis ir paaiškinkite jų kirčiavimo ryšį su asmenuojamosiomis
pagrindinėmis formomis: ploti, kuopti, dirti, slysti, sliuogti, mėlti, pliekti, lemti, svirti, bjurti, slėgti,
diegti, maukti, sverti, brėžti. Pasitikrinkite, ar sukirčiavote pagal bk. normą.
1.
2.
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3. IŠVESTINĖS NEPRIEŠDĖLINĖS IR NESANGRĄŽINĖS FORMOS
Asmenuojamosios formos (būtasis dažninis ir būsimasis laikas, tariamoji ir liepiamoji nuosaka)
Linksniuojamosios formos
3.2.1. Veikiamieji dalyviai
3.2.2. Neveikiamieji ir reikiamybės dalyviai
3.3. Ribotai kaitomos ir nekaitomosios formos
3.3.1. Padalyviai
3.3.2. Pusdalyviai
3.1.

3.2.

Išvestinių formų esti ir kaitomų (asmenuojamų, linksniuojamų, riboto kaitymo) ir nekaitomų. Jos taip pat nagrinėjamos paliekant nuošalyje priešdėlius ir
sangrąžos formantą, kurie yra arčiau žodžių, o ne formų darybos.

3.1. ASMENUOJAMOSIOS FORMOS

(būtasis dažninis ir būsimasis laikas,
liepiamoji ir tariamoji nuosaka)

LITERATŪRA
•    Bernadišienė P. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavi- •    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija,
mo pagrindai, p. 42–47.

p. 2002, 112–114; 1978, p. 84–85.

logijos pagrindai, p. 102–107.

mas, p. 172–176.

•    Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, p. 340–345. •    Lietuvių kalbos gramatika, t. 2, p. 301–302.
•    Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių kalbos akcento- •    Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavi-

Išvestinės priesaginės veiksmažodžio formos, t. y. būtasis dažninis ir (paprastai) būsimasis laikas, liepiamoji ir tariamoji nuosaka, išlaiko pagrindinės
formos – bendraties – kirtį ir priegaidę. Vadinasi, išvestinių veiksmažodžio formų priesagos -dav-, -s(i)-, -čia-/-tum- ir -k(i)- laikytinos silpnaisiais afiksais
(kirčio niekada negauna). Asmenuojant kirtis pastovus, pvz.:
plaũkti

⇨

láukti

⇨

plaũkdavau, plaũkdavai, -ome...
plaũksiu, plaũksi, -ime...
plaũkčiau, plaũktum, -u(mė)me...
plaũk, plaũkime, -ite;
láukdavau, láukdavai, -ome...
láuksiu, láuksi, -ime... laũks
láukčiau, láuktum, -u(mė)me...
láuk, láukime, -ite;
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vértinti

⇨

tkrinti

⇨

vértindavau, vértindavai, -ome...
vértinsiu, vértinsi, -ime...
vértinčiau, vértintum, -u(mė)me...
vértink, vértinkime, -ite;
tkrindavau, tkrindavai, -ome...
tkrinsiu, tkrinsi, -ime...
tkrinčiau, tkrintum, -u(mė)me...
tkrink, tkrinkime, -ite.

I š i mt i s , kaip matyti iš antro pavyzdžio, – būsimojo laiko 3-iasis asmuo: bendraties tvirtapradė priegaidė, atsidūrusi galiniame skiemenyje, pakeičiama į tvirtagalę (prisimintina žodžio galo taisyklė), plg.: áugti ir aũgs, dúoti ir duõs, gyvénti ir
gyveñs, matýti ir matỹs. Taigi įvyksta tvirtagalė, arba cirkumfleksinė, priegaidžių kaita
(metatonija). Tvirtagalė arba negalinio skiemens tvirtapradė priegaidė išlaikoma, plg.:
plaũkti ir plaũks, táikyti ir táikys45.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Suformuluokite ir pailiustruokite pavyzdžiais išvestinių priesaginių veiksmažodžio
formų kirčiavimo taisyklę.
2. Kurio laiko ir asmens forma patiria cirkumfleksinę metatoniją? Su kokia žinoma
kirčiavimo taisykle galima susieti priegaidės pasikeitimą?
3. Sukirčiuokite šias išvestines asmenuojamąsias veiksmažodžių formas: kartų, matuosiu,
eikite, naikindavo, važiuos.
1.

3.2. LINKSNIUOJAMOSIOS FORMOS
3.2.1.
3.2.2.

Veikiamieji dalyviai
Neveikiamieji ir reikiamybės

dalyviai

Linksniuojamosios, taigi vardažodinės, veiksmažodžio formos yra dalyviai. Veikiamųjų ir neveikiamųjų dalyvių kirčiavimo dėsningumai nėra vienodi,
todėl aptartini skyrium.

45

Būsimojo laiko 3-iojo asmens balsis gali ir sutrumpėti, plg.: bti ir bùs, gýti ir gs, lýti ir ls. Tariamosios
nuosakos šaknies ir priesagos priegaidė bendrinėje kalboje, kitaip negu kai kuriose tarmėse, nekinta,
plg.: gáuti ir gáutų…, gyvénti ir gyvéntų…
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3.2.1. Veikiamieji dalyviai
LITERATŪRA
•    Bernadišienė P. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavi- •    Stundžia B. Veikiamųjų dalyvių trumposios formo pagrindai, p. 43–44.

mos: Būgos taisyklė ir vingiuotas kodifikacijos

•    Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, p. 355–361.
kelias. Gimtoji kalba, 2011, sąs 2, p. 4–8.
•    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, 2002, •    Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavip. 115–119; 1978, p. 86–89.

mas, p. 199–203.

•    Lietuvių kalbos gramatika, t. 2, p. 368–370.

•    Vitkauskas V. Lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas.
Vilnius, 1995, p. 88–90.

Visų laikų veikiamosios rūšies dalyviai kirčiuojami pastoviai, išlaikant pagrindinės formos kirčio vietą ir priegaidę, vadinasi, šių dalyvių priesagos -nt-,
-(sia)nt-, -us-, -(dav)us- laikytinos silpnaisiais, taigi negaunančiais kirčio, afiksais
(žr. paradigmų pavyzdžius).
ESAMOJO LAIKO DALYVIAI
(Pagrindinė forma – es. l. 3 asmuo: áuga, tỹli, jáudina)
Vienaskaita
V., Š. áugantis ‖ augs ‖ áugąs
áuganti

tỹlintis ‖ tyls ‖ tỹlįs
tỹlinti

jáudinantis ‖ jáudinąs
jáudinanti

K.

áugančio, -ios

tỹlinčio, -ios

jáudinančio, -ios

N.

áugančiam, -iai

tỹlinčiam, -iai

jáudinančiam, -iai

G.

áugantį, -čią

tỹlintį, -čią

jáudinantį, -čią

Įn.

áugančiu, -ia

tỹlinčiu, -ia

jáudinančiu, -ia

Vt.

áugančiame, -ioje

tỹlinčiame, -ioje

jáudinančiame, -ioje

Daugiskaita
V., Š. áugantys ‖ aug‖ áugą
áugančios

tỹlintys ‖ tyl‖ tỹlį
tỹlinčios

jáudinantys ‖ jáudiną
jáudinančios

K.

áugančių

tỹlinčių

jáudinančių

N.

áugantiems, -čioms

tỹlintiems, -čioms

jáudinantiems, -čioms

G.

áugančius, -ias

tỹlinčius, -ias

jáudinančius, -ias

Įn.

áugančiais, -iomis

tỹlinčiais, -iomis

jáudinančiais, -iomis

Vt.

áugančiuose, -iose

tỹlinčiuose, -iose

jáudinančiuose, -iose

Pa s t aba . Ypatingesnės yra vyriškosios giminės vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko trumposios formos, išlaikiusios dalyvio veiksmažodinį pobūdį,
plg. mýlintis vyras (būdvardinė reikšmė) ir vyras ją myls ‖ mýlįs (veiksmažodinė
reikšmė). Šios formos, padarytos iš veiksmažodžių, atitraukiančių kirtį į priešdėlį,
kirčiuojamos tvirtagališkai galiniame skiemenyje, pvz.: kalbą̃s, kalbą̃ (plg. àpkalba),
suką̃s, suką̃ (plg. àpsuka). Tas formas, kurios padarytos iš kirčio į priešdėlį neatitraukiančių dviskiemenių veiksmažodžių, rekomenduojama kirčiuoti dvejopai – arba
galiniame skiemenyje, arba šaknyje, pvz.: augą̃s, augą̃ ǁ áugąs, áugą (plg. išáuga);
šaukią̃s, šaukią̃ ǁ šaũkiąs, šaũkią (plg. apšaũkia). Kaip pagrindinis teikiamas galūninio kirčio variantas, vyraujantis realioje vartosenoje, siūlytas daugelio kalbininkų
pradedant prieškariu. Ankstesns normos pagrindinis variantas buvo šakninio kirčiavimo.
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Iš daugiaskiemenių veiksmažodžių padaryti trumpieji dalyvių vardininkai
dažniausiai kirčiuojami išlaikant pamatinės kamieno formos kirtį ir priegaidę,
pvz.: dainúojąs, dainúoją (plg. dainúoja), pãsakojąs, pãsakoją (plg. pãsakoja), láiminąs, láiminą (plg. láimina), šnẽkinąs, šnẽkiną (plg. šnẽkina). Tik kalbamieji dalyvių
vardininkai, išvesti iš veiksmažodžių, turinčių kirčiuotas priesagas -ẽna, -ìja ir
-ìna, neretai gauna galinio skiemens kirtį, kuris teikiamas kaip kamieninio kirčio gretybė, taigi: gyvẽnąs, gyvẽną (plg. gyvẽna) ǁ gyveną̃s, gyveną̃; daljąs, dalją
(plg. dalja) ǁ daliją̃s, daliją̃; vadnąs, vadną (plg. vadna) ǁ vadiną̃s, vadiną̃ (plačiau
žr. http://www.vlkk.lt/lit/95879).
BŪTOJO KARTINIO LAIKO DALYVIAI
(Pagrindinė forma – būtojo kartinio l. 3 a.: áugo, tyljo, jáudino)
Vienaskaita
V., Š. áugęs, áugusi

tyljęs, tyljusi

jáudinęs, jáudinusi

K.

áugusio, -ios

tyljusio, -ios

jáudinusio, -ios

N.

áugusiam, -iai

tyljusiam, -iai

jáudinusiam, -iai

G.

áugusį, -ią

tyljusį, -ią

jáudinusį, -ią

Įn.

áugusiu, -ia

tyljusiu, -ia

jáudinusiu, -ia

Vt.

áugusiame, -ioje

tyljusiame, -ioje

jáudinusiame, -ioje

Daugiskaita
V., Š. áugę, áugusios

tylję, tyljusios

jáudinę, jáudinusios

K.

áugusių

tyljusių

jáudinusių

N.

áugusiems, -ioms

tyljusiems, -ioms

jáudinusiems, -ioms

G.

áugusius, -ias

tyljusius, -ias

jáudinusius, -ias

Įn.

áugusiais, -iomis

tyljusiais, -iomis

jáudinusiais, -iomis

Vt.

áugusiuose, -iose

tyljusiuose, -iose

jáudinusiuose, -iose

BŪTOJO DAŽNINIO LAIKO DALYVIAI
(Padaryti iš būtojo dažninio laiko, plg. 3-ąjį asmenį: áugdavo, tyldavo, jáudindavo)
Vienaskaita
V., Š. áugdavęs, áugdavusi

tyldavęs, tyldavusi

jáudindavęs, jáudindavusi

K.

áugdavusio, -ios

tyldavusio, -ios

jáudindavusio, -ios

N.

áugdavusiam, -iai

tyldavusiam, -iai

jáudindavusiam, -iai

G.

áugdavusį, -ią

tyldavusį, -ią

jáudindavusį, -ią

Įn.

áugdavusiu, -ia

tyldavusiu, -ia

jáudindavusiu, -ia

Vt.

áugdavusiame, -ioje

tyldavusiame, -ioje

jáudindavusiame, -ioje

Daugiskaita
V., Š. áugdavę, áugdavusios

tyldavę, tyldavusios

jáudindavę, jáudindavusios

K.

áugdavusių

tyldavusių

jáudindavusių

N.

áugdavusiems, -ioms

tyldavusiems, -ioms

jáudindavusiems, -ioms

G.

áugdavusius, -ias

tyldavusius, -ias

jáudindavusius, -ias

Įn.

áugdavusiais, -iomis

tyldavusiais, -iomis

jáudindavusiais, -iomis

Vt.

áugdavusiuose, -iose

tyldavusiuose, -iose

jáudindavusiuose, -iose
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BŪSIMOJO LAIKO DALYVIAI
(Padaryti iš būsimojo laiko, plg. vns. 1-ąjį asmenį: áugsiu, tylsiu, jáudinsiu)
Vienaskaita
V., Š. áugsiąs, áugsianti

tylsiąs, tylsianti

jáudinsiąs, jáudinsianti

K.

áugsiančio, -ios

tylsiančio, -ios

jáudinsiančio, -ios

N.

áugsiančiam, -iai

tylsiančiam, -iai

jáudinsiančiam, -iai

G.

áugsiantį, -čią

tylsiantį, -čią

jáudinsiantį, -čią

Įn.

áugsiančiu, -ia

tylsiančiu, -ia

jáudinsiančiu, -ia

Vt.

áugsiančiame, -ioje

tylsiančiame, -ioje

jáudinsiančiame, -ioje

Daugiskaita
V., Š. áugsiantys, áugsiančios

tylsiantys, tylsiančios

jáudinsiantys, jáudinsiančios

K.

áugsiančių

tylsiančių

jáudinsiančių

N.

áugsiantiems, -čioms

tylsiantiems, -čioms

jáudinsiantiems, -čioms

G.

áugsiančius, -ias

tylsiančius, -ias

jáudinsiančius, -ias

Įn.

áugsiančiais, -iomis

tylsiančiais, -iomis

jáudinsiančiais, -iomis

Vt.

áugsiančiuose, -iose

tylsiančiuose, -iose

jáudinsiančiuose, -iose

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Suformuluokite ir pailiustruokite pavyzdžiais veikiamųjų dalyvių kirčiavimo taisyklę.
Kaip kirčiuojamos vyriškosios giminės vns. ir dgs. vardininko trumposios formos?
3. Sukirčiuokite šias išvestines linksniuojamąsias veiksmažodžių formas: bėgantis, verkianti,
klausęs, sakydavusi, būsianti.
1.
2.

3.2.2. Neveikiamieji ir reikiamybės dalyviai
LITERATŪRA
•    Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, p. 361–364. •    Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčia•    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija,
vimas, p. 204–213.
•    Vitkauskas V. Lietuvių kalbos kirčiavimo žiny2002, p. 119–124; 1978, p. 89–94.
•    Lietuvių kalbos gramatika, t. 2, p. 370–374.
nas. Vilnius, 1995, p. 90–95.

Vieni neveikiamieji ir reikiamybės dalyviai turi pastovųjį (1-oji kirčiuotė),
kiti – kilnojamąjį kirtį (3, 3a ar 3b, 4 kirčiuotės). Konkretaus kirčiavimo tipo pasirinkimas daugiausia priklauso nuo pagrindinės formos skiemenų skaičiaus, t. y. ar toji
forma yra dviskiemenė, ar daugiaskiemenė. Šiek tiek reikšmės turi ir veiksmažodžio
asmenuotė, taip pat dalyvio laikas. Neveikiamųjų ir reikiamybės dalyvių priesagas
akcentiškai galima vertinti kaip dvejopas: vienais atvejais jos elgiasi kaip stiprinančiosios, kitais – kaip silpninančiosios. Kadangi kalbamieji dalyviai kirčiuojami ir
linksniuojami kaip atitinkamų kirčiuočių būdvardžiai, kirčiuotų paradigmų pavyzdžių nebus pateikta.
Pastoviai (pagal 1-ąją kirčiuotę), išlaikant pagrindinės formos kirčio vietą ir
priegaidę, kirčiuojami:
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a) esamojo laiko neveikiamieji dalyviai, padaryti iš a asmenuotės daugiaskiemenių
(priesaginių) ir o asmenuotės veiksmažodžių, pvz.: dainúojamas, -a, kálbinamas, -a (⇦
dain-úoja, kálb-ina; a asmenuotė); klaũsomas, -a, ùgdomas, -a, válgomas, -a (⇦ klaũso,
ùgdo, válgo; o asmenuotė);
b) būtojo bei būsimojo laiko neveikiamieji ir reikiamybės dalyviai, padaryti iš daugiaskiemenės (priesaginės) bendraties, pvz.:
dainúoti
lãvinti
válgyti

⇨
⇨
⇨

dainúotas, -a; dainúosimas, -a; dainúotinas, -a;
lãvintas, -a; lãvinsimas, -a; lãvintinas, -a;
válgytas, -a; válgysimas, -a; válgytinas, -a

(būsimojo laiko neveikiamieji dalyviai beveik nebevartojami); kirčiuojami ir linksniuojami kaip būdvardžiai dañgiškas, -a, káimiškas, -a, rùsiškas, -a,
langúotas, -a.
Pastoviojo kirčio neveikiamųjų ir reikiamybės dalyvių priesagos -mas, -a,-tas,
-a, -(si)mas, -a ir -tinas, -a funkcionuoja kaip stiprinantieji silpnieji afiksai.
Kilnojamuoju kirčiu, išlaikant pagrindinės formos priegaidę ir dažniausiai
kiekybę (nuo jų priklauso konkreti kirčiuotė!), kirčiuojami tie kalbamieji dalyviai,
kurie padaryti iš dviskiemenių (nepriesaginių, o esamojo laiko – iš (i)a ir i asmenuotės) veiksmažodžių:
a) 3a ar 3b kirčiuotę gauna esamojo bei būsimojo laiko neveikiamieji ir reikiamybės
dalyviai, pvz.:
•    3a kirčiuotė: láukiamas, -à (⇦ láukia), mýlimas, -à (⇦ mýli); láuksimas, -à, láuktinas, -à (⇦ láukti), bsimas, -à, btinas, -à (⇦ bti) – kirčiuojami ir linksniuojami
kaip būdvardžiai álkanas, -à, ámžinas, -à;
•    3b kirčiuotė: kabamas, -à (⇦ kaba), sùkamas, -à (⇦ sùka); plaũksimas, -à, plaũktinas, -à (⇦ plaũkti); sùksimas, -à, sùktinas, -à (⇦ sùkti); kàstinas, -à (⇦ kàsti),
sèksimas, -à, sèktinas, -à (⇦ sèkti) – kirčiuojami ir linksniuojami kaip būdvardžiai
vaganas, -à, ùždaras, -à;
b) 3-iąją ar 4-ąją kirčiuotę gauna būtojo laiko neveikiamieji dalyviai, pvz.:
•    3-ioji kirčiuotė: dúotas, -à (⇦ dúoti), láuktas, -à (⇦ láukti) – kirčiuojami ir linksniuojami kaip báltas, -à 3;
•    4-oji kirčiuotė: praũstas, -à (⇦ praũsti), skùstas, -à (⇦ skùsti), vẽžtas, -à (⇦ vèžti),
kãstas, -à (⇦ kàsti) – kirčiuoti a ir e pailgėja (kirčiuojami ir linksniuojami kaip
būdvardžiai katas, -à, gẽras, -à, mãžas, -à, rùdas, -à 4).
Kilnojamojo kirčio neveikiamųjų ir reikiamybės dalyvių priesagos -mas, -a,
-tas, -a, -(si)mas, -a ir -tinas, -a funkcionuoja kaip silpninantieji afiksai. Šias priesagas galima palyginti su akcentiškai dvejopu darybos formantu – veiksmažodinių
daiktavardžių priesaga -imas/-ymas (žr. p. 92 t.).
Neveikiamųjų ir reikiamybės dalyvių nederinamosios (bevardės giminės)
formos turi tą pačią kirčio vietą ir priegaidę kaip vyriškosios giminės vns. vardininkas: láukiama (plg. láukiamas), šaũkiama (plg. šaũkiamas), dúota (plg. dúotas),
darýta (plg. darýtas), darýtina (plg. darýtinas).
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KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Nuo ko priklauso neveikiamųjų ir reikiamybės dalyvių kirčiuotės pasirinkimas?
Kurie dalyviai kirčiuojami pagal 1-ąją kirčiuotę? Pateikite pavyzdžių ir pakomentuokite jų
kirčiavimo ryšį su pamatinių formų kirčiavimu.
3. Kurie dalyviai kirčiuojami pagal 3a ir 3b kirčiuotes? Pateikite pavyzdžių ir pakomentuokite jų
kirčiavimo ryšį su pamatinių formų kirčiavimu.
4. Kurie dalyviai kirčiuojami pagal 3-iąją kirčiuotę? Pateikite pavyzdžių ir pakomentuokite jų
kirčiavimo ryšį su pamatinių formų kirčiavimu.
5. Kurie dalyviai kirčiuojami pagal 4-ąją kirčiuotę? Pateikite pavyzdžių ir pakomentuokite
jų kirčiavimo ryšį su pamatinių formų kirčiavimu.
6. Apibūdinkite ir pailiustruokite pavyzdžiais neveikiamųjų ir reikiamybės dalyvių priesagų akcentines savybes.
7. Kaip kirčiuojamos neveikiamųjų ir reikiamybės dalyvių nederinamosios (bevardės giminės) formos?
8. Sukirčiuokite šias išvestines linksniuojamąsias veiksmažodžių formas: laukiamas, -a, matuojamas,
-a, šaukiamas, -a, rašytas, -a, klaustas, -a, pasakotinas, -a, trauktinas, -a, kastinas, -a.
1.
2.

3.3. RIBOTAI KAITOMOS IR NEKAITOMOSIOS FORMOS
3.3.1.
3.3.2.

Padalyviai
Pusdalyviai

LITERATŪRA
•    Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, p. 361, 379. •    Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčia•    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, 2002,
vimas, p. 217–220.
p. 125–126; 1978, p. 94–95.
•    Vitkauskas V. Lietuvių kalbos kirčiavimo žiny•    Lietuvių kalbos gramatika, t. 2, p. 383, 397.
nas, p. 95–97.

3.3.1. Padalyviai
Šioms laikais kaitomoms veiksmažodžio formoms būdinga išlaikyti pagrindinės formos kirtį ir priegaidę, plg. visų laikų padalyvius, padarytus iš veiksmažodžių
gáuti, gáuna, gãvo; kalbti, kaba, kalbjo ir kisti, keta, kito:
•   
•   
•   
•   

esamasis laikas: gáunant, kabant, ketant (⇦ gáuna, kaba, keta);
būtasis kartinis laikas: gãvus, kalbjus, kitus (⇦ gãvo, kalbjo, kito);
būtasis dažninis laikas: gáudavus, kalbdavus, kisdavus (⇦ gáuti, kalbti, kisti)
būsimasis laikas: gáusiant, kalbsiant, kisiant (⇦ gáuti, kalbti, kisti).

Kaip matyti iš pavydžių, padalyvių priesagos -nt, -us, -(dav)us ir -(sia)nt funkcionuoja kaip silpnieji afiksai.
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3.3.2. Pusdalyviai
Šios giminėmis ir skaičiais kaitomos veiksmažodžio formos kirčiuojamos
pagal panašų dėsningumą kaip neveikiamieji bei reikiamybės dalyviai (žr. p.
137 t.). Iš daugiaskiemenių (priesaginių) bendračių padarytiems pusdalyviams
būdingas pastovusis kirtis (išlaikoma pagrindinės formos kirčio vieta ir priegaidė), pvz.:
•    kalbti ⇨ kalbdamas, -a, kalbdami, -os;
•    kálbinti ⇨ kálbindamas, -a, kálbindami, -os;
•    pãsakoti ⇨ pãsakodamas, -a, pãsakodami, -os46.

Pusdalyvių, padarytų iš dviskiemenių (nepriesaginių) bendračių, kirtis
yra kilnojamas iš galinio skiemens į trečiąjį nuo galo skiemenį (išlaikoma pagrindinės formos priegaidė ir kiekybė), pvz.:
•    gáuti ⇨ gáudamas, -à, gaudam, gáudamos;
•    plaũkti ⇨ plaũkdamas, -à, plaukdam, plaũkdamos;
•    sèkti ⇨ sèkdamas, -à, sekdam, sèkdamos47.

Pastovusis pusdalyvių kirtis primena vardažodžių 1 kirčiuotę, o
kilnojamasis – 3a ar 3b kirčiuotę. Kadangi šios veiksmažodžio formos nelinksniuojamos, kalbėti apie kirčiuotes nėra pagrindo.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1. Suformuluokite padalyvių kirčiavimo taisyklę. Pateikite pavyzdžių ir juos pakomentuokite.
2. Nuo ko priklauso pastovusis ar kilnojamasis pusdalyvių kirtis? Pateikite pavyzdžių ir juos pakomentuokite.
3. Sukirčiuokite šiuos padalyvius ir pusdalyvius : maitinant, maitindamas, -a, sakytinas, -a, ruošdavus,

ruošdamas, -a, šoksiant.

46

47

Plg. neveikiamuosius bei reikiamybės dalyvius: kalbtas, -a, kalbti, -os; kalbtinas, -a, kalbtini, -os;
kálbintas, -a, kálbinti, -os; kálbintinas, -a, kálbintini, -os.
Plg. neveikiamuosius bei reikiamybės dalyvius: gáunamas, -à, gaunam, gáunamos; plaũkiamas, -à,
plaukiam, plaũkiamos; sèktinas, -à, sektin, sèktinos.
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4. PRIEŠDĖLINIAI IR SANGRĄŽINIAI
VEIKSMAŽODŽIAI
Asmenuojamosios formos
Linksniuojamosios formos
4.3. Ribotai kaitomos ir nekaitomosios
4.1.

4.2.

formos (padalyvis, pusdalyvis)
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mas, p. 176–198.

Priešdėliai ir sangrąžos formantas veiksmažodžių kirčiavimui turi palyginti
nedidelę įtaką. Vis dėlto labai svarbu įsidėmėti, kuriais atvejais šie afiksai gauna kirtį. Iš veiksmažodžio priešdėlių išsiskiria per-, kuris yra stiprusis tvirtapradis, pvz.:
•    pérnešti (⇦ nèšti), pérneša, -ė, pérnešdavo, pérnešk, pérneštų; pérnešąs, -anti,

pérnešamas, -a, pérneštas, -a, pérneštinas, -a; pérnešant, pérnešus ir t. t.

•    pérduoti (⇦ dúoti), pérduoda, pérdavė...
•    pérpasakoti (⇦ pãsakoti), pérpasakoja, -ojo...

Visi kiti veiksmažodžio priešdėliai, taip pat ir afiksai te-, tebe- primena kirčio negaunančias, taigi silpnąsias, morfemas, plg.:
•    išbga, -o, tebga, -o, tebebga, -o ir bga, -o;
•    nuvagsta, tevagsta, tebevagsta ir vagsta;
•    nuvago ir vago.

Ypatingas šių priešdėlių ir afiksų te-, tebe- bruožas – tam tikrais atvejais atitraukti kirtį iš gretimo netvirtapradžio priešpaskutinio skiemens, plg.:
•    pàbaigė ir bagė,
•    sùkiša, tèkiša, tebèkiša ir kša,
•    nùperka, tèperka, tebèperka ir peka.

Kirtį gavę veiksmažodžio priešdėliai ir afiksai te-, tebe- pasižymi trumpuoju
balsiu (àt-, at-, àp-, ap-, pà-, š-, nè-, nebè-, sù-, ùž-, tè-, tebè-), o - ir pa- – tvirtagale priegaide.
Sangrąžinių veiksmažodžių kirčiavimui tam tikrą reikšmę turi sangrąžos
formanto vieta žodyje, plg. nẽšasi ir pasneša (: nẽša). Priešdėliniai ir sangrąžiniai
veiksmažodžiai aptariami tokia pat tvarka kaip ir ankstesniame skyriuje išnagrinėti jų giminaičiai be šių afiksų.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1. Kuo kirčiavimo požiūriu ypatingas veiksmažodžio priešdėlis per-?
2. Apibūdinkite veiksmažodžio priešdėlių (išskyrus per-) ir afiksų te-, tebe- santykį
3. Kas turi įtakos sangrąžinių veiksmažodžių kirčiavimui?
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4.1. ASMENUOJAMOSIOS FORMOS
4.1.1.
4.1.2.

Veiksmažodžio formos su afiksu teSangrąžiniai veiksmažodžiai

Kaip sakyta, veiksmažodžio priešdėliai, išskyrus stiprųjį tvirtapradį pér-,
yra silpnieji ir dažniausiai būna nekirčiuoti, vadinasi, priešdėliniai veiksmažodžiai paprastai kirčiuojami taip, tarsi priešdėlio nebūtų, plg.:
•    išáuga, -o ir áuga, -o, išáugdavo ir áugdavo, išaũgs ir aũgs,

išáugtų ir áugtų, išáuk ir áuk;

•    pakỹla ir kỹla, paklo ir klo, pakldavo ir kldavo, pakis ir kis,

pakltų ir kltų, paklk ir klk;

•    parlỹdi ir lỹdi, parlydjo ir lydjo...; sugyvẽna ir gyvẽna, sugyvẽno ir gyvẽno...

Tačiau tam tikrais atvejais priešdėliai pritraukia kirtį iš gretimo netvirtapradžio (tvirtagalio arba trumpojo) priešpaskutinio skiemens. Tai būdinga tik
esamojo ir būtojo kartinio laiko dviskiemenėms (nepriesaginėms) formoms. Įsidėmėtinus atvejus su kirčiuotais priešdėliais sudaro:
1. (i)a ir i asmenuotės esamojo laiko formos, šaknyje turinčios:
a) trumpąjį arba padėtinio ilgumo balsį, pvz.: pàkiša (⇦ kša), nùlupa (⇦ lùpa),
sùmeta (⇦ mẽta), šravi (⇦ rãvi)48, nèžada (⇦ žãda);
b) besikaitaliojančius tvirtagalius dvigarsius el/il, em/im, en/in (ir en/i), er/ir, pvz.:
velka (⇦ veka, plg. viko), sùkemša (⇦ keša, plg. kišo), sùrenka (⇦ reñka, plg.
riñko), paskrenda (⇦ skreñda, plg. skrdo), pàperka (⇦ peka, plg. piko);
c) tvirtagalius dvigarsius a, a, a (būdinga tik mišriesiems a asmenuotės veiksmažodžiams), pvz.: pàkalba (⇦ kaba), sùskamba (⇦ skaba), nùvarva (⇦ vava);
2. (i)a asmenuotės žodžių būtojo kartinio laiko formos su galūne -ė, pvz.: pàbaigė
(⇦ bagė), sùplaukė (⇦ plaũkė), lėkė (⇦ lkė); škasė (⇦ kãsė), sùmetė (⇦ mẽtė).
Veiksmažodžių priešdėliams būdingas kirčio pritraukimas primena priešpaskutinio skiemens taisyklę, pagal kurią traũkliosios kaitomųjų žodžių galūnės
prisitraukia kirtį iš netvirtapradžio priešpaskutinio skiemens. Tik kirčio slinktis
yra skirtingos krypties: vienu atveju į pradinį, kitu – į galinį žodžio skiemenį.
Jeigu čia išvardytų požymių nėra, esamajame ir būtajame kartiniame laike kirtis
į priešdėlį nebus atitraukiamas. Įsidėmėtini du svarbiausi tokių veiksmažodžių bruožai:
a) tvirtapradė šaknis, pvz.: neláukia, neláukė (⇦ láukia, láukė), paleja, palejo (⇦ leja,
lejo), išspréndžia, išspréndė (⇦ spréndžia, spréndė);
b) tvirtagalė esamojo laiko šaknis (išskyrus 1b ir 1c nurodytus atvejus), pvz.: išplaũkia (⇦ plaũkia), pakviẽčia (⇦ kviẽčia), papuõšia (⇦ puõšia), pralõšia49 (⇦ lõšia),
nutỹli (⇦ tỹli), įžiri (⇦ žiri).
48
49

Išimtinio kirčiavimo atvejai yra ne(be)gãli ir ne(be)tùri.
Realioje vartosenoje tokie ia asmenuotės veiksmažodžiai dažnai kirčiuojami priešdėlyje, pvz.: nùplaukia, pàpuošia (matyt, daro įtaką būtojo kartinio laiko kirčiavimas, plg. nùplaukė, pàpuošė ir t. t.). Taip
kirčiuoja ir dalis vakarų aukštaičių kauniškių, kai kurios kitos tarmės.
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KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Išvardykite ir pakomentuokite atvejus, kai silpnieji veiksmažodžio priešdėliai gauna kirtį
a) esamajame laike, b) būtajame kartiniame laike.
2. Kokiais bruožais pasižymi veiksmažodžiai, kurių esamojo ir būtojo kartinio laiko formose kirtis
neperkeliamas į silpnąjį priešdėlį?
3. Sukirčiuokite šių priešdėlinių veiksmažodžių nurodytas asmenuojamąsias formas: papuošia, pašiepia,
išguli, neturi, pavelka, patyli, suošia, pasiekia, pasiekė, nudrožia, nudrožė. Pasitikrinkite, ar jūsų
kirčiavimas atitinka bk. normą.
1.

4.1.1. Veiksmažodžio formos su afiksu teSavitas yra liepiamosios nuosakos 3-iojo asmens (tradiciškai vadinamos
geidžiamąja nuosaka) kirčiavimas. Formų, kurių pagrindą sudaro esamojo laiko
3-iasis asmuo, afiksas te- niekuo nesiskiria nuo aptartų veiksmažodžio priešdėlių, plg.:
•    teáuga, tekỹla, telỹdi, tegyvẽna, tedãro (taip pat tebeáuga...) ir
•    tèkiša, tèlupa, tèmeta, tèravi50, tèkemša, tèrenka, tèperka, tèkalba, tèskamba (bet – te-

bèkiša...).
Liepiamosios nuosakos 3-iojo asmens su formantu -ie kirčiavimas priklauso nuo veiksmažodžio skiemenų skaičiaus: iš dviskiemenio žodžio padaryta
kalbamoji forma gauna galinio skiemens kirtį ir tvirtagalę priegaidę (tedirbiẽ,
teeiniẽ, tevežiẽ ir t. t.), o padarytoji iš daugiaskiemenio veiksmažodžio išlaiko pagrindinės formos kirčio vietą ir priegaidę, plg.: tedainúojie ir dainúoja, teskùbinie
ir skùbina, tegyvẽnie ir gyvẽna.
Formos su formantu -ai paprastai išlaiko pagrindinės formos kirčio vietą
ir priegaidę, pvz.: tedãrai (⇦ dãro), terãšai (⇦ rãšo), teródai (⇦ ródo).
KONTROLINIS KLAUSIMAS
Nuo ko priklauso liepiamosios nuosakos 3-iojo asmens formų su afiksu te- kirčiavimas? Pateikite pavyzdžių.

4.1.2. Sangrąžiniai veiksmažodžiai
Sangrąžos formanto įtaka veiksmažodžio kirčiavimui yra nedidelė ir
priklauso nuo jo vietos žodyje. Veiksmažodžių su galiniu sangrąžos formantu kirčio vieta ir priegaidė perimama iš paprastųjų veiksmažodžių, vadinasi,
kalbamasis formantas funkcionuoja kaip silpnoji morfema, negaunanti kirčio, pvz.:
50

Išimtiniai atvejai yra te(be)gãli, te(be)tùri (plg. išn. 48).
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•    es. l.

daraũ ⇨ daraũsi, ródau ⇨ ródausi, dara ⇨ darasi, ródai ⇨ ródaisi,
dãro ⇨ dãrosi, ródo ⇨ ródosi;
•    būt. k. l.
dariaũ ⇨ dariaũsi...;
•    būt. dažn. l. darýdavau ⇨ darýdavausi...;
•    liep. nuos. darýk ⇨ darýkis, ródyk ⇨ ródykis;
•    tariam. nuos. darýčiau ⇨ darýčiausi, ródyčiau ⇨ ródyčiausi.
Vis dėlto skirtumų tarp paprastųjų ir sangrąžinių formų yra, tik jie daugiausia susiję ne su kirčiavimu, o su galūnių kiekybe: paprastųjų formų trumpąsias
galūnes sangrąžinėse formose, išskyrus 3-iąjį asmenį, atitinka ilgosios. Kirčiavimo atžvilgiu įsidėmėtinos -(i)a ir -i asmenuočių esamojo laiko vns. 1-ojo ir 2-ojo
asmens galūnės -(i)uo- ir -ie-, kurios būdamos kirčiuotos gauna tvirtapradę priegaidę, pvz.:
sukù ⇨ sukúosi, suk ⇨ sukesi; tikiù ⇨ tikiúosi, tik ⇨ tikesi.
(Bet: láukiu ⇨ láukiuosi, láuki ⇨ láukiesi, nekirčiuotos galūnės).
Tokias pat, tik visada nekirčiuotas, galūnes turi ir būsimasis laikas, plg.:
sùksiu ⇨ sùksiuosi, sùksi ⇨ sùksiesi; taip pat tráuksiu ⇨ tráuksiuosi...
Ilgasis galūnės balsis -ė, palyginti su paprastųjų formų trumpuoju -e, būdingas
ir sangrąžinių formų daugiskaitos 1-ajam bei 2-ajam asmeniui, bet su kirčiavimu ryšio
čia nėra, pvz.:
•    sùkame ⇨ sùkamės, sùkate ⇨ sùkatės; sùkome ⇨ sùkomės;
•    sùkdavome ⇨ sùkdavomės; sùksime ⇨ sùksimės;
•    sùkime ⇨ sùkimės; sùktume ⇨ sùktu(mė)mės.

Kad būtų galima susidaryti išsamesnį vaizdą, pateikiamos sangrąžinių veiksmažodžių kráutis, kráunasi, króvėsi (pastovusis kirtis) ir praũstis, praũsiasi, praũsėsi
(kilnojamasis kirtis) laikų ir nuosakų paradigmos.
Esamasis laikas
kráunamės
prausiúosi
kráunatės
prausesi

kráunuosi
kráuniesi
kráunasi

praũsiasi
Būtasis kartinis laikas
króvėmės
prausiaũsi
króvėtės
prausesi

króviausi
króveisi

praũsiamės
praũsiatės

króvėsi

praũsėmės
praũsėtės

praũsėsi
Būtasis dažninis laikas
kráudavausi
kráudavomės
praũsdavausi
praũsdavomės
kráudavaisi
kráudavotės
praũsdavaisi
praũsdavotės
kráudavosi
praũsdavosi
Būsimasis laikas
kráusiuosi
kráusimės
praũsiuosi
praũsimės
kráusiesi
kráusitės
praũsiesi
praũsitės
kraũsis
praũsis
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Pa s t aba . Būsimojo laiko sangrąžinė 3-iojo asmens forma kaip ir paprastoji
patiria tvirtagalę metatoniją, plg.: kráutis ir kraũsis (kaip kraũs).
Liepiamoji nuosaka
kráukis

kráučiausi
kráutumeisi

kráukimės
kráukitės
tesikráuna

praũskis

praũskimės
praũskitės
tesipraũsia

Tariamoji nuosaka
kráutu(mė)mės
praũsčiausi
praũstu(mė)mės
kráutu(mė)tės
praũstumeisi
praũstu(mė)tės
kráutųsi
praũstųsi

Tarp priešdėlio ir šaknies įsiterpęs sangrąžos formantas perima visas priešdėliams būdingas savybes, taigi funkcionuoja kaip silpnoji morfema, esamojo ir
būtojo kartinio laiko formose gaunanti kirtį tada, kai paprastojoje formoje jį gauna
priešdėlis, plg.:
pasidrba (⇦ padrba); pasišaũkia (⇦ pašaũkia), susidãro (⇦ sudãro) ir
paskelia (⇦ pàkelia), sussuka (⇦ sùsuka), nuskerpa (⇦ nùkerpa),
neskalba (⇦ nèkalba);
būt. k. l. pasidrbo (⇦ padrbo), susidãrė (⇦ sudãrė), susisùko (⇦ susùko) ir
pasšaukė (⇦ pàšaukė), nusnešė (⇦ nùnešė).
es. l.

Tie patys kirčiavimo dėsningumai būdingi ir liepiamosios nuosakos 3-iojo
asmens sangrąžinėms formoms, padarytoms su afiksais te-, tebe- iš esamojo laiko
3-iojo asmens, plg.: tesidrba, tesišaũkia ir teskelia, tesperka, teskalba; tebesitráukia
ir tebeskelia.
Pa s t aba . Priešdėlis pér- visais atvejais yra stiprusis tvirtapradis, pvz.: pérsidirba, pérsidirbo, pérsikelia, pérsikėlė.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI
Kokia sangrąžos formanto įtaka veiksmažodžių kirčiavimui ir akcentinė vertė? Ar šis formantas
gali gauti kirtį?
2. Kuo ypatingos sangrąžinių formų galūnės?
3. Kuo ypatinga būsimojo laiko 3-iojo asmens sangrąžinė forma?
1.

4 • Priešdėliniai ir sangrąžiniai veiksmažodžiai
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4.2. LINKSNIUOJAMOSIOS FORMOS
Veikiamieji dalyviai
Neveikiamieji ir reikiamybės
4.2.3. Sangrąžiniai dalyviai
4.2.4. Įvardžiuotiniai dalyviai
4.2.1.

4.2.2.

dalyviai

4.2.1. Veikiamieji dalyviai
Priešdėliniai veikiamieji dalyviai paprastai kirčiuojami pagal pagrindines
priešdėlines formas. Be jokių išimčių šis dėsningumas galioja dalyviams su stipriuoju tvirtapradžiu priešdėliu pér- (kirtis pastovus), pvz.:
•    pérkerpa ⇨ pérkerpąs, pérkerpantis, -i;
•    pérkirpo ⇨ pérkirpęs, pérkirpusi;
•    pérkirpti ⇨ pérkirpdavęs, -usi (plg. pérkirpdavo), pérkirpsiąs, -ianti (plg. pér-

kirpsiu).

Pagrindinių priešdėlinių formų kirčio vietą ir kirčiuoto skiemens priegaidę bei kiekybę išlaiko ir veikiamieji dalyviai su silpnaisiais priešdėliais, išskyrus
būtąjį kartinį laiką ir esamojo laiko trumpąsias formas, pvz.:
•    nuplaũkia ⇨ nuplaũkiantis, -i; pašóka – pašókantis, -i;
•    sùneša ⇨ sùnešantis, -i;
•    nuplaũkti ⇨ nuplaũkdavęs, -usi (plg. nuplaũkdavo), nuplaũksiąs, -ianti (plg.

nuplaũksiu);
•    pašókti ⇨ pašókdavęs, -usi (plg. pašókdavo), pašóksiąs, -ianti (plg. pašóksiu);
•    sunèšti ⇨ sunèšdavęs, -usi (plg. sunèšdavo), sunèšiąs, -ianti (plg. sunèšiu).
Būtojo kartinio laiko veikiamųjų dalyvių priešdėlinėms formoms būdinga
nepaisyti pagrindinės priešdėlinės formos kirčio vietos tais atvejais, kai kirtis
toje formoje yra atitraukiamas į priešdėlį (dalyvis kirčiuojamas taip, tarsi priešdėlio nebūtų), pvz.:
•    pànešė ⇨ panẽšęs, panẽšusi (plg. nẽšęs, -usi ⇦ nẽšė);
•    vertė ⇨ įvetęs, įvetusi (plg. vetęs, -usi ⇦ vetė).

Esamojo laiko vyr. giminės vardininko priešdėlinės trumposios formos
irgi kirčiuojamos taip, lyg priešdėlio nebūtų, pvz.:
•    patỹli ⇨ patyls, patyl ‖ patỹlįs, patỹlį (plg. tyls, tyl ‖tỹlįs, tỹlį ⇦ tỹli);
•    sùneša ⇨ sunešs, suneš (plg. nešs, neš ⇦ nẽša);
•    pajùdina ⇨ pajùdinąs, pajùdiną (plg. jùdinąs, jùdiną ⇦ jùdina).

Toliau pateikiama visų laikų kirčiuotų paradigmų pavyzdžių, išskyrus dalyvius su stipriuoju priešdėliu pér-.
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BŪTOJO DAŽNINIO LAIKO DALYVIAI
Esamasis laikas
Vienaskaita
V., Š. pànešantis, -i ir panešs

prišókantis, -i ir prišoks ‖ prišókąs

K.

pànešančio, -ios

prišókančio, -ios

N.

pànešančiam, -iai

prišókančiam, -iai

G.

pànešantį, -čią

prišókantį, -čią

Įn.

pànešančiu, -ia

prišókančiu, -ia

Vt.

pànešančiame, -ioje

prišókančiame, -ioje
Daugiskaita

V., Š. pànešantys, -čios ir paneš

prišókantys, -čios ir prišok ‖ prišóką

K.

pànešančių

prišókančių

N.

pànešantiems, -čioms

prišókantiems, -čioms

G.

pànešančius, -ias

prišókančius, -ias

Įn.

pànešančiais, -iomis

prišókančiais, -iomis

Vt.

pànešančiuose, -iose

prišókančiuose, -iose

Būtasis kartinis bei dažninis ir būsimasis laikai
Vienaskaita
V., Š. panẽšęs, -usi

panèšdavęs, -usi

panèšiąs, -ianti

K.

panẽšusio, -ios

panèšdavusio, -ios

panèšiančio, -ios

N.

panẽšusiam, -iai

panèšdavusiam, -iai

panèšiančiam, -iai

G.

panẽšusį, -ią

panèšdavusį, -ią

panèšiantį, -čią

Įn.

panẽšusiu, -ia

panèšdavusiu, -ia

panèšiančiu, -ia

Vt.

panẽšusiame, -ioje

panèšdavusiame, -ioje

panèšiančiame, -ioje

Daugiskaita
V., Š. panẽšę, -usios

panèšdavę, -usios

panèšią, -iančios

K.

panẽšusių

panèšdavusių

panèšiančių

N.

panẽšusiems, -ioms

panèšdavusiems, -ioms

panèšiantiems, -čioms

G.

panẽšusius, -ias

panèšdavusius, -ias

panèšiančius, -ias

Įn.

panẽšusiais, -iomis

panèšdavusiais, -iomis

panèšiančiais, -iomis

Vt.

panẽšusiuose, -iose

panèšdavusiuose, -iose

panèšiančiuose, -iose

KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1. Kaip kirčiuojami veikiamieji dalyviai su stipriuoju priešdėliu pér-?
2. Kaip kirčiuojami veikiamieji dalyviai su silpnaisiais priešdėliais?
3. Sukirčiuokite šias priešdėlines veikiamųjų dalyvių formas: sukviesdavęs,

nuskynęs, -usi, nuskinsiąs, -ianti, sušaukiąs, nemaitinąs, besnūduriuojąs.
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4.2.2. Neveikiamieji ir reikiamybės dalyviai
Neveikiamieji ir reikiamybės dalyviai su stipriuoju priešdėliu pér- yra pastovaus kirčio, priešdėlio tvirtapradė priegaidė perimama iš pagrindinės formos, pvz.:
•    pérnešamas, -a 1 ⇦ pérneša (plg. nẽšamas, -à 3b);
•    pérneštas, -a 1, pérneštinas, -a 1 ⇦ pérnešti (plg. nẽštas, -à 4, nèštinas, -à 3b).

Šių dalyvių formos, padarytos su silpnaisiais priešdėliais, kaip ir nepriešdėlinės, kirčiuojamos dvejopai – pastoviai ir kilnojamuoju kirčiu. Pastoviojo
kirčio neveikiamiesiems dalyviams priešdėlis jokios įtakos neturi, plg.:
•    rãšomas, -a 1 ir išrãšomas, -a 1 (⇦ išrãšo);
•    rašýtas, -a 1 ir išrašýtas, -a 1 (⇦ išrašýti);
•    rašýtinas, -a 1 ir išrašýtinas, -a 1 (⇦ išrašýti).

Kilnojamasis kirtis, pridėjus silpnąjį priešdėlį, taip pat lieka kilnojamasis,
bet pasikeičia tvirtagalės ir trumposios šaknies formų (išskyrus esamojo laiko
dalyvius su ilga šaknimi ir visus reikiamybės dalyvius, o būsimojo laiko dalyviai nevartojami) kirčio kilnojimo pobūdis:
a) vietoj 4-osios kirčiuotės priešdėlinis būtojo laiko neveikiamasis dalyvis gauna
3b kirčiuotę;
b) vietoj 3b kirčiuotės priešdėlinis esamojo laiko neveikiamasis dalyvis su trumpuoju ar padėtinio ilgumo šaknies balsiu gauna 34b kirčiuotę, plg.:
a) kviẽstas, -à 4 ir pàkviestas, -à 3b (⇦ pakviẽsti),
šaũktas, -à ir sùšauktas, -à 3b (⇦ sušaũkti),
nẽštas, -à 4 ir neštas, -à 3b (⇦ įnèšti),
sùktas, -à 4 ir àpsuktas, -à 3b (⇦ apsùkti);
b) sùkamas, -à 3b ir sùsukamas, -à 34b (⇦ sùsuka, plg. sùka); nẽšamas, -à 3b
ir panešamas, -à 34b (⇦ paneša, plg. nẽša).
Kaip matyti iš pavyzdžių, būtojo laiko netvirtapradės šaknies priešdėliniai
neveikiamieji dalyviai neišlaiko pagrindinės priešdėlinės formos (bendraties)
kirčio vietos – kirtis tam tikruose linksniuose atitraukiamas į silpnąjį priešdėlį.
Tvirtapradės šaknies neveikiamųjų dalyvių, taip pat daugelio tvirtagalės
šaknies esamojo laiko neveikiamųjų ir visų reikiamybės dalyvių kirčiavimui
silpnasis priešdėlis įtakos nedaro, plg.:
•   
•   
•   
•   
•   
•   
51

láuktas, -à 3 ir neláuktas, -à 3 (⇦ neláukti);
láukiamas, -à 3a ir nesuláukiamas, -à 3a (⇦ nesuláukia);
kviẽčiamas, -à 3b ir pakviẽčiamas, -à 3b (⇦ pakviẽčia);
šaũkiamas, -à 3b ir sušaũkiamas, -à 3b (⇦ sušaũkia)51;
gáutinas, -à 3a ir išgáutinas, -à 3a (⇦ išgáuti);
vèžtinas, -à 3b ir atvèžtinas, -à 3b (⇦ atvèžti).

Tie, kurie paskutiniais dviem atvejais esamojo laiko formose atitraukia kirtį į priešdėlį, t. y. kirčiuoja
pàkviečia, sùšaukia ir t. t. (žr. išn. 49), atitinkamus neveikiamuosius dalyvius priskiria 34b kirčiuotei
(kirčiuojama pàkviečiamas, -à, sùšaukiamas, -à, taip kaip sùsukamas, -à ir kt., plg. b punktą).
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Priešdėlinių neveikiamųjų ir reikiamybės dalyvių nederinamosios (bevardės giminės) formos turi tą pačią kirčio vietą ir priegaidę kaip vyriškosios giminės vns. vardininkas: pérduodama (plg. pérduodamas), pérduota (plg. pérduotas),
sùsukta (plg. sùsuktas), àpšaukta (plg. àpšauktas); suláukiama (plg. suláukiamas),
apšaũkiama (plg. apšaũkiamas), padúota (plg. padúotas), padarýta (plg. padarýtas),
padarýtina (plg. padarýtinas).
Toliau duodamos tik tokios kilnojamojo kirčio paradigmos, kurios skiriasi
nuo nepriešdėlinių dalyvių paradigmų.
PRIEŠDĖLINIAI NEVEIKIAMIEJI DALYVIAI
Būtasis laikas

Esamasis laikas
Vienaskaita
3b

34b

V., Š. neštas, -à

sùtiktas, -à

pànešamas, -à

K.

nešto, -õs

sùtikto, -õs

pànešamo, -õs

3b

N.

įneštám, neštai

sutiktám, sùtiktai

panešamám, pànešamai

G.

neštą

sùtiktą

pànešamą

Įn.

neštu, -a

sùtiktu

pànešamu, -a

Vt.

įneštamè, -ojè

sutiktamè, -ojè

panešamamè, -ojè

V., Š. įnešt, neštos

sutikt, sùtiktos

panešam, pànešamos

K.

įnešt

sutikt

panešam

N.

įneštems, -óms

sutiktems, -óms

panešamems, -óms

G.

neštus, -as

sùtiktus, -as

pànešamus, -as

Įn.

įneštas, -oms

sutiktas, -oms

panešamas, -oms

Vt.

įneštuosè, -osè

sutiktuosè, -osè

panešamuosè, -osè

Daugiskaita

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kaip kirčiuojami neveikiamieji ir reikiamybės dalyviai su stipriuoju priešdėliu pér-?
Kaip kirčiuojami neveikiamieji ir reikiamybės dalyviai su silpnaisiais priešdėliais?
3. Kaip kirčiuojamos priešdėlinių neveikiamųjų ir reikiamybės dalyvių nederinamosios
(bevardės giminės) formos?
1. Sukirčiuokite šias priešdėlines neveikiamųjų ir reikiamybės dalyvių formas: pakviestas, -a,
parneštinas, -a, nuskinamas, -a, nuskintas, -a, sušaukiamas, -a, iškastinas, -a, pamatuojamas, -a,
išmatuotas, -a.
1.
2.

4.2.3. Sangrąžiniai dalyviai
Sangrąžos formanto įtaka nepriešdėlinių veikiamųjų dalyvių kirčiavimui pasireiškia tik tuo, kad trumposiose vyriškosios giminės vardininko formose kirtis
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nenukeliamas į galūnę (šiuo atveju – priešpaskutinį skiemenį), plg.: nešs ir nẽšąsis,
neš ir nẽšąsi; kelis ir kẽliąsis, keli ir kẽliąsi. Šiaip jau sangrąžinės formos kirčiuojamos taip pat kaip ir paprastosios.
Priešdėlinių dalyvių sangrąžinės formos (neveikiamieji bei reikiamybės dalyviai sangrąžiniai būna tik su priešdėliais) kirčiuojamos taip pat kaip ir nesangrąžinės
tada, kai a) dalyvis turi stiprųjį priešdėlį pér- ar b) silpnuosius priešdėlius, nepritraukiančius kirčio, plg.:
a) pérsitvarkantis (pérsitvarkąs), -anti ir pértvarkantis (pértvarkąs), -anti;
pérsitvarkęs, -iusi ir pértvarkęs, -iusi;
pérsitvarkydavęs, -usi ir pértvarkydavęs, -usi;
pérsitvarkysiąs, -ianti ir pértvarkysiąs, -ianti;
pérsirašomas, -a ir pérrašomas, -a;
pérsirašytas, -a ir pérrašytas, -a;
b) apsitvakantis (apsitvarks ‖ apsitvakąs), -anti ir
aptvakantis (aptvarks ‖ aptvakąs), -anti;
išsikviẽčiantis (išsikviečis ‖ išsikviẽčiąs), -ianti ir
iškviẽčiantis (iškviečis ‖ iškviẽčiąs), -ianti52;
apsitvakęs, -iusi ir aptvakęs, -iusi;
apsitvarkýdavęs, -usi ir aptvarkýdavęs, -usi;
apsitvarkýsiąs, -ianti ir aptvarkýsiąs, -ianti;
pasirãšomas, -a 1 ir parãšomas, -a 1;
pasirašýtas, -a 1 ir parašýtas, -a 1;
išsitráukiamas, -à 3a ir ištráukiamas, -à 3a;
išsitráuktas, -à 3 ir ištráuktas, -à 3;
pasirašýtinas, -a 1 ir parašýtinas, -a 1;
išsitráuktinas, -à 3a ir ištráuktinas, -à 3a.
Tais atvejais, kai priešdėliai kirtį atitraukia, šią trauklumo savybę iš jų perima
sangrąžos formantas, plg.:
•    parsnešantis, -i ir panešantis, -i (bet – parsinešs, - kaip parnešs, -);
•    pastikintis, -i ir tkintis, -i (bet – pasitiks, - kaip tiks, -);
•    nusperkamas, -à 34b ir nùperkamas, -à 34b;
•    įsvežtas, -à 3b ir vežtas, -à 3b.
Priešdėlinių neveikiamųjų ir reikiamybės dalyvių sangrąžinės nederinamosios
(bevardės giminės) formos turi tą pačią kirčio vietą ir priegaidę kaip vyriškosios giminės vns. vardininkas: pérsinešama (plg. pérsinešamas), pérsinešta (plg. pérsineštas),
sussukta (plg. sussuktas); pasidarýta (plg. pasidarýtas), pasidarýtina (plg. pasidarýtinas).
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1. Kokia sangrąžos formanto įtaka nepriešdėlinių veikiamųjų dalyvių kirčiavimui?
2. Nuo ko priklauso priešdėlinių dalyvių sangrąžinių formų kirčiavimas?
3. Kaip kirčiuojamos priešdėlinių neveikiamųjų ir reikiamybės dalyvių sangrąžinės

(bevardės giminės) formos?

52

nederinamosios

Tie, kurie veiksmažodžio es. l. formoje atitraukia kirtį į priešdėlį, netrumpojoje dalyvio formoje
kirčiuoja sangrąžos formantą.
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4.2.4. Įvardžiuotiniai dalyviai
LITERATŪRA
•    Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių kalbos akcen- •    Stundžia B. Įvardžiuotinių formų kirčiavimo
tologijos pagrindai, p. 115.

•    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija, 2002,
p. 119, 124; 1978, p. 89, 93–94.

•    Lietuvių kalbos gramatika, t.2, p. 370, 375.

normos ir realiosios vartosenos pamokos. Gimtoji kalba, 2011, sąs. 4, p. 8–12.
•    Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas, p. 203–204, 213–215.

Įvardžiuotiniai veikiamieji dalyviai, išskyrus esamojo laiko formas, padarytas
iš dviskiemenių (nepriesaginių) veiksmažodžių, kirčiuojami taip pat kaip ir atitinkami paprastieji dalyviai, pvz.:
•    pãsakojantis, -i ⇨ pãsakojantysis, -čioji,
•    láukęs, -usi ⇨ láukusysis, -ioji,
•    láukdavęs, -usi ⇨ láukdavusysis, -ioji,
•    láuksiąs, -ianti ⇨ láuksiantysis, -čioji.
Tie įvardžiuotiniai veikiamieji dalyviai, kurių pamatas yra dviskiemenės
veiksmažodžių formos, kirčiuojami dvejopai: pastoviai šaknyje ir kilnojamuoju kirčiu, pvz.: láukiantysis, -čioji (⇦ láukiantis, -i ⇦ láukia) ǁ laukiantỹsis, -čióji (vns. gal.
láukiantįjį, -čiąją); tkintysis, -čioji (⇦ tkintis, -i ⇦ tki) ǁ tikintỹsis, -čióji (vns. gal.
tkintįjį, -čiąją); gýdantysis, -čioji (⇦ gýdantis, -i ⇦ gýdo) ǁ gydantỹsis, -čióji (vns. gal.
gýdantįjį, -čiąją). Plg. trumpąsias neįvardžiuotines formas laukis, -i ‖ láukiąs, -ią,
tiks, -; taip pat kilnojamojo kirčio aukštesniojo laipsnio įvardžiuotinių būdvardžių
vardininkus aukštesnỹsis, -ióji.
Įvardžiuotiniai neveikiamieji dalyviai iš esmės kirčiuojami pagal tuos pačius
dėsningumus kaip ir atitinkami vardažodžiai (žr. p. 118 t.). Pastoviai, išlaikant paprastosios formos kirtį ir priegaidę, kirčiuojami įvardžiuotiniai kalbamieji dalyviai
(išskyrus esamojo laiko formas), padaryti iš pastoviojo kirčio paprastųjų formų, pvz.:
•    gaivntasis, -oji ⇦ gaivntas, -a 1;
•    redagúotasis, -oji ⇦ redagúotas, -a 1;
•    redagúotinasis, -oji ⇦ redagúotinas, -a 1 (būsimasis laikas nevartojamas).
Linksniuojami ir kirčiuojami kaip įvardžiuotiniai būdvardžiai aukščiáusiasis, -ioji.
Kilnojamasis kirtis, primenantis 3b, 3a ar 34b kirčiuotes, būdingas tiems įvardžiuotiniams dalyviams, kurių paprastosios formos irgi yra kilnojamojo kirčio, pvz.:
•    baudžiamàsis, baudžiamóji (⇦ baũdžiamas, -à 3b);
•    laukiamàsis, laukiamóji (⇦ láukiamas, -à 3a);
•    baustàsis, baustóji (⇦ baũstas, -à 4), lauktàsis, lauktóji (⇦ láuktas, -à 3).
Linksniuojami ir kirčiuojami kaip įvardžiuotiniai būdvardžiai artimàsis, -óji,
amžinàsis, -óji, kaltàsis, -óji, baltàsis, -óji (žr. p. 120).
Neveikiamieji įvardžiuotiniai esamojo laiko dalyviai, padaryti iš pastoviojo
kirčio paprastųjų formų, kirčiuojami dvejopai: pastoviai, išlaikant paprastosios formos kirtį ir priegaidę, ir kilnojamuoju kirčiu, pvz.: gýdomasis, -oji (⇦ gýdomas, -a 1
⇦ gýdo) ǁ gydomàsis, -óji (vns. gal. gýdomąjį, -ąją); gyvẽnamasis, -oji (⇦ gyvẽnamas,
-a 1 ⇦ gyvẽna) ǁ gyvenamàsis, -óji (vns. gal. gyvẽnamąjį, -ąją). Dvejopą kirčiavimą
perima ir visi sudaiktavardėję dalyviai, pvz.: káltinamasis, -oji ǁ kaltinamàsis, -óji
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(vns. gal. káltinamąjį, -ąją) ‚kaltinamas asmuo‘, válgomasis ǁ valgomàsis (vns. gal.
válgomąjį, -ąją) ‚valgyti skirta patalpa‘, sodnamoji ǁ sodinamóji (vns. gal. sodnamąją)
‚padargas, skirtas sėklų sodinimui‘ (kilnojamąjį sudaiktavardėjusių dalyvių kirtį žodynai dar ne visais atvejais duoda).
Linksniuojami ir kirčiuojami kaip įvardžiuotiniai būdvardžiai draũgiškasis,
-oji ǁ draugiškàsis, -óji, galngasis, -oji ǁ galingàsis, -óji.
Toliau pateikiama tik esamojo laiko įvardžiuotinių dalyvių paradigmų pavyzdžių.53
ĮVARDŽIUOTINIAI VEIKIAMIEJI DALYVIAI
Esamasis laikas
Vienaskaita
V., Š. láukiantysis, -čioji ǁ laukiantỹsis, -čióji

tkintysis, -čioji ǁ tikintỹsis, -čióji

K.

láukiančiojo, -sios, ǁ -iõsios

tkinčiojo, -sios ǁ -iõsios

N.

láukiančiajam ǁ -iájam, láukiančiajai

tkinčiajam ǁ -iájam, tkinčiajai

G.

láukiantįjį, -čiąją

tkintįjį, -čiąją

Įn.

láukiančiuoju, -iąja ǁ -iúoju, -ija

tkinčiuoju, -iąja ǁ -iúoju, -ija

Vt.

láukiančiajame, -iojoje ǁ -iãjame, -iõjoje

tkinčiajame, -iojoje ǁ -iãjame, -iõjoje

Daugiskaita
V., Š. láukiantieji ǁ laukianteji, láukiančiosios

tkintieji ǁ tikinteji ǁ tkinčiosios

K.

láukiančiųjų ǁ -ijų

tkinčiųjų ǁ -ijų

N.

láukiantiesiems, -čiosioms ǁ -esiems, -čiósioms

tkintiesiems, -čiosioms ǁ -esiems, -čiósioms

G.

láukiančiuosius, -iąsias ǁ -iúosius, -isias

tkinčiuosius, -iąsiasǁ -iúosius, -isias

Įn.

láukiančiaisiais, -iosiomis ǁ -iasiais, -iõsiomis

tkinčiaisiais, -iosiomis ǁ -iasiais, -iõsiomis

Vt.

láukiančiuosiuose, -iosiose ǁ -iuõsiuose, -iõsiose

tkinčiuosiuose, -iosiose ǁ -iuõsiuose, -iõsiose

ĮVARDŽIUOTINIAI NEVEIKIAMIEJI DALYVIAI
Esamasis laikas
Vienaskaita

Daugiskaita

V., Š. gýdomasis, -oji ǁ gydomàsis, -óji

gýdomieji ǁ gydomeji, gýdomosios

K.

gýdomojo, -osios ǁ -õsios

gýdomųjų ǁ -jų

N.

gýdomajam ǁ -ájam, gýdomajai

gýdomiesiems, -osioms ǁ -esiems, -ósioms

G.

gýdomąjį, -ąją

gýdomuosius, -ąsias ǁ -úosius, -sias

Įn.

gýdomuoju, -ąja ǁ -úoju, -ja

gýdomaisiais, -osiomis ǁ -asiais, -õsiomis

Vt.

gýdomajame, -ojoje ǁ -ãjame, -õjoje

gýdomuosiuose, -osiose ǁ -uõsiuose, -õsiose

KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1. Kaip kirčiuojami įvardžiuotiniai veikiamieji dalyviai?
2. Kuo ypatingas vyr. giminės es. laiko įvardžiuotinių dalyvių

vns. ir dgs. vardininkas,
padarytas iš dviskiemenių veiksmažodžių?
3. Kaip kirčiuojami įvardžiuotiniai neveikiamieji dalyviai?
4. Išlinksniuokite ir sukirčiuokite šiuos įvardžiuotinius dalyvius: gyvenantysis, -čioji, kviečiantysis, -čioji,
pasakojantysis, -čioji, vadovaujantysis, -čioji, gyvenamasis, -oji, pasakojamasis, -oji, kalbėtasis, -oji. Ar
jūsų kirčiavimas atitinka bk. formuluojamus dėsningumus?
53

Įvardžiuotinių dalyvių (taip pat ir sudaiktavardėjusių) kirčiavimą reglamentuoja atskira VLKK rekomendacija (http://www.vlkk.lt/lit/96683).
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4.3. RIBOTAI KAITOMOS IR NEKAITOMOSIOS FORMOS

(padalyvis, pusdalyvis)

Šių veiksmažodžio formų priešdėliai yra panašūs į linksniuojamųjų formų
priešdėlius. Stiprusis priešdėlis per- iš pagrindinės formos visada perima tvirtapradę priegaidę, pvz.:
(padalyvis) péreinant (⇦ péreina), péreidavus, péreisiant (⇦ péreiti, plg. péreidavo, péreisiu);
(pusdalyvis) péreidamas, -a (⇦ péreiti), pastovusis kirtis (plg. kilnojamojo kirčio nepriešdėlinę formą edamas, -à).
Silpnieji priešdėliai kirčio paprastai negauna – kirčiuojama taip, tarsi
priešdėlio nebūtų, pvz.:
(padalyvis) įjus (plg. jus), įedavus (plg. edavus), įesiant (plg. esiant);
(pusdalyvis) įedamas, -à (plg. edamas, -à) – kilnojamasis kirtis;
Tik esamojo laiko priešdėliniai padalyviai kirčiuojami pagal pagrindinę
priešdėlinę formą – esamojo laiko 3-iąjį asmenį, pvz.:
•    pànešant (⇦ pàneša, plg. nẽšant), nùperkant (⇦ nùperka, plg. pekant); bet – parb-

gant (⇦ parbga, plg. bgant), išenant (⇦ išena, plg. enant).

Sangrąžos formantas yra toks pat kaip ir aptartieji silpnieji priešdėliai –
kirčiuojama taip, tarsi jo nebūtų, pvz.:
•    susijus, susiedavus, susiesiant;
•    susiedamas, -à; susieidam, susiedamos.

Tais atvejais, kai esamojo laiko padalyviai kirčiuoja priešdėlį, jo kirtį „pasiima“ sangrąžos formantas, plg.: pasnešant ir pànešant, nusperkant ir nùperkant,
bet – susiláukiant (plg. suláukiant), susienant (plg. suenant).

KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1. Nuo ko priklauso priešdėlinių padalyvių
2. Nuo ko priklauso priešdėlinių padalyvių ir

4 • Priešdėliniai ir sangrąžiniai veiksmažodžiai

ir pusdalyvių kirčiavimas?
pusdalyvių sangrąžinių formų kirčiavimas?
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5. DVISKIEMENIAI PAPRASTIEJI
(NEPRIESAGINIAI) VEIKSMAŽODŽIAI
Tvirtapradės šaknies veiksmažodžiai
Netvirtapradės šaknies veiksmažodžiai
5.3. Veiksmažodžiai, kurių tvirtapradė šaknis kaitaliojasi su netvirtaprade
5.1.

5.2.

LITERATŪRA
•    Bernadišienė P. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavi- •    Pakerys A. Akcentologija, t. 2, p. 45–224.
•    Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo pagrindai, p. 34–40.
mas, p. 117–137.
•    Lietuvių kalbos gramatika, t. 2, p. 298–302.

Aptarus veiksmažodžio formų kirčiavimo dėsningumus, pagrįstus principu,
kad išvestinės formos paprastai išlaiko pagrindinių formų kirčio vietą ir priegaidę, toliau aiškinama, kaip kirčiuojamos atskiros veiksmažodžių klasės, sugrupuotos
pagal darybinius, morfologinius ar kitokius požymius. Darybiškai veiksmažodžiai
kaip ir kitos kalbos dalys skirstomi į paprastuosius (pirminius) ir darinius. Kadangi
priešdėliniai ir sangrąžiniai žodžiai jau aptarti, iš darinių beliko priesagų vediniai,
arba priesaginiai veiksmažodžiai (veiksmažodžių dūrinių nėra), pvz.: keliáuti, keliáuja, keliãvo; kálbinti, kálbina, kálbino. Lietuvių kalbos gramatikos tradicija dar skiria
vadinamųjų mišriųjų veiksmažodžių grupę, tarsi tarpinę tarp paprastųjų ir priesaginių žodžių, kurios skiriamasis požymis – priesagos nebuvimas esamojo (kartais ir
būtojo kartinio) laiko formoje, pvz.: darýti, dãro, dãrė; gáudyti, gáudo, gáudė; kalbti,
kaba, kalbjo; sáugoti, sáugo, sáugojo.
Dėstant kirčiavimo ar kitus kalbotyros dalykus studentams, svarbu remtis
kuo paprastesniais nagrinėjamų vienetų (šiuo atveju – žodžių) požymiais. Vienas iš
lengviausiai suprantamų tokių požymių yra žodžio skiemenų skaičius. Šiuo požymiu verta naudotis ypač tada, kai jis koreliuoja su žodžių gramatiniais ar leksiniais
ypatumais.
Nagrinėjant veiksmažodžių kirčiavimo dėsningumus, remtis žodžio skiemenų skaičiumi patogu, nes, išskyrus retas išimtis: 1) paprastieji (pirminiai) veiksmažodžiai yra dviskiemeniai (priešdėlis neįskaičiuojamas); 2) mišriųjų veiksmažodžių
grupėje yra ir dviskiemenių, ir daugiaskiemenių formų; 3) priesaginiai veiksmažodžiai (priesagų vediniai) yra daugiaskiemeniai54. Šios klasifikacijos skiriamasis
kriterijus gali būti ir žodžio santykis su priesaga: dviskiemeniai, arba paprastieji,
veiksmažodžiai darybinių priesagų neturi; mišriųjų veiksmažodžių venos pagrindinės formos yra su priesagomis, ktos – be jų; daugiaskiemeniams veiksmažodžiams
būdingos priesagos.
Toliau iš eilės aptariami dviskiemeniai, mišrieji ir daugiaskiemeniai veiksmažodžiai.
Pagal pagrindinių formų šaknies (t. y. priešpaskutinio skiemens) priegaidę bei
kiekybę dviskiemenius veiksmažodžius galima suskirstyti į tris grupes: 1) tvirtapradės šaknies veiksmažodžiai, 2) netvirtapradės šaknies veiksmažodžiai, 3) veiksmažodžiai, kurių tvirtapradė šaknis kaitaliojasi su netvirtaprade.
54

Logiškesnė būtų skirtis į lygiaskiemenius ir nelygiaskiemenius (t. y. vad. mišriuosius) veiksmažodžius. Lygiaskiemeniai toliau skiltų į dviskiemenius ir daugiaskiemenius.
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5.1. TVIRTAPRADĖS ŠAKNIES VEIKSMAŽODŽIAI
Tokie veiksmažodžiai, pasižymintys pastoviuoju kirčiu, yra -(i)a asmenuotės, būtojo kartinio laiko 3-iasis asmuo baigiasi -ė arba -o, pvz.: láukti, láukia, láukė; šókti, šóka, šóko; griáuti, griáuna, grióvė.
Šiam tipui priklauso visi veiksmažodžiai, kurių bendraties ilgieji balsiai ė,
o, ie eina tiesiai prieš -ti (žr. dviskiemenių bendračių kirčiavimo dėsningumus,
p. 131) ir yra išlaikomi kitose pagrindinėse formose, pvz.:
•    sti, sja, sjo; taip pat spti, gróti, jóti, leti ‚pilti vandenį; laistyti‘55, skreti.
Keletas veiksmažodžių su -ie- kirčiuojami dvejopai, pvz.:
•    seti ‖ siẽti, šleti ‖ šliẽti.
Tvirtapradžiai yra tie dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurių pagrindinių
formų šaknyse kaitaliojasi au : au : o, pvz.:
•    kráuti, kráuna, króvė; taip pat pjáuti, pláuti, šáuti.
Kirčiavimo praktikai naudingas vienas dėsningumas, nusakantis ryšį tarp
dviskiemenių -(i)a asmenuotės veiksmažodžių ir giminiškų -(st)yti mišriųjų
veiksmažodžių: jeigu -(st)yti mišrusis veiksmažodis kirčiuojamas šaknyje (priegaidė tvirtapradė), jo dviskiemeniam giminaičiui paprastai būdinga tvirtapradė
priegaidė. Vadinasi, jei kirčiuojame skáidyti, skáido, skáidė, tai ir skesti, skedžia,
skedė; jei láistyti, láisto, laistė, tai ir leti. Taip pat:
•   
•   
•   
•   

báldyti(s) – bélsti(s), gróbstyti – gróbti,
láužyti – lžti, máigyti – mýgti, plšyti – plšti,
ráižyti – ržti, skáidyti – skesti,
tráukyti – trkti, úostyti – úosti, žnáibyti – žnýbti.

Priegaidės atžvilgiu taip pat esama ryšio tarp giminiškų -ia ir -a asmenuotės veiksmažodžių, plg.: láužti, láužia, láužė ir lžti, lžta, lžo; taip pat: ráugti –
rgti, snáusti – snsti, tráukti – trkti. Kaip matyti iš pavyzdžių, ne vienu atveju
nustatant dviskiemenio veiksmažodžio šaknies tvirtapradę priegaidę, galima
remtis keliais požymiais. Pavyzdžiui: klóti, klója, klójo tvirtapradiškumą remia
tiesiai prieš -ti einantis ilgasis balsis o ir šaknyje kirčiuojamas mišrusis veiksmažodis klóstyti, klósto, klóstė; lžti, lžta, lžo tvirtapradę priegaidę remia bendrašakniai giminaičiai láužti ir láužyti.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1. Kodėl nagrinėjant veiksmažodžių kirčiavimą patogu remtis žodžio skiemenų skaičiumi?
2. Kaip skirstomi dviskiemeniai veiksmažodžiai pagal šaknies priegaidę ir kiekybę?
3. Apibūdinkite tvirtapradės šaknies dviskiemenių veiksmažodžių morfologinius ir

morfonologinius požymius.
Nusakykite ir pailiustruokite pavyzdžiais kirčiavimo požiūriu svarbų ryšį tarp dviskiemenių (i)a
asmenuotės tvirtapradžių veiksmažodžių ir giminiškų -(st)yti mišriųjų veiksmažodžių.
5. Koks ryšys sieja ia ir a asmenuotės giminiškus veiksmažodžius?
6. Išvardykite požymius, padedančius nustatyti šių veiksmažodžių priegaidę: dėti, duoti, džiūti.
4.

55

Veiksmažodis lieti ‘daryti iš lydyto metalo ar ko kito’ kirčiuojamas dvejopai: leti, leja, lejo ‖ liẽti, liẽja,
liẽjo.
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5.2. NETVIRTAPRADĖS ŠAKNIES VEIKSMAŽODŽIAI
Tvirtagalės šaknies veiksmažodžiai
Trumpos šaknies veiksmažodžiai
5.2.3. Veiksmažodžiai, kurių trumpa šaknis
5.2.1.

5.2.2.

kaitaliojasi su tvirtagale

Vienų šios grupės dviskiemenių veiksmažodžių visos pagrindinės formos
turi tvirtagalę šaknį, kitų – trumpą šaknį, trečių – mišrią šaknį (tvirtagalė kaitaliojasi su trumpa).

5.2.1. Tvirtagalės šaknies veiksmažodžiai
Šių veiksmažodžių šaknies ilgasis balsis niekada neina tiesiai prieš -ti, šaknyje
nebūdinga au : au : o kaita. Didžiausią šios grupės būrį sudaro -ia asmenuotės veiksmažodžiai, kuriems labai būdingi mišrieji dvigarsiai, ie, uo ir dvibalsiai, pvz.:
•    čiupti, čiupia, čiupė;

taip pat gebti, knakti, leñkti, niugzti, tekti, tepti, griẽbti, liẽpti, tuõkti,
krepti.

Minėtinos kai kurios kirčiavimo gretybės, pvz.:

•    beti, bẽria, brė ‖ bérti, bẽria, brė;

taip pat peti ‖ pérti, sveti ‖ svérti, žeti ‖ žérti.

Dalis tvirtagalės šaknies dviskiemenių veiksmažodžių turi -a asmenuotę.
Iš jų išsiskiria:
1) būrelis -(s)ta žodžių, kuriems taip pat labai būdingi mišrieji dvigarsiai, dvibalsiai,
pvz.:
•    apti, apsta, apo; taip pat klipti, kusti, meñkti, sipti, šiupti, lepti, svekti,
rabti, ništi, skusti.
2) grupelė žodžių, kurių šaknyse kaitaliojasi il : el : il, im : em : im, in : en : in, ir : er : ir
arba į : en : in, pvz.:
•    kišti, keša, kišo; kisti, keta, kito; pikti, peka, piko; riñkti, reñka, riñko; tipti, tepa, tipo; vikti, veka, viko; lsti, leñda, liñdo.
Tvirtagalę (kaip ir tvirtapradę) dviskiemenių veiksmažodžių šaknį taip pat
liudija giminiški mišrieji -(st)yti veiksmažodžiai, šiuo atveju kirčiuojami paprastai
bendraties priesagoje (šaknis tvirtagalė), ir bendrašakniai dviskiemeniai giminaičiai. Taigi jei kirčiuojame rūkýti, rko, rkė, tai ir rkti, rksta, rko; taip pat: blaškýti
– blõkšti, draskýti – drksti, grasýti – grsti, kratýti – krsti, kraipýti – krepti (ir krỹpti),
lakstýti – lkti, raitýti – riẽsti, sklandýti – sklsti, slapstýti – slpti, šaipýtis – šiẽpti(s),
tąsýti – tsti (plg. ir tsti), taškýti – tkšti, vaipýtis – viẽpti(s) ir t. t.
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5.2.2. Trumpos šaknies veiksmažodžiai
Šios negausios grupės dviskiemeniai veiksmažodžiai pagrindinių formų šaknyse
turi trumpuosius balsius i, u ir būtojo kartinio laiko asmenuotė yra -o, išskyrus mùšti,
mùša, mùšė, pvz.: kšti, kša, kšo; taip pat lpti, lùpti, sùkti; rsti, rta, -o; skùsti, skùta, -o.

5.2.3. Veiksmažodžiai, kurių trumpa šaknis kaitaliojasi

su tvirtagale

Išskyrus keletą išimčių, šiam skyriui priklauso tie -a asmenuotės veiksmažodžiai, kurių bendraties šaknis yra trumpa, esamojo laiko – tvirtagalė (kai kirčiuoto skiemens pagrindą sudaro padėtinio ilgumo balsiai e, a) arba trumpa, kai
kirčiuoto skiemens pagrindą sudaro trumpieji balsiai i, u.
Gausiausią būrį sudaro vadinamieji intarpiniai veiksmažodžiai, esamajame
laike turintys mišriuosius dvigarsius a) am, an, em, en arba b) im, in, um, un, o būtajame kartiniame laike – balsius a) e, a arba b) i, u ir galūnę -o, pvz.:
a) àkti, añka, ãko; gèsti, geñda, gẽdo; lèpti, lepa, lẽpo; ràsti, rañda, rãdo; sèkti,
señka, sẽko;
b) bùsti, buñda, bùdo; čiùpti, čiupa, čiùpo; drbti, driba, drbo; jùsti, juñta, jùto;
kbti, kiba, kbo; klùpti, klupa, klùpo; krsti, kriñta, krto; sklsti, skliñda, skldo.
Vienu kitu atveju a ir b tipai yra sumišę, pvz.: brsti, breñda, brdo; skrsti,
skreñda, skrdo. Dalies veiksmažodžių intarpas yra išnykęs, tačiau jį buvus rodo
esamojo laiko šaknyje rašomos a) nosinės raidės ę, ą ar b) ilgosios balsės y, ū, pvz.:
a) gèsti, gsta, gẽso; màžti, mžta, mãžo; tèžti, tžta, tẽžo;
b) dùžti, džta, dùžo; (į)grsti, (į)grỹsta, (į)grso; tkšti, tỹška, tško; tžti, tỹžta, tžo.
Šiam skyriui priklauso ir grupelė neintarpinių a asmenuotės veiksmažodžių, kurie būtajame kartiniame laike turi galūnę -ė, o abiejų laikų šaknyse –
padėtinio ilgumo balsius e, a, pvz.:
dègti, dẽga, dẽgė; taip pat kèpti, nèšti; mègzti, mẽzga, mẽzgė; vèsti, vẽda, vẽdė; kàsti,
kãsa, kãsė.
Yra pavienių veiksmažodžių, būtajame kartiniame laike turinčių galūnę
-ė, bet nepritampančių prie aptartųjų grupių, pvz.: psti, pùčia, ptė; tpti, tùpia
(ir tpia), tpė; iti, ma, mė (bendratis ir būtasis kartinis laikas turi tvirtagalę
šaknį, o esamasis laikas – trumpą), giñti, gẽna, gnė ‚varyti; vyti‘; miñti, mẽna,
mnė ‚turėti galvoje; spėti‘ (bendraties ir esamojo laiko šaknis tvirtagalė, o būtojo kartinio laiko – trumpa).
5 • Dviskiemeniai paprastieji (nepriesaginiai) veiksmažodžiai
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KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kaip smulkiau skirstomi netvirtapradės šaknies dviskiemeniai veiksmažodžiai?
Apibūdinkite tvirtagalės šaknies dviskiemenių veiksmažodžių morfologinius ir
morfonologinius požymius.
3. Apibūdinkite dviskiemenių veiksmažodžių, kurių trumpa šaknis kaitaliojasi su tvirtagale,
morfologinius ir morfonologinius požymius.
4. Nusakykite ir pailiustruokite pavyzdžiais kirčiavimo požiūriu svarbų ryšį tarp dviskiemenių (i)a
asmenuotės tvirtagalių veiksmažodžių ir giminiškų -(st)yti mišriųjų veiksmažodžių.
5. Koks ryšys sieja ia ir a asmenuotės giminiškus veiksmažodžius?
5. Išvardykite požymius, padedančius nustatyti šių veiksmažodžių priegaidę: slėpti, piešti, griebti, rūkti.
1.
2.

5.3. VEIKSMAŽODŽIAI, KURIŲ TVIRTAPRADĖ ŠAKNIS

KAITALIOJASI SU NETVIRTAPRADE

Beveik visų šių veiksmažodžių bendraties šaknis kirčiuojama tvirtapradiškai. Kiek daugiau negu pusės žodžių esamojo laiko šaknis yra tvirtagalė,
o būtojo kartinio laiko – trumpa (jei kirčiuoto skiemens pagrindą sudaro i, u)
arba tvirtagalė (jei kirčiuoto skiemens pagrindą sudaro e, a). Bendračiai būdingi
mišrieji dvigarsiai a) l, r, ùr (jų tvirtapradė priegaidė žymima kairiniu ženklu)
arba b) ál, ár, ér, pvz.:
a) brti, bỹra, bro; bjùrti, bjra, bjùro; dlti, dỹla, dlo; klti, kỹla, klo; sklti, skỹla,
sklo;
b) bálti, bla, bãlo; klérti, klra, klẽro; šálti, šla, šãlo.
Prie paskutinių žodžių šlyja esamajame laike nosinės raidės neturintys, o
būtajame kartiniame laike turintys galūnę -ė veiksmažodžiai bárti, bãra, bãrė;
kálti, kãla, kãlė; málti, mãla, mãlė ir árti, ãria, ãrė.
Maža grupelė veiksmažodžių bendratyje turi ne dvigarsį, o tiesiai prieš -ti
einantį ilgąjį balsį, pvz.: gýti, gỹja, gjo; griti, griva, griùvo; lýti, lỹja, ljo; pti,
pva, pùvo; rýti, rỹja, rjo; srti, srva, srùvo.
Skyrium eina pavieniai veiksmažodžiai výti, vẽja, vjo; bti, yrà (bna, bva,
ẽsti), bùvo; gùiti, gùja, gùjo; siti, siùva, siùvo ir dar keletas.
Perpus mažiau yra tokių veiksmažodžių, kurių bendraties ir būtojo kartinio laiko šaknis tvirtapradė, o esamojo laiko – a) trumpa (kai kirčiuoto skiemens
pagrindą sudaro i, u) arba b) tvirtagalė (kirčiuoto skiemens pagrindas – e, a). Šių
veiksmažodžių esamojo laiko galūnė yra -(i)a, o būtojo kartinio – -ė, pvz.:
a) kùrti, kùria, krė; skrti, skria, skýrė; trti, tria, týrė; gnti, gna, gýnė; plti,
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pla, pýlė;
b) gérti, gẽria, grė; kélti, kẽlia, klė; sémti, sẽmia, smė; kárti, kãria, kórė. Vienišas yra dažnas veiksmažodis dti, dẽda, djo.
Dar mažiau yra tokių dviskiemenių veiksmažodžių, kurių bendraties ir
esamojo laiko šaknis tvirtapradė, o būtojo kartinio laiko – a) tvirtagalė (jei
kirčiuoto skiemens pagrindą sudaro e, a) arba b) trumpa (kirčiuoto skiemens
pagrindas – i, u). Šiems veiksmažodžiams esamajame laike būdinga -sta asmenuotė, pvz.:
•    a) sénti, sénsta, sẽno; témti, témsta, tẽmo; prie jų šlyja ir pavieniai žodžiai gáuti, gáuna,
gãvo; dúoti, dúoda, dãvė; šlúoti, šlúoja, šlãvė;
•    b) rmti, rmsta, rmo; tnti, tnsta, tno.
Prie b tipo šlyja dar du dažni veiksmažodžiai, būtajame kartiniame laike
turintys galūnę -ė: -sta asmenuotės gmti, gmsta, gmė ir savitas veiksmažodis vrti,
vérda, vrė. Veiksmažodis miti, mršta, mrė laikytinas unikaliu, nes nepritampa nė
prie vienos išvardytos grupės.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Apibūdinkite dviskiemenių veiksmažodžių, kurių tvirtapradė šaknis kaitaliojasi su netvirtaprade,
morfologinius ir morfonologinius požymius.
2. Išvardykite požymius, padedančius nustatyti šių veiksmažodžių priegaidę: durti, gyti, pūti, šluoti.
1.

5 • Dviskiemeniai paprastieji (nepriesaginiai) veiksmažodžiai
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6. MIŠRIEJI VEIKSMAŽODŽIAI
Priesagos -ėti veiksmažodžiai
Priesagos -yti veiksmažodžiai
6.3. Priesagos -oti veiksmažodžiai
6.1.

6.2.
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Mišriaisiais (nelygiaskiemeniais) veiksmažodžiais vadinami tie, kurių
bendratis yra daugiaskiemenė (su priesaga), esamasis laikas – dviskiemenis
(neturi priesagos), o būtasis kartinis laikas vienų žodžių yra daugiaskiemenis
(priesaginis), kitų – dviskiemenis (be priesagos). Kirčiavimo atžvilgiu jie užima tarpinę padėtį tarp dviskiemenių ir daugiaskiemenių (priesaginių) veiksmažodžių (vienais atvejais elgiasi kaip pirmieji, kitais – kaip antrieji), todėl
aptartini skyrium.
Mišriesiems veiksmažodžiams būdingos trys pagrindinės priesagos:
-yti, pvz.: sakýti, sãko, sãkė; táikyti, táiko, táikė;
-ėti, pvz.: mylti, mýli, myljo; tylti, tỹli, tyljo; sérgėti, sérgi, sérgėjo;
-oti, pvz.: bijóti, bjo, bijójo; týkoti, týko, týkojo;
taip pat turinčios priebalsiais išplėstų variantų,
-dyti, pvz.: gýdyti, gýdo, gýdė; migdýti, mgdo, mgdė;
-styti, pvz.: dstyti, dsto, dstė; lankstýti, lañksto, lañkstė;
-sėti/-šėti, pvz.: kliuksti, kliùksi, kliuksjo; taukšti, táukši, taukšjo;
-soti/-šoti, pvz.: šypsótis, šỹpsosi, šypsójosi; tekšóti, tẽkšo, tekšójo.
Mišriųjų kaip ir priesaginių (daugiaskiemenių) veiksmažodžių kirčiavimą
patogiausia aptarti pagal pagrindines priesagas, į priesagų variantus atsižvelgiant
tik tuo atveju, kai jie turi ryšių su kokiais nors kirčiavimo ypatumais.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI
1.
2.

Kokios priesagos būdingos mišriesiems veiksmažodžiams?
Kaip nagrinėtinas mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimas?
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6.1. PRIESAGOS -ėti VEIKSMAŽODŽIAI
Šios priesagos žodžiai sudaro daugiau negu pusę visų mišriųjų veiksmažodžių, kurių esamasis laikas yra i arba a asmenuotės. Beveik visais atvejais bendraties ir būtojo kartinio laiko priesaga kirčiuojama, esamojo laiko šaknis gali
būti ir tvirtapradė (pastovusis kirtis), ir netvirtapradė (kilnojamasis kirtis), plg.:
mylti, mýli, myljo ir tylti, tỹli, tyljo, budti, bùdi, budjo; tarškti, tárška, tarškjo
ir varvti, vava, varvjo; judti, jùda, judjo.
Esamojo laiko šaknies priegaidė turi ryšį tiek su priesagos variantu, tiek
su žodžio asmenuote ar kirčiuoto skiemens sandara. Antai priesagos varianto
-sėti/-šėti (i asmenuotė) mišrieji veiksmažodžiai paprastai turi tvirtapradę šaknį,
pvz.:
brbsi (birbsti, -sjo), blýksi (blyksti, -sjo), dlgsi (dilgsti, -sjo), dùnksi
(dunksti, -sjo). Dauguma šių žodžių yra ištiktukų kilmės, iš jų turbūt perėmę
ir tvirtapradę priegaidę, plg.: brbt, blýkst, dlgt, dùnkt. Mišriuosius veiksmažodžius susiejus su dviskiemeniais giminaičiais, neretai galima įžiūrėti tvirtapradę
metatoniją, plg.: brbsi ir bibti, bibia, bibė; taip pat – kránksi ir krañkia, pýpsi ir
pỹpia.
Tvirtaprade esamojo laiko šaknimi pasižymi ir didelė dalis mišriųjų veiksmažodžių, turinčių pagrindinę priesagą -ėti ir -a asmenuotę, pvz.:
bárška (barškti, -jo), taip pat – blda, bùrba, čiáuška, dùlka, dùnda, móka,
vrpa. Daugelis jų irgi yra garsažodinės kilmės (plg. ištiktukus bárkšt, bldu,
bùrbt), tačiau dalį šių veiksmažodžių galima sieti su dviskiemeniais giminaičiais ir neretai įžvelgti tvirtapradę metatoniją, plg.: bùrba ir bubia, čiáuška ir
čiaũškia, dùlka ir dukia. Kai kuriems aptariamiesiems veiksmažodžiams, be
tvirtapradės šaknies, teikiama ir gretybė su tvirtagale priegaide, anksčiau buvusi pagrindinė, pvz.:
•    gárma ‖ gama (garmti, -jo); márma ‖ mama (marmti, -jo).

Pagrindinės priesagos -ėti mišrieji veiksmažodžiai, kurių asmenuotė yra i,
retokai turi tvirtapradę esamojo laiko šaknį, pvz.:
•    mýli (mylti, -jo), taip pat – nóri, sdi, stóvi, tngi, žýdi.
Vienam kitam žodžiui šalia tvirtapradės šaknies teikiama gretybė su tvirtagale priegaide, pvz.: áidi ‖adi (aidti, -jo). Dar retesni yra visose pagrindinėse
formose tvirtapradę šaknį turintys mišrieji i asmenuotės -(d/s/š)ėti veiksmažodžiai, savitas senovės reliktas, pvz.:
•    čiáudėti, čiáudi, čiáudėjo, kósėti, kósi (ir kósėja, kósti), kósėjo; mérdėti, mérdi, mérdėjo;
•    sérgėti, sérgi, sérgėjo; skéndėti, skéndi, skéndėjo; svérdėti, svérdi, svérdėjo.

Kuriems ne kuriems veiksmažodžiams toks kirčiavimas teikiamas kaip
šalutinis variantas, pvz.: pa-veldti, pa-véldi, pa-veldjo ‖ pa-véldėti, pa-véldi,
pa-véldėjo; viauksti, viáuksi, viauksjo ‖ viáuksėti, viáuksi, viáuksėjo.
Tvirtagalė arba trumpa esamojo laiko šaknis būdinga pirmiausia tiems
mišriesiems priesagos a) -ėti ir b) -s/š-ėti veiksmažodžiams, kurių šaknies skiemens pagrindu eina balsiai e, a, i, u (tokia šaknis negali būti tvirtapradė), pvz.:
6 • Mišrieji veiksmažodžiai
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a) blzga (blizgti, -jo), taip pat brãška, čẽža, drẽba, gẽba, jùda, skùba, šnẽka, tẽka,
žãda (a asmenuotė);
gãli (galti, -jo), taip pat bùdi, gùli, klẽsti, stẽbi, tki, tùri, žãvi (i asmenuotė);
b) bàksi (baksti, -sjo), taip pat grkši, klèksi, knàpsi (kaip matyti iš pavyzdžių,
-s/š-ėti ištiktukinės kilmės žodžių esamajame laike kirčiuoti e, a nepailgėja).
Šiek tiek tvirtagalių a asmenuotės -ėti veiksmažodžių šaknyje turi mišriuosius dvigarsius, pvz.:
•    kaba (kalbti, -jo), taip pat ama, skaba, vava.

Taip pat esti i asmenuotės veiksmažodžių, turinčių įvairią istorinio ilgumo
šaknį, pvz.:
•    gidi (girdti, -jo), taip pat gali, lami, lỹdi, liñki, tỹli, viẽši, žiri.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Apibūdinkite priesagos -ėti mišriųjų veiksmažodžių morfologinius ir morfonologinius bruožus.
Kokie požymiai padeda nustatyti priesagos -ėti mišriųjų veiksmažodžių esamojo laiko šaknies
priegaidę? Pateikite pavyzdžių.
3. Koks priesagos -ėti mišriųjų veiksmažodžių santykis su metatonija? Pateikite pavyzdžių.
4. Sukirčiuokite šiuos mišriuosius veiksmažodžius: tirtėti, tirta, tirtėjo; dūlėti, dūli, dūlėjo; straksėti,
straksi, straksėjo; kosėti, kosi (kosėja, kosti), kosėjo.
1.
2.

6.2. PRIESAGOS -yti VEIKSMAŽODŽIAI
Mišriųjų veiksmažodžių su priesaga -yti bendraties kirčio vietą lemia asmenuojamųjų pagrindinių formų priešpaskutinio skiemens (t. y. šaknies) priegaidė bei kiekybė. Bendratis perima tvirtapradę to skiemens priegaidę (asmenuojamosios formos yra pastovaus kirčio), pvz.: táiko, táikė + -yti → táikyti; válgo,
válgė + -yti → válgyti. Jeigu kalbamųjų formų priešpaskutinis skiemuo esti tvirtagalis arba trumpas, bendratyje kirtis persikelia į traukliąją priesagą, kuri kaip
ir kitos kirčiuotos veiksmažodžio priesagos gauna tvirtapradę priegaidę, pvz.:
lako, lakė + -yti → laikýti; mgdo, mgdė + -yti → migdýti. Tai taip pat priešpaskutinio skiemens taisyklė, tik kirtis nušoka ne į galūnę, o į priesagą.
Maždaug du trečdalius priesagos -yti (įskaitant ir jos variantus -dyti bei
-styti) mišriųjų veiksmažodžių sudaro žodžiai su tvirtagale arba trumpa asmenuojamųjų formų šaknimi ir kirčiuota tvirtaprade bendraties priesaga. Tokie
veiksmažodžiai dažniausiai yra vediniai, padaryti iš dviskiemenių veiksmažodžių, taip pat paprastai turinčių netvirtapradę šaknį, pvz.:
•
•
•
•
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badýti, bãdo, bãdė ⇦ bèsti, bẽda, bẽdė;
blaškýti, blãško, blãškė ⇦ blõkšti, blõškia, blõškė;
dangstýti, dañgsto, dañgstė ⇦ deñgti, deñgia, deñgė;
daužýti, daũžo, daũžė ⇦ daũžti, daũžia, daũžė;
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•
•
•
•
•
•

guldýti, gudo, gudė ⇦ guti, gùla, gùlė; gulti, gùli, -jo;
karpýti, kapo, kapė ⇦ kipti, kepa, kipo;
lakstýti, lãksto, lãkstė ⇦ lkti, lẽkia, lkė;
rūkýti, rko, rkė ⇦ rkti, rksta, rko;
skraidýti, skrado, skradė ⇦ skrsti, skreñda, skrdo;
vartýti, vato, vatė ⇦ vesti, večia, vetė (taip pat visti, vista, vito).

Prisimintina, kad nustatant dviskiemenių veiksmažodžių šaknies priegaidę galima remtis jų giminaičiais su priesaga -(st)yti (žr. p. 155 t.).
Pasitaiko ir tokių priesagoje kirčiuotų minimųjų (dažniausiai varianto
-dyti) vedinių, kurių pamatiniai dviskiemeniai veiksmažodžiai yra tvirtapradžiai (kai kurių tvirtapradė tik bendratis) arba dvejopo kirčiavimo, pvz.:
•
•
•
•
•

ardýti, ado, adė ⇦ rti, ỹra, ro;
gimdýti, gido, gidė ⇦ gmti;
kliudýti, kliùdo, kliùdė ⇦ kliti;
ugdýti, ùgdo, ùgdė ⇦ áugti, áuga, áugo;
žudýti, žùdo, žùdė ⇦ žti.

Keletas mišriųjų -yti veiksmažodžių kirčiuojami variantiškai (akcentiškai
dvejopi esti ir kai kurie jų dviskiemeniai giminaičiai):
•
•
•
•

braižýti, bražo, bražė ‖ bráižyti, bráižo, bráižė ,daryti brėžinį; rėžyti,
draskyti‘ (⇦ bržti, bržia, bržė);
glaistýti, glasto, glastė ‖ gláistyti, gláisto, gláistė (⇦ gleti, gleja, glejo ‖
gliẽti, gliẽja, gliẽjo);
raižýti, ražo, ražė ‖ ráižyti, ráižo, ráižė (⇦ ržti, ržia, ržė);
saistýti, sasto, sastė ‖ sáistyti, sáisto, sáistė (⇦ seti, seja, sejo ‖ siẽti,
siẽja, siẽjo).56

Šiaip jau šaknies priegaidės atitikimo taisyklei geriausiai paklūsta -(st)yti
vediniai.
Būrelis mišriųjų veiksmažodžių su kirčiuota bendraties priesaga (dažniausiai pagrindine -yti) ir netvirtaprade asmenuojamųjų formų šaknimi bendrinėje
kalboje neturi aiškaus darybos pamato, pvz.:
•
•
•

bandýti, bañdo, bañdė;
darýti, dãro, dãrė;
matýti, mãto, mãtė;

•
•
•

rašýti, rãšo, rãšė;
skaitýti, skato, skatė;
tvarkýti, tvako, tvakė.

Maždaug trečdalis priesagos -yti (įskaitant ir variantus -dyti, -styti) mišriųjų veiksmažodžių visose pagrindinėse formose turi kirčiuotą tvirtapradę šaknį (asmenuojamosios formos kirčiuojamos pastoviai). Tokie žodžiai dažniausiai
irgi yra vediniai, siejami su pamatiniais dviskiemeniais veiksmažodžiais, kurių
bent bendraties šaknis yra tvirtapradė, pvz.:
56

Naujausioje VLKK rekomendacijoje (http://www.vlkk.lt/lit/103769) šių veiksmažodžių kirčiavimo
variantai sukeisti vietomis. Keitimo pagrindas – realios vartosenos polinkiai ir pamatinio žodžio tvirtapradė šaknis, implikuojanti ir tokią pat vedinio šaknį. Vietoj vieno pirmojo veiksmažodžio DŽ1-6
teikia du žodžius: bráižyti ‚rėžyti, draskyti‘ ir braižýti ‚daryti brėžinį‘ (pamatinis veiksmažodis yra tik
bržti). Taip elgiasi ir naujausias šaltinis – Bendrinės lietuvių kalbos žodynas (www.bkz.lki.lt; žiūrėta
2014-01-20).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dstyti, dsto, dstė ⇦ dti;
gýdyti, gýdo, gýdė ⇦ gýti;
grdyti, grdo, grdė ⇦ gérti;
gróbstyti, gróbsto, gróbstė ⇦ gróbti, gróbia, gróbė;
klóstyti, klósto, klóstė ⇦ klóti, klója, klójo;
kùrstyti, kùrsto, kùrstė ⇦ kùrti;
pdyti, pdo, pdė ⇦ pti;
skrstyti, skrsto, skrstė ⇦ skrti;
stùmdyti, stùmdo, stùmdė ⇦ stùmti;
šáudyti, šáudo, šáudė ⇦ šáuti.

Pasitaiko tokių šio poskyrio vedinių (paprastai tik -dyti žodžių), kurių
šaknies tvirtapradė priegaidė yra atsiradusi dėl akūtinės metatonijos, pvz.:
•
•
•

pýkdyti, pýkdo, pýkdė ⇦ pỹkti;
rkdyti, rkdo, rkdė ⇦ rkti;
vrkdyti, vrkdo, vrkdė ⇦ vekti.

Vienas kitas aptariamojo poskyrio žodis yra pamatuotas dviskiemeniu
veiksmažodžiu, šaknyje turinčiu trumpąjį arba padėtinio ilgumo balsį, pvz.:
•

mtyti, mto, mtė ⇦ mèsti, mẽta, mẽtė.

Ir šiame poskyryje yra šiek tiek žodžių, neturinčių aiškaus darybos pamato, pvz.:
•
•
•

gùndyti, gùndo, gùndė;
máudyti, máudo, máudė;
páisyti, páiso, páisė;

•
•
•

páistyti, páisto, páistė;
ródyti, ródo, ródė;
válgyti, válgo, válgė.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kas lemia priesagos -yti mišriųjų veiksmažodžių bendraties kirčio vietą? Pateikite pavyzdžių.
Kaip pasiskirsto priesagos -yti mišrieji veiksmažodžiai pagal šaknies priegaidę ir kiekybę?
3. Kaip santykiauja priegaidės atžvilgiu priesagos -yti mišrieji veiksmažodžiai ir dviskiemeniai
jų giminaičiai? Pateikite pavyzdžių.
4. Koks priesagos -yti mišriųjų veiksmažodžių santykis su metatonija? Pateikite pavyzdžių.
1.
2.

6.3. PRIESAGOS -oti VEIKSMAŽODŽIAI
Šios priesagos mišriesiems veiksmažodžiams, išskyrus tris (giedóti, geda,
giedójo; raudóti, ráuda, raudójo ir miegóti, miẽga, miegójo) būdinga o asmenuotė,
pvz., dėbsóti, dbso, dėbsójo. Didžioji dalis mišriųjų veiksmažodžių su priesaga
-oti pasižymi kirčiuota bendraties ir būtojo kartinio laiko priesaga (aišku, tvirtaprade) ir esamojo laiko tvirtagale arba trumpa šaknimi, iš kurios vienaskaitos
1-ajame ir 2-ajame asmenyje kirtis nušoka į galūnę. Tarp šitaip kirčiuojamų žodžių akivaizdžiai vyrauja priesagos varianto -s/š-oti veiksmažodžiai, pvz.:
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•    drỹbso (drybsóti, -sójo), taip pat duñkso, kpso, kiukso, šỹpsosi.

Tokio tipo pagrindinės priesagos -oti žodžių – vos keletas: žno (žinóti,
-ójo), taip pat bjo, kãbo, kãro ir miẽga (pastarasis žodis a asmenuotės).
Tik keli -oti mišrieji veiksmažodžiai turi tvirtapradę esamojo laiko šaknį.
Tai jau minėti a asmenuotės geda, ráuda ir o asmenuotės eško (ieškóti, -ójo).
Vienas kitas pagrindinės priesagos -oti mišriųjų veiksmažodžių visose pagrindinėse formose turi pastovų šaknies kirtį ir tvirtapradę priegaidę, pvz.,
•    sáugoti, sáugo, sáugojo.

Kai kurių teikiamas dvejopas kirčiavimas, pvz.:
•   
•   
•   
•   
•   

kýboti, kýbo, kýbojo ‖ kybóti, kýbo, kybójo;
kýšoti, kýšo, kýšojo ‖ kyšóti, kýšo, kyšójo;
klpoti, klpo, klpojo ‖ klūpóti, klpo, klūpójo;
tnoti, tno, tnojo ‖ tūnóti, tno, tūnójo;
tvýroti, tvýro, tvýrojo ‖ tvyróti, tvýro, tvyrójo.57

Kai kuriems šio kirčiavimo tipo žodžiams teikiamos gretybės su esamojo
laiko priesagine forma, rodančia žodžio perėjimą į daugiaskiemenių (priesaginių) veiksmažodžių klasę, pvz.: kitoti, kito (‖ kitoja), kitojo; klpoti, klpo (‖
klpoja), klpojo ir klūpóti, klpo (‖ klūpója), klūpójo; sáugoti, sáugo (‖ sáugoja),
sáugojo.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1.
2.
3.

Apibūdinkite priesagos -oti mišriųjų veiksmažodžių morfologinius ir morfonologinius bruožus.
Kaip pasiskirsto priesagos -oti mišrieji veiksmažodžiai pagal šaknies priegaidę ir kiekybę?
Sukirčiuokite šiuos mišriuosius veiksmažodžius: giedoti, gieda, giedojo; rymoti, rymo, rymojo;
stūksoti, stūkso, stūksojo.

57

Naujausioje VLKK rekomendacijoje (http://www.vlkk.lt/lit/103769) šių veiksmažodžių kirčiavimo
variantai sukeisti vietomis. Keitimo pagrindas – išplitęs realios vartosenos polinkis kirčiuoti priesagą.
Kitiems veiksmažodžiams, kurie buvo duodami tik su šaknies kirčiu, teikiamas ir priesaginio kirčiavimo variantas, pvz.: kniboti ‖ kniūbóti, týkoti ‖ tykóti.
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7. DAUGIASKIEMENIAI (PRIESAGINIAI)
VEIKSMAŽODŽIAI
Dominacinės stipriosios priesagos
Dominacinė silpnoji priesaga -telėti
7.3. Dvejopo kirčiavimo priesagos
7.1.

7.2.

LITERATŪRA
•    Kavaliauskas V. Bendrinės lietuvių kalbos priesagi- •    Lietuvių kalbos gramatika, t. 2, p. 304–308.
nių veiksmažodžių kirčiavimas. Vilnius, 2000.
•    Pakerys A. Akcentologija, t. 2, p. 316–509.
•    Kazlauskienė A. Priesaginių veiksmažodžių kir- •    Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavičiavimo variantai studentų kalboje. Kalbos kultūra, 2002, sąs. 75, p. 131–137.

mas, p. 138–168.

Bendrinėje kalboje gausu daugiaskiemenių, arba priesaginių, veiksmažodžių. Didžioji jų dalis yra vediniai, padaryti iš įvairių kalbos dalių pamatinių žodžių su devyniomis pagrindinėmis priesagomis: -auti, -enti, -ėti, -inėti,
-inti, -yti, -oti, -telėti, -uoti, pvz.:
•   
•   
•   
•   
•   

keliáuti, keliáuja, keliãvo (⇦ kẽlias); gyvénti, gyvẽna, -ẽno (⇦ gývas, -à);
áuklėti, áuklėja, -ėjo (⇦ áuklė); varinti, varinja, -jo (⇦ varýti);
lýginti, lýgina, -ino (⇦ lýgus, -i); raugnti, raugna, -no (⇦ rgti);
dalýti, dalja, -jo (⇦ dals); spragčióti, -iója, -iójo (⇦ spràgt);
šktelėti, šktelėja, -ėjo (⇦ šaũkti); vairúoti, vairúoja, vairãvo (⇦ varas).

Išvardytos priesagos turi nuo kelių iki keliasdešimt variantų, kirčiavimo
požiūriu retai skiriančiųsi nuo invarianto. Priesagų savybės yra nevienodos:
vienos priesagos lemia vedinių kirčiavimą, taigi laikytinos dominacinėmis, o
kitų priesagų vedinių kirčiavimui svarbu, ar veiksmažodis padarytas iš veiksmažodžio, ar iš vardažodžio (ištiktukiniai vediniai kirčiavimo atžvilgiu daugiau šlyja prie veiksmažodinių vedinių). Priegaidžių kaita, arba metatonija
(dažniausiai tvirtapradė, arba akūtinė), daugiau ar mažiau būdinga veiksmažodiniams vediniams, o vardažodinių veiksmažodžių grupėje paprastai pasitaiko
tik paskirais atvejais.
Be gausybės vedinių, pasitaiko ir tokių žodžių, kurie neturi aiškaus darybos pamato, pvz.:
•    akti, akja, -jo;
•    bučiúoti, bučiúoja, bučiãvo;
•    mazgóti, mazgója, -ójo;

•    ragáuti, ragáuja, ragãvo;
•    rãginti, rãgina, -ino;
•    skãlyti, skãlija, -ijo.

Tai darybiškai neskaidomi veiksmažodžiai, turintys su priesagomis sutampančius baigmenis. Jie kirčiuojami pagal tuos pačius dėsningumus kaip ir
priesagų vediniai – pritampa prie vieno ar kito daugiaskiemenių veiksmažodžių kirčiavimo poskyrio.
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Toliau aptariamas daugiaskiemenių veiksmažodžių kirčiavimas, priklausantis nuo priesagų, kurios yra dvejopos – dominacinės stipriosios ir silpnosios
(tradiciškai – kirčiuotos ir nekirčiuotos).

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Su kokiomis priesagomis pasidaroma daugiaskiemenių veiksmažodžių? Pateikite pavyzdžių.
Kaip priesagos pasiskirsto pagal akcentines savybes?
3. Kaip daugiaskiemeniai veiksmažodžiai santykiauja su metatonija?
1.
2.

7.1. DOMINACINĖS STIPRIOSIOS PRIESAGOS
Priesagos -énti vediniai
Priesagos -inti vediniai
7.1.3. Priesagos -(i)úoti vediniai
7.1.1.

7.1.2.

Bendrinėje kalboje vartojamos trys dominacinės stipriosios tvirtapradės
priesagos: a) -énti (įtraukiant ir variantus su -dénti, -lénti, -sénti, -vénti); b) -inti
(įtraukiant ir žodžius su variantu -dinti); c) -úoti (neįtraukiant ilgesnius variantus -aluoti, -ariuoti, -uriuoti ir kt. turinčių žodžių, kurie kirčiuojami įvairiau).
Vardažodžio sistemoje šių priesagų atitikmenys būtų stiprinančiosios stipriosios
tvirtapradės priesagos, pvz., daiktavardžių priesaga -ýnas, būdvardžių -ngas, -a.

7.1.1. Priesagos -énti vediniai
Priesaga -énti su visais jos variantais visada gauna kirtį: bendratis yra tvirtapradė, o esamojo ir būtojo kartinio laiko 3-iasis asmuo kirčiuojamas tvirtagališkai
(vns. 1 ir 2 a. kirtis nušoka į galūnę), pvz.:
•    gyvénti, gyvẽna (plg. gyvenù, gyven), gyvẽno (plg. gyvenaũ, gyvena);
•    graudénti, graudẽna, -ẽno; kūrénti, kūrẽna, -ẽno;
•    tiksénti, tiksẽna, -sẽno; verkšlénti, verkšlẽna, -lẽno.

7.1.2. Priesagos -inti vediniai
Priesaga -inti ir jos variantas -dinti visada būna kirčiuoti tvirtapradiškai, o
asmenuojamųjų formų kirtis pastovus, pvz.:
•    bėginti, -inja, -injo; jodinti, -dinja, -dinjo,
•    klausinti, -inja, -injo; šokinti, -inja, -injo,
•    tyrinti, -inja, -injo; važinti, -inja, -injo.
Veiksmažodžiai nagrinti ir kamantinti, matyt, turi tik baigmenį -inėti.
7 • Daugiaskiemeniai (priesaginiai) veiksmažodžiai
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7.1.3. Priesagos -(i)uoti vediniai
Beveik visi veiksmažodžiai, turintys pagrindinį šios priesagos variantą,
yra kirčiuojami priesagoje. Bendratis ir esamojo laiko formos gauna tvirtapradę
priegaidę (es. laikas – ir pastovųjį kirtį), o būtajam kartiniam laikui būdinga
tvirtagalė priegaidė ir kilnojamasis kirtis, vns. 1-ajame ir 2-ajame asmenyse
nušokantis į galūnę, plg.:
važiúoti, važiúoja, važiúoju, važiúoji ir važiãvo – važiavaũ, važiava.
Pavyzdžiai:
•   
•   
•   
•   

balsúoti, -úoja, -ãvo; dainúoti, -úoja, -ãvo,
finansúoti, -úoja, -ãvo; gyvúoti, -úoja, -ãvo,
koncertúoti, -úoja, -ãvo; kvėpúoti, -úoja, -ãvo,
skaičiúoti, -iúoja-iãvo; svyrúoti, -úoja, -ãvo.

Priesaginiam kirčiavimo tipui priklauso ir didžioji dalis veiksmažodžių,
turinčių ilgesnius priesagos -uoti variantus -aliuoti, -aruoti, -uliuoti, -uriuoti, taip
pat negausūs žodžiai su aptariamos priesagos variantais -iliuoti, -iniuoti ir kitokiais, pvz.:
•    gargaliúoti, -aliúoja, -aliãvo; gurguliúoti, -uliúoja, -uliãvo;
•    kabarúoti, -arúoja, -arãvo; stoviniúoti, -iniúoja, -iniãvo.

Pasitaiko kirčiavimo gretybių su pastoviuoju šaknies kirčiu, pvz.: mindžikúoti ‖ miñdžikuoti (⇦ mndžioti), sūkuriúoti ‖ skuriuoti (⇦ sùkti; sūkurỹs),
žaižarúoti ‖ žažaruoti (⇦ žaižti; žažara).
Pastovųjį šaknies, arba pradinio skiemens, kirtį gauna nedidelė dalis aptariamųjų veiksmažodžių, paprastai turinčių ilgesnius priesagos variantus, neretai
kirčiuojamus ir priesagoje. Šiems veiksmažodžiams būdinga tvirtagalė priegaidė, dažnai atsiradusi dėl metatonijos arba pailgėjus balsiui, pvz.:
•    lkuriuoti, -uriuoja, -uriavo ‖ lūkuriúoti, -uriúoja, -uriãvo (⇦ láukti);
•    snduriuoti, -uriuoja, -uriavo ‖ snūduriúoti, -uriúoja, -uriãvo (⇦ snáusti);
•    taip pat plduriuoti ‖ plūduriúoti (⇦ plsti); snỹguriuoti ‖ snyguriúoti (⇦ sngti)58.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Apibūdinkite priesagos -enti veiksmažodžių kirčiavimą. Pateikite pavyzdžių.
Apibūdinkite priesagos -inėti veiksmažodžių kirčiavimą. Pateikite pavyzdžių.
Apibūdinkite priesagos -uoti veiksmažodžių kirčiavimą. Pateikite pavyzdžių.
Kaip kirčiuojami veiksmažodžiai, turintys ilgesnius priesagos -uoti variantuas:
-aliuoti, -aruoti, -uliuoti, -uriuoti , -iliuoti, -iniuoti ir kitus?
5. Ar priesagos -uoti vedinių grupėje pasitaiko metatonijos atvejų?
1.
2.
3.
4.

58

Naujausioje VLKK rekomendacijoje (http://www.vlkk.lt/lit/104406) kaip pagrindinis variantas teikiamas priesaginis šių veiksmažodžių kirtis.
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7.2. DOMINACINĖ SILPNOJI PRIESAGA -telėti
Daugiaskiemeniams veiksmažodžiams būdinga vienintelė silpnoji priesaga –
darus darybos formantas -telėti. Visi šios priesagos vediniai turi kirčiuotą šaknį.
Didžioji jų dalis yra ištiktukinės kilmės, mažiau padaryta iš dviskiemenių veiksmažodžių.
Priesagos -telėti vediniai, padaryti iš ištiktukų, išlaiko šių kirčio vietą, kirčiuoto skiemens kiekybę ir priegaidę (pastaroji dažniausiai yra tvirtapradė), pvz.:
•    ámtelėti, ámtelėja, ámtelėjo (⇦ ámt); taip pat brbtelėti (⇦ brbt);
•    bàkstelėti ‚kiek įdurti‘ (⇦ bàkst); bãkstelėti ‚stipriau įdurti‘ (⇦ bãkst);
•    cptelėti ‚kiek sucypti‘ (⇦ cpt); cýptelėti ‚sucypti‘ (⇦ cýpt).

Trumpąjį šaknies balsį turintys ištiktukai ir iš jų padaryti veiksmažodžiai
paprastai reiškia silpnesnį veiksmą, o turintys ilgąjį balsį – stipresnį, staigesnį veiksmą. Tvirtapradės šaknies -telėti veiksmažodžius susiejus su ištiktukinės
kilmės dviskiemeniais giminaičiais, galima įžiūrėti tvirtapradę priegaidžių kaitą
(akūtinę metatoniją), pvz.: brbtelėti ⇦ bibti, cýptelėti ⇦ cỹpti.
Veiksmažodiniai priesagos -telėti vediniai išlaiko pamatinio žodžio tvirtapradę arba trumpą šaknį, pvz.:
•    dróžtelėti, dróžtelėja, dróžtelėjo (⇦ dróžti); taip pat
•    kstelėti (⇦ ksti); plstelėti (⇦ plti);
•    mèstelėti (⇦ mèsti); pgtelėti (⇦ pgti).
Esant šaknies balsių kaitai, tvirtapradę pamatinio žodžio šaknį vedinyje
gali atitikti ir šaknis su trumpuoju kirčiuotu balsiu, pvz.: kláusti ⇨ klùstelėti,
láukti ⇨ lùktelėti.
Iš tvirtagalės šaknies veiksmažodžių padaryti -telėti vediniai yra trejopi:
vieni išlaiko pamatinio žodžio priegaidę (a), kiti patiria metatoniją – tvirtagalė
priegaidė pakinta į tvirtapradę (b), tretiems teikiamos gretybės su abiem priegaidėmis (c), pvz.:
a) kaũštelėti (⇦ kaũšti), raũstelėti (⇦ raũsti), kastelėti (⇦ kasti), smegtelėti (⇦
smegti); gestelėti (⇦ gesti);
b) čiúožtelėti (⇦ čiuõžti), dvélktelėti (⇦ dvekti), gstelėti (⇦ nusi-gsti), kárstelėti
(⇦ kasti), krstelėti (⇦ krsti), kùmptelėti (⇦ kupti), pýktelėti (⇦ pỹkti), rktelėti
(⇦ rkti), ktelėti (⇦ kti), žvýgtelėti (⇦ žviẽgti);
c) baũbtelėti ‖ báubtelėti (⇦ baũbti), blõgtelėti ‖ blógtelėti (⇦ blõgti), daũžtelėti ‖
dáužtelėti (⇦ daũžti), kaũktelėti ‖ káuktelėti (⇦ kaũkti), kiptelėti ‖ krptelėti (⇦
kipti), kváištelėti ‖ kvaštelėti (⇦ kvašti)59.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1.
2.
3.

59

Kaip dažniausiai kirčiuojami priesagos -telėti veiksmažodžiai? Pateikite pavyzdžių.
Apibūdinkite priesagos -telėti vedinių santykį su metatonija. Pateikite pavyzdžių.
Sukirčiuokite šiuos priesagos -telėti veiksmažodžius: dėbtelėti, kilstelėti, dingtelėti, snūstelėti,
baubtelėti, barkštelėti. Atkreipkite dėmesį į galimus metatonijos atvejus.
Naujausioje VLKK rekomendacijoje (http://www.vlkk.lt/lit/104406 ) kai kurios gretybės sukeistos
vietomis.
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7.3. DVEJOPO KIRČIAVIMO PRIESAGOS
Priesagos -(i)auti vediniai
Priesagos -ėti vediniai
7.3.3. Priesagos -inti vediniai
7.3.4. Priesagos -yti vediniai
7.3.5. Priesagos -(i)oti vediniai
7.3.1.

7.3.2.

Likusios penkios daugiaskiemenių veiksmažodžių priesagos vienais atvejais būna dominacinės stipriosios, kitais – silpnosios. Jų santykis su kirčiu nemažai priklauso nuo pamatinio žodžio kalbos dalies, todėl vardažodinius veiksmažodžius tikslinga aptarti skyrium nuo veiksmažodinių. Kirčiavimui kartais
turi įtakos ir priesagos variantas ar veiksmažodžio reikšmė.

7.3.1. Priesagos -(i)auti vediniai
7.3.1.1.
7.3.1.2.

Priesaginio kirčiavimo veiksmažodžiai
Šakninio kirčiavimo veiksmažodžiai

7.3.1.1.

Priesaginio kirčiavimo veiksmažodžiai

Didžioji dalis -(i)auti veiksmažodžių kirčiuojama priesagoje: bendraties ir
esamojo laiko formos turi tvirtapradę priegaidę (pastarosios – ir pastovųjį kirtį),
o būtajam kartiniam laikui būdinga tvirtagalė priegaidė ir nepastovusis kirtis.
Dominacinė stiprioji priesaga būdinga beveik visiems vardažodiniams
-(i)auti vediniams, pvz.:
•   
•   
•   
•   

advokatáuti, advokatáuja, advokatãvo (⇦ advokãtas, -ė); taip pat
atgailáuti (⇦ atgailà); atostogáuti (⇦ atóstogos);
bendradarbiáuti (⇦ bendradabis, -ė); keliáuti (⇦ kẽlias);
lenktyniáuti (⇦ lenktỹnės); vadováuti (⇦ vadõvas, -ė).

Plg. ragáuti, ragáuja, ragãvo; skaláuti, skaláuja, skalãvo (baigmuo -auti).
Veiksmažodinių vedinių su kirčiuota priesaga -auti yra labai nedaug, pvz.:

•    geidáuti, geidáuja, geidãvo (: gesti, gedžia, gedė); taip pat
•    iš-dykáuti (⇦ iš-dỹkti); iš-tvirkáuti (⇦ iš-tvrkti)60;
•    teiráutis (pastarasis žodis yra nutolęs nuo pamato trti, tria, týrė).

60

Šie veiksmažodžiai greičiau sietini su dalyviais išdỹkęs ir ištvikęs (Jurgio Pakerio pastebėjimas).
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7.3.1.2.

Šakninio kirčiavimo veiksmažodžiai

Kirčiuotą tvirtapradę šaknį turi didžioji dalis veiksmažodinių priesagos
-auti vedinių. Tvirtapradė priegaidė būna ir perimta iš pamatinio žodžio (a), ir
atsiradusi dėl priegaidžių kaitos (b), pvz.:
a) mgautis, mgaujasi, mgavosi (⇦ mgti); taip pat
plýšauti (⇦ plýšti); stgauti (⇦ stáugti); žióvauti (⇦ žióti(s));
b) džigauti (⇦ džiaũgtis); klýkauti (⇦ klỹkti); švlpauti (⇦ švipti);
vérkauti (⇦ vekti).
Šiuo atveju priesaga -auti funkcionuoja kaip dominacinė silpnoji.
Vardažodiniai priesagos -(i)auti vediniai, turintys kirčiuotą tvirtapradę
šaknį, yra reti. Tarp jų pasitaiko vienas kitas žodis, padarytas iš dviskiemenio
tvirtapradžio daiktavardžio ar būdvardžio (a), taip pat iš dviskiemenio tvirtagalės bei trumpos šaknies būdvardžio (b), pvz.:
a) pókštauti, pókštauja, pókštavo (⇦ pókštas 1); taip pat
rstauti (⇦ rstų, rsčią–rūstùs, - 3); výrauti (nutolęs nuo výras 1);
b) bdrauti (⇦ budrùs, - 4); bgštauti (⇦ bugštùs, - 4).
Kai kuriems veiksmažodžiams greta šakninio kirčiavimo yra teikiamos ir
priesaginio kirčio gretybės, išplitusios šnekamojoje kalboje, pvz.: pùsryčiauti ‖
pusryčiáuti (⇦ pùsryčiai 1), põteriauti ‖ poteriáuti (⇦ põteriai 1). Dažniau šakninio
ar priešdėlinio kirčiavimo gretybės yra šalutinės, pvz.: samprotáuti ‖ sámprotauti
(⇦ sámprotis 1), santykiáuti ‖ sántykiauti (⇦ sántykis 1), smarkáuti ‖ smárkauti (⇦
smakų, -ią–smarkùs, - 4).
Apibendrinant galima daryti išvadą, kad vardažodinių vedinių grupėje
priesaga -(i)auti funkcionuoja kaip dominacinis stiprusis afiksas, o veiksmažodinių vedinių grupėje – kaip akivaizdžiai linkusi į silpnuosius afiksus.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1.
2.
3.
4.
5.

Kada priesagos -(i)auti veiksmažodžiai kirčiuojami priesagoje? Pateikite pavyzdžių.
Kada priesagos -(i)auti veiksmažodžiai kirčiuojami šaknyje? Pateikite pavyzdžių.
Apibūdinkite priesagos -(i)auti veiksmažodžių santykį su metatonija. Pateikite pavyzdžių.
Apibūdinkite veiksmažodžių priesagos -(i)auti akcentines savybes.
Sukirčiuokite šiuos priesagos -(i)auti veiksmažodžius: stūgauti, blizgiauti, santykiauti, poteriauti,
sąveikauti, krykštauti. Siedami su žodžių daryba pakomentuokite kirčiavimą.

7.3.2. Priesagos -ėti vediniai
7.3.2.1.
7.3.2.2.

Priesaginio kirčiavimo veiksmažodžiai
Šakninio kirčiavimo veiksmažodžiai
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7.3.2.1.

Priesaginio kirčiavimo veiksmažodžiai

Didžioji dalis -ėti daugiaskiemenių veiksmažodžių kirčiuojami pastoviai priesagoje. Tai būdinga beveik visiems vardažodiniams šios priesagos vediniams, pvz.:
•    aiškti, aiškja, aiškjo (⇦ áiškus, -i); taip pat akmenti (⇦ akmuõ);
•    apvalti (⇦ apvalùs, -); mažti (⇦ mãžas, -à); pelkti (⇦ pélkė);
•    tobulti (⇦ tóbulas, -à); vienodti (⇦ vienódas, -a).

Veiksmažodiniams -ėti vediniams priesagos kirtis ne toks būdingas – jį
turi keliolika tokių žodžių, pvz.:
•    atsi-godti, -godja, -godjo (⇦ atsi-gõsti, -gõdo); taip pat
•    atsi-tokti (⇦ atsi-tókti, -tóko), pa-dirbti (⇦ pa-drbti).

Priesagos kirčiu pasižymi ir keletas veiksmažodžių, padarytų iš prieveiksmių arba
neturinčių aiškaus darybos pamato, pvz.: daugti, -ja, -jo (⇦ daũg); velti, -ja, -jo.

7.3.2.2.

Šakninio kirčiavimo veiksmažodžiai

Šakninis kirčiavimo tipas ir tvirtapradė kirčiuoto skiemens priegaidė –
tiek perimta iš pamatinio žodžio (a), tiek metatoninė (b) – būdinga negausiems
veiksmažodiniams priesagos -ėti vediniams, pvz.:
a) griáudėti, griáudėja, griáudėjo (⇦ griáusti, griáudžia, griáudė); taip pat
pléišėti (⇦ plýšti); skéldėti (⇦ sklti); svérdėti (⇦ svrti);
b) álpėti (⇦ apti); léipėti (⇦ lepti); mérdėti (⇦ miti); siáutėti (⇦ siaũsti).
Čia galima šlieti ir neaiškios darybos gélbėti, gélbėja (‖ gélbi ‖ gélbsti), gélbėjo; taip pat púoselėti, púoselėja, puoselėjo.
Šakninio kirčiavimo vardažodiniai priesagos -ėti vediniai yra tik keli (jie
paprastai grindžiami tvirtapradės šaknies pamatiniais daiktavardžiais), pvz.:
•    áuklėti, áuklėja, áuklėjo (⇦ áuklė 1);
•    taip pat spéigėti (⇦ spéigas 1‖ spegas 4).

Keleto veiksmažodžių teikiamos kirčiavimo gretybės, pvz.:
•    kaulti ‖ káulėti (⇦ káulas ), kérpėti ‖ kerpti61 (⇦ kérpė 1);
•    máurėti ‖ maurti (⇦ maura, máurus 3 ‖ maurùs 4);
•    seilti ‖ séilėti (⇦ séilės 1).

Apibendrinant galima teigti, kad vardažodinių vedinių grupėje priesaga
-ėti funkcionuoja kaip dominacinis stiprusis afiksas, o negausūs veiksmažodiniai
vediniai rodo ją svyruojant tarp stipriojo ir silpnojo afikso.
61

DŽ7 šios gretybės sukeistos vietomis.
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KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kada priesagos -ėti daugiaskiemeniai veiksmažodžiai kirčiuojami priesagoje? Pateikite pavyzdžių.
Kada priesagos -ėti daugiaskiemeniai veiksmažodžiai kirčiuojami šaknyje? Pateikite pavyzdžių.
3. Apibūdinkite priesagos -ėti daugiaskiemenių veiksmažodžių santykį su metatonija.
Pateikite pavyzdžių.
4. Apibūdinkite daugiaskiemenių veiksmažodžių priesagos -ėti akcentines savybes.
5. Sukirčiuokite šiuos priesagos -ėti veiksmažodžius: rembėti, pūslėti, seilėti, plokštėti. Siedami su žodžių
daryba pakomentuokite kirčiavimą.
1.
2.

7.3.3. Priesagos -inti vediniai
7.3.3.1.
7.3.3.2.

Priesaginio kirčiavimo veiksmažodžiai
Šakninio kirčiavimo veiksmažodžiai

Tai antroji pagal pavyzdžių skaičių ir darumą veiksmažodžių priesaga.
7.3.3.1.

Priesaginio kirčiavimo veiksmažodžiai

Priesaginio kirčiavimo -inti žodžių bendraties dvigarsis -in- yra tvirtapradis
(žymimas kairiniu ženklu), o esamojo ir būtojo kartinio laiko 3-iojo asmens trumpasis balsis -i- kirčiuotas (vns. 1-ojo ir 2-ojo asmens kirtis nušoka į galūnę). Didžiąją
šio pogrupio žodžių dalį sudaro veiksmažodiniai vediniai – ir su šaknies balsių ar
dvigarsių kaita (a), ir be jos (b), pvz.:
a) brandnti, brandna, brandno (⇦ brsti, bréndo); taip pat
džiovnti (⇦ džiti, džista ‖dživa, dživo); gadnti (⇦ gèsti, gẽdo);
grąžnti (⇦ gržti; gržti); maitnti (⇦ msti, mto);
naiknti (⇦ nỹkti); nardnti (⇦ nérti); talpnti (⇦ tipti);
b) augnti (⇦ áugti); drėknti (⇦ drkti); gaišnti (⇦ gašti); gesnti (⇦ gèsti);
kvėpnti (⇦ kvpti); šok(d)nti, (⇦ šókti); valgydnti (⇦ válgyti).
Vardažodinių -inti vedinių, gaunančių priesagos kirtį, yra tik keliolika, pvz.:
•    gaivnti, gaivna, gaivno (⇦ gaivùs, - 4); taip pat
•    jauknti (⇦ jaukùs, - 4); mankštnti (⇦ mankštà 4).

Čia šlyja keletas veiksmažodžių, turinčių kirčiuotą baigmenį -inti, pvz., ketnti, ketna, ketno.
Bk. kirčiuojama dvejopai – vaišnti ‖ váišinti (váišės 1).
Vieno kito žodžio skirtingas kirčiavimas ar nevienoda šaknies priegaidė susiję
su reikšmės skirtumu, plg.:
•    bránginti, brángina, brángino ‚brangiai prašyti, kelti kainą‘ ir brangnti, brangna,

brangno ‚vertinti, taupyti, saugoti‘ (⇦ brangùs, -–brángų, brángią);

•    taip pat bmbinti ‚daryti, kad bimbtų‘ ir bibinti ‚nerangiai eiti‘ (⇦ bibti).
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7.3.3.2.

Šakninio kirčiavimo veiksmažodžiai

Pastoviai šaknyje, išlaikant pamatinio žodžio kirčio vietą, dažniausiai ir
priegaidę, yra kirčiuojama didžioji dalis priesagos -inti vedinių – ir a) vardažodinių, ir b) veiksmažodinių, pvz.:
a) áiškinti, áiškina, áiškino (⇦ áiškus, -i 3); taip pat
apvãlinti (⇦ apvãlų, -ią–apvalùs, - 4); lýginti (⇦ lýgus, -i 3);
tóbulinti (⇦ tóbulas, -à 3a); tvrtinti (⇦ tvrtas, -à 3); į-vakinti (⇦ vakas 4);
valstýbinti (⇦ valstýbė 1); visúomeninti (⇦ visúomenė 1);
b) áušinti (⇦ áušti); bárškinti (⇦bárška, barškti);
dõminti (⇦ dõmisi, domtis); juõkinti (⇦ juõktis); katinti (⇦ kato, kasti);
skaũdinti (⇦ skaũda, skaudti); spáusdinti (⇦ spáudė, spáusti);
tãpdinti (⇦ tàpti), vẽsdinti (⇦ vèsti) – a ir e pailgėja!
Jei pamatinio žodžio šaknis kirčiuojama dvejopai (tvirtapradiškai ir tvirtagališkai), dvejopai kirčiuojamas ir išvestinis veiksmažodis, pvz.:
•    aũdrinti, aũdrina, aũdrino ‖ áudrinti, áudrina, áudrino62 (⇦ audrà, aũdrą 4 ‖ áu-

dra 1); taip pat ledinti ‖ liẽdinti (⇦ leti ‖ liẽti ‚daryti iš lydyto metalo ar ko kito‘);
nèrvinti ‖ nevinti (⇦ nèrvai 1‖ nevai 2).

Teikiama ir keletas -inti veiksmažodžių gretybių, turinčių šaknies ir priesagos kirtį, pvz.:
•    áušinti, áušina, áušino ‖ aušnti, aušna, aušno; taip pat lãžintis ‖ lažntis, smasinti ‖

smalsnti, tvrkinti ‖ tvirknti.

Grupelė šaknyje kirčiuojamų -inti veiksmažodžių yra a) ištiktukinės kilmės arba b) teturintys baigmenį, pvz.:
a) mùkinti, mùkina, mùkino (⇦ mùkt); taip pat tilinti (⇦ tili);
b) ãlinti, grdinti, mãsinti, rãginti, žãginti.
Dalis šaknyje pastoviai kirčiuojamų priesagos -inti vedinių pasižymi priegaidžių kaita – pamatinio žodžio tvirtagalė priegaidė vedinyje paprastai keičiama tvirtaprade (akūtinė metatonija). Priegaidės pasikeitimas yra būdingesnis
ir reguliaresnis veiksmažodiniams -inti vediniams (tai dėsningumas, tinkantis,
kaip sakyta, visiems priesaginiams veiksmažodžiams), pvz.:
•    brbinti, brbina, brbino (⇦ bibti); taip pat cýpinti (⇦ cỹpti), érzinti (⇦ izti), kálbinti

(⇦ kaba, kalbti), rkinti (⇦ rkti), švlpinti (⇦ švipti), ténkinti (⇦ teñka, tèkti),
várginti (⇦ vagti).

Pamatinio žodžio tvirtagalės priegaidės keitimą tvirtaprade patiria ir kai
kurie priesagos -inti vediniai, padaryti iš vardažodžių, pvz.:
•    drsinti (⇦ drsų, -ią–drąsùs, -), gárbinti (⇦ gabę, garb), láisvinti (⇦ lasvas, -à),
62

Tokia eilės tvarka šio veiksmažodžio akcentinės gretybės teikiamos naujausioje VLKK rekomendacijoje (DŽ7 pirmoji yra tvirtapradės šaknies gretybė, nors pamatinio daiktavardžio pagrindinis variantas
tvirtagalis).
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lnksminti (⇦ liñksmas, -à), mérginti (⇦ megą, mergà), svéikinti (⇦ svekas, -à),
švéntinti (⇦ šveñtas, -à), vértinti (⇦ vetas, -à). Čia galima prišlieti ir prieveiksminį
vedinį dáuginti (⇦ daũg).
Kai kada kaip šalutinės teikiamos vardažodinių vedinių gretybės be priegaidžių kaitos, pvz.: dáilinti ‖ dalinti (⇦ dalų, -ią–dailùs, -), gársinti ‖ gasinti
[DŽ7 teikiama atvirkščia tvarka] (⇦ gasų, -ią–garsùs, -), skáidrinti ‖ skadrinti
(⇦ skadrų, -ią– skaidrùs, -) 63. Gretybių su abiem šaknies priegaidėmis esti ir
tarp veiksmažodinių -inti vedinių, pvz.: jódinti, jódina, jódino ‖ jõdinti, jõdina,
jõdino (⇦ jóti); taip pat zvmbinti ‖ zvibinti (⇦ zvibti).
Abiem atvejais – ir vardažodinių, ir veiksmažodinių vedinių – nematyti
aiškių požymių, padedančių nustatyti, kurie veiksmažodžiai turi keisti priegaidę, kurie – ne. Galbūt aiškumo atsirastų gerai ištyrus sakytinę vartoseną.
Kirčio vietos kaita -inti vediniams, kaip ir apskritai priesaginiams veiksmažodžiams, iki šiol nebuvo laikoma normine, tačiau naujausioje VLKK rekomendacijoje (http://www.vlkk.lt/lit/104406 ) gretybių su per vieną skiemenį
link žodžio galo pasislinkusiu kirčiu jau teikiama: ãsmeninti ‖ asmẽninti (⇦ ãsmenį, asmuõ), mókestinti ‖ mokẽstinti (⇦ mókestis), skatmeninti ‖ skaitmẽninti (⇦
skatmenį, skaitmuõ), visúomeninti ‖ visuomẽninti (⇦ visúomenė) – DŽ, kituose
dabartinės kalbos žodynuose, gramatikose rasime tik įãsmeninti, apmókestinti,
skatmeninti, visúomeninti (dėl analogiškos kirčio vietos kaitos įteisinimo vardažodžiuose žr. p. 87).
Nemãžai grupei šaknyje kirčiuojamų priesagos -inti veiksmažodžių, reiškiančių lėtą, nerangų, tingų ėjimą, būdinga tvirtagalė (t. y. tęstinė) priegaidė,
tarsi paryškinanti atliekamo veiksmo lėtumą. Ši priegaidė gali būti arba perimta
iš pamatinio žodžio, arba atsiradusi dėl metatonijos, nors šiaip jau tvirtagalė
priegaidžių kaita veiksmažodžiams neįprasta, pvz.: riõglinti (⇦ riógla), vžlinti (⇦
vžlį, vėžlỹs), žiõplinti (⇦ žiõplį, žioplỹs, žiópla?).
Apibendrinant galima teigti, kad priesaga -inti yra linkusi į dominacinius
silpnuosius afiksus (ypač tai akivaizdžiai matyti vardažodinių vedinių grupėje).
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1.
2.
3.
4.
5.

Kada priesagos -inti veiksmažodžiai kirčiuojami priesagoje? Pateikite pavyzdžių.
Kada priesagos -inti veiksmažodžiai kirčiuojami šaknyje? Pateikite pavyzdžių.
Apibūdinkite priesagos -inti veiksmažodžių santykį su metatonija. Pateikite pavyzdžių.
Apibūdinkite veiksmažodžių priesagos -inti akcentines savybes.
Sukirčiuokite šiuos priesagos -inti veiksmažodžius: laibinti, stulbinti, supažindinti, skaitmeninti,
racionalinti, apmokestinti, apvalinti, žioplinti, apvalaininti, sarginti, birbinti. Siedami su žodžių daryba
pakomentuokite kirčiavimą.

7.3.4. Priesagos -yti vediniai
7.3.4.1.
7.3.4.2.

Priesaginio kirčiavimo veiksmažodžiai
Šakninio kirčiavimo veiksmažodžiai

Išskyrus palyginti retas išimtis, priesagos -yti daugiaskiemeniai veiksmažodžiai yra
beveik vien vardažodiniai.
63

Naujausioje VLKK rekomendacijoje (http://www.vlkk.lt/lit/104406) šios gretybės sukeistos vietomis.
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7.3.4.1.

Priesaginio kirčiavimo veiksmažodžiai

Priesagoje kirčiuotų -yti vedinių yra apie ketvirtadalį. Bendraties priesaga yra tvirtapradė, o asmenuojamųjų pagrindinių formų priesaga turi trumpą
kirčiuotą balsį. Didžioji dalis veiksmažodžių turi būvio kaitos reikšmę (darytis
tokiam, virsti tuo, kas pasakyta pamatiniu žodžiu), pvz.:
•    rūdýti, -ja, -jo (⇦ rdys 4); taip pat
•    šaknýti, -ja, -jo (⇦ šakns 4); šerkšnýti, -ja, -jo (⇦ šekšnas 4).

Kitokios réikšmės yra retos, pvz.: dalýti, -ja, -jo (⇦ dals 4); kirmýti, -ja,
-jo (⇦ kirms 4, kirmėl 3b). Atkreiptinas dėmesys, kad pamatiniams žodžiams
dažniausiai būdingas galūninis kirčiavimas (3-ioji ar 4-oji kirčiuotė).

7.3.4.2.

Šakninio kirčiavimo veiksmažodžiai

Beveik visi veiksmažodžiai išlaiko pamatinių vardažodžių kirčio vietą ir
priegaidę ir turi padaromąją (a) arba instrumentinę (b) reikšmę, pvz.:
a) dmyti, dmija, dmijo (⇦ dmas 1); taip pat gdyti (⇦ gda 1); giñčyti (⇦ giñčas
2); skandãlyti (⇦ skandãlas 2); skiẽpyti (⇦ skiẽpas 4);
b) bgnyti (⇦ bgnas 2); kniẽdyti (⇦ kniẽdę, knied 4); krakmõlyti (⇦ krakmõlas 2);
nuõdyti (⇦ nuoda 4).
Pasitaiko ir tokių žodžių, kurie yra ištiktukų kilmės arba darybiškai neskaidomi, pvz.: galãbyti, kaũlyti, kešyti, liùdyti, taũzyti.
Apibendrinant galima teigti, kad daugiaskiemenių veiksmažodžių priesaga -yti yra linkusi į dominacinius silpnuosius afiksus.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1.
2.
3.
4.
5.

Kada priesagos -yti daugiaskiemeniai veiksmažodžiai kirčiuojami priesagoje? Pateikite pavyzdžių.
Kada priesagos -yti daugiaskiemeniai veiksmažodžiai kirčiuojami šaknyje? Pateikite pavyzdžių.
Apibūdinkite priesagos -yti daugiaskiemenių veiksmažodžių santykį su metatonija. Pateikite pavyzdžių.
Apibūdinkite daugiaskiemenių veiksmažodžių priesagos -yti akcentines savybes.
Sukirčiuokite šiuos priesagos -yti veiksmažodžius: įsūnyti, skiepyti, vandenyti, vilnyti, krakmolyti.
Siedami su žodžių daryba pakomentuokite kirčiavimą.

7.3.5. Priesagos -(i)oti vediniai
7.3.5.1.
7.3.5.2.
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7.3.5.1.

Priesaginio kirčiavimo veiksmažodžiai

Šiek tiek daugiau negu pusė priesagos -(i)oti daugiaskiemenių veiksmažodžių yra kirčiuojami tvirtapradiškai priesagoje (pagrindinių asmenuojamųjų
formų kirtis pastovus), pvz.:
•    galvóti, galvója (galvóju, galvóji), galvójo (galvójau, galvójai).

Kirčiuotą priesagą dažniausiai turi iš vardažodžių padaryti aptariamieji
veiksmažodžiai, ypač pagrindinio priesagos varianto -(i)oti vediniai, pvz.:
•    aukóti, aukója, aukójo (⇦ aukà 4); taip pat balnóti (⇦ banas 4); dovanóti

(⇦ dovanà 3a); galióti (⇦ galià 4); kartóti (⇦ katas 2); liepsnóti (⇦
liepsnà 4).

Prie šių veiksmažodžių šlyja grupelė darybiškai neskaidomų žodžių, turinčių tik baigmenį -oti, pvz.:
•    eikvóti, -ója, -ójo; taip pat nakvóti, sijóti, šarvóti, vanóti, žabóti.

Vienam kitam vardažodiniam vediniui teikiamas variantiškas kirčiavimas, pvz.:
•    ašaróti ‖ ãšaroti (⇦ ãšara 1), pleiskanóti ‖ pléiskanoti (⇦ pléiskana 1), selotis

‖ sielótis (⇦ sela 1), vakaróti ‖ vãkaroti (⇦ vãkaras 3b), vasaróti ‖ vãsaroti (⇦
vãsara 1)64.

Iš veiksmažodinių vedinių priesagos kirtį dažniausiai gauna tokie, kuriems nebūdinga balsių kaita, išskyrus a: e (ė) kaitą, pvz.:
•    bedžióti, bedžiója, bedžiójo (⇦ bèsti); taip pat
•    bėgióti (⇦ bgti); lakióti (⇦ lkti, lẽkia); nešióti (⇦ nèšti);
•    plėtóti (⇦ plsti); sukióti (⇦ sùkti); vežióti (⇦ vèžti).

Priesaginiu kirčiavimu pasižymi kai kurie nepagrindiniai priesagos -(i)oti
variantai (tokiu atveju darybos veiksnys nėra svarbus). Antai visada priesagoje
kirčiuojami varianto -(s/š)noti vediniai, pvz.:
•    baksnóti, baksnója, baksnójo; taip pat
•    gurkšnóti, keiksnóti, kilnóti, lašnóti, tapšnóti.

Priesaginiam kirčiavimo tipui taip pat priklauso didžioji dalis varianto
-lioti vedinių, pvz.: dėlióti, dėliója, dėliójo; taip pat spėlióti, teplióti, žirglióti.
Varianto -čioti vediniams priesagos kirtis būdingas tada, kai jų šaknyje yra
balsiai a, e, i, u, pvz.:
•    dribčióti, dribčiója, dribčiójo; taip pat
•    kukčióti, laščióti, mikčióti, šlubčióti, trukčióti, bet – krusčióti ‖ krùsčioti (gretybės).

64

Žr.: http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas/priesaginiai-veiksmazodziai.html. DŽ7 yra
tik selotis.
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7.3.5.2.

Šakninio kirčiavimo veiksmažodžiai

Didžioji priesagos -(i)oti vedinių dalis turi kirčiuotą tvirtapradį skiemenį (tvirtapradiškai kirčiuojama beveik visų -(i)oti veiksmažodžių šaknis).
Šaknies kirtis daugiausia būdingas veiksmažodiniams priesagos -(i)oti (įskaitant
ir variantus -čioti, -alioti, -arioti, -elioti, -erioti) vediniams, išsiskiriantiems vyraujančia
tvirtaprade priegaide – ir perimta iš pamatinio žodžio (a), ir rečiau atsirandančia dėl
metatonijos (b) ar šalia trumpojo balsio (c), pvz.:
a) kándžioti, kándžioja, kándžiojo (⇦ ksti, kánda, kándo); taip pat
kláidžioti (⇦ klýsti, klýsta, klýdo); kósčioti (⇦ kósėti);
mndžioti (⇦ mndyti; mnti); tráukioti (⇦ tráukti);
b) cýpčioti, cýpčioja, cýpčiojo (⇦ cỹpti); taip pat
lándžioti (⇦ lsti, leñda, liñdo); pláukioti (⇦ plaũkti);
ránkioti (⇦ riñkti, reñka, riñko);
škaloti, škaloja, škalojo (: šaũkti); tpčioti (⇦ tpti);
válkioti (⇦ vikti, veka, viko); žvlgčioti (⇦ žvegti);
c) bráidžioti, bráidžioja, bráidžiojo (⇦ brsti, brdo); taip pat káišioti,
kýščioti (⇦ kšti); láipioti (⇦ lpti);
ráišioti (⇦ ršti); skráidžioti (⇦ skrsti, skrdo).
Prie tvirtapradės šaknies vedinių šlyja ir keli aiškaus darybos pamato neturintys veiksmažodžiai, pvz.:
•    sváičioti, sváičioja, sváičiojo; váikščioti, váikščioja, váikščiojo.
Šaknyje kirčiuojami ištiktukinės kilmės veiksmažodžiai pasižymi priesagos variantu -čioti (būdinga ilga šaknis ir tvirtapradė priegaidė), pvz.:
•    áikčioti, áikčioja, áikčiojo (⇦ ái); taip pat žiópčioti (⇦ žiópt) ir kt.
Šaknyje kirčiuojami vardažodiniai priesagos -oti vediniai yra palyginti reti.
Paprastai jie išlaiko pamatinių žodžių (dažniausiai 1-osios kirčiuotės daiktavardžių) kamieno kirtį ir priegaidę, pvz.:
•    káinoti, káinoja, káinojo (⇦ káina ); taip pat
•    núomoti (⇦ núoma); pánčioti (⇦ pántis);
•    pãsakoti (⇦ pãsaka); slygoti (⇦ slyga).
Tvirtapradė priegaidžių kaita šioje grupėje – didelė retenybė, pvz., páikioti,
páikioja, páikiojo (⇦ pakas, -à). Pasitaiko ir veiksmažodžiams nebūdingos tvirtagalės metatonijos atvejų, pvz., čiuõpoti, čiuõpoja, čiuõpojo (⇦ čiúopti); mỹnioti, mỹnioja,
mỹniojo (‖ mýnioti, mýnioja, mýniojo) ⇦ mýnė, mnti.
Apibendrinant galima teigti, kad daugiaskiemenių vardažodinių vedinių grupėje priesaga -(i)oti akivaizdžiai linkusi į dominacinį silpnąjį afiksą, o veiksmažodiniai vediniai rodo ją linkus į stiprųjį afiksą.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1. Kada priesagos -(i)oti daugiaskiemeniai veiksmažodžiai kirčiuojami priesagoje? Pateikite pavyzdžių.
2. Kada priesagos -(i)oti daugiaskiemeniai veiksmažodžiai kirčiuojami šaknyje? Pateikite pavyzdžių.
3. Apibūdinkite priesagos -(i)oti daugiaskiemenių veiksmažodžių santykį su metatonija. Pateikite pavyzdžių.
4. Apibūdinkite daugiaskiemenių veiksmažodžių priesagos -(i)oti akcentines savybes.
5. Sukirčiuokite šiuos priesagos -(i)oti veiksmažodžius: sąlygoti, žviegčioti, vapalioti, užgaulioti, cypčioti,

žvangčioti, rankelioti. Siedami su žodžių daryba pakomentuokite kirčiavimą.
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1. PAPRASTIEJI PRIEVEIKSMIAI
Paprastieji (darybiškai neskaidūs) prieveiksmiai kirčiavimo požiūriu artimi tarnybinėms kalbos dalims (žr. p. 190 t.). Dažniausiai kirčiuojamas galinis jų skiemuo –
a) trumpasis, pvz.: čià, kadà, tadà, tk;
b) tvirtagalis, pvz.: daba, daũg, jaũ, juõ, kõl, šeñ, teñ, tõl.
Pasitaiko atvejų ir su tvirtapradžiu galiniu skiemeniu, pvz.: kám, kek,
tám, tek. Viename kitame žodyje gal galima įžiūrėti ir tam tikrus formantus
(pvz., -ada prieveiksmiuose kadà, tadà), sustabarėjusius, perėjusius į prieveiksmių kategoriją vardažodžių linksnius, plg.: įv. js vns. įn. juõ; įv. kàs vns. naud.
kám; įv. tàs vns. naud. tám).
KONTROLINIS KLAUSIMAS IR UŽDUOTIS
1.

Kaip dažniausiai kirčiuojami paprastieji prieveiksmiai?

2.

Sukirčiuokite šiuos paprastuosius prieveiksmius: gana, nūn, čion, aplink.
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2. DARINIAI, LAIPSNIŲ FORMOS
IR SUAUGTINIAI BEI SUDĖTINIAI
PRIEVEIKSMIAI
Priesagų vediniai, priesaginės formos ir prieveiksmiai su formantais
Priešdėlių vediniai ir žodžiai su priešdėliais ar pradmenimis
2.3. Suaugtiniai, sudėtiniai ir sutrumpėję prieveiksmiai
2.1.

2.2.

Prieveiksmių daryba yra gana skurdi. Pasidaroma
a) priesagų vedinių su keliomis dariomis priesagomis, pvz.: -ai (gera ⇦ gẽras, -à;
išradngai ⇦ išradngas, -a ir t. t. ), -ỹn (aukštỹn ⇦ áukštas, -à; uždarỹn ⇦ ùždaras, -à ir t. t.);
b) priešdėlių vedinių, kuriems, išskyrus retas išimtis, būdingas priešdėlis ne-, pvz.:
negera ⇦ gera, neišradngai ⇦ išradngai.
Daugelio prieveiksmių šaltinis – daiktavardžių ar būdvardžių linksniai,
iš kurių neretai yra perėmę ir kirčiavimą. Tokiuose prieveiksmiuose vardažodžio linksnių galūnės ima funkcionuoti kaip priesagos ar formantai, nors
aiškios darybos ne visada galima įžiūrėti, plg. prieveiksmį lygioms ‖ lygiõm ir
būdvardžio lýgus, -i mot. g. dgs. įnagininką lygioms; prieveiksmį skỹrium ir
daiktavardžio skỹrius vns. įnagininką skỹriumi.
Išvestinės prieveiksmio laipsnių formos padaromos su priesagomis -iaũ
(aukštesnysis laipsnis), -ėliaũ (aukštėlesnysis laipsnis) ir -iáusiai (aukščiausiasis
laipsnis).
Išvestinių prieveiksmių ir jų laipsnio formų kirčiavimui didžiausią įtaką turi priesagų akcentinė dominacija ir santykis su kirčiu (akcentinė vertė).
Kadangi darybos priešprieša toli gražu ne visada akivaizdi, svarbu nustatyti
afiksą (kartais gal tik baigmenį), su kuriuo galima sieti kirčiavimo pobūdį.
Pagal akcentines savybes afiksai yra: a) dominaciniai stiprieji (pvz., priesaga
-ỹn) 65, b) nedominaciniai stiprieji (pvz., priesaga -ai), paprastai gaunantys kirtį
pagal bendrąją kirčiavimo taisyklę, ir c) nedominaciniai silpnieji (pvz., priešėlis ne-), negaunantys kirčio.
Prieveiksmių, kaip ir įvardžių bei tarnybinių ir ekspresinių žodžių, yra
ir suaugtinių, atsiradusių iš žodžių samplaikų (pvz.: añtrąkart ⇦ añtrą katą,
iškat ⇦ iš kato) bei sudėtinių, sudarytų iš kelių dėmenų, pvz.: šiap sau, iš
ties. Prieveiksmiams būdinga trumpėti, plg.: iš ties ir ištiẽs, tyloms ir tylõm.

65

Šie afiksai toliau gali būti skirstomi pagal kirčiuoto skiemens kiekybę ir priegaidę.
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2.1. PRIESAGŲ VEDINIAI, PRIESAGINĖS FORMOS IR

PRIEVEIKSMIAI SU FORMANTAIS

2.1.1.
2.1.2.

Dominacinės stipriosios priesagos
Nedominacinės stipriosios ar dvejopos

akcentinės vertės priesagos

2.1.1. Dominacinės stipriosios priesagos
Keturios stipriosios priesagos yra tvirtagalės. Tai darybos formantai -ỹn
ir -(i)u bei aukštesniojo ir aukštėlesniojo laipsnio formų priesagos -iaũ ir -ėliaũ.
•    -ỹn (darus darybos formantas, visada gaunantis tvirtagalę priegaidę), pvz.:

aukštỹn (⇦ áukštas, -à), drąsỹn (⇦ drąsùs, -), išdykỹn (⇦ išdỹkęs, -usi),
išmintingỹn (⇦ išmintngas, -a), raudonỹn (⇦ raudónas, -a ‖ raudónas, -à),
vienodỹn (⇦ vienódas, -a).

•    -iaũ (visada tvirtagališkai kirčiuota aukštesniojo laipsnio formų prie-

saga), pvz.: aukščiaũ (⇦ aukšta), išmintingiaũ (⇦ išmintngai), naujaũ
(⇦ nauja), švariaũ (⇦ švaria), toliaũ (⇦ tol). Grupelėje prieveiksmių,
nusakančių tikslinamąjį krypties pobūdį (‚labiau į ...‘), ši priesaga funkcionuoja kaip žodžių darybos formantas, tačiau kirčiavimui tai įtakos
neturi, pvz.: dešiniaũ ‚labiau į dešinę‘ (⇦ dešin), kairiaũ ‚labiau į kairę‘
(⇦ kair), piečiaũ ‚labiau į pietus‘ (⇦ piẽtūs), šiauriaũ ‚labiau į šiaurę‘
(⇦ šiáurė) 66. Pastarieji pavyzdžiai yra saviti prieveiksmiai, artimi aukštesniojo laipsnio prieveiksmių formoms.

•    -ėliaũ (visada galiniame skiemenyje tvirtagališkai kirčiuota aukštėlesnio-

jo laipsnio formų priesaga, palyginti retai pasitaikanti), pvz.: aukštėliaũ
(⇦ aukšta), tolėliaũ (⇦ tol).

•    -(i)ui yra kiek ypatingesnė priesaga. Didžioji dalis jos vedinių, vartojamų

paprastai su priešdėliu (tiek perimtu iš pamatinio kamieno, tiek dažniau
sąlygotu mišriosios darybos), paklūsta bendram dėsningumui, t. y. kirčiuojami tvirtagališkai priesagoje, pvz.: nauju (⇦ naũjas, -à), padieniu
(⇦ pa + dienà), paeiliu (⇦ pa + eil), pakeliu (⇦ pa + kẽlias), pavandeniu (⇦ pa + vándenį, vanduõ).

Bk. teikiama grupelė kirčiavimo gretybių su šalutiniu antrojo nuo galo
skiemens kirčiu, pvz.: pakalniu ‖ pakaniui, pakoju ‖ pakõjui, paplaukiu ‖ paplaũkiui, pasauliu ‖ pasaũliui, pavėju ‖ pavjui, pavieniu ‖ paviẽniui. Atkreiptinas dėmesys į šalutiniams variantams būdingą cirkumfleksinę, arba tvirtagalę,
metatoniją (plg. pakaniui ir kálnas, pakõjui ir kója, paplaũkiui ir pláukas, pasaũliui ir sáulė, pavjui ir vjas, paviẽniui ir venas).
66

Vienintelė išimtis – kitokios reikšmės prieveiksmio vedinys pusiáu ‚per pusę‘ (tvirtapradė priegaidė!)
(⇦ pùsė).
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Jeigu atmestume bene vienintelį atvejį, kai kirčio vietos skirtumas susijęs su reikšmės skirtumu (pãskui ‚iš paskos‘ ir pasku ‚vėliau‘), tai liktų tik keletas aktyviau vartojamų išimčių – žodžių, kirčiuojamų priešpaskutiniame ar
tolesniame nuo galo skiemenyje (kartais ir variantiškai), pvz.: apliñkui, lgainiui
‖ ilganiui, pùsvelčiui, véltui. Visų šių prieveiksmių daryba nėra aiški.
Kelios priesagos yra tvirtapradės.
-iáusiai, -iáusia. Aukščiausiojo laipsnio formos, pvz.: geriáusiai, maloniáusiai, pažangiáusiai; arčiáusia, daugiáusia.
Kitos tvirtapradės priesagos ar formantai retai pasitaiko, pvz.;
-ese: kelese, dvese, keturese, netolese ir kt.;
-(i)óp: galóp, myrióp, rudenióp, vakaróp, velnióp ir kt.
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Išvardykite dominacines stipriąsias tvirtagales prieveiksmių priesagas.
Išvardykite dominacines stipriąsias tvirtaprades prieveiksmių priesagas.
3. Kuo ypatinga priesaga -(i)ui?
1.
2.

2.1.2. Nedominacinės stipriosios ar dvejopos

akcentinės vertės priesagos

-(i)ai. Prieveiksmių su šia dariausia priesaga kirčiavimas paprastai paklūsta pagrindinei kirčio vietos taisyklei (žr. p. 41 t.). Stiprieji pamatiniai
kamienai (juos turintys būdvardžiai ar neveikiamieji dalyviai yra l-osios kirčiuotės, o veikiamieji dalyviai kirčiuojami pastoviai) kirtį visuomet išlaiko,
kirčiuoto skiemens priegaidė irgi nepakinta, pvz.:
•   
•   
•   
•   

abejngai (⇦ abejngas, -a 1), kvepiančiai (⇦ kvepiantis, -i, pastovusis kirtis),
įtkinamai (⇦ įtkinamas, -a 1), káimiškai (⇦ káimiškas, -a 1),
maldáujamai (⇦ maldáujamas, -a 1), pagretintai (⇦ pagretintas, -a 1),
pérdėtai (⇦ pérdėtas, -a 1), saultai ‖ sáulėtai (⇦ saultas, -a ‖ sáulėtas, -a 1),
šauniáusiai (⇦ šauniáusias, -ia 1), vsiškai (⇦ vsiškas, -a l).

Prieveiksmių, padarytų iš 3-iosios (3, 3 a , 3 b, 3 4b) ir 4-osios kirčiuotės
žodžių, turinčių silpnąjį kamieną, kirčiavimas yra kiek painesnis, sąlygojamas pamatinio žodžio kalbos dalies, linksniuotės, skiemenų skaičiaus ir pan.
l. Vyraujantį priesagos kirtį ir tvirtagalę jos priegaidę gauna prieveiksmiai, padaryti:
a) iš daugiaskiemenių būdvardžių, pvz.: atvira (⇦ ãtviras, -à 3b), mandagia (⇦ mandagùs, - 4), populiaria (⇦ populiarùs, - 4), tobula (⇦ tóbulas, -à 3a).
Grupelei tokios sandaros prieveiksmių teikiamas dvejopas kirčiavimas –
šalia priesagos kirčio ir priešpaskutinio skiemens kirtis, anksčiau buvęs vienin2 • Dariniai, laipsnių formos ir suaugtinai bei sudėtiniai prieveiksmiai
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telis norminis, pvz.:
•   
•   
•   
•   
•   
•   

įdomia ‖ įdõmiai (⇦ įdõmų, -ią—įdomùs, - 4),
malonia ‖ malõniai (⇦ malõnų, -ią—malonùs, - 4),
padoria ‖ padõriai (⇦ padõrų, -ią—padorùs, - 4),
patogia ‖ patõgiai (⇦ patõgų, -ią—patogùs, - 4),
pavydžia ‖ pavỹdžiai (⇦ pavỹdų, -ią—pavydùs, - 4),
tolydžia ‖ tolỹdžiai (⇦ tolỹdų, -ią—tolydùs, - 4)
(kaip matyti iš pavyzdžių, šalutiniai variantai išlaiko pamatinio kamieno priegaidę);

b) iš dviskiemenių a linksniuotės būdvardžių, pvz.:
aukšta (⇦ áukštas, -à 3), bloga (⇦ blõgas, -à 4), gyva (⇦ gývas, -à 3), ruda (⇦
rùdas, -à 4), bet – gretai (⇦ gretas, -à 4), pérnai (darybiškai neskaidus). Tvirtaprade priesaga iš visų išsiskiria įvardinis prieveiksmis visái (⇦ vsas, -à 4);
c) iš dviskiemenių trumposios šaknies u linksniuotės būdvardžių, pvz.: aštria (⇦
aštrùs, - 4), gilia (⇦ gilùs, - 4), gudria (⇦ gudrùs, - 4), tikslia (⇦ tikslùs, - 4),
vešlia (⇦ vešlùs, - 4)67;
d) iš neveikiamųjų būtojo laiko ir reikiamybės dalyvių, pvz.: apibrėžta (⇦ apibržtas,
-à 3), atmestina (⇦ atmèstinas, -à 3b), imtina (⇦ itinas, -à 3b), iškreipta (⇦
škreiptas, -à 3b), nelaukta (⇦ neláuktas, -à 3);
e) iš kilnojamojo kirčiavimo (3b, 34b kirčiuotės) neveikiamųjų esamojo laiko dalyvių,
gaunančių priešdėlio kirtį, pvz.: neatskiriama (⇦ neàtskiriamas, -à 34b), paperkama (⇦ pàperkamas, -à 34b), pastebima (⇦ pàstebimas, -à 34b), tariama (⇦ tãriamas, -à 3b; plg. tariamas, -à 34b).
2. Pamatinio kamieno kirtį ir priegaidę išlaiko prieveiksmiai, padaryti:
a) iš dviskiemenių ilgosios šaknies u linksniuotės būdvardžių, pvz.: áiškiai (⇦ áiškus,
-i 3), brángiai (⇦ brángų, -ią–brangùs, - 3), daliai (⇦ dalų, -ią–dailùs, - 4), nóriai
(⇦ nórų, -ią–norùs, - 3), rsčiai (⇦ rstų, -čią–rūstùs, - 3);
b) iš kilnojamojo kirčiavimo (3a, 3b kirčiuotės) neveikiamųjų esamojo laiko dalyvių,
neatiduodančių kirčio priešdėliui, pvz.: negiamai (⇦ negiamas, -à; plg. panegiamas, -à 3b), neišvéngiamai (⇦ neišvéngiamas, -à 3a), pakañkamai (⇦ pakañkamas,
-à 3b), pakeñčiamai (⇦ pakeñčiamas, -à 3b), rekiamai (⇦ rekiamas, -à; plg. prirekiamas, -à 3b), tegiamai (⇦ tegiamas, -à; plg. įtegiamas, -à 3b).
Taigi prieveiksmiai, kurių darybos pamatu eina dviskiemeniai u linksniuotės būdvardžiai ir kilnojamojo kirčiavimo (3a, 3b, 3 4b kirčiuotės) neveikiamieji esamojo laiko dalyviai, kirčiuojami ir priesagoje, ir šaknyje. Vyraujantis
priesagos kirtis, atitinkantis pagrindinę kirčio vietos taisyklę, būdingas prieveiksmiams, padarytiems iš dviskiemenių trumposios šaknies u linksniuotės būdvardžių ir minimųjų dalyvių, gaunančių priešdėlio kirtį. Jeigu dviskiemenio
u linksniuotės būdvardžio šaknis yra ilga, o neveikiamasis esamojo laiko kilnojamojo kirčiavimo dalyvis priešdėliui kirčio neatiduoda, iš jų padaryti -(i)ai
prieveiksmiai išlaiko pamatinio kamieno kirčio vietą ir priegaidę.
Taisyklė 2a turi išimtį – skonio reikšmės prieveiksmius, kurie kirčiuoja67

Šaknys su -i- ir -u- šnekamojoje kalboje neretai linkusios išlaikyti kirtį, pvz.: skùbiai, tksliai.
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mi priesagoje, nors pamatinių būdvardžių šaknis yra ilga, pvz.: gardžia (⇦ gardùs, - 3), karčia (⇦ kartùs, - 3), saldžia (⇦ saldùs, - 3), sūria (⇦ sūrùs, - 3).
Iš to, kas pasakyta, matyti, kad priesagos -(i)ai prieveiksmių kirčio vieta daugiausia priklauso nuo pamatinio žodžio akcentinių savybių, mažiau –
nuo jo gramatinių ir fonetinių ypatumų.
Produktyvūs prieveiksmiai, lietuvių kalbos gramatikose paprastai vadinami būdiniais, padaryti iš veiksmažodžių su priesagomis -te ir -tinai. Jų
kirčiavimas priklauso nuo pagrindinės formos – bendraties – skiemenų skaičiaus. Iš daugiaskiemenių (priesaginių) bendračių padaryti prieveiksmiai išlaiko jų kirčio vietą ir priegaidę, pvz.:
•    kartóti ⇨ kartóte, kartótinai;
•    rãginti ⇨ rãginte, rãgintinai68.

Prieveiksmiai, kurių pagrindą sudaro dviskiemenės (nepriesaginės)
bendratys, kirčiuojami gale, pvz.:
•    bgti ⇨ bėgtè, bėgtina;
•    kisti ⇨ kirstè, kirstina;
•    sèkti ⇨ sektè, sektina69.

Pirmuoju atveju prieveiksmio priesagos -te ir -tinai yra silpnosios, antruoju – stipriosios, taigi akcentiškai dvejopos.
Bk. vartojama nemaža prieveiksmių, turinčių akcentiškai nedominacines stipriąsias priesagas, dažniausiai kilusias iš vardažodžio linksnių galūnių. Šie prieveiksmiai kirčiuojami dvejopai, paprastai paisant pagrindinmės
kirčio vietos taisyklės: tie, kurie susiję su 1-osios ir 2-osios kirčiuotės žodžiais, dažniausiai išlaiko jų kamieno kirčio vietą ir priegaidę (a); susijusius
su 3-iosios ir 4-osios kirčiuotės vardažodžiais linkstama kirčiuoti priesagoje
(b). Minėtinos tokios dažnesnės priesagos:
-(i)a, pvz. :
a) netýčia (plg. dkt. netýčia 1), týčia (plg. dkt. týčia 1);
b) gretà (plg. gretà 4), nakčià (plg. nakts 4), nežinià (plg. nežinià 4, 3 b),
pirmà (plg. prmas, -à 3), slaptà (plg. slãptas, -à 4);
-(i)ais, pvz.:
a) katais (plg. katas 2), prešais (plg. prešas 1), prešokiais (plg. prešokis 1), tárpais (plg. tárpas 1);
b) juokas (plg. juõkas 4);
-(i)omis ‖ -(i)om, pvz.:
a) nenóromis ‖ nenórom (plg. nenóras 1), týčiomis ‖ týčiom (plg. týčia 1),
viẽtomis ‖ viẽtom (plg. viẽtą, vietà 2);
b) keturioms (plg. ketur, kẽturios 3 b), lygioms ‖ lygiõm (plg. lýgus, -i 3),
paslapčioms ‖ paslapčiõm (plg. paslapts 3 b), pėsčioms ‖ pėsčiõm
(plg. psčias, -ià 3);
68
69

Plg. reikiamybės dalyvius kartótinas, -a, rãgintinas, -a.
Plg. reikiamybės dalyvius mot. g. vns. vard. kirstinà, sektinà ir vyr. g. dgs. vard. kirstin, sektin.
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-(i)u (ši prieveiksmių priesaga yra trauklioji), pvz.:
a) akmirksniu (plg. akmirksnis 1); (tuo) tárpu (plg. tárpas 1);
b) kartù (plg. katas 2), laikù (plg. lakas 4), sykiù (plg. sỹkis 2), vargù
(plg. vagas 4), pamažù (plg. pa + mãžas, -à 4);
-(i)ur, pvz.:
a) niẽkur (⇦ niẽkas 2);
b) kitu (⇦ ktas, -à 4), vienu (⇦ venas, -à 3), visu (⇦ vsas, -à 4).
Kadangi aptartosios priesagos yra nutolusios nuo vardažodžių galūnių
ir turi savarankišką vertę, su jomis pasidaroma prieveiksmių ir iš veiksmažodžių, pvz.: bėgčioms ‖ bėgčiõm (plg. bgti), nejučià, nejučioms ‖ nejučiõm (plg.
nejùsti, nejuñta, nejùto), paskuboms ‖ paskubõm (plg. paskubti, pàskuba, -jo),
vogčià, vogčioms ‖ vogčiõm (plg. võgti).

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kada prieveiksmiai su priesaga -(i)ai kirčiuojami tvirtagališkai priesagoje?
Kada prieveiksmiai su priesaga -(i)ai išlaiko pamatinių žodžių kamieno kirtį ir priegaidę?
3. Išvardykite būdingesnius prieveiksmių priesaga -(i)ai kirčiavimo variantus ir išimtis.
4. Pagal kokį dėsningumą kirčiuojami prieveiksmiai, turintys formantus -(i)a, -(i)ais, -(i)omis,
-(i)u, -(i)ur?
5. Sukirčiuokite šiuos prieveiksmius: tyčia, nūnai, čionai, visai, mikliai, narsiai, naujoviškai, neigiamai,
mokamai, matomai, klausiamai, keturiom, noromis.
1.
2.

2.2. PRIEŠDĖLIŲ VEDINIAI IR ŽODŽIAI

SU PRIEŠDĖLIAIS AR PRADMENIMIS

Didžioji dalis priešdėlinių prieveiksmių pasidaromi su silpnuoju priešdėliu ne-, kuris kirčiavimui jokios įtakos nedaro – vedinys kirčiuojamas taip,
tarsi priešdėlio nebūtų, pvz.:
•    nereta (⇦ reta), nevikria (⇦ vikria), neobjektyvia (⇦ objektyvia), nepaper-

kama (⇦ paperkama), nekap (⇦ kap);
•    nesuñkiai (⇦ suñkiai), nepatasomai (⇦ patasomai), nemalonia ‖ nemalõniai
(⇦ malonia ‖ malõniai).

Tas pat pasakytina ir apie kitus silpnuosius priešdėlius, paprastai perimamus iš pamatinių žodžių, taigi neinančius darybos formantais, pvz.:
ap- : apverktina (kaip verktina ), apmókamai (kaip mókamai) ir t. t.;
į- : įtariama (kaip tariama ), įskatomai (kaip skatomai) ir t. t.;
par- : parvežtina (kaip vežtina ), parva-
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žiúotinai (kaip važiúotinai) ir t. t.;
su- : surenkama (kaip renkama ), sutiñkamai (kaip tiñkamai) ir t. t.
Keli priešdėliai, paprastai perimti iš pamatinių žodžių, yra kirčiuoti:
• apý-, pvz.: apýgeriai (⇦ apýgeris, -ė), apýmažiai (⇦ apýmažis, -ė),
apýsveikiai (⇦ apýsveikis, -ė);
• pó-, pvz.: póstipriai (⇦ póstipris), póžvaliai (⇦ póžvalis).
Priešdėlis už- yra kirčiuotas, jei pamatinis žodis neturi priešdėlio, pvz.:
ùžpernai (⇦ pérnai), ùžvakar (⇦ vãkar), bet – užporýt (⇦ porýt).

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Kokios yra prieveiksmių priešdėlio ne- akcentinės savybės?
Kurie prieveiksmių priešdėliai akcentiškai nesiskiria nuo ne-?
3. Kokios akcentinės savybės būdingos prieveiksmių priešdėliams apy- ir po-?
4. Sukirčiuokite šiuos priešdėlinius prieveiksmius: nemaloniai, nemokamai, apyšvariai,
paperkamai, nesuvokiamai, postipriai.
1.
2.

2.3. SUAUGTINIAI, SUDĖTINIAI IR

SUTRUMPĖJĘ PRIEVEIKSMIAI

Suaugtiniai prieveiksmiai perima pirmojo arba antrojo sudaromojo dėmens kirtį.
1. Pirmojo dėmens kirtis paprastai būdingas tiems suaugtiniams prieveiksmiams, kurie
sudaryti iš tų pačių vardažodžių linksnių, pvz.:
•    añtrąkart (⇦ añtrą katą), ktąsyk (⇦ ktą sỹkį), šinakt (⇦ ši nãktį), šiañdien
(⇦ ši diẽną), tuõkart (⇦ tuõ kartù), šmet (⇦ š mẽtą), anuõmet (⇦ anuõ metù),
bet –tuomèt, visuomèt (⇦tuõ, visù + metù); šįvãkar (⇦ š vãkarą).
2. Antrojo dėmens kirtį paprastai gauna suaugtiniai prieveiksmiai, kilę iš prielinksninių, polinksninių ar kitokių junginių, pvz.:
•    iškat (⇦ iš kato), ištiẽs (⇦ iš ties, plg. tiẽsą), išven (⇦ iš veno), pernãkt (⇦
per nãktį), maždaũg (⇦ mãža daũg), dievaž (⇦ Diẽvas žno), kasrýt (⇦ kas rýtą,
kas rýtas), kažkadà (⇦ kažn kadà ⇦ kas žno kadà), todl (⇦ to dlei).
Antrojo dėmens kirčiavimas būdingas ir didžiajai daliai sudėtinių prieveiksmių, pvz.:
•    be gãlo (plg. dkt. gãlas vns. kilm. gãlo), iš daliẽs (plg. dkt. dals vns. kilm.
daliẽs), iš tikrjų (plg. bdv. tikràsis, -óji dgs. kilm. tikrjų), bet kap (plg.
prv. kap), kaži(n) kodl (plg. prv. kodl), šiek tek (plg. prv. tek), taip pàt
(plg. dll. pàt).
2 • Dariniai, laipsnių formos ir suaugtinai bei sudėtiniai prieveiksmiai

187

Retkarčiais sudėtiniai prieveiksmiai turi pirmojo dėmens kirtį arba du
kirčiuotus dėmenis, pvz.: daũg kur, šiap sau; ku ne ku, võs ne võs, dien dienàs,
daũg daũg.
Sutrumpėję prieveiksmiai dažniausiai išlaiko ilgesnių formų negalinio
skiemens kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: apliñk (plg. prv. apliñkui), gret (plg.
prv. gretai), rytój (plg. dkt. rytójus vns. vt. rytójuje). Kirčiuotą galinį skiemenį turinti forma sutrumpėjusi paprastai gauna tvirtagalę priegaidę, pvz.: gañ
(plg. prv. ganà), laũk (plg. prv. laukañ), tuõj (plg. prv. tuojaũ).

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1.
2.
3.
4.

Kaip kirčiuojami suaugtiniai prieveiksmiai?
Kaip kirčiuojami sudėtiniai prieveiksmiai?
Kaip kirčiuojami sutrumpėję prieveiksmiai?
Sukirčiuokite šiuos prieveiksmius: šįvakar, šiamsyk, visądien, anuosyk, išvien, priešpiet, kur ne kur.
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V.
TARNYBINIŲ
IR EKSPRESINIŲ
KALBOS DALIŲ
KIRČIAVIMAS

LITERATŪRA
•    Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija,

Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, p.
2002, p. 134–137; 1978, p. 100–102.
277–284.
•    Mikulėnienė D., A. Pakerys, B. Stundžia. •    Pakerys A. Akcentologija, t. 2, p. 581–611.

Tarnybinėms, arba nesavarankiškosioms, kalbos dalims priklauso dalelytė, prielinksnis ir jungtukas. Dalelytės, prielinksniai ir jungtukai, ypač
vienskiemeniai, sakinyje linkę šlyti prie savarankiškųjų žodžių, su kuriais sudaro vieną fonetinį žodį (apie akcentinį šlijimą žr. p. 22), pvz.: vos ͜ pàneša, ant ͜
stãlo, taip ͜ sãkant (proklitikai); sakaũ ͜ gi (enklitikas).
Tais atvejais, kai tarnybiniai žodžiai gauna kirtį, jis paprastai paklūsta žodžio galo taisyklei (žr. p. 35), pvz.: anta, a, ku, nuõ, priẽ, tačiaũ, tap,
viš. Svarbesnes išimtis, kai tarnybiniams žodžiams būdingas arba galinis tvirtapradis skiemuo, arba ne galinio skiemens kirtis, reikia įsidėmėti (plačiau žr.
ten pat).
Tvirtapradę priegaidę gauna toks galinis skiemuo, kuris baigiasi sprogstamuoju dusliuoju priebalsiu, pvz.: (be)véik, anót, jóg [jók], kek, tek, lýg [lýk],
užúot. Dalies šių ir kai kurių kitų žodžių tvirtapradė priegaidė yra perimta iš
ilgesnės formos, plg. (be)véik ir véikiai, lýg ir lýgu, nórs ir nóris(i), ven ir venas.
Be to, galinę tvirtapradę priegaidę linkę gauti samplaikiniai mišrieji dvigarsiai, plg.: gál ir gãli, kažn ir (kas) žno, tegùl ir tèguli (samplaikinių atitinkamų
dvigarsių tvirtapradė priegaidė vyrauja ir dūrinių pirmajame dėmenyje, žr. p.
116 tt.).
Negalinio skiemens kirtis palyginti retas, o priegaidė paprastai atitinka
giminiškų žodžių priegaidę, plg.: btent ir bti, prešais ir prešas, tatum ir
tati, tarýtum ir tarm. tarýti. Teikiama keletas kirčiavimo gretybių, pvz.: benè ‖
bène, pale ‖ pãlei, paga ‖ pãgal.
Priaugusi dalelytė -gi paprastai kirčio vietos ir priegaidės nekeičia, pvz.:
agi, dárgi, igi, tagi (bet – kadángi); -gu ir -ne dažniausiai gauna kirtį, pvz.:
negù, tegù (bet – jéigu), konè, mažnè (bet – benè ‖ bène).
Ekspresinės kalbos dalys, t. y. jaustukai ir ištiktukai, kirčiuojamos labai
individualiai. Dažnai įvairuoja kirčiuoto skiemens kiekybė, o kartais – ir ilgojo skiemens priegaidė, plg. jaustukus ahà ir ahã, ái ir a, àk ir ãk, òp ir óp; ištiktukus pliùkšt ir plikšt, tèkšt ir tkšt, žbt ir žýbt. Kiekybės ir priegaidės įvairavimas suteikia žodžiui stilistinių-kontekstinių niuansų (tai ne semantikos, o
pragmatikos, arba paprasčiau sakant – vartosenos sritis). Trumpasis kirčiuotas
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skiemuo paprastai vartojamas tada, kai ekspresiniu žodžiu reiškiamas garsas,
vaizdas, pojūtis ar jausmas yra nestiprus, neintensyvus; ilgasis skiemuo, priešingai, susijęs su stipriu, intensyviu garsu, vaizdu, pojūčiu ar jausmu, plg.:
šliùkšt (nedidelis pylimas, liejimas) ir šlikšt (smarkus pylimas, liejimas), žbt
(silpnas švystelėjimas) ir žýbt (stipresnis švystelėjimas).
Tvirtapradis jaustukas ar ištiktukas paprastai reiškia staigų, momentinį
garsą, pojūtį ar jausmą, o tvirtagalis – tęsiamą garsą ar pojūtį, plg.: dznkt ir
dziñ (skambėjimui žymėti), ái ir a (skausmui, baimei, nustebimui reikšti). Prisimintini priegaidžių fonetinę esmę geriausiai atitinkantys terminai staiginė ir
tęstinė (priegaidės), žr. p. 26. Tokius ir panašius reiškinius šiuolaikiniai mokslininkai vadina kalbos elementų ikoniškumu.
Atkreiptinas dėmesys į šiokį tokį ryšį tarp priegaidės ir ištiktukų formantų. Pavyzdžiui, ilgąjį kirčiuotą skiemenį turintys formanto -t ištiktukai
paprastai būna tvirtapradžiai (drýkt, káukšt, liúokt, tpt ir t. t.); ši priegaidė
būdinga ir kirčiuoto formanto -ai ištiktukams, pvz.: makalái, lapatái, tabalái.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
1.
2.
3.

Kokius dalelyčių, prielinksnių ir jungtukų kirčiavimo dėsningumus įsidėmėjote?
Kuo ypatingas jaustukų kirčiavimas? Kokių čia esti dėsningumų?
Sukirčiuokite šiuos tarnybinius ir ekspresinius žodžius: įkandin, anot, anapus, viduj, pagal, paskui,
ties, jog, užtat, tartum, tegul, tiek, pfui, žiū, oho, kukū.
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RODYKLĖS
DAIKTAVARDŽIŲ,
BŪDVARDŽIŲ, ĮVARDŽIŲ IR SKAITVARDŽIŲ AFIKSAI
IR BAIGMENYS BEI
PRADMENYS*

Priesagos ir baigmenys
-adà 121
-ãdas 121
-ãfas (-ė) 121
-anė 83
-anis 83
-anis, -ė 83
-áitė 85, 95
-aitė 95
-áitis 85
-áitis, -ė 85
-ãkas (-ė) 121
-ala 90
-alas 90
-ãlas (-ė) 121
-ãlė 80, 122
-ãlis 80
-ãlius, -ė 80
-alùs, - (bdv.) 121
-amà 122
-ana 87
-ãnas (-ė) 122
-ánsas 124
-ántas 124
-ãras (-ė) 122
-astis 95
-atà 122
-ãtas (-ė) 122
-ãtė 81
*

Prie būdvardžių afikso ar
baigmens resp. pradmens
skliaustuose žymima santrumpa bdv., įvardžių – įv.,
skaitvardžių – skt. Kiti afiksai
ar baigmenys resp. pradmenys
yra daiktavardžių.

Rodyklė

-ats (-iẽs) 90
-atis (-ies) 90
-ãtvė 81
-ava 87
-ãžas 122
-éiva 82
-ja 124
-jas 82
-jas, -a 82, 124
- jus 123
-ẽklis (-ė) 80
-èksas 123
-èktas 122
-ẽlė 79
-èlė 122
-lė 83
-ėl 91
-elis 124
-ẽlis 79
-lis 83
-ėlis, -ė 87
-lis, -ė 83
-lis, -ė (bdv.) 83
-emà 122
-enà 90, 122
-ena 87 t.
-ènas 122
-nas 82
-nas, -ė 82, 124
-ẽnė 80
-enýbė
-ẽnis 80
-enos 87 t.
-eñtas (-ė) 122
-erà 122
-èras (-ė) 122
-er, -ios (skt.) 90
-eriópas, -a (bdv.) 83
-eris 124
-èsas 122
-siai 84
-sis 84
-esỹs 91
-èsnis, -ė (bdv.) 96

-èstas 123
-estis 88
-èstras 123
-eta 88
-ètas 122
-etas (skt.) 88
-tas, -a (bdv.) 82
-ètė 122
-tis 84
-ètras 122
-èzė 123
-iáusias, -ia (bdv.) 96
-iava 87
-ýba 82
-ýbė 85
-ýbos 82
-dė 80
-iẽjus 123
-ena 82
-ienė 94 t.
-enė 94 t.
-iẽnė 84
-ienójas 83
-iẽrius (-ė) 122
-iẽtis, -ė 84
-ija 124
-ijà (-ją) 80
-ijus 124
-ika 124
-ikas 80
-kas 80
-kas (-ė) 124
-kė 80
-kės 80
-kis 80
-yklà (-ỹklą) 86
-ỹklė 84
-ỹklės 84
-klis 80
-iksas 123
-ýlas, -a (bdv.) 83
-ilis 81
-lis 81, 122
-ỹlis, -ė 84

199

-mai 95
-ymai 95
-imas 92
-mas 92, 95, 123
-ymas 92, 95
-inà 122
-ýna 83
-inas 91
-ýnas 82
-inas, -à (bdv.) 88
-inas (-ė) 122
-iñčius 84
-inė 92 tt.
-nė 92 tt.
-ỹnė 84
-nės 92 tt.
-ỹnės 84
-ingas 124
-ngas, -a (bdv.) 82
-iniai 92 tt.
-inia 89
-ininkas, -ė 94
-iniñkas, -ė 94
-inis 92 t.
-nis 92 t.
-inỹs 89
-inỹs, - 89
-inis, -ė (bdv.) 92 tt.
-nis, -ė (bdv.) 92 tt.
-iõkas 86
-iõkas, -ė 86
-iõklė 84
-iõklis 84
-iõklis, -ė 84
-iõnė 84
-iónis 85
-iónis, -ė 85
-iópas, -a (bdv.) 83
-yrà (-ỹrą) 123
-ỹras (-ė) 122
-stas, -ė 122
-ỹstė 84
-iškas, -a (bdv.) 87
-šius (-ė) 81
-škė 80
-škis (-ė) 80
-itas 122
-tas 122
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-ýtė 85
-ýtis 85
-ýtis, -ė 85
-iùkas (-ė) 81
-iùkė 81
-inas, -ė 86
-iū̃nas, -ė 86
-iuõčius 85
-iuõklė 84
-iuõklis, -ė 84
-iuons (-iẽs) 95
-iuõnis, -ė 95
-iúotas, -a (bdv.) 83
-iuõtė 84
-iuõtis 84
-iuõtis, -ė 84
-iūrà 123
-iū̃ras 123
-iùtas 123
-iū̃tė 84

-iuvienė 88

-yvà (-ỹvą) 123
-ỹvas 122
-ývas, -a (bdv.) 83
-ỹvė 84
-yvùs, - (bdv.) 121
-zas 122
-zmas 122
-klas 98
-lė 98
-l 98
-lės 98
-lis 98
-lỹs 98
-lỹs, - 98
-lùs, - (bdv.) 99
-m 99
-mena 89
-menà 89
-menys 89
-menos 89
-muõ 89
-õčius 84
-òdas 123
-òfas (-ė) 123
-ògas (-ė) 123
-ójas 83
-õkas 86

-õkas, -ė 86
-ókas, -a (bdv.) 82 t.
-õklė 84
-õklis 84
-õklis, -ė 84
-ókšnis 85
-òlas 123
-õlas 123
-òlis 123
-òmas (-ė) 123
-õmas 123
-ònas 123
-õnas 123
-ónas, -a (bdv.) 83
-ónas, -à (bdv.) 83
-õnė 84
-ónis 85
-ónis, -ė 85
-õnis, -ė (bdv.) 85
-ópas, -a (bdv.) 83
-òpas (-ė) 123
-oras 123
-òras 123
-õras (-ė) 123
-orius 124
-õrius 124
-òrtas 124
-òsas 123
-õtas 123
-ótas, -a (bdv.) 83
-òtas (-ė) 123
-õtė 84
-õtis 84
-õvas, -ė 86
-óvė 85
-òzė 123
-rà 99
-rùs, - (bdv.) 99
-sena 88
-smas 98 t.
-sm 99
-sniai 97
-snis (-io) 97
-stas 97
-stis (-čio) 97
-svas, -à (bdv.) 99
-ta 98
-tas 97

-tas, -a (bdv., skt.) 99
-tas, -à (bdv., skt.) 99
-tinė 92
-tnė 92
-tỹnės 84
-tinis 92
-tnis 92
-tinis, -ė 92
-tnis, -ė 92
-tinỹs 92
-tinỹs, - 92
-tis (-čio) 97
-ts (-iẽs) 98
-tys 98
-tojas, -a 87
-tùkas 80
-tùkas, -ė 80
-tuvas 80 t.
-tùvas 80 t.
-tuvė 81
-tùvė 81
-tuv 81
-tùvis 81
-ùčiai 81
-ùistas, -a (bdv.) 83
-ùkas 81
-ùkas, -ė 81
-ùkės 81
-kštė 85
-kštis 85
-ul 89
-ulia 89
-ùlis, -ė 81
-ulỹs 89
-umà 89 t.
-umas 125
-ùmas 79 t.
-umу́nas 82
-ūnà (-ną) 123
-nas 86, 123
-nas, -ė 86
-nas, -ė 86
-nė 85
-uõčius 85
-uõklė 84
-uõklis 84
-uõklis, -ė 84
-uõlė 84
Rodyklė

-uõlis 84
-uõlis, -ė 84
-úomenė 85 t.
-uons (-iẽs) 95
-uõnis 95
-uõnis, -ė 95
-úotas, -a (bdv.) 83
-uõtė 84
-uõtis 84
-uõtis, -ė 84
-ūrà (-rą) 123
-ras 123
-usas 124
-ùšė 81
-ùšis 81
-uškà 81
-utas (-ė) 123
-ùtė 81
-tė 84
-ùtės 81
-ùtis 81
-ùtis, -ė 81
-uvienė 88
-zas (-ė) 123
-ùžė 81
-ùžis 81
-zganas, -à (bdv.) 91

Darybinės galūnės
-a 101
-à 101
-a 101 tt.
-as 101
-ė 104
- 104
-ia 101
-ià 101
-ia 101 tt.
-is 103
-is, -ė 103
-ỹs 103 t.
-ỹs, - 103 t.
-ius 101
-ius, -ė 101
-ùs, - (bdv.) 103

Priešdėliai ir pradmenys

ap (ãp-) (bdv.) 109
apý- 106
apý- (bdv.) 108
at- (ãt-) 109 t.
at- (ãt-) (bdv.) 109
atã- 107
ató- 106
be- 108
- 106
į- (-) (bdv.) 109
i- 108
iñ- 108
š- (iš-) 107
iš- (bdv.) 109
ne- (nẽ-) 110
núo- 106
nuo- (núo-) (bdv.) 109
pa- (pã-) 110 tt.
pa- (pã-) (bdv.) 109
pér- 106
pe- 108
pó- 106
pó- (bdv.) 108
pra- (prã-) 109
pra- (prã-) (bdv.) 109
pre- 106
pre- (prie-) (bdv.) 108
preš- 107
pró- 107
s- 107
sám- 107
sán- 107
san- (bdv.) 109
su- (bdv.) 109
ùž- (už-) 107
už- (ùž-) (bdv.) 109
užù- 107
užúo- 107

Kiti afiksai
dūrinių jungiamieji balsiai 113 tt.
įvardinis afiksas (bdv., įv.,
skt.) 118 tt.
sangrąžos afiksas 120

a ñt- 107 t.
ap- (ãp-) 109
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VEIKSMAŽODŽIŲ
AFIKSAI
IR BAIGMENYS BEI
PRADMENYS**

Priesagos ir baigmenys

-auti 170 t.
-áuti 170 t.
-čia- (tariam. nuos.) 133 t.
-damas, -a (pusdlv.) 140
-damas, -à (pusdlv.) 140
-dav- (būt. dažn. l.) 133 t.
-davus- (dlv., padlv.) 135 t., 139
-dinti 167
-dinti 173 tt.
-dnti 173 tt.
-énti 167
-ėti 161 t., 171 t.
-ti 161 t., 171 t.
-iauti 170 t.
-iáuti 170 t.
-inti 167
-inti 173 tt.
-nti 173 tt.
-ioti 164 t., 176 tt.
-ióti 164 t., 176 tt.
-yti 162 tt., 175 t.
-ýti 162 tt., 175 t.
-iúoti 168
-k(i)(-) 133 t.
-lénti 167
-mas, -a (dlv.) 137 t.
-mas, -à (dlv.) 137 t.
-nt- (dlv., padlv.) 135 t., 139
-oti 164 t., 176 tt.
-óti 164 t., 176 tt.
-sénti 167
-s(i)- (būs. l.) 133 t.
-(sia)nt- (dlv., padlv.) 135 t.,
139
-(si)mas, -a (dlv.) 137 t.
-(si)mas, -à (dlv.) 137 t.
**

Prie dalyvių afiksų skliausteliuose žymima santrumpa
dlv., pusdalyvių – pusdlv.,
padalyvių – padlv.
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-tas, -a (dlv.) 137 t.
-tas, -à (dlv.) 137 t.
-telėti 169
-terėti 169
-ti 131 t.
-tinas, -a (dlv.) 137 t.
-tinas, -à (dlv.) 137 t.
-tum- (tariam. nuos.) 133 t.
-úoti 168
-uliuoti 168
-uliúoti 168
-uriuoti 168
-uriúoti 168
-us- (dlv. padlv.) 135 t., 139

Priešdėliai ir pradmenys
pér- 141
pér- (dlv., padlv., pusdlv.)
146, 148, 153
te- 143
tè- 143
kiti priešdėliai 141 t.
kiti priešdėliai (dlv.,
padlv., pusdlv.) 146 t.,
148 t., 153

Kiti afiksai

Įvardinis afiksas (dlv.)
151 tt.
Sangrąžos afiksas 143 tt.
Sangrąžos afiksas (dlv.,
padlv., pusdlv.) 149 t., 153

PRIEVEIKSMIŲ
AFIKSAI
IR BAIGMENYS
BEI PRADMENYS

Priesagos ir baigmenys
-a 185
-à 185
-ai 183 tt.
-a 183 tt.
-ais 185
-as 185
-ėliaũ 182
-ia 185

-ià 185
-iai 183 tt.
-ia 183 tt.
-iais 185
-ias 185
-iaũ 182
-iáusia 183
-iáusiai 183
-ese 183
-ỹn 182
-iom 185
-iõm 185
-iomis 185
-ioms 185
-ióp 183
-iu 186
-iù 186
-iui 182 t.
-iu 182 t.
-iur 186
-iu 186
-omis 185
-oms 185
-om 185
-õm 185
-óp 183
-te 185
-tè 185
-tinai 185
-tina 185
-u 186
-ù 186
-ui 182 t.
-u 182 t.
-ur 186
-u 186

Priešdėliai ir pradmenys
apý- 187
ne- 186
pó- 187
už- 187
ùž 187
kiti priešdėliai 186 t.

ŽODŽIAI IR FORMOS SU KIRČIUOTOMIS
PARADIGMOMIS
DAIKTAVARDŽIAI
Dviskiemeniai
dangùs 4 65
dienà 4 65
ežỹs 4 65
galvà 3 65
jra 1 65
káimas 1 53 t.
láiškas 3 53 t.
lavas 4 53 t.
lãpas 2 65
nósis 1 65
piẽtūs 4 65
rastas 2 53 t.
rýtas 3 65
tugus 2 65
vėžỹs 3 65
vietà 2 65
žvėrs 3 65

Daugiaskiemeniai

Alytùs 4 73
angliakasỹs 3 4b ‖ 3b 72
auksakalỹs 3 4a ‖ 3b 72
beržýnas 1 54 t.
btinas 3b 54 t.
dóbilas 3 a 72
Garliavà 4 73
Girulia 4 73
gitarà 2 54
kultūrà 2 72
mokyklà 2 54 t.
mokinỹs 3 a 54 t.
mókytojas 1 54 t.
pavieškel 3 4b 72
perdirbinỹs 3 4a 72
traukinỹs 3 a 72
uodegà 3 a 54
valandà 3b 54, 72
vãsara 1 54

BŪDVARDŽIAI
Neįvardžiuotiniai

ámžinas, -à 3 a 73
bevadis, -ė 2 73
kvalas, -à 4 53 t.
láibas, -à 3 53 t., 67 t.
Rodyklė

lakinas, -à 3b 74
lauknis, -ė 2 73
nuostabùs, - 4 74
orùs, - 4 68
baltàsis, -óji 120
puikùsis, -ióji 120
vyresnỹsis, -ióji 120

laikýti 130
láukti 129
pãsakoti 129
pérsodinti 129
sùkalioti 129
šaũkti 130
šokinti 129
vadnti 130

ĮVARDŽIAI
Neįvardžiuotiniai

kráutis 144 t.
praũstis 144 t.

Įvardžiuotiniai

anàs, -à 4 68
àš 69
js 69
katràs, -à 4 68
kažkatràs, -à 4 75
kažkóks, -ià 3 74
keliñtas, -à 4 75
ktas, -à 4 68
kitóks, -ia 1 74
kurs, - 4 68
manškis, -ė 2 74
mẽs 69
savs 69
šs, š 69
štoks, -ia 1 74
tóks, -ià 3 67 t.
tù 69

Įvardžiuotiniai

tavàsis, -óji 120

SKAITVARDŽIAI

abù, ab 69
añtras, -à 4 68
aštuoner, aštúonerios 3 a
75
dù, dv 69
septyn, septýnios 3 75
šešer, šẽšerios 3b 75
trỹs 69
venas, -à 3 67 t.

VEIKSMAŽODŽIAI
Asmenuojamosios formos
Paprastosios
gyvénti 130
jùdinti 129

Sangrąžinės

Linksniuojamosios formos
Paprastosios

áugantis ‖ augs ‖ áugąs,
áuganti 135
áugdavęs, -usi 136
áugęs, -usi 136
áugsiąs, -ianti 137
neštas, -à 3b 149
jáudinantis ‖ jáudinąs,
jáudinanti 135
jáudindavęs, -usi 136
jáudinęs, -usi 136
jáudinsiąs, -ianti 137
pànešamas, -à 3 4b 149
pànešantis ‖ panešs, pànešanti 147
panèšdavęs, -usi 147
panẽšęs, -usi 147
panèšiąs, -ianti 147
prišókantis ‖ prišoks ‖
prišókąs, prišókanti 147
sùtiktas, -à 3b 149
tyldavęs, -usi 136
tyljęs, -usi 136
tylsiąs, -ianti 137
tỹlintis ‖ tyls ‖ tỹlįs,
tỹlinti 135

Įvardžiuotiniės

gу́domasis, -oji ‖ gydomàsis, -óji 152
lа́ukiantysis, -čioji ‖ laukiantỹsis, -čióji 152
tkintysis, -čioji ‖ tikintỹsis, -čióji 152
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