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PRATARMĖ

2014–2016 m. pagal Lietuvių bendrinės kalbos,
tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos
tyrimų 2011–2020 m. programą Valstybinė lietuvių
kalbos komisija (VLKK) finansavo projektą „Vidurinės
kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su
bendrinės kalbos normomis“ (sutarties Nr. K-6/2014).
Projekto tikslas – išsiaiškinti potencialių variantų (žodžių ir jų formų) kirčiavimo polinkius vidurinės kartos
inteligentų (25–55 m. amžiaus) šnekamojoje kalboje.
Baigdami projektą 2016 m. kovo 30 d. jo vykdytojai surengė seminarą, kuriame buvo aptarti svarbiausi tyrimo rezultatai. Šis rinkinys parengtas seminare
skaitytų pranešimų pagrindu. Seminarą rėmė VLKK
ir Lietuvių kalbos draugija, rinkinio leidybą – VLKK.
Rinkinys pradedamas projekto vadovo Bonifaco
Stundžios ir dalyvio Evaldo Švagerio įvadiniu straipsniu, kuriame aprašoma tyrimo metodika, medžiagos ir
informantų atranka.
Tyrimo rezultatus, jų svarbą kirčiavimo normų
kodifikacijai ir santykį su jaunosios kartos (18–20 m.)
kirčiavimo polinkiais, nustatytais vykdant panašų projektą 2011–2013 m. (vadovė prof. Asta Kazlauskienė),
apibendrina projekto vadovas Bonifacas Stundžia.
Kitų projekto vykdytojų straipsniuose dėmesys
sutelktas į metatoniją, arba kirčio vietos kaitą, priesagos
-ininkas, -ė vediniuose (Rūta Kazlauskaitė), į kai kurių

priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimo tendencijas (Vitalija Kapsevičienė), į Marijampolės ir Lukšių šnektų
priegaidžių audicinį tyrimą (Rima Bakšienė).
Leidinio pabaigoje skelbiamas priedas. Jame
pateikti trijų anketinių apklausų rezultatai, sugrupuoti
pagal kalbos dalis, žodžių ir formų darybos pobūdį, o
pabaigoje – sąrašas 36 daiktavardžių ir veiksmažodžių,
kuriems buvo nustatyti kirčiavimo tipai kiekvieno informanto kalboje. Priedą, remdamasis projekte dirbusio
informatiko Eugenijaus Railos (VDU) pateiktais duomenimis, sudarė Evaldas Švageris, o spaudai parengė
Bonifacas Stundžia.
Projekto vykdytojai ir straipsnių autoriai tikisi,
kad atliktas tyrimas yra svarbus ne tik kirčiavimo kodifikuotojams, sąmoningiems bendrinės kalbos vartotojams, bet ir tolesniems kirčiavimo sistemos bei jos raidos
tyrimams – tiek kompleksiniams, tiek orientuotiems į
atskiras žodžių ir formų grupes.
Už sugaištą laiką ir supratingumą padėkos nusipelno visi projekto informantai.
Nuoširdžiai dėkojame recenzentėms, patyrusioms
akcentologėms prof. dr. Astai Kazlauskienei ir dr. Vilijai
Ragaišienei. Atsižvelgėme į jų vertingas pastabas, o likę
trūkumai, klaidos gula ant mūsų pečių.
Projekto vykdytojų vardu – Bonifacas STUNDŽIA
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Bonifacas S T U N D Ž I A ,
Evaldas Š VAG E R I S
Vilniaus universitetas
ANOTACIJA. 2014–2016 m. keturiuose pagrindiniuose Lietuvos regionuose – Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos ir

Kauno – buvo vykdomas projektas „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su bendrinės
kalbos normomis“, kurį finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK).
Buvo analizuojamas 629 žodžių ir jų formų kirčiavimas, pagal atskirą metodiką nustatyti 36 žodžių kirčiavimo
tipai (iš viso anketuoti 593 skirtingi sakiniai, dalis sakinių – po du ar tris kartus). Trijose apklausose dalyvavo 362
informantai. Informantų apklausai vykdyti, apklausos duomenims kaupti ir sisteminti naudotasi interneto svetaine, sukurta Astos Kazlauskienės 2011–2013 m. vadovautam jaunimo kirčiavimo tyrimo projektui. Jos adresas:
http://daukantas.vdu.lt/. Duomenų kėlimo ir apdorojimo kompiuterinę programą patobulino projekte talkinęs
informatikas Eugenijus Raila (VDU). Atlikto tyrimo pagrindu buvo parengti devynių kirčiavimo rekomendacijų
(K-2–K-8, K-11 ir K-16) papildymai VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisei svarstyti, perskaitytas pranešimas
XII Tarptautiniame baltistų kongrese (S t u n d ž i a 2015), šiame leidinyje publikuojami 5 straipsniai, 2016-03-30
surengtas seminaras Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.
ESMINIAI ŽODŽIAI: kirčiavimas, kodifikuota kirčiavimo norma, reali vartosena, vidurinės kartos inteligentų kalba,
jaunimo kalba, bendrinė kalba.
1 . Į VA D I N Ė S P A S T A B O S

Pastaraisiais dešimtmečiais lietuvių kalbos akcentologijos teorija ir praktika progresavo labai sparčiai.
Apie tai ne kartą rašyta, todėl, užuot kartojus tą patį,
galima pasitenkinti keliomis literatūros nuorodomis (žr.

K a z l a u s k i e n ė 2014, 7 t.; S t u n d ž i a 2014, 11–13
ir lit.; K a z l a u s k i e n ė, M a r k i ev i c z 2013, 5 ir lit.).
2003–2005 m. VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisė, pirmininkaujama prof. Antano Pakerio, aktyviai
svarstė kirčiavimo variantus, kurie galėtų būti teikiami
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rašomam Bendrinės lietuvių kalbos žodynui. Per tą laiką
parengta šešiolika VLKK rekomendacijų dėl visų kalbos dalių kirčiavimo variantų (K-1–K-8, K-10–K-17,
žr. http://www.vlkk.lt). Vėliau, 2008–2011 m., kelios
rekomendacijos buvo papildytos naujais teikiniais, pvz.,
tarptautinių žodžių su dvigarsiais el, er, eu tvirtagaliais
variantais, teiktos dvi rekomendacijos, įteisinančios
dvejopą kai kurių įvardžiuotinių formų ir veikiamųjų
dalyvių trumpųjų formų kirčiavimą (K-19, K-21).
Pasiūlyta, kaip kirčiuoti šeiminės priklausomybės
nerodančias moterų pavardes su galūne -ė (K-18),
konstatuota, kad visi teikiami kirčiavimo variantai
yra norminiai, taisyklingi, jei vartojami nuosekliai, o
ne pramaišiui, šokinėjant nuo vieno prie kito (K-20),
plačiau žr. S t u n d ž i a 2013b.
Praėjus beveik dešimtmečiui nuo visą kirčiavimo
sistemą apimančių rekomendacijų, VLKK nutarė remti
prof. Astos Kazlauskienės parengtą projektą „Jaunimo
kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“ (2011–2013),
kurio tikslas – peržiūrėti teiktuosius ir potencialius
kirčiavimo variantus, nustatyti, kaip jie funkcionuoja
realioje vartosenoje. Tyrimas buvo vykdomas Vilniaus,
Lietuvos edukologijos, Vytauto Didžiojo, Šiaulių ir Klaipėdos universitetuose, taigi apėmė visą Lietuvą. Šiame
projekte anketuojami žodžiai ir formos buvo atrinkti iš
VLKK kirčiavimo rekomendacijų sąrašo ir svarbiausių
akcentologijos veikalų. Buvo apklausiami daugiausia

humanitarinių ir socialinių mokslų pirmo kurso studentai, tarp jų – ir lituanistai, nestudijavę akcentologijos.
Informantai skaitydavo ne pavienius žodžius, o trumpus
sakinius, kuriuose tiriamieji faktai paprastai užimdavo
vidurinę poziciją. Sakiniuose paisyta pagrindinių ritmikos dėsningumų, – vengta ilgos nekirčiuotų skiemenų
grandinės ir kirčių sangrūdų (plačiau ir pavyzdžių žr.
K a z l a u s k i e n ė, M a r k i ev i c z 2013, 6 t.).
Minėto tyrimo metu sukaupta daug reprezentatyvių duomenų apie kirčiavimo sistemos funkcionavimą
ir kaitos tendencijas. Daugiausia šie duomenys leido
VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisei 2013–2014 m.
peržiūrėti 9 kirčiavimo rekomendacijas ir jas papildyti
protokoliniais VLKK nutarimais. Atnaujintose rekomendacijose atsirado tokių formuluočių kaip „Sukeisti
<...> variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti taip“ (pvz.:
laukỹmė, laũkymė [K-5], pasninkáuti, pãsninkauti [K15]), „Įrašyti šiuos [daiktavardžius, veiksmažodžius...]
siūlyti juos kirčiuoti taip“ (pvz.: dárgana 1, darganà 3a,
jaunatìs 3a, jáunatis 1 [K-5]; ãsmeninti, asmẽninti [K15]), „Išbraukti šiuos <...> variantus“ (pvz.: bjáuroti,
-oja, -ojo; kãdaruoti, -uoja, -avo [K-15]). Tokiais rekomendacijų papildymais dažniausiai teikta pirmenybė
realioje vartosenoje išplitusiems kirčiavimo reiškiniams
(pvz., daugelio žodžių priesaginiam kirčiui), įteisintas
iki tol nenorminiu laikytas kirčiavimas, pvz., kirčio
vietos kaita kai kuriuose balsinių priesagų vediniuose
(teikiama visúomeniškas ir visuomẽniškas, visúomeninti
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ir visuomẽninti ir pan.), plačiau žr. S t u n d ž i a 2013b, 5
tt. Tačiau dėl nemažos dalies galimų teikinių pakomisėje
nesutarta (ypač dėl atnaujinimo rekomendacijų, skirtų
paprastiesiems, mišriesiems ir priešdėliniams veiksmažodžiams bei veiksmažodžio formoms), pasigesta reprezentatyvių vidurinės kartos kirčiavimo duomenų, kuriais
daugiausia turėtų būti grindžiamas bendrinės kalbos
normų kodifikavimas. Ši priežastis ir noras toliau tirti
realios vartosenos kirčiavimo tendencijas lėmė naujo
projekto atsiradimą. Kadangi prof. Kazlauskienė turėjo
kitų įsipareigojimų ir planų, naujajam projektui „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis
su bendrinės kalbos normomis“ (2014–2016), kurį taip
pat nusprendė finansuoti VLKK, ėmėsi vadovauti prof.
Bonifacas Stundžia. Šio projekto tikslas – išsiaiškinti
potencialių variantų (žodžių ir jų formų) kirčiavimo
polinkius vidurinės kartos (25–55 m.) inteligentų
šnekamojoje kalboje. Projektas yra tiesiogiai susijęs su
„Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų
programa“, kurios tikslas – sukaupti reprezentatyvių
duomenų apie kalbos funkcionavimą ir kaitą.
2. TIRIAMOJI MEDŽIAGA
I R I N F O R M A N TA I

Tiriamąją projekto medžiagą sudaro: 1) DLKŽ7
ir ankstesnio projekto duomenų bazės pagrindu atrinkti
žodžiai, turintys ar galintys turėti kirčiavimo variantų;
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2) žodžių formos, galinčios turėti kirčiavimo variantų,
pvz.: dalyviai, įvardžiuotinės formos, būdvardžių ir kitų
būdvardiškai vartojamų žodžių moteriškosios giminės
vienaskaitos naudininkas (šiuo atveju atrenkant medžiagą daugiausia remtasi ankstesniu projektu). Ryšys su
Kazlauskienės vadovauto projekto duomenų baze įgalina
lyginti dviejų kartų kirčiavimo polinkius. Atrenkant
anketuotinus faktus, sumažintas skaičius tokių žodžių
ir formų, kurių kirčiavimo dėsningumai pasirodė esą
pernelyg aiškūs (pvz., daugiaskiemenių kilnojamojo kirčio sudurtinių daiktavardžių, dalies priesaginių žodžių,
vardažodžių, kurių kirčiuotei nustatyti taikyta metodika
nepasiteisino, kaip antai, žodžių su ilgaisiais kirčiuotais
monoftongais), atsisakyta asmenvardžių ir vietovardžių
(anketuotos tik moterų pavardės su priesaga -ienė).
Kita vertus, gerokai išplėstas svetimų ir savų paprastųjų daiktavardžių, priešdėlinių veiksmažodžio formų
sąrašas, parinkta daugiau žodžių, galinčių manifestuoti
priegaidžių bei kirčio vietos kaitą, turinčių kirčiuotus
antrinius dvigarsius. Įtraukta naujų, pvz., veiksmažodžių
tariamosios nuosakos, formų.
Kaip ir ankstesniame projekte, daugiausia analizuota daiktavardžių (235), nemažai įtraukta veiksmažodžių (120), kiek mažiau būdvardžių (46), prieveiksmių
(36). Skaitvardžių bei įvardžių anketuota tik keli (atitinkamai 3 ir 5), tarnybinės kalbos dalys iš viso netirtos. Iš
žodžių formų didžiausias dėmesys skirtas įvardžiuotinių
formų, priešdėlinių veiksmažodžių formų, būdvardžių ir
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1 pav. Informatikui parengtų anketuotinų sakinių fragmentas (3 apklausa)

būdvardiškųjų žodžių moteriškosios giminės vienaskaitos naudininko kirčiavimui (analizuoti 184 pavyzdžiai).
Iš viso atliktos trys informantų apklausos.
Remiantis Kazlauskienės vadovauto projekto
metodika, atsitiktine tvarka sumaišyti anketuojamieji

sakiniai sutvarkyti taip, kad juos būtų galima kelti į
kompiuterinę programą, t. y. skiemenimis suskaidyti
tiriamieji žodžiai pažymėti tam tikrais simboliais (<b>,
</b>) (Notepad programa parengtos medžiagos fragmentą žr. 1 pav.).
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Lygiai tokia pat atsitiktine tvarka sumaišyti
ir Wordo programa užrašyti sakiniai buvo perkelti į
Power Point programos skaidres (kiekvienoje skaidrėje po vieną sakinį, žr. skaidrės vaizdą 2 pav.). Informantų buvo paprašyta skaidrėse pateiktus sakinius
skaityti ramiu, neskubiu tempu (perskaitęs skaidrę,
informantas pats parinkdavo kitą skaidrę), o projekto
vykdytojai skaitomus sakinius įrašinėjo į diktofoną ar
tiesiai į kompiuterį1 bei parengtuose lapuose žymėjo
tiriamųjų žodžių kirčiavimą. Apklausoms parengtų
skaidrių skaičius nebuvo didelis (nuo 265 iki 376), tad
anketuojant informantus daryti pertraukų neprireikė
(perskaityti visus sakinius informantams vidutiniškai
reikėjo apie 20 minučių).
Reikia pasakyti, kad kai kada tiksliai nustatyti
ir pažymėti tiriamųjų žodžių kirčio vietą ir/ar priegaidę (ilgųjų balsių) projekto vykdytojams ne visada
buvo lengva. Būta atvejų, kai žodžiai buvo ištariami su
dviem kirčiais (dažnąkart informanto balso intonacija
išduodavo jo abejojimą, netikrumą dėl žodžio kirčio
vietos). Dvikirčių formų pasitaikydavo, pavyzdžiui,
tarp įvardžiuotinių įvairių laikų dalyvių – láukiantỹsis,
siáutėjusỹsis ir pan. Tokio audicinio įspūdžio susidarymą
lėmė tvirtapradė pirmojo skiemens dvigarsių priegaidė
1

Vilniaus universiteto projekto vykdytojų grupė informantus įrašinėjo Filologijos fakulteto Fonetikos laboratorijoje (įrašai gauti geros kokybės ir yra tinkami eksperimentiniams-instrumentiniams tyrimams).
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2 pav. Anketuotų sakinių skaidrė (3 apklausa)

ir išlaikyta ilgojo galūnės balsio kiekybė. Vienalaikis šių
prozodinių požymių derinys esant vienam žodžio kirčiui
nėra įmanomas. Prieškirtinėje pozicijoje tvirtapradė
priegaidė turėtų virsti tvirtagale, o nekirčiuotas ilgasis
balsis neturėtų išlaikyti savo kiekybės. Kitaip tariant,
galimos dvejopos formos (tuo atveju, kai turimas vienas
žodžio kirtis): laũkiantys̃ is (pagrindiniu kirčiu kirčiuotas
priešpaskutinio skiemens balsis, o pradinio skiemens
priegaidė tvirtagalė) arba láukiantisis (pagrindinis kirtis
tenka pirmam tvirtapradžiam skiemeniui, o nekirčiuotas galūnės balsis aiškiai sutrumpėjęs). Tokiais atvejais
prašyta informantų pakartoti sakinį.
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Ne visada buvo galima būti tikriems dėl ilgųjų
balsių priegaidžių (turimi omenyje tie atvejai, kai skiemens priegaidės nebuvo galima nustatyti iš vardažodžių
linksnio ar veiksmažodžių asmens bei priešdėlinės formos). Pavyzdžiai: dgs. kilm. ˡkvotų (2 ar 1 kirčiuotė?)
(kodifikuotos 4 ir 2 kirčiuotės); vns. gal. paˡlydą (2 ar
1 kirčiuotė?) (kodifikuotos 3b ir 2 kirčiuotės) ir pan.
Neturint kitų to paties žodžio linksnių, kurie leistų nustatyti priegaidę (t. y. pasiremti priešpaskutinio skiemens
dėsniu), šie probleminiai klausimai lieka neišspręsti (į
dalį jų atsakyta pakoregavus tyrimo metodiką trečioje
apklausoje – viename sakinyje greta pateikus kelis to
paties žodžio linksnius, žr. 2 pav.). Naujesni instrumentiniai bendrinės lietuvių kalbos ilgųjų balsių priegaidžių
tyrimai diferencijuotos akustinės bazės, kuria būtų galima grįsti kalbamųjų prozodinių elementų skirtumus,
nefiksuoja (žr. Š va g e r i s 2013).
Informantais pasirinktì universitetų, kolegijų
dėstytojai, gimnazijų mokytojai, aukštąjį mokslą baigę
aptarnaujančio personalo darbuotojai. Orientuotasi į
humanitarinius ir socialinius mokslus baigusius 25–55
metų žmones. Duomenis apie informantus projekto
vykdytojai sistemino Excel programos lentelėse, o informatikas kėlė į minėtą kirčiavimo projektų svetainę.
Fiksuota informanto gimtoji kalba, kitos mokamos kalbos, tarmė, gimtoji motinos ir tėvo kalba bei tarmė, žr.
susistemintų informantų duomenų fragmentą (3 pav.).

Tyrimo tikslo ir uždavinių informantai nežinojo,
buvo prašomi kalbėti kuo natūraliau. Tirtųjų žodžių bei
formų sąrašas ir anketavimo rezultatai pateikiami šio
straipsnių rinkinio priede (p. 85–132).
2014–2015 m. buvo atliktos trys informantų
apklausos. Pirmajai 121 informanto apklausai, vykusiai
2014 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais, parengta 376
tirtinų žodžių ir formų bazė (170 vardažodžių, 110
veiksmažodžių ir 96 prieveiksmiai bei žodžių formos).
Didesnė nei projekto paraiškoje planuota tirtinų duomenų bazė sudaryta todėl, kad po pirmos informantų
apklausos būtų galima atmesti didžiosios dalies informantų vienodai kirčiuojamus žodžius bei formas ir
antrai apklausai teikti 300 aktualių žodžių ir formų. Kaip
pavyzdys pateikiamas I apklausos žodžių ir formų sąrašo
fragmentas (4 pav.). Kompiuterinėje duomenų bazėje
suarchyvuota 45496 informantų atsakymai (376 × 121).
Antroji naujų 121 informantų apklausa vyko
2014 m. spalio–lapkričio mėnesiais. Anketuojamų žodžių ir formų sąrašas sumažintas iki 300, gauta 36300
atsakymų (300 × 121). Trečiajai apklausai didžioji dalis
žodžių ir formų parinkta naujų, netirtų ankstesnėse
apklausose, todėl projekto vykdytojai galėjo įrašyti ir
ankstesnėms apklausoms pasitelktus informantus. Iš
viso anketuotas 301 duomuo, perskaityti 265 sakiniai, nes 36-iuose sakiniuose pateikta po dvi žodžio
formas, kad būtų galima nustatyti tiriamųjų žodžių
kirčiavimo tipą kiekvieno informanto kalboje. Iš viso
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Universitetas

Informanto vardas,
pavardė

Lytis

Amžius

Gimtoji kalba

El. paštas

tarmė (jei Tėvo tarmė (jei
Kitos kalbos, kuriomis Gimimo vieta Informanto tarmė Gimtoji motinos Gimtoji tėvo Motinos
gimtoji lietuvių
gimtoji lietuvių
kalba informantas
kalba
kalba
kalba)
kalba)

VGTU

Inga...

m

28

lietuvių

...@gmail.com

rusų, anglų

Klaipėda

vakarų žemaičių

lietuvių

lietuvių

vakarų žemaičių

rytų aukštaičių

VU

Vaida...

m

30

lietuvių

...@yahoo.com

anglų, rusų

Trakai

pietų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

pietų aukštaičių

vakarų aukštaičių

VU

Daumantas...

m

33

lietuvių

...@gmail.com

vokiečių, rusų, anglų

Vilnius

rytų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

rytų aukštaičių

rytų aukštaičių

VU

Paulius...

v

32

lietuvių

...@gmail.com

anglų, rusų

Vilnius

rytų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

rytų aukštaičių

rytų aukštaičių

Hamburgo
universitetas

Ineta...

m

34

lietuvių, latvių ...@albineta.com

vokiečių, rusų

Akmenė

šiaurės žemaičių

lietuvių

lietuvių

šiaurės žemaičių

šiaurės žemaičių

KU

Inga...

m

28

lietuvių

...@gmail.com

anglų, rusų

Šilalė

pietų žemaičių

lietuvių

lietuvių

pietų žemaičių

pietų žemaičių

MRU

Benas...

v

28

lietuvių

...@gmail.com

anglų, rusų

Telšiai

šiaurės žemaičių

lietuvių

lietuvių

šiaurės žemaičių

vakarų aukštaičių

VU

Gintaras...

v

56

lietuvių

...@gmail.com

vokiečių, rusų

Ignalina

rytų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

rytų aukštaičių

rytų aukštaičių

VU

Aistė...

m

35

lietuvių

...@flf.vu.lt

anglų, rusų

Vilnius

rytų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

rytų aukštaičių

rytų aukštaičių

VU

Eglė...

m

29

lietuvių

...@yahoo.co.uk

anglų, prancūzų

Kartena

šiaurės žemaičių

lietuvių

lietuvių

šiaurės žemaičių

rytų aukštaičių

VU

Aida...

m

28

lietuvių

...@gmail.com

anglų, vokiečių

Vilkaviškis

vakarų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

vakarų aukštaičių

vakarų aukštaičių

VU

Markas...

v

36

lietuvių

...@yahoo.com

prancūzų, anglų

Pasvalys

rytų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

vakarų aukštaičių

vakarų aukštaičių

VGTU

Ričardas...

v

28

lietuvių

....@gmail.com

anglų, rusų

Druskininkai pietų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

pietų aukštaičių

pietų aukštaičių

VU

Laurynas...

v

31

lietuvių

...@yahoo.com

rusų, ispanų, anglų

Vilnius

rytų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

šiaurės žemaičių

pietų aukštaičių

KTU

Gediminas...

v

28

lietuvių

...@yahoo.com

anglų, rusų

Vilnius

rytų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

rytų aukštaičių

rytų aukštaičių

VU

Marius...

v

29

lietuvių

...@gmail.com

anglų

Šilalė

pietų žemaičių

lietuvių

lietuvių

pietų žemaičių

pietų žemaičių

VU

Augustas...

v

32

lietuvių

...@gmail.com

rusų, anglų

Vilnius

rytų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

rytų aukštaičių

rytų aukštaičių

VU

Jurga...

m

26

lietuvių

...@gmail.com

rusų, anglų

Rūdiškės

pietų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

pietų aukštaičių

pietų aukštaičių

VU

Dalia...

m

35

lietuvių

...@gmail.com

lotynų

Vilnius

rytų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

rytų aukštaičių

vakarų aukštaičių

VU

Rosita...

m

30

lietuvių

...@gmail.com

anglų, rusų

Žiežmariai

vakarų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

vakarų aukštaičių

vakarų aukštaičių

VU

Lina...

m

39

lietuvių

...@flf.vu.lt

anglų, rusų

Panevėžys

rytų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

vakarų aukštaičių

rytų aukštaičių

Sorbonos
universitetas

Laura...

m

31

lietuvių

...@cmconsulting.lt

anglų, rusų

Vilnius

rytų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

pietų aukštaičių

pietų aukštaičių

LEU

Eglė...

m

27

lietuvių

...@gmail.com

anglų, rusų

Druskininkai pietų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

vakarų aukštaičių

vakarų aukštaičių

VU

Lina...

m

42

lietuvių

...@gmail.com

rusų, anglų

Varėna

pietų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

rytų aukštaičių

pietų aukštaičių

VU

Darius...

v

45

lietuvių

...@arkliukai.lt

rusų, anglų

Vilnius

rytų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

vakarų aukštaičių

rytų aukštaičių

LMTA

Ričardas...

v

30

lietuvių

...@gmail.com

anglų, rusų

Kaunas

vakarų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

vakarų aukštaičių

vakarų aukštaičių

VU

Milda...

m

36

lietuvių

...@gmail.com

rusų, anglų

Vilnius

rytų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

rytų aukštaičių

vakarų aukštaičių

VU

Lina...

m

40

lietuvių

...@flf.vu.lt

vokiečių, anglų, rusų

Vilnius

rytų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

vakarų aukštaičių

vakarų aukštaičių

VU

Ieva...

m

35

lietuvių

...@draugiškiprojektai.lt

anlgų, vokiečių

Kretinga

šiaurės žemaičių

lietuvių

lietuvių

pietų žemaičių

pietų aukštaičių

VU

Mantas...

v

28

lietuvių

...@gmail.com

anlgų, rusų

Utena

rytų aukštaičių

lietuvių

lietuvių

rytų aukštaičių

rytų aukštaičių

Nauji. Pavardės neskelbiamos

3 pav. Duomenų apie informantus lentelės fragmentas (3 apklausa, Vilnius)
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4 pav. Anketuotų žodžių ir formų sąrašo fragmentas (1 apklausa)

5 pav. Anketuotų žodžių ir formų sąrašo fragmentas (3 apklausa)

kompiuterinėje duomenų bazėje suarchyvuota 36120
informantų atsakymų (301 × 120), nes minėtus 36
sakinius informatikas turėjo skelti per pusę (kiekviena
forma buvo koduojama atskirai), žr. 3 apklausos žodžių
ir formų sąrašo fragmentą (5 pav.) ir projekto statistinius
duomenis (1 lentelė).

Kaip matyti iš 1 lentelės, pirmose dviejose apklausose dalyvavo po 121 informantą (po 30 iš Vilniaus,
Šiaulių bei Kauno ir po 31 iš Klaipėdos regionų). Trečioje apklausoje įrašyta po 30 informantų iš visų keturių
regionų. Atkreiptinas dėmesys, kad tirtų žodžių ir formų
skaičius nesutampa su informantų perskaitytų sakinių

1 l e n t e l ė. Projekto „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai“ statistika
Apklausos
I
II
III
Iš viso

Tirtų žodžių ir
formų skaičius
376
300
301
977
(629 skirtingi žodžiai ir formos)

Perskaitytų sakinių
skaičius
376
300
265
941
(593 skirtingi sakiniai)

Informantų
skaičius
121
121
120
362

Suarchyvuotų atsakymų
skaičius
45.496
36.300
36.120
117.916
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skaičiumi, nes, kaip sakyta, 36-iuose III apklausos sakiniuose buvo pateikta po dvi to paties žodžio formas, kad
būtų galima nustatyti žodžių kirčiavimo tipą kiekvieno
informanto kalboje. Iš viso anketuota 629 skirtingi žodžiai ir skirtingos žodžių formos. Gerokai didesnis jų
skaičius lentelėje yra todėl, kad dalis žodžių ir formų
buvo apklausta ne po vieną kartą (skirtingų žodžių ir
formų sąrašas su sakiniais ir apklausų rezultatais pateiktas
šio leidinio priede, žr. p. 85–132).

13

Statistiškai apdorojus trijų apklausų duomenis,
buvo parengti devynių kirčiavimo rekomendacijų papildymai VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisei (žr. 3
rekomendacijos papildymo projekto fragmentą, 6 pav.),
parašyti penki straipsniai ir sudarytas priedas, publikuojami šiame rinkinyje, surengtas seminaras Vilniaus
universiteto Filologijos fakultete.
Stengtasi, kad projekto informantai atstovautų
visoms vidurinės kartos inteligentų amžiaus grupėms.

6 pav. VLKK rekomendacijos, skirtos dviskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimui, papildymo
projekto fragmentas
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Kiek daugiau negu pusė (54 proc.) anketuojamųjų buvo
25–40 metų (22 proc. 25–30 m., po 16 proc. 31–35 ir
36–40 m.), 43 proc. – 41–55 metų (14 proc. 41–45 m.,
19 proc. 46–50 m. ir 10 proc. 51–55 m.). 10 informantų
(3 proc.) pasitaikė kiek vyresnių nei 55 arba vos jaunesnių nei 25 metų (žr. 7 pav.)
Kadangi tyrimas vykdytas keturiuose skirtinguose Lietuvos regionuose, tikėtasi atspindėti regioninę
informantų diferenciaciją. Remiantis pačių informantų
nurodytais duomenimis, mažiausiai tyrime dalyvavo pie

tų aukštaičių (6 proc.), tris su puse karto daugiau buvo
rytų aukštaičių ir žemaičių (po 21 proc.), beveik pusė
(45 proc.) informantų nurodė esą vakarų aukštaičiai.
Dalis informantų (7 proc.) buvo pažymėti kaip neturintys vienos konkrečios tarmės (priežastys įvairios: tėvai
iš skirtingų tarminių plotų; negyventa ilgėliau vienoje
vietoje; visą laiką gyventa didmiesčiuose ir kt.). Kiek ši
informacija patikima, nebuvo tikrinama (t. y. nebuvo
tikslinamasi, ar tikrai informantas moka kalbėti ir kada
nors bendrauja tarmiškai).

2% 1%
10%

< 25 m.

22%

31–35 m.

16%

36–40 m.

7%

21%

25–30 m.

19%

21%

vakarų aukštaičiai

41–45 m.

14%
16%

46–50 m.
51–55 m.

be tarmės
rytų aukštaičiai

6%

pietų aukštaičiai
45%

žemaičiai

> 55 m.

7 pav. Informantų pasiskirstymas pagal amžiaus
grupes

8 pav. Informantų pasiskirstymas pagal tarmę
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3 . P RO J E K T O I N T E R N E T I N Ė
S V E TA I N Ė I R I N F O R M A N T Ų
A P K L AU S A

Kaip buvo sakyta, informantų apklausai vykdyti,
apklausos duomenims kaupti ir sisteminti buvo naudojamasi jaunosios kartos kirčiavimo polinkių tyrimo projektui sukurta interneto svetaine, kurios adresas: http://
daukantas.vdu.lt/ (pagrindinio lango kopiją žr. 9 pav.).

15

Svetainėje suregistruoti projekte dalyvavę informantai su jų anketiniais duomenimis ir visų trijų apklausų rezultatai. Apklausų numeracija tęsia ankstesnio
projekto apklausų numeraciją, taigi pirmoji apklausa
svetainėje yra 14, antroji – 15, trečioji – 16.
Vykdant šio projekto apklausas informantai
neturėjo galimybės prisiregistruoti svetainėje ir užpildyti prisijungimo ir informanto duomenų anketą.

9 pav. Projekto svetainės pagrindinis langas
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Informantų anketinius duomenis į lentelę surašydavo
projekto vykdytojai, o į kompiuterinę programą įkeldavo programuotojas. Kaip sakyta, informantams skaityti
buvo parengti Power Point formato dokumentai. Baigus kiekvienos apklausos įrašus ir juos perklausius bei
sutikrinus su pažymomis lapuose, vykdytojams buvo
sudaromos sąlygos prisijungti prie serverio ir suvesti
informantų kirčiavimo rezultatus (plačiau žr. K a z l a u s k i e n ė, M a r k i ev i c z 2013, 12 t.), kuriuos apdorodavo
ir Excelio formato lentele pateikdavo informatikas (žr.
10 pav.).
4 . R E Z U LTAT Ų PA I E Š K A

Anketinių apklausų rezultatai pirmiausia yra
ir bus naudojami rengiant siūlymus VLKK Tarties ir
kirčiavimo pakomisei, rašant šiam rinkiniui parengtas
ir kitas mokslines publikacijas. Bendrajai statistikai
užtenka informatiko Excelio lentele pateiktų duomenų
(susistemintus ir Wordo formatu pateiktus duomenis žr.
rinkinio priede). Norint gauti išsamesnės informacijos
apie rezultatus, pvz., pagal universitetus, regioną ar tarmę, duomenų reikia ieškoti minėtoje svetainėje (kaip tai
daryti ir pavyzdžių, žr. K a z l a u s k i e n ė, M a r k i ev i c z
2013, 13–15). Abiejų projektų rezultatai prieinami visiems (bendroji jų statistika pateikta 2013 m. straipsnių
rinkinio ir šio leidinio prieduose).

žodis
Sakinys: Virina gelž-be-to-nio tvorą.
1.1.
gelž-be-to-nio
1.2.
gelž-be-to-nio
1.3.
gelž-be-to-nio
1.4.
gelž-be-to-nio
Sakinys: Vėjas nu-plė-šė kepurę.
2.1.
nu-plė-šė
2.2.
nu-plė-šė
Sakinys: O Lie-tu-va, tėvyne mano!
3.1.
Lie-tu-va
3.2.
Lie-tu-va
Sakinys: Aš pyp-siu, bet šuo nesitraukia.
4.1.
pyp-siu
4.2.
pyp-siu
4.3.
pyp-siu
4.4.
pyp-siu
Sakinys: Sako, Jonas džiu-gi-nąs kaimynus.
5.1.
džiu-gi-nąs
5.2.
džiu-gi-nąs
Sakinys: Nori žem-dir-bį skriaus.
6.1.
žem-dir-bį
6.2.
žem-dir-bį
Sakinys: Vabalas ir Va-ba-lie-nė neatvyko.
7.1.
Va-ba-lie-nė
7.2.
Va-ba-lie-nė
Sakinys: Naudosiu iš-o-ri-nį modemą.
8.1.
iš-o-ri-nį
8.2.
iš-o-ri-nį
8.3.
iš-o-ri-nį
8.4.
iš-o-ri-nį
Sakinys: Vaikas irz-liai kalbėjo.
9.1.
irz-liai
9.2.
irz-liai
9.3.
irz-liai

kirs

skiemuo

Dešininis
Kairinis
Riesnis
Riesnis

1
3
1
3

5
15
98
3

Dešininis
Kairinis

2
1

26
95

Dešininis
Kairinis

1
3

100
21

Dešininis
Kairinis
Riesnis
Riesnis

1
2
1
2

34
85
1
1

Kairinis
Riesnis

1
3

69
52

Dešininis
Riesnis

1
1

28
93

Dešininis
Riesnis

3
1

100
21

Dešininis
Kairinis
Kairinis
Riesnis

2
2
3
2

51
3
59
8

Kairinis
Riesnis
Riesnis

1
1
2

15
58
48

10 pav. Informatiko parengtų apklausos rezultatų
fragmentas (2 apklausa)
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5. APIBENDRINAMOSIOS
PA S TA B O S

Vykdant projektą „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos
kirčiavimo tendencijos“ informantų apklausoms, ypač
rezultatų apdorojimui, buvo sukurta internetinė sistema, kurioje sukaupta ir saugoma tiek informacija apie
anketuojamuosius, tiek tyrimo duomenys. Šia sistema
pasinaudota ir įgyvendinant projektą „Vidurinės
kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis
su bendrinės kalbos normomis“. Taigi dabar internetinėje sistemoje turime dviejų kart – jaunosios ir
vidurinės – informantų kirčiavimo polinkių duome-

17

nis, sukauptus taikant iš esmės tokią pat anketavimo
metodiką. Šie duomenys yra svarbūs ne tik kirčiavimo
normintojams, bet ir kirčiavimo variantų sisteminiams
automatizuotiems tyrimams, kuriuos būtina tęsti (plačiau apie sukurtos internetinės sistemos galimybes žr.
K a z l a u s k i e n ė, M a r k i ev i c z 2013, 16 t.). Tolimesni
tyrimai galėtų būti vykdomi įvairiomis kryptimis, pvz.,
galima tirti trečios, senosios, kartos kirčiavimo polinkius, gilintis, kaip vienõs ar kelių kart informantai
kirčiuoja tam tikrų darių afiksų vedinius, pasižyminčius
variantiškumu, kaip realioje vartosenoje funkcionuoja
metatonija, kurią priegaidę gauna žodžiai su antriniais
dvigarsiais ir t. t., ir t. t.

R E S E A R C H O F AC C E N T UAT I O N T E N D E N C I E S O F M I D D L E G E N E R AT I O N O F
E D U C AT E D L I T H UA N I A N S : P R I N C I P L E S A N D M E T H O D O L O G Y
SUMMARY. The research project “Accentuation of Middle Generation of Educated Lithuanians: Tendencies and

their Relation to Standard Language Norms” was conducted in 2014–2016 in the main regions of Lithuania, i.e.
Vilnius, Šiauliai, Klaipėda and Kaunas. This research was funded by the State Commission of the Lithuanian
Language. The accentuation of 629 words and forms was analysed. The research involved 362 respondents falling in the 25-55 year age range. The results of the research were presented at the 12th International Congress of
Balticists (Vilnius, 2015) and published in five scientific articles. On the basis of research findings nine recommendations for discussion were submitted to the Pronunciation and Accentuation Sub-commission under the
State Commission of the Lithuanian Language.
KEYWORDS: accentuation, language of middle-age generation, language of youth, standard Lithuanian, codified norm,
real usage.
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Bonifacas STUNDŽIA
Vilniaus universitetas
ANOTACIJA. Straipsnyje, remiantis kompleksiniais šnekamosios lietuvių kalbos tyrimais, ryškinami svarbiausi

polinkiai, būdingi vidurinės kartos inteligentų kirčiavimui, siekiama nustatyti, ar yra skirtumų tarp vidurinės
kartos (25–55 m.) informantų ir jaunimo (18–20 m. studentų) kirčiavimo. Specialiomis anketomis tikrintų
daugiau negu 2000 žodžių ir formų kirčiavimo rezultatų analizė parodė, kad abiejų kartų̃ pagrindinių regionų
informantai (jų apklausta daugiau nei 900) kirčiuoja labai panašiai, o nežymūs skirtumai daugiausia susiję su
siauros apimties posistemiais. Anketinės ãpklausos iš esmės patvirtino šio straipsnio autoriaus prieš keletą metų
susistemintus naujausius kirčiavimo polinkius, nepažeidžiančius lietuvių kalbos kirčiavimo sistemos. Į daugelį jų
akcentologai yra atkreipę dėmesį anksčiau, tačiau pastaraisiais dešimtmečiais polinkiams suintensyvėjus bendrinės
kalbos kodifikuotojai dalį jų pradėjo toleruoti. Be to, straipsnyje iškelta ir daugiau kirčiavimo polinkių, būdingų
paprastųjų žodžių (tiek savų, tiek svetimų) ir darinių bei žodžių formų kirčiavimui.
ESMINIAI ŽODŽIAI: kirčiavimas, kirčiavimo polinkiai, lietuvių kalba, vidurinės kartos inteligentų kalba, jaunimo
kalba, kodifikuota norma, reali vartosena.
1 . Į VA D I N Ė S P A S T A B O S

Šiuolaikiniai akcentologai yra atkreipę dėmesį
į šnekamosios lietuvių kalbos kirčiavimui būdingus
kitimus, nepažeidžiančius kirčiavimo sistemos pagrindų (žr., pvz.: M i k u l ė n i e n ė 1993; S t u n d ž i a, M i k u l ė n i e n ė 1989; Pa k e r y s 1994; 2002; S t u n d ž i a
1995; 2010; 2011a, b; V i t k a u s k a s 2004). Pagrindiniai kitimai, kurių dalį įteisino ir bendrinės kalbos

kodifikuotojai, yra susisteminti šio straipsnio autoriaus
(S t u n d ž i a 2013a, b).
Iki 2011 m. šiuolaikinės lietuvių kalbos kirčiavimo tyrėjai daugiausia rėmėsi preliminariais šnekamosios kalbos stebėjimais ir nedidelių imčių daugiausia
studentų apklausomis, plg. duomenis, kuriais operuoja
akcentologijos knygose Antanas Pa k e r y s (1994; 2002).
2011–2016 m. buvo įgyvendinti du Valstybinės lietuvių
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kalbos komisijos finansuoti projektai, t. y. „Jaunimo
kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“ (2011–2013,
vadovė Asta Kazlauskienė) ir „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su bendrinės
kalbos normomis“ (2014–2016, vadovas Bonifacas
Stundžia). Abiejuose projektuose ištirtì daugiau negu
2000 žodžių ir formų kirčiavimo polinkiai, anketuota
daugiau negu 900 informantų iš keturių pagrindinių
Lietuvos regionų – Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos. Kiekvieną žodį ar formą sukirčiavo nuo 120 iki 362
vidurinės ir jaunosios kartos atstovų. Toks kompleksinis
dviejų kartų̃ kalbos tyrimas įgalina daryti patikimesnes
išvadas, kuria kryptimi kinta lietuvių kalbos kirčiavimo
sistema ir jos posistemiai, kurie žodynuose teikiami
kirčiavimo variantai yra vartojami dažniau, kurie – rečiau. Tyrimas yra svarbus ir akcentologijos teorijai, ir
praktikai, kodifikuotojams.
Straipsnio tikslas – iškelti ir aptarti svarbiausius
vidurinės kartos inteligentų ir jaunimo kirčiavimo
polinkius, kitimus, juos palyginti, remiantis minėtais
kompleksiniais tyrimais. Medžiaga nagrinėjama pagal
kalbos dalis, kreipiant dėmesį į žodžių darybinę ir morfeminę sandarą, formų kaitybos ypatumus.

2 . VA R D A Ž O D Ž I Ų I R VA R D A Ž O D Ž I O F O R M Ų K I R Č I AV I M O
POLINKIAI

2.1. D a i k t a v a r d i s
2.1.1. Savų paprastųjų ir galūninės darybos
daiktavardžių kirčiavimas
Kadangi paprastieji daugiaskiemeniai daiktavardžiai turi baigmenis ar rečiau pradmenis, dažniausiai
sutampančius su priesagomis ar priešdėliais, kurie linkę
nulemti žodžių kirčiavimą (plačiau ir lit. žr. S t u n d ž i a
1995, 44–49; 2014, 71), čia apsiribojama dviskiemeniais
paprastaisiais daiktavardžiais (žr. priedo 1 lent., p. 85 tt.)1
aptariant juos drauge su dviskiemeniais galūnių vediniais
(2 lent., p. 87 t.). Dviskiemenių daiktavardžių kirčiuočių
produktyvumu lietuvių kalboje išsiskiria 4-oji kirčiuotė
(47,6%), maždaug tiek pat žodžių gauna 1-ąją (25,1%)
arba 2-ąją (21,2%) kirčiuotę, o mažiausiai produktyvi –
3-oji kirčiuotė (6,2%) (žr. S t u n d ž i a 1984, 88 tt.). Taip
pat nustatyta, kad (i)a ir i linksniuočių dviskiemeniai
daiktavardžiai statistiškai reikšmingai linkę į galūninį,
o ė linksniuotės žodžiai – į šakninį kirtį (ten pat). Šiuos
polinkius iš esmės patvirtina abiejų projektų rezultatai.
Iš septynių anketuotų (i)a linksniuotės žodžių, kuriems
bendrinėje kalboje kodifikuota 2 ar 1 kirčiuotė, šešis
dažniau linkstama kirčiuoti galūniniu kirčiu, paprastai
pagal 4-ąją kirčiuotę (kai kurių galūninis kirtis vyrau1

Čia ir toliau nurodomos šio rinkinio priedo (p. 85–
132) lentelės.
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ja): káimas 1 →2 káimas 3 (ar 4)ǁ1 (139:101; 146:65)3,
kaklas 2 → kaklas 4ǁ2 (198:163; 168:43), kastas 2 →
kastas 4ǁ2 (273:86), niẽkas 2 → niẽkas 4ǁ2 (161:79;
137:66), raĩstas 2 → raĩstas 4ǁ2 (198:149), sklỹpas 2 →
sklỹpas 4ǁ2 (160:79; 140:69). Galūninio kirčio plitimo
tendencijai paklūsta ir tie aptariamosios linksniuotės
dviskiemeniai daiktavardžiai, kuriems bk. teikiami šakninio ir galūninio kirčio variantai, pvz.: šãpas 2ǁ4 →
šãpas 4ǁ2 (166:73; 177:35), spéigas 1ǁspeĩgas 4 →
2

Rodykle nurodomas santykis tarp kodifikuotos bk.
normos ir realios informantų vartosenos. Kadangi kodifikuota norma paprastai yra konservatyvesnė už realią vartoseną, rodyklė dažniausiai rodo ir kalboje vykstančius kitimus. Tačiau taip yra ne visada. Pavyzdžiui, DŽ1, 2 teikė
šakninio kirčiavimo prieveiksmį padõriai, nuo DŽ3 atsiranda variantas su galiniu kirčiu (padoriaĩ), o 2005 m. VLKK
nutaria variantus sukeisti vietomis (protokolinis nutarimas
K–16). Abiejų projektų duomenys šio keitimo neremia –
inteligentų vartosenoje vyrauja tradicinis šakninis kirčiavimas, t. y. padõriai (galbūt ir padóriai): 196 iš 239; 172 iš 209
(žr. šio leidinio 16 lentelę ir K a z l a u s k i e n ė 2013, 162).
3
Čia ir toliau skliausteliuose pateikiami vidurinės
kartos, o po kabliataškio – jaunosios kartos atstovų apklausos duomenys. Skaičiai rodo, kiek informantų kirčiavo šiuo
atveju kaimas pagal 3 ar 4 kirčiuotę (139 vidurinės kartos ir
146 jaunosios kartos informantai) ir pagal 1 kirčiuotę (101
vidurinės ir 65 jaunosios kartos informantai). Taigi polinkis
į galūninį kirtį čia gerokai ryškesnis tarp jaunosios kartos
atstovų (tas pat pasakytina ir apie karklas kirčiavimo rezultatus).
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speĩgas 4 (103 iš 107). Išimtis yra kslas 1, beveik išimtinai kirčiuojamas pagal 1-ąją kirčiuotę (207 iš 210; 97
iš 120). Galūninio kirčio plitimas, nors ne taip akivaizdžiai, taip pat būdingas produktyvios (i)o linksniuotės
dviskiemeniams daiktavardžiams: 4-oji kirčiuotė arba
ima viršų, arba taikosi į šakninio kirčio kirčiuočių konkurentes: balà 2ǁ4 → balà 4ǁ2 (158:82; 189:19), dukrà
2 → dukrà 4ǁ2 (167:73; 177:31), óda 1ǁodà 4 → odà
4ǁóda 1 (86:33), dirvà 2 → dirvà 2ǁ4 (173:67; 106:95).
Polinkį, ryškesnį vidurinės kartos kalboje, į kilnojamąjį
kirtį rodo ir pastovaus kirčio daugiaskiemenis žodis
nùgara 1, t. y. → nùgara 1ǁnugarà 3b (147:92; 147:62).
Dviprasmiški daiktavardžio próga 1ǁprogà 4 rezultatai:
vidurinės kartos inteligentų kalboje kiek persveria 4-oji
kirčiuotė (131:110), o jaunimas gana tvirtai laikosi tradicinės 1-osios kirčiuotės (160 iš 209).
Tęsiant produktyviųjų linksniuočių dviskiemenių daiktavardžių kirčiavimo tendencijų aptarimą,
atkreiptinas dėmesys į pasitaikančius priešingos krypties
atvejus, kai bk. kodifikuotas galūninis kirtis projektų
informantų apklausose įgyja šakninio kirčio variantą4,
kuris gali ir persverti galūninį kirtį, kartais kodifikuotą
su šalutiniu šakniniu kirčiu, pvz.: lùkštas 4 → lùkštas
4ǁ2 (132:108), lõpas 4 → lõpas 2ǁ4 (168:70), ievà 4ǁ2 →
ievà 2 (217 iš 240; 154 iš 168), lùbos 4ǁ2 → lùbos 2ǁ4
(182:58; 140:68), ryšỹs 4 → ryšỹs 4ǁrỹšis 2 (ar rýšis 1)
4

Išimtis yra kuõlas 4, beveik išimtinai kirčiuojamas
galūniniu kirčiu (103 iš 120).
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(61:58), stabdỹs 4ǁ stãbdis 2 → stãbdis 2ǁstabdỹs 4
(202:37; 144:66). Paskutinių dviejų žodžių kirčiavimo polinkis gali būti susijęs ir su darybos veiksniu:
abstraktams (ryšys paprastai vartojamas abstrakčia
reikšme ‚sąsaja, santykis‘) ir įrankių pavadinimams būdingesnis darybinės galūnės -is/-ys alomorfas -is (plg.
U r b u t i s 1971, 305, 395; S t u n d ž i a 2014, 103).
Vidutinio produktyvumo ė linksniuotės dviskiemeniai daiktavardžiai abiejų kartų̃ kalboje rodo akivaizdų
polinkį į šakninį kirtį, dažniausiai 2-ąją kirčiuotę, tais
atvejais, kai bk. kodifikuota 4-oji kirčiuotė (kartais ir
su šakninio kirčio variantu), pvz.: kreiv 4ǁkreĩvė 2 →
kreĩvė 2 (109 iš 117; 176 iš 199), kregžd 4ǁkrẽgždė 2
→ krẽgždė 2 (117 iš 121; 198 iš 210), migl 4 → mìglė
2 (112 iš 114), skaidr 4ǁskaĩdrė 2 → skaĩdrė 2ǁskáidrė
1 (310:42; 175:34), ties 4ǁtiẽsė 2 → tiẽsė 2 ar tíesė 1
(115 iš 121; 201 iš 206), dail 4 → daĩlė 2ǁdail 4ǁdáilė 1
(207:104:48; 138:55:16), skruzd 4 → skrùzdė 2ǁskruzd
4 (213:147; 210 – visi jaunimo atsakymai 2-osios kirčiuotės), taur 4 → taũrė 2ǁtaur 4 (121:117; 105:104).
Trečiosios kirčiuotės aikšt linksta į 1-ąją kirčiuotę, t.y.
áikštė 1 (197 iš 240; 190 iš 209), tuo tarpu varšk 3 vidurinės kartos inteligentų kalboje laikosi (105 iš 121).
Priešingos krypties tendenciją, kai viršų ima arba vyrauja
galūninis kirtis, galima pailiustruoti lkštė 2ǁlėkšt 4 →
lėkšt 4 (104 iš 120), raĩdė 2 → raid 4ǁraĩdė 2 (201:159;
131:79) ir neproduktyvios i linksniuotės daiktavardžiu
ršis 1ǁrūšìs 4 → rūšìs 4ǁršis 1 (242:118; 129:82).

Apibendrinant dviskiemenių paprastųjų ir galūninės darybos daiktavardžių kirčiavimą, konstatuotina
sąsaja tarp polinkio į galūninį resp. šakninį kirtį ir žodžio
linksniuotės. Produktyviųjų (i)a ir (i)o linksniuočių
dviskiemenių daiktavardžių grupelėje vyrauja arba
ima viršų galūninio kirčio variantai, o ė linksniuotės
žodžių grupelėje teikiama pirmenybė šakninio kirčio
variantams. Šie polinkiai iš esmės atitinka bendresnes
dviskiemenių daiktavardžių akcentinės raidos tendencijas, tyrėjų aptiktas ir tarmėse (žr., pvz., R a g a i š i e n ė
2009 ir lit.). Kita vertus, pasitaiko ir priešingos krypties
polinkius rodančių atvejų. Matyt, reikėtų ieškoti akcentinių sąveikų tarp daiktavardžių, priklausančių tai pačiai
ar artimai teminei grupei.
2.1.2. Svetimųjų daiktavardžių kirčiavimas
Anksčiau konstatuota, kad didžioji dalis dviskiemenių svetimųjų bk. daiktavardžių su ilga šaknimi
kirčiuojami pagal 1-ąją kirčiuotę, o tie, kurių šaknis
turi trumpąjį ar padėtinio ilgumo balsį, gauna 2-ąją
kirčiuotę; 3-iosios kirčiuotės tėra keli žodžiai, o 4-osios –
kelios dešimtys, daugiausia seni slavizmai (plačiau žr.
S t u n d ž i a 1995, 35 t.; 2014, 66). Tačiau realios vartosenos stebėjimai rodo, kad aktyviau vartojami svetimieji
dviskiemeniai 2-osios kirčiuotės daiktavardžiai linksta
pereiti į galūninį kirtį, 4-ąją kirčiuotę, o atitinkami
3-osios kirčiuotės žodžiai – į 1-ąją ar 4-ąją kirčiuotę
(plg. S t u n d ž i a 1995, 36). Šiuos kitimus patvirtina
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abiejų projektų duomenys (daugiau žodžių buvo pateikta
vidurinės kartos inteligentų apklausoms, 7 ir 37 lent.,
p. 96–99, 130 tt.). Ketvirtoji kirčiuotė kartais išstumia
2-ąją arba 3-ąją kirčiuotes (a), kartais yra vyraujanti arba
persverianti 2-ąją (b) arba pagal vartojimo dažnumą
artėja prie 2-osios kirčiuotės (c), pvz.:
a) bãras 2 → bãras 4 (116 iš 121; 210 iš 211),
ceñtras 2 → ceñtras 4 (210 iš 242), klãnas 2 →
klãnas 4 (118 iš 120), pãkas 2 → pãkas 4 (185
iš 208, jaunimo kalba), vazà 2 → vazà 4 (99 iš
119; 190 iš 210); kárdas 3ǁkadas 4 → kadas
4 (102 iš 120); šálmas 3ǁšamas 4 → šamas
4 (117 iš 120);
b) bãkas 2 → bãkas 4ǁ2 (153:89), datà 2 → datà
4ǁ2 (142:100; 143:68), štãbas 2 → štãbas
4ǁ2 (184:56; 122:86), trasà 2 → trasà 4ǁ2
(155:85)5, grìpas 2 → grìpas 4ǁ2 (141:69),
pliãžas 2 → pliãžas 4ǁ2 (72:48);
c) naftà 2 → naftà 2ǁ4 (155:85; 125:84), frãkas
2 → frãkas 2ǁ4 (141:71), trãlas 2 → trãlas
2ǁ4 (72:47), dìskas 2 → dìskas 2ǁ4 (83:37),
chãmas 2 → chãmas 2ǁ[4] (97:22).
Priešingą polinkį į šakninį kirtį atspindi krãbas
4ǁ2 → krãbas 2 (207 iš 209; 118 iš 121), taigà 3 →
táiga 1ǁtaigà 4ǁ[3] (81:23:16) ir chalvà 3 → chálva
1ǁchalvà 3ǁ4 (65:28:26). Vis dėlto dalies dviskiemenių
5

Jaunosios kartos kalboje 2-oji šio žodžio kirčiuotė
yra beveik išstumta: trasà 4 (195 iš 211).
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svetimųjų daiktavardžių 2-oji kirčiuotė yra stabili. Tai
cìklas, krãpas, pelas, reĩdas, reĩsas, seĩfas, steñdas, šachtà.
Nukrypimai nuo šakninio kirčio arba nebūdingi, arba
siekia nuo kelių iki 11 procentų.
Didžioji dalis daugiaskiemenių svetimųjų daiktavardžių gauna priešpaskutinio skiemens kirtį, pastovus
trečiojo nuo galo skiemens kirtis yra gerokai retesnis, o
ypač reta šioje žodžių grupėje yra 3-oji kirčiuotė (plg.
Ku z av i n i s 1971). Daugiausia apklausta tokių žodžių,
kuriems kodifikuotas pastovusis trečiojo nuo galo
skiemens kirtis. Iš jų pagal normą tvirtai kirčiuojami
slãlomas 1 (205 vidurinės kartos informantai) ir ròbotas
(114 iš 119). Kiti atitinkami daiktavardžiai linksta į priešpaskutinio skiemens kirtį, kuris ir išstumia, ir vyrauja,
ir tik persveria kodifikuotą kirčiavimą ar prie jo artėja,
pvz.: tándemas 1 → tandèmas 2 (121; 210)6, bármenas
1 → barmènas 2ǁbamenasǁbármenas 1 (233:78:21)7,
miùziklas 1 → miuzìklas 2ǁmiùziklas 1 (74:45), èlipsė 1
→ èlipsė 1ǁelìpsė 2 (189:51). Bk. dirèktorius 1 vidurinės
kartos inteligentų kirčiuojamas ir pagal 3b kirčiuotę8
6

Plg. totèmas, harèmas ir kt.
Jaunosios kartos kalboje 1-oji šio žodžio kirčiuotė
yra beveik išstumta: barmènas 2 (197 iš 211). Dauguma
šio baigmens žodžių priklauso 2-ajai kirčiuotei (P a k e r y s
1991, 57 t.).
8
Matyt, daro įtaką vad. kuopinei daugiskaitai su -(i)ai
būdingas galūninis kirtis (plačiau žr. S t u n d ž i a 2014,
101 tt.).
7
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(65:56), o rèktorius 1 – pagal kodifikuotą normą (114
iš 121).
Kaip sakyta, kilnojamasis daugiaskiemenių svetimųjų daiktavardžių kirtis (3b kirčiuotė) bk. yra retas,
tačiau realioje vartosenoje jis laikosi ir net linkęs plisti:
teminas 1ǁ3b → teminas 3b (109 iš 121; 175 iš 208),
egzãminas 1ǁ3b → egzãminas 3bǁ1 (145:66, jaunimo
kalba)9, bìlietas 1ǁ3b → bìlietas 3bǁ1 (148:91)10. Kita
vertus, yra ir priešingų atvejų, kai kilnojamasis kirtis yra
beišstumiamas pastoviojo arba šį įsileidžia kaip konkurentą: stìmulas 3bǁ1 → stìmulas 1 (98 iš 119), skrùpulas
3b → skrùpulas 3bǁ1 (76:43).
Vykdant projektus, anketuoti ir keli svetimieji
daugiaskiemeniai daiktavardžiai, kuriems kodifikuotas priešpaskutinio skiemens kirtis (bemòlis, ceitnòtas,
cinamònas, datùlė, žaliùzės), preliminariais stebėjimais,
neatitinkantis realios vartosenos. Ãpklausos iš dalies
patvirtino šiuos stebėjimus: žaliuzės beveik išimtinai
kirčiuojamas pastoviuoju trečiojo nuo galo skiemens
kirčiu, t. y žãliuzės 1 (114 iš 121, 190 iš 209); žodžio datulė toks kirtis, t. y. dãtulė 1, yra vyraujantis (95 iš 119),
žodžio cinamonas – būdingas beveik pusei vidurinės
kartos informantų (cinãmonas 1, 55 iš 119); daiktavardį
ceitnotas taip (t. y. ceĩtnotas 1) kirčiuoja kiek daugiau
9

Plg. savus kilnojamojo kirčio žodžius su priesaga ar
baigmeniu -inas (kãtinas, stìpinas 3b ir t. t.).
10
Jaunosios kartos kalboje kilnojamasis kirtis dar nėra
persvėręs pastoviojo: bìlietas 1ǁ3b (123:86).

nei trečdalis (34 iš 119)11, o bèmolis 1 – kiek mažiau
nei trečdalis (27 iš 119) vidurinės kartos inteligentų.
Svetimžodžių kirčiavimo rezultatų analizė patvirtino anksčiau pastebėtą dviskiemenių nesavųjų daiktavardžių polinkį iš šakninio kirčiavimo, paprastai 2-osios
kirčiuotės, pereiti į galūninį kirtį, 4-ąją kirčiuotę. Tai
rodo stiprėjantį dviskiemenių svetimžodžių, dažniausiai
priklausančių produktyviosioms linksniuotėms, integravimą į paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo posistemį
(plg. su tuo, kas pasakyta apie savųjų dviskiemenių daiktavardžių kirčiavimo polinkius). Daugiaskiemeniams
svetimžodžiams būdingas tiek polinkis į šioje žodžių
grupėje vyraujantį priešpaskutinio skiemens, tiek ir į
retesnį trečiojo nuo galo skiemens kirtį. Keletu atvejų
pastebėtas kilnojamojo kirčio plitimas. Šiuos polinkius
bent iš dalies lemia žodžių baigmenų akcentinės savybės,
sąsajos su kitais panašios fonologinės sandaros ar teminės grupės žodžiais – tiek svetimaisiais, tiek savaisiais.
2.1.3. Priesaginės darybos daiktavardžių
kirčiavimas
Daiktavardžio priesagų vedinių (3 lent., p. 88–92)
analizė atskleidžia jau anksčiau pastebėtas šnekamosios
kalbos kirčiavimo tendencijas. Nedominacinės priesagos
linkusios pereiti į dominacines, tarp dominacinių priesagų mažėja morfonologiškai idiomatizuotų atvejų (va11

Baigmenų -olis ir -otas žodžiai paprastai priklauso
2-ajai kirčiuotei (P a k e r y s 1991, 63 t., 66).
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dinamųjų išimčių), plačiau žr. S t u n d ž i a 2013b, 22 tt.
Antai nedari priesaga -(i)ava pereina į silpninančiąsias,
jos vediniai gauna kilnojamąjį kirtį, pvz.: baũdžiava 1
→ baudžiavà 3b (114 iš 121; 207 iš 210), rãšliava 1 →
rašliavà 3b (209 iš 212, jaunimo kalba), riñkliava 1 →
rinkliavà 3bǁriñkliava 1 (154:88). Ištekėjusių moterų
pavardžių su priesaga -ienė kirčiavimas (4 lent., p. 93)
darosi mažiau priklausomas nuo pamatinio žodžio priešpaskutinio skiemens priegaidės, tad tradicinio šakninio
kirčio Gérvienė 1 (: Gérvė 1), Grúodienė 1 (: Grúodis
1), Béržienė 1 (: Béržas 3) nyksta, įsivyrauja priesaginis
kirčiavimas, t. y. Gervíenė 1 (183:56), Gruodíenė 1 (213
iš 240), Beržíenė 1 (205 iš 240). Pamatinio žodžio trečiojo nuo galo skiemens kirtis (Vãbalas 3b, Tùminas,
Skìrmantas 1) taip pat ne visada linkstamas išlaikyti, plg.
VabalíenėǁVãbalienė (195:47), bet – TùminienėǁTuminíenė
(73:43), SkìrmantienėǁSkirmantíenė (86:32). Gana gerai
išlaikomas tik tvirtapradis pamatinio žodžio priesagos
kirtis, pvz., tokių pavardžių kaip Petráuskas 1, Savukýnas 1, Staknas 1, Vilinas 1: Petráuskienė (119
iš 121), Savukýnienė (117 iš 119), Staknienė (115 iš
120), Vilinienė (113 iš 121), bet – JanónienėǁJanoníenė
(87:31), ČiurlioníenėǁČiurliónienė (142:97), plg. Janónis,
Čiurliónis12. Panašios tendencijos ryškėja ir iš jaunosios
12

Kirčiavimas Čiurlioníenė ir Janoníenė gali būti iš
dalies susijęs su vyrų pavardžių Čiurlionis, Janonis ir pan.
kilnojamuoju kirčiu (3 kirčiuotė), užfiksuotu pietų ir rytų
Lietuvoje (žr. Va n a g a s 1985; 1989).
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kartos kirčiavimo apklausų (žr. K a z l a u s k i e n ė 2013,
167–173, 42 lentelė).
Dominacinė kirčiuota priesaga -iena vidurinės
kartos inteligentų kalboje „kratosi“ išimties jáutiena 1
(jáutienos 118ǁjautíenos 124), kuri jaunimo kalboje
dar persveria variantą su kirčiuota priesaga (jáutienos
111ǁjautíenos 98). Į dominacinius kirčiuotus afiksus akivaizdžiai palinkusios priesagos -ymė (plg. šalia kiáurymė 1,
laũkymė 1 ir kt. neseniai įteisintus variantus kiaurỹmė 2,
laukỹmė 2 ir kt.) tradicinis šakninio kirčio variantas
kiáurymė 1 abiejų kartų kalboje praktiškai nebevartojamas. Kita vertus, pasitaiko ir tokių atvejų, kai išplinta
išimtinis kirčiavimas. Antai priesagos -imas vediniai,
padaryti iš dviskiemenių veiksmažodžių, bendrinėje
kalboje gauna priesagos kirtį (lojìmas : lóti, sukìmas :
sùkti ir t. t.), išskyrus retus žodžius, kurių nevienodas
kirčiavimas skiria veiksmo ir veiksmo rezultato ar kitokią
konkrečią reikšmę (pylìmas 2 [veiksmas] – pýlimas 1
[veiksmo rezultatas], gėrìmas [veiksmas] – grimas ‚gėralas‘ ir t. t.). Vidurinės karto atstovai vedinį tyrìmas 2
kone triskart dažniau kirčiuoja šaknyje – týrimas 1
(179:62), tuo tarpu jaunoji karta neblogai laikosi kodifikuotos normos (tyrìmų 167ǁ týrimų 44).
Tais atvejais, kai balsinės priesagos vedinys padarytas iš priešdėlinio žodžio, dėl kirčio vietos gali konkuruoti abu afiksai – ir priesaga, ir priešdėlis. Projekto
dalyvių pasirinkimas ne visada atitinka kodifikuotą normą, pvz.: pãpuošalas 34b → papuõšalas 3bǁpãpuošalas 34b
(160:82; 144:64), pãtalynė 1 → patalỹnė 2ǁpãtalynė 1
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(164:78; 161:46), pérmatomumas 1 → permatomùmas 2
ǁpérmatomumas 1 (199:43; 136:69), ssiuvinis 1 →
ssiuvinis 1ǁsąsiuvinỹs 34a (135:107; 108:108). Kaip
matyti iš kelių apklaustų vedinių, kirtį vis labiau ima
reguliuoti balsinė priesaga, įgyjanti akcentinės dominacijos savybę.
Abiejuose projektuose anketuota grupelė tokių
balsinių priesagų vedinių, kurių pamatiniame kamiene
gali vykti kirčio vietos kaita, t. y. kirtis gali pasislinkti per
vieną skiemenį link priesagos. Apklausų rezultatai rodo,
kad variantai su kirčio vietos kaita, neseniai kodifikuota
ir bendrinei vartosenai, yra vyraujantys: amatiniñkas,
-ė 2 → amãtininkas, -ė 1 (: ãmatas 3b) (105 iš 121; 197
iš 211), apmókestintojas, -a 1 → apmokẽstintojas, -a 1
(93 iš 119)13, dìdmenininkas, -ė 1 → didmẽnininkas, -ė 1
(: dìdmenos 3b) (115 iš 119; 109 iš 121), visúomenininkas,
-ė 1 → visuomẽnininkas, -ė 1 (: visúomenė 1) (109 iš 121;
170 iš 210), bet – šiluminiñkas, -ė 2 → šìlumininkas, -ė 1
ǁšilùmininkas, -ė 1ǁšiluminiñkas, -ė 2 (: šìlumą–šilumà
3b) (139:50:39)14.
Projektų vykdytojai skyrė dėmesio ir cirkumfleksinei priegaidžių kaitai, galinčiai vykti balsinių
priesagų vedinių šaknyje. Anketuotų priesagų -inys,
13

Jei lyginsime su pamatiniu žodžiu apmokẽstinti, kirčio vietos kaitos nebeįžiūrėsime.
14
Plačiau apie kirčio vietos kaitą, vykstančią priesagos
-ininkas, -ė vedinių kamiene žr. šiame rinkinyje skelbiamame Rūtos K a z l a u s k a i t ė s straipsnyje.

-muo ir -ulys vedinių kirčiavimo rezultatai išryškino
variantų su metatonija vyravimą: leidinỹs 3a → leidinỹs
3bǁ3a (173:68; 144:64), šaudmuõ 3a → šaudmuõ 3bǁ
[3a] (116:5; 151:58), čiaudulỹs 3aǁ3b → čiaudulỹs 3bǁ3a
(155:87; 110:100), traukulỹs 3a → traukulỹs 3bǁ [3a]
(113:8; 179:32). Iš pateiktų duomenų matyti, kad į
variantus su cirkumfleksine metatonija labiau linksta
vidurinės nei jaunosios kartos informantai.
Priebalsinių priesagų dviskiemenių vedinių kirčiavimo polinkiai nėra tokie akivaizdūs kaip daiktavardžių, padarytų su balsinėmis priesagomis. Daugiausia
anketuota priesagos -(s)tas vedinių, kurie bendrinėje
kalboje yra linkę į šakninį kirtį. Tokiam polinkiui paklūsta bk. gaũbtas 4, vidurinės kartos inteligentų daugiau
nei triskart dažniau kirčiuojamas pagal 2-ąją kirčiuotę
(186:56). Kitų keturių vedinių labiau išplitęs (kartais ir
vyrauja) galūninis kirtis (4-oji kirčiuotė): keštas 2 →
keštas 4ǁ2 (143:97), kùpstas 4 → kùpstas 4ǁ2 (73:47),
skliaũtas 2ǁ4 → skliaũtas 4ǁ2 (174:65; 192 iš 206),
šmeĩžtas 4ǁ2 (140:99; 145:64). Abstrakčios reikšmės
daiktavardžiams keštas ir šmeĩžtas galbūt daro įtaką
galūninio kirčio maĩštas 4 ir gaĩštas 4. Daiktavardis
kuprà 2ǁ4 abiejų kartų̃ informantų kirčiuojamas beveik
išimtinai pagal 4-ąją kirčiuotę (220 iš 240; 202 iš 211),
matyt, dėl kitų kūno dalių pavadinimų su -a įtakos (plg.
galvà 3, kaktà 4), o veslas 2 → veslas 4 (219 iš 239;
194 iš 208) turbūt veikiant tìkslas, žaĩslas 4. Kita vertus,
čia galima įžiūrėti ir konstatuotą grupelės dviskiemenių
(i)a ir (i)o linksniuotės daiktavardžių polinkį į galūninį
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kirtį. Daiktavardžio veĩslė 2 (119 informantų) ryškėjantį
posūkį į 4-ąją kirčiuotę (veisls, 89 informantai) galima
sieti su kitais -l žodžiais, pvz.: uosl, siūl.
Priesaginių ir priesagas atstojančius baigmenis
turinčių daiktavardžių kirčiavimo polinkiai patvirtina
šnekamojoje kalboje anksčiau konstatuotą darybos
afiksų akcentinės dominacijos stiprėjimą ir kirčio vietos
kaitos plitimą į balsinių priesagų vedinius. Nustatyta,
kad priesagų -inys, -muo ir -ulys vediniai manifestuoja
vyraujančią cirkumfleksinę metatoniją, ypač būdingą
vidurinės kartos informantams. Kad atvejų su priegaidžių kaita pasitaiko, buvo žinoma, tačiau vyraujančios
metatonijos nesitikėta.
2.1.4. Priešdėlinių ir sudurtinių daiktavardžių
kirčiavimas
Aptariami priešdėlių vediniai (pvz., añt-akis :
akìs) ir galūnių bei priebalsinių priesagų vediniai, padaryti iš pamatinių žodžių su priešdėliais, pvz.: žad-as :
žada, įžadti; patar-l- : patati (5 lent., p. 94 t.). Jų
kirčiavimui didžiausią įtaką turi priešdėliai. Daugiausia (10) anketuota žodžių su produktyviu priešdėliu
pa-, kurio akcentinės savybės priklauso nuo įvairių
veiksnių (žr. S t u n d ž i a 1995, 103 tt.; 2014, 110 t.).
Vietą nusakantys pa- vediniai, padaryti iš dviskiemenių netvirtapradės šaknies daiktavardžių, paprastai
kirčiuojami ir pagal 4-ąją, ir pagal 2-ąją kirčiuotę, plg.
pašlaĩtė 2 (: šlaĩtas 2) ir pažemỹsǁpažem 3b (: žẽmė 2).
Vedinys palauk 3bǁpalaũkė 2 jaunosios kartos kalboje
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kiek dažniau gauna kilnojamąjį kirtį (116:94), tuo tarpu
vidurinės kartos informantai beveik išimtinai renkasi
2-ąją kirčiuotę (112 iš 121). Jei pamatinio dviskiemenio
daiktavardžio šaknis tvirtapradė, vietos reikšmės pa- vediniai bendrinėje kalboje paprastai išlaiko priegaidę ir
gauna 1-ąją kirčiuotę, pvz., palángė 1 : lángas 3, pajris 1:
jra 1 (žr. Pa k e r y s 1994, 249; S t u n d ž i a 2014, 111).
Abiejų kartų̃ informantų kalboje pastovusis šaknies kirtis
konkuruoja su pastoviuoju ar kilnojamuoju priešdėlio
kirčiu: pagálvė 1ǁpãgalvė 1 (112:104; 130:70), pajris 1
ǁpajūrỹs 3b (164:78; 112:98). Jei priešdėlis pa- nėra
darybos formantas, galūnių ar reti priebalsinių priesagų
vediniai bendrinėje kalboje dažniausiai kirčiuojami pagal
3b kirčiuotę, pvz.: pamokà, pažymỹs, pasekm, paskirtìs.
Tačiau ne tokie reti ir žodžiai su šaknies kirčiu (pagálba 1,
pamókslas 1, padáuža 1, padklas 2) bei pastoviuoju
priešdėlio kirčiu (pãgreitis 1). Teikiamas ir vienas kitas
variantas. Apklausų rezultatai rodo, kad abiejų kartų̃ kalboje viršų ima arba ir vyrauja pateiktųjų žodžių antrasis,
t. y. šakninio arba pastoviojo priešdėlio kirčio, variantas
arba abu variantai paplitę daugmaž vienodai: palydà 3bǁ2
→ palydà 2 (176 iš 183; 119 iš 125)15, pãnieka 1ǁpaniekà 3b (150:91; 160:48); patarl 3bǁpatalė 2 → patalė 2
ǁpatarl 3b (121:113; 94:108). Tais atvejais, kai bk. variantų neteikiama, informantai daugiau linkę į pastovųjį
šaknies ar priešdėlio kirtį (1-ąją kirčiuotę): padangà 3b →
15

Užfiksuotas ir neretas pastovusis šakninis šio žodžio
kirtis: palýda 1 (59; 84).
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pãdanga 1ǁpadangà 3b (138:106)16, pašvaĩstė 2 → pašváistė 1ǁpašvaĩstė 2 (168:74; 187:20), pavãdis 2 → pãvadis 1
(111 iš 121; 209 iš 211), pãveldas 3b → pavéldas 1ǁpãveldas 3b (125:106). Polinkis į pastovųjį ar kilnojamąjį
priešdėlio kirtį būdingas priebalsinės priesagos -t-as
vediniams su priešdėliu ap-: apklõtas 2 → ãpklotas 1 ar
3b (183:59; 153:46), apsiaũstas 2 → ãpsiaustas 1 ar 3b
(202 iš 239; 195 iš 211).
Didžiajai daliai priešdėlinių daiktavardžių (išskyrus žodžius su pa-, pra-, ap-, ne-) bendrinėje kalboje
būdingas pastovusis priešdėlio kirtis ir tvirtapradė ilgojo
skiemens priegaidė, tačiau yra atvejų ir su kilnojamuoju
kirčiu bei tvirtagaliu ar trumpą kirčiuotą skiemenį turinčiu priešdėliu. Kai bk. kodifikuotas šaknies kirtis ar
kirčiavimo variantai, projektų informantai rinkosi tiek
pastovųjį (a), tiek kilnojamąjį (b) priešdėlio kirtį, pvz.:
a) įmaũtė 2 → mautė 1 (117 iš 119), žadas 1ǁ3a →
žadas 1 (118 iš 120), ùžmačia 1ǁužmačià 3b → ùžmačia
1 (119 iš 121); b) sùtema 1ǁsutemà 3b → sutemà 3b (99
iš 121; 190 iš 210), srašas 3aǁ1 → srašas 3a (199 iš
208, jaunosios kartos kalba). Keliais atvejais šalia bk.
teikiamo pastoviojo priešdėlio kirčio informantų atsakymuose išplitęs ir kilnojamasis kirtis: núodėmė 1 →
núodėmė 1ǁnuodėm 3a (139:103), sándėlis 1 → sandėlỹs
3aǁsándėlis 1 (125:114; 125:85). Pirmojo žodžio kirčiui,
matyt, daro įtaką priebalsinė priesaga -mė (plg. derm 4
16

Jaunosios kartos kalboje vyrauja kilnojamasis šio
žodžio kirtis: padangà 3bǁ1 (145:66).

ir t. t.). Tvirtagalis bk. priešdėlis ant- informantų linkstamas kirčiuoti ir tvirtapradiškai, o žodžio antspaudas
toks kirčiavimas vyrauja: añtakis 1 → añtakis 1ǁántakis
1 (206:154; 148:62), añtspaudas 1 → ántspaudas 1 (199
iš 242; 183 iš 208).
Anketuotas cirkumfleksinę metatoniją bendrinėje
kalboje sukeliančio priešdėlio be- vedinys belaĩsvis, -ė 2
(: láisvė 1) → beláisvis, -ė 1 (104 iš 119). Kaip matyti,
metatonija vidurinės kartos informantams nebūdinga.
Metatonijos neaptikta ir sudurtinio daiktavardžio antrajame dėmenyje (6 lent., p. 95 t.): bk. bendraažis, -ė 2
(: ámžius 1) → bendraámžis, -ė 1 (114 iš 119). Abiem
atvejais pamatinis arba dūrinio antruoju dėmeniu einąs
žodis yra 1-osios kirčiuotės dviskiemenis daiktavardis.
Kas kita cirkumfleksinė metatonija pirmajame dūrinio
dėmenyje. Bendrinei kalbai ji nebūdinga, o abiejų kartų̃
informantų kalboje yra vyraujanti: darbdavỹs, - 3a (plg.
dárbas 3) → darbdavỹs, - 3b (120 iš 121), šáltkrepšis 1
→ šatkrepšis 1ǁšáltkrepšis 1 (84:35). Cirkumfleksas
abiejų kartų̃ informantų apklausose yra vyraujantis arba
persveriantis akūtą ir tada, kai dūrinio pirmajame dėmenyje atsiranda antrinis dvigarsis, pvz.: gélžbetonis 1 (: geležìs 3b) → gežbetonis 1 (190 iš 207; 180 iš 198)17, žemdirbỹs, - 3a (: žẽmė) → žemdirbỹs, - 3bǁžemdirbỹs, - 3a
(191:51; 124:84), gártraukis 1 (: gãras 4) → gatraukis
1ǁgártraukis 1 (61:58). Bendrinei kalbai kodifikuotas
17

Dalis informantų kirčiuoja antrąjį dėmenį, t.y. gelžbetònis 2 (35; 8).
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neįprasto kirčiavimo benvakaris 1 su metatonija pirmajame dūrinio dėmenyje (plg. bérnas 3), – apklausa jį
patvirtino (119 vidurinės kartos informantų). Tyrimas
parodė, kad keturskiemenių kilnojamojo kirčio dūrinių
vyraujanti kirčiuotė yra ne 34a ar 34b, kuri kaip pagrindinė kodifikuota bendrinei vartosenai, o 3b: jaunavedỹs,
- 3b/ 34a (86:28; 176:33).
Iš priešdėlinių daiktavardžių anketavimo analizės
paaiškėjo, kad žodžių su priešdėliu pa- kirčiavimas labai
įvairuoja, – kartais ima viršų pastovusis ar kilnojamasis
priešdėlio kirtis, kartais kirtį dažniau gauna šaknis. Vediniai su kitais priešdėliais paprastai linksta ir į pastovųjį,
ir į kilnojamąjį priešdėlio kirtį. Aiškesnis vaizdas yra su
dūrinių kirčiavimu ir cirkumfleksinės metatonijos raiška. Tarp kilnojamojo kirčio keturskiemenių sudurtinių
daiktavardžių įsivyrauja 3b ar 3a kirčiuotės, o dūrinių
antrajam dėmeniui ar priešdėlio be- vediniui cirkumfleksinė metatonija nebūdinga tada, kai tuo dėmeniu
ar vedinio pamatiniu žodžiu eina 1-osios kirčiuotės
dviskiemenis daiktavardis. Tuo tarpu sudurtinio daiktavardžio 1-asis tvirtapradės šaknies dėmuo, priešingai
nei kodifikuota bendrinei vartosenai, patiria minėtą
metatoniją. Cirkumfleksą, o ne akūtą paprastai gauna
1-ajame dėmenyje susidaręs antrinis dvigarsis.
2.1.5. Daiktavardžio formų kirčiavimas
Anketuotos moteriškosios giminės (i)o linksniuotės daiktavardžių dviejų vienaskaitos linksnių formos – 3-osios kirčiuotės įnagininko ir galūninio kirčio
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šauksmininko, kurių kirčiavimą šnekamojoje kalboje
veikia vardininkas (35 ir 36 lent., p. 128 t.). Įnagininko
forma kirčiuojama ir pagal kodifikuotą normą (Líetuva,
210 iš 241; 174 iš 195); úodega, 110 iš 119), ir apylygiai
su galūnės kirčiu, pvz.: (su) pãmokaǁpamokà (62:57),
(su) vélniavaǁvelniavà (44:63), (su) vãlandaǁvalandà
(45:74), – paskutiniais dviem atvejais nekodifikuotas
kirtis persveria kodifikuotą. Lietuva, uodega ir ponia
šauksmininkas kirčiuojamas daugmaž pagal kodifikuotą
normą, t. y. Líetuva (204 iš 242; 188 iš 195), úodega
(visi 119 vidurinės kartos informantų), põnia (214 iš
242)18, tuo tarpu kirčiuojant galva ir valanda persveria ar
vyrauja galūnės kirtis: (o) gálvaǁgalvà (106:135; 75:133),
(o) vãlandaǁvalandà (64:175; 34:160). Vardininko kirčio
įtakai, rodos, atsparesnės tos formos, kurios turi kirčiuotą tolimesnį nuo galo tvirtapradį skiemenį, tačiau
patikimesnėms išvadoms reikia papildomų tyrimų.
2.2. B ū d v a r d i s
2.2.1. Savų paprastųjų ir dalyvinių būdvardžių
kirčiavimas
Projektų apklausomis norėta patikrinti, ar nyksta 3-oji dviskiemenių būdvardžių ir daugiaskiemenių
dalyvinių būdvardžių kirčiuotė. Rezultatai parodė, kad
kai kurie dviskiemeniai 3-osios kirčiuotės būdvardžiai
trečdalio, pusės, o kartais ir beveik dviejų trečdalių
18

Jaunosios kartos atstovai kirčiuoja apylygiai šaknį ir
galūnę: põniaǁponià (101:106).
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informantų kirčiuojami pagal 4-ąją kirčiuotę (8 lent.,
p. 100), pvz.: brangùs 3 → brangùs 3ǁ4 (162:78; 127:83),
saldùs 3 → saldùs 3ǁ4 (114:125; 110:101), gardùs 3 →
gardùs 4ǁ3 (142:97; 130:81). Kita vertus, laĩsvas 4,
atvirkščiai, dažniau gauna 3-ąją kirčiuotę, t. y. → láisvas
3ǁlaĩsvas 4 (188:51; 118:90), – daiktavardžio láisvė įtaka?
Daugiaskiemenius subūdvardėjusius dalyvius abiejų
kartų̃ informantai kirčiuoja pastoviai, pagal 1-ąją kirčiuotę: neĩgiamas, -à 3b → neĩgiamas, -a 1 (120 iš 121;
215 iš 210), pakañkamas, -à 3b → pakañkamas, -a 1
(115 iš 121), pažstamas, -à 3aǁpažstamas, -a 1 →
pažstamas, -a 1 (120 iš 121; 190 iš 211). Dalyvinio
būdvardžio pasìturintis, -i 1 informantai kirčiuoja šaknį,
t. y. pasitùrintis, -i 1 (121; 206 iš 208).
2.2.2. Priesaginių ir sudurtinių būdvardžių
kirčiavimas
Daugiausia norėta ištirti, kaip abiejų kartų̃ informantų kalboje vartojami kodifikuoti kirčiavimo variantai. Rezultatai rodo, kad vyrauja polinkis teikti pirmenybę šalutiniam variantui (9 lent., p. 101 t.). Tais atvejais,
kai dėl kirčio konkuruoja priesaga ir priešdėlis, paprastai
du, tris ar keturis kartus dažniau kirčiuojamas priešdėlis,
pvz.: pogrindìnis, -ė 2ǁpógrindinis, -ė 1 → pógrindinis, -ė 1ǁpogrindìnis, -ė 2 (183:57; 122:86), sąjungìnis, -ė 2ǁsjunginis, -ė 1 → sjunginis, -ė 1ǁsąjungìnis, -ė 2 (158:81)19, sąžinìngas, -a 1ǁsžiningas, -a 1 →
19

Jaunosios kartos kalboje kiek dažnesnė 2-oji kirčiuotė (119:92).

sžiningas, -a 1ǁsąžinìngas, -a 1 (187:53; 154:44), bet –
santuokìnis, -ė 2ǁsántuokinis, -ė 1 → santuokìnis, -ė 2
(118 iš 121; 213 iš 212).
Kirčiuojant priesagos -iškas, -a vedinius, padarytus iš savųjų daugiaskiemenių pamatinių daiktavardžių,
turinčių nekirčiuotą kamiengalio -e-, akivaizdžiai vyrauja variantas su kirčio vietos kaita, pvz.: ãsmeniškas, -a 1
ǁasmẽniškas, -a 1 (:ãsmenį-asmuõ 3b) → asmẽniškas, -a 1ǁãsmeniškas, -a 1 (199:40; 169:39); visúomeniškas, -a 1ǁvisuomẽniškas, -a 1 (: visúomenė 1) → visuomẽniškas, -a 1
ǁvisúomeniškas, -a 1 (197:42; 158:52). Hibridiniams
vediniams, kurių kamieno sandara kitokia, kirčio vietos
kaita būdinga tik trečdaliui ar penktadaliui informantų:
hipèrboliškas, -aǁhipeboliškas, -a 1 (kodifikuota norma)
ǁhiperbòliškas, -a 1 (36:39:43) (: hipèrbolė, hipebolė 1);
ròbotiškas, -a 1 (norma) ǁrobòtiškas, -a (94:26) (: ròbotas 1)20. Daugiaskiemenio pamatinio kamieno -inis, -ė
vediniai, išskyrus klimatìnis, -ė 2 (: klìmatas 1) →
klimãtinis, -ė 1ǁklimatìnis, -ė 2 (260:92)21, kirčio vietos kaitą manifestuoja menkai: skaitmenìnis, -ė 2ǁskaitmẽninis, -ė 1 (: skaĩtmenį-skaitmuõ 3b) priesagą kirčiuoja
beveik visi (239 iš 241; 208 iš 209), o visuomenìnis, -ė 2
ǁvisuomẽninis, -ė 1 (: visúomenė 1) – penki šeštadaliai informantų (200 iš 240; 177 iš 211). Kirčiavimo skirtumai
20

Didžioji dalis vidurinės kartos inteligentų (114 iš
120) kirčiavo ròbotas 1, žr. 37 lent., p. 131).
21
Jaunosios kartos kalboje vyrauja norminis kirčiavimas: klimatìnis, -ė 2ǁklimãtinis, -ė 1 (136:65).
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bent iš dalies gali priklausyti nuo nevienodo priesagų
-iškas, -a ir -inis, -ė akcentinio statuso: pirmoji niekada
negauna kirčio, o antroji, kai daugiaskiemenis pamatinis
žodis turi trečiojo ar tolimesnio nuo galo skiemens kirtį,
paprastai būna kirčiuota.
Variantiškai kirčiuojami retàs priesagas turintys
daugiaskiemeniai būdvardžiai linksta į vyraujantį kilnojamąjį kirtį, pvz.: ankstývas, -à 3ǁankstývas, -a 1 (98:21;
165:43), geltónas, -a 1ǁgeltónas, -à 3 → geltónas, -à 3
ǁgeltónas, -a 1 (93:26; 134:72), bet mlynas, -a 1
ǁmlynas, -à 3a atveju akivaizdi pastovaus ir kilnojamojo
kirčio pusiausvyra (66:51; 101:104).
Projektų apklausose daugiausia anketuota darios
priesagos -inis, -ė vedinių, tačiau aiškių polinkių, kada
kirčiuojama priesaga ir kada išlaikomas pamatinio žodžio
kirtis, aptikti nepavyko (šios ir kai kurių kitų priesagų
vedinių kirčiavimas turėtų būti tiriamas atskirai). Vis
dėlto tam tikrais preliminariais pastebėjimais, konstatuotais ankstesniame straipsnyje (S t u n d ž i a 2013b, 23),
galima pasidalyti. Iš daugiaskiemenių pamatinių žodžių
ir žodžių junginių padaryti vediniai linksta į priesagos
kirtį, ypač vidurinės kartos inteligentų kalboje, pvz.:
užklasìnis, -ė 2ǁužklãsinis, -ė 1 → užklasìnis, -ė 2 (119,
visi vidurinės kartos informantai); kilomètrinis, -ė 1
→ kilometrìnis, -ė 2 (113 iš 121; 180 iš 210), euròpinis, -ė 1
→ europìnis, -ė 2ǁeuròpinis, -ė 1 (181:61; 135:63);
pasáulinis, -ė 1ǁpasaulìnis, -ė 2 → pasaulìnis, -ė 2ǁpasáulinis, -ė 1 (166:75; 110:100); pažodìnis, -ė 2ǁpažõdi-
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nis, -ė 1 (182:57; 186:25), saváitinis, -ė 1ǁsavaitìnis, -ė 2
→ savaitìnis, -ė 2ǁsaváitinis, -ė 1 (166:75; 110:100),
tarptautìnis, -ė 2 (180 iš 241; 193 iš 210), bet – pamiñklinis, -ė 1 (126 iš 127; 178 iš 201). Tuo tarpu iš dviskiemenių pamatinių žodžių padaryti naujesni ar aktyviau
vartojami -inis, -ė vediniai linksta į šakninį kirtį, pvz.:
dorìnis, -ė 2 → dõrinis, -ė 1 (112 iš 119), planìnis, -ė 2
→ plãninis, -ė 1 (200 iš 239; 160 iš 209), tautìnis, -ė 2 →
taũtinis, -ė 1 (177 iš 242), grūdìnis, -ė 2ǁgrdinis, -ė 1 →
grdinis, -ė 1 (117 iš 121; 202 iš 210), bet – mūrìnis, -ė 2
ǁmrinis, -ė 1 (146:93; 153:58), mètrinis, -ė 1 → metrìnis, -ė 2 (182 iš 241; 141 iš 211), daugiau pavyzdžių žr.
S t u n d ž i a 2014, 94.
Dviejų sudurtinių būdvardžių su pirmuoju skaitvardiniu dėmeniu kirčiavimo apklausos parodė, kad
tradicinis antrojo dėmens kirtis yra išstumtas (10 lent.,
p. 103): abipùsis, -ė 2 ǁabìpusis, -ė 1 → abìpusis, -ė 1
(117 iš 121; 200 iš 211), viengùlis, -ė 2ǁvíengulis, -ė 1
→ víengulis, -ė 1 1 (115 iš 121; 189 iš 211).
Apibendrinant priesaginių ir sudurtinių būdvardžių kirčiavimo rezultatus, galima atkreipti dėmesį į
tokius polinkius: a) naujesnių vedinių, padarytų su dariausia priesaga -inis, -ė, kirčiavimas reikalauja išsamaus
tyrimo, polinkiai nėra iki galo aiškūs; b) konkuruojant
dėl kirčio priesagai ir priešdėliui, dažniau „nugali“ priešdėlis; c) iš darių priesagų -inis, -ė ir -iškas, -a vedinių
kirčio vietos kaita būdingesnė būdvardžiams su antrąja
priesaga; d) sudurtiniai būdvardžiai su pirmuoju skaitvardiniu dėmeniu linksta į pastovųjį to dėmens kirtį.
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2.2.3. Būdvardžio ir būdvardiškųjų formų
kirčiavimas
2.2.3.1. Moteriškosios giminės vienaskaitos naudininkas. Anketuotos būdvardžių ir būdvardiškai vartojamų įvardžių, skaitvardžių, dalyvių paprastosios ir įvardžiuotinės formos (34 lent., p. 127 t.). Nepriesaginiams
žodžiams, turintiems priešpaskutinio skiemens kirtį, būdingas vyraujantis ar bent persveriantis galūninis vienaskaitos naudininko kirtis, pvz.: gẽrai → geráiǁgẽrai (203:38;
150:55), mandãgiai → mandagiáiǁmandãgiai (179:61;
125:75), tókiai → tokiáiǁtókiai (187:54; 131:74), apkniai
→ apkūniáiǁapkniai (71:49). Žodžių su kirčiuota priesaga ar turinčių kirčiuotą tolimesnį nuo galo skiemenį,
naudininkas paprastai gauna kamieno kirtį, pvz.: dėmtai
(121; 208), láukiamaiǁlaukiamái (193:49). Įvardžiuotinių formų naudininkui būdinga išlaikyti paprastosios
formos priesagos ar tolimesnio nuo galo skiemens kirtį,
pvz.: dėmtajai (117 iš 121; 208), gìmusiajaiǁgimusiájai
(191:49; 380:41), láukiančiajaiǁlaukiančiájai (201:37;
179:30), bet – kaltinamájaiǁkáltinamajai (150:91;
105:107). Kaip matyti, išskyrus paskutinį pavyzdį, atvejai su keturskiemenės bei ilgesnės paprastosios formos
galiniu ar įvardžiuotinės formos penultimos kirčiu yra
reti, būdingesni įvardžiuotinėms formoms, padarytoms
iš nepriesaginių paprastųjų formų su penultimos kirčiu, pvz.: mandagiájaiǁmandãgiajai (179:61; 114:95),
senájaiǁsẽnajai (120:120)22.
22

Jaunosios kartos kalboje kodifikuota forma vyrauja:
sẽnajaiǁsenájai (144:68).

2.2.3.2. Trečiosios kirčiuotės žodžių moteriškosios giminės vienaskaitos įnagininkas. Akivaizdus polinkis, būdingas abiejų kartų informantams, kirčiuoti šio
linksnio – kaip ir vardininko – galinį skiemenį (35 lent.,
p. 128 t.). Toks kirčiavimas dažniau yra vyraujantis ar bent
persveriantis kodifikuotą pradinio skiemens kirtį, pvz.:
(su) lauktà (106 iš 120), baltàǁbálta (200:41; 146:49),
atviràǁãtvira (220:139; 149:59), šelpiamàǁšepiama
(137:105; 170:39), daugumàǁdaũguma (73:46).
2.2.3.3. Neveikiamieji esamojo laiko dalyviai,
įskaitant subūdvardėjusius. Siekta išsiaiškinti šnekamojoje kalboje pastebėtą kodifikuoto kilnojamojo kirčio
konkurenciją su pastoviuoju kirčiu. Abiejų kartų̃ apklausos rezultatai rodo, kad dažniau vyrauja arba persveria
per pusę pastovusis aptariamųjų formų kirtis (20 lent.,
p. 119 t.): atitiñkamas, -à 3b → atitiñkamas, -a 1 (117 iš
121; 197 iš 210), tiñkamas, -à 3b → tiñkamas, -a 1 (209
iš 240; 149 iš 208), neĩgiamas, -à 3b → neĩgiamas, -a 1
ǁneĩgiamas, -à 3b (190:50; 160:47), mókamas, -à 3a →
mókamas, -a 1ǁmókamas, -à 3a (163:77; 140:71), léidžiamas, -à 3a → léidžiamas, -a 1ǁléidžiamas, -à 3a (244:126;
124:86). Dalyviams šelpiamas, -a ir kalbamas, -a būdingas vyraujantis kilnojamasis kirtis, t. y. šepiamas, -à 3b
ǁšepiamas, -a 1 (165:77; 144:64), kabamas, -à 3bǁkabamas, -a 1 (142:98; 138:72).
2.2.3.4. Veikiamųjų dalyvių vyriškosios giminės
vardininkų trumposios formos. Tikrinta, kaip kirčiuojamos priesaginės ir priešdėlinės vyriškosios giminės
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trumposios formos (19 lent., p. 118 t.). Apklausų rezultatai parodė, kad vyraujantis galinio skiemens kirtis
būdingas formoms su kirčiuotomis veiksmažodžio
priesagomis es. l. -ẽna, -ìna: gyvensǁgyvẽnąs (175:66;
155:53), vadinsǁvadìnąs (196:46; 185:26)23. Kitais
atvejais akivaizdžiai vyrauja pagrindinės veiksmažodžio
formos kamieno kirtis, ypač kai ta forma turi tvirtapradę
priesagą ar kirčiuojamas tolimesnis nuo galo jos skiemuo, pvz.: draugáująs (106 iš 121), garsjąs (110 iš 121),
pãsakojąs (208 iš 239; 207 iš 212), statýdinąsǁstatydins
(199:41; 183:27), dainúojąsǁdainuojs (183:58; 165:46),
pérkeliąsǁperkelis (159:77; 152:55), džiùginąsǁdžiugins
(150:92; 138:73).
2.2.3.5. Įvardžiuotinės formos. Apklausų tikslas – nustatyti, kiek išplitęs kilnojamasis įvardžiuotinių
formų kirtis tais atvejais, kai bk. įprasta kodifikuoti
pastovųjį kirtį, neretai su šalutiniu kilnojamuoju kirčiu.
Projektų rezultatai rodo, kad į kilnojamąjį kirtį labiausiai linkę įvardžiuotiniai neveikiamieji esamojo laiko
dalyviai. Toks kirčiavimas yra arba išstūmęs pastovųjį,
arba vyrauja (27 lent., p. 123 t.), pvz.: rãšomasis, -oji
ǁrašomàsis, -óji → rašomàsis, -óji (220 iš 242; 395 iš
421), káltinamasisǁkaltinamàsis → kaltinamàsis (118
iš 121; 191 iš 208), káltinamojiǁkaltinamóji → kalti23

Dvejopas kirčiavimas, tik atvirkščia tvarka, šiuo atveju neseniai rekomenduotas ir bendrinei vartosenai (http://
www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/tartis-ir-kirciavimas/19es-l-dalyviai).
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namóji (107 iš 121)24, pãsakojamasisǁ pasakojamàsis
→ pasakojamàsisǁpãsakojamasis (206:38; 164:42),
pãsakojamojiǁpasakojamóji → pasakojamójiǁpãsakojamoji (149:92; 132:79), vaizdúojamasisǁvaizduojamàsis
→ vaizduojamàsisǁvaizdúojamasis (214:27; 163:46),
vaizdúojamojiǁvaizduojamóji → vaizduojamójiǁvaizdúojamoji (185:55; 129:77). Kaip matyti iš pavyzdžių,
vyriškosios giminės polinkis į kilnojamąjį kirtį yra kiek
ryškesnis, o jaunimas kiek geriau išlaiko kodifikuotą
pastovųjį kirtį.
Įvardžiuotiniai neveikiamieji būtojo laiko ir
reikiamybės dalyviai, padaryti iš priesaginių paprastųjų
formų, dažniausiai gauna pastovųjį kamieno kirtį, tačiau
yra ir kirčiuojančių kilnojamuoju kirčiu, retai persveriančiu pastovųjį (28 ir 29 lent., p. 124), pvz.: dainúotoji
(115 iš 121; 201 iš 210), dainúotasisǁdainuotàsis (194:47;
190:19), mókytasisǁmokytàsis (114:106; 153:50),
mókytojiǁmokytóji (197:41; 169:33), tiktinojiǁtikėtinóji
(149:91; 137:70), apkáltintojiǁapkaltintóji (57:57),
apkáltintasisǁapkaltintàsis (50:71), tiktinasisǁtikėtinàsis
(100:141; 119:90).
Visų laikų veikiamųjų dalyvių įvardžiuotinių
formų kirčiavimas išsiskiria vienu į akis krintančiu
bruožu – kirčio pritraukimu į priešpaskutinį skiemenį su ilguoju vyriškosios giminės vns. vardininko
-y-. Tai implikuoja vyraujantį kilnojamąjį vyriškosios
24

Pastoviai šią dalyvio formą kirčiuoja kiek mažiau
nei trečdalis jaunosios kartos atstovų (58 iš 206).
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giminės formų kirtį (23–26 lent., p. 121 tt.), pvz.:
laukiantỹsis (115 iš 121; 193 iš 209), miegantỹsis (221
iš 241), laukusỹsis (211 iš 242; 185 iš 208), laukdavusỹsis (102 iš 121), miegojusỹsisǁmiegójusysis (192:49;
154:56), šaukdavusỹsisǁšaũkdavusysis (97:22), lauksiantỹsisǁláuksiantysis (198:42; 154:57), pasakosiantỹsisǁpãsakosiantysis (167:70; 150:56). Palyginti retais
atvejais kilnojamasis kirtis ne vyrauja, o tik persveria
pastovųjį, pvz.: siautėjusỹsisǁsiáutėjusysis (137:103;
125:85), miegodavusỹsisǁmiegódavusysis (140:102;
123:86), siautėdavusỹsisǁsiáutėdavusysis (136:106;
103:103). Šis vyriškosios giminės formų ypatumas
turbūt senokai buvo juntamas, nes vadovėliuose, pasakius, kad įvardžiuotiniai dalyviai kirčiuojami taip pat
kaip atitinkami paprastieji dalyviai, būdavo pridedama
išlyga esamojo laiko vyriškosios giminės vns. ir dgs.
vardininkams, kurie dažnai pasakomi su penultimos
kirčiu (žr. L a i g o n a i t ė 1987, 89; 22002, 119)25.
Atitinkamos moteriškosios giminės formos,
priešingai, pasižymi pastoviuoju kirčiu, o kilnojamasis
kirtis arba dažniausiai būdingas penktadaliui, trečdaliui,
25

Valerija Vaitkevičiū tė (1997, 204) tokį kirčiavimą teikia tik es. l. vns. vardininkui, kurio trumpoji forma
turi galūnės kirtį, pvz., tikintỹsis, plg. tiks. VLKK 2011 m.
pastovųjį ir kilnojamąjį kirtį rekomendavo tiems esamojo
laiko įvardžiuotiniams veikiamiesiems dalyviams, kurie padaryti iš nepriesaginių paprastųjų formų (http://www.vlkk.
lt/aktualiausios-temos/tartis-ir-kirciavimas/21-kai-kuriosivardziuot-f).

kartais ir kiek daugiau informantų (a), arba labai retas
(b), arba kada ne kada persveriantis pastovųjį kirtį ar
vyraujantis (c):
a) miegósiančiojiǁmiegosiančióji (190:49; 172:37),
miegódavusiojiǁmiegodavusióji (181:60;
176:33), miegójusiojiǁmiegojusióji (162:78;
179:29), pãsakosiančiojiǁpasakosiančióji
(152:85; 154:53), láuksiančiojiǁlauksiančióji
(141:100; 136:75), láukusiojiǁlaukusióji
(144:97; 117:91), gìmusiojiǁgimusióji (128:113;
131:78);
b) keliáujančioji (109 iš 120), siáutėjusioji (216 iš
238; 200 iš 207), siáutėdavusioji (110 iš 121;
191 iš 211);
c) miegančiójiǁmiẽgančioji (126:116; 115:95),
šaukdavusiójiǁšaũkdavusioji (67:64), laukdavusiójiǁláukdavusioji (77:44), šauksiančióji
ǁšaũksiančioji (173:69).
Būdvardžių, skaitvardžių ir įvardžių įvardžiuotinės formos, išskyrus pastoviuoju kirčiu pasižyminčias
dėmtasis (110 iš 120; 207 iš 209) ir dėmtoji (106 iš 119),
gauna ir pastovųjį, ir kilnojamąjį kirtį26. Vieno iš jų vyravimas retas, tačiau dažniau persveria kilnojamasis (a),
o ne pastovusis (b) kirtis (21 ir 22 lent., p. 120 t.), pvz.:
26

VLKK 2011 m. rekomendavo pastovųjį ir kilnojamąjį kirtį įvardžiuotiniams būdvardžiams su priesagomis
-ingas, -a ir -iškas, -a (http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/tartis-ir-kirciavimas/21-kai-kurios-ivardziuot-f).
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a) laimingàsisǁlaimìngasis (159:82; 127:84),
laimingójiǁlaimìngoji (154:87; 125:84),
draugiškójiǁdraũgiškoji (77:44), sąmojingàsisǁsmojingasisǁsąmojìngasis (74:29:16),
vienuoliktàsisǁvienúoliktasis (139:102; 109:
99), dvyliktõsiosǁdvýliktosios (88:33), dvy
liktójiǁdvýliktoji (124:117)27;
b) káimiškojiǁkaimiškóji (140:97; 133:78), devynióliktosiosǁdevynioliktõsios (122:84, jaunimo
kalba), smojingojiǁsąmojingójiǁsąmojìngoji
(56:37:26).
Apskritai galima įžiūrėti tokią įvardžiuotinių ir
kitų išvestinių formų kirčiavimo tendenciją: kuo paprastosios formos kirtis yra toliau nuo žodžio galo, tuo
didesnė tikimybė, kad įvardžiuotinė ar kita išvestinė
forma turės pastovųjį kirtį. Iš visų įvardžiuotinių formų kirčiavimo apklausų rezultatų matyti, kad polinkis
į pastovųjį kirtį yra kiek būdingesnis jaunosios kartos
informantams.
2.3. Į v a r d ž i ų i r s k a i t v a r d ž i ų k i r čiavimo polinkiai
Projektų apklausoms pateikta grupelė šakninio
kirčiavimo įvardžių, kurių kirčiavimas šnekamojoje kalboje įvairuoja, ir keli skaitvardžiai (11 ir 12 lent., p. 104).
Maždaug ketvirtadalis informantų skaitvardį víenas, -à 3
27

Jaunosios kartos kalboje persveria pastovusis kirtis:
dvýliktojiǁdvyliktóji (121:87)
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kirčiuoja pagal 4-ąją kirčiuotę (57 iš 240; 64 iš 240), o
skaitvardžio devýniasdešimt pabrėžia antrąjį dėmenį, t. y.
kirčiuoja devyniasdẽšimt (64 iš 239) (tikėtina, kad taip
pat būtų kirčiuojami ir kiti skaitvardžiai nuo 40 iki 80).
Šakninio kirčiavimo įvardžiai linksta į galūninį kirtį,
tačiau norint nustatyti atskirų žodžių konkrečią kirčiuotę (išskyrus niẽkas 2 → niẽkas 4ǁ2; 170:72; 152:40),
reikia papildomų apklausų (beje, kirčiuotė galėtų būti
ir mišri), todėl toliau duodami tik apklaustų linksnių
rezultatai: vìskam 1 → viskám (112 iš 121; 190 iš 205),
kìtkuo 1 → kitkuõ (228 iš 251; 186 iš 211), kitókiam 1
→ kitokiámǁkitókiam (86:35), kitókie 1 → kitokiẽǁkitókie
(153:86; 153:54), visókiam 1 → visokiámǁvisókiam
(70:49). Pastovusis kirtis geriau išlaikytas visókių 1 →
visókiųǁvisoki (145:97; 100:110).
2.4. Ve i k s m a ž o d ž i ų i r v e i k s mažodžio for mų kirčiavimo
polinkiai
2.4.1. Paprastųjų ir mišriųjų (nelygiaskiemenių) veiksmažodžių kirčiavimas
Vidurinės kartos inteligentų apklausos rezultatai
patvirtino anksčiau (S t u n d ž i a 1995, 121–124; 2013b,
26 t. ir lit.) konstatuotą dėsningumą, daugiausia paremtą
jaunosios kartos kalbos duomenimis, kad grupės dviskiemenių veiksmažodžių šaknies cirkumfleksui būdingas
stiprėjantis ryšys su „minkštąja“, o akūtui – su „kietąja“
asmenuote. Toks polinkis į papildomąją distribuciją
primenantį priegaidžių pasiskirstymą, lemiamą šaknies
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galinio priebalsio (priebalsių) minkštumo ar kietumo,
nustatytas daugiausia remiantis priešdėlinių ir vns.
1-ojo bei 2-jo asmens formų kirčio vieta. Taigi būrelis
paprastųjų ia asmenuotės akūtinių veiksmažodžių, kurių
kirčiuoto skiemens ilgasis branduolys eina ne tiesiai
prieš -ti (pvz., dergti, dergia, dergė), dažniausiai elgiasi
kaip cirkumfleksiniai28, pvz.: čiúopti → čiuõpti (195 iš
242; 173 iš 206), dérgti → degti (195 iš 239; 167 iš 211),
díegti → diẽgti (217 iš 242; 197 iš 211), glbti → glbti
(116 iš 121; 179 iš 208), grbti → grbti (96 iš 119),
kópti ‚lipti‘ → kõpti (175 iš 242; 163 iš 211), suvókti
‚suprasti‘ → suvõkti (198 iš 239; 137 iš 193). Yra ir
tokių minimųjų veiksmažodžių, kuriuos cirkumfleksiškai kirčiuoja ketvirtadalis, trečdalis ar kiek daugiau
informantų, pvz.: dróžtiǁdrõžti (180:62), éngtiǁeñgti
(174:58), ržtiǁržti (180:60), skélbtiǁskebti (148:94);
skróstiǁskrõsti (140:101), vóžtiǁvõžti (158:83)29.
„Kietosios“ a asmenuotės dviskiemeniai tos
pačios morfonologinės sandaros veiksmažodžiai (pvz.,
grūsti, grūda, grūdo) ir o asmenuotės mišriųjų (nelygiaskiemenių) priesagos -oti varianto -soti veiksmažodžių
28

Kirčiuoto ilgojo skiemens branduolys, einantis tiesiai prieš -ti dažniausiai gauna akūtą (žr. S t u n d ž i a 1995,
121 t.), todėl beti, peti, sveti, žeti daugumos kirčiuojami
tvirtapradiškai (toks kirčiavimas jau senokai kodifikuotas).
29
Jaunosios kartos kalboje šiuo atveju cirkumfleksinis kirčiavimas susilygina su akūtiniu, o kai kada – jį
persveria, pvz.: dróžtiǁdrõžti (90:118), ržtiǁržti (111:98),
skróstiǁskrõsti (97:112), vóžtiǁvõžti (75:135).

esamasis laikas (pvz., spokso) rodo polinkį išlaikyti
kodifikuotą šaknies akūtą (a) arba pereiti į akūtinių
klasę (b), pvz.:
a) grsti (113 iš 121), klýsti (113 iš 121), lžti
(112 iš 121), slýsti (112 iš 121; 193 iš 211), sprsti (115
iš 121); lõbtiǁlóbti → lóbti (118 iš 119), tõltiǁtólti → tólti
(121; 206 iš 208);
b) strti → strti (116 iš 121; 162 iš 168), ppso
(pūpsóti, -ójo) → ppso (-óti, -ójo) (189:51), taip pat
spõkso → spókso (108 iš 121; 160 iš 165), vpso →
vpso (119 iš 141; 169 iš 171), žiõpso → žiópso (212 iš
242; 160 iš 171). Kaip matyti iš pavyzdžių, abiejų kartų̃,
ypač jaunosios, atstovų kalboje išvardyti „kietųjų“ asmenuočių veiksmažodžiai elgiasi kaip akūtinės šaknies
dviskiemeniai žodžiai (žr. 13, 14 lent., p. 105–110).
Projektuose anketuota grupelė a asmenuotės
priesagos -ėti mišriųjų (nelygiaskiemenių) veiksmažodžių, kurių didelė dalis bendrinėje kalboje pasižymi
akūtine esamojo laiko šaknimi, o kai kuriems kodifikuota
ir cirkumfleksinė šaknis. Apklausų rezultatai parodė,
kad šaknies cirkumfleksas yra išplitęs, tačiau išskyrus
(dardti) dárdaǁdada (148:215) vidurinės kartos kalboje
nepersveria ir net nepriartėja prie akūto, pvz.: (bambti)
bámbaǁbaba (145:94), (žvangti) žvángaǁžvañga
(149:92), (barškti) bárška (107 iš 121), (čiauškti)
čiáuška (204 iš 242), (tarškti) tárška (190 iš 241)30.
30

Jaunosios kartos kalboje bambti ir žvangti esamojo laiko šaknies cirkumfleksas vyrauja, t. y. būdingas be-
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Kelių traukliosios priesagos -yti mišriųjų veiksmažodžių, bk. kirčiuojamų variantiškai, apklausa parodė,
kad abiejų kartų̃ kalboje vyrauja arba persveria variantai
su akūtine šaknimi: bráižytiǁbraižýti (178:61; 122:89),
gláistytiǁglaistýti (103 iš 117; 192 iš 206), ráižytiǁraižýti
(204 iš 240; 155:56), žr. 14 lent., p. 108 t.
2.4.2. Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas
Projektų apklausomis aiškintasi, kaip realioje
vartosenoje konkuruoja daugiau negu 20 veiksmažodžių
priesaginis ir šakninis kirtis, neretai variantų teisėmis
teikiamas ir bendrinei kalbai. Vienų žodžių priesaginis
kirčiavimas yra įsigalėję ir išstūmęs tradicinį šakninį
kirtį (a), kitų yra vyraujantis ar persveriantis šakninį (b),
trečių – abu tipai pasiskirstę daugmaž po lygiai (c), pvz.:
a) makalúotiǁmàkaluoti → makalúoti (118 iš 119),
kapanótisǁkãpanotis → kapanótis (112 iš 119),
pusryčiáutiǁpùsryčiauti → pusryčiáuti (103 iš
119), strakaliótiǁstrãkalioti → strakalióti (110
iš 119), kãbarotisǁkàbarotis → kabarótis (115
iš 121);
b) bránginti ‚brangiai prašyti, kelti kainą‘ → brangìntiǁbránginti (126:53) 31; niokótiǁniókoti
(158:81), kaitaliótiǁkáitalioti (136:104), samveik 2/3 informantų atsakymų: babaǁbámba (134:77),
žvañgaǁžvánga (136:74). Bet – (čiauškti) čiáuška (175 iš
208), (tarškti) tárška (161 iš 212).
31
Dalis (23) vidurinės kartos atstovų kirčiavo brañginti.

37

protáutiǁsámprotauti (83:38), vaišìntiǁváišinti
(155:87);
c) kaultiǁkáulėti (65:54), núomotiǁnekodifikuotas
nuomóti (132:108; 57:63), sapaliótiǁsãpalioti
(101:90)32, seiltisǁséilėtis (109:132; 55:65),
síelotisǁsielótis (181:181).
Nors polinkis stiprinti kirčio ryšį su priesaga, rodos, vyrauja, tačiau ne tokia reta ir priešinga tendencija,
rodanti, kad realioje vartosenoje kai kurių veiksmažodžių šakninis kirtis yra įsigalėjęs, vyrauja ar persveria bk.
kodifikuotą priesaginį kirtį. Antai šakniniu kirčiu pasižymi priesagos -oti varianto -čioti veiksmažodžiai, turintys
trumpą šaknį, pvz.: dribčióti, -ója, -ójo → drìbčioti, -oja,
-ojo (90 iš 119), taip pat kukčióti → kùkčioti (104 iš
119), šlubčióti → šlùbčioti (99 iš 119), krusčiótiǁkrùsčioti
→ krùsčioti (319 iš 362), mikčióti → mìkčiotiǁmikčióti
(70:49). Variantų šykštáutiǁšýkštauti pasiskirstymas yra
atvirkštinis – šýkštautiǁšykštáuti (149:93)33, o bogìnti
pagal kodifikuotą normą sukirčiavo tik 5 vidurinės
kartos informantai iš 240 (kirčiuota bõginti 167, bóginti
59, bòginti 9). Stipriai laikosi tradicinis šakninis kérpėti
kirtis (106 iš 116), tad kažin ar bk. kodifikacija kerpti/
kérpėti yra vykusi.
Tyrimas parodė, kad priesagos -inti vediniams,
padarytiems iš daugiaskiemenių pamatinių žodžių
32

Dalis (50) vidurinės kartos atstovų kirčiavo sàpalioti.
DŽ1 kodifikuota tik šýkštauti, DŽ2 – šýkštauti ir
šykštáuti, o DŽ3 variantai nežinia kodėl sukeisti vietomis.
33
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su nekirčiuotu kamieno -e-, beveik visi informantai
taiko kirčio vietos kaitą, neseniai kodifikuotą kaip
nepagrindinį variantą, t. y. (nu)asmẽninti : ãsmenį–asmuõ (119), (ap)mokẽstinti : mókestis (112 iš 119; 203
iš 212), skaitmẽninti : skaĩtmenį–skaitmuõ (111 iš 120;
187 iš 210). Dėl akūtinės priegaidžių kaitos pasakytina, kad vienais atvejais ji praktiškai nebūdinga (pvz.:
daũžtelėtiǁdáužtelėti : daũžti → daũžtelėti [113 iš 121;
203 iš 209]; skaĩdrintiǁskáidrinti : skaĩdrų–skaidrùs →
skaĩdrinti (118 iš 121; 205 iš 211), kitais – daugmaž
atitinka kodifikuotą normą, pvz.: kváištelėtiǁkvaĩštelėti :
kvaĩšti (134:108; 112:93), paĩkintiǁpáikinti : paĩkas, -à
(68:173; 104:107), žr. 15 lent., p. 110–114.
2.4.3. Tariamosios nuosakos formų kirčiavimas
Vidurinės kartos informantų apklausomis norėta patikrinti, kiek išplitusi cirkumfleksinė metatonija
tariamosios nuosakos formų šaknyje. Sprendžiant iš
rezultatų nekodifikuotas formas su metatonija vartoja
nuo ketvirtadalio iki trečdalio informantų (18 lent.,
p. 118): gáučiauǁgaũčiau (93:27), gáutųǁgaũtų (81:39),
reikaláutųǁreikalaũtų (93:27), pakélčiauǁpakečiau
(90:30).
2.4.4. Priešdėlinių formų kirčiavimas
Senokai atkreiptas dėmesys, kad ia asmenuotės
veiksmažodžiams, turintiems tvirtagalę šaknį be balsių
kaitos, esamajame laike būdingas kirčio atitraukimas
į priešdėlį (taip kirčiuoja ir dalis vakarų aukštaičių,

žr. L a i g o n a i t ė 1978, 82). Abiejų kart informantų
duomenys rodo tokį kirčiavimą vyraujant arba persveriant kodifikuotą šaknies kirtį (17 lent., p. 117 t.), pvz.:
nùkreipiaǁnukreĩpia (143:97; 132:79), nùpiešiaǁnupiẽšia
(178:63; 161:48), pàpuošiaǁpapuõšia (148:94; 161:49)34,
prìšaukiaǁprišaũkia (127:113; 143:69), sùlenkiaǁsuleñkia
(187:54; 182:26), patempiaǁpartepia (94:25);
sùknarkiaǁsuknakia (100:19). Iš šių formų padarytiems
padalyviams bei esamojo laiko dalyviams kirčio atitraukimas į priešdėlį irgi būdingas, bet nėra toks dažnas,
be to, esti skirtumo tarp veikiamųjų ir neveikiamųjų
dalyvių. Dažnesniu kirčio į priešdėlį atitraukimu pasižymi neveikiamosios rūšies dalyvių formos (plačiau žr.
šiame rinkinyje skelbiamame Vitalijos K a p s ev i č i e n ė s
straipsnyje).
3. S v a r b e s n ė s i š v a d o s
3.1. Jaunosios ir vidurinės kartos informantų
kirčiavimo polinkiai, kitimai yra labai panašūs. Skirtumai nereikšmingi ir susiję daugiausia su kai kuriais
siauros apimties posistemiais. Konservatyvumu kartais
pasižymi tiek jaunoji karta (pavyzdžiui, yra kiek geriau
išlaikiusi pastovųjį daugiaskiemenių įvardžiuotinių
formų kirčiavimą), tiek vidurinė, pavyzdžiui, kai reikia
skirti priegaides (priegaidžių niveliacija su kiekviena
karta, rodos, stiprėja).
34

balsiu.

Priskaičiuoti ir reti atvejai su pailgintu priešdėlio
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3.2. Projektų informantų ãpklausos iš esmės
patvirtina šiuos ankstesniame autoriaus straipsnyje susistemintus šnekamosios kalbos kirčiavimo polinkius: a)
dūrinių 34a, 34b kirčiuočių traukimąsi iš vartosenos ir 3b
bei 3a kirčiuočių įsigalėjimą; b) afiksų, daugiausia darybos formantų, dominacijos stiprėjimą; c) kirčio vietos
kaitos plitimą į vardažodžių ir veiksmažodžių balsinių
priesagų vedinius; d) priešdėlių trauklumo plitimą į ia
asmenuotės veiksmažodžius be dvigarsių kaitos; e) grupės ia asmenuotės akūtinės šaknies veiksmažodžių
perėjimą į cirkumfleksinių klasę, o a bei o asmenuočių cirkumfleksinės šaknies veiksmažodžių perėjimą į
akūtinių klasę.
3.3. Savi dviskiemeniai paprastieji ir galūninės
darybos (i)a bei (i)o linksniuočių daiktavardžiai linksta
į galūninį kirtį, o ė ir i linksniuočių, priešingai, – į šakninį kirtį. Šie polinkiai anksčiau buvo konstatuoti kaip
apskritai būdingi lietuvių kalbai. Kita vertus, pasitaiko
ir priešingos krypties tendencijų, turbūt susijusių su
artimos sandaros ar tos pačios teminės grupės žodžių
tarpusavio sąveikomis.
3.4. Būrelis dviskiemenių svetimžodžių, dažniausiai priklausančių produktyviosioms linksniuotėms, iš
šakninio kirčiavimo pereina į galūninį. Šis polinkis rodo
stiprėjantį jų integravimą į dviskiemenių daiktavardžių
kirčiavimo posistemį.
3.5. Iš priešdėlinių ir sudurtinių vardažodžių
kirčiavimo polinkių minėtina: a) daiktavardžiai su prieš-
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dėliu pa- gauna tiek pastovųjį ar kilnojamąjį priešdėlio,
tiek šaknies kirtį; b) daiktavardžiai su kitais priešdėliais
paprastai linksta į kilnojamąjį ar pastovųjį priešdėlio
kirtį; c) dėl kirčio konkuruojant priešdėliui ir balsinei
priesagai, dažniau „nugali“ daiktavardžio priesaga, o
būdvardžio – priešdėlis; d) sudurtiniai būdvardžiai su
pirmuoju skaitvardiniu dėmeniu linksta į pastovųjį to
dėmens kirtį.
3.6. Apie cirkumfleksinę metatoniją ir antrinių
dvigarsių priegaidę pasakytina tiek: a) cirkumfleksinė
metatonija būdinga priesagų -inys, -ulys, -muo vediniams bei dūrinių 1-ajam dėmeniui ir aplenkia tuos
dūrinius ir priešdėlio be- vedinius, kurių antruoju
dėmeniu/ pamatiniu žodžiu eina dviskiemenis 1-osios
kirčiuotės daiktavardis; b) tariamosios nuosakos formas
didžioji dalis informantų vartoja be metatonijos; c) antriniai mišrieji dvigarsiai, susidarantys dūrinių 1-ajame
dėmenyje, paprastai gauna cirkumfleksą.
3.7. Iš žodžių formų kirčiavimo polinkių minėtini šie: a) moteriškosios giminės (i)o linksniuotės
3-osios kirčiuotės vardažodžių vienaskaitos įnagininkas
ir galūninio kirčio daiktavardžių šauksmininkas dalies
informantų yra kirčiuojamas gale; b) priešpaskutinio
skiemens kirtį turinčių nepriesaginių būdvardžių ir
būdvardiškųjų žodžių vienaskaitos naudininkui būdingas
galūninis (įvardžiuotinių formų – penultimos) kirtis,
o žodžių su kirčiuota priesaga ar tolesniu nuo galo
skiemeniu naudininkas paprastai išlaiko kamieno kirtį;

40

VIDURINĖS KARTOS INTELIGENTŲ
IR JAUNIMO KIRČIAVIMO POLINKIAI

c) daugiaskiemenių veikiamųjų esamojo laiko dalyvių
trumpieji vyriškosios giminės vardininkai linkę išlaikyti
pagrindinės esamojo laiko formos kamieno kirtį, išskyrus gale kirčiuojamas formas, išvestas iš esamojo laiko
veiksmažodžių su kirčiuotomis priesagomis -ẽna, -ìna;
d) kilnojamojo kirčio daugiaskiemeniai neveikiamieji
esamojo laiko dalyviai, įskaitant ir subūdvardėjusius,
linkę pereiti į pastovųjį kirtį; e) įvardžiuotinėms for-

moms, išvestoms iš daugiaskiemenių paprastųjų formų,
būdinga: α) vyraujantis kilnojamasis kirtis (neveikiamieji
esamojo laiko ir visų laikų vyriškosios giminės veikiamieji dalyviai); β) vyraujantis ar dažnesnis pastovusis
kirtis (neveikiamieji būtojo laiko, reikiamybės ir visų
laikų moteriškosios giminės veikiamieji dalyviai); γ) ir
kilnojamasis, ir pastovusis kirtis (būdvardžiai, skaitvardžiai ir įvardžiai).

T E N D E N C I E S I N T H E AC C E N T UAT I O N O F M I D D L E A N D
YO U N G G E N E R AT I O N O F E D U C AT E D L I T H UA N I A N S
SUMMARY. 1. The data used in this article have been obtained from the projects “Accentuation of Middle Gene-

ration of Educated Lithuanians: Tendencies and their Relation to Standard Language Norms” (2014-2016) and
“Characteristic Features of the Accentuation of Youth: Standard Language Norms and Spoken Language Accentuation Tendencies” (2011-2013) financed by the State Commission of the Lithuanian Language (www.vlkk.lt).
2. Informants of the said projects have been taken from all main regions of Lithuania, i.e. Vilnius, Šiauliai, Klaipėda and Kaunas. Questionnaires contained 200-400 words and word forms given in short sentences (~2000 in
total), n = 120-122, 240-242 or 360-362 answers for each word or word form.
3. Accentuation tendencies of middle and young generation of educated Lithuanians are very similar. Differences
seem to be insignificant and mostly related to particular sub-systems.
4. The results of the projects generally confirm the following tendencies in the accentuation of spoken Lithuanian
which were earlier systematized by the author of this article (S t u n d ž i a 2013a, b):
4.1. Replacement of traditional accent paradigms 34a and 34b with the new ones 3b and 3a;
4.2. Strengthening of the dominant role of affixes;
4.3. Spreading of the shift of stress from the base stem to the adjacent syllable in a group of both nominal and
verbal suffixed derivatives;
4.4. Extension of prefix retraction rule to the ia- conjugation verbs with a long circumflex root without apophony;
4.5. Shifting of tone from acute to circumflex in the roots of a group of disyllabic ia- conjugation verbs and,
conversely, from circumflex to acute in a group of disyllabic a- and o- conjugation verbs, which demonstrates
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an ongoing connection between circumflex and soft consonants, on the one hand, and between acute and
hard consonants, on the other.
5. A group of indigenous disyllabic nouns belonging to the productive (i)a- and (i)o- declinations tends towards
end stress while a group of such nouns belonging to ė- and i- declinations tends towards root stress. The tendency towards end stress is characteristic of a group of disyllabic (i)a- and (i)o-declination loanwords as well, which
shows their ongoing integration in the accentuation sub-system of disyllabic nouns.
6. As regards prefixed and compound nouns and adjectives, the following accentuation tendencies are to be
mentioned:
6.1. Variation between mobile and fixed prefix stress among a group of prefixed nouns;
6.2. In cases when a prefix and a suffix compete for stress, as a rule, the suffix wins in the nominal derivation
while the prefix in the adjectival one;
6.3. Compound adjectives with the first numeral component tend towards fixed stress of the said component.
7. The suffixed -inys, -ulys and -muo derivatives as well as the first component of compounds undergo circum
flex metatony while the prefixed be- derivatives and the second component of compounds do not undergo it in
cases when the base word of a derivative or the second component of a compound represent a disyllabic noun
manifesting the 1st accent paradigm.
8. As regards the forms of words, the following accentuation tendencies can be mentioned:
8.1. Polysyllabic passive present tense participles, including adjectivized ones, with a mobile accent paradigm
tend towards fixed stress;
8.2. Pronominal forms derived from polysyllabic simple forms tend to be stressed as follows: a) with a dominant
mobile accent paradigm (passive present tense and active masculine participles of all tenses); b) as a rule, with
a fixed accent paradigm (passive past tense, necessity and active feminine participles of all tenses); c) with
both mobile and fixed accent paradigms (adjectives, numerals, pronouns).
KEYWORDS: accentuation, accentuation tendencies, language of middle-age generation, language of youth, codified
norm, real usage.
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Rūta KAZLAUSKAITĖ
Vilniaus universitetas
ANOTACIJA. Straipsnyje visapusiškai aprašomas kai kuriuos priesagos -ininkas, -ė vedinius apimantis kirčio vietos

kaitos reiškinys – metatonija. Aprašomas tyrimas susidėjo iš trijų etapų. Pirmojo etapo metu peržiūrėtas į septintąjį
Dabartinės lietuvių kalbos žodyno leidimą, Lietuvių kalbos žodyną ir jo papildymų kartoteką, visus išleistus tarmių
žodynus įtrauktų priesagos -ininkas, -ė vedinių kirčiavimas ir sudarytas metatoniją patiriančių daiktavardžių sąrašas.
Per antrąjį etapą įvertinti aktualūs projektų „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“ ir „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis bendrinės
kalbos normomis“ rezultatai: apibrėžtas daiktavardžių amatininkas, apsaugininkas, didmenininkas, mažmenininkas,
visuomenininkas, šilumininkas kirčiavimas. Trečiasis etapas buvo reikalingas išsamesnei informacijai gauti. Siekiant
išsiaiškinti, kaip dėstytojai ir studentai kirčiuoja paplitimo atžvilgiu įvairesnius priesagos -ininkas, -ė vedinius,
Šiaulių universitete atlikta daugiau apklausų: nustatytos ir aptartos daiktavardžių akmenininkas, ateitininkas, išlaidininkas, riešutininkė, povandenininkas, pramonininkas, rinkliavininkas, sakalininkas, skudurininkė, švyturininkas,
valandininkė kirčiavimo kryptys.
Atlikus tyrimą daromos dvi svarbiausios išvados. Priesagos -ininkas, -ė vediniuose kirtį per vieną skiemenį į dešinę
linkstama perkelti tada, kai naujoji kirčio vieta jau esti įtvirtinta kituose tą patį daugiaskiemenį (dviskiemenį)
pamatinį darybos kamieną turinčiuose žodžiuose: įvairiuose dūriniuose, priešdėlio be-, priesagų -inti (-yti),
-iškas, -a, -lis, -lius, -lė, galūnių -is, -ė, -ius vediniuose. 2013 m. bendrinėje kalboje įteisinti variantai su kirčio
vietos kaita (amãtininkas, -ė, didmẽnininkas, -ė ir kt.) sistemiškumo principo nepažeidžia.
ESMINIAI ŽODŽIAI: kirčiavimas, kirčio vietos kaita, metatonija, priesaga -ininkas, -ė, bendrinė kalba, šnekamoji kalba.
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Akcentologijos veikaluose, žinynuose ir vadovėliuose teigiama, kad priesagos -ininkas, -ė vediniai
daiktavardžiai paprastai kirčiuojami atsižvelgiant į pamatinį žodį. Jei jis yra 1 arba 2 kirčiuotės, kirtį gauna
(ir priegaidę perima) vedinio šaknis, o jei 3 arba 4 kirčiuotės, – priesaga -ininkas, -ė, pvz.: kininkas, -ė 1
(: kis 1), btininkas, -ė 1 (: btė 2), darbiniñkas, -ė 2
(: drbas 3), šeiminiñkas, -ė 2 (: šeim 4) (žr., pavyzdžiui:
K a m a n t a u s k a s 1929, 5; B ū t ė n a s 1931, 107; Pa k e r y s 1994, 47–50; S t u n d ž i a 1995, 76; 2009, 117–118;
S k a r d ž i u s 1999 [1936], 367; Va i t k e v i č i ū t ė 1997,
33–34; L a i g o n a i t ė 2002, 56–57; M i k u l ė n i e n ė
2005, 152; BLKKŽ2 55, 83). Daugelyje mokslo darbų
pabrėžiama, kad vedinio priklausomybę nuo pamatinio
žodžio liudijantis kirčiavimo principas šiomis dienomis
taikytinas atsargiai: naujažodžiams, visų pirma asmenų
pavadinimams pagal profesiją, užsiėmimą, pomėgį, darbo
vietą ir pan., linkstama apibendrinti šaknies kirtį, pvz.:
rùtulininkas, -ė (: rutulỹs, rùtulį 3b), ksininkas, -ė (kas,
ksą 4), privtininkas, -ė (: privatùs, -, privtų, -čią 4).
Kalboje aptinkamas dar vienas kai kuriuos priesagos -ininkas, -ė vedinius apimantis reiškinys – metatonija. Nevienskiemeniame pamatiniame darybos kamiene
metatonija pasireiškia kirčio vietos kaita: kirtis vedinyje
pasislenka per vieną skiemenį į dešinę (< –>→<– >)
arba į kairę (<– >→< –>), pvz.: kùbilas → kublius,
mteris → motrius, stùburas → bestubùris, skiauter,
skiaũterę → raudonskiautris; nuvago → núovargis,

prikvašo → prekvaiša (M i k u l ė n i e n ė 2005, 57–69)1;
plg. ddmenos ‘didelis kiekis’ 3b ir didmnininkas, -ė ‘kas
prekiauja didmenomis’. Apie priesagos -ininkas, -ė
vedinių kirčio vietos kaitą mokslo literatūroje plačiau
nekalbama, toks metatonijos atvejis neišskiriamas
kaip savarankiškas, bet pavieniai pavyzdžiai, žinomi
iš gyvosios kalbos ar rašytinių paminklų, yra minimi
ir retkarčiais pakomentuojami: „nei prie tradiciškai
kirčiuojamų žodžių, nei prie įprastų išimčių nepriskirsi
tokio kirčiavimo žodžių: karčimininkas 1 : karčiam 3b,
kublninkas 1 : kùbilas 3b, paslininkas 1 : pasėlỹs 3b,
skudùrninkas 1 : skùduras 3b ir kt.“ (V i d ž i ū n a s
1985, 16); „visúomenių – visúomenininkas, -ė (ne
visuomnininkas, -ė“ (Va i t k e v i č i ū t ė 1997, 34); „vieno kito -ininkas, -ė vedinio, padaryto iš daugiaskiemenio
pamatinio žodžio, kirtis realioje vartosenoje linkstamas
perkelti į gretimą skiemenį, t. y. neretai kirčiuojama
visuomnininkas, -ė“ (S t u n d ž i a 2009, 118, 27 išn.).
Kodifikacijos atžvilgiu yra įdomi tarpukario
kalbininko Viktoro K a m a n t a u s k o nuomonė dėl
1

Kai kuriuose akcentologijos darbuose tik priegaidžių kaita priskiriama metatonijai. Papildomosios distribucijos santykis leidžia įžiūrėti sudėtingesnį – dvejopų kaitų –
morfonologinį reiškinį. Priegaidžių kaita gali pasireikšti tik
vienskiemeniame, o kirčio vietos slinktis – tik daugiaskiemeniame (dviskiemeniame) darybos kamiene: „derivacinio
kamieno struktūra lemia vienos ar kitos alternacijos pasirinkimą to paties darybos tipo žodžiuose, plg. traũką, traukà
(: trukė) ir štrauka (: ištrukė)“ (M i k u l ė n i e n ė 1989, 46).
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daiktavardžių atetininkas (: ateits, teitį 3b) ir įngininkas
(: nagis 1) kirčiavimo. Mokslininkas šių akcentinių
formų bendrinei kalbai neteikė: įtraukė jas į Trumpą
kalbos netaisyklingumų ir barbarizmų žodynėlį ir nurodė tinkamesnius pakaitus ateitiniñkas, nagininkas
(K a m a n t a u s k a s 1928, 11, 27). Vadinasi, bent dalis
visuomenės XX amžiaus pradžioje nepaisė senojo principo kirčiuoti pagal pamatinį žodį.
Iki šiol vis dar sunku pasakyti, kokie daiktavardžiai patiria kirčio vietos kaitą, kaip plačiai kalbamasis
prozodinis reiškinys paplitęs. Situacijai bent iš dalies
atskleisti atliktas tyrimas. Išsikelti tokie darbo uždaviniai: 1. aptarti nevienskiemenį pamatinį darybos kamieną turinčių priesagos -ininkas, -ė vedinių kirčiavimo
polinkius tarmėse ir bendrinėje kalboje, kurią vartoja
studijuojantis jaunimas, vidurinės kartos inteligentai,
dėmesį sutelkiant į kirčio vietos kaitą; 2. apibrėžti
metatoniją patiriančių priesagos -ininkas, -ė vedinių
realiųjų ir įteisintų akcentinių normų santykį, aptarti
kodifikacijos kryptį. Įvairiapusis supratimas apie kalbos
reiškinį leidžia suformuluoti išvadas ir siūlymus dėl
tolesnio kalbos norminimo.
Tyrimo objektas – priesagos -ininkas, -ė ir jos
pakaitų -inykas, -ė ir -(n)inkas, -ė vediniai. Priesaga
-ininkas, -ė yra bendrinės kalbos savastis; šią priesagą
taip pat vartoja žemaičiai ir dalis vakarų aukštaičių
patarmės atstovų. Senesnis, be intarpinio n, variantas –
-inykas, -ė – yra paplitęs rytų ir pietų aukštaičių plote,
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taip pat didelėje vakarų aukštaičių patarmės dalyje (žr.
LKA 3, 128–129 ir 115 žml.). Variantas -(n)inkas, -ė
(resp. -nykas, -ė) vartojamas šnekamojoje kalboje: tiek
tarminėje, tiek netarminėje. Jis susidaro iškritus kirčio
negaunančiam priesagos balsiui i arba visam skiemeniui
ni, t. y. įvykus sinkopei. Taigi, pavyzdžiui, bendrinės
kalbos daiktavardžius kepùrininkas, -ė (: kepùrė 2) ir
vargnininkas, -ė (: vargnai 2) semantiš kai ir funkciškai
atliepia gyvosios kalbos, užfiksuoti Lietuvių kalbos žodyne, kepùrninkas, -ė, kepùrnykas, -ė ir vargnininkas, -ė,
vargninykas, -ė, vargoniniñkas, -ė, vargoninỹkas, -ė, vargninkas, -ė, vargnykas, -ė, vargoniñkas, -ė, var
gonỹkas, -ė (žr. LKŽe).
Tyrimas apėmė keletą etapų. Visų pirma aiškintasi, kurie priesagos -ininkas, -ė (resp. -inykas, -ė ir
-ninkas, -ė) vediniai patiria kirčio vietos kaitą. Kad būtų
galima sudaryti jų sąrašą, peržiūrėtas į Dabartinės lietuvių kalbos žodyną (DLKŽ7) ir į tarmių, šnektų žodynus
(DkšŽ; DrskŽ; DūnŽ; DvŽ; KpŽ; KrtnŽ; KzRŽ; LzŽ;
ŠVŽŽ 1; VdškŽ; ZanŽ; ZtŽ) įtrauktų, Lietuvių kalbos
žodynui ir Lietuvių kalbos atlasui (LKŽe; LKŽPKe; B ū g a
1961 [1924], 283–480; LKA 3) sukauptų daiktavardžių
kirčiavimas. Po to įvertinti aktualūs projektų „Jaunimo
kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir
šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“ (vadovė
prof. dr. Asta Kazlauskienė) ir „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su bendrinės
kalbos normomis“ (vadovas LMA tikrasis narys, prof.
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habil. dr. Bonifacas Stundžia) rezultatai: aptarta, kaip
bendrinės kalbos vartotojai kirčiavo pavyzdžius amatininkas, apsaugininkas, didmenininkas, mažmenininkas,
visuomenininkas, šilumininkas2. Projektų duomenis
nuspręsta papildyti naujais faktais – 2015 m. spalio 26–29
dienomis Šiaulių universitete atlikta daugiau apklausų.
Informantai įkalbėjo po 20 sakinių, kurių kiekviename buvo pavartotas koks nors priesagos -ininkas, -ė
vedinys. Dalis šių vedinių (11) buvo reikšmingi tyrimui:
akmenininkas, ateitininkas, išlaidininkas, riešutininkė,
povandenininkas, pramonininkas, rinkliavininkas, sakalininkas, skudurininkė, švyturininkas, valandininkė.
Informantai galėjo susipažinti su sakiniais iš anksto,
pasiteirauti neaiškaus žodžio reikšmės, suklydę perskaityti sakinį iš naujo – laikytasi tų pačių taisyklių, kaip ir
atliekant apklausas projektų metu.
Tarminę kalbą fiksuojančiuose žodynuose, LKŽe
ir LKŽe papildymų kartotekoje aptikta per 20 priesagos
-ininkas, -ė daiktavardžių su, galima manyti, pasireiškusia kirčio vietos kaita. Dažniausi – šnekamosios kalbos
variantai, turintys -nykas, -ė, -ninkas, -ė. Tikriausiais
pavyzdžiais laikytini adtininkas, -ė, amtininkas, -ė,
atetininkas, -ė, blazgtininkas, -ė, išmslininkas, -ė,
gaištninkas, -ė, krautùvninkas, -ė, kublninkas, -ė,
lagérninkas, -ė, lietùvininkas, -ė, meškérninkas, -ė,
rupžninkas, -ė, sandélninkas, -ė, skarmlninkas, -ė,
2

Darbo principus ir taikytą metodiką žr. Astos K a z l a u s k i e n ė s ir Irenos M a r k i e v i c z (2013) straipsnyje.

skudùrninkas, -ė, šmukùlninkas, -ė, šmugélninkas, -ė ir
valañdininkas – jų pamatinis žodis yra 1 arba 3 kirčiuotės
daiktavardis, t. y. vienaskaitos galininko formoje kirtis
yra pirmajame skiemenyje3.
Kazimieras Būga į rengtą Lietuvių kalbos žodyną
(jame visapusiškai aptarti žodžiai nuo a iki anštkti) šalia adatiniñkas, adatnỹkas, datninkas, adatniñkas įrašė
adtininkas 1 (: deta) ‘adatų pardavėjas’4. Adtininkas yra
žemaitybė (ad·tinįnks), paliudyta Alsėdžiuose (Plungės r.) ir Telšiuose (žr. B ū g a 1961 [1924], 308, 310).
Fonetinis vedinio variantas adtininkas, randamas Dionizo Poškos rankraštiniame žodyne, pateko į LKŽPKe.
Kirčiavimo var iantai amt(i)nykas, -ė ir
amtininkas, -ė 1 (: matas 3b) ‘kas verčiasi amatu’ vy3

Kai kurie vediniai, visų pirma blazgtininkas, -ė,
išmslininkas, -ė ir rupžninkas, -ė, galėtų remtis veiksmažodžiu (blazgtyti, išmslyti, rupžyti), plg., pavyzdžiui,
núomininko, -ės darybos iš núoma ir núomoti galimybę: „kiekvienas iš galimų pamatinių žodžių semantiškai ir formaliai
maždaug vienodai tinka pamatuoti dariniui“ (U r b u t i s
2009, 109–110; plg. S k a r d ž i u s 1996 [1943], 147). Vis
dėlto atsižvelgus į potencialių pamatinių žodžių dažnumą,
jų vartojimo sferos platumą ir ypač opozicijos narių darumo
kriterijų (U r b u t i s 2009, 110, 120), tikėtina, kad pamatinis žodis yra daiktavardis.
4
Rašant straipsnį, pavyzdžių reikšmė imta iš DLKŽ7,
e
LKŽ arba kito, aptariamo, leidinio (pvz., adtininkas – iš
K. Būgos Lietuvių kalbos žodyno). Cituojami tik tie tarmių
ir šnektų žodynų sakiniai, kurie iliustruoja metatoniją
patyrusius daiktavardžius.
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rauja vakariniame lietuvių kalbos plote. Amtinykas, -ė
1 užrašytas Franco Špechto 1920 m. išspausdintuose tarmių tekstuose (žr. LKŽe), kuriuos surinko Antanas Baranauskas, ir Kazlų Rūdos šnektoje: t·tùkas am·tini·kas |
i·‿vadiška· d.rba· næn·ri ǁ (KzRŽ 1 13); amtnykas, -ė
1 – Vilkaviškio r. Geistarų (dabar Didvyžiai) apylinkėse
(žr. LKŽe). Amtininką, -ę 1 vartoja zanavykai, pvz., i‿jz
bùvo· am·tininks | šũč’us ǁ (ZanŽ 1 34), Švėkšnos
(Šilutės r.) ir Skaudvilės šnektų atstovai (žr. LKŽPKe).
Variantai be metatonijos užfiksuoti Žemaitijos šiaurės
rytiniame ir šiaurės vakariniame kampuose ir rytų
Aukštaitijoje: amatniñkas, -ė 2 – varniškių patarmės
šiauriniame pakraštyje (DūnŽ 25), amatniñkas, -ė 2 ir
matninkas, -ė 1 – kretingiškių patarmėje (KrtnŽ 24;
ŠVŽŽ 1 10), matnykas 1 – kupiškėnų, širvintiškių
šnektose (KpŽ 1 28; VdškŽ 10).
Katalikiškos besimokančio jaunimo organizacijos
nario pavadinimas atetininkas, -ė 1 (: ateits, teitį 3b)
kartu su variantu ateitinỹkas, -ė 2 užfiksuotas Zanavykų
šnektos žodyne: bú·davu attininku. organiz·cijæ | bet‿jũ·
negbdavu tp | kai‿pav·sarininku. ǁ (ZanŽ 1 66).
Kirčio vietą galėjo lemti bendraties forma ateti.
Į LKŽe pateko Viekšnių apylinkėse (Mažeikių r.)
paliudytas blazgtininkas, -ė 1 ‘kas daug, negražiai kalba’.
Vedinys padarytas iš daiktavardžio blzgatas 1 ‘burnojimas, gėdijimas, niekinimas’ (LKŽe); plg. skuodiškių
blzgatas 1 ‘pliauškalas’ (ŠVŽŽ 1 67).
Vytauto Vitkausko Šiaurės rytų dūnininkų šnektų
žodyno registre pateiktas vedinys išmslininkas, -ė 1

47

‘prasimanytojas’; jo pamatinis žodis – šiose šnektose vartojama slavybė šmislas 1 ‘prasimanymas’ (DūnŽ 490).
Zanavykai turi daiktavardį gaištninkas, -ė 1 ‘kas
gaišina ką’: gaiš·tnink·s | gaišnam žm·næs ǁ, kurio
daryba turėtų remtis žodžiu gaišats, gašatį 3b ‘gaištis,
gaišimas’ (ZanŽ 1 395).
Į minėtą Vytauto Vitkausko darbą įtrauktas veikėjo pavadinimas krautùvninkas, -ė 1 ‘krautuvės pardavėjas’, ‘krautuvės savininkas’, pvz.: p·tẹ krautộ·n·nka
nũ·bâ·udẹ | bû·k vũõgẹs ǁ (DūnŽ 149). Jo pamatiniu
žodžiu eina krutuvė. Šis be sakinio (registre) įrašytas
daiktavardis kirčiuojamas pagal pirmąją kirčiuotę (DūnŽ
500), tad tenka manyti, kad akcentinė gretybė krautùvė
aprašytoms dūnininkų šnektoms svetima.
Iš Georgo Heinricho Ferdinando Neselmano ir
Frydricho Kuršaičio žodynų, sudarytų XIX a. antrojoje
pusėje, į LKŽ pateko daiktavardis kublnykas 1 ‘kubilius’.
Šių dienų tarminėje kalboje žodis taip pat aptinkamas –
Dieveniškėse užrašytas sakinys Tįna gyvno kublnykas
(DvŽ 1 316). Rytų aukštaičių kupiškėnų patarmėje
kirčiuojama kitaip: kùbilnykas, -ė (KpŽ 2 494).
Šiaurės vakarų žemaičių žodynas teikia daiktavardį
lagérninkas, -ė (: lgeris) 1 ‘kas lageryje buvęs’: *knẹks
bva ẹš lgerẹ, lagệrnnks bva ǁ (ŠVŽŽ 1 362). Žinoma,
šis žodis gali būti ne pasidarytas, o perimtas gatavas. Vis
dėlto tuo sunku patikėti: lenkų kalbos łagiernik žemaičiams vargu ar turėjo įtakos, o tiesiogiai veikusioje rusų
kalboje kirčiuojamas kitas skiemuo: лaгерник.
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Vienas akcentinis modelis būdingas daiktavardžiui
lietùvininkas, -ė, resp. lietùv(i)nykas, -ė 1. „Kirčiavimas
lietùvininkas labai senas, kitaip šis žodis ir nebuvo kirčiuojamas“ (V i d ž i ū n a s 1985, 17). Lietuvių kalbos žodyno medžiaga rodo, kad su priesaga -ininkas, -ė padarytas
lietùvininkas, -ė yra Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto
kalbos faktas. Vedinys paminėtas Frydricho Kuršaičio,
Augusto Leskyno, Antano Juškos ir kitų lietuvių leksikografijos pradininkų darbuose. Jis žinomas ne vien iš
rašytinių šaltinių: gyvosios kalbos pavyzdžių užrašyta
Kudirkos Naumiesčio, Pagėgių, Rusnės ir Gardamo (abu
kaimai Šilutės r.), Klaipėdos ir Nidos apylinkėse. Variantas su priesaga -(i)nykas, -ė, t. y. lietùv(i)nykas, -ė, vartojamas rytinėje lietuvių kalbos ploto dalyje, salose. Reikšme
‘lietuvis, -ė’ jis paliudytas Švenčionyse, Aknystoje (Jekabpilio r.), Kalkūnuose (Daugpilio r., abi vietovės Latvijoje), Apse (Breslaujos r.), Lazūnuose (Vijos r., abi vietovės
Baltarusijoje). Moteriškosios giminės forma lietùvnykės
kupiškėnai ir uteniškiai (Užpalių šnektos atstovai) vadina ir tam tikros rūšies avižas. (Variantų geog rafiją
ir iliustracinius sakinius žr. LKŽe; LKŽPKe; LzŽ 146;
KpŽ 2 667.) Reikšmės sema ‘buvimas svetimoje aplinkoje’ leidžia manyti, kad daiktavardžio lietùvininkas, -ė,
resp. lietùv(i)nykas, -ė daryba turėtų remtis valstybės
pavadinimu Lietuv, Letuvą 3a. Šį žodį pamatiniu laiko
Arvydas V i d ž i ū n a s (1985, 17).
Žemaičiai ‘meškeriotoją’, ‘meškerių dirbėją’ ir ‘viliotoją’ žymi daiktavardžiu meškérninkas, -ė 1 (: mešker,

mškerę 3b). Jis paliudytas Plungės, Alsėdžių, Beržoro,
Platelių (visos vietovės Plungės r.), taip pat Palangos,
Gargždų, Varnių apylinkėse (žr. LKŽe), šnektose į
rytus nuo Pavandenės (Telšių r.): ẹš v·rọ* àtlks û·b
meškê·rn·nkọ i· gl.da* ǁ (DūnŽ 196). 2 kirčiuotės variantas meškerniñkas, -ė vartojamas pietvakarinėje lietuvių
kalbos ploto dalyje: žinomas iš Frydricho Kuršaičio
žodyno, Sudargo šnektos (žr. LKŽe).
Rupžninkas, -ė 1 ‘išdykėlis, pasiutėlis’ yra
patvirtintas žemaičių dūnininkų kalbos faktas: rpũ·žnnka·
tkr t· vak· ǁ. Pamatiniu vedinio žodžiu laikytinas
rùpūžė 1 arba rùpūža 1; dar plg. rupūžnis 2 ‘nenaudėlis,
pasiutėlis’ (minimus pavyzdžius žr. DūnŽ 311).
Pajūrio žemaičiai vartoja daiktavardį sandélninkas, -ė 1 ‘sandėlininkas’. Pavyzdys iš Lenkimų šnektos
įrašytas į LKŽ, o iš kretingiškių tarmės – mna žmogs
sọndénnkọ dệrb ǁ – į Kretingos tarmės žodyną; pamatiniu
žodžiu veikiausiai eina šiose vietose vartojamas sndėlius
1 (žr. LKŽe; KrtnŽ 355). Patalpos pavadinimas yra apiblukusios darybos, vargu ar besiejamas su veiksmažodžiu
dėti, todėl taikantis prie bendrinės kalbos nekirčiuotos
pozicijos ė galėjo likti nesudvibalsintas.
Šiaurės žemaičiai ir jų kaimynai aukštaičiai
iš vakarų pusės skarmalų rinkėjui, supirkinėtojui ar
pardavėjui pavadinti turi daiktavardį skarmlninkas, -ė
(: skamalas 3b), škarmlnykas, -ė (: škamalas 3b).
Pirmąjį vedinį iliustruojančių sakinių (iš viso 4) užrašyta Klaipėdos rajone, Endriejave (žr. LKŽPKe).
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Fonetinis variantas škarmlnykas užfiksuotas prie Šiaulių
esančiame Bridų kaime (žr. LKA 3 129).
Skudùrninku, -e 1, resp. skudùrnyku, -e 1,
skudunyku, -e 1 (viename kitame žodyne pateikiami ir
variantai skùdur(i)ninkas, -ė 1, skuduriniñkas, -ė 2) vadinamas skudurų supirkinėtojas arba nuskuręs, nudriskęs,
apiplyšęs žmogus, paukštis, koks nors daiktas. Kalbamasis daiktavardis senas, aptinkamas Frydricho Kuršaičio,
Augusto Šleicherio, Janio Ryterio, Makso Nydermano,
dirbusio su bendraautoriais, leksikografijos darbuose
(žr. LKŽe). Bene labiausiai jis paplitęs Lietuvos pietvakariuose: užfiksuotas pietų aukštaičių, vakarų aukštaičių
kauniškių, pietų žemaičių raseiniškių patarmėse. LKŽe ir
LKŽPKe nukreipia į šias vietoves: Leipalingis, Rudamina,
Kučiūnai (visi miesteliai Lazdijų r.), Punskas (Lenkija),
Marijampolė, Daukšiai (Marijampolės r.), Tilžė–Ragainė, Skaudvilė. Skudùrninkas, -ė yra įtrauktas į Zanavykų
šnektos žodyną, pvz., no·‿t·k’u skudúrninku atvaž’úodavu
| ž·du ǁ, o skudùrnykas, -ė ar skudunykas, -ė – į Kazlų
Rūdos šnektos žodyną: atvaž’úo[s] skudúrni·kas | vis[s]
sæns dr·panas reks atidúot ǁ, Daukšių krašto žodyną,
pvz., Kugi asi štei apsireñgęs, ka koks skudrnykas ǁ,
Druskininkų tarmės žodyną: ar a(š) skudu.n’i·kas | ar
priims’ù skùdurus ǁ (ZanŽ 3 95; KzRŽ 2 243; DkšŽ
128; DrskŽ 333). Pamatiniu žodžiu eina skùduras 3b
arba skudurỹs 3b ‘audinio gabalas, skiautė, skarulys’.
Vakarinėje lietuvių kalbos ploto dalyje reikšmėmis ‘kontrabandininkas’, ‘kas verčiasi slapta prekyba,
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spekuliacija, machinacijomis’ vartojami daiktavardžiai
šmukùlninkas, -ė, smukùlninkas, -ė ir šmugélninkas, -ė;
Plungėje užrašytas ir pagal pamatinį žodį kirčiuojamas
šmùkulninkas, -ė. Darybos pamatas – germanizmas
šmùgelis ir jo perdirbiniai šmùkulis, smùkulis (plačiau
žr. K a b a š i n s k a i t ė 1998, 24), visi įvardijantys kontrabandą, kontrabandines prekes. Aptariamieji vediniai
užfiksuoti Adalberto Becenbergerio, Ernsto Frenkelio,
Aleksandro Teodoro Kuršaičio, Makso Nydermano
raštuose, Antano Baranausko surinktuose Švėkšnos
šnektos tekstuose, paliudyti įvairiose Klaipėdos r. vietovėse (Judrėnai, Endriejavas, Veiviržėnai, Gargždai,
Priekulė), Kalnalio (Kretingos r.), Skuodo, Žemaičių
Kalvarijos (Plungės r.) apylinkėse (žr. LKŽe). Keletas
šmukùlninką, -ę iliustruojančių sakinių pateikta Kretingos tarmės žodyne, pvz., prọbeže gīvènộntis žmûonis
bamžni vs šmọkninkâ ǁ (KrtnŽ 424). Variantas su
kita priesaga, šmugélnykas, -ė, užfiksuotas rytų aukštaičių kupiškėnų plote: ‘mu·su. p.tras* | d.deli.[s]
šmug.l’ni.kas ǁ (KpŽ 4 123). Galima pridurti, kad
vedinių atitikmenys lenkų kalboje – kitokio pavidalo:
szmugler, smuglerka.
Į Šiaurės rytų dūnininkų žodyną įtrauktas valañdininkas 1 (: valand 3b) ‘valandų rodyklė’ išsiskiria tuo,
kad reiškia ne asmenį, o daiktą: valñ.dnnks rúodi·s
trs | ž·dnk mn ǁ (DūnŽ 423). Kirčiavimą galėjo veikti
kitų laikrodžio rodyklių: minùtninko ir sekùndninko,
pavadinimai (žr. DūnŽ 201, 318).
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Aptartų vedinių sąrašas veikiausiai būtų ilgesnis,
jei būtų aiškus daiktavardžių baudžiuninkas, -ė,
dešitininkas, -ė pamatinis žodis ir jei žinotume,
kokiais keliais atėjo potérnykas, -ė, raškžnykas, -ė,
makrninkas, -ė – juos pasiskolinome gatavus ar pasidarėme.
Žodžių dar ybos specialistai mano, kad
baudžiuninkas, -ė, baudžiunykas, -ė (senesnė forma
*baudžiav(i)ninkas, -ė, resp. baudžiav(i)nykas, -ė) turi
išplėstinę priesagą -(i)auninkas, -ė, kurios dalis priklausė pamatinio veiksmažodžio baudžiuti, baudživo
priesagai, plg. keliauninkas, -ė ← keliavo, keliauti +
-(i)nykas, -ė, -(i)ninkas, -ė (A m b r a z a s 1993, 145;
P a k e r y s 1994, 144). Jei aiškinimas tikras, kirčio vieta vedinyje nepasikeičia. Bet gali būti, kad pamatinis
žodis yra daiktavardis baũdžiava 1 ar baudžiav 3b (žr.
K a m a n t a u s k a s 1929, 5, 20; B ū t ė n a s 1931, 107;
S k a r d ž i u s 1996 [1943], 149) – tokiu atveju reikia
kalbėti apie metatoniją.
Peržiūrėjus žodynus matyti, kad daiktavardis
baudžiuninkas, -ė ‘baudžiavinis valstietis’, visada kirčiuojamas trečiajame nuo galo skiemenyje, antepenultimoje. Žemaičiai vartoja formą baudžiuninkas, -ė,
aukštaičiai – baudžiunykas, -ė. Netoli Skuodo užrašytas sakinys ẹ čè, ska, ka b žmš baudâunnkus <...>,
tn nùs b sọdègns (ŠVŽŽ 1 52), kauniškių patarmės
Zietelos šnektoje – pražid’ė svo žmo’nė’m, | kai
baudž’un’i.kai b’t, pnšč’ina ǁ (ZtŽ 78), kupiškėnų
patarmėje – apẹ. tr[s] šitus m.tu. baž’n·čei | kš

čæ j. st.ta. | p’rẹ. baudžǽuni.kais ǁ (KpŽ 1 162),
širvintiškių patarmės Vidiškių šnektoje – b.vα viŋgr.
va* ir‿švæñtupis* m.dži.s (~ medžiais) isad.nta / čin.i
bu.uniku (~ baudžiunykų) lαikαs ǁ (VdškŽ 90).
LKŽe duoda pavyzdžių iš vakarų ir pietų aukštaičių ploto: Daukšių (Marijampolės r.), Veliuonos (Jurbarko r.),
Krosnos (Lazdijų r.) ir Simno (Alytaus r.) apylinkių. Į
LKŽPKe pateko sakinys iš pietų aukštaičiams priklausančios Punsko šnektos.
Klausimų kelia ir vedinys dešitininkas, -ė. Lietuvių kalbos gramatikoje nurodoma, kad šis daiktavardis
padarytas iš kiekinio skaitvardžio, taigi iš dšimt (LKG 1,
342), Antanas P a k e r y s (1994, 50) mano, kad pamatinis žodis – kelintinis skaitvardis dešitas, - 4, o Pranas
S k a r d ž i u s (1999 [1935], 90), aptardamas Mikalojaus
Daukšos dešimtinỹkas, pateikia daiktavardį dešimts,
dšimtį 3b. Pastarasis aiškinimas liudytų kirčio vietos
slinktį vedinyje.
Į LKŽ e įtraukto dešitininkas kirčiavimas
žinomas iš Jurgio Šlapelio žodynų, taip kirčiuojama ir
įvairiose tarmėse. Dešitininkas, -ė, turintis reikšmes
‘vyresnysis grupės darbininkas’, ‘seniūno padėjėjas’,
paliudytas vakariniame Lietuvos pakraštyje – vartojamas
Sedoje, Plateliuose (žr. LKŽPKe), Kretingos, Skuodo
apylinkėse: ns bva padets dešmtẹnnkọ ǁ (KrtnŽ 73),
*lâuninkâ bva, dešmtnnks pàsku bva pavadnệms ǁ
(ŠVŽŽ 1 115), zanavykų šnektoje: až‿buvũ deštininku
užd·tas ǁ (ZanŽ 1 264). Variantas dešit(i)nykas, -ė
‘seniūno padėjėjas’ užfiksuotas kupiškėnų patarmėje:
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až buva k.imɔ. deši’tini.ku (KpŽ 1 374); dar žr.
LKŽPKe pavyzdį iš Pandėlio. Kirčiavimą galėjo veikti sinonimiškai vartojami skoliniai destnykas, destkininkas,
desiñtininkas, -ė (žr. LKŽe).
Į lietuvių kalbą iš slavų kalbų pateko daiktavardžiai
pteriai 1 ‘atmintinai kalbamos tam tikros maldos’
ir rškažis 1 (rškažė) ‘lengvas gyvenimas, gerovė,
prabanga’, iš vokiečių kalbos – daiktavardis mkaras,
mkaras 1 ‘didelė lazda, kurią laiko kontrabandininkų
vadovas’. Šiais skoliniais, galimas daiktas, grindžiama
ypatybės turėtojų asmenų pavadinimų potérninkas, -ė
1 ‘maldingas žmogus’, raškžninkas, -ė 1 ‘kas prabangiai gyvena’, makrninkas, -ė 1 ‘kontrabandos nešėjas’
daryba, tada vediniuose konstatuojama kirčio vietos
slinktis. Bet aptariami priesagos -ninkas, -ė vediniai
gali būti kirčiuojami ir pagal pamatinį žodį, jei juo eina
tokie būdvardžiai kaip raškžnas, - 4, raškažnùs, - 4
‘prabangus; kuris išdykauja, linksmas’ ar veiksmažodis
raškžytis ‘lepintis, mėgautis’. Kita vertus, makrninko, -ės kirčio vietą galėjo lemti tos pačios fonetinės sudėties ir itin panašios semantikos savasis žodis makras
2 ‘rimbas, pliektuvas, lazda mušti’.
Vis dėlto labiau tikėtina, kad lietuviai perėmė jau
pasidarytus asmenų pavadinimus. Tokio pavidalo iš baltarusių kalbos atėjo, pavyzdžiui, daiktavardis karčém(i)ninkas, -ė (корчéмник; Būga 1961 [1925], 771), kurį
galėtume laikyti vediniu iš kačema 1 (resp. karčem,
kačemą 3b) ir pripažinti jame įvykusią metatoniją. Iš
žodynuose užrašytų pavyzdžių galima spręsti, kad tiek
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karčém(i)ninkas, -ė, tiek potérninkas, -ė, raškžninkas, -ė,
makrninkas, -ė kirčiuojami pagal vieną modelį; įvairuoja
tik tarminių metaforinių augalų pavadinimų poternykas,
raškažnykas kirčio vieta.
Potérninkas, -ė ir potérnykas, -ė paliudytas vakarinėje ir šiaurinėje Lietuvos dalyje. Pirmoji gretybė
vartojama šiaurės žemaičių Grūšlaukio (Kretingos r.),
Žemaičių Kalvarijos (Plungės r.), vakarų aukštaičių
kauniškių Griškabūdžio (Šakių r.) šnektose, antrąją
turi vakarų aukštaičiai šiauliškiai ir rytų aukštaičių panevėžiškiai, kupiškėnai: Gruzdžių (Šiaulių r.) ir Grūžių
(Pasvalio r.), Salamiesčio (Kupiškio r.) šnektos (žr. LKŽe;
ZanŽ 2 458; KpŽ 3 302).
Raškžninkas, -ė užrašytas Veiviržėnų (Klaipėdos r.) apylinkėse, raškžnyką, -ę vartoja kupiškėnai (žr.
LKŽe; KpŽ 3 430).
Makrninką, -ę vartoja šiaurės žemaičiai. Žemaičių Kalvarijoje daiktavardis žymi ‘sukčių, maklerį’,
kretingiškių patarmėje – ‘matininką’: kẹtjê nuorej
makrnnka paprktẹ | ka‿gersnẹ žmẹ gâutọ ǁ (KrtnTŽ 225).
Taigi priesagos -ininkas, -ė vediniai su kirčio
vietos kaita labiausiai paplitę vakarinėje lietuvių kalbos
ploto dalyje5. Iš rytinių patarmių kiek daugiau tokių
5

Ten pat nuosekliau vartojami ir kirčio vietos kaitą patiriantys priesagos -iškas, -a būdvardžiai, pvz.: asmniškas, -a,
daktãriškas, -a, vasãriškas, -a (Girdenis 1986; Kazlauskaitė 2012, 62–63).
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pavyzdžių užfiksuota kupiškėnų patarmėje – turbūt dėl
to, kad iš kupiškėnų šnektų leksikografai yra sukaupę
gausiau žodžių.
Aptart priesagos -ininkas, -ė daiktavardžiai kirčiavimu nesiskiria nuo tą patį darybos kamieną turinčių
priešdėlio be-, priesagų -inti (-yti), -iškas, -a, -lis, -lius,
-lė, galūnių -is, -ė, -ius vedinių ir dūrinių. Į LKŽe įtraukti
šie pavyzdžiai su kirčio vietos kaita: beamãtis, -ė ‘kas
nemoka amato, juodadarbis’, bepotris, -ė ‘kas poterių
nekalba, bedievis’; adãtyti ‘adyti’, blazgãtyti ‘negražiai
kalbėti, pliaukšti, keikti’ (DLKŽe pažyma šnek.), išmslyti
‘išgalvoti, prasimanyti’, raškãžytis ‘lepintis, mėgautis’,
rupžinti (rupžyti) menk. ‘keikti, vadinti rupūže’, apskarmãlinti (apsiskarmãlyti) ‘suplyšusiais drabužiais
apsirengti’; šmukùliškas, -a ‘slapta atgabentas, kontrabandinis’; skudulis ‘skuduras’, ‘suplyšęs drabužis’, ‘iš
skudurų išaustas takas’; ‘skudurius’, skudulius ‘skudurius’, skudulė šnek. ‘brezentu dengtas sunkvežimis ar
lengvoji mašina’, ‘antrinių žaliavų supirkimo punktas,
skudurynas’; kublius ‘kubilų dirbėjas; kubilų pardavėjas’, lietùvis, -ė ‘lietuvių tautos žmogus’, psn. ‘aukštaitis’,
menk. skarmãlius, -ė ‘kas dėvi nuplyšusius, nuskurusius
drabužius, driskius’, menk. ‘suplyšėlis’ (apie drabužį),
‘skarmalų supirkinėtojas, skudurininkas’, skudùrius, -ė
‘skarmalius, nuskurėlis, driskius’, ‘skudurininkas’,
menk. ‘kas perdėtai rūpinasi drabužiais’; meškérkotis
ir meškekotis ‘ilga rykštė, prie kurios pririšamas valas
su vąšeliu žuvims gaudyti’, ilgapotris, -ė ‘kas ilgai poteriauja, kalba poterius; plepys’, rupžpentis, -ė menk.

‘nenaudėlis, bjaurybė’, skarmaliaus, driskiaus sinonimai
skudùrneša ir skudùrlinkas. Didžioji dalis jų išreiškia kalbėtojo emocinį santykį su pavadinamuoju dalyku, vertinimą, yra pasyvios vartosenos žodžiai (turi nuorodą žr.).
Keletas labiau paplitusių ir neutralesnių aptartųjų priesagos -ininkas, -ė vedinių pateko į DLKŽ: amatiniñkas, -ė 2, kráutuvininkas, -ė 1 ir krautùvininkas, -ė 1,
lietùvininkai 1 ‘etninė vakarinių lietuvių grupė – senieji Mažosios (Prūsų) Lietuvos ir Klaipėdos krašto
gyventojai’ (ir lietùvininkas, -ė ‘tos grupės žmogus’),
sándėlininkas, -ė 1 ‘sandėlio tvarkytojas, prižiūrėtojas’,
skuduriniñkas, -ė 2 ir skùdurininkas, -ė 1, valandi
niñkas, -ė 2 ‘valandinį atlyginimą gaunantis darbuotojas’, ‘laikrodžio valandų rodyklė’, baudžiuninkas, -ė 1,
dešitininkas, -ė 1 ‘dešimties asmenų vyresnysis’, istor.
‘seniūno padėjėjas’ (DLKŽ7 11, 332, 366, 674, 709,
905, 75, 117). Kaip matyti, bendrinėje kalboje juos
rekomenduojama kirčiuoti pagal pamatinį žodį; tik
vienu kitu atveju laikomasi tradicijų (lietùvininkas, -ė,
baudžiuninkas, -ė, dešitininkas, -ė) ar, atsižvelgus į
šių laikų kirčiavimo polinkius, siūlomas šalutinis 1 kirčiuotės skùdurininko, -ės variantas6.
Norint sėkmingai norminti bendrinę kalbą, būtina sukaupti sisteminių realios vartosenos duomenų.
Finansuojant Valstybinei lietuvių kalbos komisijai,
6

Žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m.
gruodžio 4 d. rekomendaciją Nr. 8 (k-5). 2013 m. spalio 3 d.
protokoliniu nutarimu Nr. PN-13 (k-5.2) kirčiavimo variantai sukeisti vietomis: pirmuoju tapo skùdurininkas, -ė 1.
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2011–2013 m. ir 2014–2015 m. atlikti du kompleksiniai kirčiavimo tyrimai: Jaunimo kirčiavimo polinkiai:
bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo
tendencijos ir Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo
polinkiai ir jų santykis su dabartinės kalbos normomis.
Jų tikslas – nustatyti, kurį variantą: kodifikuotą ar
nekodifikuotą, o iš dviejų kodifikuotų – pagrindinį ar
šalutinį – linkusi rinktis visuomenė, kalbėdama viešai.
Pirmojo tyrimo metu apklaustas penkiuose Lietuvos
universitetuose (Vilniaus, Lietuvos edukologijos, Vytauto Didžiojo, Klaipėdos, Šiaulių) studijuojantis jaunimas,
antrojo – vidurinės kartos (25–55 metų) inteligentai,
dirbantys švietimo srityje ir gyvenantys Vilniuje, Marijampolėje, Klaipėdoje, Šiauliuose.
Apklausoms atrinkti šie priesagos -ininkas, -ė
vediniai: amatiniñkas 2 (: ãmatas 3b), apsauginiñkas 2 /
ãpsaugininkas 1 (: apsaugà, ãpsaugą 3b), ddmenininkas 1
(: ddmenos 3b), mãžmenininkas (: mãžmenos 3b; vedinys
palyginti retas, jis neįtrauktas į DLKŽ7), visúomenininkas
1 (: visúomenė 1), šiluminiñkas 2 (: šilumà, šlumą 3b).
Vienintelis apsaugininkas, besiremiantis 3b kirčiuotės
daiktavardžiu, nuo 2003 m. bendrinėje kalboje galimas
kirčiuoti dvejopai: ir priesagoje, ir šaknyje; amatiniñko,
šiluminiñko ir visúomenininko kirčio vietą lemia pamatinis žodis, o prekiautojus žymintys ddmenininkas ir
mãžmenininkas turi apibendrintą šaknies kirtį.
Studentai įkalbėjo tokius sakinius: Jis ne amatininkas, bet žemdirbys; Dirbu apsaugininku parduotuvėje;
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Jis buvo visuomenininkas ir poetas (I etapas) ir Prekes
didmenininkai supirko; Tik su mažmenininkais jau susitarė
(4 etapas). Kirčiavimo rezultatai7 tokie:
• amatiniñkas – 9 pavyzdžiai (4,3 proc. visų
pavyzdžių), amãtininkas – 197 (93,4 proc.),
ãmatininkas – 5 (2,4 proc.);
• apsaugininkù ir (nesilaikant priešpaskutinio
skiemens taisyklės) apsauginiñku – atitinkamai 91 ir 90 pavyzdžių (43,3 ir 42,9 proc.),
apsauginnku – 26 pavyzdžiai (12,4 proc.),
apsaugninku – 2 (1 proc.), apsáugininku – 1
(0,5 proc.); priešdėlio kirčiavimo atvejų nebuvo (t. y. niekas nesirinko 2003 m. pasiūlyto
šalutinio varianto ãpsaugininku);
• visúomenininkas – 39 pavyzdžiai (18,8 proc.),
visuomẽnininkas – 168 (81,2 proc.);
• ddmenininkai – 51 pavyzdys (24,5 proc.),
didmẽnininkai – 155 (74,5 proc.), didme
niniñkai – 2 (1 proc.);
• mãžmenininkais – 32 pavyzdžiai (15,5 proc.),
mažmẽnininkais – 169 (82 proc.); mažme
niniñkais – 5 (2,4 proc.).
Vedinių amatininkas, didmenininkas, mažmenininkas, visuomenininkas metatonija jaunimo kalboje
7

Atmesti abiejų grupių informantų blogai ištarti ir
(arba) duomenų suvestinėse projektų darbuotojų klaidingai pažymėti pavyzdžiai apsauginnku, visuoménininkas,
visuomènininkas, vsuomenininkas, vsuomenininkas, did
ménininkai, didmènininkai, màžmenininkais.
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akivaizdi: kirtis iš dviskiemenio darybos kamieno
pirmojo skiemens į gretimą skiemenį iš dešinės perkeliamas daugumoje pavyzdžių (74,5–93,4 proc.). Bet
kirtis tvirtai laikosi priesagoje: tariama apsauginiñkas,
apsauginnkas (98,6 proc.), kai pirmasis skiemuo yra
priešdėlinis. (Išsamiau apie priesagos -ininkas, -ė vedinių
kirčiavimą žr. Rūtos K a z l a u s k a i t ė s (2013, 45–46,
52) straipsnyje.)
VLKK protokoliniu nutarimu Nr. PN-13 (k-5.2)
Dėl 2003 m. gruodžio 4 d. rekomendacijos Nr. 8 (k-5)
„Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“
pakeitimo ir papildymo, priimtu 2013 m. spalio 3 dieną,
įteisinti kirčio poslinkį liudijantys šalutiniai variantai
amãtininkas, -ė, visuomẽnininkas, -ė ir didmẽnininkas, -ė.
Vidurinės kartos inteligentams buvo pateikti 4
sakiniai: Geras amatininkas viską geba; Jis yra visuomenininkas ir poetas; Namą šilumininkai tvarko (1 etapas)
ir Su didmenininkais sutarė (3 etapas). Vediniai sukirčiuoti taip:
• amatiniñkas – 10 pavyzdžių (8,3 proc. visų
pavyzdžių), amãtininkas – 105 (84,7 proc.),
ãmatininkas – 6 (5 proc.);
• visúomenininkas – 11 pavyzdžių (9,2 proc.),
visuomẽnininkas – 109 (90,8 proc.);
• šiluminiñkai – 39 pavyzdžiai (16,1 proc.),
šlumininkai – 139 (57,5 proc.), šilùmininkai –
50 (20,7 proc.); šilumninkai – 14 (5,8 proc.);
• ddmenininkais – 4 pavyzdžiai (3,4 proc.),
didmẽnininkais – 115 (96,6 proc.).

Vyresni informantai dažniau negu studentai pirmenybę teikė pavyzdžiams su kirčio vietos kaita. Variantus visuomẽnininkas ir didmẽnininkas rinkosi 90,8 proc.
ir 96,6 proc. vidurinės kartos, taip pat 81,2 proc. ir
74,5 proc. jaunimo atstovų. Studentai kiek labiau palaikė tik variantą amãtininkas: atitinkamai 84,7 proc. ir
93,4 proc. pavyzdžių.
Vidurinės kartos inteligentų buvo prašoma sukirčiuoti ir į studentų apklausas neįtrauktą daiktavardį
šilumininkas. Apklausų duomenys rodo, kad kodifikuotos normos (šiluminiñkas) laikosi tik šeštadalis, arba
16,1 proc., informantų. Daugiau negu pusė informantų,
57,5 proc., šį daiktavardį kirčiavo pirmajame skiemenyje – šlumininkai, o penktadalis, 20,7 proc., rinkosi
variantą su metatonija – šilùmininkai. Kodifikuojant
kirčiavimą, svarstytinas šalutinio varianto šlumininkas
teikimas.
Siekiant išsiaiškinti, kaip kirčiuojami kiti priesagos -ininkas, -ė vediniai, apklausta 60 Šiaulių universitetui atstovaujančių informantų. 50 studentų ir
10 dėstytojų į diktofoną įkalbėjo sakinius su tyrimui
svarbiais daiktavardžiais akmenininkas (: akmuõ, kmenį
3b) ‘akmenkalys, akmentašys’, ateitininkas ‘organizacijos
Ateitis narys’, išlaidininkas (: šlaidos 1) ‘kas išlaidus,
netaupus’, povandenininkas ‘kas plaukia, plaukioja, dirba
po vandeniu’ (darybos pamatas neaiškus, sietina su junginiu po vandeniu (žr. Urbutis 2009, 106–107); veikėjo
pavadinimas atitinka rusų kalbos подводник), pramo-
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nininkas (: prmonė 1) ‘pramonės įmonės savininkas’,
riešutininkė (: rešutas 3a) ‘riešutautoja’, rinkliavininkas
(: riñkliava 1) ‘rinkliavų rinkėjas’, sakalininkas (: skalas 3b) istor. ‘medžioklinių sakalų augintojas, jų prižiūrėtojas’, skudurininkė ‘skudurų supirkinėtoja’, švyturininkas (: švyturỹs, švỹturį 3b) ‘švyturio prižiūrėtojas,
signalininkas’, valandininkė (: valand 3b) ‘valandinį
atlyginimą gaunanti darbuotoja’. Apklausai ieškota vartojimo ir stiliaus atžvilgiu kuo įvairesnių daiktavardžių: ir
dažnų termininių, ir riboto paplitimo, neoficialios vartosenos asmenų pavadinimų. Vieni jų įtraukti į DLKŽ7
(pvandenininkas 1, prmonininkas 1, riñkliavininkas 1,
sakaliniñkas 2, skuduriniñkė 2 ir skùdurininkė 1, švỹ
turininkas 1, šlaidininkas 1, valandiniñkė 2), kiti aptinkami tik LKŽ ar tarmių žodynuose (akmeniniñkas 2 ir
kmenininkas 1; atetininkas 1 ir ateitinỹkas 28), trečiai
grupei priskirtinas potencinis naujadaras riešutininkė (plg. LKŽe užfiksuotus grỹbininkas, -ė ‘grybautojas’,
úogininkas, -ė ‘uogautojas; uogų pardavinėtojas, uogų
mėgėjas’). Matyti, kad bendrinei kalbai teikiamų
vedinių, kurie remiasi 3b kirčiuotės daiktavardžiais,
kirčiavimas skiriasi: sakalininkas ir valandininkė turi
kirtį priesagoje, švyturininkas – šaknyje, o skudurininkę
leidžiama kirčiuoti abejaip.
Informantams apklausti buvo sudaryti tokie sakiniai: Skulptorius akmenininkas gludina granitą; Stu8

Šis žodis dažnas: interneto paieškos įrankis Google
vien formos ateitininkai rezultatų pateikia 39 300.
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dentė priklauso ateitininkų sąjungai; Vyras – ne išlaidininkas, prasigyvens; Mažoji riešutininkė lazdyną purto;
Darbininkai povandenininkai dirba trijų metrų gylyje;
Pramonininkai susitelkė į asociaciją; Iš rinkliavininko
kvito negavau; Dvaro sakalus prižiūri sakalininkas Jonas;
Rankioja atliekas kaip kokia skudurininkė; Švyturį įžiebs
švyturininkas; Jai moka už valandas, ji valandininkė. Kirčiavimo rezultatus rodo lentelė; variantų su metatonija
skaičiai – trečioje skiltyje.
Kaip matyti, dauguma tirtųjų priesagos -ininkas, -ė vedinių: 8 iš 11, patiria kirčio vietos kaitą.
Variantai su metatonija vyravo įkalbant riešutininkę ir
akmenininką (75 ir 63,3 proc. visų pavyzdžių), beveik
pusė tokių variantų pasirinkta kirčiuojant povandenininką, rinkliavininką, ateitininką (40–45 proc.). Pirmųjų
trijų vedinių kirčio vietos poslinkį neabejotinai palaiko
to paties pamatinio kamieno vediniai: riešùtmedis;
akmẽnis, -ė, akménligė; bevandẽnis, -ė, vandẽnis, -ė,
vandéntiekis, gėlavandẽnis, -ė ir pan.
Kitų sąrašo daiktavardžių variantus su kirčio
vietos kaita galima laikyti atsitiktiniais: skudùrininkė
kirčiavo 5 informantai (8,3 proc. visų pavyzdžių),
išladininkas – 4 (6,7 proc.), saklininkas – 2 (3,3 proc.).
Taip kirčiavo studentai; išimtis – vieno dėstytojo pavartotas išladininkas.
Pasitaikė keletas variantų, turinčių kirtį pirmajame priesagos skiemenyje (antepenultimoje): povandenninkai – 5 pavyzdžiai (8,3 proc.), akmenninkas – 2
(3,3 proc.), rinkliavninkas –1 (1,7 proc.). Kirčio vietą,
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L e n t e l ė. Vedinių akmenininkas, ateitininkas, išlaidininkas, riešutininkė, povandenininkas, rinkliavininkas, sakalininkas, skudurininkė, valandininkė, pramonininkas, švyturininkas kirčiavimas
kmenininkas
13 (21,7 %)
stud.
dėst.
9 (18 %) 4 (40 %)
teitininkų
4 (6,6 proc.)
stud.
dėst.
3 (6 %)
1 (10 %)
šlaidininkas
12 (20 proc.)
stud.
dėst.
9 (18 %) 3 (30 %)
pvandenininkai
6 (10 proc.)
stud.
dėst.
4 (8 %)
2 (20 %)
rešutininkė
15 (25 proc.)
stud.
dėst.
13 (26 %) 2 (20 %)
riñkliavininko
33 (55 proc.)
stud.
dėst.
26 (52 %) 7 (70 %)
skalininkas
53 (88,3 proc.)
stud.
dėst.
44 (88 %) 9 (90 %)

stud.
34 (68 %)
stud.
21 (42 %)
stud.
3 (6 %)

atetininkų
27 (45 proc.)
išladininkas
4 (6,7 proc.)

povandnininkai
24 (40 proc.)

stud.
18 (36 %)
stud.
37 (74 %)
stud.
21 (42 %)
stud.
2 (4 %)

akmẽnininkas
38 (63,3 %)

riešùtininkė
45 (75 proc.)
rinklivininko
24 (40 proc.)
saklininkas
2 (3,3 proc.)

dėst.
4 (40 %)

akmenninkas
2 (3,3 %)
stud.
dėst.
2 (4 %)
–

dėst.
6 (60 %)
dėst.
1 (10 %)
dėst.
6 (60 %)
dėst.
8 (80 %)
dėst.
3 (30 %)
dėst.
–

povandenninkai
5 (8,3 proc.)
stud.
dėst.
5 (10 %)
–

rinkliavninko
1 (1,7 proc.)
stud.
dėst.
1 (2 %)
–

akmeniniñkas
7 (11,7 %)
stud.
dėst.
5 (10 %) 2 (20 %)
ateitiniñkų
29 (48,3 proc.)
stud.
dėst.
26 (52 %) 3 (30 %)
išlaidiniñkas
44 (73,3 proc.)
stud.
dėst.
38 (76 %) 6 (60 %)
povandeniniñkai
25 (41,7 proc.)
stud.
dėst.
23 (46 %) 2 (20 %)

rinkliaviniñko
2 (3,3 proc.)
stud.
dėst.
2 (4 %)
–
sakaliniñkas
5 (8,3 proc.)
stud.
dėst.
4 (8 %) 1 (10 %)
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Lentelės tęsinys
skùdurininkė
45 (75 proc.)
stud.
dėst.
37 (74 %) 8 (80 %)
vlandininkė
13 (21,7 proc.)
stud.
dėst.
12 (24 %) 1 (10 %)
prmonininkai
60 (100 proc.)
švỹturininkas
60 (100 proc.)

stud.
5 (10 %)

skudùrininkė
5 (8,3 proc.)

matyt, nulėmė priesagos -inis, -ė vediniai povan
dennis, -ė, akmennis, -ė, rinkliavnis, -ė.
Visi informantai vienodai, pagal 1 kirčiuotę, t. y.
taip, kaip reikalauja bendrinės kalbos taisyklės, kirčiavo
prmonininką ir švỹturininką. Antrojo daiktavardžio kirčiavimo norma yra kitusi: DLKŽ3 šalia švỹturininkas, -ė 1
įrašytas pamatinio žodžio kirčiavimo nulemtas, taigi senoviškesnis, variantas švyturiniñkas, -ė 2. Jis dar anksčiau
buvo vienintelis norminis (žr., pvz., Š l a p e l i s 1940, 522).
Aptariant žodžio pradžioje (šaknyje, priešdėlyje
po-) ir priesagoje kirčiuojamų variantų santykį, pasakytina, kad vyraujantys riñkliavininkas, valandiniñkė (33 ir
47; arba 55 ir 78,3 proc. pavyzdžių) palaiko bendrinės
kalbos normą. Pagal pamatinį žodį linkstama kirčiuoti

dėst.
–

skuduriniñkė
10 (16,7 proc.)
stud.
dėst.
8 (16 %) 2 (20 %)
valandiniñkė
47 (78,3 proc.)
stud.
dėst.
38 (76 %) 9 (90 %)

ir į DLKŽ7 neįtrauktą ateitiniñką. Kitais atvejais nuo
normos nukrypstama.
Daiktavardžiai išlaidininkas, povandenininkas
dažniausiai kirčiuojami priesagoje: išlaidiniñkas – 44
pavyzdžiai (73,3 proc.), povandeniniñkai – 25 pavyzdžiai (41,7 proc.). Kodifikuotoji norma rekomenduoja
kirčiuoti pirmąjį skiemenį.
Žvelgiant į kirčiavimo rezultatus, galima pasakyti, kad 1 kirčiuotės variantas skùdurininkas, -ė
2013 m. pagrįstai tapo pagrindiniu bendrinės kalbos
variantu: skùdurininkę palaikė 45 informantai (75 proc.),
skuduriniñkę – tik 10 (16,7 proc.). Daiktavardį saka
liniñkas, 2 kirčiuotės žodį, reikėtų teikti kirčiuoti ir pagal
1 kirčiuotę, pirmajame skiemenyje: plg. skalininkas –
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53, sakaliniñkas – 5 pavyzdžiai (88,3 ir 8,3 proc.). Pirmajame skiemenyje beveik dukart dažniau kirčiuotas
ir akmenininkas: kmenininkas – 13 atvejų (21,7 proc.),
akmeniniñkas – 7 (11,7 proc.), o daiktavardis riešutininkė apskritai negavo priesagos kirčio. Taigi priesagos
-ininkas, -ė vediniams išties linkstama apibendrinti
šaknies kirtį.
Tyrimas apibendrintinas tokiais svarbiausiais
teiginiais.
1. Įvairiuose tarminę kalbą fiksuojančiuose
žodynuose rasta per 20 priesagos -ininkas, -ė
vedinių daiktavardžių, kurių nevienskiemeniame darybos kamiene pasireiškia metatonija – kirčio vietos slinktis per vieną skiemenį į
dešinę. Daugiausia taip kirčiuojamų pavyzdžių
užrašyta vakariniame lietuvių kalbos plote:
Mažojoje Lietuvoje ir Klaipėdos krašte, žemaičių tarmėje, vakarų aukštaičių kauniškių
šnektose. Iš rytinės dalies kiek didesniu pavyzdžių skaičiumi išsiskiria kupiškėnų patarmė.
2. Kirčio vieta priesagos -ininkas, -ė vediniuose
pasikeičia ne visada, kalboje vartojami ir variantai su kirčiuotu pradiniu kamieno skiemeniu
ir (arba) priesaga.
3. Kirčio vietos kaita įprasčiausia tiems vedi-

niams, kurių pamatinis žodis yra paprastasis
arba apiblukusios darybos priešdėlio, priesagos
vedinys.
4. Atlikti kirčiavimo tyrimai parodė, kad kalbamasis reiškinys gyvas ir bendrinėje kalboje. Ir studijuojantis jaunimas, ir vidurinės
kartos inteligentai aktyviai palaiko variantus
amãtininkas, didmẽnininkas, mažmẽnininkas,
visuomẽnininkas; taip kirčiuojami pavyzdžiai
sudarė 74,5–96,6 proc. visų pavyzdžių.
5. Šiaulių universiteto studentai ir dėstytojai
paliudijo akcentinių variantų akmẽnininkas,
atetininkas, riešùtininkė, povandẽnininkas,
rinkliãvininkas gyvumą. Šie variantai sudarė
daugiau kaip trečdalį visų pavyzdžių – nuo 40
iki 75 proc.
6. Tyrimų rezultatai suponuoja mintį, kad kirtį
į gretimą skiemenį priesagos -ininkas, -ė vediniuose linkstama perkelti tada, kai naujoji
kirčio vieta jau įtvirtinta kituose tą patį pamatinį darybos kamieną turinčiuose žodžiuose.
Kirčiavimas amãtininkas, -ė, akmẽnininkas, -ė ir
t. t. sistemiškumo principo, kurio ypač paisoma kodifikuojant bendrinę kalbą, nepažeidžia.
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M E T A T O N Y I N D E R I VA T I V E S W I T H T H E S U F F I X - i n i n k a s / - ė
SUMMARY. The article deals with one type of metatony characterised by the accent shift to the right by one

syllable taking place in noun derivatives with the suffix -ininkas/ -ė that have non-monosyllabic base stem, e.g.
ddmenos ‘wholesale’ 3b and didmẽnininkas/ -ė ‘wholesaler’. In spoken standard language as well as dialects the
suffixes -inykas/ -ė and -(n)inkas/ -ė as variants of the suffix -ininkas/ -ė are more frequently used.
The research aimed at investigating which derivatives undergo accent shift – different dictionaries were studied and
a list of such derivatives was produced. Afterwards, the relevant findings of the projects “Characteristic Features
of the Accentuation of Youth: Standard Language Norms and Spoken Language Accentuation Tendencies” and
“Accentuation of Middle Generation of Educated Lithuanians: Tendencies and their Relation to Standard Language
Norms” were assessed: the standard language users’ accentuation of nouns amatininkas ‘craftsman’, apsaugininkas
‘security guard’, didmenininkas ‘wholesaler’, mažmenininkas ‘retailer’, visuomenininkas ‘public figure’, šilumininkas
‘heat system specialist’ was discussed. Finally, the data of these projects were supplemented by new facts after
more surveys were carried out in Šiauliai University. Records were made of 60 informants reading out sentences
with nouns akmenininkas ‘stonecutter’, ateitininkas ‘member of the Ateitis organisation’, išlaidininkas ‘spendthrift’,
riešutininkė ‘nut gatherer’, povandenininkas ‘submariner’, pramonininkas ‘industrialist’, rinkliavininkas ‘fee collector’,
sakalininkas ‘falconer’, skudurininkė ‘ragpicker’, švyturininkas ‘lighthouse supervisor’, valandininkė ‘timeworker’.
Dictionaries of dialects and subdialects provide around 20 noun derivatives with the suffix -ininkas/ -ė undergoing
the change of accent. Most of them do not belong to the field of general lexis: these are dialecticisms, professional words, terms. The metatony under analysis is more frequently manifested in the western part of Lithuania.
Nouns used in standard Lithuanian usually denote people according to their occupation, the work done, its manner
etc. Well-known nouns most frequently (e.g. didmẽnininkas 74.5–96.6 percent of all cases) undergo metatony. In
2013 codification established amãtininkas/ -ė, didmẽnininkas/ -ė, visuomẽnininkas/ -ė as secondary accentuation
variants (the primary variants are amatiniñkas/ -ė, dìdmenininkas/ -ė, visúomenininkas/ -ė).
Nouns that are less frequent and less known as well as potential neologisms are accentuated differently. The
accent shift to the adjacent syllable tends to occur when more words with the same derivational stem function in
the language, cf. povandẽnininkas ‘submariner’ (40 percent of all cases; póvandenininkas as the standard language
norm) and bevandẽnis, -ė ‘the one that is waterless’, vandéntiekis ‘water supply system’, vandẽnis, -ė ‘the one that
lives or grows in/by the water’; šilùmininkas (20.7 percent of all cases) and šilùmvežis ‘locomotive’.
KEYWORDS: accentuation, alternation of place of stress, metatony, suffix -ininkas / -ė, standard Lithuanian, spoken
Lithuanian.
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KAI KURIŲ PRIEŠDĖLINIŲ
VEIKSMAŽODŽIŲ KIRČIAVIMO TENDENCIJOS VIDURINĖS KARTOS INTELIGENTŲ IR JAUNIMO KALBOJE
Vitalija KAPSEVIČIENĖ
Vilniaus universitetas
ANOTACIJA. Aptariami projekto „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su bendrinės

kalbos kirčiavimo normomis“ duomenys. Jau anksčiau pastebėta tendencija paprastųjų ia kamieno tvirtagalės
šaknies (be balsių kaitos) veiksmažodžių esamojo laiko 3-ąjį asmenį (ir kai kurias išvestines formas) kirčiuoti ne
pagal bendrinės kalbos normą, t. y. teikti pirmenybę ne šaknies, o priešdėlio kirčiui. Tai patvirtino projekto „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“ duomenys.
Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, kokia tokių veiksmažodžių kirčiavimo tendencija vidurinės kartos inteligentų
kalboje. Lyginami abiejų projektų duomenys.
ESMINIAI ŽODŽIAI: kirčiavimas, priešdėlinis veiksmažodis, esamasis laikas, priegaidė, kirčio vieta, priešdėlinis dalyvis, priešdėlinis padalyvis.

Naudojantis projekto „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su bendrinės
kalbos normomis“ duomenimis, straipsnyje aptariamas
plintantis polinkis kirčiuoti ne veiksmažodžio šaknį, o
priešdėlį, nesilaikant kodifikuotos normos. Šis polinkis
būdingas ia kamieno paprastųjų veiksmažodžių esamojo
laiko 3-ojo asmens ir kai kurioms išvestinėms formoms
(dalyviams, padalyviams) su nekintamu tvirtagalės
šaknies vokalizmu, pvz., pašaukia, pašaukiamas, pašaukiantis, pašaukiant. Tokia tendencija kalbininkų paste-

bėta jau senokai (žr.: B ū t ė n a s 1931, 174; L a i g o n a i t ė
1978, 82; V i t k a u s k a s 1990, 16; Pa k e r y s 2002, 60,
111–112). Ją patvirtino ankstesnio projekto „Jaunimo
kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“ (2011–2013;
vadovė Asta K a z l a u s k i e n ė ) duomenys, parodę, kad
polinkis gauti ne šaknies, o priešdėlio kirtį ypač būdingas
3-ojo asmens formoms. Vis dėlto kirčiuojant išvestines
tirtųjų priešdėlinių veiksmažodžių formas daugėja jaunosios kartos informantų, pasirenkančių norminį, t. y.

KAI KURIŲ PRIEŠDĖLINIŲ VEIKSMAŽODŽIŲ KIRČIAVIMO TENDENCIJOS VIDURINĖS KARTOS INTELIGENTŲ IR JAUNIMO KALBOJE

šaknies, kirčiavimą, o veikiamosios rūšies esamojo laiko
dalyvių norminis kirčiavimas net vyrauja. Apibendrinus
jaunosios kartos projekte tirtųjų formų kirčiavimo rezultatus išryškėjo apylygis atvejų su šaknies ir priešdėlio
kirčiu santykis (plačiau žr. K a p s ev i č i e n ė 2013).
Projekte „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo
polinkiai ir jų santykis su bendrinės kalbos normomis“
tikrinta 16 minėto tipo veiksmažodžių – čiupti, gebti,
gležti, kreĩpti, knakti, leñkti, piẽšti, puõšti, reñgti, suñkti,
šaũkti, šiẽpti, tekti, tepti, tuõkti, vepti – priešdėlinių
formų kirčio vieta1.
Analizuojant surinktus duomenis siekta atsakyti
į 3 klausimus:
1. Kiek dažnas vidurinės kartos informantų rinkimasis kirčiuoti ne šaknį, o priešdėlį?
2. Ar kirčio vietos rinkimasis susijęs su skiemens
pagrindu (dvigarsiu, kai tvirtagalė priegaidė
aiškiai girdima, ir ilguoju balsiu, kurio priegaides neretai linkstama niveliuoti)?
3. Ar vidurinės kartos projekto duomenys sutampa su jaunosios kartos projekto duomenimis?
Jei ne, tai kas ir kiek skiriasi?
Pirmiausia aptariami 3-ojo asmens, o toliau –
išvestinių formų kirčiavimo rezultatai. Priešdėlinės
3-ojo asmens formos vidurinės kartos apklausoje buvo
tikrinamos teikiant 14 veiksmažodžių (iš jų jaunosios
1

Ne visų veiksmažodžių tikrintų formų skaičius vienodas, tai geriausia matyti iš 5 lentelės duomenų.
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1 l e n t e l ė. Esamojo laiko 3-jo asmens formų kirčiavimas
Kirčiavimo variantų santykis %
Vidurinė
Jaunoji
karta
karta
prišaũkia – prìšaukia 47:53
32:68
nukreĩpia – nùkreipia 40:60
37:63
papuõšia – pàpuošia* 39:61
23:77
sutekia – sùtelkia
29:71
36:64
nupiẽšia – nùpiešia
26:74
23:77
sučiupia – sùčiulpia
24:76
18:82
suleñkia – sùlenkia
22:78
13:87
suknakia – sùknarkia 16:84
neknakia – nèknarkia
17:83
Vidurkis
30:70
25:75
sutuõkia – sùtuokia
48:52
pasigležia –
31:69
pasìglemžia**
pagebia – pàgerbia
28:72
įreñgia – rengia***
26:74
partepia – patempia 22:78
suvepia – sùverpia
14:86
Vidurkis
28:72
Bendrasis vidurkis
29:71
25:75
Pavyzdžiai

* Be to, užfiksuota 4 kartus kirčiavus pãpuošia. Tokie atvejai,
kai ilginamas priešdėlio balsis, skaičiuojami drauge su norminio tarimo (neilginant) atvejais. Taip daroma ir nagrinėjant
kitus veiksmažodžius.
** Dar 11 kartų užfiksuota kirčiavus pasiglémžia.
** Dar 24 kartus užfiksuota kirčiavus įréngia.
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kartos projekte – 8). Abiejų projektų duomenys rodo,
kad kirčiuoti 3-ojo asmens formų priešdėlį yra linkę
daugelis informantų (žr. 1 lentelę).
Vidurinės kartos informantų norminis (šaknies)
kirčiavimas svyruoja nuo 14% iki 48%, o nenorminis
(priešdėlio) – nuo 52% iki 86%. Panašūs ir jaunosios
kartos projekto rezultatai (atitinkamai norminis – nuo
13% iki 37%, o nenorminis – nuo 63% iki 87%). Vis
dėlto vidurinė karta rinkdamasi kirčio vietą svyravo
kiek daugiau (vidurinės kartos skirtumas tarp didžiausio
ir mažiausio procentinio santykio – 34%, o jaunosios
kartos – 24%).
Didžiausia skirtumą tarp tų pačių leksemų kirčiavimo lyginant vidurinės ir jaunosios kartos duomenis
galima įžvelgti veiksmažodžių prišaukti ir papuošti statistikoje. Būtent norminių variantų papuõšia, prišaũkia vidurinės kartos kirčiuota atitinkamai 16% ir 15% daugiau
negu jaunosios. Jaunosios kartos norminiai variantai
ryškesniu skirtumu užfiksuoti tik vieno veiksmažodžio –
sutekia užfiksuota 7% daugiau nei vidurinės kartos.
Gana panašiai abi kartos kirčiavo kitus veiksmažodžius:
neknakia tik 1% jaunosios kartos daugiau nei vidurinės suknakia, kitų leksemų norminių ir nenorminių
variantų santykis keletu (nuo 3 iki 9) procentų didesnis
vidurinės kartos informantų nei jaunosios.
Apskritai tas pačias 8 leksemas vidurinė karta
kirčiavo kiek geresniu santykiu normos atžvilgiu 30:70%
(jaunosios kartos buvo 25:75%). Taigi šiek tiek, t. y.
5%, taisyklingiau kirčiavo vidurinės kartos informantai.

Vidurinės kartos taisyklingiausiai (48%) kirčiuojamas veiksmažodis yra sutuõkia, netaisyklingiausiai –
sùverpia (net 86%). Jaunosios kartos taisyklingumo
„rekordas“ buvo 11% mažesnis – taisyklingiausiai (37%)
buvo kirčiuojamas veiksmažodis nukreĩpia, o netaisyklingumo – beveik toks pat kaip vidurinės kartos, t. y.
netaisyklingiausiai kirčiuota sùlenkia (net 87%). Taigi
leksemos skirtingos, o rezultatai gana panašūs.
Susumavus (14) veiksmažodžių 3-ojo asmens
kirčiavimo rezultatus, paaiškėjo, kad vidurinė karta priešdėlines aptariamąsias formas kirčiuoja tik 4% taisyklingiau nei jaunoji, t. y. norminių ir nenorminių variantų
santykis yra 29:71% (jaunosios kartos buvo atitinkamai
25:75%). Taigi tik šiek tiek daugiau nei ketvirtadalis
vidurinės kartos informantų kirčiuoja pagal normą.
Toliau aptariami neveikiamųjų dalyvių kirčiavimo duomenys (žr. 2 lentelę).
Kaip vidurinė karta kirčiuoja neveikiamuosius
esamojo laiko dalyvius, buvo tikrinta teikiant 10 veiksmažodžių formas. Jaunosios kartos projekte kirčiuota
5 veiksmažodžių dalyviai, iš jų – 4 tie patys kaip ir vidurinės kartos. Tad iš viso patikrinta 11 veiksmažodžių
tokių dalyvių kirčiavimas.
Vidurinės kartos informantų kirčiavimo svyravimas gana ryškus (amplitudė 45%): norminė kirčio vieta
svyravo nuo 18% iki 63%, o nenorminė – nuo 37% iki
82%. Jaunosios kartos projekto rezultatai svyravo daug
mažiau (17%): norminiai – nuo 40% iki 57%, o nenorminiai – nuo 43% iki 60%.
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2 l e n t e l ė. Neveikiamųjų esamojo laiko dalyvių
kirčiavimas
Pavyzdžiai
sutuõkiamos – sùtuokiamos
išpuõšiamas – ìšpuošiamas
sušaũkiamas – sùšaukiamas
sutekiamos – sùtelkiamos
pagebiamas – pàgerbiamas
nupiẽšiamas - nùpiešiamas
išsuñkiamos – ìšsunkiamos
sučiupiamas – sùčiulpiamas
sureñgiamos – sùrengiamos*
suvepiamos – sùverpiamos
nukreĩpiamą – nùkreipiamą
nukreĩpiamas – nùkreipiamas
Vidurkis

Kirčiavimo variantų
santykis %
Vidurinė Jaunoji
karta
karta
63:37
61:39
57:43
50:50
46:54
44:56
44:56
38:62
34:66
52:48
31:69
29:71
22:78
18:82
51:49
40:60
39:61
48:52

* Dar 12 kartų užfiksuota kirčiavus suréngiamos.

Žvelgiant į atskirus neveikiamuosius esamojo
laiko dalyvius matyti, kad norminis vidurinės kartos
informantų kirčiavimas vyrauja tik dviem atvejais:
sutuõkiamos (63%) ir išpuõšiamas (61%). Dar vieno
dalyvio (sušaukiamas) rezultatas buvo lygus (50:50%),
likusiųjų septynių vyravo nenorminė kirčio vieta (nuo
12% iki 44%). Dažniausiai nenorminė kirčio vieta už-
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fiksuota dalyvio, padaryto iš veiksmažodžio suverpti –
sùverpiamos (82%).
Taigi, vidurinė karta gerokai svyruoja kirčiuodama neveikiamuosius esamojo laiko dalyvius ir rezultatai
normos atžvilgiu yra 9% prastesni už jaunosios kartos
kirčiavimo rezultatus.
Padalyvių kirčiavimo rezultatai pateikiami 3 lentelėje.
Padalyviai vidurinės kartos informantams buvo
teikti 7, o jaunoji karta kirčiavo – 5 (3 iš jų tuos pačius
3 l e n t e l ė. Esamojo laiko padalyvių kirčiavimas
Pavyzdžiai
išpuõšiant – ìšpuošiant
pakreĩpiant – pàkreipiant
sutekiant – sùtelkiant
Vidurkis
pašiẽpiant – pàšiepiant
sutuõkiant –sùtuokiant
išpiẽšiant – ìšpiešiant
sureñgiant – sùrengiant*
suvepiant – sùverpiant
sušaũkiant– sùšaukiant
Vidurkis
Bendrasis vidurkis

Kirčiavimo variantų
santykis %
Vidurinė
Jaunoji
karta
karta
44:56
47:53
47:53
62:38
43:57
52:48
45:55
54:46
63:37
45:55
42:58
29:71
12:88
44:56
37:63
40:60
49:51**

* Dar 14 kartų užfiksuota kirčiavus suréngiant.
** Patikslinti duomenys.
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kaip vidurinė karta), tad drauge sudėjus patikrintas 9
veiksmažodžių esamojo laiko padalyvių kirčiavimas.
Vidurinė karta padalyvius kirčiavo vos taisyklingiau nei neveikiamuosius esamojo laiko dalyvius
(40% palyginti su 39%), tačiau nepersvėrė norminio
kirčiavimo naudai. Jaunosios kartos apklausose tokių
padalyvių norminis kirčiavimas buvo dažnesnis (9%)
nei vidurinės kartos ir tik vieno procento pritrūko iki
pusiausvyros. Vidurinės kartos svyravimas renkantis
norminį ar nenorminį kirčiavimo variantą gana ryškus.
Norminė kirčio vieta svyruoja nuo 12% iki 63%, o
nenorminė – nuo 37% iki 88%. Jaunosios kartos svyravimas buvo nedidelis: norminis kirčiavimas svyravo nuo
42% iki 62%, nenorminis – nuo 38% iki 58%.
Vidurinė karta tik veiksmažodžio pašiepti padalyvį dažniau kirčiavo pagal normą – pašiẽpiant (63%),
o jaunosios kartos du padalyviai buvo „normos pusėje“:
pakreĩpiant (62%) ir sutekiant (52%). Vidurinės kartos
informantų apklausose nenorminė kirčio vieta būdingiausia padalyviui sùverpiant (88%). Beje, labai panašus
rezultatas buvo ir šios leksemos neveikiamojo esamojo
laiko dalyvio sùverpiamos (82%).
Suskaičiavus vidurinės kartos veikiamųjų esamojo laiko dalyvių kirčiavimo rezultatus paaiškėjo norminio
kirčiavimo persvara (žr. 4 lentelę).
Vidurinės kartos informantams buvo teiktos
penkios keturių veiksmažodžių veikiamųjų dalyvių formos, o jaunoji karta kirčiavo – dešimt formų, padarytų

4 l e n t e l ė. Veikiamųjų esamojo laiko dalyvių kirčiavimas
Pavyzdžiai
išpuõšiantis – ìšpuošiantis
išpuõšianti – ìšpuošianti
sutekiantis – sùtelkiantis
sutekianti – sùtelkianti
sutekiančios – sùtelkiančios
iškreĩpiantis – ìškreipiantis
iškreĩpianti – ìškreipianti
prišaũkiantis – prìšaukiantis
prišaũkianti – prìšaukianti
Vidurkis
nupiẽšiantis – nùpiešiantis
nupiẽšianti – nùpiešianti
Bendrasis vidurkis

Kirčiavimo variantų
santykis %
Vidurinė Jaunoji
karta
karta
67:33
82:18
77:23
72:28
62:38
70:30
37:63
72:28
56:44
72:28
66:34
53:47
68:32
58:42
74:26
70:30
58:42
71:29

iš penkių veiksmažodžių (4 iš jų buvo tie patys kaip
vidurinės kartos).
Vidurinė karta veikiamuosius esamojo laiko dalyvius kirčiavo teigiamu santykiu kodifikuotos normos
atžvilgiu, t. y. 58% atvejų jiems buvo būdingas šaknies
kirtis (jaunosios kartos pagal normą kirčiuota 71% dalyvių formų). Išsiskyrė veiksmažodžio sutekti mot. g.
dalyvio dgs. vardininko forma sutelkiančios (jos šaknį
kirčiavo tik 37% informantų, nors vienaskaitos vardi-
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ninko forma sutelkianti taip kirčiuota 62% informantų;
plg. 3 a. sutekia – tik 29%) ir veiksmažodžio išpuõšti
vyr. g. dalyvio vns. vardininko forma išpuošiantis, kurios šaknį kirčiavo net 82% informantų. Jaunoji karta
visus be išimčių dalyvius dažniau kirčiavo pagal normą,
ir čia išsiskyrė paskutinio veiksmažodžio mot. g. vns.
vardininko forma išpuošianti, 77% atsakymų gavusi
šaknies kirtį. Taigi daugiausia abiejų kartų informantų
laikydamiesi kodifikuotos taisyklės kirčiavo esamojo
laiko veikiamąjį dalyvį išpuõšiantis, -i.
Vidurinės kartos informantų kirčiavimo svyravimas ryškus: norminė kirčio vieta – nuo 37% iki 82%
(45% skirtumas), o jaunosios kartos svyruota daugiau
nei keturis kartus mažiau (11%) – nuo 66% iki 77%.
Sumuojant visų aptartųjų formų (3-ojo asmens,
neveikiamųjų dalyvių, padalyvių ir veikiamųjų dalyvių)
kirčiavimą matyti, kad vidurinė karta, 3-ąjį asmenį kirčiavusi daugiausia ne pagal kodifikuotą normą (norminis
šaknies kirtis būdingas tik 29% atsakymų), nedideliais
žingsneliais rezultatus „gerino“ norminio kirčiavimo
link (neveikiamieji dalyviai – 39%, padalyviai – 41%,
veikiamieji dalyviai – 58%), tačiau normos persvara, kad
ir nedidelė (16%), pasiekta tik kirčiuojant veikiamuosius
dalyvius. Vis dėlto bendroji visų formų statistika nenorminio kirčiavimo pusėje (žr. 4 lentelės gale).
Jaunosios kartos informantai irgi teikė pirmenybę
3-ojo asmens formos priešdėlio kirčiui (šaknis kirčiuota
tik 25% atvejų), tačiau kitų formų kirčiavimas krypo
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kodifikuotos normos pusėn (neveikiamieji dalyviai –
48%, padalyviai – 49%, veikiamieji dalyviai – 71%):
kaip matyti, ir neveikiamųjų dalyvių, ir padalyvių
kirčiavimo variantai rinktasi apylygiai, o veikiamųjų
dalyvių kodifikuoto varianto persvara yra gana ryški.
Visų formų kirčiavimo rezultatų vidurkis rodo norminių
ir nenorminių kirčiavimo variantų pusiausvyrą jaunosios
kartos kalboje.
Iš 5-osios lentelės duomenų galima palyginti
atvejus, kai tvirtagalė šaknies priegaidė lengvai (pvz.,
šaukti) ir nelengvai (pvz., puošti) skiriama. Veiksmažodžio puošti įvairių priešdėlinių formų vidurinės ir
jaunosios kartos suvestinės santykiniai procentiniai
duomenys labai panašūs – atitinkamai 57:43 ir 54:46.
Veiksmažodžio šaukti duomenys abiejų projektų dar
labiau vienodesni – atitinkamai 50:50 ir 51:49. Labai
nedidelį skirtumą rodo veiksmažodžių kreipti, telkti
abiejų projektų duomenų lyginimas. Taigi, kad kirčio
vietos rinkimasis nepriklauso nuo tvirtagalės priegaidės
suvokimo lengvumo/ sunkumo, rodo abiejų projektų
duomenys.
Veiksmažodžių suvestines lyginant galima pastebėti, kad kai tik nėra tikrintos veikiamųjų dalyvių
formos, tada vidurinės kartos informantų rezultatai
ryškiai svyra nenorminio kirčiavimo pusėn, pvz., veiksmažodžio suverpti net visų (3) tirtųjų formų – sùverpia
(86%), sùverpiamos (82%), sùverpiant (88%) – kirtis,
galima sakyti, nesvyruodamas renkasi priešdėlį. Vienintelio veiksmažodžio tuokti ir be veikiamojo dalyvio
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5 l e n t e l ė. Visų veiksmažodžių įvairių priešdėlinių
formų kirčiavimo suvestinė
Kirčiavimo variantų
Eilės
santykis %
Pavyzdžiai
Vidurinė Jaunoji
nr.
karta
karta
1 nukreĩpia – nùkreipia
40:60
37:63
nukreĩpiamą – nùkreipiamą
51:49
nukreĩpiamas – nùkreipiamas
40:60
pakreĩpiant – pàkreipiant
47:53
62:38
iškreĩpiantis – ìškreipiantis
72:28
iškreĩpianti – ìškreipianti
56:44
72:28
Vidurkis
48:52
56:44
2 papuõšia – pàpuošia
39:61
23:77
išpuõšiant – ìšpuošiant
44:56
47:53
išpuõšiamas – ìšpuošiamas
61:39
57:43
išpuõšiantis – ìšpuošiantis
82:18
67:33
išpuõšianti – ìšpuošianti
77:23
Vidurkis
57:43
54:46
3 prišaũkia – prìšaukia
32:68
47:53
sušaũkiamas – sùšaukiamas
46:54
50:50
sušaũkiant – sùšaukiant
44:56
prišaũkiantis – prìšaukiantis
66:34
53:47
prišaũkianti – prìšaukianti
68:32
Vidurkis
50:50
51:49
4 sutekia – sùtelkia
29:71
36:64
sutekiamos – sùtelkiamos
44:56
44:56
sutekiant– sùtelkiant
43:57
52:48
sutekiantis – sùtelkiantis
72:28
sutekianti – sùtelkianti
62:38
70:30
sutekiančios – sùtelkiančios 37:63
Vidurkis
43:57
55:45

5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

nupiẽšia – nùpiešia
nupiẽšiamas - nùpiešiamas
išpiẽšiant – ìšpiešiant
nupiẽšiantis – nùpiešiantis
nupiẽšianti – nùpiešianti
Vidurkis
įreñgia – rengia
sureñgiamos – sùrengiamos
sureñgiant – sùrengiant
Vidurkis
sutuõkia – sùtuokia
sutuõkiamos – sùtuokiamos
sutuõkiant – sùtuokiant
Vidurkis
suvepia – sùverpia
suvepiamos – sùverpiamos
suvepiant – sùverpiant
Vidurkis
pagebia – pàgerbia
pagebiamas – pàgerbiamas
Vidurkis
sučiupia – sùčiulpia
sučiupiamas – sùčiulpiamas
Vidurkis
suleñkia – sùlenkia
suknakia – sùknarkia
neknakia – nèknarkia
pasigležia – pasìglemžia
partepia – patempia
išsuñkiamos – ìšsunkiamos
pašiẽpiant – pàšiepiant
Bendrasis vidurkis

26:74
34:66
30:70
26:74
22:78
29:71
26:64
48:52
63:37
44:56
52:48
14:86
18:82
12:88
15:85
28:72
38:62
33:67
24:76
29:71
27:73
22:78
16:84
31:69
22:78
31:69
63:37
39:61

23:77
52:48
42:58
74:26
70:30
52:48

18:82
18:82
13:87
17:83

50:50
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priešdėlinių formų kirčiavimas persvertas normos pusėn
santykiu 52:48%. Kaip vidurinės kartos informantai
būtų kirčiavę suverpiantis ir kitų tirtųjų veiksmažodžių
veikiamuosius dalyvius? Galbūt apylygiu santykiu su
nedidele norminio kirčiavimo persvara, gal ir ryškesniu
skirtumu, o gal nenorminį variantą dažniau rinktųsi
(kaip rodo 3 lentelės duomenys).
Apibendrinimas. Vidurinės kartos (kaip ir jaunosios) informantų rinkimasis, kirčiuoti paprastųjų ia
kamieno tvirtagalių (be balsių kaitos) veiksmažodžių
šaknį ar priešdėlį yra susijęs su veiksmažodžio forma.
Trečiajam asmeniui ir neveikiamosios rūšies dalyviams
dažniau būdingas priešdėlio kirtis (dabartinė norma
išlaikyta atitinkamai tik 29% ir 39% informantų, tad
gana ryški nenorminio kirčiavimo persvara). Padalyvių
šaknį pagal normą kirčiavo arti pusės informantų (40%),
o veikiamųjų dalyvių – šiek tiek daugiau nei pusė (58%).
Vidurinės kartos (kaip ir jaunosios) informantų
kirčio vietos rinkimasis nesusijęs su skiemens pagrindu – dvigarsiu, kai tvirtagalė priegaidė aiškiai girdima, ar
ilguoju balsiu, nes abiem atvejais rezultatai yra panašūs.
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Nors vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo projekto rezultatai gana panašūs į jaunosios kartos projekto
rezultatus, skirtumų vis dėlto esama.
Vidurinės kartos bendroji visų formų statistika
pakrypusi nenorminio kirčiavimo pusėn (39:61%), o
jaunosios kartos norminių ir nenorminių kirčiavimo
variantų santykis yra lygus (50:50%). Taigi statistika,
rodos, leistų daryti išvadą, kad vidurinė karta kirčiuoja
netaisyklingiau nei jaunoji. Tačiau tokia išvada darytina gana atsargiai, nes apklausose santykiškai daugokai
buvo 3-ojo asmens formų (jų kirčiavimas daugiausia
nenorminis) ir nedaug išvestinių formų, ypač veikiamųjų dalyvių (jas kirčiuojant linkstama daugiau laikytis
kodifikuotos normos).
Jei lygintume 3-ojo asmens ir veikiamųjų esamojo laiko dalyvių formų kirčiavimo rezultatus, tai
skirtumas tarp kartų toks: vidurinės kartos informantai
veikiamuosius dalyvius kirčiuoja dukart, o jaunosios –
tris kartus taisyklingiau nei 3-ąjį asmenį.
Pastebimas ryškesnis vidurinės kartos nei jaunosios informantų svyravimas renkantis visų tirtųjų
veiksmažodžio formų kirčio vietą.

T E N D E N C I E S I N T H E A C C E N T UAT I O N O F S O M E P R E F I X E D V E R B S I N T H E
L A N G U A G E O F M I D D L E A N D YO U N G G E N E R A T I O N O F E D U C A T E D L I T H U A N I A N S
SUMMARY. The purpose of this article is to identify stress placement in the simple verbs with the ia-stem cir-

cumflex root (without apophony) in the language of middle generation intellectuals in the data collected within
the project “Accentuation of Middle Generation of Educated Lithuanians: Tendencies and their Relation to
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Standard Language Norms”. The analysis of the data collected within the project “Characteristic Features of the
Accentuation of Youth: Standard Language Norms and Spoken Language Accentuation Tendencies” has already
identified a tendency to stress the prefix rather than the root (according to the standard language norms) of the
3rd person of the present tense (and some derivative forms) of the simple verbs with the ia-stem circumflex root
(without apophony). The findings of these two projects are compared.
The choice of the middle generation informants whether to stress the root or the prefix of the simple verbs with
the ia-stem circumflex root (without apophony) is related to the verb form (just as the choice of the youth). The
3rd person verbs and participles of the passive voice are more often characterized by the prefix stress (the current
norm has been maintained only by 29% and 39% of the middle generation informants respectively, so the prevalence of non-normative stress placement is obvious), while the root of verbal adverbs was stressed according to
the norm by almost half of the informants (40%) and the root of the active participles by more than half (58%).
The choice of the middle generation (just as the young people) regarding the stress placement is not related to
the basis of the syllable - diphthong when the rising syllable intonation is clearly heard, or to the long vowel,
because in both cases the results are similar.
Although the results of the stress patterns of middle generation intellectuals are rather similar to the results of
young people, some differences between the findings of these two projects still exist.
The overall statistics of all forms in the middle generation project point towards non-normative placement (39%
vs 61%), while the ratio of normative and non-normative stress placement variants of the young people is equal
(50% vs 50%). Therefore, a conclusion may be drawn that stress placement of the middle generation is more
irregular compared to the young people. However, this conclusion should be considered carefully, because in
the polls there were relatively many 3rd person forms whose stress placement tends to be non-normative and
not many derivatives, especially of the active participles, whose stress placement tends to follow codified norms.
If we compare the results of stress placement in the 3rd person and present active participle forms, the difference
between the two generations is as follows: the middle generation intellectuals stress the active participles correctly
twice more often and the young people three times more often than the 3rd person forms.
The analysis of the project data revealed a more significant vacillation of the middle generation informants’ choices
concerning stress placement in all investigated verb forms compared to the young people’s choices.
KEYWORDS: accentuation, prefixed verb, present tense, syllable intonation, stress placement, prefixed participle,
prefixed verbal adverb.
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ANOTACIJA. Straipsnyje aprašomi vakarų aukštaičių kauniškių Marijampolės šnektos priegaidžių audicinio tyrimo

rezultatai, lyginant juos su analogiškais Lukšių šnektos duomenimis. Tyrimas atliktas Marijampolės marijonų
gimnazijoje. Gimnazistams klausytis ir atpažinti buvo pateiktos minimaliosios žodžių poros su visų garsų klasių –
balsių, dvibalsių ir mišriųjų dvigarsių – skirtingomis priegaidėmis, pvz.: káltas : katas, áukštas : aũkštas, kóšė :
kõšė. Parengti minimaliųjų porų rinkiniai, kuriuos sudarė po dešimt žodžių su kiekvienos klasės tiriamaisiais garsais. Tyrimas atliktas du kartus: pirmąjį tiriamuosius žodžius skaitė straipsnio autorė, vidurinės kartos inteligentė,
antrąjį – vietinis mokinys, gerai mokantis šnektą. Dirbta pagal visiškai tokią pačią metodiką, kaip ir 2013 m.
atliekant audicinį tyrimą Lukšiuose (žr. B a k š i e n ė 2013), todėl dviejų eksperimentų duomenų lyginimas yra
patikimas ir korektiškas.
Tyrimo rezultatai patvirtino, kad mišriųjų dvigarsių ir dvibalsių priegaidės abiejose šnektose neabejotinai skiriamos ir gerai atpažįstamos. Geriausiai abiejų šnektų atstovai identifikavo dvibalsių priegaides, Lukšiuose – 84 proc.
teisingų atsakymų, Marijampolėje – 82 proc. Klausantis mišriųjų dvigarsių priegaidžių, daugiau teisingų atsakymų
buvo Marijampolėje – 81 proc., Lukšiuose – 78 proc.
Abiejose šnektose problemiškiausias yra balsių priegaidžių suvokimas. Marijampolėje bendrasis balsių priegaidžių
teisingo atpažinimo procentas sudaro 60 proc. atvejų, Lukšiuose – 58 proc. Nors šis skaičius ir perkopia 50 proc.
ribą, tačiau balsių priegaidžių atpažinimas yra abejotinas. Maždaug pusę tirtųjų žodžių auditoriai skyrė labai prastai,
jų teisingų atsakymų procentas yra apie 50 proc. arba dar mažesnis.
Tyrimas patvirtino, jog audicinio eksperimento rezultatams neabejotinai turi įtakos diktoriaus pasirinkimas.
Skirtingas priegaides turintys žodžiai atpažįstami geriau, kai jie tariami aiškiau, priegaidės ryškiau pabrėžiamos.
ESMINIAI ŽODŽIAI: dialektologija, lietuvių tarmės, vakarų aukštaičiai kauniškiai, priegaidė, audicinis tyrimas.
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1 . Į VA D A S

Lietuvių kalbos prozodiniams reiškiniams skirtoje ar dialektologinėje literatūroje beveik visuotinai
pateikiama nuomonė, kad vakarų aukštaičiai kauniškiai
gerai (antroje vietoje po žemaičių) skiria priegaides ne
tik dvigarsiniuose ar dvibalsiniuose, bet ir balsiniuose
skiemenyse (plg. Pa k e r y s 1982, 154). Šis teiginys
dialektologų ir fonetikos specialistų iki šiol laikomas
vos ne aksioma, nors eksperimentinių VAK priegaidžių
tyrinėjimų, pagrindžiančių ar paneigiančių šį teiginį,
nėra gausu. Yra šiek tiek darbų, skirtų kauniškių įvairių
šnektų priegaidžių požymiams nustatyti instrumentiniais
metodais (G i rd e n i s, P u p k i s 2000 [1974], 272–283;
Va i t k e v i č i ū t ė 1995, 89; B a c e v i č i ū t ė 2004,
79–113; J a r o s l av i e n ė 2010, 75–85, B a c ev i č i ū t ė
2011, 13–26; B a k š i e n ė 2012, 293–308; 2013a, 24–32;
2013b; 2014), tačiau šios tarmės priegaidžių išsamesnių
audicinių tyrimų iki šiol atlikta labai nedaug. 2013 m.
atliktas audicinis priegaidžių tyrimas Šakių rajone, Lukšiuose. Eksperimente dalyvavo ir skirtingas priegaides
turinčius žodžius identifikavo Lukšių V. Grybo gimnazijos mokiniai (plačiau žr. B a k š i e n ė 2013).
Šio straipsnio tikslas – aptarti Marijampolės
šnektos jaunimo priegaidžių audicinio tyrimo rezultatus
ir palyginti juos su analogiško Lukšių šnektos tyrimo
duomenimis. Kaip jau minėta, pagrindinis šio tyrimo
metodas – audicinis eksperimentas, taip pat naudotasi
ir statistiniu metodu, nes gautieji rezultatai įvertinti
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statistiškai Alekso Girdenio sukurta kompiuterine programa Ukr2.exe.
Tirtoji Marijampolės šnekta priklauso pietinei
VAK daliai – kàpsams. Nors oficialiojoje klasifikacijoje
kapsai, kaip atskira patarmė, ir neskiriami, tačiau daugelyje dialektologų darbų šis terminas vartojamas, kaip
priešprieša šiaurinėms VAK šnektoms – zanavỹkams1
ir veliuonškiams. Svarbesniosios VAK pietinės dalies
ypatybės, skiriančios ją nuo šiaurinių šnektų, daugelio
autorių minimos šios: geriau išlaikoma ilgųjų ir trumpųjų balsių opozicija nekirčiuotose galūnėse2; absoliučioje
žodžio pradžioje vartojami tik a tipo balsiai; siaurasis
balsis e turi daug platesnę distribuciją (vartojamas tiek
prieš kietą, tiek prieš minkštą priebalsį).
Lukšių šnekta priklauso šiaurinei VAK daliai, trumpinančiai ilgąsias nekirčiuotas galūnes – pagal A. Salio
1

Zanavykai, kaip geriau išlaikantys nekirčiuotų galūnių balsių ilgumą, dažniausiai irgi priskiriami prie pietinių vakarų aukštaičių (plg. K a z l a u s k i e n ė 1998, 61),
tačiau pagal daugelį kitų kalbos ypatybių jie artimesni veliuoniškiams.
2
Anksčiau buvo manoma, kad pietinė VAK dalis
beveik visai netrumpina nekirčiuotų ilgųjų galūnių, tačiau
naujesni stebėjimai ir darbai (K a z l a u s k i e n ė 1998, 61–77;
M a r k e v i č i e n ė 2001, 35; LKTCh 2004; VAK 2005 ir kt.)
rodo, kad trumpuosius [a], [e] < -ą, -ę dažnai galima išgirsti
apie Vilkaviškį ir Marijampolę, ilgieji -į, -ų visame VAK taip
pat neretai realizuojami pusilgiais alofonais. Taigi atvirųjų
galūnių trumpėjimas apima vis gausesnes kauniškių šnektas.
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tarmių skirstymą tai jau būtų veliuoniškių plotas3. Be
šios svarbiausios ypatybės, šiaurinei kauniškių daliai,
skirtingai nuo pietinės, dar būdinga keturkampė balsių
sistema (absoliučioje žodžio pradžioje vartojami a ir
e tipo balsiai); siaurasis balsis e šiaurinėse kauniškių
šnektose turi labiau apibrėžtą distribuciją (įprastai vartojamas tik prieš minkštąjį priebalsį) (plačiau apie VAK
ypatybes žr. Z i n k ev i č i u s 1966, 118; LKA 1982, 29,
49, 56, žemėl. 11, 32, 38; Z i n k ev i č i u s 1994, 29–31;
G i rd e n i s, Z i n k e v i č i u s 2000 [1966], 50; LKTCh
2004, 39–44; VAK 2005, 93–95 ir kt.).
Be aptartųjų ypatybių, šiam tyrimui ypač aktualu
buvo tai, kad aptariamosios šnẽktos turi skirtingas dvigarsinių skiemenų prozodines sistemas (žr. 1 lentelę):
Lukšių šnektoje sistemingai vartojama tęstinė priegaidė,
bet neilginami akūtinių dvigarsių dėmenys i, u4; Ma3

Tai pati pirmoji šnekta einant į šiaurę nuo pietinės
VAK dalies. Ją dar būtų galima laikyti pereigine šnekta tarp
šiaurinių ir pietinių kauniškių, tačiau nekirčiuotų galūnių
ilgieji balsiai Lukšių apylinkėse trumpinami beveik sistemingai, su retomis išimtimis, todėl straipsnyje jos priskirtos
šiauriniam plotui.
4
Tai tradicinė nuomonė (žr. Z i n k e v i č i u s 1966;
1994; LKT 1970; LKA 1982: 20 žemėl.; Markevičienė
2001). XXI a. pradžioje, atlikus daugiau eksperimentinių
tyrimų, pradėta kelti mintis, kad ir šioje kauniškių dalyje dėmenys i, u tariami ne trumpieji, o pusilgiai; tik jie
esą labai atviri, todėl kokybiškai aiškiai skiriasi nuo ilgųjų
balsių (p.rmas, k.rmis). Tokį žymėjimą randame dauge-

rijampolės šnektoje neturima tęstinės priegaidės, bet
pirmieji akūtinių dvigarsių dėmenys i, u ryškiai ilginami
(plačiau apie abiejų šnektų dvigarsių kiekybės santykius
žr. B a k š i e n ė 2014).
1 l e n t e l ė. VAK dvigarsinių skiemenų prozodiniai
požymiai
Šnekta

Mrj

Lkš

TVP dėmenų i, u ilginimas

+

–

Tęstinė priegaidė

–

+

Požymis

Šį kartą audicinis eksperimentas atliktas Marijampolės marijonų gimnazijoje. Jame dalyvavo 29
dvyliktos klasės mokiniai. Dirbta pagal visiškai tą pačią metodiką, kaip ir atliekant audicinį tyrimą Lukšių
V. Grybo gimnazijoje (metodikos aprašą žr. B a k š i e n ė
2013, 69–70). Pirmą kartą tiriamuosius žodžius auditoriams skaitė straipsnio autorė5 (lentelėse žr. I-ojo
lyje naujesnių darbų (LKTF 2003; B a c e v i č i ū t ė 2004;
LKTChr 2004; ŠŠT 2006; JAT 2013). Kai kuriuose supaprastinta transkripcija užrašytuose tekstuose, ypač skirtuose
mokykloms, šis, dar diskusijų objektu tebesantis, pailgėjimas nefiksuojamas, rašomi trumpieji dėmenys i, u (VAK
2005; GAT 2008).
5
Paminėtina, kad atliekant tyrimą Marijampolėje,
skirtingai negu Lukšiuose, straipsnio autorės stengtasi kalbėti kiek įmanoma bendrine kalba, nenorint auditoriams
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bandymo rezultatus), antrą – vienas iš mokinių (žr.
II-ojo bandymo rezultatus).
Kaip ir Lukšiuose, taip ir Marijampolėje priegaidžių atpažinimas tirtas visų tipų skiemenyse: dvigarsiniuose, dvibalsiniuose ir balsiniuose. Tyrimo medžiaga
irgi buvo ta pati, kaip ir ankstesniajame eksperimente.

5. kviečių várpas rinkom : bažnyčios vapas skamba;
6. reikia mekt į vandenį : ėmė mérkt akį;
7. klausyk, nevek dėl nieko : siūlą nevérk į adatą7;
8. kampe spnta stovi : greit spiñta tos musės;
9. šiandien vrsiu sriubą : tuoj visiu iš juoko;
10. pernakt kupė kažką : viena kùrpė sudilo.

Dvigarsiams atpažinti pateikti šie žodžiai ir sakiniai :
1. kietas kaip káltas sūris : jaučiuosi katas labai;
2. vienas katas nemelavo : jis dusyk kártas buvo;
3. šiandien káršta labai : čia vilnos kašta buvo;
4. visas añtis išplyšo : graži ántis plaukia;

Dvibalsiai pateikti šiuose sakiniuose8:
1. vaikai láido aitvarus : galo lado pritrūko;
2. viską balta nudažė : duok tai baltái9 karvei;
3. šįmet šlapia augo tos bulvės : čia batai šlapiái
dienai;
4. eik, pasidžiaũk pirkiniu : greit pasidžiáuk batus;
5. trečias aũkštas įgriuvo : tas žmogus áukštas
labai;
6. greit plaũk į krantą : greit pláuk indus;
7. jau ráusiu morkų : tuoj raũsiu iš gėdos;
8. visi gáudė tą vaiką : garsiai gaũdė tas varpas;

6

„primesti“ gimtosios Lukšių šnektos prozodinių ypatybių –
tęstinės priegaidės ir kt. Taigi pirmojo bandymo rezultatai
iš esmės atspindi auditorių priegaidžių skyrimą tuo atveju,
kai diktoriaus vakarų aukštaičio kauniškio kalbama bendrine kalba. Antrajame bandyme dalyvavęs diktorius mokinys
buvo vietinis, kalbėjęs Marijampolės šnekta, tad jo rezultatai
atspindi būtent šios šnektos priegaidžių atpažinimą. Pripažintina, kad Marijampolėje tyrimo rezultatai galėjo būti šiek
tiek kitokie, jei tyrimo autorės būtų kalbėta tarmiškai arba
tekstą vietine šnekta būtų skaičiusi mokytoja. Tačiau norint
palyginti rezultatus su analogišku tyrimu Lukšiuose nuspręsta ir Marijampolėje laikytis tos pačios eksperimento eigos.
6
Daugiau porų buvo su dvigarsiais, kurių pirmaisiais
dėmenimis eina balsiai a, e, – tokių žodžių pavyko daugiau
surasti. Su pirmaisiais dėmenimis i, u buvo tik trys poros
žodžių.

7

VAK plote įprastesnis neiginio galininkas, o ne kilmininkas, todėl tokia konstrukcija ir buvo pateikta.
8
Dauguma porų buvo su sudėtiniais dvibalsiais, su
sutaptiniais ie, uo surastos tik dvi minimaliosios poros. Prie
dvibalsių, o ne prie balsių, kaip įprasta mokslo darbuose,
šie garsai pateikti dėl to, kad eksperimento dalyviai buvo
mokiniai, įpratę šiuos garsus interpretuoti kaip dvibalsius.
Aptariant tyrimo rezultatus, sudėtinių ir sutaptinių dvibalsių duomenys visur pateikiami atskirai.
9
VAK plote mot. g. vns. naudininko formos kirčiuojamos galūnėje.
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9. graži júosta išausta : greit juõsta tas veidas;
10. pirštais paliẽsi plaukus : eik, palesi gėlę.
Balsių priegaidės tirtos šiuose žodžiuose ir sakiniuose:
1. skani kõšė išvirė : kiaurai kóšė tas vėjas;
2. vieno lõpo trūksta : mama lópo drabužį;
3. vakar sjai avižas : paruošk sjai dirvą;
4. ėmė atlgt skausmas : ėmė atlkt paukščių;
5. smarkiai rksta tie dūmai : jau rgsta kopūstai;
6. tau sisiu kelnes : Jonui sisiu laišką;
7. vaikai išdỹksta be darbo : greit išdýgsta tos
bulvės;
8. smarkiai cýpsi viščiukai : tuoj cỹpsi iš skausmo10;
9. jam skýrei pinigus : du skỹriai buvo;
10. kažkieno ksta į obuolį : čia kãsta kažkas11.
10

Skaitant šios sakinių poros žodžius, diktoriui galėjo
būti keblu teisingai pateikti pavienio žodžio reikšmę. Sakinio tuoj cỹpsi iš skausmo veiksmažodis kai kurių informantų
galėjo būti suprastas kaip esamojo laiko forma. Vis dėlto
nesant tinkamesnių minimaliųjų porų, tenkinamasi ir šiais
rezultatais.
11
Minimaliųjų porų beveik nesama su žemutinio pakilimo balsiais, – pavyko surasti tik vieną, nors šiek tiek ir
dirbtinai atrodančią. Vertinant rezultatus, atsižvelgtina ir į
tai, kad daugelyje lietuvių šnektų padėtinio ilgumo balsiai
a, e gali būti ištariami šiek tiek trumpėliau negu istorinio
ilgumo ą, ę. Žemutinių padėtinio ilgumo balsių tvirtagalė priegaidė taip pat neretai realizuojama trumpesniu, šiek

Marijampolėje atlikto eksperimento metu klausytų porų teisingo atpažinimo skaičius ir procentus
matome 2–4-oje lentelėse. Jose žodžiai pateikti prastėjančio atpažinimo tvarka pagal bendrąjį pirmojo ir antrojo bandymo rezultatą, iš dviejų bandymų paryškintas
tas atvejis, kai buvo atpažinta daugiau žodžių. Toliau
aptarsime atskirų garsų klasių priegaidžių atpažinimo
rezultatus.
2 . DV I G A R S I Ų AT PA Ž I N I M O
R E Z U LTATA I

Vertinant Marijampolės šnektos mokinių atskirų
porų dvigarsių priegaidžių atpažinimo rezultatus (žr.
2 lentelę), galima teigti, kad jie atitinka tikėtinąsias
tendencijas. Dvigarsių priegaidės buvo išgirstos ir atpažintos geriausiai iš visų tirtų garsų grupių, visų porų
teisingo atpažinimo bendrasis procentas gerokai viršija
50 proc. atsitiktinio spėliojimo ribą (97–63 proc.), taigi
dvigarsių priegaides Marijampolės mokiniai neabejotinai skiria.
Natūralu, kad geriau skirtos žodžių poros, kurių
dvigarsių pirmieji dėmenys yra a, e – teisingai atpažinta
net 97–74 proc. tokių porų. Geriausiai skirtos dvigarsių
poros: nevérk : nevek (97 proc.), várpas : vapas (95 proc.)
ir káršta : kašta (90 proc.). Šiek tiek netikėta buvo
tai, kad Marijampolės mokiniai palyginti gerai girdėjo
tiek staigesniu alotonu, kuris daugelio dialektologų darbuose žymimas vidurinės priegaidės ženklu.
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priegaides ir tuose žodžiuose, kurių pirmieji dėmenys
yra balsiai i, u – teisingai atpažinta 77–63 proc. šios grupės žodžių porų. Nors dvi tokių žodžių poros atsidūrė
lentelės apačioje kaip blogiausiai atpažintos (spnta :
spiñta – 63 proc. ir vrsiu : visiu – 67 proc.), tačiau pora
kùrpė : kupė (77 proc.) netgi aplenkė porą ántis : añtis
(74 proc.). Bendrasis šios grupės dvigarsių atpažinimo
procentas vertintinas kaip geras ar net labai geras.
Lyginant Marijampolės mokinių rezultatus su
Lukšių šnektos duomenimis (plačiau žr. B a k š i e n ė
2013, 70–71), galima teigti, jog abiejose šnektose dvigarsių priegaidžių atpažinimas yra pakankamai geras ir
labai panašus. Abiejų grupių dvigarsių priegaides šiek
tiek geriau identifikavo Marijampolės mokiniai (su dėmenimis a, e – 87 proc. atpažintų atvejų, plg. Lukšių –
82 proc.; su dėmenimis i, u – 69 proc., plg. Lukšių –
67 proc.). Greičiausiai šis nežymus skirtumas susijęs
su Lukšių apylinkėse egzistuojančia tęstine priegaide,
šis šnektos tarminis požymis yra vienas iš ryškiausių,
tikriausiai dėl to akūtinės ir cirkumfleksinės prigimties
skiemenų skirtumas Lukšiuose suvokiamas šiek tiek
prasčiau. Tačiau abiejose šnektose dvigarsių priegaidės
yra girdimos ir skiriamos.
Su tarminio kalbėjimo ryškumu neabejotinai
susiję pirmojo ir antrojo bandymo rezultatų skirtumai.
Marijampolės mokiniai visais atvejais žodžių poras geriau identifikavo pirmuoju bandymu, kai žodžius skaitė
straipsnio autorė, kalbėjusi bendrine kalba ir aiškiau
pabrėžusi tariamų žodžių priegaides. Antrojo bandy-
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2 l e n t e l ė. Marijampolės šnektos dvigarsių priegaidžių atpažinimo duomenys
I bandymas

II bandymas

nevérk : nevek 55 / 97%

28 / 97%

27 / 96%

várpas : vapas 54 / 95%

28 / 97%

26 / 93%

káršta : kašta 51 / 90%

29 / 100%

22 / 79%

Pavyzdys

Teisingų
atsakymų

mérkt : mekt

49 / 86%

28 / 97%

21 / 75%

káltas : katas

48 / 84%

26 / 90%

22 / 79%

kártas : katas 48 / 84%

29 / 100%

19 / 68%

kùrpė : kupė

44 / 77%

26 / 90%

18 / 64%

ántis : añtis

42 / 74%

23 / 79%

19 / 68%

vrsiu : visiu

38 / 67%

20 / 69%

18 / 64%

spnta : spiñta

36 / 63%

24 / 83%

12 / 42%

mo, kai žodžius skaitė mokinys, atpažinimo rezultatai
prastesni, viena iš porų – spnta : spiñta – vertintina
kaip neatpažinta, nes teisingai identifikuota tik 42 proc.
šios poros atvejų. Lukšiuose rezultatai buvo priešingi –
daugiau porų teisingai buvo identifikuota antruoju
atveju, kai žodžius skaitė mokinė, taip pat kalbėjusi
aiškesne bendrine kalba, ne tarmiškai. Taigi darytina
išvada, kad abiejų šnektų mokiniai geriau girdi bendrine
kalba tariamų žodžių dvigarsinių skiemenų priegaides12.
12

Pastebėtina, kad kalbant mokiniui nebuvo girdėti
aiškaus tvirtapradžių dvigarsių dėmenų i, u ilginimo. Tai
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3 . DV I B A L S I Ų AT PA Ž I N I M O
R E Z U LTATA I

Marijampolės mokinių dvibalsių priegaidžių
rezultatai pateikti 3-oje lentelėje. Rezultatai šiek tiek
labiau varijuoja negu dvigarsių (teisingi atsakymai sudaro 98–47 proc.), matyti, kad labai skiriasi sudėtinių
ir sutaptinių dvibalsių priegaidžių atpažinimas.
Sudėtinių dvibalsių priegaidžių atpažinimas nekelia abejonių, visais atvejais teisingai atpažinta žymiai
daugiau negu 50 proc. porų. Lentelės viršuje atsidūrė
šios geriausiai atpažintos poros: pláuk : plaũk (98 proc.),
pasidžiáuk : pasidžiaũk, áukštas : aũkštas ir ráusiu : raũsiu
(visos trys po 93 proc.). Sutaptinių dvibalsių priegaides,
kaip ir tikėtasi, Marijampolės mokiniai atpažino gerokai
prasčiau. Poros júosta : juõsta teisingų atsakymų skaičius
dar perkopia 50 proc. ribą, o palesi : paliẽsi atveju jis
tesudaro 47 proc., galima teigti, kad šios poros žodžiai
nebuvo identifikuoti.
Lyginant su analogiškais Lukšių šnektos duomenimis (plačiau žr. B a k š i e n ė 2013, 71–72), galima
teigti, abiejų šnektų tendencijos buvo panašios, tačiau
konkretūs rezultatai šiek tiek skiriasi. Abiejose šnektose
būtent sudėtinių dvibalsių priegaidės buvo atpažintos
turėtų būti labai ryški Marijampolės šnektos ypatybė, todėl
vykstant atlikti tyrimo, tikėtasi, kad šios grupės dvigarsių
priegaidės čia bus skiriamos labai aiškiai, bent jau kur kas
geriau negu Lukšių šnektoje. Pirminiai rezultatai rodo, kad
jaunimas linksta šios ypatybės atsisakyti.

geriausiai iš visų tirtų atvejų, šiek tiek geresni yra
marijampoliškių atpažinimo rezultatai (Marijampolėje
teisingai identifikuota 90 proc. šios grupės žodžių, Lukšiuose – 88 proc.). Taigi sudėtinių dvibalsių priegaidės
skiriamos netgi geriau negu mišriųjų dvigarsių.
Sutaptinių dvibalsių bendrasis teisingo atpažinimo procentas Marijampolės šnektoje sudaro 53 proc.,
o Lukšių gerokai daugiau – 67 proc. atvejų, taigi bent
jau tirtųjų žodžių sutaptinių dvibalsių priegaidės žymiai
geriau buvo atskirtos Lukšių gimnazijos mokinių. Manytina, kad šiaurinei kauniškių daliai priklausančioje
3 l e n t e l ė. Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidžių atpažinimo duomenys
Pavyzdys

Teisingų I bandyatsakymų mas

II bandymas

pláuk : plaũk

56 / 98% 28 / 97% 28 / 100%

pasidžiáuk:
pasidžiaũk

53 / 93% 28 / 97% 25 / 89%

áukštas : aũkštas

53 / 93% 28 / 97% 25 / 89%

ráusiu : raũsiu

53 / 93% 28 / 97% 25 / 89%

šlapiái : šlapia

51 / 90% 28 / 97% 23 / 82%

láido : lado

50 / 88% 25 / 86% 25 / 89%

gáudė : gaũdė

50 / 88% 27 / 93% 23 / 82%

baltái : balta

42 / 74% 21 / 72% 21 / 75%

júosta : juõsta

33 / 58% 17 / 59% 16 / 57%

palesi : paliẽsi

27 / 47% 14 / 48% 12 / 46%
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Lukšių šnektoje sutaptinių dvibalsių, kaip ir balsių,
priegaidės tariamos šiek tiek ryškiau negu pietinėje
kauniškių dalyje, todėl geriau jos čia ir girdimos.
Lyginant dviejų bandymų rezultatus, galima
įžvelgti, kad situacija tokia pati kaip ir dvigarsių atveju:
Marijampolėje žodžiai geriau buvo atpažinti pirmuoju
bandymu, skaitant straipsnio autorei, o Lukšiuose – antruoju, kai skaitė mokinė, taigi tuomet, kai buvo kalbėta
labiau bendrine kalba, dvibalsių priegaidės buvo ryškiau
akcentuotos.
4 . B A L S I Ų AT PA Ž I N I M O
R E Z U LTATA I

Kaip ir tikėtasi, Marijampolės mokinių balsių
priegaidžių atpažinimo rezultatai daug prastesni (žr.
4-ą lentelę). Matyti, kad teisingai buvo identifikuota
daug mažiau žodžių (67–37 proc.). Geriausiai atpažinta
buvo žodžių pora lópo : lõpo (67 proc.), toliau eina cýpsi :
cỹpsi (65 proc.) ir sjai : sjai (63 proc.). Vis dėlto
negalima teigti, kad Marijampolės mokiniai neskyrė
balsių priegaidžių, 8 iš 10 tirtų porų teisingų atsakymų
procentas viršija atsitiktinio spėliojimo 50 proc. ribą.
Apatinėje lentelės dalyje esančių dviejų porų atlgt :
atlkt ir rgsta : rksta procentas neperkopia kritinės
50 proc. ribos, taigi jos negali būti vertinamos kaip
teisingai identifikuotos.
Lyginant Marijampolės ir Lukšių šnektų balsių
audicinio tyrimo rezultatus (plačiau žr. B a k š i e n ė

79

2013, 72–73), galima pasakyti, kad apibendrintas teisingo balsių atpažinimo procentas šiek tiek aukštesnis
Marijampolės šnektoje – 60 proc., Lukšių – 58 proc.
Abiejose šnektose jis viršija kritinę 50 proc. atsitiktinio
spėliojimo ribą, taigi atsargiai galima būtų manyti, kad
ir balsių priegaides labiau linkstama skirti negu neskirti,
tačiau, kaip matysime toliau, šį spėjimą ne visuomet
remia statistinis duomenų vertinimas.
Abiejose šnektose žodžiai su tiriamaisiais balsiais
buvo daug geriau atpažinti pirmuoju bandymu, skaitant
straipsnio autorei.
4 l e n t e l ė. Marijampolės šnektos balsių priegaidžių atpažinimo duomenys
Pavyzdys

Teisingų I bandyatsakymų mas

II bandymas

lópo : lõpo

38 / 67% 21 / 72%

17 / 61%

cýpsi : cỹpsi

37 / 65% 22 / 76%

15 / 53%

sjai : sjai

36 / 63% 18 / 62%

18 / 64%

kóšė : kõšė

35 / 61% 21 / 72%

14 / 50%

išdýgsta : išdỹksta 35 / 61% 16 / 62%

19 / 68%

sisiu : sisiu

34 / 60% 18 / 62%

16 / 57%

skýrei : skỹriai

34 / 60% 18 / 62%

16 / 57%

ksta : kãsta

33 / 58% 20 / 69%

13 / 46%

atlgt : atlkt

21 / 37% 11 / 38%

10 / 36%

rgsta : rksta

21 / 37% 12 / 41%

9 / 32%
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5 . A P I B E N D R I N T I AT PA Ž I N I M O
R E Z U LTATA I

Žvelgiant į apibendrintus tyrimo duomenis (žr.
5 lentelę), matyti, kad Marijampolės šnektos rezultatams ypač daug įtakos turėjo diktoriaus pasirinkimas –
pirmojo ir antrojo bandymo rezultatai aiškiai skiriasi,
visais atvejais žodžiai buvo geriau identifikuoti pirmuoju bandymu, t. y. skaitant straipsnio autorei. Lukšių
šnektoje mišriųjų dvigarsių ir dvibalsių priegaidės
geriau buvo atpažintos antrąjį kartą, skaitant mokinei
(plačiau žr. B a k š i e n ė 2013, 73–74). Dėl nevienodų
pirmojo ir antrojo bandymo rezultatų sunku įvertinti,

kurios klasės – dvigarsių ar dvibalsių – priegaides Marijampolės mokiniai atskyrė geriau. Pirmuoju bandymu
žymiai geriau buvo atskirtos dvigarsių priegaidės (net
90 proc. teisingų atsakymų, plg. dvibalsių – 84,1 proc.),
tačiau skaitant antrą kartą mokiniai geriau identifikavo
žodžius su dvibalsiais (79,3 proc. teisingų atsakymų,
plg. dvigarsių – 72,5 proc.). Lukšių mokiniai geriausiai
iš visų tirtų garsų klasių atpažino dvibalsių priegaides – teisingai identifikuota beveik 82 proc. (skaitant
straipsnio autorei) ir 86 proc. (skaitant mokinei) atvejų.
Lukšiuose tai buvo šiek tiek netikėtas rezultatas, prieš
pradedant tyrimą tikėtasi, kad geriausiai bus girdimos

5 l e n t e l ė. Marijampolės šnektos apibendrinti priegaidžių atpažinimo duomenys* ir vertinimas u kriterijumi
Pavyzdys

n1

n

p (%)

pasikl. interv. 95%) u >< uα

dvigarsiai 1

261

290

90

85,9 ÷ 93,2

10 [2/3] > 3,29 (nepaprastai didelis skirtumas) 0,001

dvigarsiai 2

203

280

72,5

66,9 ÷ 77,7

7,81 [1/2] >3,29 (didelis skirtumas)

dvibalsiai** 1

244

290

84,1

79,4 ÷ 88,2

7,01 [2/3] > 3,29 (nepaprastai didelis skirtumas) 0,001

dvibalsiai*** 2 222

280

79,3

74,1 ÷ 83,9

4,78 [2/3] >3,29 (nepaprastai didelis skirtumas) 0,001

balsiai 1

175

290

60,3

54,4 ÷ 66,1

3,55 [1/2] > 3,29 (didelis skirtumas)

0,001

balsiai 2

148

280

52,7

46,8 ÷ 58,8

0,96 [1/2] < 1,96 (nepakankamas skirtumas)

0,05

P
0,001

* Lentelėje duomenys pateikti tokia tvarka, kokia ir buvo klausytasi – dvigarsiai, dvibalsiai, balsiai.
** Atmetus sutaptinių dvibalsių ie, uo duomenis (laikant juos kintamaisiais balsiais, kaip labiau įprasta mokslo darbuose) ir skaičiuojant
vien tik sudėtinių, atpažinimo rezultatai būtų tokie: pirmuoju bandymu atpažinta 213 žodžių iš 232; antruoju – 195 iš 224. Rezultatų
vertinimai iš esmės nesikeistų.
*** Prie balsių skaičiuojant ir sudėtinių dvibalsių ie, uo duomenis, rezultatai būtų tokie: pirmuoju bandymu atpažinta 208 žodžių iš
348; antruoju – 175 iš 336. Rezultatų vertinimai iš esmės irgi nesikeistų.
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mišriųjų dvigarsių priegaidės, nes jų dėmenys juntami
aiškiausiai.
Akivaizdu tai, kad Marijampolės šnektoje kaip
ir Lukšiuose mišriųjų dvigarsių ir dvibalsių priegaidės
gana patikimai skiriamos, tai patvirtina ir statistinis
bendrųjų rezultatų vertinimas. Visų dvigarsių ir dvibalsių bandymų teisingų atsakymų procentas reikšmingai
nutolęs nuo atsitiktinio spėliojimo ribos – u kriterijaus
reikšmė didesnė už tikimybės reikšmę ua, patikimumo
lygmuo aukštas. Trimis atvejais (dvigarsių pirmojo ir
abiejų dvibalsių bandymų) teisingų atsakymų procentas
reikšmingai viršija ne tik 50 proc., bet ir 66,7 proc. ribą.
Prasčiausiai, kaip ir tikėtasi, Marijampolės
šnektoje buvo atpažįstamos ilgųjų balsių priegaidės.
Šį kartą pirmojo bandymo (skaitant straipsnio autorei)
rezultatas taip pat daug geresnis – teisingai identifikuota
60,3 proc. atvejų, jie reikšmingai nutolę nuo 50 proc.
atsitiktinio spėliojimo ribos, u kriterijaus reikšmė didesnė už tikimybės reikšmę. Deja, eksperimentą atliekant
antrą kartą, kai diktorius buvo mokinys, atpažinta tik
52,7 proc. atvejų, kurių nepakanka priegaidžių skyrimui
patvirtinti. Labai panašūs rezultatai gauti ir Lukšiuose –
pirmą kartą teisingai atpažinta 63,9 proc. žodžių, antrą
kartą – 52,2 proc., kurių taip pat nepakanka tvirtinti,
jog šių žodžių priegaidės būtų skiriamos. Taigi tenka
pripažinti, kad balsių priegaidžių skyrimas ir atpažinimas
abiejose tirtose šnektose yra problemiškas, o diktoriaus
pasirinkimas – neabejotinai svarbus veiksnys atliekant
tokio pobūdžio audicinius tyrimus.
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6 . I Š VA D O S

Apibendrinant Marijampolės ir Lukšių šnektos
jaunimo priegaidžių audicinio tyrimo rezultatus, galima
įžvelgti keletą tendencijų.
6.1. Mišriųjų dvigarsių ir dvibalsių priegaidės
abiejose šnektoje neabejotinai skiriamos ir pakankamai
gerai atpažįstamos. Abiejų šnektų atstovų priegaidžių
atpažinimo procentas labai panašus. Geriausiai abiejų
šnektų atstovai identifikavo dvibalsių priegaides, Lukšiuose jos buvo atpažintos šiek tiek geriau – 84 proc.
teisingų atsakymų, Marijampolėje – 82 proc. Mišriųjų
dvigarsių grupėje daugiau teisingų atsakymų buvo Marijampolėje – 81 proc., Lukšiuose – 78 proc. Taigi nors
lukšiečiai šiek tiek blogiau atskyrė dvigarsių priegaides,
bendrasis atpažinimo procentas visais atvejais reikšmingai nutolęs nuo kritinės 50% atsitiktinio spėliojimo
ribos ir patvirtintas statistiškai vadinamojo u kriterijaus
vertinimu.
6.2. Priegaidės patikimai atpažintos abiejose
tirtų mišriųjų dvigarsių grupėse – tiek su pirmaisiais
dėmenimis a, e (Marijampolėje teisingai identifikuota 87 proc. atvejų, Lukšiuose – 82 proc.), tiek su i, u
(Marijampolėje – 69 proc., Lukšiuose – 67 proc.). Taigi
lukšiečių mokinių teisingų atsakymų procentas dvigarsių grupėje abiem atvejais buvo šiek tiek mažesnis.
Greičiausiai tai sietina su Lukšių šnektoje egzistuojančia
tęstine priegaide.
6.3. Iš visų tirtųjų garsų klasių abiejose šnektose
aiškiausiai atskirtos sudėtinių dvibalsių priegaidės (Ma-
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rijampolėje teisingo atpažinimo procentas sudaro net
90 proc. atvejų, Lukšiuose – 88 proc.). Taigi šios garsų
klasės priegaidės Marijampolės mokinių buvo atpažintos
šiek tiek geriau negu Lukšių. Sutaptinių dvibalsių grupėje
rezultatas priešingas – priegaidės geriau girdėtos Lukšių
mokinių (67% atvejų), Marijampolėje teisingų atsakymų
procentas vos perkopia kritinę 50 proc. ribą – jis sudaro
53 proc. Tyrimo rezultatai parodė, kad bent jau šios klasės garsų priegaidės geriau atpažįstamos Lukšių šnektoje.
6.4. Kaip ir tikėtasi, abiejose šnektose problemiškiausias yra balsių priegaidžių suvokimas. Marijampolėje bendrasis balsių priegaidžių teisingo atpažinimo

procentas sudaro 60 proc. atvejų, Lukšiuose – 58 proc.
Nors šis skaičius ir perkopia 50 proc. ribą, tačiau balsių
priegaidžių atpažinimas yra abejotinas. Maždaug pusę
tirtųjų žodžių auditoriai skyrė labai prastai, jų teisingų
atsakymų procentas yra apie 50% arba dar mažesnis.
Skirtingos balsių klasės priegaidžių atpažinimui įtakos
neturėjo.
6.5. Tyrimas patvirtino, jog audicinio eksperimento rezultatams neabejotinai turi įtakos diktoriaus
pasirinkimas. Skirtingas priegaides turintys žodžiai atpažįstami geriau, kai aiškiau tariami, priegaidės ryškiau
pabrėžiamos.

A U D I T I V E A N A LY S I S O F S Y L L A B L E A C C E N T S O F T H E W E S T A U K Š T A I T I A N
K AU N A S D I A L E C T: M A R I J A M P O L Ė A N D L U K Š I A I S U B - D I A L E C T S
SUMMARY. This article describes the results of the auditive analysis that focused on syllable accents of one sub-

dialect belonging to the West Aukštaitian Kaunas dialect. The study involved the representatives of Marijampolė
sub-dialect and investigated how well schoolchildren of senior forms heard and recognised vowel, diphthong and
semi-diphthong accents (eg. káltas ‘chisel’ : katas ‘guilty’, áukštas ‘high’ : aũkštas ‘storey’, kóšė ‘filtered’ : kõšė
‘porridge’). The data for the study were collected in one school in Marijampolė. The findings are compared to
the similar data from Lukšiai sub-dialect.
The research results revealed that diphthong and semi-diphthong accents were identified and recognized quite well
in both sub-dialects. Diphthong accents were recognized better compared to semi-diphthong accents: the participating auditors of Lukšiai sub-dialect identified 84% of the words with diphthongsand auditors of Marijampolė
sub-dialect identified 82%. The recognition of words with semi-diphthongs was slightly worse: 81% in Marijampolė
sub-dialect and 78% in Lukšiai sub-dialect.
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The total percentage of correct identification of vowel accents in Marijampolė sub-dialect comprised 60%, in
Lukšiai sub-dialect – 58%. The recognition of vowel accents seems to be problematic. The auditors distinguished
only about half of the words in minimal pairs; the percentage of correct answers was about 50% or lower.
KEYWORDS: dialectology, Lithuanian dialects, West Aukštaitian Kaunas dialect, syllable accent, auditive analysis.
L I T E R AT Ū R A

Bacevičiūtė Rima 2004. Šakių šnektos prozodija ir
vokalizmas. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.
Bacevičiūtė Rima 2011. Vakarų aukštaičių kauniškių
monoftongų priegaidžių fonetiniai požymiai. Baltistica 7
priedas, 13–26.
Bakšienė Rima 2012. Marijampolės šnektos ilgųjų balsių priegaidės: kokybiniai požymiai. Baltistica 47 (2), 293–308.
Bakšienė Rima 2013. Vakarų aukštaičių priegaidžių
audiciniai tyrimai. In: Asta Kazlauskienė (sud.) Jaunimo
kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir vartosenos
tendencijos. Kaunas: VDU, 67–76 (prieiga per internetą: http://
daukantas.vdu.lt/data/Rinkinys.pdf.
Bakšienė Rima 2013a. Marijampolės šnektos dvibalsių
priegaidės: pagrindinio tono ir intensyvumo požymiai. Lituanistica 59, 1(91), 24–32.
Bakšienė Rima 2013b. Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidžių kiekybiniai požymiai. Žmogus ir žodis 15
(1), 19–26.
Bakšienė Rima 2014. Vakarų aukštaičių kauniškių
dvigarsiai: kiekybės santykiai. Acta Linguistica Lithuanica 71,
193–214.
GAT 2008 – Rima Bacevičiūtė (Bakšienė), Vilija
Sakalauskienė (sud.). Griškabūdžio apylinkių tekstai. Vilnius:
Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Girdenis Aleksas, Aldonas Pupkis 2000 [1974]. Pietinių vakarų aukštaičių priegaidės. In: Aleksas Girdenis. Kalbotyros darbai 1: 1962-1974. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų
leidybos institutas, 272–283.
Girdenis Aleksas, Zigmas Zinkevičius 2000 [1966].
Dėl lietuvių kalbos tarmių klasifikacijos. In: Aleksas Gir
denis. Kalbotyros darbai 1: 1962–1974. Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos institutas, 44–55.
Jaroslavienė Jurgita 2010. Rytinių kauniškių Prienų
šnektos fonologija. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas.
JAT 2013 – Vilija Sakalauskienė (sud.). Jurbarko
apylinkių tekstai. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.
Kazlauskienė Asta 1998. Balsių kiekybės santykiai
pietinių vakarų aukštaičių tarmėje. Kalbotyra 47(1), 61–78.
LKA 1982 – Lietuvių kalbos atlasas 2. Fonetika. Vilnius: Mokslas.
LKT 1970 – Lietuvių kalbos tarmės: chrestomatija.
Vilnius: Mintis.
LKTCh 2004 – Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija.
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.
LKTF 2003 – Daiva Atkočaitytė, Regina Rinkauskienė. Lietuvių kalbos tarmių fonetika: mokomoji knyga. Vilnius:
Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.
Markevičienė Žaneta 2001. Aukštaičių tarmių tekstai 2.
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

84

VAKARŲ AUKŠTAIČIŲ KAUNIŠKIŲ PRIEGAIDŽIŲ AUDICINIAI
TYRIMAI: MARIJAMPOLĖS IR LUKŠIŲ ŠNEKTŲ DUOMENYS

Pakerys Antanas 1982. Lietuvių bendrinės kalbos prozodija. Vilnius: Mokslas.
ŠŠT 2006 – Rima Bacevičiūtė (Bakšienė) (sud.). Šakių
šnektos tekstai. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.
Vaitkevičiūtė Valerija 1995. Bendrinės lietuvių kalbos
priegaidės. Vilnius: Enciklopedija.
VAK 2005 – Rima Bacevičiūtė (Bakšienė), Danguolė
Milkulėnienė, Vilija Salienė (sud.). Vakarų aukštaičiai kauniškiai ir Klaipėdos krašto aukštaičiai. Vilnius: Lietuvių kalbos
instituto leidykla.
Zinkevičius Zigmas 1966. Lietuvių dialektologija.
Vilnius: Mintis.
Zinkevičius Zigmas 1994. Lietuvių kalbos dialektologija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
Rima BAKŠIENĖ
Baltistikos katedra
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius, Lietuva
[rima.baksiene@lki.lt]

85

PRIEDAS

Projektas „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai
ir jų santykis su bendrinės kalbos normomis“
Pastaba. Priedo lentelėse pateikiami trijų anketinių apklausų rezultatai. Antrajame stulpelyje rašomos iki 2014 m.
kodifikuotos formos. Penktajame stulpelyje paryškintos vyraujančio, t. y. apimančio apie 2/3 (bent 63 proc.)
informantų atsakymų, kirčiavimo formos. Dalis žodžių ir formų apklausta du kartus (240–242 informantai), kita
dalis – vieną kartą (120–122 informantai), trečia – tris kartus (360–362 informantai). 37 lentelėje klaustuku žymėti
tokie atvejai, kai kirčiuojama mišriai.
D A I K T AVA R D Ž I A I

1 lentelė. Savi paprastieji (pirminiai) daiktavardžiai
Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1. aikštė̃ 3

aikštėje

Mugė aikštėje įvyko.

aikštėjè – áikštėje – aĩkštėje (31:197: 12)

2. bal 2, 4

balos

Sausas iš balos neišlipa.

bãlos – balõs (82:158)

3. bal̃das 2

baldų

Trūksta baldų vežėjų.

bal̃dų – báldų (109:11)

4. dirvà 2

dirvos

Šaknys auga dirvos paviršiuje.

divos – dirvõs (173:67)

5. dukrà 2

dukros

Laukiu dukros sugrįžtančios.

dùkros – dukrõs (73:167)

6. girė 1

gairių

Pagrindinių gairių neaptarėme.

gáirių – gaĩrių – gairi (128:111:1)

7. ievà 4, 2

ievomis

Pavasarį ievomis sninga.

ievomìs – iẽvomis (23:217)

8. kimas 1

kaimų

Mažėja kaimų gyventojų.

káimų – kaim (101:139)

9. kaklas 2

karklų

Ožkos karklų neėda.

kaklų – karkl (163:198)

Nr.

Kodifikuotos
formos
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Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

10. kastas 2

karstais

Pušiniais karstais prekiauja.

kastais – karstaĩs (86:273)

11. kašis 2

karšis

Rūkytas karšis skanus.

kašis – káršis (101:19)

12. kė́slas 1

kėslai

Kaimynų kėslai kartojasi.

kė́slai – kė̃slai – kėslaĩ (97:17:6)

kregždžių

Skrenda kregždžių būrelis.

kregždži – krẽgždžių (4:117)

14. kuõlas 4

kuolai

Pievoje kuolai susmaigstyti.

kuolaĩ – kuõlai – kúolai (103:15:2)

15. lõpas 4

lopai

Sniego lopai baltuoja.

lopaĩ – lõpai – lópai (70:168:2)

16. lùbos 4, 2

lubų

Su koja lubų nepasieksi.

lub – lùbų (58:182)

17. lùkštas 4

lukštų

Kiaušinių lukštų primėtė.

lukšt – lùkštų (132:108)

18. méldas 3

meldais

Kūdra meldais apaugusi.

meldaĩs – méldais – medais (12:63:45)

19. miglė̃ 4

miglių

Pridygo purienų, miglių ir balandų.

migli – mìglių (7:112)

20. nikas 2

niekais

Šitokiais niekais užsiima.

niẽkais – niekaĩs (79:161)

21. nùgara 1

nugaros

Rankas už nugaros laikau.

nùgaros – nugarõs (147:92)

22. óda 1, odà 4

odos

Pasiuvo iš odos liemenę.

ódos – odõs (33:86)

Nr.

13.

Kodifikuotos
formos

PRIEDAS

kregžd 4,
krẽgždė 2

23.

pléntas 1,
pleñtas 2

plento

Iki plento toli.

plénto – pleñto (63:176)

24.

próga 1,
progà 4

proga

Geriausia proga pabėgti.

próga – progà (110:131)

25. raĩdė 2

raidė
raidžių

Didžioji raidė nerašoma.
Didžiųjų raidžių nemėgstu.

raĩdė – raid – ráidė (22:96:3)
raĩdžių – raidži – ráidžių (118:105:16)

26. raĩstas 2

raistai
raistų

Aplinkui raistai matyti.
Aplinkui raistų daugoka.

raĩstai – raistaĩ – ráistai (95:137:7)
raĩstų – raist – ráistų (54:61:4)

27. ršis 1, rūšìs 4

rūšies
rūšių

Abejotinos rūšies avietės.
Abejotinų rūšių avietės.

ršies – rūšiẽs (37:84)
ršių – rūši (81:158)
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Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

28. sklỹpas 2

sklypai

Ar sklypai išdalyti?

sklỹpai – sklypaĩ (79:160)

29. skruzd 4

skruzdės
skruzdžių

Vaikas skruzdės nenuskriaudė.
Butuose skruzdžių prisiveisė.

skruzds – skrùzdės (76:45)
skruzdži – skrùzdžių (71:168)

sraigė

Juda kaip sraigė – iš lėto.

sráigė – sraĩgė (3:118)

31. šãpas 2, 4

šapų

Prinešė šapų į kambarį.

šãpų – šap (73:166)

32. taurė̃ 4

taurė

Kantrybės taurė pripildyta.

taur – taũrė (117:122)

33. višės 1

vaišės

Bus vaišės ant pievos.

váišės – vaĩšės (149:90)

34. varšk 3

varškę

Reikia pirkti tik šviežią varškę.

várškę – vaškę (105:16)

35. zýlė 1

zylių

Daugybė zylių į medį suskrido.

zýlių – zyli (71:48)

Nr.

30.

Kodifikuotos
formos

sráigė 1,
sraĩgė 2

2 lentelė. Galūninės darybos daiktavardžiai be priešdėlių
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
Anketuoti sakiniai
formos

Tyrimo rezultatai

1.

dáigas 3, daĩgas 4

daigas

Ne kiekvienas daigas dygsta.

dáigas – daĩgas (54:65)

2.

dailė̃ 4

dailės

Mokosi dailės ir dizaino.

dails – daĩlės – dáilės (104:207:48)

3.

ketvitis 2

ketvirtį

Nupirko ketvirtį duonos.

ketvitį – kẽtvirtį – kètvirtį (5:113:3)

4.

kreiv 4, kreĩvė 2

kreivė

Žaibo kreivė apakino.

kreiv – kreĩvė – kréivė (8:109:4)

5.

kryžmė̃ 4

kryžmė

Medinė veleno kryžmė sulūžo. kryžm – krỹžmė – krýžmė (51:49:20)

6.

lkštė 2, lėkšt 4

lėkščių

Vaikas lėkščių nedaužo.

lė̃kščių – lėkšči – lė́kščių (5:104:11)

7.

pldė 2, plūd 4

plūdė

Jau plūdė pasinėrė!

pldė – plūd – pldė (170:14:55)

8.

prdas 2

pradų

Verslo pradų stokoja.

prãdų – prad (116:126)

9.

ráinis, -ė 1,
raĩnis, -ė 2

rainis

Rainis gaudo peles.

ráinis – raĩnis (22:187)
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Projekte tirtos
Anketuoti sakiniai
formos

Tyrimo rezultatai

10. ryšỹs 4

ryšių

Abejotinų ryšių mezgėjas.

ryši – rỹšių – rýšių (61:40:18)

11. skaidrė̃ 4, skaĩdrė 2

skaidrės
skaidrių

Dvyliktos skaidrės neprireikė.
Parengiau skaidrių seminarui.

skaidrs – skaĩdrės – skáidrės (4:108:9)
skaidri – skaĩdrių – skáidrių (4:202:33)

12. smakės 2

smalkės

Pirtyje smalkės kaupiasi.

smakės – smálkės (49:71)

13. stabdỹs 4, stãbdis 2 stabdžiai

Mašinos stabdžiai sugedo.

stabdžiaĩ – stãbdžiai (37:202)

14. ties 4, tiẽsė 2

Taškas tiesės neliečia.

tiesė̃s – tiẽsės (6:115)

Nr.

Kodifikuotos
formos

PRIEDAS

tiesės

3 lentelė. Priesaginiai ir priesagas atstojančius baigmenis turintys daiktavardžiai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

amatiniñkas, -ė 2,
amãtininkas, -ė 1

amatininkas

Geras amatininkas
viską geba.

amatiniñkas – amãtininkas – ãmatininkas (10:105:6)

2.

apmókestintojas, -a 1,
apmokẽstintojas, -a 1

apmokestintoju

Jis dirba apmokestintoju.

apmókestintoju – apmokẽstintoju –
apmokestìntoju – apmokestintóju
(9:93:13:4)

3.

arbãtinė 1, arbatìnė 2

arbatinė

Puiki arbatinė.

arbãtinė – arbatìnė (19:100)

4.

baũdžiava 1,
baudžiavà 3b

baudžiavos

Aprašė baudžiavos
laikus.

baũdžiavos – baudžiavõs (7:114)

5.

brólienė 1,
brolíenė 1

brolienė

Mano brolienė serga.

brólienė – brolíenė (142:100)

6.

bklė 1

būklės

Avarinės būklės paminklas.

bklės – būklė̃s (109:10)

7.

čiaudulỹs 3a, 3b

čiauduliu

Kovoju su čiauduliu.

čiáuduliu – čiaũduliu (87:155)
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Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

8.

dìdmenininkas, -ė 1,
didmẽnininkas, -ė 1

didmenininkais

Su didmenininkais
sutarė dėl prekių.

dìdmenininkais – didmẽnininkais
(4:115)

9.

drùskinė 1, druskìnė 2

druskinę

Medinę druskinę nupirko.

drùskinę – druskìnę (123:119)

10.

gaũbtas 4

gaubtų

Lempas be gaubtų
parduoda.

gaubt – gaũbtų (56:186)

11.

jutiena 1, jautíena 1

jautienos

Mėgstu jautienos kepjáutienos – jautíenos (118:124)
snius.

12.

Jõninės 1, Jonìnės 2

Joninių

Greitai Joninių šventė. Jõninių – Jonìnių (101:20)

13.

kaltiniñkas, -ė 2,
katininkas, -ė 1

kaltininko

Ieško kaltininko
pėdsakų.

kaltiniñko – katininko – káltininko
(108:6:7)

14.

kastùvas 2

kastuvai

Ūkio kastuvai sulūžę.

kastùvai – kãstuvai – kastuvaĩ
(181:36:25)

15.

kiaurmė 2,
kiáurymė 1

kiaurymę

Kulka per kiaurymę
išlėkė.

kiaurỹmę – kiáurymę – kiaũrymę
(114:5:2)

16.

kė̃bulas 3b

kėbulai

Mašinų kėbulai rūdija. kėbulaĩ – kė̃bulai (44:198)

17.

keštas 2

kerštai

Laukiniai kerštai
pražudo.

keštai – kerštaĩ (97:143)

18.

klusimas 1

klausimų

Esminių klausimų
nebuvo.

kláusimų – klausim (140:102)

19.

klitis 1, kliūtìs 4

kliūčių

Pavojingų kliūčių neliko.

kličių – kliūči (47:73)

20.

kuprà 2, 4

kupros

Maišą ant kupros užsimetė.

kùpros – kuprõs (20:220)
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Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

21.

kùpstas 4

kupstų

Pievoje kupstų
daugėja.

kupst – kùpstų (73:47)

22.

laikmenà 3b

laikmenoms

Skaitmeninėms laiklaikmenóms – laĩkmenoms (89:30)
menoms turiu dėžutę.

23.

liptas 1

laiptą

Per vieną laiptą
pakilo.

láiptą – laĩptą (134:106)

24.

liptinė 1, laiptìnė 2

laiptinė

Mūsų laiptinė – tvar
kinga.

láiptinė – laiptìnė – laĩptinė (103:107:32)

25.

lavninė 1, lavonìnė 2

lavoninę

Rajono lavoninę
sutvarkė.

lavóninę – lavonìnę (45:164)

26.

leidinỹs 3a

leidinius

Kultūros leidinius
skaitome.

léidinius – leĩdinius – leidiniùs
(68:173:1)

27.

mdžiaga 1

medžiagos

Kelnėms medžiagos
pritrūko.

mẽdžiagos – medžiagõs (64:178)

28.

pagálbininkas, -ė 1

pagalbininkų

Darbščių pagalbininkų pagálbininkų – pagalbiniñkų –
reikia.
pagalbìninkų (74:165:1)

29.

ppuošalas 34b

papuošalas

Šitas papuošalas iš
aukso.

pãpuošalas – papuõšalas (82:160)

30.

pãtalynė 1, patalỹnė 2

patalynę

Šilkinę patalynę
mėgstu.

pãtalynę – patalỹnę (78:164)

31.

pérmatomumas 1

permatomumas

Stiklo permatomumas pérmatomumas – permatomùmas
– geras.
(43:199)

32.

pláustas 1, plaũstas 2

plausto

Iki plausto nueisiu.

33.

rakañdas 2, rakándas 1

rakandų

Spintelės rakandų prirakañdų – rakándų (38:201)
krautos.

pláusto – plaũsto (26:211)

91

PRIEDAS

Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

34.

rašéiva 1

rašeivos

Internetiniai rašeivos
plūstasi.

rašéivos – rašeĩvos (66:176)

35.

rmuo 1, rėmuõ 3a

rėmuo

Naktį rėmuo kamuoja. rmuo – rėmuõ (101:138)

36.

riñkliava 1

rinkliavų

Šitiek rinkliavų
sumanė.

riñkliavų – rinkliav (88:154)

37.

saviniñkas, -ė 2,
sãvininkas, -ė 1

savininkas
savininkė

Krautuvės savininkas
serga.
Krautuvės savininkė
serga.

saviniñkas – sãvininkas (142:100)
saviniñkė – sãvininkė (60:60)

38.

ssiuvinis 1

sąsiuvinių

Pratybų sąsiuvinių
nereikia.

ssiuvinių – sąsiuvini (135:107)

39.

skilándis 1

skilandžio

Užsimanė skilandžio
pietums.

skilándžio – skilañdžio (54:65)

40.

skõlininkas, -ė 1,
skoliniñkas, -ė 2

skolininkė

Kaimynė skolininkė
slepiasi.

skõlininkė – skoliniñkė (118:3)

41.

skliaũtas 2, 4

skliautais

Giesmės po skliautais
aidėjo.

skliaũtais – skliautaĩs (65:174)

42.

spaustùvė 2,
spáustuvė 1

spaustuvėje

Vyras spaustuvėje
dirba.

spaustùvėje – spáustuvėje –spaustuvėjè
(93:146:2)

43.

susipažinìmas 2

susipažinimui

Rimtam susipažinimui
susipažinìmui – susipažìnimui (46:73)
reikia laiko.

44.

šaliniñkas, -ė 2,
šãlininkas, -ė 1

šalininkų

Streiko šalininkų
mažėja.

šaliniñkų – šãlininkų –šalinink
(118:115:8)

45.

šaudmuõ 3a

šaudmenis

Visokius šaudmenis
gamina.

šáudmenis – šaũdmenis – šaudmenís
(4:116:1)

92

PRIEDAS

Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

46.

šutuvas 1

šautuvai

Medžiokliniai šautuvai
šáutuvai – šautuvaĩ – šaũtuvai (97:143:2)
rūdija.

47.

šiluminiñkas, -ė 2

šilumininkai

Namą šilumininkai
tvarko.

šiluminiñkai – šìlumininkai –
šilùmininkai – šilumìninkai
(40:139:50:13)

48.

šỹpsena 1

šypsenos

Gyvena be šypsenos
veide.

šỹpsenos – šypsenõs (209:33)

49.

šmeɪ̃žtas 4, 2

šmeižtai

Bjaurūs šmeižtai ir
patyčios.

šmeižtaĩ – šmeĩžtai (140:99)

50.

tamsumà 3b, 3a

tamsumą

Į nykią tamsumą išėjo. tasumą – támsumą (108:11)

51.

tyrìmas 2

tyrimų

Kraujo tyrimų nedarome.

52.

traukulỹs 3a

traukulius

Nevalingus traukulius
tráukulius – traũkulius (8:113)
gydo.

53.

tvrstis 1

tvarsčiai

Nuo kojų tvarsčiai
nukrito.

tvársčiai – tvasčiai (3:118)

54.

veĩslė 2

veislės

Arabų veislės žirgai.

veĩslės – veisls – véislės (119:89:31)

55.

veslas 2, 4

verslams

Lėšos verslams gaivinti. veslams – versláms (20:219)

56.

Vlinės 1, Vėlìnės 2

Vėlinių

Artėja Vėlinių metas.

Vlinių – Vėlìnių (119:2)

57.

virtùvė 2

virtuvę

Einu į virtuvę peilio.

virtùvę – vìrtuvę (206:36)

58.

visúomenininkas, -ė 1, visuomeni
visuomẽnininkas, -ė 1 ninkas

Jis yra visuomenininkas ir poetas.

visúomenininkas – visuomẽnininkas –
vìsuomenininkas (11:109:1)

59.

žaĩslas 4

Keistas žaislas.

žaĩslas – žáislas (87:33)

žaislas

Tyrimo rezultatai

tyrìmų – týrimų (62:179)
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4 lentelė. Ištekėjusių moterų pavardės, padarytos su priesaga -ienė
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

Béržienė 1

Beržienė

Beržo žmona yra Beržienė.

Béržienė – Beržíenė (35:205)

2.

Čiurliónienė 1

Čiurlionienė

Čiurlionis ir Čiurlionienė
neatėjo.

Čiurliónienė – Čiurlioníenė (97:142)

3.

Gérvienė 1

Gervienė

Gervės žmona yra
Gervienė.

Gérvienė – Gervíenė (56:183)

4.

Grúodienė 1

Gruodienė

Gruodžio žmona yra
Gruodienė.

Grúodienė – Gruodíenė (27:213)

5.

Janónienė 1

Janonienė

Janonio žmona yra
Janonienė.

Janónienė – Janoníenė – Jãnonienė
(87:31:1)

6.

Jonýnienė 1

Jonynienė

Jonynas ir Jonynienė pešasi. Jonýnienė – Jonyníenė (106:15)

7.

Petráuskienė 1

Petrauskienė

Petrauskas ir Petrauskienė
sutaria.

Petráuskienė – Petrauskíenė (119:2)

8.

Savukýnienė 1

Savukynienė

Savukynas ir Savukynienė
pešasi.

Savukýnienė – Savukyníenė (117:2)

9.

Skìrmantienė 1

Skirmantienė

Skirmanto žmona yra
Skirmantienė.

Skìrmantienė – Skirmantíenė –
Skirmañtienė (86:32:3)

10.

Staknienė 1

Stakėnienė

Stakėnas ir Stakėnienė.

Stakė́nienė – Stakėníenė (115:5)

11.

Tùminienė 1

Tuminienė

Tuminas ir Tuminienė
šypsosi.

Tùminienė – Tuminíenė –Tumìnienė
(73:43:3)

12.

Vãbalienė 1

Vabalienė

Vabalas ir Vabalienė neatvyko.

Vãbalienė – Vabalíenė (47:195)

13.

Vilinienė 1

Viliūnienė

Viliūnas ir Viliūnienė pešasi. Vilinienė – Viliūníenė (113:8)
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5 lentelė. Priešdėliniai daiktavardžiai (priešdėlių vediniai ir galūnių bei priebalsinių priesagų vediniai su
priešdėliais)
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
Anketuoti sakiniai
formos

Tyrimo rezultatai

1.

añtakis 1

antakius

Senis antakius pakėlė.

añtakius – ántakius (206:154)

2.

añtspaudas 1

antspaudu

Dokumentą antspaudu
tvirtina.

añtspaudu – ántspaudu (43:199)

3.

apklõtas 2

apklotas

Sniego apklotas tirpsta.

apklõtas – ãpklotas (59:183)

4.

apsiaũstas 2

apsiaustą

Vilkis apsiaustą – jau
vėsta.

apsiaũstą – apsiáustą – ãpsiaustą (21:202:16)

5.

belaĩsvis, -ė 2

belaisviai

Vargšai belaisviai.

belaĩsviai – beláisviai (15:104)

6.

beprõtis, -ė 2

beprotis

Kaimynas tikras beprotis. beprõtis – bẽprotis (22:97)

7.

įmaũtė 2

įmautes

Jis nenoriai įmautes
perka.

įmaũtes – į́mautes (2:117)

8.

į́žadas 1, 3a

įžadai

Skaistybės įžadai.

į́žadai – įžãdai (118:2)

9.

negarbė̃ 3b, 4

negarbę

Užtraukė negarbę šeimai. nẽgarbę – negabę (95:147)

10.

núodėmė 1

nuodėmės

Žmogaus be nuodėmės
nerasi.

núodėmės – nuodėms (139:103)

11.

padangà 3b

padangų

Iš padangų išleido orą.

padang – pãdangų (106:138)

12.

pagálvė 1

pagalvę

Po šonu pagalvę pakišo.

pagálvę – pãgalvę – pagavę (112:104:26)

13.

pajris 1

pajūryje

Pajūryje šiek tiek palis.

pajryje – pajūryjè (164:78)

b

14.

palauk 3 ,
palaũkė 2

palaukėje

Pražydo palaukėje aguonos.

palaukėjè – palaũkėje (9:112)

15.

palydà 3b, 2

palydą

Eina ir palydą vedasi.

pãlydą – palỹdą – palýdą (7:176:59)
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Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
Anketuoti sakiniai
formos

Tyrimo rezultatai

16.

pãnieka 1,
paniekà 3b

paniekos

Metė paniekos žvilgsnį.

pãniekos – paniekõs (150:91)

17.

pašvaĩstė 2,
pašváistė 1

pašvaistė

Per gaisrą pašvaistė matyti.

pašvaĩstė – pašváistė (74:168)

18.

patarlė̃ 3b,
patalė 2

patarlė

Kokia patarlė čia tinka?

patarl– patalė – pãtarlė (113:121:8)

19.

pavãdis 2

pavadžio

Šunį už pavadžio laikyk.

pavãdžio – pãvadžio (10:111)

20.

pveldas 3b

paveldas

Kultūros paveldas saugomas.

pãveldas – pavéldas (106:125)

21.

sndėlis 1

sandėliai

Firmos sandėliai patogūs. sándėliai – sandėliaĩ (114:125)

22.

sùtema 1,
sutemà 3b

sutemų

Jie ligi sutemų nedirba.

sùtemų – sutem (22:99)

23.

ùžmačia 1,
užmačià 3b

užmačių

Kaimyno užmačių
nejautė.

ùžmačių – užmači (119:2)

24.

ùžrašas 1, 3b

užrašų

Savo užrašų jis neturi.

ùžrašų – užraš (44:77)

Tyrimo rezultatai

6 lentelė. Sudurtiniai daiktavardžiai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

1.

aũskaras 3b

auskarai

Merginos auskarai didoki. auskaraĩ – aũskarai – áuskarai (119:1:1)

2.

bendraažis 2

bendraamžis

Mūsų bendraamžis jau
meras.

3.

bendraáutoris 1

bendraautoris

Jonas yra knygos bendra- bendraáutoris – bendraaũtoris –
autoris.
beñdraautoris (110:7:2)

bendraažis – bendraámžis (5:114)
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Kodifikuotos
formos

4.

benvakaris 1

PRIEDAS

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

bernvakariai Atėjo į madą bernvakariai. benvakariai (119)
a

5.

darbdavs, - 3

darbdaviu

Eina su darbdaviu dviese. dárbdaviu – dabdaviu (1:120)

6.

gártraukis 1

gartraukį

Gerą gartraukį nupirko.

gártraukį – gatraukį (58:61)

7.

gélžbetonis 1

gelžbetonio

Virina gelžbetonio tvorą.

gélžbetonio – gežbetonio – gelžbetònio
(17:190:35)

8.

savianãlizė 1

savianalizę

Atlikome savianalizę.

savianãlizę – savìanalizę (107:12)

9.

šáltkrepšis 1

šaltkrepšis

Kažkur pradingo šaltkrepšis.

šáltkrepšis – šal̃tkrepšis (35:84)

10.

visureĩgis 2,
visueigis 1

visureigį

Jaunuolis visureigį perka. visureĩgį – visueigį – visùreigį (17:1:101)

11. žemdirbỹs, - 3a

žemdirbį

Nori žemdirbį skriausti.

žémdirbį – žedirbį (51:191)

7 lentelė. Svetimieji daiktavardžiai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

ãtlasas 3b

atlasai

Elektroniniai atlasai jau
paplito.

atlasaĩ – ãtlasai – atlãsai (38:40:41)

2.

bkas 2

bakai

Benzino bakai prakiuro.

bãkai – bakaĩ (89:153)

3.

bras 2

barai

Miesto barai neveikia.

bãrai – baraĩ (5:116)

4.

brmenas 1

barmeno

Ieškau barmeno ir virėjo.

bármeno – barmèno (99:233)

5.

bemòlis 2

bemolis

Bemolis pažemina garsą
pustoniu.

bemòlis – bemõlis – bemólis – bèmolis
(47:29:16:27)
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Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

6.

bìlietas l, 3b

bilietai

Kelionės bilietai nepinga.

bìlietai – bilietaĩ (91:188)

7.

ceĩtnotas 1

ceitnotas

Šachmatininkų ceitnotas
negąsdina.

ceĩtnotas – céitnotas – ceitnòtas –ceitnõtas
(33:1:82:4)

8.

ceñtras 2

centrų

Jaunimo centrų užtenka.

ceñtrų – centr (32:210)

9.

chãmas 2

chamai

Šiuolaikiniai chamai yra
ciniški.

chãmai – chamaĩ (97:22)

10. cìklas 2

ciklai

Bus du ciklai seminarų.

cìklai – ciklaĩ (115:5)

11. cinamònas 2

cinamonas

Cinamonas mažina
kraujospūdį.

cinamònas – cinãmonas (55:64)

12. datà 2

datos

Prašyme datos nerašė.

dãtos – datõs (110:142)

13. datùlė 2

datulių

Vaikas nemėgsta datulių.

datùlių – dãtulių (24:95)

14. dirèktorius 1

direktoriai

Mokyklų direktoriai streidirèktoriai – direktoriaĩ (65:56)
kuoja.

15. dìskas 2

diskai

Mašinos diskai sudilo.

16. dūdà 2, 4

dūdų

Muzikantai dūdų pripirko. ddų – dūd – ddų (170:29:41)

17. èlipsė 1

elipsę

Braižo elipsę parkeriu.

èlipsę – elìpsę – ẽlipsę (189:51:2)

18. frãkas 2

frakų

Daugybę frakų pripirko.

frãkų–frak (141:71)

19. grìpas 2

gripai

Žiemą gripai kamuoja

grìpai–gripaĩ (69:141)

20. ibieras 1

imbierą

Kad nesirgtų, imbierą
valgo.

ibierą – imbiẽrą – imbíerą (20:74:25)

21. klãnas 2

klanai

Nusikaltėlių klanai likvi
duoti.

klãnai – klanaĩ (2:118)

dìskai – diskaĩ (83:37)
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formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

22. kortà 2

kortų

Rimtas kortų žaidimas.

kõrtų – kòrtų (167:43)

23. krãbas 4, 2

krabų

Mėgstu krabų mišrainę.

krab – krãbų (3:118)

24. krãpas 2

krapai

Auga krapai ir bulvės.

krãpai (91)

25. kulkà 2

kulkos

Negavo kulkos į kaktą.

kul̃kos – kulkõs – kùlkos (153:19:42)

26. kvotà 2, 4

kvotų

Komisija kvotų netvirtino. kvõtų – kvot (140:100)

27. miùziklas 1

miuziklas

Anglų miuziklas patiko.

miùziklas – miuzìklas (45:74)

28. naftà 2

naftos

Dirba naftos platformoje.

nãftos – naftõs (155:85)

29. pelas 2

perlų

Patinka perlų karoliai.

pelų – perl (120:1)

30. pliãžas 2

pliažų

Prie jūros pliažų pakanka.

pliãžų – pliaž (48:72)

31. põpierius 1

popierių

Kiemas popierių
primėtytas.

põpierių – popieri (117:2)

32. reĩdas 2

reidai

Policijos reidai prasmingi. reĩdai – reidaĩ (108:12)

33. reĩsas 2

reisai

Autobusų reisai vėluoja.

reĩsai – reisaĩ (119:1)

34. rèktorius 1

rektorių

Visų universitetų rektorių
rinkimai.

rèktorių – rektori (114:7)

relės

Laiko relės savikaina.

rels – rèlės – rẽlės (104:131:5)

36. rentà 4, 2

rentos
rentoms

Signatarai rentos negavo. rentõs – reñtos (77:44)
Signatarų rentoms yra lėšų. rentóms – reñtoms – réntoms (65:50:6)

37. seĩfas 2

seifai

Banko seifai rakinami.

Nr.

35.

Kodifikuotos
formos

PRIEDAS

rel, -s, rèlę 4,
rèlė 2

seĩfai – seifaĩ (85:6)
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PRIEDAS

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

38. skrùpulas 3b

skrupulų

Varžovus be skrupulų sudorojo.

skrupul – skrùpulų (76:43)

39. sllomas 1

slalomas

Joną slalomas domina.

slãlomas – slalòmas (205:5)

40. steñdas 2

stendai

Mūsų stendai geriausi.

steñdai – sténdai (117:4)

41. stìmulas 3b, 1

stimulų

Pritrūko vidinių stimulų
pirmauti.

stimul – stìmulų (21:98)

42. šachtà 2

šachtos

Dirba šachtos budėtoja.

šãchtos (120)

43. štbas 4, 2

štabų

Rinkimų štabų vadovai.

štab – štãbų (184:56)

tandemas

Mūsų tandemas nugali.

tandèmas (121)

45. teminas 1, 3

terminų

Pildau terminų žodyną.

teminų – termin (12:109)

46. trasà 2

trasos

Negalima iš trasos išklysti. trãsos – trasõs (85:155)

47. trãlas 2

tralais

Jie pramoniniais tralais
žvejoja.

trãlais – tralaĩs (72:47)

48. vazà 2

vazos

Nerandu vazos gėlėms.

vãzos – vazõs (20:99)

49. žaliùzės 2

žaliuzių

Reikėtų žaliuzių langui.

žaliùzių – žãliuzių (7:114)

Nr.

Kodifikuotos
formos

44. tándemas 1
b

100

PRIEDAS

B Ū D VA R D Ž I A I

8 lentelė. Paprastieji (pirminiai) ir dalyviniai būdvardžiai (taip pat ir sudaiktavardėję)
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
Anketuoti sakiniai
formos

Tyrimo rezultatai

1.

brangùs, -ì 3

brangią

Nusipirko brangią knygą.

brángią – brañgią (162:78)

2.

gardùs, -ì 3

gardų

Suvalgiau gardų pyragą.

gárdų – gadų (97:142)

3.

laĩsvas, -à 4

laisvo

Stokoju laisvo laiko.

laĩsvo – láisvo (51:188)

4.

neĩgiamas, -à 3b

neigiamų

Nemato neigiamų savybių. neigiam – neĩgiamų (1:120)

pakankami

Tikrai pakankami resursai.

pakankamì – pakañkami (6:115)

pasiturintis

Gana pasiturintis vyras.

pasitùrintis (121)

5.

pakañkamas, -à 3

6.

pasìturintis, -i 1
a

b

7.

pažstamas, -à 3 ,
pažstamas, -a 1

pažįstamais

Su pažįstamais gyvena.

pažįstamaĩs – pažstamais (1:120)

8.

prìslėgtas, -à 3b,
prislgtas, -à 3

prislėgtas

Tėvas prislėgtas rūpesčių.

prìslėgtas – prislgtas (124:115)

9.

raĩnas, -à 4,
ráinas, -à 3

rainas

Murkia rainas kačiukas.

raĩnas – ráinas (145:94)

10.

raiškùs, -ì 4,
ráiškus, -i 3

raiškią

Jis pasakė raiškią kalbą.

raĩškią – ráiškią (112:8)

saldų

Suvalgiau saldų apelsiną.

sáldų – sadų (114:125)

11. saldùs, - 3
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9 lentelė . Priesaginiai būdvardžiai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

ankstývas, -à 3,
ankstývas, -a 1

ankstyvų

Išėjo ankstyvų atostogų.

ankstyv – ankstývų (98:21)

2.

smeniškas, -a 1,
asmẽniškas, -a 1

asmeniškus

Mėgsta asmeniškus klausimus.

ãsmeniškus – asmẽniškus (40:199)

3.

dorìnis, -ė 2

dorinis

Dorinis ugdymas.

dorìnis – dõrinis (7:112)

4.

geltónas, -a 1,
geltónas, -à 3

geltonos

Nemėgstu geltonos suknelės. geltónos – geltonõs (26:93)

5.

grūdìnis, -ė 2,
grdinis, -ė 1

grūdinis

Lietuviškas grūdinis augalas. grūdìnis – grdinis (4:117)

6.

hipèrboliškas, -a 1,
hiperboliškas Labai hiperboliškas vaizdas.
hipeboliškas, -a 1

hipèrboliškas – hipeboliškas –
hiperbòliškas – hiperbõliškas (36:39:43:2)

7.

euròpinis, -ė 1

europinių

Reikia europinių bankų.

euròpinių – europìnių – eurõpinių
(56:181:5)

8.

išorìnis, -ė 2

išorinį
išorinis

Naudosiu išorinį modemą.
Sugedo išorinis diskas.

išorìnį – išórinį– išòrinį (107:128: 7)
išorìnis – išórinis (46:75)

9.

kilomètrinis, -ė 1

kilometrinės

Nutįso kilometrinės eilės.

kilomètrinės – kilometrìnės (8:113)

10.

kišenìnis, -ė 2,
kišẽninis, -ė 1

kišeninis

Aštrus kišeninis peilis.

kišenìnis – kišẽninis (117:2)

klimatinės

Gerėja klimatinės sąlygos.

klimatìnės – klimãtinės – klìmatinės
(92:260:8)

lytinis

Plinta lytinis švietimas.

lytìnis – lỹtinis (8:113)

metrinę

Sugavom metrinę lydeką.

mètrinę – metrìnę (59:182)

11. klimatìnis, -ė 2
12.

lytìnis, -ė 2,
lỹtinis, -ė 1

13. mètrinis, -ė 1
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PRIEDAS

Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

14.

mė́lynas, -a 1,
mė́lynas, -à 3a

mėlynos

Nemėgstu mėlynos suknelės. mė́lynos – mėlynõs – mėlýnos (66:51:2)

15.

mūrìnis, -ė 2,
mrinis, -ė 1

mūrinių

Pristatyta mūrinių namų.

mūrìnių – mrinių (146:93)

16. nùlinis, -ė 1

nulinis

Mūšyje – nulinis rezultatas.

nùlinis – nulìnis (175:67)

17. pamiñklinis, -ė 1

paminklinį

Atidengė paminklinį akmenį. pamiñklinį – paminklìnį (120:1)

Tyrimo rezultatai

18.

pasáulinis, -ė 1,
pasaulìnis, -ė 2

pasaulinę

Turi pasaulinę reikšmę.

pasáulinę – pasaulìnę (75:166)

19.

pažodìnis, -ė 2,
pažõdinis, -ė 1

pažodinis

Prastas pažodinis vertimas.

pažodìnis – pažõdinis (182:57)

planinis

Vyksta planinis posėdis.

planìnis – plãninis (39:200)

pogrindinę

Leido pogrindinę spaudą.

pogrindìnę – pógrindinę (57:183)

22. ròbotiškas, -a 1

robotiškas

Nejučiom daraisi robotiškas. ròbotiškas – robòtiškas (94:26)

23.

sąjungìnis, -ė 2,
sjunginis, -ė 1

sąjunginę

Blokuoja sąjunginę sutartį.

24.

santuokìnis, -ė 2,
sántuokinis, -ė 1

santuokinio

Kratosi santuokinio gyvenimo. santuokìnio – sántuokinio (118:3)

25.

saultas, -a 1,
sáulėtas, -a 1

saulėta

Šiandien – saulėta diena.

saulta – sáulėta (89:150)

26.

saváitinis, -ė 1,
savaitìnis, -ė 2

savaitinį

Perku savaitinį žurnalą.

saváitinį – savaitìnį (49:70)

27.

sąžinìngas, -a 1,
sžiningas, -a 1

sąžiningas

Doras, sąžiningas lektorius.

sąžinìngas – sžiningas (53:187)

20. planìnis, -ė 2
21.

pogrindìnis, -ė 2,
pógrindinis, -ė 1

sąjungìnę – sjunginę (81:158)

103

PRIEDAS

Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

25.

skaitmenìnis, -ė 2,
skaitmẽninis, -ė 1

skaitmeninį Pirkau skaitmeninį prietaisą. skaitmenìnį – skaitmẽninį (119:2)
skaitmeninio Neturiu skaitmeninio aparato. skaitmenìnio – skaitmẽninio (120)

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

26. skirtìngas, -a 1

skirtingas

Skirtingas požiūris.

skirtìngas – skìrtingas (108:11)

27. tarptautìnis, -ė 2

tarptautinį

Remia tarptautinį projektą.

tarptautìnį – tarptaũtinį (180:61)

28. tautìnis, -ė 2

tautinis

Rimtas tautinis klausimas.

tautìnis –taũtinis (65:177)

užklasinis

Užklasinis darbas.

užklasìnis (119)

29.

užklasìnis, -ė 2,
užklãsinis, -ė 1,

30.

visuomenìnis, -ė 2,
Turiu visuomeninių
visuomeninių
visuomẽninis, -ė 1
rūpesčių.

visuomenìnių – visuomẽninių –
visúomeninių (200:40:1)

31.

visúomeniškas, -a 1, visuomenišvisuomẽniškas, -a 1 kas

Tikrai visuomeniškas poelgis.

visúomeniškas – visuomẽniškas (42:197)

Nemadingi žodiniai testai.

žõdiniai (121)

32. žõdinis, -ė 1

žodinis

10 lentelė. Sudurtiniai būdvardžiai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

abipùsis, -ė 2,
abìpusis, -ė 1

abipusis

Suvienijo abipusis noras.

abipùsis – abìpusis (4:117)

2.

saldžiãrūgštis, -ė 1,
saldžiarūgštę
saldžiargštis, -ė 2

Mėgstu saldžiarūgštę girą.

saldžiãrūgštę – saldžiargštę –
sal̃džiarūgštę (175:65:1)

3.

viengùlis, -ė 2,
víengulis, -ė 1

Parduodu viengulę lovą.

viengùlę – víengulę (6:115)

viengulę
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11 lentelė . Skaitvardžiai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

1.

dvìdešimtis

dvidešimties

Jis bus gal dvidešimties metų. dvìdešimties – dvidešimtiẽs (83:159)

2.

devýniasdešimt

devyniasdešimt Jam devyniasdešimt metų.

devýniasdešimt – devyniasdẽšimt
(175:64)

3.

víenas, -à 3

vienu

Žaviuosi tik vienu leidėju.

víenu – vienù (183:57)

Tyrimo rezultatai

12 lentelė . Įvardžiai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

kìtkas 1

kitkuo

Jis buvo kitkuo sudomintas.

kìtkuo – kitkuõ (23:228)

2.

kitks, -ia 1

kitokiam
kitokie

Pribrendo kitokiam gyvenimui. kitókiam 1 – kitokiám (35:86)
Patinka kitokie spektakliai.
kitókie – kitokiẽ (86:153)

3.

niẽkas 2

niekuo

Vaikas niekuo nekaltas.

4.

visks, -ia 1

visokiam
visokių

Pasiduoda visokiam spaudimui. visókiam – visokiám (49:70)
Spintoje visokių daiktų pilna. visókių – visoki (145:97)

5.

vìskas 1

viskam

Laiko viskam reikėtų.

niẽkuo – niekuõ (72:170)

vìskam – viskám (9:112)
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VEIKSMAŽODŽIAI

13 lentelė . Paprastieji ir sangrąžiniai veiksmažodžiai (kai kurios formos teikiamos su priešdėliais)
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

álkti, álksta, álko

alkti

Nesveika alkti nuolat.

álkti – akti (117:124)

2.

beti, bẽria, bė̃rė; bérti,
berti
bẽria, brė

Reikia berti grūdus.

beti – bérti (25:95)

3.

brángti, brángsta, brángo brangsta

Maistas brangsta kasmet.

brángsta – brañgsta (134:107)

4.

bržti, bržia, bržė

Kalbėdama pabrėžė ryžtą.
Sėkmingai nubrėžiau ribą.

pabrė́žė – pàbrėžė – pãbrėžė (159:165:5)
nubrė́žiau – nùbrėžiau (36:84)

5.

čiúopti, čiúopia, čiúopė apčiuopiau

Votį apčiuopiau pirštais.

apčiúopiau – àpčiuopiau – ãpčiuopiau
(47:187:8)

6.

dérgti, dérgia, dérgė

dergia

Žąsys dergia kiemą.

dérgia – degia (44:195)

7.

díegti, díegia, díegė

įdiegė

Jis įdiegė kompiuterio
programą.

įdíegė – į̃diegė (25:217)

8.

dýgti, dýgsta, dýgo

išdygai

Ar iš žemės išdygai?

išdýgai – išdygaĩ (185:57)

9.

drkti, drksta, drko

sudrėkau

Nuo rūko sudrėkau.

sudrkau – sudrėkaũ (110:11)

10. dróžti, dróžia, dróžė

drožiau

Iš lėto drožiau švilpuką.

dróžiau – drožiaũ (180:62)

11. éngti, éngia, éngė

engei

Ar tu engei kaimynus?

éngei – engeĩ – eñgei (174:58:10)

12. glbti, glbia, glbė

apglėbei

Vaiką apglėbei rankomis.

apglbei – àpglėbei – ãpglėbei
(5:112:4)

13. gríežti, gríežia, gríežė

griežei

Tu naktį griežei dantimis.

gríežei – griežeĩ (28:93)

14. grė́bti, grė́bia, grė́bė

sugrėbiau

Sugrėbiau šieną.

sugrė́biau – sùgrėbiau (23:96)

pabrėžė
nubrėžiau
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Projekte tirtos formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

15. gróbti, gróbia, gróbė

pagrobė

Vaiką pagrobė plėšikai.

pagróbė – pàgrobė – pãgrobė
(36:201:5)

16. grsti, grda, grdo

grūdau

Daiktus grūdau į maišą.

grdau – grūdaũ (113:8)

17. góbti, góbia, góbė

apgobiau

Vaiką apgobiau skara.

apgóbiau – àpgobiau (26:93)

18. góžti, góžia, góžė

užgožei

Šiandien tu užgožei kitus.

užgóžei – ùžgožei (31:88)

19. gúosti, gúodžia, gúodė

guodei
guodžiau

Tu guodei ligonius.
Vakar guodžiau ligonius.

gúodei – guodeĩ (126:113)
gúodžiau – guodžiaũ (29:90)

20. júosti, júosia, júosė

juosiau
juosei

Liemenį juosiau diržu.
Juosmenį juosei diržu,

júosiau – juosiaũ (52:190)
júosei – juoseĩ (18:102)

21. klýsti, klýsta, klýdo

klystu

Aš klystu retai.

klýstu – klystù (113:8)

22. kópti, kópia, kópė

kopiau
kopei

Aš kopiau į kalną.
Tu sunkiai kopei į kalną.

kόpiau – kopiaũ (67:175)
kόpei – kopeĩ (19:100)

23. kóšti, kóšia, kóšė

iškošiau

Aš iškošiau pieną.

iškóšiau – ìškošiau (13:106)

24. lémti, lẽmia, lmė

lėmei
lėmiau

Tu lėmei likimą.
lmei – lėmeĩ (90:150)
Aš pergalingai lėmiau žaidimą lmiau – lėmiaũ (52:67)

Nr.

25.

Kodifikuotos
formos

PRIEDAS

lõbti, lõbsta, lõbo; lóbti,
pralobai
lóbsta, lóbo

Tu pralobai per naktį.

pralobaĩ – pralóbai (1:118)

26. lžti, lžta, lžo

lūžau

Tiesiog lūžau iš nuovargio.

lžau – lūžaũ (112:9)

27. mė́žti, mė́žia, mė́žė

mėžei

Tu mėžei nešvarų butą.

mė́žei – mėžeĩ (72:47)

28. plšti, plšia, plšė

nuplėšė
nusiplėšiau

Vėjas nuplėšė kepurę.
Greitai nusiplėšiau kepurę.

nuplšė – nùplėšė (63:179)
nusiplšiau – nusìplėšiau (15:104)

pliekiau
pliekei

Iki išnaktų pliekiau kortomis. plíekiau – pliekiaũ (54:185)
Tu visą naktį pliekei korto- plíekei – pliekeĩ (14:107)
mis.

29. plíekti, plíekia, plíekė
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PRIEDAS

Nr.

Kodifikuotos
formos

30. plýšti, plýšta, plýšo
31. retis, rẽmiasi, rmėsi
32.

rpti, rpia, rpė; rpti,
rpia, rpė

Projekte tirtos formos
plyšai
plyšau
rėmiausi
rėmeisi

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

Tu net plyšai iš juoko.
Aš net plyšau iš juoko.
Kalbėdama rėmiausi faktais.
Tu kalbėdama rėmeisi faktais.

plýšai – plyšaĩ (174:65)
plýšau – plyšaũ (77:42)
rėmiaũsi – rmiausi (158:83)
rėmeĩsi – rmeisi (78:41)
aprpiau – àprėpiau – ãprėpiau
(74:159:8)

aprėpiau

Akimis aprėpiau horizontą.

33. ržti, ržia, ržė

rėžiau

Vakar rėžiau ugningą kalbą. ržiau – rėžiaũ (180:60)

34. síekti, síekia, síekė

pasiekė

Vaikas pasiekė stalą.

pasíekė – pàsiekė – pãsiekė (96:139:2)

35. skélbti, skélbia, skélbė

skelbiu

Iškilmingai skelbiu
laimėtoją.

skélbiu – skelbiù (148:94)

36. skíesti, skíedžia, skíedė

praskiedė

Jis praskiedė vyną.

praskíedė – pràskiedė – prãskiedė
(30:88:1)

37. skrósti, skródžia, skródė skrodei

Ar skrodei lydeką?

skródei – skrodeĩ (140:101)

38. skúosti, skúodžia, skúodė nuskuodė

Vaikas nuskuodė tekinas.

nuskúodė – nùskuodė (40:79)

paslėgiau

Aš paslėgiau sūrį.

pàslėgiau – pãslėgiau – paslgiau
(183:4:55)

40. slýsti, slýsta, slýdo

slydau

Dažnai slydau be batų.

slýdau – slydaũ (112:9)

41. sprsti, sprsta, sprdo

išsprūdai

Tu išsprūdai iš glėbio.

išsprdai – išsprūdaĩ (115:6)

42. strti, strsta, stro

nustėrau

Aš nustėrau iš nuostabos.

nustėraũ – nustrau (5:116)

43. stìngti, stìngsta, stìngo

sustingai

Tu sustingai iš baimės.

sustìngai – sustingaĩ (90:31)

44. suvókti, suvókia, suvókė suvokiau

Aš suvokiau problemą.

suvókiau – sùvokiau (41:198)

Pernai svėriau daugokai.

svėriaũ – svriau (33:206)

39.

45.

slgti, slẽgia, slgė;
slgti, slgia, slgė

sveti, svẽria, svrė;
svérti, svẽria, svrė

svėriau
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Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

46. svíesti, svíedžia, svíedė

sviedžiu
sviedi

Šuniui sviedžiu žaisliuką.
Tu šuniui sviedi žaisliuką.

svíedžiu – sviedžiù (117:124)
svíedi – sviedì (56:64)

tõlti, tõlsta, tõlo;
tólti, tólsta, tólo

nutolai
nutolau

Tu nutolai nuo draugės.
Nutolau nuo draugės

nutolaĩ – nutólai (6:233)
nutólau (121)

48. treti, trẽmia, trmė

trėmei

Tu trėmei į Sibirą.

trėmeĩ – trmei (162:77)

49. trkti, trksta, trko

pratrūkau

Aš pratrūkau iš pykčio.

pratrkau – pratrūkaũ (190:51)

ištvirkai

Tu ištvirkai, nieko nedirbi.

ištvìrkai – ištvirkaĩ (51:191)

51. tžti, tžta, tžo

įtūžau

Be galo įtūžau ant tavęs.

įtžau – įtūžaũ (178:66)

52. úosti, úodžia, úodė

užuodė

Šunys užuodė mėsą.

užúodė – ùžuodė (165:77)

53. výsti, výsta, výto

vytau

Aš vytau šiame krašte.

výtau – vytaũ (139:100)

54. vóžti, vóžia, vóžė

vožei
vožiau

Tu vožei per veidą.
Įpykęs vožiau per veidą.

vóžei – vožeĩ (158:83)
vóžiau – vožiaũ (71:48)

Nr.

47.

50.

Kodifikuotos
formos

PRIEDAS

tvìrkti, tvìrksta, tvìrko;
tvikti, tviksta, tviko

14 lentelė . Mišrieji (nelygiaskiemeniai) veiksmažodžiai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirAnketuoti sakiniai
tos formos

Tyrimo rezultatai

1.

bambti, bámba
(baba), bambjo

bamba

Kaimynas bamba ir bamba.

bámba – baba (145:94)

2.

barškė́ti, bárška, barškė́jo barška

Dantys barška nuo šalčio.

bárška – baška (107:14)

3.

bráižyti, bráižo, bráižė;
braižýti, braĩžo, braĩžė

Sienų braižyti nereikia.

bráižyti – braižýti (178:61)

braižyti
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PRIEDAS

Nr.
4.
5.

Kodifikuotos
formos
čiauškti, čiáuška,
čiauškjo
dardti, dárda (dada),
dardjo

Projekte tirAnketuoti sakiniai
tos formos

Tyrimo rezultatai

čiauška

Kas čiauška virtuvėje?

čiáuška – čiaũška (204:38)

darda

Ratai darda grindiniu.

dárda – dada (148:215)

Tu drybsai per dieną lovoje.
drybsaĩ – drýbsai (56:183)
Kartais drybsau per dieną lovoje. drybsaũ – drýbsau (43:77)
gláistyti – glaistýti – glaĩstyti
Sienų glaistyti nemoku.
(103:14:4)
Vestuvių salę turim apkaišyti
apkaišýti – apkáišyti (106:14)
gėlėmis.
Mokosi kaityti būdvardžio
kaitýti – káityti (55:65)
formas.

6.

drybsóti, drỹbso, drybsójo

drybsai
drybsau

7.

gláistyti, gláisto, gláistė;
glaistýti, glaĩsto, glaĩstė

glaistyti

8.

kaišýti, kaĩšo, kaĩšė

apkaišyti

9.

kaitýti, kaĩto, kaĩtė

kaityti

paveldti, pavéldi, -jo;
pavéldėti, pavéldi, -ėjo
11. pypsti, pýpsi, pypsjo
10.

12. pūpsóti, ppso, pūpsójo
ráižyti, ráižo, ráižė;
raižýti, raĩžo, raĩžė
spoksóti, spõkso (spók14.
so), spoksójo
šypsótis, šỹpsosi,
15.
šypsójosi
13.

16. tarškti, tárška, tarškjo

paveldėjo

Draugė paveldėjo turtą.

paveldjo – pavéldėjo (95:147)

pypsiu
pypsi

Aš pypsiu, bet šuo nesitraukia. pýpsiu – pypsiù (101:141)
Tu garsiai pypsi, bet šuo nesi- pýpsi – pypsì (62:58)
traukia.

pūpsau

Aš pūpsau ant sofos.

pūpsaũ – ppsau (51:189)

raižyti

Ar moki raižyti metalą?

ráižyti – raižýti (204:36)

spoksai

Ko spoksai nustebęs?

spoksaĩ – spóksai (13:108)

šypsaisi

Kai šypsaisi, visi laimingi.

šypsaĩsi – šýpsaisi (141:100)

tarška

Kaimynė tarška be perstojo.

tárška – taška (190:51)
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Kodifikuotos
formos
týkoti, týko, týkojo;
17.
tykóti, týko, tykójo
tūnóti, tno, tūnójo;
18.
tnoti, tno, tnojo

Nr.

PRIEDAS

Projekte tirAnketuoti sakiniai
tos formos

Tyrimo rezultatai

tykojo

Katė kantriai tykojo pelės.

týkojo – tykójo (117:124)

tūnoti

Nusibodo tūnoti viešbuty.

tūnóti – tnoti (196:45)

vėpsai

Ir vėl vėpsai išsižiojęs.

vėpsaĩ – vpsai (22:119)

19.

vėpsóti, vpso (vė́pso)
vėpsójo

20.

žiopsóti, žiõpso (žiópso),
žiopsai
žiopsójo

Tu žiopsai per langą?

žiopsaĩ – žiópsai (30:212)

21.

žvangti, žvánga
(žvañga), žvangjo

Afrikoje žvanga ginklai.

žvánga – žvañga (149:92)

žvanga

15 lentelė. Priesaginiai (lygiaskiemeniai) veiksmažodžiai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

ãsmeninti, ãsmenina,
ãsmenino; asmẽninti,
asmẽnina, asmẽnino

nuasmeninti

Reikėtų nuasmeninti bylą.

nuasmẽninti (119)

2.

bogìnti, bogìna, bogìno

nubogino

Daiktus nubogino į sandėlį.

nubogìno – nubõgino – nubógino –
nubògino (5:167:59:9)

3.

brangìnti, brangìna,
brangìno

branginti

Tėvus branginti reikia.

brangìnti – brañginti (120:1)

4.

bránginti, brángina,
brángino

pabrangino

Vėl pabrangino pieną.

pabrángino – pabrangìno –
pabrañgino (53:126:23)

5.

daĩlinti, daĩlina, daĩlino;
dáilinti, dáilina, dáilino

padailinti

Reikia padailinti aplinką.

padaĩlinti – padáilinti (123:119)
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PRIEDAS

Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

6.

daũžtelėti, daũžtelėja,
daũžtelėjo; dáužtelėti,
dáužtelėja, dáužtelėjo

daužtelėjo

Netyčia daužtelėjo plaktuku.

daũžtelėjo – dáužtelėjo (113:8)

7.

dribčióti, dribčiója, dribdribčiojo
čiójo

Purvai nuo ratų dribčiojo.

dribčiójo – drìbčiojo (29:90)

8.

gasinti, gasina, gasino;
garsina
gársinti, gársina, gársino

Jis garsina kraštą.

gasina – gársina (115:6)

9.

kãbarotis, kãbarojasi,
kãbarojosi; kàbarotis,
kàbarojasi, kàbarojosi

kabarojasi

Kabarojasi į kalną.

kãbarojasi –kàbarojasi– kabarójasi
(4:2:115)

10.

kadarúoti, kadarúoja,
kadarãvo

kadaruoja

Palėpėje kadaruoja skarmalai.

kadarúoja – kàdaruoja –
kãdaruoja (116:2:1)

kaitalióti, kaitaliója, kaitaliójo;
11.
kaitalioti
káitalioti, káitalioja,
káitaliojo

Nereikia kaitalioti potvarkių.

kaitalióti – káitalioti – kaĩtalioti
(136:104:1)

kapanótis, kapanójasi,
12. kapanójosi; kãpanotis,
kãpanojasi, kãpanojosi

Jis kapanojasi iš balos.

kapanójasi – kãpanojasi – kàpanojasi (112:7:2)

Ėmė kaulėti kremzlės.

kaulė́ti – káulėti (65:54)

Medis kerpėja ir tręšta.

kérpėja – kerpė́ja – kepėja
(106:10:3)

13.

kapanojasi

kaulti, kaulja, kauljo;
kaulėti
káulėti, káulėja, káulėjo

14. kérpėti, kérpėja, kérpėjo; kerpti, kerpja,
kerpjo

kerpėja
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Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

krusčioja

Vaikas krusčioja per miegą.

krusčiója – krùsčioja (43:319)

kukčioja

Mergaitė kukčioja ir dreba.

kukčiója – kùkčioja (15:104)

kváištelėti, kváištelėja,
17. -telėjo; kvaĩštelėti,
kvaĩštelėja, kvaĩštelėjo

kvaištelėjo

Vyras kvaištelėjo po streso.

kváištelėjo – kvaĩštelėjo (134:108)

makalúoti, makalúoja,
18. makalãvo; màkaluoti,
màkaluoja, màkalavo

makaluoja

Makaluoja košę.

makalúoja – màkaluoja (118:1)

Vaikas mikčioja, kai susijaudina.

mikčiója – mìkčioja (49:70)

Reikėtų apmokestinti pajamas.

apmόkestinti – apmokẽstinti –
apmokestìnti (7:112:2)

Nr.

Kodifikuotos
formos

PRIEDAS

krusčióti, kruščiója,
kruščiójo;
15.
krùsčioti, krùsčioja,
krùsčiojo
16.

19.

kukčióti, kukčiója, kukčiójo

mikčióti, mikčiója, mikmikčioja
čiójo

mókestinti, mókestina,
20. mókestino; mokẽstinti,
mokẽstina, mokẽstino

apmokestinti

21.

muturiúoti, muturiúoja,
muturiãvo

22.

niokóti, niokója, niokójo;
niokoja
niókoti, niókoja, niókojo

23. núomoti, -oja, -ojo
24.

apmuturiuoja Skarele apmuturiuoja galvą.

nuomoja
nuomoju

paĩkinti, paĩkina, paĩkino;
paikina
páikinti, páikina, páikino

apmuturiúoja – apmùturiuoja
(112:7)

Vėtra niokoja kaimus.

niokója – niókoja (158:81)

Butą nuomoja Vilniuje.
Butą nuomoju Vilniuje.

núomoja – nuomója (132:108)
núomoju – nuomóju (57:63)

Tėvai paikina vaikus.

paĩkina – páikina (68:173)
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PRIEDAS

Nr.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

Kodifikuotos
formos
péizoti, péizoja, péizojo;
peĩzoti, peĩzoja, peĩzojo
pusryčiáuti, pusryčiáuja,
pusryčiãvo; pùsryčiauti,
pùsryčiauja, pùsryčiavo
samprotáuti, samprotáuja,
samprotãvo; sámprotauti,
sámprotauja, sámprotavo
sapalióti, sapaliója, sapaliójo;
sãpalioti, sãpalioja,
sãpaliojo
seilė́ti(s), seilė́ja(si),
seilė́jo(si); séilėti(s),
séilėja(si), séilėjo(si)
síeloti(s), síeloja(si),
síelojo(si); sielόti(s),
sielόja(si), sielόjo(si)
skaĩdrinti, skaĩdrina,
skaĩdrino; skáidrinti,
skáidrina, skáidrino
skaĩtmeninti, skaĩtmenina,
skaĩtmenino; skaitmẽninti,
skaitmẽnina, skaitmẽnino
snduriuoti, snduriuoja,
snduriavo; snūduriúoti,
snūduriúoja, snūduriãvo

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

peizoti

Nereikia peizoti sienų.

péizoti – peĩzoti – peizóti
(143:24:75)

pusryčiauti

Reikia eiti pusryčiauti.

pusryčiáuti – pùsryčiauti (103:16)

samprotauti

Mėgstu samprotauti apie verslą.

samprotáuti – sámprotauti
(83:38)

sapalioja

Girtuoklis sapalioja nesąmones.

sapaliója – sãpalioja – sàpalioja
(101:90:50)

seilėjasi

Vaikas seilėjasi nuolat.

seilėtis

Mažylis ėmė seilėtis.

seilė́jasi – séilėjasi –seĩlėjasi
(109:132:2)
seilė́tis – séilėtis (55:65)

sielojosi

Brolis sielojosi dėl įvykio.

síelojosi – sielόjosi (181:181)

skaidrina

Mėnuo skaidrina padangę.

skaĩdrina – skáidrina (118:3)

skaitmeninti

Pradėjo skaitmeninti
rankraščius.

skaĩtmeninti – skaitmẽninti –
skaitmenìnti (9:111:1)

Vaikinas snūduriuoja kartais.
Ar tu snūduriuoji
posėdžiuose?

snduriuoja – snūduriúoja
(134:107)
snduriuoji – snūduriúoji (56:63)

snūduriuoja
snūduriuoji
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Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

strakalióti, strakaliója,
34. strakaliójo; strãkalioti,
strãkalioja, strãkaliojo

strakalioja

Strakalioja kaip ožiukas.

strakaliója– strãkalioja –
stràkalioja (110:5:4)

šykštáuti, šykštáuja,
šykštãvo;
35.
šýkštauti, šýkštauja,
šýkštavo

šykštauja

Draugas šykštauja kartais.

šykštáuja – šýkštauja (93:149)

Nr.

Kodifikuotos
formos

PRIEDAS

36.

šlubčióti, šlubčiója, šlubšlubčioja
čiójo

Senelis šlubčioja.

šlubčiója – šlùbčioja (20:99)

37.

vaišìnti, vaišìna, vaišìno;
váišinti, váišina, váišino

vaišina

Kaimynai vaišina svečius.

vaišìna – váišina (155:87)

38. výrauti, výrauja, výravo

vyrauti

Ėmė vyrauti naujos mados.

výrauti – vyráuti (100:19)

žvánginti, žvángina,
39. žvángino; žvañginti,
žvañgina, žvañgino

žvangina

Vėl žvangina ginklais.

žvángina – žvañgina (182:60)

16 lentelė. Prieveiksmiai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

aktyviaĩ

aktyviai

Seimūnai aktyviai balsuoja.

aktyviaĩ – aktỹviai (32:87)

2.

ankstyvaĩ, ankstývai

ankstyvai

Bulvės ankstyvai sodintos.

ankstyvaĩ – ankstývai (174:66)

3.

atga

atgal

Visi grįžo atgal.

atga – atgál (71:50)

4.

atsargiaĩ

atsargiai

Tu atsargiai kalbėk.

atsargiaĩ – atsagiai (66:53)
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PRIEDAS

Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

5.

bèregint

beregint

Vaikas beregint dingo.

bèregint – berẽgint (41:79)

6.

brángiai

brangiai

Nenoriu brangiai mokėti.

brángiai – brañgiai – brangiaĩ
(96:143:3)

7.

geltónai, geltonaĩ

geltonai

Namas geltonai dažytas.

geltónai – geltonaĩ (41:80)

8.

gudriaĩ

gudriai

Vaikas gudriai kalbėjo.

gudriaĩ – gùdriai (29:90)

9.

grubiaĩ

grubiai

Medžiagą grubiai išaudė.

grubiaĩ – grùbiai (56:65)

10.

ìlgainiui, ilgaĩniui

ilgainiui

Žmonės ilgainiui aptingsta.

ìlgainiui – ilgaĩniui – ilgáiniui–
ilgainiuĩ (10:99:10:2)

11.

izliai

irzliai

Vaikas irzliai kalbėjo.

izliai –ìrzliai –irzliaĩ (126:36:80)

12.

išdidžiaĩ

išdidžiai

Karys išdidžiai nuėjo.

išdidžiaĩ – išdìdžiai (119:2)

13.

iš paskõs

iš paskos

Kumeliukas iš paskos risnoja. iš paskõs – iš pãskos (183:59)

14.

kiauraĩ, kiáurai

kiaurai

Kaimynę kiaurai matau.

kiauraĩ – kiáurai (49:193)

15.

moderniaĩ

moderniai

Jis moderniai gyvena.

moderniaĩ – modeniai (182:60)

16.

neatpažįstamaĩ,
neatpažį́stamai

neatpažįstamai Jis neatpažįstamai pasikeitė.

17.

neišvéngiamai

neišvengiamai

Reikės neišvengiamai
sugrįžti.

neišvéngiamai – neišvengiamaĩ
(113:8)

18.

nìčniekur

ničniekur

Vyro ničniekur nerado.

nìčniekur – ničniẽkur – ničnieku
(20:100:1)

19.

nórom

norom

Jis norom sutiko dirbti.

nórom – norõm (9:111)

20.

padoriaĩ, padõriai

padoriai

Tėvai padoriai gyvena.

padoriaĩ – padõriai (43:196)

neatpažįstamaĩ – neatpažį́stamai
(8:113)
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Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

21.

pakeñčiamai

pakenčiamai

Brolis pakenčiamai gyvena.

22.

palaipsniuĩ

palaipsniui

Šiluma palaipsniui didėjo.

23.

paslaugiaĩ, paslaũgiai

paslaugiai

Pardavėja paslaugiai padėjo.

24.

pastoviaĩ

pastoviai

Šį žodį pastoviai kirčiuojame. pastoviaĩ – pastõviai (15:106)

25.

pirmà, pìrma

pirma (visų
pirma)

Visų pirma atidžiai perskaityk. pirmà – pìrma (116:125)

26.

saldžiaĩ

saldžiai

Mėgstu saldžiai užkąsti.

saldžiaĩ – sáldžiai – sadžiai
(56:24:160)

27.

skubiaĩ

skubiai

Liepė skubiai atvykti.

skubiaĩ – skùbiai (133:106)

28.

slegiamaĩ

slegiamai

Situacija buvo slegiamai sunki. slegiamaĩ– slẽgiamai (121:120)

29.

stipriaĩ

stipriai

Vyras stipriai pašoko.

stipriaĩ – stìpriai (24:97)

30.

tenaĩ

tenai

Iš tenai visi bėga.

tenaĩ – tenái (67:175)

31.

tiksliaĩ

tiksliai

Studentas tiksliai atsakė.

tiksliaĩ– tìksliai (57:153)

32.

tolydžiaĩ, tolу̃džiai

tolydžiai

Kopose smėlio tolydžiai mažės.

tolydžiaĩ – tolỹdžiai –tõlydžiai
(12:101:8)

33.

víenąkart

vienąkart

Pasiryžk vienąkart nemeluoti. víenąkart – vienąkat (61:180)

34.

visuomèt

visuomet

Per šventes visuomet puotauvisuomèt – visúomet (108:13)
jame.

35.

vìsiškai

visiškai

Kaimyno visiškai nepažįstu.

vìsiškai – visiškaĩ (102:19)

36.

véltui

veltui

Lakūnai veltui streikuoja.

véltui – vel̃tui – veltuĩ (89:31:1)

Tyrimo rezultatai
pakeñčiamai – pakenčiamaĩ –
pàkenčiamai (148:83:9)
palaipsniuĩ – paláipsniui –
palaĩpsniui (128:76:8)
paslaugiaĩ – paslaũgiai (88:152)
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ŽODŽIŲ FORMOS

Asmenuojamosios, linksniuojamosios ir kitaip kaitomos neįvardžiuotinės
formos
17 lentelė. Tvirtagalės šaknies veiksmažodžių be balsių kaitos (ia asmenuotė) priešdėlinės esamojo laiko
formos
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

įreñgia (įreñgti, rengė)

įrengia

Jie greitai įrengia patalpas.

įreñgia – rengia – įréngia (25:70:24)

2.

nukreĩpia (nukreĩpti,
nùkreipė)

nukreipia

Vyras nukreipia žvilgsnį.

nukrepia – nùkreipia (97:143)

3.

nupiẽšia (nupiẽšti, nùpiešė) nupiešia

Vaikas nupiešia saulę.

nupiẽšia – nùpiešia (63:178)

4.

pagebia (pagebti, pàgerbė) pagerbia

Kareiviai pagerbia karalių.

pagebia – pàgerbia (32:87)

papuošia

Jie kartais papuošia klasę.

papuõšia – pàpuošia – pãpuošia
(94:142:4)

partempia

Šuo kartais kaulą partempia. partepia – patempia (25:94)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

papuõšia (papuõšti,
pàpuošė)
partepia (partepti,
patempė)
pasigležia (pasigležti,
pasìglemžė)
prišaũkia (prišaũkti,
prìšaukė)

pasiglemžia Visus pasiglemžia mirtis.

pasigležia – pasìglemžia (45:74)

prišaukia

Stresai prišaukia nelaimes.

prišaũkia – prìšaukia (113:127)

Mergaitė sulenkia lapą.

suleñkia – sùlenkia (55:187)

suleñkia (suleñkti, sùlenkė) sulenkia
sučiupia (sučiupti,
sùčiulpė)
suknakia (suknakti,
sùknarkė)

sučiulpia

Saldainį sučiulpia kaipmat. sučiupia – sùčiulpia (28:91)

suknarkia

Vaikas kartais suknarkia.

suknakia – sùknarkia (19:100)
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Nr.

Kodifikuotos
formos

12.

PRIEDAS

Projekte tirtos formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

sutekia (sutekti, sùtelkė) sutelkia

Vadas sutelkia būrį.

sutekia – sùtelkia (34:85)

13.

sutuõkia (sutuõkti,
sùtuokė)

Kunigas sutuokia poras.

sutuõkia – sùtuokia (58:61)

14.

suvepia (suvepti, sùverpė) suverpia

Senelė suverpia vilnas.

suvepia – sùverpia (17:104)

sutuokia

18 lentelė. Tariamosios nuosakos formos
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
Anketuoti sakiniai
formos

Tyrimo rezultatai

1.

gáučiau, gáutum, gáutų

gautų

Jei norėtų, gautų darbą.

gáutų – gaũtų (174:66)

2.

pakélčiau, pakéltum,
pakéltų

pakelčiau

Jei galėčiau, pakelčiau mapakélčiau – pakel̃čiau (90:30)
šiną.

3.

reikaláučiau, reikaláutum,
reikalautų
reikaláutų

Jei galėtų, reikalautų nuolaidų.

reikaláutų – reikalaũtų (93:27)

19 lentelė. Veikiamieji dalyviai: trumposios formos
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
Anketuoti sakiniai
formos

Tyrimo rezultatai

1.

dainúojąs, dainúoją

dainuojąs

dainúojąs – dainuojs (183:59)

2.

draugáująs, draugáują

draugaująs

3.

džiùginąs, džiùginą

džiuginąs

4.

garsjąs, garsją

garsėjąs

Sako, jis dainuojąs prastai.
Sako, jis draugaująs su kaimyne.
Sako, Jonas džiuginąs kaimynus.

draugáująs – draugaujs (106:15)
džiùginąs – džiugins (150:92)

Sako, jis garsėjąs silpnybėmis. garsė́jąs – garsėjs (110:11)
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Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
Anketuoti sakiniai
formos

5.

gyvẽnąs, gyvẽną; gyvens,
gyvenąs
gyven

Sako, Jonas gyvenąs miestegyvẽnąs – gyvens (66:175)
lyje.

6.

pãsakojąs, pãsakoją

pasakojąs

Sako, jis pasakojąs
nesąmones.

pãsakojąs – pasakojs (208:31)

7.

pérkeliąs, pérkelią

perkeliąs

Sako, Petras perkeliąs per upę.

pérkeliąs – perkelis – pekeliąs
(161:77:4)

8.

statýdinąs, statýdiną

statydinąs

Sako, jis statydinąs pilaitę.

statýdinąs – statydins (199:41)

9.

svajójąs, svajóją

svajojąs

Sako, jis svajojąs dažnokai.

svajójąs – svajojs (105:16)

10.

vadìnąs, vadìną; vadins,
vadin

vadinąs

Jis draugą vadinąs nemokša. vadìnąs – vadins (46:196)

Tyrimo rezultatai

20 lentelė. Neveikiamieji esamojo laiko dalyviai, įskaitant ir subūdvardėjusius
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
Anketuoti sakiniai
formos

1.

atitiñkamas,
atitinkamà 3b

atitinkamų

Laukia atitinkamų sprendimų. atitinkam – atitiñkamų (4:117)

2.

kabamas, kalbamà 3b

kalbamoms

Jautrus kalbamoms istorijoms. kalbamóms – kabamoms (142:98)

3.

léidžiamas, leidžiamà 3a leidžiamoms Lėšos leidžiamoms knygoms.

4.

mókamas, mokamà 3a

mokamiems

Kliūtys mokamiems atlygini- mokamíems – mókamiems
mams.
(77:164)

5.

neĩgiamas, neigiamà 3b

neigiamoms

Atsparūs neigiamoms emocijoms.

Tyrimo rezultatai

leidžiamóms – léidžiamoms
(116:244)

neigiamóms – neĩgiamoms
(50:190)
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Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
Anketuoti sakiniai
formos

6.

šepiamas, šelpiamà 3b

šelpiamiems Pagalba šelpiamiems seneliams. šelpiamíems – šepiamiems (165:77)

7.

teĩgiamas, teigiamà 3b

teigiamiems

Jie pasiryžę teigiamiems
pokyčiams.

teigiamíems – teĩgiamiems
(15:104)

8.

tiñkamas, tinkamà 3b

tinkamų

Laukia tinkamų garažų.

tinkam– tiñkamų (29:211)

Tyrimo rezultatai

Įvardžiuotinės for mos
21 lentelė. Įvardžiuotiniai būdvardžiai
Nr.

Kodifikuotos
formos

1.

dėmtasis, dėmtoji

Projekte tirtos
formos
dėmėtieji
dėmėtoji

4.

draũgiškasis, draũgiškoji;
draugiškoji
draugiškàsis, draugiškóji
káimiškasis, káimiškoji;
kaimiškoji
kaimiškàsis, kaimiškόji
laimìngasis, laimìngoji;
laimingasis

5.

laimingàsis, laimingóji
lietùviškasis, lietùviškoji;

6.

lietuviškàsis, lietuviškóji lietuviškoji
sąmojìngasis; sąmojìngoji, sąmojingasis

2.
3.

laimingoji
lietuviškasis

sąmojingàsis, sąmojingóji sąmojingoji

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

Ganosi dėmėtieji elniai.
Laksto dėmėtoji elnė.

dėmtieji – dėmėtíeji (111:10)
dėmė́toji – dėmėtóji (106:13)

Pasirodė draugiškoji mergaitė. draũgiškoji – draugiškóji (44:77)
Suskilo kaimiškoji rinkimų
káimiškoji – kaimiškόji (142:98)
apygarda.
Pradingo laimingasis bilietas. laimìngasis – laimingàsis
(82:159)
Prabilo laimingoji nuotaka.
laimìngoji – laimingóji (87:155)
Svarbu ir lietuviškasis
lietùviškasis – lietuviškàsis
darbštumas.
(28:93)
Lietuviškoji opera.
lietùviškoji – lietuviškóji (37:84)
Atbėgo sąmojingasis draugas. sąmojìngasis – sąmojingàsis –
smojingasis (16:74:29)
Apsirgo sąmojingoji aktorė. sąmojìngoji – sąmojingóji – smojingoji (26:37:56)
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22 lentelė. Įvardžiuotiniai skaitvardžiai ir įvardžiai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

dvýliktasis, dvýliktoji;
dvyliktàsis, dvyliktóji

dvyliktoji

Susirinko dvyliktoji klasė.

dvýliktoji – dvyliktóji (151:212)

2.

vienúoliktasis, vienúoliktoji; vienuoliktàsis, vievienuoliktasis
nuoliktóji

Parašytas vienuoliktasis skyrius.

vienúoliktasis – vienuoliktàsis
(102:139)

23 lentelė. Veikiamieji esamojo laiko dalyviai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

keliáujantysis,
keliáujančioji

keliaujantysis
keliaujančioji

Išlipo keliaujantysis vyras.
Valgo keliaujančioji lenkė.

keliáujantysis – keliaujantỹsis
(67:174)
keliáujančioji – keliaujančióji
(110:11)

2.

láukiantysis, láukiančioji;
laukiantysis
laukiantỹsis, laukiančióji

Nurimęs laukiantysis užsnūdo.

láukiantysis – laukiantỹsis
(6:115)

3.

miẽgantysis, miẽgančioji; miegantysis
miegantỹsis, miegančióji miegančioji

Bunda miegantysis vyras.
Juda miegančioji motina.

miẽgantysis – miegantỹsis
(20:221)
miẽgančioji – miegančióji
(116:126)

122

PRIEDAS

24 lentelė. Veikiamieji būtojo kartinio laiko dalyviai
Nr.
1.
2.
3.
4.

Kodifikuotos
formos
gìmusysis,
gìmusioji
láukusysis,
láukusioji
miegójusysis,
miegójusioji
siáutėjusysis,
siáutėjusioji

Projekte tirtos
formos
gimusysis
gimusioji
laukusysis
laukusioji
miegojusysis
miegojusioji
siautėjusysis
siautėjusioji

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

Sušuko gimusysis šįmet.
Sušuko gimusioji pernai.
Prabilo laukusysis brolio.
Atvyko laukusioji prekių.
Pakilo miegojusysis vyras.
Prakalbo miegojusioji motina.
Įkliuvo siautėjusysis vyras.
Nurimo siautėjusioji vėtra.

gìmusysis – gimusỹsis (23:218)
gìmusioji – gimusióji (128:113)
láukusysis – laukusỹsis (31:211)
láukusioji – laukusióji (144:97)
miegójusysis – miegojusỹsis (49:192)
miegójusioji – miegojusióji (163:79)
siáutėjusysis – siautėjusỹsis (103:138)
siáutėjusioji – siautėjusióji (217:22)

25 lentelė. Veikiamieji būtojo dažninio laiko dalyviai
Nr.
1.
2.

Kodifikuotos
formos
láukdavusysis,
láukdavusioji
miegódavusysis,

Projekte tirtos
formos
laukdavusysis
laukdavusioji
miegodavusysis

miegódavusioji miegodavusioji
3.

siáutėdavusysis, siautėdavusysis
siáutėdavusioji siautėdavusioji

4.

šaũkdavusysis,

šaukdavusysis

šaũkdavusioji

šaukdavusioji

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

Salėje laukdavusysis knarkdavo.
Salėje laukdavusioji šokdavo.
Atskirai miegodavusysis knarkdavo.
Atskirai miegodavusioji knarkdavo.
Klasėj siautėdavusysis nubaustas.
Klasėj siautėdavusioji gaudavo
baudą.
Salėje šaukdavusysis slėpdavo
veidą.
Salėje šaukdavusioji slėpdavo
veidą.

láukdavusysis – laukdavusỹsis (19:102)
láukdavusioji – laukdavusióji (44:77)
miegódavusysis – miegodavusỹsis
(102:140)
miegódavusioji – miegodavusióji
(179:60)
siáutėdavusysis – siautėdavusỹsis
(106:136)
siáutėdavusioji – siautėdavusióji
(110:11)
šaũkdavusysis – šaukdavusỹsis (22:97)
šaũkdavusioji – šaukdavusióji (54:67)
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26 lentelė. Veikiamieji būsimojo laiko dalyviai
Nr.
1.

2.

3.

4.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

láuksiantysis,
láuksiančioji

lauksiantysis
lauksiančioji

Atsirado lauksiantysis laivo. láuksiantysis – lauksiantỹsis (42:198)
Atsirado lauksiančioji skry- láuksiančioji – lauksiančióji (141:100)
džio.

miegósiantysis,

miegosiantysis

miegósiančioji

miegosiančioji

Atsirado miegosiantysis ant miegósiantysis – miegosiantỹsis (71:170)
šieno.
miegósiančioji – miegosiančióji –
Atsirado miegosiančioji ant miẽgosiančioji (191:49:2)
šieno.

Anketuoti sakiniai

pãsakosiantysis, pasakosiantysis Atsirado pasakosiantysis
istoriją.
pãsakosiančioji pasakosiančioji Atsirado pasakosiančioji
istoriją.
šaũksiantysis,
šaũksiančioji

šauksiantysis
šauksiančioji

Tyrimo rezultatai

pãsakosiantysis – pasakosiantỹsis
(71:169)
pãsakosiančioji – pasakosiančióji
(152:89)

Atsirado šauksiantysis vyras. šaũksiantysis – šauksiantỹsis (16:105)
Atsirado šauksiančioji
šaũksiančioji – šauksiančióji (53:68)
salėje.

27 lentelė. Neveikiamieji esamojo laiko dalyviai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

káltinamasis, káltikaltinamasis
namoji; kaltinamàsis,
kaltinamóji
kaltinamoji

Paskelbtas kaltinamasis nuos- káltinamasis – kaltinamàsis (3:118)
prendis.
Netikėta kaltinamoji išvada. káltinamoji – kaltinamóji (14:107)

2.

pãsakojamasis,
pãsakojamoji;
pasakojamàsis, pasakojamóji

pãsakojamasis – pasakojamàsis
(38:206)
Keistoka pasakojamoji istorija. pãsakojamoji – pasakojamóji (92:149)

pasakojamasis Keistas pasakojamasis įvykis.
pasakojamoji
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3.
4.

5.

PRIEDAS

Kodifikuotos
formos
rãšomasis, rãšomoji;
rašomàsis, rašomóji
vaizdúojamasis,
vaizdúojamoji;
vaizduojamàsis,
vaizduojamóji
samprotáujamasis, -oji;
sámprotaujamasis, -oji;
samprotaujamàsis, -óji

Projekte tirtos
formos
rašomasis
rašomoji
vaizduojamasis

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

Pavyzdinis rašomasis darbas. rãšomasis – rašomàsis (9:112)
Nuvalyta rašomoji lenta.
rãšomoji – rašomóji (13:108)
Traukia vaizduojamasis menas. vaizdúojamasis – vaizduojamàsis
(27:214)
vaizduojamoji Traukia vaizduojamoji dailė. vaizdúojamoji – vaizduojamóji
(55:185)
samprotáujamasis – sámprotausamprotauja- Liko tik samprotaujamasis
jamasis – samprotaujamàsis
masis
pratimas.
(37:14:69)

28 lentelė. Neveikiamieji būtojo laiko dalyviai
Nr.
1.
2.
3.

Kodifikuotos
formos
apkáltintasis,
apkáltintoji
dainúotasis,
dainúotoji
mókytasis,

Projekte tirtos
formos
apkaltintasis
apkaltintoji
dainuotasis
dainuotoji
mokytasis

mókytoji

mokytoji

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

Prabilo apkaltintasis vyras.
Prabilo apkaltintoji motina.
Pasimiršo dainuotasis romansas.
Pasimiršo dainuotoji baladė.
Prabilo mokytasis vyras.

apkáltintasis – apkaltintàsis (50:71)
apkáltintoji – apkaltintóji (61:58)
dainúotasis – dainuotàsis (194:47)
dainúotoji – dainuotóji (115:6)
mókytasis – mokytàsis – mokýtasis
(114:106:20)
mókytoji – mokytóji – mokýtoji (197:41:3)

Kalbėjo mokytoji moteris.

29 lentelė. Reikiamybės dalyviai
Nr.
1.

Kodifikuotos
formos
tiktinasis,
tiktinoji

Projekte tirtos
formos
tikėtinasis
tikėtinoji

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

Pats tikėtinasis sprendimas.
Pati tikėtinoji išvada.

tiktinasis – tikėtinàsis (100:141)
tiktinoji – tikėtinóji (149:91)
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Priešdėlinės formos
30 lentelė. Veikiamieji esamojo laiko tvirtagalės šaknies dalyviai
Nr.
1.

Kodifikuotos
formos
iškreĩpiantis,
iškreĩpianti

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

iškreipianti

Esmę iškreipianti išvada.

iškreĩpianti – ìškreipianti (203:158)

Jis eglutę išpuošiantis popieriais.

išpuõšiantis – ìšpuošiantis (198:43)

2.

išpuõšiantis,
išpuõšianti

išpuošiantis

3.

prišaũkiantis,
prišaũkianti

prišaukiantis Jis kartais prišaukiantis bėdą.

prišaũkiantis – prìšaukiantis (63:56)

4.

sutekiantis,
sutekianti

sutelkianti

sutekianti – sùtelkianti (195:127)

Šeimą sutelkianti motina.

31 lentelė. Neveikiamieji esamojo laiko tvirtagalės šaknies dalyviai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

išpuõšiamas,
išpuošiamà 3b

išpuošiamas

Šventėms išpuošiamas kryžius.

išpuõšiamas – ìšpuošiamas (145:96)

2.

išsiuñkiamas,
išsiunkiamà 3b

išsunkiamos

Sultys išsiunkiamos greitai.

išsiuñkiamos – ìšsiunkiamos (38:83)

3.

nupiẽšiamas,
nupiešiamà 3b

nupiešiamas

Ant sienos nupiešiamas liūtas.

nupiẽšiamas – nùpiešiamas (40:79)

4.

pagebiamas,
pagerbiamà 3b

pagerbiamas

Karalius pagerbiamas nuolat.

pagebiamas – pàgerbiamas (46:74)

5.

sučiul̃piamas,
sučiulpiamà 3b

sučiulpiamas Saldainis sučiulpiamas greitai.

sučiul̃piamas – sùčiulpiamas (34:85)
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Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

6.

sureñgiamas,
surengiamà 3b

surengiamos

Varžybos surengiamos greitai.

sureñgiamos – sùrengiamos –
suréngiamos (15:93:12)

7.

sušaũkiamas,
sušaukiamà 3b

sušaukiamas

Susirinkimas sušaukiamas greitai.

sušaũkiamas – sùšaukiamas (122:120)

8.

sutekiamas, susutelkiamos
telkiamà 3b

Minios sutelkiamos sunkiai.

sutekiamos – sùtelkiamos (105:136)

9.

sutuõkiamas,
sutuokiamà 3b

sutuokiamos

Poros sutuokiamos oriai.

sutuõkiamos – sùtuokiamos (75:45)

10.

suvepiamas,
suverpiamà 3b

suverpiamos

Vilnos suverpiamos greitai.

suvepiamos – sùverpiamos (22:99)

32 lentelė. Neveikiamieji būtojo laiko dalyviai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

nùteistas,
nuteistà 3b

nuteistas

Plėšikas nuteistas metams.

nùteistas – nuteĩstas (114:6)

2.

padróžtas,
padrožtà 3

padrožtas

Brolio padrožtas pieštukas.

padróžtas – pàdrožtas (106:14)

33 lentelė. Esamojo laiko tvirtagalės šaknies padalyviai
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

išpuõšiant

išpuošiant

Padirbėta išpuošiant kryžių.

išpuõšiant – ìšpuošiant (107:135)

2.

pakreĩpiant

pakreipiant

Atsakoma pakreipiant galvą.

pakreĩpiant – pàkreipiant (113:129)
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Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

3.

pašiẽpiant

pašiepiant

Persistengta pašiepiant varžovą.

pašiẽpiant – pàšiepiant (75:44)

4.

sureñgiant

surengiant

Padirbėta surengiant posėdį.

sureñgiant – sùrengiant – suréngiant (20:85:14)

5.

sutekiant

sutelkiant

Kovojama sutelkiant dėmesį.

sutekiant – sùtelkiant (105:137)

6.

sutuõkiant

sutuokiant

Skubėta sutuokiant jaunuosius.

sutuõkiant – sùtuokiant (53:66)

7.

suvepiant

suverpiant

Padirbėta suverpiant kalną vilnų.

suvepiant – sùverpiant (14:105)

Kurios ne kurios linksnių formos
34 lentelė. Būdvardžių ir būdvardiškųjų žodžių moteriškosios giminės vienaskaitos naudininkas
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

apkniai

apkūniai

Paltas apkūniai merginai.

apkniai – apkūniái (49:71)

2.

báltai

baltai

Posmas baltai žiemužei.

báltai – baltái (50:69)

3.

dėmtai

dėmėtai

Valiklis dėmėtai prijuostei.

dėmtai (121)

4.

dėmtajai

dėmėtajai

Valiklis dėmėtajai prijuostei.

dėmtajai – dėmėtájai (117:4)

5.

gẽrai

gerai

Premija gerai studentei.

gẽrai – gerái (38:203)

6.

gìmusiajai

gimusiajai

Tostas gimusiajai sausį.

gìmusiajai – gimusiájai (191:24)

7.

jáunajai

jaunajai

Plojimai jaunajai aktorei.

jáunajai – jaunájai (77:43)
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Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos
formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

8.

káltinamajai

kaltinamajai

Laikas kaltinamajai išvadai.

káltinamajai – kaltinamájai (91:150)

9.

láukiamai

laukiamai

Santaupos laukiamai progai.

láukiamai – laukiamái (193:49)

10.

láukiančiajai

laukiančiajai

Patarimas laukiančiajai mokinei. láukiančiajai – laukiančiájai (205:36)

11.

mandãgiai

mandagiai

Padėka mandagiai merginai.

mandãgiai – mandagiái (61:179)

12.

mandãgiajai

mandagiajai

Padėka mandagiajai mokinei.

mandãgiajai – mandagiájai (61:179)

13.

nuošidžiai

nuoširdžiai

Padėkojau nuoširdžiai poetei.

nuošidžiai – nuoširdžiái – núoširdžiai
(42:59:19)

14.

sẽnajai

senajai

Laiškas senajai mokytojai.

sẽnajai – senájai (120:120)

15.

tókiai

tokiai

Nepasirengę tokiai nelaimei.

tókiai – tokiái (54:187)

16.

vyrèsnei

vyresnei

Aš padėsiu vyresnei kolegei.

vyrèsnei – vyresnéi (65:55)

17.

vyrèsniajai

vyresniajai

Aš plojau vyresniajai aktorei.

vyrèsniajai – vyresniájai (63:57)

35 lentelė. 3 kirčiuotės vardažodžių ir neveikiamųjų dalyvių moteriškosios giminės vienaskaitos įnagininkas
Nr.

Kodifikuotos
formos

1.

Projekte tirtos formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

ãtvira (ãtviras, atvirà 3b) atvira

Grožisi atvira teritorija.

ãtvira – atvirà (139:220)

2.

bálta (báltas, baltà 3)

balta

Džiaugiasi balta orchidėja.

bálta – baltà (41:200)

3.

daũguma (daugumà 3b)

dauguma

Su partijos dauguma nesutaria.

daũguma – daugumà (46:73)

4.

láukta (láuktas, lauktà 3) laukta

Džiaugiasi laukta pagalba.

láukta – lauktà (14:106)
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Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos formos

Anketuoti sakiniai

5.

Líetuva (Lietuvà 3a)

Lietuva

Atsisveikina su Lietuva visam laikui. Líetuva – Lietuvà (210:31)

6.

pãmoka (pamokà 3b)

pamoka

Nepatenkinti pamoka sukilo.

pãmoka – pamokà (62:57)

7.

šepiama (šepiamas,
šelpiamà 3b)

šelpiama

Rūpinasi šelpiama našlaite.

šepiama – šelpiamà (105:137)

8.

úodega (uodegà 3a)

uodega

Katė su pūkuota uodega.

úodega – uodegà (110:9)

9.

vãlanda (valandà 3b)

valanda

Džiaugiasi poilsio valanda.

vãlanda – valandà (45:74)

10.

vélniava (velniavà 3a)

velniava

Kilusia velniava jie patenkinti.

vélniava – velniavà – vel̃niava
(44:63:12)

Tyrimo rezultatai

36 lentelė. 3 bei 4 kirčiuotės daiktavardžių moteriškosios giminės vienaskaitos šauksmininkas
Nr.

Kodifikuotos
formos

Projekte tirtos formos

Anketuoti sakiniai

Tyrimo rezultatai

1.

gálva (galvà 3)

galva

O galva žiloji!

gálva – galvà (106:135)

2.

Líetuva (Lietuvà 3a)

Lietuva

O Lietuva, tėvyne mano!

Líetuva – Lietuvà (204:38)

3.

põnia (ponià 4)

ponia

O ponia mieloji!

põnia – ponià (214:28)

4.

úodega (uodegà 3a)

uodega

Ko prikibai tu, karvės uodega!

úodega (119)

5.

vãlanda (valandà 3b)

valanda

O valanda lauktoji!

vãlanda – valandà (64:175)
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37 lentelė. Žodžiai su nustatytais kirčiavimo tipais kiekvieno informanto kalboje
Nr.

Kodifikuotos Projekte tirtos
formos
formos

1.

chalvà 3

2.

čiáupas 3, 1

3.

dárgana 1,
darganà 3a

4.

élnias 1

5.

gleĩvės 4,
gléivės 1

6.

indaujà 4, 3b

7.

jaunavedỹs,
- 34a, 3b

jaunavedžiams, Jaunavedžiams patinka sveikinti
jaunavedžius
jaunavedžius.

8.

káina 1

kainą, kainoms

9.
10.
11.
12.

kárdas 3,
kadas 4
kriauklė̃ 4,
kriáuklė 1
lė́šos 1,
lšos 4
lūšnà 3,
lšna 1

Anketuoti sakiniai

chalvą, chalvos Chalvą valgė, bet chalvos nepirko.
čiaupą,
čiaupams
darganos,
darganą

Variniams čiaupams neduoda lėšų,
bet vieną tokį čiaupą pirksim.
Nemėgstu darganos, keiksnoju
darganą.
Įsiutęs elnias dviem elniams ragus
elnias, elniams
nulaužė.
gleivės,
Kaupiasi gleivės ant grybų,
gleivėms
gleivėms pakanka drėgmės.
indaują,
Ji labai reikli indaujoms, bet vieną
indaujoms
indaują išsirinko.

Agurkų kainą nustatėm, o kitų daržovių kainoms leidžiam svyruoti.
kardas,
Nors kardas atšipęs, kardams jis
kardams
jaučia silpnybę.
kriauklės,
Akmens masės kriauklėms neprikriauklėms
lygsta keraminės kriauklės.
Turimas lėšas paskirstė, papildolėšoms, lėšas
moms lėšoms vilčių nėra.
Miesto lūšnas išgriovė, ir
lūšnoms, lūšnas
priemiesčio lūšnoms ateis eilė.

Tyrimo rezultatai
chalvà 3 (28), chálva 1 (65), chalvà 4
(26), chalvà 2 (1)
čiáupas 3 (10), čiáupas 1 (108),
čiaũpas 2 (1), čiaũpas 4 (1)
dárgana 1 (13), darganà 3a (25),
darganà 3b (72), dagana 1 (8)
élnias 1 (24), élnias 3 (27), enias 2
(47), enias 4 (17), elnias ? (5)
gleĩvės 4 (12), gléivės 1 (61), gleĩvės 2
(46), gléivės 3 (1)
indaujà 4 (2), indaujà 3b (2), indáuja 1
(84), indaujà 2 (29), indauja ? (3)
jaunavedỹs, - 34a (28), jaunavedỹs,
- 3b (86), jaunavedỹs, - 34b (4), jaunavedys, -ė ? (2)
káina 1 (120)
kárdas 3 (5), kadas 4 (102), kárdas 1
(6), kadas 2 (7)
kriauklė̃ 4 (1), kriáuklė 1 (89),
kriaũklė 2 (29), kriauklė̃ 3 (1)
lė́šos 1 (36), lšos 4 (51), lšos 2 (13),
lė́šos 3 (9), lėšos ? (3)
lūšnà 3 (2), lšna 1 (75), lūšnà 4 (23),
lūšnà 2 (18), lūšna ? (2)
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Nr.

Kodifikuotos Projekte tirtos
formos
formos

13.

maità 4

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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maità 4 (108), maità 2 (9),
maità 3 (2), máita 1 (1)
mentė̃ 4,
mentės,
mentė̃ 4 (1), meñtė 2 (77), méntė 1
meñtė 2
menčių
(29), mentė̃ 3 (1), mentė ? (12)
naudà 3 (104), naudà 4 (15),
naudà 3
naudos, naudą Bendrijos naudą be naudos išleido.
naudà 2 (1)
nerijà–nẽriją 3b (2), nerijà–nèriją 3b
nerijà 3b
nerija, neriją
Nerija mums reiškia Kuršių neriją.
(60), nèrija 1 (58)
b
netvarkà 3 , netvarka,
netvarkà 3b (111), netvarkà 4 (1),
Netvarka netvarką skatina.
4, nẽtvarka 1 netvarką
nẽtvarka 1 (8)
Nurodžiau tik vieną žodžio
reikšmę,
reikšm 3
reikšmę, nes visoms reikšmėms
reikšm 3 (93), reikšm 4 (27)
reikšmėms
neužteko vietos.
Dirbdamas su robotais, nejučiom
ròbotas 1 (114), robòtas 2 (5),
ròbotas 1
robotais
daraisi robotiškas.
robotas ? (1)
skliaustams,
Laužtiniams skliaustams nelemta
skliaũstas 2 (21), skliáustas 1 (85),
skliaũstas 2
skliaustus
pakeisti įprastus skliaustus.
skliaũstas 4 (3), skliaustas ? (11)
spéigas 1,
speigas,
Užklupo speigas ir, sako, speigams spéigas 1 (4), speĩgas 4 (103),
speĩgas 4
speigams
nebus galo.
spéigas 3 (10), speĩgas 2 (3)
sráigtas 1,
sraigtą,
Reikia įrankio sraigtams atsukti, o sráigtas 1 (2), sraĩgtas 2 (94),
sraĩgtas 2
sraigtams
vieną sraigtą sutepsim.
sraĩgtas 4 (24)
šálmas 3,
šalmas,
Vienas šalmas tvarkingas, o kitiems šálmas 3 (3), šamas 4 (116),
šamas 4
šalmams
šalmams trūksta dirželių.
šamas 2 (1)
šárvas 3,
Vėžliukų šarvams stinga kietumo, o šárvas 3 (23), šavas 4 (95),
šarvas, šarvams
šavas 4
vieno šarvas visai minkštas.
šárvas 1 (1), šavas 2 (1)
šnérvė 1,
šnervės,
Šnervės sugijo, abiem šnervėms
šnérvė 1 (103), šnervė̃ 4 (9),
šnervė̃ 4
šnervėms
reikėjo pjūvio.
šnevė 2 (7), šnervė̃ 3 (1)
maitos, maitą

Varnos lesa maitą, o šunys maitos
nečiumpa.
Nuleido priešininką ant kairės mentės,
po to jį ant abiejų menčių paguldė.

Tyrimo rezultatai
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Nr.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
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Kodifikuotos Projekte tirtos
formos
formos
taigą,
taigà 3
taigos
váistas 1,
vaistas,
vaĩstas 4
vaistams
vérgas 3,
vergas,
vegas 4
vergams
žaltį,
žaltỹs 3, 4
žalčiams
žarnà 3,
žarnos,
žárna 1
žarnoms
amsė́ti, ámsi,
amsėti,
-ė́jo; ámsėti,
amsi
ámsi, -ėjo

Taigą perėjo, bet taigos nematė.

Tyrimo rezultatai
taigà 3 (15), táiga 1 (81),
taigà 4 (23), taigà 2 (1)
váistas 1 (53), vaĩstas 4 (30), váistas 3
(24), vaĩstas 2 (10), vaistas ? (2)
vérgas 3 (41), vegas 4 (78),
vegas 2 (1)

Priešinuosi vaistams nuo gripo, tas
vaistas netikęs.
Leido vergams prisėsti, bet vienas
vergas nesėdo.
Gandras žaltį pagavo, nors žalčiams
žaltỹs 3 (77), žaltỹs 4 (43)
čia nėra sąlygų.
Kiaulės žarnoms neprilygsta
žarnà 3 (39), žárna 1 (80), žarnà 4 (1)
dirbtinės žarnos.
Šuo amsi, nesiliauja amsėti.

amsė́ti, ámsi, -ė́jo (36), ámsėti, ámsi,
-ėjo (9), amsė́ti, asi, -ė́jo (75)

Kaip suglamžysi paltą, jei jis
nesiglamžo.

glámžyti, -o, -ė (102), glamžýti,
glažo, -ė (5), glámžyti, glažo, -ė
(7), glamžýti, glámžo, -ė (6)

klūpoti,
klūpau

Klūpoti šalta, bet aš klūpau.

klūpóti, klpo, -ójo (68), klpoti,
klpo, -ojo (14), klūpóti, klpo, -ójo
(36), klpoti, klpo, -ojo (2)

samstyti,
samsto

Nori samstyti vandenį, tai ir
samsto.

sámstyti, -o, -ė (74), samstýti, sasto,
-ė (29), samstýti, sámsto, -ė (12)

tykoti, tykau

Reikia tykoti grobio, ir aš tykau.

týkoti, -o, -ojo (67), tykóti, týko, -ójo
(39), tykóti, tỹko, -ójo (14)

tįsoti, tįsau

Nusibodo tįsoti lovoje, bet vis
tįsau, nes sergu.

tįsóti, tso, -ójo (54), tsoti, tso, -ojo
(32), tįsóti, tso, -ójo (34)

glámžyti, -o, nesiglamžo,
-ė
suglamžysi
klūpóti,
klpo, -ójo;
klpoti,
klpo, -ojo
sámstyti, -o,
-ė
týkoti, -o,
-ojo; tykóti,
týko, -ójo
tįsóti, tso,
-ójo; tsoti,
tso, -ojo

Anketuoti sakiniai
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