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PRATARMĖ

lietuvių kalbos akcentologijos vadovėlių daug. tačiau stokojama trumpai ir labai aiškiai 
suformuluotų taisyklių ir jas atitinkančių praktinių kirčiavimo užduočių rinkinių. tai ir 
buvo viena iš priežasčių, paskatinusių parengti šį leidinį.

Šis vadovėlis teoriniu požiūriu negali pakeisti labai sistemiško Danguolės Mikulėnie-
nės, Antano Pakerio ir Bonifaco stundžios Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinyno 
(Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008) ar išsamių vadovėlių: Ade-
lės laigonaitės Lietuvių kalbos akcentologijos (Vilnius: Gimtasis žodis, 2002) ir Bonifaco 
stundžios Bendrinės lietuvių kalbos akcentologijos (Vilnius: eugrimas, 2014). Vis dėlto 
autorė tikisi, kad vadovėlis pravers kaip praktinio kirčiavimo taisyklių sąvadas ir pratimai, 
padėsiantys formuoti kirčiavimo įgūdžius. 

nuo kitų akcentologijos vadovėlių šis leidinys skiriasi kiek platesniu įvadiniu sky-
riumi, kuriame ne tik apibrėžiamas kirtis ir priegaidė, bet ir glaustai aptariama lietuvių 
kalbos kirčiavimo raida, bendrinės kalbos ir tarmių kirčiavimo skirtumai. taip pasielgta 
dėl to, kad skaitytojas suprastų, kuo ypatingas lietuvių kalbos kirtis, kokia jo vieta kalbos 
sistemoje ir kaip jis kito, koks santykis su senąja indoeuropiečių kirčiavimo sistema. tai-
gi šio skyriaus tikslas – suteikti skaitytojui šiek tiek argumentų, kuriais jis galėtų pagrįsti 
dažnai kartojamą teiginį, kad mūsų kirtis labai archajiškas ir saugotinas.

Vadovėlis pirmiausia skirtas tiems, kurie mokosi praktinio lietuvių kalbos kirčiavimo. 
todėl čia tik epizodiškai aptariami galūnių, priešdėlių ar priesagų vedinių, dūrinių, pa-
prastųjų (pirminių), mišriųjų ar priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo sisteminiai dės-
ningumai, trumpai užsimenama apie kirčiavimą morfonologiniu aspektu. Šiuos dalykus 
skaitytojas ras jau minėtuose kitų autorių darbuose. Didžiausias dėmesys vadovėlyje 
sutelktas į kirčiavimo taisykles ir praktinį jų taikymą.

Pateiktos užduotys nėra lygiavertės. skaitytojas čia ras pavienių kirčiuotinų žodžių, 
žodžių junginių, visai paprastų tekstų ir eilėraščių. tais atvejais, kai žodžiai šnekamojoje 
kalboje ne visada taisyklingai tariami, o skaitytojas dar nemoka nustatyti kirčio vietos, 
pratimuose kirčiuotas skiemuo paryškintas. Kai kuriuos pratimus skaitytojas galės atlikti 
savarankiškai – jų atsakymai pateikti knygos gale. 

Kad būtų lengviau dirbti auditorijoje (o ir savarankiškai studijuojančiam skaitytojui 
nereikėtų po ranka turėti Dabartinės lietuvių kalbos žodyno), prieduose pateikiami trumpi 
dažniau vartojamų dviskiemenių daiktavardžių ir būdvardžių bei paprastųjų ir mišriųjų 
veiksmažodžių, kurių priegaidę sunku nustatyti iš klausos, sąrašai.

Kai kuriuos pratimus sudarė patys VDu studentai lituanistai, klausę akcentologijos 
kurso. Jie teigė, kad taip buvo gerokai lengviau įsiminti kirčiavimo taisykles ir pasimokyti 
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praktiškai kirčiuoti. Šių pratimų stilistika nevienoda, bet jie žavi jaunatvišku maksimaliz-
mu ir šmaikštumu. Autorė dėkoja savo studentams, ypač Jolantai Vanagaitei, kurios sodrių 
tekstų fragmentai pateikiami ne viename užduočių skyriuje.

Vadovėlio medžiaga derinta su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos užsakymu „Švie-
sos“ išleista Mokomąja kirčiavimo programa: praktinio kirčiavimo treniruokliu (Kompak-
tinė plokštelė. Parengė A. Kazlauskienė, D. Mikulėnienė, G. Raškinis. Kaunas: „Šviesa“, 
2012). Panašiu principu parengtos internete laisvai prieinamos programos: Mokomoji 
tarties ir kirčiavimo programa (http://tartis.vdu.lt/) ir Lietuvių kalbos kultūra. Kompiute-
rinės mokymo priemonės 9–12 klasėms (http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/) kirčia-
vimo skyrius.

Vadovėliu galės naudotis visi, norintys mokytis bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo 
ar siekiantys tobulinti savo įgūdžius, o, neradę ar pritrūkę praktinių užduočių, maloniai 
kviečiami išbandyti ir minėtas interaktyvias programas.

už vertingas pastabas ir geranoriškus patarimus nuoširdus ačiū recenzentams: 
prof. habil. dr. Bonifacui stundžiai ir doc. dr. Rūtai Kazlauskaitei.

Dėkoju ir kolegoms iš Klaipėdos ir Šiaulių universitetų. Jų pastabos atkreipė dėmesį 
į redaguotinus ir tikslintinus dalykus.

2014-09-01                           Autorė
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1. ĮVADAS

1.1. Kirtis pasaulio kalbų prozodinėse sistemose

Garsinę kalbą sudaro ne tik lengvai identifikuojami, nuoseklias sekas sudarantys seg-
mentai (garsai, skiemenys, žodžiai, intonacinės frazės), bet ir tam tikri diskretūs ele-
mentai ar požymiai, kurie vadinami įvairiai: nesegmentiniais, supersegmentiniais, 
prozodiniais elementais (požymiais). tai kirtis, tonai, priegaidės, intonacija, ritmas, 
tempas. 

Kalbėdami mes ištariame žodžius, frazes su papildomais akustiniais požymiais. Pavyz-
džiui, frazę Jau nuvyto visos gėlės sudaro ne tik žodžių jau, nuvyto, visos, gėlės ar garsų j, a, 
u, n, u, v, y, t, o, v, i, s, o, s, g, ė, l, ė, s junginys, bet ir tam tikri požymiai, kurie tarsi sulydo 
šiuos segmentus į darnią visumą. Psichoakustiniu požiūriu šie elementai suvokiami kaip 
trukmės, garsumo, aukščio kaita. tai fonetiniai minėtų prozodinių, arba supersegmen-
tinių, elementų koreliatai.

Prozodiniai elementai nelygiaverčiai. Vienus lemia kalbos sistema (kirčio rūšį, prie-
gaides, tonus), kitų (intonacijos, tempo) pasirinkimas iš dalies gali būti laisvas, nulemtas 
konteksto, kalbėjimo situacijos ar paties kalbėtojo intencijų. 

Šiame vadovėlyje dėmesį sutelksime į kirtį ir priegaides, tik epizodiškai užsiminsime 
apie ritmą, kuriam daugelyje indoeuropiečių kalbų nemažą įtaką turi kirtis.

Kirtis (ang. stress) yra vieno skiemens išryškinimas kitų to žodžio skiemenų 
atžvilgiu. tie skiemenys ištariami garsiau, yra aukštesni, ilgesni ir raiškiau artikuliuo-
jami. Be to, kirčiuotas skiemuo beveik visose kalbose yra tono kaitos vieta, vadinamasis 
lokusas (ang. locus), kuri labai svarbi intonaciniam frazės kontūrui nustatyti. 

Kalbų prozodinės sistemos skiriasi, tačiau esama nemažai ir tipologinių panašumų. 
Pagal kirčiavimą kalbos skirstomos į fiksuoto ir laisvojo kirčio kalbas. internetiniame 
kalbų struktūros atlase (The World Atlas of Language Structures Online, interneto adresas: 
http://wals.info/feature) nurodoma, kad kiek daugiau nei pusė (282 iš aptariamų 502) 
pasaulio kalbų turi fiksuotą kirtį. 

Dažniausiai fiksuoto kirčio kalbose kirčiuojamas pirmasis (pvz.: latvių, čekų, slova-
kų, estų, suomių, karelų, vengrų, islandų) arba priešpaskutinis skiemuo (iš žinomesnių 
kalbų tokia yra lenkų kalba). Rečiau kirtis pasitaiko paskutiniame (pvz.: persų, baškirų), 
trečiajame nuo galo (pvz.: makedonų, dabartinė graikų kalba) ir kituose skiemenyse.

Laisvojo kirčio kalbose (pvz.: rusų, bulgarų, serbų-kroatų, italų, ispanų, lietuvių, dau-
gelio germanų kalbų) kirtis nesusijęs su kuriuo nors vienu skiemeniu, gali būti kirčiuotas 
bet kuris skiemuo. laisvojo kirčio kalbose žodžiai gali būti dvejopai kirčiuojami: 
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	pastoviai (to paties žodžio paradigmoje dažniausiai išlaiko pastovią vietą), pvz.: 
vras, vru;

	nepastoviai (žodžio paradigmoje kirtis gali šokinėti), pvz.: rañką, ranks. 
laisvąjį kirtį kai kurie užsienio fonologai dar vadina paradigminiu kirčiu, nes jo vietą 

lemia kaitymo paradigma. toks apibūdinimas tinka, pavyzdžiui, rusų kalbai, bet tik iš 
dalies tokiu galėtume pavadinti lietuvių kalbos kirtį, nes kirčio vietai įtakos turi ne tik 
morfologiniai požymiai, bet ir skiemens trukmė bei priegaidė.

Kai kuriose kalbose (pvz.: lietuvių, latvių, danų, švedų, norvegų, serbų-kroatų) 
su kirčiu yra susijęs ir kitas prozodinis elementas – priegaidė (lietuvių kalbininkai 
angliškai verčia įvairiai: ang. syllable stress, syllable accent, syllable intonation, tone, toneme, 
užsienio fonetikų ir fonologų literatūroje anglų kalba dažniausiai vartojamas terminas 
pitch-accent). tai ilgajam kirčiuotam skiemeniui būdinga skiemens tarimo moduliacija, 
padedanti skirti vienodos garsinės struktūros žodžius ir formas, pvz.: šáuk – šaũk, téisė – 
tesė. Dažniausiai kalbose kontrastuoja dvi priegaidės (lietuvių, slovėnų, danų, švedų, 
norvegų kalbose), rečiau trys (latvių).

Priegaidžių nereikėtų painioti su tonais – skiemens ar morfemos tarimo modulia-
cija (ang. tone). tonai ir priegaidės skiria kitais fonetiniais požymiais vienodus žodžius, 
taigi šių prozodinių vienetų funkcija ta pati. nuo priegaidžių tonai skiriasi tuo, kad jie 
nepriklauso nuo kirčio (šios kalbos kirčio dažniausiai neturi). tonų kiekis kalbose ski-
riasi: vietnamiečių kalboje – šeši tonai, kinų – keturi. tonai būdingi kai kurioms Azijos, 
Afrikos, Amerikos indėnų kalboms. 

 Klausimai 
1. Kodėl kirtis yra vadinamas supersegmentiniu, arba prozodiniu, elementu?
2. Kaip skirstomos kalbos pagal kirčiavimą?
3. Kuo skiriasi priegaidės nuo tonų?
4. Kurioms kalboms būdingos priegaidės?

 

1.2. Akcentologijos objektas, ryšys su kitais kalbos mokslais

Akcentologija (lot. accentus „kirtis“, gr. logos „mokslas“) – tai mokslas apie kalbos 
kirčiavimo sistemą. Fiksuoto kirčio kalbų kirčiavimas nėra atskira kalbotyros šaka, o 
kirčio fonetinė prigimtis ir jo vieta žodyje aptariama fonetikos kurse.

laisvojo kirčio kalbose egzistuoja vienodai kirčiuojamų žodžių tipai, kurie rodo, 
jog kirčio vieta žodžių paradigmose yra dėsninga. Šie dėsningumai aptariami atskiroje 
kalbotyros šakoje – akcentologijoje. 
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Akcentologijos vienetai gali būti ir kai kurių kitų kalbos mokslo sričių tyrimo objektai, 
tik kitokiu aspektu. Visa tai liudija artimą akcentologijos ir tų mokslų sąsają.
	Fonetika tiria kirčio ir priegaidės fonetines ypatbes.
	Morfonologija aiškinasi kirčio ir priegaidės vaidmenį žodžių daryboje (iš dalies ir 

kaityboje).
	Dialektologija aprašo tarmių kirčiavimo sistemas, o be tarmių nebūtų įmanoma 

nustatyti bendrinės kalbos kirčiavimo normų ir tendencijų.
	istorinė gramatika tiria kirčiavimo raidą.
Šio kurso objèktas – sinchroninis dabartinės bendrinės kalbos kirčiavimo sistemos apra-

šas, nors nevengiama pastabų ir dėl istorinių ar tarminių dalykų.

 Klausimai 
1. Kas yra akcentologija?
2. Kokio tipo kalbų kirtis yra akcentologijos objektas?
3. Koks akcentologijos ryšys su kitais kalbos mokslais?

1.3. Kirtis ir jo funkcijos

Kirtis, kaip jau minėta, yra vieno skiemens išryškinimas kitų to žodžio skiemenų atžvilgiu. 
Ryškesnis skiemuo vadinamas kirčiuotu, kiti – nekirčiuotais. Kirčiuotas skiemuo yra 
žodžio akcentinio, prozodinio kontūro viršūnė. Akustinės kirčio ypatybės nėra svarbios 
akcentologijai, svarbiausia pats skiemens išryškinimas. Kruopščiais Antano Pakerio ekspe-
rimentiniais tyrimais nustatyta, kad lietuvių kalbos kirtis yra tam tikrų fonetinių požymių 
kompleksas. Kirčiuotų skiemenų centrai yra tvirčiau, garsiau tariami (t. y. jie intensyvesni), 
aukštesnio tono, ilgesni už atitinkamus nekirčiuotų skiemenų centrus. svarbiausias iš šių 
požymių yra intensyvumas (psichoakustiškai suvokiamas kaip garsumas), vadinasi, dažnas 
lietuvių kalbos kirčio – kaip stipriau ištariamo skiemens – apibūdinimas yra gana taiklus. 

lietuvių bendrinėje kalboje kirčiuotas gali būti bet kuris skiemuo. tačiau akivaizdus 
polinkis kirčiuoti priešpaskutinį skiemenį (beveik pusė rišlaus teksto žodžių kirtį turi 
priešpaskutiniame skiemenyje). Galima pastebėti ir kitą tendenciją: kirtis linkęs koncen-
truotis žodžio viduryje. tarkim, triskiemeniai žodžiai dažniau kirčiuojami viduriniame 
skiemenyje, keturių skiemenų – priešpaskutiniame ir trečiajame nuo galo skiemenyje.

lietuvių kalbos kirtis yra leksinis. Kalbos sraute jis menkai reaguoja į įvairius fonetinius 
procesus, neturi ryškesnės įtakos balsių redukcijai (trumpinimui) ir kt. tačiau ir lietuvių 
kalboje egzistuoja keli rišlios sakytinės kalbos dėsningumai. Vienskiemeniai nekaitomi 
žodžiai kalbos sraute prišlyja prie daugiaskiemenių ir dažniausiai yra nekirčiuoti. Jie 
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vadinami klitikais. Jei prišlyja prie tolesnių žodžių, vadinami proklitikais, pvz.: 
ant‿tãko, su‿mamà, už‿nãmo, prie‿gãtvės. Jei prišlyja prie ankstesnių žodžių – enklitikai, 
pvz.: nam‿link, enam‿gi. tačiau kai kada vienskiemeniai žodžiai gali turėti kirtį, ypač 
tais atvejais, kai sąmoningai žodį norime išryškinti. Vienskiemeniai kaitomieji žodžiai 
dažniausiai turi kirtį, pvz.: gerai skiriame durs ≠ dù rs. Atskirai minėtini vadinamieji 
sudėtiniai prieveiksmiai, kur kirtį turi vienas iš žodžių (apie juos žr. 3.13 poskyryje).

Vienskiemenių žodžių šlijimas susijęs ir su teksto ritmika. Greta kirčiuoto skiemens 
vienskiemenis žodis dažnai tariamas be kirčio, greta nekirčiuoto jis gali gauti kirtį. taigi 
kirtis yra pagrindinis lietuvių kalbos ritmo požymis. Jis, kaip ir rimas, ypač svarbus po-
ezijoje. tačiau eiliuotoje kalboje vadinamasis gramatinis kirtis (t. y. žodžio kirčiavimas 
pagal bendrinės kalbos taisykles) ne visada sutampa su metriniu kirčiu (t. y. žodžio kir-
čiavimu pagal metro poreikius).

Bendrinėje lietuvių kalboje žodžiai paprastai turi vieną kirtį. tačiau labai ilgi sudurti-
niai žodžiai (ypač tarptautiniai) gali būti ištariami su šalutiniu kirčiu, pvz.: ̍kẽturiasˌdẽšimt, 
sepˌtýniasdešimtˈmẽtis (pavyzdžiuose pagrindinį kirtį turintys skiemenys paryškinti, 
tarptautinės fonetikų asociacijos patvirtintu simboliu „ˈ “ žymimas pagrindinis kirtis, 
„ ˌ “ – šalutinis, tokius simbolius lietuvių kalbininkai naudoja jau seniai).

Jau senokai kalbama apie tarmėse egzistuojančius šalutinius kirčius. Kad žemaičiai 
turį tokius kirčius, rodos, niekas neabejoja. tačiau dabar pasirodo naujų darbų, kuriuose 
visai pagrįstai teigiama, kad ir kitos tarmės, net ir pietiniai vakarų aukštaičiai, turi šalu-
tinius kirčius. turbūt tokie kirčiai esti ir bendrinėje kalboje, tik jiems iki šiol skirta per 
mažai dėmesio. tyrimai rodo, kad lietuvių tarmėse yra dvejopų šalutinių kirčių:
	nefonologinis (t. y. neatliekantis skiriamosios funkcijos) ritminis kirtis (pagrin-

dinio kirčio atgarsis), susidarantis antrajame pokirtiniame, rečiau prieškirtiniame 
skiemenyje, pvz.: ˈgýdyˌtójas, ˌpàsaˈklė;

	morfemos kirtį gauna morfemos, kituose žodžiuose galinčios turėti pagrindinį 
kirtį, pvz.: ˈšárˌkà (vns. vard.), plg. galvà; ˈkósˌt (vns. 2 a.), plg. ein.

Kadangi bendrinėje kalboje žodis paprastai turi vieną kirtį (bent jau pagrindinį), tai 
kiek sakinyje yra kirčiuotų skiemenų, tiek turime ir žodžių. todėl kirtis visose kalbose 
atlieka kulminatyvinę funkciją, rodo, kiek yra prozodiškai savarankiškų vienetų (žodžių). 
Fiksuoto kirčio kalbose jis atlieka delimitatyvinę funkciją – rodo žodžių ribas. laisvojo 
kirčio kalbose kirtis atlieka ir distinktyvinę funkciją: skiria žodžius ir jų formas. 

Kirtis gali skirti ne tik du skirtingos reikšmės žodžius, bet ir keletą ar keliolika arti-
mos darybos žodžių, pvz.: sudurtinius daiktavardžius ir būdvardžius su dėmenimis dvi-, 
tri- (pvz.: trkampis – trikapis, -ė); veiksmo ir rezultato pavadinimus (pvz.: pylmas – 
pýlimas); konkrečių giminės ar šeimos narių daugiskaitą ir kuopinę reikšmę žyminčius 
daiktavardžius (pvz.: úošviai [úošvis dgs.] – uošvia [kuopinė reikšmė: uošvis ir uošvė]). 
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Didelis vaidmuo kirčiui tenka morfologijoje: tik iš kirčiuoto skiemens vietos skiriame 
kai kurias formas (pvz.: dviskiemenių veiksmažodžių, kurių šaknis baigiasi š, s, esamojo 
ir būsimojo laiko formas puošiù, puoš – puõšiu, puõši; neš – nèši) ar kalbos dalis (pvz.: 
bendratis ir daiktavardžius su -tis, pvz.: bagtis – baigts; trntis – trints).

Kalbant gali būti išryškinamas ne tik žodžio skiemuo, bet ir vienas kuris nors frazės 
žodis (frazė – mažiausias prasminis intonacinis kalbos vienetas). Konstatuojamąja into-
nacija ištartoje frazėje paprastai frazės kirtį gauna paskutinis žodis, pvz.: Studentai skaito 
knygą frazės kirtį turi žodis knygą. 

Kartais sąmoningai gali būti paryškinamas bet kuris frazės žodis, pvz.: Studentai 
s k a i t o knygą (ne varto, apžiūrinėja); S t u d e n t a i skaito knygą (ne dėstytojai, vaikai); 
Studentai skaito k n y g ą (ne sąsiuvinį). toks sąmoningas žodžio išryškinimas vadinamas 
loginiu kirčiu. loginis kirtis, skirtingai nei frazės, nėra būtinas. Jei jo nėra, visada būna 
neutralus frazės kirtis. Abu šie kirčiai nėra akcentologijos kurso objektas, nors, kaip ir 
kirtis bei priegaidė, jie priklauso prozodijos sferai.

 Klausimai ir užduotys 
1. Kas yra kirtis?
2. Ką vadiname klitikais? Kaip jie skirstomi?
3. Kokius žinote šalutinius kirčius?
4. Kokias funkcijas atlieka kirtis? Kuri funkcija universaliausia?
5. Kas yra frazės ir loginis kirtis?
6. Kirtis gali skirti vienodos garsinės sandaros žodžius. Garsiai perskaitykite pateiktus 

variantus ir pasirinkite tinkamą.
Jau nuvyto visos (glės, gėls). nerado (láimės, laims) ir svetur. ir man (siūl, silė) 

ten važiuoti. Ar (auss, aũsis) kuo užsikimšai, kad nieko negirdi? Kaip rašo spauda, jų 
(kõvos, kovõs) dar nesibaigė. Ambasados atstovai derėjosi dėl (kaito, įkato). Man (ktas, 
kitàs) labiau patiko. Visi (kaba, kalbà) tik apie rūpesčius. už posūkio staiga (iškỹla, 
škyla) įspūdingi bažnyčios bokštai. savo (pranešimè, pranèšime) apie tai nekalbėsiu. Jis 
(tùri, tur) daug draugų. (susirinkimè, susiriñkime) aptars ne (vsas, visàs) bėdas. Visi 
turėjo nenumatytų (išladų, šlaidų). Parašyk (tkslų, tiksl) adresą. Daiktai jai mažai 
(rūp, rpi). Mes (vliau, vėliaũ) ateisime. 

7. Pažymėkite, kurį poros žodį ištarė dėstytojas arba grupės draugas. Sugalvokite žodžių 
junginius su abiem poros žodžiais.

Árti – art, aũsis – auss, bagtis – baigts, dvtomis – dvitòmis, etmės – ertms, 
garsiãkalbis – garsiakabis, glė – gėl, glumą – gilùmą, gminės – gimins, kaito – įkato, 
jùdu – judù, jùngtis – jungts, kãsa – kasà, kdės – kėds, kùriame – kuriamè, láimės – 



14 lietuViŲ BenDRinės 
KAlBOs KiRČiAViMO 
PAGRinDAi

laims, lkime – likme – likimè, lgumą – lygùmą, mùši – muš, nãmo – namõ, pãmato – 
pamãto, pãskui – pasku, pýnė – pyn, rdys – rūdỹs, sẽniai – senia, silė – siūl, šlùbas – 
šlubàs, šlúotoms – šluotóms, tki – tik, vatai – varta, vẽja – vejà, vsos – visõs.

8. Pabraukite kirčiuotus skiemenis. Nustatykite, kurie skiemenys šiame tekste dažniau-
siai kirčiuojami.

Fonetinę žodžio kirčio esmę sudaro požymių komplèksas. Manoma, jog kurio nors 
požymio dominavimas lemia tos kalbos kirčio tipą: dinaminio kirčio svarbiausias požymis – 
intensyvumas, toninio, arb muzikinio, – pagrindinis tonas, kvantitatyvinio, arba kiekybi-
nio, – trukmė, kokybinio – garsų kokybė. skirtingų kalbų kirtis gali būti nevienodas. <…> 
eksperimentai parodė, jog negalima absoliutinti nė vieno požymio – nė vienas jų skyrium 
nepajgia nurungti kitų požymių komplekso. Vadinasi, nėra pagrindo vieną kurį akustinį 
požymį laikyti lietuvių bendrinės kalbos kirčio skiriamuoju požymiu. Galima kalbėti tik 
api šių požymių santykinį galingumą. Galingiausias yra intensyvumas. Pagrindinis tonas, 
būdamas svarbiausias intonacijos rodiklis, tik iš dalies padeda nustatyti kirčio vietą. Kiti 
požymiai – trukmė ir kokybė – maža teturi įtakos kirčio suvokimui. (A. Pakerys)

Galiniame skiemenyje kirčiuojamas (kirčiuojami)______________ žodis (žodžiai, žodžių).
Priešpaskutiniame skiemenyje kirčiuojamas (kirčiuojami) ________ žodis (žodžiai, žodžių).
Trečiajame nuo galo skiemenyje kirčiuojamas (kirčiuojami)_______ žodis (žodžiai, žodžių).
Ketvirtajame ir tolesniame nuo galo skiemenyje kirčiuojamas (kirčiuojami)____ žodis 

(žodžiai, žodžių).

9. Pabraukite kirčiuotus skiemenis. Atkreipkite dėmesį į skiemenis tarp kirčių. Ar jie gali 
turėti šalutinį kirtį? Atkreipkite dėmesį į vienskiemenius žodžius: nuo ko priklauso, ar 
jie gaus kirtį.

uždarykim ratą tarsi velnio kilpą,
garsiai nusispjaukim tris kartus per petį –
nieko nepraradom, niekas neapviltas, 
niekam nereikėjo nei dviejų, nei trečio.

trečio nebelaukia, jam kėdės pristinga,
pasibagia vynas, ir nutrūksta šokis.
O, be to, tas trečias aiškiai nelaimingas,
nedera prie tostų ir nemoka juoktis.

Kol sustoja rytas, prie langų atėjęs,
kol ryškėja sienos, o ant sienų datos,
dviese ne iš karto pasigenda trečio. (e. Mezginaitė)
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10. Pabraukite kirčiuotus skiemenis ir skiemenis, galinčius turėti šalutinius ritminius kirčius. 
Garsiai perskaitykite tekstą. Pasvarstykite, kurie vienskiemeniai žodžiai gali prišlyti prie 
daugiaskiemenių? Nuo ko tai priklauso? 

Dievadirbiai buvo savotiški tarpininkai, panašiai kaip pãsakojamosios tautosakos veikė-
jai, atliekantys mediatorių funkcijas ir tarsi gyvenantys tarp kasdieniško ir kito, sakralinio, 
pasaulio. Žmonių pasakojimuose, kuriuose jie neretai būna įgiję folklorui būdingų bruožų, 
išskiriami iš minios, nes ir jų gyvnamoji vieta, kaip jau sakiau, dažnai yra už bendruome-
nės ribų, už kurių prasideda mitinių galių veikimas. neretai jie atkreipdavo dėmesį savo 
išvaizda, keistu elgesiu ar net luošumu. Žmones stebindavo pamišimui atimas noras kurti. 
ėmę skaptuoti, rodos, viską užmiršdavo: artimuosius, namus, kiti imdavo gyventi kaip at-
siskyrėliai tarp savo kuriamų, šnekinamų medinių dievų. toks stiprus savo kūrybinių galių 
įtikėjimas ramiame artojų krašte keldavo ir pagarbą, ir baimę. (M. Martinaitis)

1.4. Kirtis ir ritmas

Kaip jau buvo kalbėta ankstesniame skyriuje, kirtis gali būti vienas iš svarbiausių kalbos 
ritmiškumą kuriančių elementų. Pasaulio kalbininkai, analizuojantys prozodines kalbos 
ypatybes, pagal ritmą paprastai skiria tris kalbų rūšis: kirtinio (ang. stress-timed), skie-
meninio (ang. syllable-timed) ir mòrinio (ang. mora-timed) ritmo kalbos. Daugelį ger-
manų ir slavų kalbų jie laiko kirtinio ritmo kalbomis, nes laiko intervalas tarp kirčiuotų 
skiemenų esąs panašus (kirtis išsidėsto apylygiais intervalais), didžiąją dalį romanų kalbų 
priskiria prie skiemeninio ritmo kalbų, nes čia ritmiškumo pagrindas – panaši skieme-
nų trukmė (kirtis nėra toks svarbus). Morinio ritmo kalbose ritmo pagrindas yra mora. 
tokiomis laikomos japonų ir tamilų kalbos. eksperimentiniai tyrimai nei tarpkirtinių in-
tervalų ar pėdų (kalbos atkarpų nuo kirčiuoto skiemens centro imtinai iki kito kirčiuoto 
skiemens centro), nei skiemenų apylygės trukmės nepatvirtino. Dabar linkstama manyti, 
kad kirtis yra gana svarbus formuojant daugelio kalbų (bent jau indoeuropiečių) ritmą, 
tik ne visose kalbose vienodai ryškios jo fonetinės ypatybės. 

lietuvių kalba artimesnė kirtinio ritmo kalboms.
Aptartas kalbų skirstymas remiasi fonetinėmis garsinės kalbos ypatybėmis. Kitokį 

požiūrį į kirtį, kaip kalbos ritmo vienetą, siūlo metrinės fonologijos atstovai. Metrinė 
fonologija bando išsiaiškinti du svarbiausius dalykus: 1) kaip nustatyti pagrindinio ir 
šalutinių kirčių vietą, 2) kokiais būdais siekiama išvengti kalbos ritmo nesklandumų. 
trumpai aptarsime pagrindinius jos principus. 

svarbiausias ritmo vienetas metrinėje fonologijoje yra pėda, kurią sudaro kirčiuoto 
ir nekirčiuotų skiemenų junginys. Kirčiuotu šiuo atveju laikomas ir pagrindinį, ir šalu-
tinį kirtį turintis skiemuo. Pėdos gali būti:  
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	dvinarės (kirčiuoto ir vieno nekirčiuoto skiemens junginys): 
•	 chorėjas (arba trochėjas) – pirmasis skiemuo kirčiuotas, antrasis – nekir-

čiuotas, pvz.:  rãštas, eti; 
•	 jambas – pirmasis skiemuo nekirčiuotas, antrasis – kirčiuotas, pvz.: rašaũ, 

nama;
	neribotos (kirčiuoto ir kelių nekirčiuotų skiemenų junginys), pavyzdžiui, įvai-

rios kirčiuoto ir dviejų nekirčiuotų skiemenų kombinacijos: rãštiškuoju, pérėjimas, 
raštẽliuose.

Kalbose, kurioms būdingos dvinarės pėdos, pavyzdžiui, anglų, labai ryški šalutinių 
ritminių kirčių sistema. tokiose kalbose kirčio atitraukimas į ankstesnį skiemenį ar net 
žodį yra natūralus reiškinys. 

Kalboms, kuriose vyrauja neribotos pėdos, šalutiniai ritminiai kirčiai paprastai nebū-
dingi arba jie yra nelabai ryškūs. lietuvių bendrinėje kalboje šalutiniai ritminiai kirčiai 
nėra labai ryškūs, todėl galima būtų manyti, kad lietuvių kalbai būdingos neribotos 
pėdos ir kirčio atitraukimo neskatina ritminė kalbos sąranga. tačiau tai yra tik prielaida, 
nes patikimų, akustiniais požymiais ir suvokimo eksperimentais paremtų šalutinių kirčių 
tyrimo kol kas nėra.

Jeigu laikysimės nuomonės, kad lietuvių kalboje vyrauja neribotos pėdos, sakinį Balt 
dbesys palengvà plaũkė vãsaros dangum pagal metrinė fonologijos principus galėtume 
užrašyti taip (simboliu „s“ pažymėtas sakinys, „F“ – frazė, „Ž“ – žodis, „O“ – kirčiuotas 
skiemuo, „o“ – nekirčiuotas skiemuo):

    S

          F              F                     F

      Ž  Ž

 o  O  O  o  o

  Ž   Ž

 o  o  O  O  o

Ž                  Ž

O  o  o   o  o  O

Balt  dbesys palengvà  plaũkė vãsaros  dangum

Metrinė fonologija iš principo paremta anglų kalba, kuriai būdingas labai aukštas gar-
sų asimiliacijos ir net redukcijos lygis, žodžių fonologinis ir prozodinis savarankiškumas 
nestabilus, kirčio judėjimas nulemtas ne morfologijos ar leksikos, o teksto prozodijos 
(arba nepoetinės kalbos ritmo). lietuvių bendrinei kalbai nebūdinga nei labai ryški 
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priebalsių asimiliacija, nei balsių redukcija, žodis yra gana savarankiškas vienetas, o tai 
rodo, kad lietuvių kalbos kirtis yra leksinis ir kirčio atitraukimas vargu ar gali būti pa-
teisinamas kalbos ritmo sumetimais. Anksčiau minėtame sakinyje Balt dbesys palengvà 
plaũkė vãsaros dangum turime net dvi kirčio sangrūdas (balt dbesys ir palengvà plaũkė), 
bet bendrinėje kalboje nė viena iš jų negali būti naikinama atitraukiant kirtį.

 Klausimai 
1. Kokie kalbos vienetai ar požymiai lemia ritmą kirtinio ir skiemeninio ritmo kalbose?
2. Ką siekia išsiaiškinti metrinės fonologijos atstovai?
3. Kas yra pėda metrinėje fonologijoje? Kaip jos skirstomos?
4. Ar dėl ritmo gali būti atitraukiamas kirtis lietuvių bendrinėje kalboje?

1.5. Kirčiuotų skiemenų tipai. Priegaidės ir jų funkcija

Kiekybės, arba trukmės, požiūriu lietuvių kalboje kirčiuotas skiemuo (kirčio viršūnė) 
gali būti: 
	trumpasis, jei skiemens centrą sudaro trumpasis balsis, pvz.: ràsti, nèšime, aks, 

gerùtis, atòmas; 
	ilgasis, jei skiemens centrą sudaro ilgasis balsis ar dvigarsis, pvz.: rstas, rstas, 

katas, vikas; ksnis, sprsti, kándo, vérda; tltas, kùlti. 
trumpajame skiemenyje žymimas tik kirtis, o ilgajame pažymime ir kirtį, ir 

priegaidę. 
tyrimai rodo, kad lietuvių kalboje nekirčiuoti ilgieji ir trumpieji skiemenys 

pasiskirsto beveik vienodai, o ilgieji kirčiuoti skiemenys yra beveik 2,5 karto dažnesni 
nei trumpieji.

ilgieji kirčiuoti skiemenys skiriasi tarimo būdu, arba priegaide (termino autorius 
Kazimieras Jaunius). Jie gali būti dvejopi:
	tvirtapradžiai yra tie skiemenys, kurių stipriau ištariama pradžia, pvz.: kóšė, rgti, 

káltas, mérkti, mnti, vrto;
	tvirtagaliai yra tie skiemenys, kurių stipriau ištariama pabaiga, pvz.: kõšė, rkti, 

katas, mekti, miñti, vito.
Kaip matyti iš pavyzdžių, priegaidės atlieka skiriamąją (distinktyvinę) funkciją. 
Fonetiniai priegaidžių skirtumai nėra akcentologijos objektas (tai fonetikos tyrimų 

sritis), čia tik trumpai juos prisiminsime. Bendrinėje kalboje tvirtapradė priegaidė nuo 
tvirtagalės skiriasi: staigiu tono kitimu, didesniu intensyvumu, mažesne trukme. tvir-
tapradžiai skiemenys tariami krintančiu tonu (klausiamuosiuose ir skatinamuosiuose 
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sakiniuose žodis su tvirtaprade priegaide, pakliuvęs į kylančią frazės intonacijos dalį, 
gali ir netekti būdingo krintančio tarimo). Dėl tono kitimo tvirtapradė priegaidė kar-
tais dar vadinama staigine, stumtine, krintančiąja. tvirtagaliams skiemenims būdingas 
kylantis arba apylygis pagrindinis tonas, todėl tvirtagalė priegaidė dar vadinama tęs-
tine, kylančiąja.

Jeigu ilgąjį kirčiuotą skiemenį sudaro balsis, kirčio ženklas rašomas virš jo, jeigu dvi-
garsis, tvirtapradės priegaidės ženklas rašomas virš pirmojo dvigarsio dėmens (balsio), 
tvirtagalės – virš antrojo (priebalsio ar balsio). tvirtapradė priegaidė žymima dešininiù 
(aktu) arba kairiniù (graviù) ženklu virš skiemens centrą sudarančio vienbalsio ar 
dvigarsio pirmojo dėmens. Dešininiu ženklu žymimi tvirtapradžiai skiemenys, kurių 
centrą sudaro ilgieji balsiai, sutaptiniai dvibalsiai ie, uo, sudėtiniai dvibalsiai ai, au, ei ir 
mišrieji dvigarsiai su pirmuoju dėmeniu a, e (al, am, an, ar, el, em, en, er), pvz.: šokja, 
jra, brsti, ksnis, penas, úostas, láimė, léisti, kálnas, sámtis, ántis, kártis, kélmas, témsta, 
sénti, vérda. 

tvirtapradžių dvigarsių ai, au, ei, al, am, an, ar, el, em, en, er pirmieji dėmenys pailgėja. 
tai yra gera atrama norint iš klausos atpažinti priegaides.

Kairiniu ženklu žymimi tie tvirtapradžiai skiemenys, kurių centrą sudaro dvibalsis ui, 
tarptautinių žodžių dvibalsiai eu, oi, ou, mišrieji dvigarsiai su pirmaisiais dėmenimis i, u 
(il, im, in, ir, ul, um, un, ur) ir tarptautiniuose žodžiuose vartojami mišrieji dvigarsiai su 
o, e (ol, om, on, or, el, em, en, er), jų pirmasis dėmuo bendrinėje kalboje turi būti tariamas 
trumpas, pvz.: zùiti, klòunas, sinusòidė, tltas, kmti, tnti, sprti, sùltys, kùmštis, skùndė, 
kùrti, kòlba, kòmpasas, kònsulas, spòrtas. 

tvirtagaliai skiemenys visada žymimi riestiniù ženklu (cirkumfleksù) virš 
vienbalsio ar dvigarsio antrojo dėmens, pvz.: sõdas, knỹgą, gržą, ksti, sniẽgas, liniuõtė, 
lakas, laũkas, rekia, žvagas, kaštis, skrañdis, vagas, veka, leñtą, señka, skreñda.

trumpieji kirčiuoti skiemenys priegaidžių neturi, rašte jie žymimi kairiniu ženklu – 
graviù.

Kirčio ir priegaidės ženklai (gravis, akūtas, cirkumfleksas) turi senas tradicijas, sie-
kiančias Antikos laikus (jie žinomi iš graikų ir lotynų kalbų raštų). Kai kurie iš šių žen-
klų vartoti jau Mikalojaus Daukšos pirmuosiuose lietuvių kalbos kirčiuotuose tekstuose, 
Danieliaus Kleino lietuvių kalbos gramatikoje („Grammatica lithvanica“).

 Klausimai ir užduotys 
1. Kokie kiekybės požiūriu gali būti kirčiuoti skiemenys?
2. Kas yra priegaidė?
3. Kokie skiemenys bendrinėje kalboje turi priegaides?
4. Kokiais ženklais žymimi tvirtapradžiai, kokiais tvirtagaliai skiemenys?
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5. Pabraukite trumpuosius kirčiuotus skiemenis.
Per pastaruosius porą dešimtmečių sukurta įvairiausių laiko taupymo technologijų – 

pradedant šiuolaikiniais darbo kalendoriais, baigiant elektroniniu paštu, balso paštu, mo-
biliaisiais telefonais ir minikompiuteriais. tačiau daugumai vargu ar kada nors laiko trūko 
labiau negù būtent dabar. Gali atrodyti, jog pamažu virstame technologijos, turėjusios mus 
išlaisvinti, vergais. Daugeliui iš mūsų, neišskiriant tų, kurie skaito šias eilutes, informacijos 
revoliucija leidžia naudotis žiniomis, kurių ankstesnės kartos būtų galėjusios tik pavydėti. 
tačiau milžiniška informacijos pasiūla nepadėjo sukurti geriau informuotos visuomenės, 
priešingai – visuomenė labiau sutrikusi. (t. H. eriksen)

7. Pauliaus Širvio eilėraštyje „Ugnelė“ pabraukite ilguosius kirčiuotus skiemenis.
Pro klevus mėnesiena žibėjo, 
Skilo šukė balta pilnaties. 
Tau gegužis visai nerūpėjo, 
Ir skubėjai langelį užtiest.

Su manimi tu norėjai pabūti,
Be mėnulio, klevų ir gėlių, 
Tik svirplys, įsitaisęs kamputy, 
Čirpė savo mažu smuikeliu.

Meilė pasakų pasaka skleidės
Niekada neregėtais vaizdais. 
Kad ilgai ji žydėtų, apsvaigęs 
Nenuskyniau aš jos su žiedais.

8. Vienu brūkšniu pabraukite trumpuosius kirčiuotus skiemenis, dviem – ilguosius. 
Paaiškinkite, kaip žymimi ilgieji ir trumpieji kirčiuoti skiemenys. Pasitikrinkite 
1 priede.

tap visókių méilės griuvsių, tap bùvusių vilči i ketnimų stóviu perdiẽn àš priẽ 
lángo. Miẽstas skéndi šviesõj, nórs sáulė jaũ  vãkarus. Šykščias spindulias nušviestà 
nãmo sena, blõškia aštriù jausmù. Gãtvės, áikštės, ùž miẽsto ribõs prasdeda lauka, 
žal pušýnai i bỹrantis geltónas pakriáušės smlis atókaitoj. Js bỹra põ žadžiančių 
vaik kójom, bỹra põ kõpiančių  kálną mẽdžių šakni. Õ šlatą skaláuja vanduõ, sáulės 
atšvaita kriñta añt žvejójančio berniùko véido, j aptãškė druzlinu vándeniu šokinjusi 
žuvs, báltu nesustngstančiu rúožu kỹla i léidžiasi jõ liesà figūrlė. Kójos jaũ merktos 
 vándenį, pirm bas pėd žỹmės pakrántės smly. 
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Õ žuvdros bjo sparnas paliẽsti vándenį. sáulės nùšviestos laimngos ãkys vaik. 
Balañdis – kek daũg js žãda priẽ ùpės susispiẽtusiems vaikáms. Kiekvienà kalvà, pušýnas i 
kaklų pažaliãvusi žiev. neáiškūs i todl tap džiùgina, vilti dvekia saulti tlto turklai, 
šalgatvis i geltónas šiáudas añt tãko. Àš žinaũ, àš prismenu, kap džiùgino pirmàsis žols 
aksómas pievùtėj, kap láukiau kažkadà šiõ mnesio. Kap tolimõs vaikỹstės áidas, kap 
neáiškus prisiminmas, stóvi daba bas vaika añt ùpės smlio, i vanduõ skaláuja j kójas, 
sibteli bangõm  krañto smlį i paliẽka j žvilgti atókaitoj. (Br. Radzevičius)

9. Raskite trumpuosius kirčiuotus skiemenis. Kokį kirčio ženklą reikia rašyti?
ir auksinis plaktukas ne visas duris pralaužia, ne visas sienas pramuša. ir bitutė maža 

save skriausti neduoda. Gaili rasa akis ėda. skubėdamas nekepk, nes viskas sudegs. su 
dėka neatliksi, su pyragu neužkiši. sukasi kaip apatinė girna. tupi kaip višta ant kiaušinių. 
Vėlai susiprasi – nieko neberasi. Viena apie ratus – kita apie batus. 

10. Paryškintieji žodžiai kirčiuojami tvirtagališkai. Kokį kirčio ženklą reikia rašyti? Jei-
gu dvigarsis tvirtagalis, virš kurio dėmens rašomas kirčio ženklas? 

Be reikalo nesigirk ir kitų nepeik – papeiksi vieną, tave papeiks dešimtys. 
Blaškosi kaip šuo, blusų apsėstas. Žodžiai giria, darbai peikia. Daug medžių 
girioje, dar daugiau sumanymų žmogaus galvoje. Davei arklį – duok ir balną. 
Diena nakčiai juokiasi.

 
11. Paryškintieji žodžiai kirčiuojami tvirtapradiškai. Kokį kirčio ženklą reikia rašyti? Jei-

gu dvigarsis tvirtapradis, virš kurio dėmens ir koks kirčio ženklas rašomas? 
Abudu iš vieno puodo valgė augdami, o kai užaugo, skyrėsi keikdami. Amžius 

gaišina grožybę, bet stiprina dorybę. Ieško geros duonos iš svetimo aruodo. Senam 
dera patarti, jaunam paklausyti. skanu būtų tinginiui košė, kad nereikėtų maišy-
ti. Gabi snausti, bet negabi austi.

1.6. Metatonija

Metatonija – priegaidžių ar kirčio vietos kaita giminiškuose žodžiuose ar jų formose, 
pvz.: várna – vanas, vérti – ves, kùbilas – kublius.

Daugiaskiemeniame žodyje pasitaiko kirčio vietos slinktis į gretimą (tolesnį arba 
ankstesnį) skiemenį, pvz.: pnigas – pingius, plenus – pelnė, vãkarus – vakãris, žbinti – 
žibiñtas, vándenį – bevandnis, vandénvietė, gėlavandnis.

Prozodinių elementų kaita reiškiasi beveik visuose darybos tipuose, tik, žinoma, ji 
nėra visiškai dėsninga.


