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Pratarmė 

 

Šios knygos link eita ne vienerius metus, vis pakeliui pabarstant gal kiek ir 

padrikų minčių. Pirmoji užuomina buvo tada, kai su šviesaus atminimo akademiku 

profesoriumi habilituotu daktaru Aleksu Girdeniu svarstėme mano būsimos 

disertacijos temas. Viena iš galimų temų buvo minima ir „Šalutiniai kirčiai vakarų 

aukštaičių kauniškių šnektose“. Nors pasirinktas tuomet gal kiek taikomuoju aspektu 

(kalbos norminimui ir lietuvių kalbos technologijų pagyvėjimo priešaušriui) 

aktualesnis balsių trukmės tyrimas, bet, rašant disertaciją, šalutiniai kirčiai vakarų 

aukštaičių kauniškių tarmėje aptikti tada, kai jų visai neieškota ir net nesitikėta rasti. 

Analizuojant medžiagą lietuviška docento daktaro Pijaus Kasparaičio sukurta garsų 

analizės programa „Kalbame“, atsitiktinai pastebėta, kad tos pačios kokybės balsiai 

antrajame prieškirtiniame ir pokirtiniame skiemenyje yra kiek ilgėlesni nei 

prieškirtiniai ar pokirtiniai balsiai, skiriasi ir jų amplitudės. Pirmieji pastebėjimai 

palaikyti atsitiktinumu, bet, vėliau segmentuojant ir kitų informantų įrašus, vėl 

pasikartojo ta pati tendencija, kuri paskatino atlikti papildomą eksperimentą ir jo 

rezultatus aprašyti disertacijoje. 

Vėliau kalbos ritmas buvo tarsi laisvalaikio pomėgis, jis paliktas nuošalyje 

mokslinių interesų ir tik labai retai kada temestas epizodiškas žvilgsnis. Galbūt taip 

viskas ir būtų likę, jei ne jokiomis taisyklėmis nepaaiškinamos kirčiavimo klaidos, 

kurių vis pasitaikydavo net ir profesionalių diktorių įrašuose, rengtuose VDU 

garsynams. Atidesnė šių klaidų peržiūra liudijo, kad tai ne chaotiškas reiškinys, yra ir 

tam tikrų dėsningumų. Tačiau tam paaiškinti reikia peržengti žodžio ribas. Pasirodė, 

kad kai kada tolesnio žodžio prozodinė struktūra yra svari paskata atitraukti kirtį ar 

bent jau susilpninti jo fonetinius požymius. Susidurta ir su dar viena kalbos įdomybe – 

klitikais, tais prozodiškai nestabiliais, semantiškai ne visada svarbiais, o kartais netgi 

parazitiniais žodžiais, kuriuos redaktoriai mėgsta tiesiog išbraukti. Todėl pradėta 

plačiau domėtis teksto prozodija. 

Vis dėlto didžiausias postūmis buvo internete rastas žymaus anglų fonetiko 

Peterio Roacho  išsamus (net 54 puslapių) parengtas bibliografijos apie kalbos ritmą 

sąvadas: http://www.personal.reading.ac.uk/~llsroach/timing.pdf. Šis sąrašas dabar jau 

senstelėjęs (paskutinį kartą atnaujintas 2003 m.), bet jis puikiai rodo, kiek daug 

dėmesio kalbos ritmui yra skyrę pasaulio mokslininkai. O paskaitinėjęs kai kurias ten 



6 

 

paminėtas publikacijas, netrunki įsitikinti, kad kalbos ritmo analizė pasukusi kita 

kryptimi nei pavieniai žvalgomieji lietuvių kalbininkų (taip pat ir šios monografijos 

autorės) tyrimai. 

Tad kai kuriems tyrimams tiesiog turi ateiti laikas. Jie beveik nebyliai bręsta, kol 

koks nors atsitiktinumas juos išjudina. Taip, matyt, atėjo laikas ir nuoseklesnei bei 

sistemiškesnei lietuvių nepoetinės kalbos ritmiškumo analizei. 

Ši knyga – pirmasis sistemiškesnis bandymas įsiskverbti į nepoetinės lietuvių 

kalbos ritmiškumo prigimtį ir rasti jo apraiškų, jį lemiančių veiksnių. Todėl manau, 

kad nebus išvengta klaidų, nevykusių ar silpnai paremtų interpretacijų, kurių gal ir 

man pačiai ateityje, labiau įsigilinus ar atradus kitą metodiką, gali tekti išsižadėti. Vis 

dėlto lietuvių kalbos ritmo tyrimų labai stinga, todėl ir drįstu šią spragą bandyti 

užpildyti gal kiek diskusinėmis savo įžvalgomis. 

Knygoje pateikiama nemažai foninių eksperimentų, kurie iš pirmo žvilgsnio 

menkai tesusiję su ritmu. Tikiuosi, skaitytojų jie neblaškys, atvirkščiai, taps pretekstu 

naujiems tyrimas, o man šie eksperimentai padėjo bent kiek sumažinti subjektyvumo 

lygį rengiant tiriamąją medžiagą ir vertinant kai kuriuos ritmo parametrus. 

Esu labai dėkinga savo vyrui Tomui, padėjusiam sukurti pirmą automatizuotą 

kalbos ritmo duomenų išgavimo įrankį. Nuoširdus ačiū ir kolegai profesoriui daktarui 

Gailiui Raškiniui, pagelbėjusiam atlikti ne vieną ir ne tik ritmo tyrimą, be kurio 

pagalbos nebūčiau galėjusi naudotis duomenimis iš didelės apimties rašytinės kalbos 

tekstyno ir garsyno.  

Už pagalbą rengiant kai kurias tiriamosios medžiagos dalis dėkoju kolegėms 

docentei daktarei Rūtai Kazlauskaitei ir docentei daktarei Jolantai Vaskelienei iš 

Šiaulių universiteto. Už patarimus vertinant kai kurių duomenų statistinį 

reikšmingumą dėkoju docentei daktarei Aušrai Saudargienei. 

Noriu padėkoti kolegoms iš Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos 

katedros ir Stokholmo universiteto Baltų, suomių, vokiečių kalbų katedros, kantriai ir 

supratingai klausiusiems mano pasvarstymų apie lietuvių kalbos ritmiškumo požymius. 

Daugelis preliminarių lietuvių kalbos ritmiškumo tyrimo rezultatų pristatyti 

tarptautiniuose baltų ir slavų kalbų akcentologijos seminaruose (IWoBA). Dėkoju jų 

dalyviams, ypač akademikui profesoriui habilituotam daktarui Bonifacui Stundžiai, už 

palaikymą ir labai vertingas pastabas, patarimus. 
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Dėkui ir studentams, dėl kurių susidomėjimo šia tema gerą dešimtmetį negalėjau 

iš akių paleisti teksto prozodijos: Ingai Fokaitei, Ritai Rudzevičiūtei, Linai Matulytei, 

Monikai Žilytei, Vilmai Galminaitei, Ingai Dzvankauskaitei, Aidai Savickaitei, Živilei 

Bikinienei, Gintarei Vaičaitytei, Agnei Pukevičiūtei. Dėkoju ir lituanistų bakalaurantų 

kursui, 2013 m. rudenį kantriai dalyvavusiam audiciniuose eksperimentuose. 

Be kolegų patarimų ir taiklių pastabų, jų padrąsinimo, o kai kur pasergėjimo nuo 

galimų klystkelių ši knyga būtų gerokai menkesnė. Tad su nuoširdžia pagarba ir 

dėkingumu lenkiuosi prieš knygos recenzentus profesorių habilituotą daktarą Antaną 

Pakerį ir profesorę daktarę Genovaitę Kačiuškienę. 
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1. Įvadinės pastabos 

 

Gamtoje procesai gali vykti tolydžiai, nepertraukiamai arba netolydžiai, su 

trūkiais, diskrečiai. Lietuvių kalboje šiuos procesus netgi būtų galima įvardyti 

skirtingais daiktavardžiais: vyksmas taikliai apibūdina tolydų reiškinį, savaiminę eigą, 

raidą, o veiksmas –  diskretaus reiškinio fragmentą, baigtinį veikimo tarpsnį. Rami 

upės vandens tėkmė yra tolydi, o sraunaus upelio ar krioklio purslai, lietaus lašų 

kritimas – diskretus reiškinys. Pastarajam procesui būdingas kartojimasis, kuris gali 

būti šiek kiek chaotiškas arba gana dėsningas. Proceso diskretumas, jo nutrūkstamumas 

ir atsinaujimas, tam tikrų reiškinių pasikartojimas vadintinas ritmu. Tačiau ar 

kiekvienas diskretus reiškinys yra ir ritmiškas? Tai, ko gero, svarbiausias klausimas, 

kurį reikia kelti pradedant analizuoti kalbos ritmiškumą. Kaip yra pastebėjusi 

V. Zaborskaitė (1982: 121), „čia svarbūs du dalykai: koks nors pastovus vienetas ir jo 

kartojimasis lygiais tarpais laike ar edvėje“. Reikia pripažinti, kad ritmišku 

stereotipiškai laikome tą, kuris kartojasi vienodais ar bent jau apylygiais intervalais. 

Ritmiškai plaka širdis, bet kartais jos ritmas sutrinka – medikai tai vadina aritmija. 

Ramus kvėpavimas yra ritmiškas (ir įkvėpimo – iškvėpimo intervalai, ir iškvepiamo 

oro kiekis yra apylygiai), bet susijaudinus, greitai bėgant kvėpavimas pasikeičia. 

Medikai ritmiškais linkę vadinti tik tuos reiškinius, procesus, kurie kartojasi vienodais 

laiko tarpais. Fizikai visus besikartojančius reiškinius vadina ritmiškais (o šios dvi sritys 

– medicina ir fizika – neabejotinai susijusios su kalba). Tą patį tvirtintų ir muzikai – 

kažin ar būtų patrauklus muzikinis kūrinys, kuriame lygiais tarpais kartotųsi tie patys 

akordai ir pan. Taigi nuo atsakymo, ar kiekvienas diskretus reiškinys yra ritmiškas ir ką 

vadinti ritmiškumu, priklausys kalbos ritmo paieškų galimybės, rezultatai, o gal ir 

tokių ieškojimų prasmė. 

Kalboje kartojasi garsai, skiemenys, žodžiai, frazės. Kalba iš principo negali būti 

tolydus reiškinys, nes žmogaus kalbėjimo galimybės tiesiogiai susijusios su 

fiziologiniais procesais: kvėpavimu (gana ribotą kiekį garsų galima ištarti vienu 

iškvėpimu), kalbos padargų paslankumu (sunku ištarti kelis gretimus sudėtingos, 

kompleksiškos artikuliacijos garsus). Taigi „kalba savo prigimtimi yra ritmiška.<...> 

Įvairiausiomis pauzėmis suskaidyta, visokiausiais akcentais ir balso moduliacijomis 

išmarginta kalba visuomet ritmiška“ (Girdzijauskas 1982: 135). Beveik tą patį rašo ir 

V. Zaborskaitė (1982: 121): „pauzės skaido intonaciją į prasminius (semantinius) ir 
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kartu į intonacinius vienetus. Šis intonacijos susiskaidymas atkarpomis bei tų atkarpų 

kartojimasis ir sudaro kalbos ritmą“. 

Kalbotyroje sakytinės kalbos ritmo apibrėžimų galima rasti ne vieną. Taikliausias 

iš jų turbūt yra pateiktas D. Crystalo (Crystal 2003): ritmas yra terminas, vartojamas 

apibūdinant reguliarų tam tikrų kalbos elementų pasikartojimą. Toks apibrėžimas 

apima visų (ne tik fonetinių) vienetų kaitaliojimąsi. Jis parankus ir kalbų tipologijos 

požiūriu, nes neįvardija konkrečių elementų ar požymių, dėl kurių kalbininkai vis dar 

ginčijasi. 

Pasikartojantys elementai, kaip rašo D. Crystalas (Crystal 2003), gali būti 

aptariami ir analizuojami dviem lygmenimis: suvokimo ir akustiniu. 

1. Suvokimo požiūriu tirtinas:  

 kirtis (kirčiuotų ir nekirčiuotų skiemenų distribucija), 

 skiemens ilgis (ilgųjų ir trumpųjų skiemenų kaitaliojimasis), 

 garsinių segmentų aukštis (aukštų ir žemų segmentų 

pasikartojimas). 

2. Akustiniu aspektu kalbos ritmiškumas gali būti fiksuojamas kaip 

intensyvumo, trukmės ir pagrindinio tono (F0) kaitaliojimasis. 

Savaime suprantama, čia kalbama jau tik apie garsinių kalbos elementų ritmišką 

kartojimąsi. Jis gali būti reglamentuojamas labai griežtomis taisyklėmis, tai vadinamasis 

metrinis ritmas, būdingas eiliuotai kalbai (poezijai, dainoms). Prozai ir kitokiai 

neeiliuotai (ir šnekamajai) kalbai taip pat būdingas tam tikro lygio ritmiškumas, tačiau 

jį analizuoti gerokai sudėtingiau. 

R. Koženiauskienė (1999: 357) kalbos ritmiškumą apibūdina gana plačiai: „Tai 

tam tikras sakinių bangavimas, garsų, žodžių, frazių, posakių, sakinių išdėstymo būdas, 

kalbėjimo tempo, pauzių, aukšto ir žemo tono kartojimasis ir kaita“. Žodžiu, 

ritmiškumui priskiriami ir kalbos dinaminiai procesai, arba kalbos dinamika (segmentų 

trukmė, kalbėjimo tempas, intensyvumo kaita ir visa tai lemiantys veiksniai), ir tai, ką 

galima būtų labai plačiai pavadinti kalbos melodija (segmentų aukštumas ar žemumas, 

jį lemiantys sintaksiniai ir semantiniai veiksniai). Tai, ko gero, gana natūralus 

sprendimas, nes R. Koženiauskienė rašo apie oratorinės kalbos ritmiškumą, kuriai 

keliami aukštesni reikalavimai nei kasdienei sakytinei kalbai. Oratorinė kalba iš dalies 

užima tarpinę padėtį tarp ritmo požiūriu griežtos metrinės (eiliuotos) ir gerokai 

laisvesnės nemetrinės kalbos. G. Dessonsas (2005: 81) rašo, kad „retorikos požiūris į 
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ritmą paremtas metru <...>. Ir būtent todėl, kad ji susijusi su metru, ritmo teorija 

vadovaujasi paradoksalia nuostata laikyti modeliu poeziją, kartu nuo jos laikantis per 

tam tikrą atstumą“. Taigi ritmas ir metras negali būti tapatinami, nors kai kada tik 

metrinė kalba laikoma ritmiška.  

Reikia pripažinti, kad monografija rašyta turint išankstinę nuostatą, jog kalba yra 

ritmiškas reiškinys. Vienai jos formai (poezijai, oratorinei kalbai) būdingas griežtesnis 

ir dėl to labai akivaizdus ritmas, kitai (prozai, kasdienei sakytinei kalbai) – gana laisvas, 

per daug nesuvaržytas sąmoningo siekio, tačiau nulemtas konkrečios kalbos struktūros 

ir fiziologinių žmogaus galimybių. Pastarąją ritmo atmainą dėl jos prigimties būtų 

galima vadinti pirminiu ritmu. Jis yra ir metrinio ritmo pamatas. Abi ritmo atmainos 

gali būti mokslinių tyrimų – ritmikos – objektas. Ritmika tyrinėja diskretaus proceso 

„segmentacijos klausimus, t. y. nuolat atsinaujinančio, tęsiamo proceso dalių, atkarpų 

(vadinamųjų ritminių vienetų) ribas, jų konkrečius pavidalus, jų grupavimosi bei 

kaitaliojimosi dėsnius“ (Girdzijauskas 1979: 6).  

Šioje monografijoje aprašomų tyrimų tikslas – nustatyti svarbiausius lietuvių 

kalbos pirminio ritmo dėsningumus. To siekiama ieškant ritmiškumo požymių 

sakytinės kalbos signale ir rašytiniame tekste, svarstant, kas padeda kurti kalbos ritmą. 

Analizuojant ritmą, kaip ir bet kurį kitą kalbos reiškinį, neišvengiamai kyla 

kalbos elementų pasirinkimo ir įvardijimo bei jų ribų nustatymo (segmentavimo) 

problemų. Garsas (fonema) yra mažiausias kalbos segmentas. Vis dėlto būtų naivu 

tikėtis, kad lietuvių kalbos ritmiškumas priklauso tik nuo besikaitaliojančių apylygės 

trukmės ar skirtingo intensyvumo, aukščio, kokybės garsų. Tačiau garsų trukmė (kaip 

ir kitos akustinės ypatybės) gali kisti ir tuos pokyčius gali lemti vienokie ar kitokie 

ritmo dėsningumai. Todėl šiame darbe garsai analizuojami tik kaip sudėtinės didesnių 

vienetų dalys ir potencialūs tipologinės ritmo klasės rodikliai (žr. 2.3 poskyrį). 

Svarbesnis nei garsas ritmo požiūriu yra skiemuo (garsų junginys, kurio 

privalomas dėmuo, bent jau lietuvių kalboje, yra balsis). Nors intuityviai nesunkiai 

galima pasakyti, kiek skiemenų sudaro žodį, tačiau ti̇̀kslios ri̇̀bos tarp jų ne visada 

aiškios. Dėl to egzistuoja įvairių skiemens ribų nustatymo teorijų, paremtų 

artikuliaciniu, akustiniu ar funkciniu pagrindu. Nelengva apsispręsti, kurią iš jų 

pasirinkti analizuojant ritmą.  

Akustinei analizei būtų metodiška pasirinkti fonetinį skiemenį. Tačiau vis dar 

neaišku, kur yra tokio skiemens riba, kada priebalsis priklauso skiemens pabaigai (ang. 
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coda), o kada pradžiai (ang. onset), pavyzdžiui, kaip skaidytinas žodis anksti: an-ksti, 

ank-sti ar anks-ti. Akustinės fonetikos specialistai vengia nagrinėti šį klausimą (netgi 

plg. Ladefoged 2011: 225–230). Fonologinio skiemens ribos nustatomos pagal gana 

lengvai apibrėžiamą metodiką (plačiau apie ją žr. Girdenis 2003: 132–140), todėl šiam 

tyrimui pasirinktas būtent toks skiemuo, nors 2.2 poskyryje pateikiama ir kitokio 

pobūdžio segmentų trukmės duomenų. 

Neabejotinai vienas iš svarbiausių kalbos ritmo segmentų yra žodis. Šiuo atveju 

rūpi ne leksema, o fonetinis (fonologinis) žodis. Tai žodžių (tiksliau būtų sakyti 

garsų, skiemenų) junginys, vienijamas bendro pagrindinio kirčio, pavyzdžiui: nuo jõ, iš 

namų̃. Toks junginys kai kurių mokslininkų dar vadinamas taktu. Pirmasis terminas 

(fonetinis, arba fonologinis, žodis) įprastesnis kalbininkams (būtent jis ir bus 

vartojamas šioje monografijoje), antrasis – taktas – literatūrologams. Vakarų lingvistai 

ta pačia reikšme vartoja ne tik fonetinio žodžio terminą, bet ir kirčio grupės terminą. 

Ne visada lengva nustatyti, ar leksema yra prozodiškai savarankiškas (t. y. turintis 

kirtį) žodis, o gal tai klitikas (bekirtis žodis), kuris prišlyja prie gretimo žodžio ir kartu 

su juo sudaro fonetinį (fonologinį) žodį. Žodžių šlijimas visoje tiriamojoje medžiagoje 

žymėtas vadovaujantis garso įrašais. Žymint akcentinį šlijimą labiausiai kreiptas 

dėmesys į pauzes. Be to, kai kuriais atvejais klausyta, ar tariamas klitikas, „iškirptas“ iš 

analizuojamos atkarpos, vienas gali būti suprantamas, skamba kaip savarankiškas žodis 

(klitikus tariant visai neblogai girdėti, kad jie yra tik sudėtinė kito žodžio dalis). Reikia 

pasakyti, kad šis principas nėra visiškai patikimas, nes net ir savarankiškų žodžių kirtis 

ne visada adekvačiai suvokiamas, ypač kai tie žodžiai iškirpti iš frazės vidurio, kur jie 

eina po frazės kirtį turinčio žodžio arba kirčiuotas galinis žodžio skiemuo (Pakerys 

1982: 109–111). Vis dėlto kitų objektyvių kriterijų, leidžiančių vienareikšmiškai 

atskirti klitikus, turbūt nėra. 

Fonetinis žodis nėra vienintelis kalbos ritmiškumo tyrimo objektas. Fonetiniai 

žodžiai jungiasi ir sudaro didesnius vienetus – sintagmas. Tai fonetinis žodis ar jų 

junginys, susijęs labai glaudžiu prasminiu, dažnai ir gramatiniu požiūriu, o sakytinėje 

kalboje įrėminamas pauzėmis ar pagrindinio tono kaita. Sintagmų junginiai sudaro 

frazes, didesnius prasminius ir gramatinius elementus, vienijamus intonacijos. 

Pavyzdžiui, frazė Vasãris šóko iš‿lóvos ir‿ė̃mė paskubomi̇̀s reñgtis skaidytina bent jau į 

dvi sintagmas: pirmoji Vasãris šóko iš‿lóvos, antroji ir‿ė̃mė paskubomi̇̀s reñgtis. Savaime 
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suprantama, frazė gali būti sudaryta iš vienos sintagmos ar tik vieno fonetinio žodžio, 

pavyzdžiui, Ei̇̃sim namõ arba Ei̇̃sim. 

Lietuvių kalbotyroje įvairuoja ilgesnių sakytinės kalbos elementų terminai. 

Potencialūs rašytinės kalbos sakinio ekvivalentai garsinėje kalboje vadinami ir fraze, ir 

pasakymu. Nėra nusistovėjusi ir užsienio kalbotyros terminija. Gana dažnai sintagma 

vadinama fraze. Ko gero, fonologiniu požiūriu vieną iš įdomesnių sistemų pasiūlė 

C. Gussenhovenas ir H. Jacobsas (2005: 217–228): pasakymas (P) → intonacinė frazė 

(IF) → fonologinė frazė (FF) → fonologinis žodis (FŽ). Schematiškai tokią struktūrą 

būtų galima pavaizduoti taip: 

     P

  IF    IF

FF FF    FF FF FF FF 

FŽ FŽ   FŽ FŽ FŽ FŽ 

Vasãris šóko iš‿lóvos ir‿ė̃mė paskubomi̇̀s reñgtis

Intonacinės ir fonologinės frazės skiriamieji požymiai diskusiniai. Intonacinė 

frazė yra įrėminama vienokių ar kitokių intonacijos pokyčių (pagrindinio tono 

pokyčio, pauzių). Fonologinė frazė, kaip teigia C. Gussenhovenas ir H. Jacobsas (2005: 

224), labai susijusi su sintakse. Todėl ką tik pateiktame pavyzdyje fonologinės frazės 

greičiausiai sutampa su fonologiniais žodžiais (nors dėl šóko iš‿lóvos skaidymo į dvi 

fonologines frazes galima ginčytis). 

Kiek kitokia schema būtų šiek tiek modifikavus tą patį sakinį: 

P

IF IF

FF   FF     FF FF FF 

FŽ  FŽ   FŽ FŽ FŽ FŽ 

Vasãris šóko iš‿lóvos ir‿paskubomi̇̀s ė̃mė reñgtis
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Deja, lietuvių kalbos frazavimo dalykai menkai analizuoti, tad kol kas sunku 

pasakyti, ar tikrai toks struktūrinis skaidymas gali būti taikomas aprašant ir lietuvių 

kalbos prozodinius segmentus. Dėl šios priežasties monografijoje, kaip jau minėta, 

didžiausiu intonaciniu ir prasminiu vienetu laikoma frazė (jos ekvivalentas rašytinėje 

kalboje – sakinys), o ji skaidoma į sintagmas, kurios sutampa su intonacine fraze. 

Skiriant sintagmas vadovautasi ir intonacinėmis, ir gramatinėmis bei semantinėmis 

dėmenų sąsajomis.    

Atskirai aptartini pėdos ir tarpkirtinio intervalo terminai. Šioje knygoje pėda 

vadinama atkarpa nuo kirčiuoto skiemens centro imtinai iki kito kirčiuoto skiemens 

centro, tarpkirtiniu intervalu – atkarpa tarp kirčiuotų skiemenų centrų, pvz.: sakinyje 

Bùvo lýgiai penktà valandà šálto rudeñs rýto skaidomas į pėdas: B-ùvo l-ýgiai penkt-à 

valand-à š-álto rud-eñs r-ýto, tarpkirtinius intervalus: Bù-vo l-ý-giai penkt-à- valand-à- 

šál-to rud-eñ-s r-ýto. Pėdos terminas šiuolaikinėje fonologijoje ir metrinėje klasikinėje 

poezijoje, eilėdaroje ne visai sutampa. Bendras požymis tas, kad abiem atvejais tai yra 

tam tikras skiemenų grupavimas (plačiau apie pėdas žr. 5 skyriuje). 

Kai kurių duomenų reikšmingumas monografijoje vertinamas remiantis 

matematinės statistikos kriterijais, gerai žinomais daugeliui lietuvių fonetikų. Šių 

kriterijų formulės randamos visuose statistikos vadovėliuose ir kalbininkų darbuose 

(pavyzdžiui, Pakerys 1982: 35–36, Vaitkevičius, Saudargienė 2006: 137–138). 

Akustinių koreliatų pasiskirstymo (2.3 poskyris) statistinis reikšmingumas vertintas 

Studento kriterijumi, rašytinės kalbos vienetų pasiskirstymas vertintas chi-kvadratu ir 

Kramerio V koeficientu (pastarieji kriterijai skaičiuoti naudojantis SPSS programa). 

Ritmo tyrimuose ir šioje knygoje stengiamasi, kiek įmanoma, atskirti terminus 

trukmė ir ilgis, ilgumas. Pirmasis terminas vartojamas apibūdinant akustinę segmentų 

trukmę (kiekybę). Nagrinėjant pėdų ar tarpkirtinių intervalų, sintagmų, frazių sudėtį 

(skiemenų ar garsų kiekį) vartojami terminai ilgis, ilgumas. 

Monografiją sudaro keturi skyriai (be įprastų įvado, išvadų, literatūros ir kt. 

pagalbinių skyrelių). Antrajame tiriamosios dalies skyriuje analizuojamos akustinės 

lietuvių kalbos ypatybės, galinčios atskleisti kalbos ritmiškumą. Pradedama nuo įvairių 

kalbos segmentų absoliučios trukmės duomenų lyginimo ir baigiama pasaulinėje 

kalbotyroje vis dar populiarių, nors ir susilaukusių nemažai kritikos akustinių ritmo 

koreliatų nustatymu. Jais remiantis siekiama išsiaiškinti, kuriai tipologinei ritmo klasei 
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yra artimesnė lietuvių kalba ir svarstoma, ar šie koreliatai gali atskleisti ritmo 

dėsningumus. Šiame skyriuje naudojami tik garsinės kalbos duomenys. 

Trečiajame skyriuje aptariami nepoetinės rašytinės kalbos ritmo dėsningumai. 

Tikimasi, kad tokia analizė atskleis tai, kas iš tiesų būdinga pirminiam kalbos ritmui, 

kas nėra nulemta funkcinio ar individualaus rašytojo stiliaus, pasakojimo dinamikos. 

Šio tyrimo rezultatai turėtų parodyti, koks yra kirčio vaidmuo formuojant rašytinės 

lietuvių kalbos ritmą, kokio ilgio segmentai vyrauja. Čia pasitelkti rašytiniai tekstai, 

bet jie perskaityti profesionalių diktorių arba pačios autorės. 

Klitikų vaidmeniui rišlioje kalboje, jų prozodiniam savarankiškumui ir jį 

lemiantiems veiksniams skirtas ketvirtasis skyrius. Klitikų analizė neįtraukta į 

pirmuosius skyrius dėl labai paprastos priežasties – skiriasi analizuojama medžiaga, o 

svarbiausia – tai vienas problemiškesnių, daugiausiai dvejonių keliančių klausimų ir jo 

sprendimas reikalauja atskiro dėmesio. 

Penktajame skyriuje trumpai aptariami metrinės fonologijos principai, svarstoma, 

ar įmanoma ir prasminga užsienio kalbininkų patirtį ir idėjas pritaikyti aprašant 

lietuvių kalbos ritmą. 

Gali pasirodyti kiek neįprasta tai, kad įvade nepateikiamà ankstesnių darbų 

apžvalga ir metodologija. Kitų mokslininkų tyrimai referuojami, tiriamoji medžiaga, 

analizės principai pristatomi  kiekvieno skyriaus pradžioje. Taip pasielgta sąmoningai. 

Pasauliniai kalbos ritmo (kaip ir visų kitų garsinės kalbos reiškinių) tyrimai vyksta 

dviem kryptimis: fonetinių ypatybių identifikavimas, gretinimas, analizavimas 

(fonetika) ir funkcinė analizė (fonologija). Pastebima labai ryški specializacija, retai 

kada šios kryptys viename darbe susilieja. Tuo ši monografija skiriasi nuo užsienio 

lingvistų darbų. Todėl manyta, kad skaitytojui gerokai parankiau parengiamuosius 

dalykus skaityti konkrečią užduotį nagrinėjančiame skyriuje, o ne įvade.  

Neaptariama įvade ir tiriamoji medžiaga. Tai daroma kiekvieno skyriaus 

įvadinėje dalyje. Vėlgi priežastis ta pati – skiriasi tyrimų pobūdis, medžiagos apimtys, 

rengimo ir apdorojimo metodika. 

Kalbos ritmo tyrimai turi ne tik teorinę reikšmę, kuri, žinoma, aktuali ir 

tipologiniu požiūriu. Jų rezultatai svarbūs ir taikomuoju aspektu. Pirmiausia kalbos 

technologijų (šiuo atveju kalbos sintezės) kūrėjams. Jeigu ritmas kalboje egzistuoja, 

reikia rasti akustinius jo požymius, kuriuos būtų galima programuoti ir algoritmus 

įtraukti į kalbos sintezės programas. Tikėtina, kad tada sintezatorius generuotų gerokai 



15 

 

natūralesnę kalbą. Apie tokias galimybes rašo ir T. Anbinderis savo disertacijoje 

(2010). 

Kalbos ritmas įdomus ne tik lingvistams ir literatūrologams. Tuo buvo galima 

įsitikinti klausant pranešimų tarptautiniame seminare („Perspectives on Rhythm and 

Timing“), vykusiame 2012 m. Škotijoje (plačiau apie seminarą žr. 

http://www.gla.ac.uk/schools/critical/research/fundedresearchprojects/rhythmsinscotl

and/). Tai pirmasis specializuotas ritmikos tyrėjų seminaras, kuriame pranešimus skaitė 

nemažai žinomų pasaulio ritmologų: kalbininkų, neurologų, informatikų, muzikologų.  

Pastaruoju metu didžiausias jų dėmesys skiriamas percepciniams tyrimams, 

siekiant išsiaiškinti, kaip ritmas yra suvokiamas. Šiuo požiūriu ritmas tyrinėjamas 

įvairiais aspektais. 

 Lingvistai siekia ištirti, kaip kalbos ritmo išmoksta dvikalbiai, kaip 

kalbos ritmiškumą perima užsienio kalbos besimokantieji, kokie 

akustiniai požymiai turi įtakos ritmo suvokimui, ar galime atpažinti kalbas 

vien tik atsižvelgdami į jų ritmą, ar ritmas gali būti pakankamas 

prozodinis parametras, norint atskleisti ir išryškinti kalbos dialektinius 

skirtumus, ar individualios kalbėtojo ritmo ypatybės išlieka kalbant ir 

gimtąja, ir svetima kalba. 

 Neurobiologai analizuoja, kaip ir kokie ritmo suvokimo procesai vyksta 

smegenyse, atmintyje; tokiems eksperimentams atlikti dažniausiai 

pasitelkiami funkcinio magnetinio rezonanso tyrimai (fiksuoja neuronų 

funkcionavimą smegenyse). 

 Muzikologai bando nustatyti, kaip suvokiamas taktas, ritmas; kaip ritmą 

suvokia ne muzikantai, kokia sąsaja tarp muzikos ritmo ir judesių, kaip 

kalbos ritminė struktūra atsispindi dainose. 

 Klinikinės lingvistikos specialistai aiškinasi, kaip suvokiamas ritmas, 

kai kalba yra sutrikusi, ar ritmo akustiniai parametrai gali padėti nustatyti 

kalbos sutrikimus ir jų rūšis. 

 Kalbos technologijų specialistai nagrinėja, ar ritmas padeda 

identifikuoti kalbėtoją, koks santykis tarp sintezuotos ir natūralios kalbos 

ritmo, kaip tobulinti sintezuotos kalbos ritmiškumą. 

Lietuvių kalbos ritmas nei vienu iš šių aspektų, deja, nėra analizuotas. Todėl ši 

monografija gali būti ne tik tokių tyrimų pradžia, bet ir paskata. 
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2. Akustiniai lietuvių kalbos ritmiškumo požymiai 

2.1. Akustinės kalbos ritmo analizės istorija ir metodologija 

Ankstesnių akustinių kalbos ritmo ypatybių tyrimo apžvalga. Pasaulio 

mokslininkai jau senokai domisi garsinės neeiliuotos kalbos ritmiškumu ir bando 

nustatyti bei aprašyti jo apraiškas ir net klasifikuoti kalbas. Tačiau iki šiol didžiausias 

dėmesys sutelktas į trukmės parametrus, o intensyvumo ar pagrindinio tono kaitos 

dėsningumai dar tik pradedami analizuoti. 

Jamesas Lloydas (James Lloyd 1940: 25) buvo pirmasis, kuris skyrė dvi kalbų 

grupes: a) anglų, arabų, persų kalboms būdingas Morzės kodo ritmas (ang. Morse code 

rhythm), b) prancūzų ir telugų kalboms – kulkosvaidžio ritmas (ang. Machine-gun 

rhythm). 

K. L. Pikas (Pike 1945: 34–35), gretindamas anglų ir ispanų kalbas, pasiūlė 

terminus kirtinio (ang. stress-timed)1 ir skiemeninio (ang. syllable-timed) ritmo kalbos. 

Anglų kalbą jis laikė kirtinio ritmo kalba, nes laiko intervalas tarp kirčiuotų skiemenų 

esąs panašus, o ispanų kalbą pavadino skiemeninio ritmo kalba, nes čia ritmiškumo 

pagrindas – skiemenų trukmė. 

Kiek vėliau D. Abercrombie (1967: 97), teigdamas, kad kirtinio ritmo kalbose 

kirtis išsidėsto apylygiais intervalais, o skiemeninio ritmo kalbose panaši skiemenų 

trukmė, pasiūlė izochronijos terminą. Jo izochronijos idėją iliustruoja 1 paveiksle 

pateiktos schemos. Viršuje schematizuotas skiemeninis ritmas, čia skiemenų trukmė 

panaši, tarpkirtinių skiemenų kiekis nesvarbus. Taigi yra dešimt skiemenų, kurie 

sudaro dešimt ritmo vienetų. Apačioje pateikta kirtinio ritmo schema: kur trys kirčiai 

(kirčiuoti skiemenys) sudaro tris ritmo vienetus. Šiuo atveju skiemenų trukmė 

                                                 
1 Dėl termino kirtinio ritmo (ang. stress-timed) kalbos labai ilgai svarstyta. Monografijos autorė, 

skaitydama pranešimą Profesoriaus Alekso Girdenio atminimo konferencijoje (Vilniaus universitete, 
2012 m. spalio mėn.) ir pirmą kartą bandydama nustatyti lietuvių kalbos vietą pasaulio kalbų ritmo 

klasifikacijoje, šias kalbas (ang. stress-timed) vadino toninio ritmo kalbomis (plg. literatūrologų vartojamą 

terminą toninė eilėdara). Po dvejonių vis dėlto nuspręsta pasirinkti vertinį kirtinio ritmo kalbos. Tokį 

apsisprendimą lėmė tai, kad a) kalbotyroje terminai tonai, toninės ir politoninės kalbos, monotoninis ir 

politoninis kirtis vartojami apibūdinant skiemens (nebūtinai kirčiuoto) aukščio (ang. pitch) moduliaciją 

(pavyzdžiui, lietuvių kalbos priegaidės), b) akustinėje fonetikoje terminas tonas yra garso charakteristika, 

kurią lemia virpesių dažnis. Pasirinktas kirtinio ritmo terminas leidžia atsiriboti nuo akustinių kirčio 

ypatybių, nes toniniu kirčiu paprastai vadinamas kirtis, pagrįstas pagrindinio tono skirtumais, o ne tarimo 
stiprumu ar trukme. Vadinasi, kirtinio ritmo kalbose euritmijos reguliatorius yra kirtis, kurio akustiniai 
požymiai neaktualūs. 

 



192 

 

Kazlauskienė, Asta 

Pirminio lietuvių kalbos ritmo dėsningumai. Monografija / Asta Kazlauskienė. 

Kaunas: VDU leidykla, 2015. – 192 p.: iliustr., lent., bibliogr. 

 

 

 

ISBN 978-609-467-082-4 

 

 

 

 

 

 

Monografijoje nagrinėjamas neeiliuotos lietuvių kalbos ritmas. Analizuojamos 

akustinės garsinės kalbos ypatybės, galinčios atskleisti ritmiškumą. Siekiama 

išsiaiškinti, kuriai tipologinei kalbos ritmo grupei gali būti priskiriama lietuvių kalba, 

kas – kirtis ar skiemens trukmė – yra pagrindiniai ritmo rodikliai. Aiškinamasi, kas 

lemia neeiliuotos rašytinės kalbos ritmiškumą. Svarstomas klitikų vaidmuo rišliojoje 

kalboje. Aptariami metrinės fonologijos principai ir galimybės remiantis ja 

interpretuoti lietuvių kalbos ritmą. 
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