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Jaunosios ir vidurinės kartos lietuvių inteligentų
kirčiavimo polinkiai: bendrumai ir skirtumai
Šiuolaikiniai akcentologai yra atkreipę dėmesį į šnekamosios lietuvių kalbos kirčiavimui būdingus kitimus,
nepažeidžiančius kirčiavimo sistemos pagrindų (žr., pvz.: Mikulėnienė 1993; Stundžia, Mikulėnienė 1989; Pakerys
1994; 2002; Stundžia 1995; 2010; 2011a, b; Vitkauskas 2004). Šie kitimai, kurių dalį įteisino ir bendrinės kalbos
kodifikuotojai, yra susisteminti šių tezių autoriaus (Stundžia 2013a, b), t. y.
1) atstumo tarp kilnojamąjį kirtį galinčių gauti daugiaskiemenio daiktavardžio (dūrinio ar retkarčiais ir
priešdėlinio priesagos vedinio) skiemenų trumpėjimas nuo dviejų ar trijų iki vieno skiemens, pvz., jaunavedỹs–
jáunavedį 34a → jaunavedỹs–jaunãvedį 3b; papuošalaĩ–pãpuošalus 34b → papuošalaĩ–papuõšalus 3b;
2) dūrinių kilnojamojo kirčio keitimas pastoviuoju kirčiu, pvz., akmentašỹs–ãkmentašį 34b || akméntašį 3a →
akméntašis 1;
3) afiksų akcentinės dominacijos stiprėjimas, pvz., retos nedominacinės priesagos pereina į dominacines (-atìs/
-atis → -atìs: jáunatis 1 → jaunatìs 3a, pìlnatis 1 → pilnatìs 3a ir t. t.);
4) kirčio vietos kaitos plitimas į balsinių priesagų vedinius, pvz., visúomeniškas, -a → visuomẽniškas, -a (plg.
visúomenė);
5) priešdėlių akcentinio trauklumo plitimas į tvirtagalius ia asmenuotės veiksmažodžius be šaknies dvigarsių
kaitos, pvz., pakeñkia → pàkenkia; pašaũkia → pàšaukia;
6) grupės dviskiemenių veiksmažodžių šaknies priegaidės kitimas, vykstantis dviem kryptimis: a) ʹ→ ˜, pvz.:
skélbti, skélbia, -ė → skel̃bti, skel̃bia, -ė (ppr. „minkštojo“ ia kamieno veiksmažodžiai); b) ˜ → ʹ, pvz.: tõlti,
tõlsta, tõlo → tólti, tólsta, tólo; žiõpso (žiopsóti, -ójo) → žiópso (žiopsóti, -ójo) (ppr. „kietųjų“ a ir o kamienų
veiksmažodžiai).
Be išvardytų kitimų, pranešime bus aptarti vardažodžių darinių cirkumfleksinės metatonijos (plg. bendraam̃žis
ir bendraámžis, belaĩsvis ir beláisvis, čiáuduliu ir čiaũduliu) ir antrinių eR, aR dvigarsių priegaidės (plg. gélžbetonis
ir gel̃žbetonis, dárbdavį ir dar̃ bdavį) nenuoseklumai. Pranešimo tikslas – palyginti jaunosios ir vidurinės kartos
inteligentų kirčiavimo kitimus, kurie, preliminariais duomenimis, iš esmės nesiskiria. Pranešimo statistiniai
duomenys sukaupti vykdant du Valstybinės lietuvių kalbos komisijos projektus: 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).
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