
TRANSPONAVIMAS 

Specialiais tarmių rašmenimis užrašytus (transkribuotus) tekstus tinkamai nepasirengusiam 

skaitytojui perskaityti ir suprasti sunku. Todėl kalbotyroje taikomas transponavimas – įvairuojantys 

tarmių garsai perteikiami bendrinės kalbos (bk) atitikmenimis ir užrašomi bk įprastais rašybos 

ženklais. Dėsningas tarmių kirčio atitraukimas irgi atstatomas pagal bk. Nedėsningais atvejais 

paliekami tarmei, o ne bk įprasti variantai. Tarmių morfologija, leksika ir sintaksė transponuojant 

nekeičiama pagal kodifikuotas bk normas. Sutrumpėjusios formos nepapildomos, nes sakytinėje 

kalboje jų itin gausu, o visi papildymai transponuotą tekstą padarytų nenatūralų. Būtini paaiškinimai 

pateikiami laužtiniuose skliaustuose.  

 

VARTOJAMI ŽENKLAI  

Transponuotame tekste vartojamos visos bk tekstuose įprastos raidės ir trys pagrindiniai kirčio 

ženklai – kairinis (  ), dešininis (  ) ir riestinis (   ). Pagalbiniai ženklai – laužtiniai [ ] ir lenktiniai ( ) 

skliaustai.  

Laužtiniuose skliaustuose pateikiamos nutrūkusių, nebaigtų tarti žodžių dalys, pv .  pasikir [sdavo], 

gelež[   nis], ir kito žmogaus kalbos intarpai. 

Lenktiniuose skliaustuose aiškinama  a) transponuotų žodžių leksinės reikšmės, nesutampančios su 

bk, pv .  Peles s diev itis (‘mėnulis’), arba žodžiai, kurių bk visai nėra (tarmybės ir svetimybės), pv .  

pietų aukštaičių kad kai (‘toks apavas’), žemaičių vẽpelis (‘išsižiojėlis’)  b) retesnės ar neįprastos 

žodžių formos, pv .   laipėdos krašto aukštaičių ner dėsi (‘nesirodė’), šiaurės žemaičių l   b  šk .ls 

(‘užkaldavo’)  c) sutrumpėjusios žodžių formos, kai be paaiškinimo jos gali būti suvokiamos dvejopai 

ar visai nesuprantamos, pv .  kad bū t (‘būtų’) (bendratis ar tariamosios nuosakos 3 asmuo?), 

pamãčius (‘pamačiusi’) (moteriškosios giminės dalyvis ar padalyvis?), sen vė (‘senovėje’) (vardininkas 

ar vietininkas?). 

Tame pačiame tekste žodis aiškinamas tik pirmąjį kartą, besikartojančios ar išvestinės jo formos 

neaiškinamos.  

 

FONETIKA 

Tarmių fonetiniai pakitimai perteikiami bk atitikmenimis. Pirmiausia šis principas taikomas 

svarbiausioms fonetikos ypatybėms, skiriančioms tarmes ir patarmes, pv .  žemaičių patarmių p ins 

d un
a
, p    

i ns, d  
u na, pe   ns, d  na transponuojami vienodai – p   enas, d ona  rytų aukštaičių 

patarmėje įvairuojantys bk an, en atitikmenys, pv .  k .nd    ko  .nd , k   .č
ь
   k   .č . transponuojami 

k nda, ke čia. 

Transponuotame tekste neatsispindi ir tokie dėsningi fonetiniai reiškiniai, kaip balsių kokybiniai ir 

kiekybiniai pasikeitimai, pv .  pietinių panevėžiškių a .vižυs ~ ãvižas, šiaurinių panėvežiškių dυkine   i 
ь
 ~ 

dūkinė jo, žm  n
ь
s  ~ žm nės, ma .m

ъ
 ~ mam   šiauliškių ž u   ks n us ~ žingsni s  balsių nukritimas   

iškritimas niekada nekirčiuojamose galūnėse, pv .  raseiniškių vã.   ks ~ va   ks, rẽ.   k ~ re   kia. 

Nedėsningai pakitusi tarmės fonetika transponuojant paliekama, pv .  kauniškių j  gu ~ j gu, 

did   mas ~ did   mas ir kt.  

 



KIRČIAVIMAS 

Dėsningas kirčio atitraukimas atstatomas pagal bk dėsnius, pv .  šiaurinių aukštaičių ir žemaičių 

d b  ~ dab , ž   n i ~ žina   , p   .n   'gɛ ~ piniga   , lɛ   k   ~ lėkia , nègal
(   ) ~ negal   , ke  ite   ~ kiet   . 

Jeigu tarmės ir bk kodifikuota kirčio vieta nesutampa dėl skirtingų priegaidžių, ji nustatoma pagal 

tarmės normą, pv .  kauniškių daugi b   ~ daugybè (bk daug be), uteniškių ž   .  ks n us ~ ž   ngsnius 

(bk žingsni s). 

Visose šnektose pasitaiko nedėsningų kirčio atitraukimo atvejų, kartais kirtis gali būti atitrauktas 

atsitiktinai. Tuomet transponuojant jis atstatomas pagal bk kirčiavimo taisykles. Jeigu bk ir tarmėje 

priegaidės nesutampa, taikomos tarmės taisyklės, pv ., kirčio neatitraukiantys vakarų aukštaičiai 

kauniškiai gali sukirčiuoti dr bu la   tes, tuomet transponuojant kirčiuojama drebulaitès, nes šnektoje 

žodžiai su šia priesaga kirčiuojami kitaip nei bk – tvirtagališkai.  

Vienskiemeniai žodžiai pateikiami taip, kaip šnektos tekste  kirčiuojami, jei buvo kirčiuoti, 

nekirčiuojami – jei nekirčiuoti. 

 vairūs priegaidžių variantai, pv .  laužtinė (šiaurės žemaičių tur   ej
 
 ~ turė jo,  .r'kl

i
 ~  rklį), kirstinė 

(širvintiškių gil  u  ~ gilia , lab     ~ laba   ), vidurinė (panėvežiškių g    d
ь
s ~ gaid s, uteniškių nuv .j u  

~ nueja ) ir kiti (raseiniškių kã.r  .šti s ~ kar štis, mergã.   .ti  ~ merg itė), transponuojant atitinkamai 

apibendrinami ir žymimi tvirtapradės arba tvirtagalės priegaidės ženklais, o transponuotas trumpas 

kirčiuotas balsis (tarmėje nebūtinai buv s trumpas) žymimas kairiniu kirčio ženklu (pv ., šiaurės 

žemaičių bo  .v
a
 ~ b vo). Laikomasi nuostatos nekeisti tarmėje vartojamos priegaidės prigimties, net 

jei ji ir nesutampa su vartojama bk, pv ., žodis bažn čią. priklausomai nuo tarmės, rašomas ir 

bažn čią ir bažn čią. 

Tais atvejais, kai sunku nustatyti aiškią priegaid , laikomasi tarmės, o ne bk sistemos, pv .  vilniškių 

tu os, anu os ~ t os, an os ir kt.  

 

MORFOLOGIJA  

Transponuojant parodomos visos tarmei būdingos ypatybės  savitos linksnių galūnės ar 

veiksmažodžių formos, vardažodžių ar veiksmažodžių kamienų mišimas, morfologinio trumpėjimo 

atvejai ir kt. Visos šios formos transponuotame tekste paliekamos tokios pat kaip tarmėje, 

lenktiniuose skliaustuose pateikiami tik sudėtingesnių ar retesnių formų paaiškinimai, pv .  pietų 

aukštaičių v    ru ~ v ru (‘vyrui’), pamylė tai (‘pamylėtum’), vilniškių mū somp (‘pas mus’),  ietelos b   t 

(‘buvo’). Neaiškinamos sutrumpėjusios, bet suprantamos formos, pv ., kauniškių dgs. naud. galv .m 

~ galv m, arba perėjusios į kitą kamieną, pv .  širvintiškių tu .rem ~ t riam, prietų aukštaičių a .v .s ~ 

ãvės,  laipėdos krašto aukštaičių dgs. gal. m  teras ~ m teras. 

 

LEKSIKA  

Transponuotame tekste paliekama visa leksikos įvairovė. Lenktiniuose skliaustuose po 

transponuotų žodžių pateikiami aiškinimai, t. y. bk atitikmenys. Dažniausiai aiškinamos  a) 

svetimybės, pv .  kauniškių mat   kais (‘kauptukais’), apsirėd ti (‘apsirengti’), spat  (‘kastuvu’), 

 laipėdos krašto aukštaičių  elniẽrių (‘kareivių’)  tarmybės, pv .  prietų aukštaičių bern ičių (‘brolių’), 

panevėžiškių priž   lino (‘menkai užbaltino’), daugumos rytų aukštaičių ãnas (‘jis’), kauniškių k p (‘kai’). 



 

SINTAKSĖ 

Rečiausiai lenktiniuose skliaustuose aiškinamos sintaksinės konstrukcijos, pv .  kauniškių jau jį (‘jo’) 

neatlaik si, raseiniškių pav di tą bažn čią (‘tos bažnyčios’), pietų aukštaičių gyven  Varėn n 

(‘Varėnoje’), panevėžiškių b lbos v rda terp p odo (‘puode’). 
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