
1

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. KALBOTYRA LIETUVOS VALSČIAI. ŽARĖNAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.

Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2023 03 23.

Žarėnų šnektos fonetinės ypatybės
Juozas Pabrėža

Pagal 1964 m. pateiktą ir patikslintą A. Girdenio ir Z. Zinkevičiaus lietuvių 
kalbos tarmių klasifikaciją Žarėnų miestelis ir jo apylinkės priklauso šiaurės žemaičių 
vadinamųjų „dounininkų“ tarmei1. Šios tarmės pagrindinė skiriamoji ypatybė nuo pietų 
ir vakarų žemaičių yra dvibalsių uo, ie tarimas. Šiaurės žemaičiai tuos dvibalsius taria 
bendrinei kalbai nebūdingais ọu, ẹi garsais. Aprašomoji Žarėnų šnekta tą patvirtina, 
pvz.: dộuna ̍ duonaˈ, šlộuta ̍ šluotaˈ, šu ̍ šuoˈ, rdu ̍ ruduoˈ, judà ̍ juodaˈ, dộuk ̍ duokˈ, 
vaộu ̍važiuojaˈ, svệists ̍ sviestasˈ, mẹ͂ižis ̍miežisˈ, lệipa ̍ liepaˈ, živĩe ̍ žievėˈ, kệits ̍kietasˈ, 
tẹ͂i ˈtieˈ, gệid ˈgiedaˈ, pimu ˈpiemuoˈ. 

Esama šiek tiek išimčių, kurios daugiau būdingos dvibalsiui ie. Dažniausiai ie 
išlaikomas skoliniuose (pvz.: mĩests ˈmiestasˈ, svîets ˈpasaulis, žmonėsˈ, ˈbîesọs ˈvelniasˈ, 
bĩednọs ˈneturtingasˈ, cĩels ˈvisasˈ, prîetelis ˈdraugas, bičiulisˈ), priesagoje -ien (pvz.: 
avîena ˈavienaˈ, vištîena ˈvištienaˈ, kamîens ˈkamienasˈ, Petkîenẹ ˈPetkieneˈ, brúolîenẹ 
ˈbrolienėˈ), kai kuriuose kituose žodžiuose (pvz.: nĩeks ˈniekasˈ, sĩelà ˈsielaˈ, grĩetẹnẹ 
ˈgrietinėˈ, grîešts ˈgriežtasˈ, svedinĩ·s ˈsviedinysˈ). Įdomu, kad ie išlaikomas tokiuose 
reikšminguose žodžiuose, kaip Lĩetọvà ˈLietuvaˈ, lietùvis ˈlietuvisˈ, Dĩes ˈDievasˈ, bet 
Pndẹ͂is, ˈPonas Dievasˈ, sdẹ͂i ˈsudievˈ. Prielinksniuose, priešdėliuose ir niekad 
pagrindinio kirčio negaunančiuose skiemenyse vietoj uo, ie pasitaiko vienbalsių u˙, i˙ 
(kartais jie sutrumpėja), pvz.: nú˙sprûoga ̍nuosprogaˈ, nu‿stûoga ̍nuo stogoˈ, prî˙š ̍priešˈ, 
prí˙špîlnis ˈpriešpilnisˈ, priš‿kã˙ra ˈprieš karąˈ2. 

Šiaurės žemaičiai dialektologų yra skiriami dar į dvi patarmes: kretingiškius (vaka-
rinė dalis apie Darbėnus, Kretingą, Plungę, Rietavą, Gargždus) ir telšiškius (rytinė dalis 
apie Skuodą, Akmenę, Mažeikius, Telšius, Luokę). Skiriamoji šių patarmių ypatybė – 
nevienodas trumpųjų balsių u, i tarimas kamiene3. Kretingiškiai dėsningai trumpuosius 
negalūninius balsius u, i platina ir verčia ọ, ẹ, pvz.: skt ̍ skutuˈ, sktì ̍ skutiˈ, kš ̍ kišuˈ, 
kšì ˈkišiˈ, tȓšis ˈtriušisˈ, tȓšê˙ ˈtriušiaiˈ. Telšiškiai elgiasi kiek kitaip: trumpuosius ne-
galūninius balsius u, i išlaiko nepakitusius, jeigu jie eina prieš siauruosius, t. y. aukštu-
tinio pakilimo, balsius (i, i˙, ie, u, u˙, uo), o visais kitais atvejais, t. y. kai u, i, eina prieš 
plačiuosius (vidutinio ir žemutinio pakilimo) balsius, verčia taip kaip ir kretingiškiai – 
ọ, ẹ, pvz.: skt ˈskutuˈ, bet skùtì ˈskutiˈ, 
kš ˈkišuˈ, bet kìšì ˈkišiˈ, tȓùšis ˈtriušisˈ, 
bet tȓšê˙ ˈtriušiaiˈ. Žarėnų šnekta, esan-
ti telšiškių ploto pietvakariuose, akivaiz-
džiai patvirtina šią balsių asimiliaciją. Štai 
pluoštelis tą įrodančių pavyzdžių: rgẽ˙ 
ˈrugiaiˈ- rùũ˙ ˈrugiųˈ, kùškis ˈkuokštas, 
pluoštasˈ - k·škẹ ˈkuokšto, pluoštoˈ, 
smûrglis ˈsnarglysˈ- smộrglẹ ˈsnarglioˈ, 
pộlọ ̍pulsiuˈ - pûlsi ̍pulsiˈ, kìnis ̍guolisˈ- 
k·nẹ ̍ guolioˈ, kr·ọ ̍ krisiuˈ - krìsi ̍ krisiˈ, 
žîrnis ˈžirnisˈ - žrnê˙ ˈžirniaiˈ, švẹ͂lpọ 
ˈšvilpsiuˈ - švĩlpsi ˈšvilpsiˈ4.

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2021 08 02, seri jos 
„Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo dar-
bų komisijos įvertintas 2021 10 04, pirmą kartą pa skelb tas 
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1 Girdenis A. Kalbotyros darbai I, Vilnius, 2000, p. 44–55.
2 Daugiau žr. Pabrėža J. Žemaičių kalba ir rašyba, Šiau-

liai, 2017, p. 51.
3 Šiaurės žemaičiai telšiškiai: mokomoji knyga. Sudarė 

Juozas Pabrėža, Vida Marcišauskaitė, Asta Les-
kauskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013,  
p. 30–31.

4 Apie balsių asimiliaciją Žarėnų šnektoje dar žr. Bir-
kant ienė S. Žarėnų (Telšių rajono) tarmės fonetika 
(diplominis darbas), Vilnius, 1970, p. 80–83.
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Žarėniškiai ilguosius balsius o, ė kamiene ir kirčiuotojo galūnėje dvibalsina ir 
taria uo, ie garsus, pvz.: brûolis ˈbrolisˈ, trûoba ˈtrobaˈ, kũošẹ ˈkošėˈ, šûok ˈšokaˈ, nûori 
ˈnoriˈ, tûoks ˈtoksˈ, mrgũos ˈmergosˈ, krštũos ˈkarštõsˈ, sîekla ˈsėklaˈ, tîes ˈtėvasˈ, sîed 
ˈsėdiˈ, bîek ˈbėkˈ, gîerẹ ˈgėrėˈ, grbĩe ˈgarbėˈ, pèlĩes ˈpelėsˈ. Nekirčiuotoje galūnėje vietoj 
o, ė tariami trumpieji balsiai a, e, pvz.: kâlna ˈkalnoˈ, jâunas ˈjaunosˈ, dệrba ˈdirboˈ, rã˙ša 
ˈrašoˈ, pêlkẹ ˈpelkėˈ, kârvẹs ˈkarvėsˈ, lâukẹ ˈlaukėˈ, m·rẹ ˈmirėˈ.

Su dvibalsiais ai, ei Žarėnų apylinkėse elgiamasi gana nevienodai. Dėsningai 
tie dvibalsiai yra vienbalsinami ir tariami a˙, e˙ žodžio gale, pvz.: tukã˙ ˈtaukaiˈ, làpâ˙ 
ˈlapaiˈ, š̑udã˙s ˈšiaudaisˈ, màžã˙ ˈmažaiˈ, kãrtâ˙s ˈkartaisˈ, dĩedê˙ ˈdėdeiˈ, matê˙ ˈmateiˈ. Po 
minkštųjų priebalsių dvibalsis ai supriešakėja ir tariamas kaip e·, pvz.: brùolê˙ ˈbruoliaiˈ, 
krujẽ˙ ˈkraujaiˈ, rklẽ˙ ˈarkliaiˈ, gràžẽ˙ ˈgražiaiˈ, tẹ͂isê· ˈtiesiaiˈ. 

Kamieno ai, ei vienbalsinami tik kai kuriuose žodžiuose (pvz.: vã˙ks ˈvaikasˈ, 
dâ˙kts ˈdaiktasˈ, vã˙kšuotẹ ˈvaikščiotiˈ, svẽ˙ks ˈsveiksˈ, rẽ˙k ˈreikiaˈ) ir priesagose -aitis, 
-aitė, pvz.: šọnâ˙tis ̍ šunaitisˈ, velnâ˙tis ̍ velnaitisˈ, kujâ˙tis ̍ plaktukasˈ, mergâ˙tẹ ̍mergaitėˈ, 
Stọnkâ˙tẹ ˈStonkutėˈ, Juocâ˙tẹ ˈJocaitėˈ. 

Nosiniai balsiai ą, ę, ų, į Žarėnų šnektose, kaip ir apskritai nemažame pietryčių 
ir vidurio žemaičių plote, kamiene ir kirčiuotose galūnėse yra išlaikę senesnį tų garsų 
tarimą su priebalsiu n, pvz.: grnšts ˈgrąžtasˈ, kộnsnis ˈkąsnisˈ, nžọulã˙ ˈąžuolaiˈ, žnsis 
ˈžąsysˈ, švẹ͂nsts ˈšvęstasˈ, grẹ͂nštẹ ˈgrįžtiˈ, skẹ͂nstẹ ˈskęstiˈ, ànn ˈanąˈ, tn ˈtąˈ, skúnstệis 
ˈskųstisˈ, ũnstẹ ̍siųstiˈ, drĩnstẹ ̍drįstiˈ, grĩnštẹ ̍grįžtiˈ, tĩnst ̍tįstaˈ, šudũn ̍šiaudųˈ, pìningũn 
ˈpinigųˈ, šèštũn ˈšeštųˈ, basíedîns ˈbesėdįsˈ, bàturĩns ˈbeturįsˈ5.

Žarėniškiai, kaip ir dauguma žemaičių, siaurina dvigarsių am, an, em, en pirmąjį 
dėmenį ir taria ọm, ọn, ẹm, ẹn garsus, pvz.: ộmọs ˈamžiusˈ, rmstis ˈramstisˈ, skộmb 
ˈskambaˈ, tộmsi ̍ tamsiˈ, bndà ̍ bandaˈ, sprộnds ̍ sprandasˈ, kộnd ̍ kandaˈ, brộŋgi ̍ brangiˈ, 
gệmbẹ ˈgembėˈ, pệmpẹ ˈpempėˈ, lệmpa ˈlempaˈ, tẹ͂mpẹ ˈtempėˈ, žệnts ˈžentasˈ, mệŋkẹ 
ˈmenkėˈ, švẹ͂nts ˈšventasˈ, skẹ͂nda ˈskendoˈ. Nepakitę am, an, em, en paprastai išlaikomi: 
1) antrinės kilmės dvigarsiuose, kurie susidaro išnykus balsiui, pvz.: tievâms ˈtėvamsˈ, 
mažâm ˈmažamˈ, tâm ˈtamˈ, nèšâm ˈnešameˈ, tâmsta (iš senesnio tamista arba tavo my-
lista); 2) intarpiniuose veiksmažodžiuose, pvz.: gẽnd ˈgendaˈ, brẽnd ˈbrendaˈ, nùstẽmb 
ˈnustembaˈ, štẽŋk ˈužtenkaˈ; 3) bendratyse ir iš jų padarytose formose, pvz.: givêntẹ 
ˈgyventiˈ, gyvêns ˈgyvensˈ, sêmtẹ ˈsemtiˈ, sêmk ˈsemkˈ; 4) naujai atėjusiuose svetimos 
kilmės žodžiuose, pvz.: tâŋks ˈtankasˈ, bâŋks ˈbankasˈ, ãŋglâ˙ ˈanglaiˈ. 

Ryški aprašomosios šnektos ypatybė yra galūnių redukcija, t. y. garsų nykimas 
arba jų kiekybinis ar kokybinis susilpnėjimas6. Gana dažnai trumpieji balsiai galūnėse 
visai išmetami, pvz.: lãuks ˈlaukaiˈ, âukšts ˈaukštasˈ, vệins ˈvienasˈ, âug ˈaugaˈ, sîed ˈsėdiˈ, 
mî˙l ˈmyliˈ. Net priebalsis j prieš trumpą galūnės balsį a yra nebetariamas, pvz.: krãus 
ˈkraujasˈ, vîes ˈvėjasˈ, nãus ˈnaujasˈ, nakvûo ˈnakvojaˈ, lûo ˈlojaˈ, prašinîe ˈprašinėjaˈ. 
Trumpasis balsis a neišmetamas iš sunkiai ištariamų priebalsių samplaikų, tik tokiu atve-
ju vietoj a dažniausiai tariamas ọ, pvz.: bãlsọs ˈbalsasˈ, mã·žọs ˈmažasˈ, sã·pnọs ˈsapnasˈ, 
mîešlọs ˈmėšlasˈ. 

Nekirčiuoti ilgieji galūnės balsiai 
trumpinami nevienodai. Sutrumpėję bal-
siai gali būti ištariami aiškiai arba nelabai 
aiškiai, t. y. dar sudaro atskirą skiemenį, 
pvz.: vãrga ̍ vargoˈ, spâudẹ ̍ spaudėˈ, dệrba 

5 Apie tai dar žr. Pabrėža J. Žemaičių kalbos tapatybės 
ženklai, Acta humanitariaca universitatis Saulensis, 
Šiauliai, 2018, p. 189.

6 Girdenis A., Pabrėža J. Žemaičių rašyba, Vilnius–
Šiauliai, 1998, p. 17–22.
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ˈdirboˈ, dãlu ˈdalgiųˈ. Tačiau kartais trumpinimas toks ryškus, kad galūnės balsis arba 
visai nebegirdimas, arba girdimas tik nežymus jo atspalvis, nebesudarantis atskiro skie-
mens, pvz.: vệin ˈvienąˈ, sã˙k ˈsakoˈ, šîrd(i) ˈširdįˈ, mâud(ẹ) ˈmaudėˈ. 

Iš visų priebalsių žemaičiai ypač skiriasi afrikatų č, dž vartojimu. Vietoj visų šių 
garsų tam tikrose žodžių formose yra tariami priebalsiai t, d. Tačiau ir patys žemaičiai 
pagal afrikatų tarimą skyla bent į kelis plotus. Žarėnai priklauso tai rytinei žemaičių 
daliai, kur šiandien dar yra išlaikytas žemaitiškasis afrikatų dėsnis7. Pagal šį dėsnį afrikatų 
neatsirado prieš senovinį trumpąjį balsį a, ir tokiose formose yra tariami garsai t, d, o 
prieš kitus užpakalinės eilės balsius yra afrikatos. Štai kaip linksniuojami daiktavardžiai 
jautis, žodis pagal žemaitiškąjį afrikatų dėsnį:

Vienaskaita Daugiskaita
V.  jâutis, žũodis jáutê·, žũodê·
K.  jâučẹ, žũodžẹ jâuu, žũodu
N.  jáuộu, žũodộu jáutêms, žũodêms
G.  jâuti, žũodi jâuus·, žũodùs
Įn. jâuọ, žũod jáutê·s, žũodê·s
Vt. jáutîe, žũodîe jáuû·s, žũodû·s 

Panašiai elgiamasi, t. y. afrikatos nebetariamos ir a kamieno veiksmažodžių esa-
mojo laiko formose, pvz.: kẹ͂nt ˈkenčiuˈ, kẹ͂nt ˈkenčiaˈ, kẹ͂ntâm ˈkenčiameˈ, kẹ͂ntat 
ˈkenčiateˈ, âudọ ˈaudžiuˈ, âud ˈaudžiaˈ, áudâm ˈaudžiameˈ, âudat ˈaudžiateˈ. 

Afrikatos č, dž paprastai išlaikomos tuose žodžiuose, kuriuos kaitant nėra formų su 
t, d (pvz.: s·kọs ̍ sukčiusˈ, karšĩnọs ̍ karšinčiusˈ, dãugsmọs ̍ džiaugsmasˈ), skoliniuose 
(pvz.: bažnî˙čẹ ˈbažnyčiaˈ, pẽ˙ọs ˈkrosnisˈ, kãrčema ˈsmuklėˈ), garsažodžiuose ar iš jų 
kilusiose formose (pvz.: čîrkšt ̍ čirkštˈ, čẹ͂rkštẹ ̍ čirkštiˈ, džîŋkt ̍džingtˈ, džĩ˙rîntẹ ̍džyrintiˈ).

Vietoj naujesnių priebalsių f, ch, h senesniųjų žarėniškių kalboje dažniau gir-
dimi įprasti savieji p, k, g, pvz.: pã˙brẹks ˈfabrikasˈ, šûopẹris ˈvairuotojasˈ, putbala 
ˈsviedinysˈ, púrmûons ˈvežikasˈ, P·liksis ˈFeliksasˈ, Stã˙pẹ ˈStefaˈ, kàlàts ˈchalatasˈ, kûors 
ˈchorasˈ, kuligâns ̍ chuliganasˈ, karàktûoọs ̍ charakterisˈ, bugâltẹris ̍ buhalterisˈ, grbicìts 
ˈherbicidasˈ, gêrps ˈherbasˈ. 

Pagal kirčiavimą Žarėnų šnekta, kaip ir dauguma žemaičių, priklauso tam plo-
tui, kuriame turimas visuotinis kirčio atitraukimo dėsnis, t. y. kirtis atitraukiamas nuo 
trumpos ir ilgos tvirtagalės galūnės į bet kokio ilgumo pirmą skiemenį, pvz.: mẽrgà 
ˈmergàˈ, vãrkst ˈvargstùˈ, šàkà ˈšakà ˈ, plk ˈplikìˈ, vèžẹmùs ˈvežimùsˈ, kètọr ˈketurìˈ, 
gidĩ˙s ˈgaidỹsˈ, lnã˙ ˈlinaĩˈ, vlũ ˈvelniˈ, blogũ ˈ blogˈ, tokẽ˙s ˈtokiaĩsˈ, pìniŋgã˙ 
ˈpinigaĩˈ, àštọuñũ ̍ aštuoniˈ, bagã˙s ̍ ubagaĩsˈ. Kaip matyti iš pavyzdžių, atitraukus kirtį 
į žodžio pradžią, dalis to kirčio lieka ir galūnėje. Taip susidaro vadinamieji šalutiniai 
kirčiai. Stipresnis visada būna naujasis atitrauktinis kirtis (pirmame skiemenyje), kuris 
tampa pagrindiniu žodžio kirčiu. 

Kirtis atitraukiamas net į prie žodžių prišlietus proklitikus, kuriais dažniausiai būna 
prielinksniai. Vadinasi, tokiais atvejais prielinksniai tampa savarankiška žodžio dalimi, 
pvz: prì‿tievũ ̍ prie tėvųˈ, pr‿pẹ͂itùs ̍ per pietùsˈ, p‿talkũos ̍ po talkosˈ, s‿spragẹlã˙s ̍ su 
spragilaĩsˈ, ìš‿kapũ˙ ˈiš kapˈ, ì‿mškùs ˈį 
miškùsˈ, nt‿truobũos ˈant trobõsˈ. 

7 Pabrėža J. Žemaičių kalba ir rašyba, Šiauliai, 2017, 
p. 66–70.
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Žarėniškiai kirtį atitraukia ne tik nuo pirminės, bet ir nuo antrinės galūnės, t. y. 
nuo galinio kamieno skiemens, pvz.: klèbũons ˈklebõnasˈ, pìjũoks ˈgirtuoklisˈ, bndìts 
ˈbandìtasˈ, gràũo ˈgražiojèˈ, tokũoms ˈtokiomìsˈ, àtrnd ˈatrañdaˈ, prìtĩŋk ˈpritiñkaˈ, 
pàlikt ˈpaliẽkaˈ, nàbĩer ˈnebėràˈ. 

Dėl kirčio atitraukimo ar nukėlimo atsiradę šalutiniai kirčiai lemia, kad dažnai 
žodžiai gali turėti du kirčius, pvz.: vàgà ˈvagàˈ, pkt ˈpiktiˈ, lãukùs ˈlaukùsˈ, vinks 
ˈvainìkasˈ, mikt ̍miegùˈ, rklĩ˙s ̍ arklỹsˈ, plukũ˙ ̍plaukˈ, pàbọŋgũos ̍pabaigõsˈ, làšẹnẽ˙ 
ˈlašiniaĩˈ, klmpê˙ ̍klùmpėsˈ, kbệls ̍kùbilasˈ, smãrkê˙ ̍smakiaiˈ, ràšûom ̍rãšomeˈ, kéltis 
ˈkéltisˈ. Ne taip dažnai, bet galima išgirsti žodžių su trimis ar net keturiais kirčiais, pvz.: 
dàvàtkà ˈdavatkàˈ, skšt ˈsukištiˈ, òštun ˈaštuonìˈ, pàbŋgà ˈpabaigàˈ, nàbvãrkstò 
ˈnebevargstùˈ, mzkntùs ˈmuzikantusˈ, pârsimàlavũojusì ˈpérsidažiusiˈ, ì‿vèžmùs ˈį 
vežimusˈ.

Labai ryškios, kaip ir daugumos šiaurinių žemaičių, yra žarėniškių priegaidės. 
Išskirtinė yra laužtinė priegaidė, žymime stogeliu (˄). Garsai su šia priegaide tariami 
tvirtai, ryškiai, t. y. balsas staigiai pakilęs su savotišku sprogimu nutrūksta ir toliau 
baigiamas tarti tas pats susilpnėjęs, žemesnis garsas. Taigi balso lūžis garsą dalija tarsi 
į dvi dalis. Dažniausiai laužtinė priegaidė būna vietoj bendrinės kalbos tvirtapradės, 
pvz.: dârps ˈdárbasˈ, kârvẹ ˈkárvėˈ, pệiva ˈpíevaˈ, kệits ˈkíetas, tûoks ˈtóksˈ, kệik ˈkíekˈ, 
bîeg ˈbgaˈ, jîed ˈdaˈ, vîemẹ ˈvmėˈ, stuovîetẹ ˈstovtiˈ.

Tvirtagalei priegaidei pavadinti žarėniškiams labai tinka tęstinės (˜) priegaidės 
sąvoka, nes tokios priegaidės balso spūdis dvigarsiuose koncentruojamas ne ant antro-
jo, o ant pirmojo dvigarsio dėmens. Vadinasi, joks čia galas (plg. terminą tvirtagalė) 
nepabrėžiamas, pvz.: lãuks ˈlaũkasˈ, skãud ˈskaũdaˈ, žemãitis ˈžemaĩtisˈ, pẽik ˈpeĩkiaˈ, 
mils ˈmuĩlasˈ, dãlgis ˈdagisˈ, kãrštis ˈkaštisˈ, vãrkst ˈvagstaˈ, mẹ͂rtẹ ˈmitiˈ, vẽlk ˈvekaˈ, 
šĩmts ˈšitasˈ, kr ˈkuˈ. 

Apskritai kirčių gausumas ir priegaidžių ryškumas, išskirtinumas suteikia žarė-
niškių šnektai, kaip ir visai žemaičių kalbai, papildomos dinamikos ir ekspresijos.

Aptariamosios fonetikos (garsų ir prozodijos) ypatybės rodo, kad Žarėnų šnekta 
yra gyva ir ryški šiaurės žemaičių telšiškių patarmės atstovė: išlaikyti šiaurės žemaičių 
„dounininkams“ būdingi ọu, ẹi garsai, žemaitiškasis afrikatų dėsnis, senesnis nosinių 
balsių ą, ę, ų, į tarimas su priebalsiu n, išskirtinė telšiškiams būdinga balsių asimiliacija, 
kitų garsų žemaitiškos ypatybės; turimas intensyviausias visuotinis kirčio atitraukimas, 
ryškios priegaidės. 
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