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Metodiškai giminingi darbai: 
fonologija

nuo diferencinių požymių... ...prie dendrogramos

(Girdenis 2003/2014: 211-212)



Kiek (skaičiumi) panašūs yra /e·/ 
ir /i/?

Įmanomas atsakymas: 

2, nes tiek požymių 

sutampa.

Kitas įmanomas 

atsakymas: 1, jei 

surikiavome požymius 

nuo svarbiausio iki 

mažiausiai svarbaus.



Trijų punktų metodas

1. Rasti būdą atsakyti į klausimus „kiek (skaičiumi) 

panašūs yra X ir Y“, kur X ir Y yra linksniavimo tipai, 

balsiai ar kt.

2. Rasti būdą atsakyti į sudėtingesnius klausimus „kiek 

(skaičiumi) panašios yra grupės {X, Y} ir {A, B, C}“.

3. Braižyti dendrogramą pasitelkiant kriterijus, dėl kurių 

sutarėme 1 ir 2 punktuose.



Nuo individų prie grupių
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Dendrogramos

Braižyti pradedame nuo apačios.

Dendrogramos apačioje tiek šakų, kiek individų.

Sujungiame panašiausias šakas (grupes = individus).

Sujungiame panašiausias šakas (grupes ≠ individus).

⁝

Sujungiame panašiausias šakas (grupes ≠ individus).



Kas tos linksniuotės?

• Įvairuojanti linksniuojamų žodžių (tų pačių) gramatinių ypatybių raiška

NOM.SG (vilk)-as, (rank)-a, (dal)-is, (sūn)-us, (akm)-uo

GEN.SG (vilk)-o, (rank)-os, (dal)-ies, (sūn)-aus, (akm)-en-s



Kas linksniuotėse įvairuoja?

Afiksai
galūnės vilk-ą, kat-ę, dal-į

priesagos akm-en-į,  ses-er-į

Priebalsių modifikacija

afrikacija kači-ų, plg. nakt-ų

palatalizacija dali-ų, plg. sal-ų

Kirčio vieta ka.tė̃, ka.tè

kár.vė, kár.ve



Kaip įvairuojančius elementus 
atskirti?

Paradigmoje stabilią (leksinę) dalį atskirti nuo kintamos 
(kaitybinės)

ĮVESTIS STABILU KINTA PASTABA

rankos, rankų rank os, ų afiksacija

dalys, dalių dal ys, ių +palatalizacija

katės, kačių ka tės, čių +afrikacija



Kokius požymius rinkomės?

Ar NOM.SG yra fonema /s/?

Ar NOM.SG yra fonema /i/?

Ar INSTR.SG yra fonema /m/?

Ar VOC.PL yra fonema /ž/?

⁝

⁝

namas     katė     karvė     akmuo    ...
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Kaip įvairuojančius elementus 
atskirti?

Nusistatyti įvesties principus, pvz.:

• Naudotis fonemine transkripcija, 1 fonema = 1 
simbolis, išskyrus palatalizaciją (Cj)

• Specialiu simboliu žymėti tik galūnės kirtį, kad jis 
taptų segmentiniu požymiu (pvz., ledaĩ → led-aiG)

• Nežymėti automatinių procesų (pvz., nežymėti 
palatalizacijos prieš priešakinius V)

• Nesiremti morfologija (pvz., neatstatyti a vietoj e po Cj, 
todėl įvestyje lieka keles, vīšne ir pan.)



Kaip įvairuojančius elementus 
grupuoti?

Grupavimo (klasterizavimo) algoritmai

1. Specializuotieji, pvz., Lee 2014, žr. toliau

2. Bendrieji

1. Hierarchinio klasterizavimo

1. Aglomeratyvinis (iš apačios į viršų), keli metodai:

1. Minimumų (minimum/single linkage, SLINK, žr. toliau)

2. Maksimumų (maximum/complete linkage,
žr. Girdenis & Rosinas 1977)

3. Vidurkių (mean/average linkage,
žr. Girdenis & Rosinas 2000)

4. Kiti

2. Divizyvinis (iš viršaus į apačią)



SLINK: fonologinė įvestis



SLINK: fonologinė įvestis

Pastaba: čia ir toliau 
paradigmos įvardijamos 
nurodant istorinius 
kamiengalius arba 
konkrečius daiktavardžius 
– tų paradigmų atstovus

akmuo vanduo

sesuo duktė

šuo

*i žmogus

*((i)i̯)ŏ, *(i̯)u

*u

*ŏ-si

*ŏ

*(i)i̯ŏ *i̯u

marti

*(i̯)ā *ē



SLINK: fonologinė įvestis

Grupavimas iš dalies panašus į Girdenis & Rosinas 1977/2000

1. *(i̯)ā ir *ē kamienai (FEM) sudaro didžiausią dešinįjį klasterį

2. *o, *i̯o, *ii̯o, ir *(i̯)u kamienai (MASC) sudaro vidurinį klasterį

3. *i  kamieno dktv. (FEM/MASC) turi savo klasterį ir vėliau 
jungiami prie bendro 1 ir 2 klasterio junginio

4. *C kamienai turi savo grupę ir prie minėtų klasterių 
prijungiami paskutiniai (juos išskiria kitur nevartojamos 
priesagos -en-, -er-), tai reikšmingas skirtumas nuo 
Girdenis & Rosinas 1977/2000, kur atsižvelgiama tik į 
galūnes



SLINK: fonologinė įvestis + kirtis



SLINK: fonologinė įvestis + kirtis

• 3/4 kirčiuotė kairėje, 1/2 kirčiuotė 

dešinėje (žr. +kirtis)

• Galūnių ir kirčio vietos sąveika: 

pirmiausia panãšios galūnės 

nulėmė bendrą *o kamieno klasterį,  

kuriame tolesni skirtumai priklauso 

nuo kirčiuočių, bet 2 kirčiuotės 

klasteryje vidinę diferenciaciją vėl 

nulėmė galūnės (VOC.SG. Jon-ai, 

berniuk-Ø, piršt-e)

*o kamienas

-kirtis +kirtis



Lee 2014: fonologinė įvestis

Ką reiškia skaičiai ir stačiakampiai? Pvz., 14217 (elnias + (brolis, peilis)) rodo, 
kad tai iš eilės 14-tas sujungimas (klasteris), o jis leido sutaupyti 217 aprašo 
vienetų, plačiau žr. Lee 2014: 34. Stačiakampiai žymi atvejus, kai į klasterį 
jungiamos >2 paradigmos, tik tada nenurodomas eiliškumas ir santaupos



Lee 2014: fonologinė įvestis

*((i)i̯)ŏ, *(i̯)u, *(i̯)ā *C, *i, *ē

*ŏ *ŏ-si *(i)i̯ŏ *i̯u

*u, *(i̯)ā*ŏ, *(i)i̯ŏ, *i̯u *C, *i*ē

*ŏ *(i)i̯ŏ, *i̯u

*u *(i̯)ā *C *i



Lee 2014: fonologinė įvestis

• Didžiausias (kairysis) klasteris pasižymi gausiais 
palatalizuotais paradigmų variantais

• *(ii̯)o + *i̯u jungtis aiški dėl vienodos PL paradigmos

• *C ir *i kamienai jungiami anksčiau lyginant su SLINK 
grupavimu (plg. DLKG 76), o vėliau mažiau tikėtai 
grupuojami su *ē kamienais; SLINK atveju gautas 
natūralesnis *ā/ē klasteris

• *u kamienai nelauktai grupuojami su *(i̯)ā kamienais (plg. 
SLINK, kur u kamienai sujungti su *((i)i̯)o/*i̯u kamienais)



Lee 2014: fonologinė įvestis + kirtis



Lee 2014: fonologinė įvestis + kirtis
• Pirma jungiamos 3/4 

kirčiuotės (18 jung.), vėliau 

jos liejamos su 2 kirčiuote (33 

jung.); tai mobiliosios 

paradigmos, SLINK jos 

nesudarė vieno klasterio

• Galūnių ir kirčio vietos 

sąveika: panãšios galūnės 

nulemia *o klasterį (beje, 

SLINK čia nepateko 

keitimasis), kur tolesni 

skirtumai priklauso nuo 

kirčiuočių, bet 2 kirčiuotės 

klasteryje tolesnę 

diferenciaciją 

vėl nulemia VOC.SG

*o kamienas

-kirtis +kirtis



Išvados

1. Įvairūs klasterizavimo metodai leidžia patvirtinti, 
patikslinti ir papildyti esamas linksniuočių klasifikacijas

2. Kol kas išbandyti metodai parodė C kamienų 
išskirtinumą dėl kaitybinės priesagos (SLINK) ir galūnių 
bei kirčiuočių sąveiką (SLINK ir Lee 2014)

3. Daugiau motyvuotų klasterių galima įžiūrėti SLINK 
grupavime (plg. Girdenis & Rosinas 1977/2000)

4. Tolesni žingsniai: išbandyti kitus hierarchinio 
aglomeratyvinio grupavimo metodus, pildyti paradigmas 
(+d/dž afrikacija, +neįtraukti kirčio vietos ir galūnių 
deriniai, plg. Jė́z-us 1)
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