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Pastaraisiais metais Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir mokslo institucijos 
vis daugiau dėmesio skiria kalbos paveldo apsaugai ir sklaidai. Iš valstybės remiamų 
programų finansuojamas mokslui ir taikomajai kalbotyrai reikalingų senosios raštijos 
paminklų rengimas ir leidyba, įvairaus pobūdžio tarmių tyrimai, šnektų duomenų 
kaupimas, publikavimas ir kiti darbai. Kalbos komisija daugiau nei dešimt metų 
vykdo lituanistines programas, kuriose numatytų priemonių įgyvendinimas aktualus 
ne tik lituanistikos mokslui, bet ir plačiajai visuomenei. Kalbos paveldo sklaida ypač 
naudinga gimnazijų ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams lituanistams. Senųjų 
raštų, dažniausiai išlikusių pavienių egzempliorių, publikavimas sudaro unikalias 
galimybes supažindinti mokinius su lietuvių raštijos paminklais, parodyti to meto 
rašto ir poligrafijos pavyzdžių, iš dalies padėti suvokti ir kultūros kontekstą. Ne 
mažiau svarbi gimtosios kalbos mokymui turėtų būti ir lietuvių tarmių medžiagos – 
garso įrašų, šifruotų ir adaptuotų tekstų – sklaida. Juolab kad mokyklai tenka 
sudėtingas ir svarbus uždavinys – gimtosios kalbos prestižo ir apskritai tautinės 
kultūros įvaizdžio stiprinimas. Šio uždavinio įgyvendinimas neįmanomas be  svarbios 
paveldo dalies – lietuvių kalbos tarmių – tyrimo ir sklaidos.  

Tarmių duomenų kaupimui, tyrimams ir publikavimui turėtų būti skiriamas 
ypatingas dėmesys dar ir todėl, kad iš tarmių – natūralių, gyvų, be paliovos kintančių 
ir įvairių atmainų įgyjančių kalbos sistemų – maitinasi bendrinė kalba. Be to, lietuvių 
kalbos tarmės sparčiai nyksta, randasi naujų kalbos atmainų, smarkiai veikiamų 
svetimų kalbų. Atsispirti svetimų kalbų, kaip ir svetimų kultūrų, poveikiui įmanoma 
tik stiprinant gimtosios kalbos statusą, puoselėjant kalbos tradicijas, tarp jų ir tarmes. 
Šiuo metu būtina kelti tarmių, kaip ypač brangintinos gyvosios kalbos atmainos, 
prestižą. Dėl keletą dešimtmečių trukusio tarmių gujimo iš švietimo sistemos ir 
kultūrinės veiklos sričių daugelis lietuvių yra įgiję kalbinio nepilnavertiškumo 
kompleksą, o tarp jaunuomenės vis labiau įsišaknija tendencija apskritai išsižadėti 
savo gimtosios kalbos, pirmiausia – tarmių. Įveikti šiuos pražūtingus valstybei ir jos 
kalbai reiškinius gali padėti tik esminės permainos švietimo sistemoje ir viešajame 
visuomenės gyvenime. Reikia pripažinti, kad mokykla turėtų daugiau prisidėti prie 
tarmių prestižo kėlimo ir sąlygų jas išsaugoti sudarymo. Puoselėjant kalbos tradicijas 
nemaža galėtų nuveikti pedagogai lituanistai organizuodami įvairius renginius, tarmių 
faktų rinkimo ekspedicijas ir pan. Tačiau nereikia manyti, kad mokykla pajėgi viena 
išspręsti iškilusias problemas. Iš tikrųjų turi keistis visuomenės požiūris į gimtąją 
kalbą ir tautinę kultūrą. Todėl ypač svarbu užtikrinti visuomenei galimybę giliau 
pažinti tarmių istoriją ir tradicijas, jų raiškos įvairovę, laiduoti archyvinės tarmių 
medžiagos išlikimą ir prieinamumą. Šios medžiagos apsauga ir naujų mokymo bei 
kultūrinės veiklos modelių kūrimas neįmanomi be taikomosios krypties tarmių tyrimo 
mokslinių darbų.  

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, įvertinusi esamą padėtį, 2000 m. parengė 
Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 ,,Dėl 



 2 

Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programos ir 
Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos patvirtinimo“. Kiekvienais 
metais programos darbams įgyvendinti iš valstybės biudžeto skiriama daugiau nei 
400,0 tūkst. Lt. Programoje numatytų įvairaus pobūdžio darbų vykdymas turėtų 
prisidėti prie lietuvių kalbos tarmių ir lietuviškų vietovardžių, svarbios lietuvių tautos 
kultūros paveldo dalies, išsaugojimo ir sklaidos daugiakultūrėje ir daugiakalbėje 
Europos Sąjungoje. 

Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programoje daug 
dėmesio skiriama moksliniams tarmių tyrimams, šnektų duomenų kaupimui ir 
publikavimui, per kelerius dešimtmečius Lietuvių kalbos institute sukauptų išteklių 
archyvavimui ir kt. darbams įgyvendinti. Apibendrinus kiekvienais metais nustatomus 
programos vykdymo prioritetus, galima teigti, kad ilgą laiką pirmenybė teikta 
Lietuvių kalbos instituto dialektologijos fondų archyvavimui, t. y. garso įrašų ir 
rašytinių tarmių duomenų skaitmeninimui, bazių kūrimui ir šnektų faktų iš etninių 
lietuvių kalbos punktų pagal Lietuvių kalbos atlaso ir kitas metodikas rinkimui. 
Įvertinus Lietuvių kalbos institute ir aukštosiose mokyklose turimus archyvus, taip pat 
mokslininkų lituanistų sukauptas asmenines duomenų kartotekas, susirūpinta šios 
medžiagos publikavimu, sąlygų ja naudotis ne tik mokslo, bet ir švietimo reikmėms 
sudarymu, prieinamumo užtikrinimu. Nutarta pirmiausia remti tuos darbus, kurie 
tiesiogiai susiję su tarmių duomenų ir jų tyrimų sklaida. Šiuo metu pirmenybė 
teikiama mokomosioms priemonėms, skirtoms bendrojo lavinimo ir aukštosioms 
universitetinėms mokykloms, rengti ir publikuoti. Tokio pobūdžio leidiniai turėtų būti 
ypač naudingi, nes juose medžiaga pateikiama naujoviškais, patraukliais būdais: 
glaustai nurodomos svarbiausios tarmių (šnektų) ypatybės, pateikiama šifruotų tekstų 
ir autentiškų garso įrašų, pridedamas rečiau vartojamų ar tik aprašomai tarmei 
(šnektai) būdingų žodžių žodynėlis. Neabejotina, kad šiuose leidiniuose publikuojami 
pratimai ir užduotys padės geriau perprasti tarmių (šnektų) fonetinę bei morfologinę 
sistemą, įsidėmėti svarbesnes leksikos ir sintaksės ypatybes. Tiesą pasakius, tokių 
leidinių kol kas esama tik keletas. Pirmiausia minėtina Šiaulių universiteto dėstytojų 
parengta, Kalbos komisijos išleista knygelė Joniškio šnektų tekstai ir pratimai. 
Neseniai išleistos dar dvi Kalbos komisijos remtos mokomosios priemonės, t. y. 
Vilniaus universiteto dėstytojų parengtos knygos – Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai 
(pirmoji dalis) ir Centrinė šiaurės žemaičių kretingiškių tarmė. Reikia pripažinti, kad 
šie leidiniai visų pirma skirti aukštųjų mokyklų studentams lituanistams. Tik kai kurie 
paprastesni pratimai galėtų tikti su tarmėmis susipažįstantiems moksleiviams. Dėl šios 
priežasties pradėta rengti bendrojo lavinimo mokykloms pritaikytus 
populiarinamuosius tarmių leidinius. Lietuvių kalbos institutas leidžia seriją Lietuvių 
kalbos tarmės mokyklai, kurią sudarys keturiolika knygelių, pristatančių pagrindines 
lietuvių kalbos ploto tarmes. Jau išleistos dvi šios serijos knygelės, šiuo metu 
spausdinama trečioji ir dar dvi knygelės baigiamos rengti. Visiškai suprantama, kad 
tarmėms mokykloje tenka nedaug dėmesio, nes ugdymo turinys labai platus ir viską 
išsamiai aptarti trūksta laiko. Tačiau tokio pobūdžio leidiniai mokytojams galėtų būti 
naudingi ne tik supažindinant su tarmėmis, bet ir mokant lietuvių bendrinės kalbos. 
Kalbininkų seniai įrodyta, kad mokyti bendrinės kalbos, nieko nežinant apie vietinę 
tarmę (šnektą), beveik neįmanoma. Lingvistinėje ir didaktinėje literatūroje atkreiptas 
dėmesys ir į tai, kad vietinių tarmių (šnektų) išmanymas gali užbėgti klaidoms už 
akių. Pavyzdžiui, vietinė tarmė (šnekta) gali padėti mokyti(s) bendrinės kalbos 
kirčiavimo, išmokti ilgųjų ir trumpųjų balsių rašybos ir pan. Ypač aktualu publikuoti 
šnektų garso įrašus, kurie labai praverstų supažindinant mokinius ir studentus su 
tarmėmis (šnektomis). Kol kas parengtas tik vienas šnektų garso įrašų rinkinys 
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Aukštaičių tarmių tekstai. Jo sudarytoja Vilniaus pedagoginio universiteto docentė 
Žaneta Markevičienė sumaniai atrinkusi tekstus, atskleidžiančius svarbiausias 
aukštaičių šnektų kalbos ypatybes ir parodančius šnektų skirtumus.    

Ne tik aukštosioms, bet ir bendrojo lavinimo vidurinėms mokykloms naudingi 
turėtų būti ir konkretaus krašto šnektų tekstai ir žodynai. Ypač vertingi moksliniai 
šnektų tekstų leidimai, nes juose publikuojami ne tik šifruoti tekstai, garso įrašai, bet 
ir teikiami šnektų aprašai, moksliniai tekstų kalbos ypatybių komentarai, sudaromi 
rečiau vartojamų žodžių žodynėliai. Iš programos lėšų parengti ir / ar išleisti Zietelos, 
Tirkšlių, Švėkšnos, Šakių ir Kučiūnų šnektų tekstai. Šiuo metu rengiami Saugų, 
Laukuvos ir Varnių tekstai, kitais metais bus pradėta rengti Suvainiškio apylinkių 
tekstus. Lietuvių kalbos institute rengiamas Lietuvių tarmių tekstynas, kurį sudarys 
šifruoti šnektų tekstai ir garso įrašai. Pirmiausia šie tekstai bus publikuojami kaip 
atskiros knygos, vėliau bus sukurta elektroninė bazė. Lietuvių kalbos institutas išleido 
pirmąjį tekstyno leidinį – Mielagėnų apylinkių tekstus.  

Iš pateiktų faktų matyti, kad tarmių tyrimams ir jų sklaidai pastaraisiais metais 
skiriamas nemažas dėmesys. Tačiau reikia pripažinti, kad išnaudojamos ne visos 
galimybės. Iki šiol nepavyksta organizuoti didesnių ekspedicijų šnektų faktams rinkti 
iš mažai tirtų arba visai netirtų tarmių plotų. Nors Kalbos komisija kiekvienais metais 
skiria lėšų tarmių duomenims kaupti, turimos medžiagos vis dar nepakanka didesnės 
apimties darbams rengti. Iš tikrųjų čia galėtų labai pagelbėti mokytojai lituanistai, 
rajonų švietimo ir kultūros centrų darbuotojai. Juolab kad tokio gražaus mokslininkų 
lituanistinų, mokytojų ir kitų įstaigų darbuotojų bendradarbiavimo pavyzdžių turime. 
Šiais metais Kalbos komisijos finansiškai paremta Veisiejų regioninio parko direkcija 
kartu su Lietuvių kalbos dialektologais organizavo mokomąją šnektų faktų rinkimo 
ekspediciją Lazdijų rajono mokytojams ir kultūros įstaigų darbuotojams.  

Tokio pobūdžio regioniniai projektai labai reikalingi. Juos įgyvendinant 
sukaupiama medžiagos ne tik kalbiniams darbams ir moksliniams tyrimams. 
Neabejotina, kad šia medžiaga galės pasinaudoti etnologai, tautosakininkai ir kt. 
Juolab kad Veisiejų regioninio parko direkcijos tikslas buvo ne tik surinkti šnektų 
faktus, bet ir juos publikuoti. Veisiejų regioninio parko direkcijos suburti 
mokslininkai kitais metais pradės rengti mokslinį leidinį Veisiejų, Kapčiamiesčio ir 
Šlavantų šnektos, kuriame bus skelbiami lingvistinėse ekspedicijose sukaupti geriausi 
garso įrašai ir transkribuoti tekstai, išsamūs moksliniai straipsniai apie šnektų kalbos 
ypatybes ir kt.  

Renkant tarmių (šnektų) faktus nemaža galėtų nuveikti mokytojai lituanistai ir 
vyresniųjų klasių mokiniai. Juk jie geriausiai pažįsta vietinius gyventojus, žino kas 
galėtų to krašto šnekta papasakoti įvairių istorijų ar pateikti kitokių duomenų. 
Sukaupta medžiaga galės pasinaudoti ne tik mokslininkai (kalbininkai, 
tautosakininkai ir kt.), bet ir to krašto muziejų ar kitų įstaigų darbuotojai.   

Kalbos komisija finansiškai paremtų mokytojų ir moksleivių tarmių (šnektų) 
duomenų rinkimo projektus. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 5 275 60 95, el. 
paštu vilija.ragaisiene@vlkk.lt.  

 
__________________________ 

 
2007 m. pranešimas skaitytas Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje vykusiame 

seminare „Kai kurie lituanistinės veiklos aspektai“, surengtame Vilniaus pedagoginio 
universiteto Lituanistikos fakulteto dėstytojų Alytaus miesto ir rajonų mokytojams. 


