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Pratarmėje studijos autorius 
teigia turėjęs tikslą parašyti 
„bendrinės tarties norminimo 
istorijos apybraižą“, kuri galėtų 
pasitarnauti ateityje rašant skir-
tingiems kalbos lygmenims skir-
tą lietuvių kalbotyros istoriją. 
Simboliška, kad šio darbo ėmėsi 
„Lietuvių kalbos bendrinės tar-
ties“ (2004, su Antanu Pakeriu) 
bendraautoris, buvęs Vilniaus 
universiteto Eksperimentinės 
fonetikos laboratorijos vadovas, 
daug metų paskyręs lietuvių 
kalbos garsinės sandaros tyri-
mams. Mokslinės paradigmos 
ar kalbos lygmens istorinė pers-
pektyva yra naudinga tolesnei 
mokslo raidai: anot Danguolės 
Mikulėnienės, „deskriptyvi ir 
kartu kritinė praeities įžvalgų 
patikra leidžia išgryninti suvo-
kimo paradigmos esmę ir jos 
raidos dėsningumus“1. Studijos 
pavadinime esantis terminas 
tartis suponuoja, kad knygoje 
bus rašoma apie sakytinę bend
rinės kalbos formą, kurią tirti 
sudėtingiau nei rašytinę kalbą, 
nes kalbantysis bendrine tartimi 
turi būti atsiribojęs nuo tarmi-
nės kalbos, nuo miesto kalbos, 
nuo žargono. Bendrinės lietu-
vių kalbos tarties standartas dėl 
sudėtingų geopolitinių veiksnių 
susiformavo gerokai vėliau nei 
rašytinis – Aldono Pupkio tei-
gimu, maždaug XX a. 7–8 deš., 
todėl ir bendrinės tarties normos 
iki šiol didelei visuomenės daliai 

tebėra siekiamybė. Knygos pra-
tarmėje autorius pripažįsta, kad 
knygos atsiradimą išprovokavo 
kai kurie „ideologiškai angažuo-
ti“ sociolingvistų darbai, popu-
liarinantys „geriausios lietuvių 
kalbos“ idėją ir nukreipti prieš 
norminamąją kalbotyrą. Būtent 
ši polemika paskatino ne tik per-
žiūrėti lietuvių kalbos politikos, 
kalbos normų formavimą ir die-
gimą, bet ir išgryninti teorines 
šio kalbos lygmens nuostatas. 

Studiją sudaro įvadas ir trys 
dalys, kuriose chronologiškai 
apžvelgiama bendrinės tarties 
vartosena ir kodifikacija per tris 
XX a. ir XXI a. pradžios laiko-
tarpius: tarpukarį, sovietmetį ir 
atkurtosios nepriklausomybės 
dešimtmečius. Įvade trumpai 
apžvelgiamas bendrinės tarties 
kūrimasis, kurį nulėmė rašyti-
nės kalbos formavimasis vaka-
riečių pietiečių (pagal dabartinį 
skirstymą – vakarų aukštaičių 
kauniškių) patarmės pagrindu. 
Autorius pabrėžia, kad lietu-
vių kalbos tartis nėra sukurta 
dirbtinai – ji „paremta gyvosios 
kalbos dėsniais“ ir turi daugiau 
kaip 100 metų istoriją, o joje 
svarbų vaidmenį suvaidino kal-
bininkai Jonas Jablonskis, Pra-
nas Skardžius, Antanas Salys, 
Andrius Ašmantas ir kt. 

Pirmajame knygos skyriuje 
„Bendrinė tartis tarpukariu“ 
Aldonas Pupkis, remdamasis 
išlikusiais to meto garso įrašais 

(gaila, kad nepateikta konkrečių 
šaltinių nuorodų), teigia viešaja-
me gyvenime buvus vartotą tar-
minę arba pusiau tarminę tartį. 
Autorius apžvelgia tuometėje 
Lietuvoje (kaip ir kitose šaly-
se) bendrinės tarties kuriamąjį 
darbą dirbusių įstaigų –  radijo, 
mokyklos ir ypač teatro – veik
lą. Gausi archyvinė medžiaga 
liudija, kad iš teatro kalbos buvo 
stengiamasi išguiti tarmiškumą, 
kalbos trūkumus („švebeldavi-
mą, bukčiojimą, mikčiojimą“), 
taip pat kirčiavimo ir tarties 
klaidas, nors bendrinės tarties 
normos dar nebuvo visuotinai 
priimtos. Skaitytojus gali sudo-
minti faktas, kad 1939 m. dar 
buvo nenusistovėjęs žodžio ga-
lo priebalsių (kietųjų ar minkš-
tųjų, skardžiųjų ar dusliųjų?), 
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priebalsio l tarptautiniuose žo-
džiuose (kietojo ar minkštojo?), 
balsių tarptautiniuose žodžiuose 
(ilgųjų ar trumpųjų?) tarimas. 
Vis dėlto, autoriaus nuomone, 
tarpukariu susiformavo „tam 
tikras lietuviškas prestižinis kal-
bėjimo būdas“, kuriuo kalbėjo 
inteligentija, be to, fonetiką ir 
akcentologiją imta plėtoti kaip 
savarankiškas kalbotyros dis-
ciplinas. Išanalizavęs Jono Jab
lonskio, Petro Būtėno, Juozo 
Žiugždos ir kt. tarpukario kalbi-
ninkų veikalus, Aldonas Pupkis 
rekonstruoja to meto lietuvių 
kalbos tarties normų sistemą 
(balsių, priebalsių ir priegaidžių 
tarimą), kuri, kaip teigiama, pir-
miausia rėmėsi gyvąja kalba.

Skyriuje „Bendrinės tarties 
reikalai sovietmečiu“ toliau 
ana lizuojama bendrinės kalbos 
tarties normų raida ir tarties ug-
dymas. Jam sovietmečiu skirta 
daugiausia dėmesio. Aldonas 
Pupkis apžvelgia tuo laikotarpiu 
išléistus tarties ir fonetikos vei-
kalus, kuriuose buvo įtvirtintos 
bendrinės kalbos tarties normos, 
pavyzdžiui: kad lietuvių kalbos 
ilgųjų ir trumpųjų balsių prieš-
prieša išlaikoma tiek kirčiuotoje, 
tiek nekirčiuotoje pozicijoje. Vė-
liau „Dabartinės lietuvių kalbos 
gramatikoje“ (2005, p. 23–24) 
šis teiginys modifikuotas: teig-
ta, kad nekirčiuotoje pozicijoje 
ilgieji balsiai linkę sutrumpėti 
iki pusilgių. Autorius skiria dė-
mesio ir to meto polemikoms. 
Pavyzdžiui, dabar mažai kam 
žinoma, kad 1986 m. Vytautas 

Vitkauskas siūlė žodžių interviu, 
žiuri galinius balsius tarti ilgai ir 
žymėti riestiniu kirčio ženklu, 
tačiau toks tarimas būtų pažei-
dęs lietuvių kalbos fonologinę 
sistemą. Bendrinės kalbos tarties 
raidai reikšmingos chronologi-
nės Aldono Pupkio įžvalgos, esą 
daugelis XX a. 6 deš. studentų 
dar kalbėję su gana ryškiu tarmi-
niu akcentu, o 7–8 deš. „bend
rinės tarties normos galutinai 
suvoktos kaip viešosios sakytinės 
kalbos siekiamybė“ (p. 96), ne-
išleidžiant iš akių fakto, kad šios 
normos atsiskiria nuo vakarų 
aukštaičių kauniškių patarmės ir 
ima egzistuoti savarankiškai. 

Skyriuje „Bendrinė tartis po 
1990 metų“ apžvelgiamas bend
rinės kalbos tarties norminimo 
darbas, plačiai dirbtas radijuje, 
televizijoje, spaudoje ir kitur. 
Įdomu prisiminti prieš kelis 
dešimtmečius kalbininkų ben-
druomenėje vykusias diskusijas 
dėl priebalsio l minkštumo prieš 
kietuosius priebalsius tarptauti-
niuose žodžiuose, dėl tvirtapra-
džių mišriųjų dvigarsių i, u + l, 
m, n, r ir dvibalsio ui pirmojo 
sando ilginimo ir pan. Vis dėlto 
autorius apgailestauja, kad nepri-
klausomos Lietuvos laikotarpiu 
bendrinės tarties normų kodifi-
kacijos srityje nuveikta mažiau 
nei sovietmečiu. Kol VLKK 
Tarties ir kirčiavimo pakomisėje 
svarstomi daugiausia kirčiavimo 
klausimai, tarties normų pa-
dėtis, autoriaus nuomone, pri-
mena pelkę. Ir štai ją užsimojo 
sudrumsti Loretos Vai cekaus kie

nės vadovaujami so cio lingvistai, 
pasiūlę viešojoje vartosenoje 
įtvirtinti Vilniaus miesto tartį. 
Vil niečių kalbos tyrimams kny-
goje skiriamas ypatingas dėme-
sys – kritiškai vertinamas ato-
mistinis požiūris į sostinės kalbą, 
tiesmukai iš danų sociolingvistų 
„importuota“ metodika, propa
guojanti „geriausios kalbos“ 
idė ją, kuri galinti nublokšti 
kalbotyrą į romantizmo epochą 
ir t. t. Vis dėlto galima manyti, 
kad būtent so cio lingvistų darbai2 
sudarė prielaidas šiai Aldono 
Pup kio knygai atsirasti ir – la-
bai svarbu! – įžiebė mokslines 
diskusijas, be kurių neįsivaiz-
duojama jokios mokslo šakos 
raida. „Moksle reikia ir drąsių 
hipotezių, ir negailestingos jų 
kritikos“, – yra sakęs Aleksas 
Girdenis. O konstruktyvi kritika 
visada turi siūlyti ir problemų 
sprendimo būdus. Tolesniuose 
knygos skyriuose autorius gvil-
dena aktualius bendrinės tar-
ties normų klausimus: aptaria 
bendrinės tarties stilių skyrimą 
(siūloma skirti aiškųjį ir laisvąjį 
stilius), rašo apie balsio e tarimo 
variantus, balsį o tarptautiniuose 
žodžiuose, paliečia hiato, gemi-
natų klausimus, apgailestauja dėl 
nevykdomų intonacijos tyrimų, 
gilinasi į priebalsio l tarptauti-
niuose žodžiuose, tvirtapradžių 
mišriųjų dvigarsių i, u + l, m, n, r 
tarties problemas, o venu svar-
biausių uždavinių laiko ilgųjų 
nekirčiuotų balsių tarimo nor-
mos kodifikavimą. Man regis, 
ši polemika su liberalia socio-

2 Be Loretos Vaicekauskienės, Ramunės Čičirkaitės straipsnių, minėtinos didelį atgarsį kalbininkų bend
ruomenėje sukėlusios knygos: „Lietuvių kalbos ideologija. Norminimo idėjų ir galios istorija“ (2016, 
sud. Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys), „Lietuvių kalbos idealai. Kaip keitėsi geriausios kalbos 
idėja“ (2017, sud. ir red. Loreta Vaicekauskienė).
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lingvistų pasaulėžiūra, taip pat 
dėmesys probleminiams tarties 
normų klausimams yra įdomiau-
sia knygos dalis: joje autorius 
pranoksta savo tikslą – parašyti 
„bendrinės tarties norminimo 
istoriją“ – ir aktyviai įsitraukia 
į bendrinės tarties ir sakytinės 
lietuvių kalbos kūrimo bei nor-
minimo procèsą.

Paskutiniuose knygos sky-
riuose Aldonas Pupkis rašo apie 
bendrinės tarties funkcinius sti
lius, apžvelgia radijo, televizijos, 
scenos kalbą, kitų viešojo kalbė-
jimo sričių (akademinės, admi-
nistrãcinės, politinės agitacijos, 
juridinės, teologinės, komercinės 
reklamos) tartį, taip pat pabrė-
žia taisyklingos tarties, sakytinės 
kalbos pagrindų mokymo svarbą 
mokykloje. Belieka pritarti au-
toriui, kad mokant visuomenę 
bendrinės tarties švietimo siste-
mai tenka didžiausia atsakomy-
bė. Knygos pabaigoje Al donas 
Pupkis retoriškai klausia, kokią 
tartį savo auklėtinių kalboje 

ugdys ateities mokykla: „ar tra-
dicinę bendrinę, ar tenkinsis 
substandarto duomenimis“. Au-
toriaus pozicija aiški, tačiau jai 
įgyvendinti būtina tiek kalbinin-
kų, tiek visuomenės parama.

Knygoje ne tik sprendžiamos 
bendrinės tarties norminimo 
problemos ir argumentuotai 
plėtojama mokslinė diskusija, 
bet ir pateikiamas platus Lietu-
vos kultūrinio gyvenimo kon-
tekstas – nuo tarpukario iki šių 
dienų (knygos pabaigoje pri-
dedama ir tekste paminėtų pa-
vardžių rodyklė). Esama archy-
viniais dokumeñtais paremtos 
informacijos apie įvairius lietu-
vių kalbos tarties variantus: pa-
vyzdžiui, tarpukario inteligentai 
kalbėjo tęsiamai, raiškiai tarda-
mi balsius, „ypač ė ir e, kuri dėl 
atvirumo virsta ia“ (p. 36), o 
tarpukario Lietuvos žargoninei 
miesto tarčiai būdingas garsų 
o ir uo, taip pat ė, e ir ie, ilgųjų 
ir trumpųjų balsių neskyrimas, 
pavyzdžiui, „làbas, pònas, taip 

pat važòsiu“ (p. 50). Autorius 
preciziškai analizuoja su tartimi 
susijusią terminiją, plg. termi-
nus: tarena, tarsena, literatūrinė 
tartis, dainuojamoji tartis; pusiau 
bendrinė kalba, pusiau tarmi-
nė kalba, pusiau bendrinė tartis. 
Kai kurios problemos tekste tik 
įvardytos, tikintis, kad jas iš-
spręs ateities kalbininkų kartos, 
nes kalba, kaip ir jos normini-
mas, yra nuolatinis vyksmas.

Belieka pasidžiaugti, kad 
knygą, kurią išleido Vilniaus 
universiteto spaustuvė, gražiai 
apipavidalino dailininkė Jurga 
Tėvelienė. Studijos tekstą pa-
pildo archyvinės nuotraukos 
žmonių, kurie savo darbu prisi-
dėjo prie bendrinės kalbos tar-
ties kūrimo. Būtent veiklumo 
ir neabejingumo autorius tikisi 
iš akademinės bendruomenės – 
mirtiną sustabarėjimą ir pelkės 
sąstingį Aldonas Pupkis, išugdęs 
daugybę kalbininkų kartų, laiko 
žalingesniais dalykais nei libera-
lios sociolingvistų pažiūros. 
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