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AldonAs PuPkis

Bendrinės tarties normos ir vartosena (I)

Pastaraisiais metais skelbiama straipsnių, kuriuose nuosekliai kritikuojamos da-
bartinės lietuvių bendrinės kalbos tarties normos. Joms priešinama Vilniaus miesto 
gyventojų kalba ir tartis, nes ji esanti plačiai paplitusi, todėl gerbtina ir palaikytina. 
Tuo rūpinasi prieš gerą dešimtmetį susidariusi sociolingvistų grupė, vadovaujama Lo-
retos Vaicekauskienės ir gavusi Lietuvos mokslo tarybos finansavimą. Apibendrinant 
tyrimus knygoje „Lietuvių kalbos idealai“ (2017) pakiliai teigiama, esą juose „galin-
gai iškyla“ Vilniaus vaidmuo, „Vilniaus tarties modelis pasirodo reikšmingesnis už 
vadovėlinį“, o „[l]ietuvių kalbotyroje Vilniaus kaip lietuvių bendruomenės kalbos 
standarto idėja yra lūžinė naujovė“ (p. 20). Ta „galingai iškylanti“ „lūžinė naujovė“ 
propaguojama įvairiose televizijos kanalų bei radijo stočių laidose, važinėjama jos 
aiškinti į mokyklas, platinama kitais būdais.

Tariamus Vilniaus miesto tarties pranašumus stengiamasi pagrįsti ir neseniai apgin-
toje Ramunės Čičirkaitės (2019) daktaro disertacijoje. Daugelyje jos vietų neigiamai, 
su pãšaipa rašoma apie vadinamąją vadovėlinę norminę kalbą ir jos tartį, neva labora-
torijoje sukurtą (sukonstruotą) standartą, invariantišką idealiąją tarties normą ir pan. 
Pabrėžiama, kad toji kalba ir jos tartis neturinti realaus pagrindo, esanti atitrūkusi nuo 
tikrovės. Šitoks bendrinės kalbos praeities ir jos tradicijų išbraukimas iš šiandienos 
naratyvo yra sąmoningas žingsnis daryti klaidinančias išvadas ir siekti tam tikrų, gal 
ir ne visai sąžiningų tikslų.

* * *

Šiandieninė bendrinė kalba, jos sistema buvo kodifikuota Jono Jablonskio „Lietu-
viškos kalbos gramatikoje“ (1901), taigi patvirtinta raštuose tuo metu jau plačiai var-
tota vakarietišku (suvalkietišku) pagrindu besiformuojanti kalbos atmaina. Remiantis 
dar nuo Danieliaus Kleino einančia vakarietiška tradicija, įtvirtintas ir vakarietiškas 
tarties pagrindas. Toje gramatikoje yra nedidelis skyrelis, kuriame nurodyta, kaip ra-
šomojoje kalboje kapsų ir zanavykų šnektų pavyzdžiu tariami garsai ir skiemenys. 
1922 m. gramatikoje aiškiau pasakytas ir norminimo pagrindas: „Rašomosios kalbos 
garsus tariame paprastai taip, kaip jie yra tariami Lietuvos panemunėse“ (Jablons-
kis 1957: 385).

Kodifikuojama bendrinė tartis nebuvo vakarų aukštaičių kauniškių tarmės kopija: 
atsižvelgta į kapsų ir zanavykų šnektų skirtumus ir derintasi prie platesnės vartosenos. 
Be to, plėstas ir pats vakarietiškasis pagrindas. Pavyzdžiui, Andrius Ašmantas vėliau 
pabrėžė, kad bendrinė tartis toli peržengia kapsų ir zanavykų šnektų ribas ir svarbiau-
siomis ypatybėmis nusidriekia net iki Šiaulių, Tauragė̃s, peržengia Kauną, o vakaruose 
apima ir Mažąją Lietuvą. 
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Bendrinė tartis praktikoje pirmiausia skleidėsi scenine (vaidybine) išraiška. Su-
prantama, spaudos draudimo metais apie jokią bendrą lietuvių kalbos tartį negalėjo 
būti nė kalbos. Tik su tautiniu atgimimu atsirado poreikis ją turėti, stengtis viešai 
kalbėti ne savo tarme, o vienókiu ar kitókiu būdu subendrinta kalba. Toks poreikis 
pirmiausia kilo slaptuose vaidinimuose, klojimo teatro scenoje. Pirmieji daigai XX a. 
pradžioje stiebėsi ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje gyvenančių lietuvių kolonijose, 
kuriose kilo įvairių kultūrinių poreikių. Anuometinio Peterburgo lietuvių spektak
liuose kalbą yra taisę Kazimieras Būga ir Juozas Balčikonis. Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą Mask voje ir Peterburge lietuviškuose spektakliuose jau dalyvaudavo ir tam tikrų 
teatro meno aukštumų pasiekę ir vėliau išgarsėję mūsų aktoriai ir režisieriai. Nepri-
klausomoje Lietuvoje prie sceninės kalbos ugdymo daug prisidėjo Juozas Vaičkus, 
Antanas Sutkus, Konstantinas Glinskis, Borisas Dauguvietis ir kiti. Visi jie scenos me-
no buvo mokęsi Rusijoje ir joje vaidinę, perpratę bendrąją sceninės tarties sampratą ir 
suvokę poreikį ją turėti, o Dauguvietis Rusijoje vienoje aktorių mokykloje net buvo 
dėstęs rusų sceninės tarties kursą.

Besikuriančiame profesiniame lietuvių teatre kalbos klausimais bendradarbiavo re-
žisierius Glinskis ir Jablonskis, vėliau teatro klausimais tardavosi Pranas Skardžius ir 
universiteto Teatro seminaro vadovas Balys Sruoga. Susikūrusiose vaidybos mokyklo-
se skirta daug laiko lietuvių kalbai ir jos tarčiai mokyti. Antai Antanas Sutkus 1919 m. 
prie Tautos teatro įsteigė Vaidybos mokyklą (dirbo iki 1924 m.), kurioje mokyta ir 
lietuvių kalbos tarties. Iki 1933 m. prie Valstybės teatro veikė Dauguviečio, Sutkaus, 
Glinskio, Andriaus OlekosŽilinsko įsteigta valstybinė Vaidybos mokykla. Ji buvo 
gavusi aukštesniosios specialiosios mokyklos statusą, daug dėmesio ten skirta dikcijai 
ir tarčiai. Beje, tarties mokyti ir būsimieji operos solistai, taigi užsimota ugdyti ir dai-
nuojamąją tartį. Be kitų dalykų, būdavo ir daug pratybų, pavyzdžiui, nuosekliai pra-
tintasi taisyklingai kirčiuoti ir tarti garsus. Tuos kursus dėstė mokyklos vadovai, reži-
sieriai, kalbininkai Jurgis Talmantas, Sofija Čiurlionienė ir kiti. Iki 1933 m. Vaidybos 
mokykla išleido 55 absolventus, kurių dauguma papildė teatro aktorių bendruomenę.

4ajame dešimtmetyje kalbininkų Prano Skardžiaus ir Antano Salio kartu su teat
ralais sudaryta komisija apsvarstė bendrinės tarties ir kirčiavimo normas, sutarė greitai 
išleisti tos srities žodyną. Valstybės teatro vadovas įsakymu nurodė aktoriams gerai 
išmokti lietuvių kalbą ir laikytis komisijos patvirtintų sceninės tarties normų. Deja, 
tada žadėto išleisti žodyno taip ir nesulaukėme, ir tai buvo nuostolis visai sakomosios 
kalbos kultūrai. 

Bendrinė tartis, kad ir kokia variantiška tada buvo, turėjo būti vartojama ir 1926 m. 
įkurto Kauno radiofono pradėtose transliuoti radijo laidose. Miestuose tuo metu di-
delę dalį gyventojų sudarė nelietuviškai kalbantys žmonės, tad vyravo kalbų mišinys, 
pusiau žargoniška tartis. Įvairiose viešose vietose, taip pat teatre ir radijuje, nuolat 
skambėjo žargonas arba žargonu atmiešta tarminė lietuvių kalba. Daug pastangų dėjo 
kalbininkai ir teatralai, kad viešoji kalba darytųsi savitesnė ir natūralesnė. Spaudoje 
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paskelbta nemaža straipsnių tarties kultūros klausimais, Vytauto Didžiojo universitete 
Salys fonetikos kurse studentams išdėstydavo ir bendrinės tarties pagrindus, Klaipė-
dos pedagoginiame institute Ašmantas skaitė šnekamosios kalbos kultūros ir bendri-
nės tarties kursus (vėliau juos dėstė ir VDU bei Vilniaus universitete). Galima sakyti, 
kad XX a. 4asis dešimtmetis buvo bendrinės tarties tapsmo ir tvirtinimosi vartose-
noje metai. Antai radijo žiniose, kurias skaitė Stasys Santvaras ir Jadvyga Oškinaitė, 
dešimtmečio pabaigoje jau skambėjo gana taisyklinga lietuvių kalba ir bendrinė tartis. 

Bendrinės kalbos ir jos tarties raidą sutrikdė žinomi istoriniai įvykiai ir reikėjo 
daugelio metų viskam stotis į normalios raidos ir ugdymo kelią. Niekas nėra tyręs, 
kokį poveikį tarčiai darė vėliau plačiai diegiama rusų–lietuvių dvikalbystė. 

Nuo 7ojo dešimtmečio pradžios scenos ir eterio tarčiai imta skirti daugiau dė-
mesio, siekta didesnės pažangos. Tačiau labiau rūpintasi ne tarties normų kodifikavi-
mu, o jų diegimu į praktiką. Tiesa, tarties normos buvo plačiai aprašytos akademinės 
gramatikos fonetikos skyriuje (Vaitkevičiūtė 1965), Antano Pakerio (1986) fonetikos 
vadovėlyje ir kitur. Sakomosios kalbos kultūrai ugdyti išleistas specialus tarties moky-
mo plokštelių rinkinys su tekstais (Pakerys, Pupkis 1968), bendrinės tarties žodynas 
(Vitkauskas 1985), spaudoje paskelbta daug straipsnių. Juose remtasi tradiciniu tarties 
normų vertinimu, o kodifikacijoje vengta imtis kokių nors normų korekcijos darbų 
(plačiau žr. Pupkis 2005: 237–241). 

Šituo keliu eita ir 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. 1993 m. Valsty-
binė lietuvių kalbos komisija surengė seminarą tarties klausimais, dalis jame iškeltų 
pasiūlymų buvo įtraukta į „Būtiniausių bendrinės lietuvių tarties reikalavimų“ sąrašą 
(jį Komisija patvirtino 1994 m. pradžioje; žr. Reikalavimai 1998). Jame nėra kokių 
žymesnių normų pakeitimų, normos fiksuotos kaip pastovus ir nekintantis reiški-
nys. Neatsižvelgta į ne kartą kéltus pageidavimus pripažinti sistemos nepažeidžiantį 
tarties normų stilistinį bei tarminį (regioninį) variantiškumą (žr., pavyzdžiui, Girde-
nis 1993: 5, 6; Girdenis, Pupkis 1996: 2, 4, ir kt.). Įsitraukus į kirčiavimo variantų 
svarstymą, nuošalyje liko bendrinė tartis, o stovintis vanduo paprastai ima pelkėti. 
Štai tokioje vietoje nesunkiai atsirado mėginimų įžiūrėti kitókių vartosenos tendenci-
jų ir pradėti siūlyti naujas pažiūras į bendrinės tarties reikalus. Šitaip bendrinė tartis, 
nubraukus visą jos raidos istoriją, buvo paskelbta laboratorijose sukùrtu konstruktu, 
kurį vartosenoje baigianti nukonkuruoti Vilniaus miesto gyventojų kalba.

* * *

Minėtos grupės Vilniaus miesto tarties tyrimuose daugiausia remiamasi šiuolaikine 
danų sociolingvistika ir jos metodika, taip pat teiginiu, kad sostinės kalba dėl sociali-
nių, ekonominių ir kitókių aplinkybių įgyjanti svarbų, kone lemiamą vaidmenį visoje 
kalbos raidoje ir linkusi tapti bendra visos nacijos vartojama kalba, kitaip sakant, visos 
tautos kalbos standartu. 
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Tuose tyrimuose nagrinėjamos kelios Vilniaus kalbos fonetinės ypatybės, būtent il-
gųjų nekirčiuotų balsių trumpinimas ir trumpųjų kirčiuotų balsių ilginimas. Vilniečių 
kalboje tie procèsai esantys esminiai ir keliantys Vilniaus kalbos vartojimo prestižą.

Pirmasis tokios tarties požymis – ilgųjų nekirčiuotų balsių trumpinimas. Čia turima 
galvoje, kad įprastiniai ilgieji balsiai ą, ę, ū (ų), y (į) nekirčiuotame skiemenyje trumpė-
ja iki pusilgių ar iki trumpųjų, pavyzdžiui, rąstas – rastùs, skęsta – skestù, dūris – duriùs, 
lydi – lidžiù. Kita ypatybė – kirčiuotų trumpųjų balsių ilginimas, pavyzdžiui, tavo – 
tāvo, nešti – nēšti, visas – vysas, buvo – būvo (tariami ilgi arba pusilgiai balsiai).

Čičirkaitės disertacijoje (2019: 150–151) pabrėžiama, kad „šios ypatybės būdingos 
ir lietuvių kalbos tarmėms, tik Vilniaus kalba jų vartoseną išskiria tuo, kad ji, apibend
rintai tariant, neturi papildomo tarminio akcento“. Tačiau koks tas papildomas tarmi-
nis akcentas, niekur nepasakyta, nenurodyta nė literatūros, kur apie tai būtų galima 
sužinoti. Iš tikrųjų, ilgųjų nekirčiuotų balsių trumpinimas pažįstamas mažiausiai ⁴/₅ 
mūsų tarmių – visiems rytiečiams, didelei daliai žemaičių, kai kuriose pozicijose šie 
balsiai trumpinami ir kitose šnektose. Kalbamuose tyrimuose pripažįstama, kad „vie-
na iš būdingųjų Vilniaus kalbos ypatybių tradiciškai vadinamas polinkis rašto kalbos 
nekirčiuotus ilguosius balsius keisti trumpesniais variantais nei kirčiuotus galėtų būti 
laikomas ne tiek Vilniaus kalbos, kiek struktūrine (vidine) lietuvių kalbos ypatybe 
apskritai“ (Čičirkaitė 2019: 153). 

Trumpieji kirčiuoti kamieno balsiai ilginami visose rytiečių šnektose ir tą reiškinį 
laikyti vilniečių tarties požymiu yra mažių mažiausiai netikslu. Bet dėl tų balsių il-
ginimo minėtoje disertacijoje ir kituose tos grupės žmonių straipsniuose yra kitókių 
dėmesį patraukiančių teiginių. Pirma, rašoma, kad tie balsiai vilniečių kalboje ilgina-
mi ne tik žodžių kamiene, bet ir žodžių gale, pavyzdžiui, visy, einū ir pan. Teigiama, 
kad toks reiškinys esantis (labai, gana) retas (nurodomi ir vartojimo duomenys: taip 
tariantis vienas iš dvylikos vilniečių), kad jis būdingas vyresniems nei 50 metų vilnie-
čiams, dirbantiems ar dirbusiems pramonės ar gamybos srityse, taigi „yra tam tikrų 
(vyresnių, konservatyvesnių) socialinių grupių kalbos bruožas“ (Čičirkaitė 2018), o 
jaunesni, su paslaugų teikimu susiję miestiečiai ilginantys rečiau.

Tie 50+ pramonės ir gamybos srityje dirbantys ar sovietmečiu dirbę vilniečiai ne 
kur kitur, o būdami vaikai daugiabučių kiemuose, o paskui rusų ir kitų slavų prikimš-
tose gamyklose daugiausia kalbėjo rusiškai, iš kur ir prisigraibė tų balsių ilginimo ir 
kitų rusybių. Bet disertacijoje ir tos srities straipsniuose manoma kitaip: tas reiškinys 
atsiradęs kaip savaiminės miesto kalbos raidos rezultatas, nes, nors ir stigmatizuoja-
mas kalbos normintojų, iki šiol nenykstantis.

Kaip visa tai stengiamasi įrodyti? Pirmiausia ieškoma patvirtinimo dialektològų 
darbuose. Juose rašoma, kad kirčiuoto žodžio galo ilginimo atvejų pasitaiko tik pa-
kraštinėse, besiribojančiose su slavų kalbomis tarmėse, bet taip teigiantis Zinkevičius 
nieko neįrodantis, nes neatlikęs jokių to reiškinio tyrimų. Tik kodėl turėtume patikėti 
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nė vienos tarmės specialiai netyrusios sociolingvistės spėlionėmis, o ne Jono Jablons-
kio, Kazimiero Būgos, Antano Salio, Prano Skardžiaus, to paties Zinkevičiaus, Kazio 
Morkūno, Alekso Girdenio ir daugelio kitų dialektològų tvirtinimais, kad žodžio galo 
trumpųjų balsių ilginimas yra slavų kalbų poveikio rezultatas? Savo teiginius bandoma 
įrodyti ne tik neigiant dialektològų teiginius, bet ir vadinamuoju pasąmoninių nuo statų 
tyrimu. Balsių ilginimo pavyzdžių buvo duodama klausyti mokiniams. Jie turėjo pažy-
mėti, kokią socialinę reikšmę teikia balsius ilginantiems informantams. Pasirodo, nors 
tai retas ir nykstantis reiškinys, toks ilginimas rodantis „daug pasiekusį vilnietį vers-
lininką“, „išmintingą, solidų vilnietį“ ir kitus aukščiausios socialinės grupės atstovus. 
Deja, nepateikta to tyrimo klausimų ir atsakymų pavyzdžių, neaišku, kaip mokiniai 
būtų atsakę, jeigu greta būtų girdėję ir „vadovėliškai“ neilginamų balsių pavyzdžių. 

Antras, dar keistesnis dalykas yra į bendrą balsių ilginimo paradigmą įtraukta miš-
riųjų tvirtapradžių dvigarsių tartis. Teigiama, kad vilniečiams būdinga ilginti balsius 
i, u (vienabalsius) ne tik žodžio kamiene bei galūnėje, bet ir dvigarsiuose, pavyzdžiui, 
Vilnius (t. y. tarti Vylnius), pirmas, skundė, kurmis ir kt. Kalbant apie balsių trukmę, 
audicinio tyrimo duomenis, socialines réikšmes ir kitus požymius, tarp jų nedaroma 
jokių skirtumų (žr. Čičirkaitė 2019: 49, 66, 82, 88, 430 ir kt.).

Pavyzdžiui, disertacijos 8oje lentelėje (p. 83) nurodant stimulų tarties duomenis, 
greta pateikiami galimi variantai [i] → [i:], [i] → [i:]#, [i + R] → [i: +R], [i + R]# → 
[i: + R]# (ir atitinkami su balsiu u)1. Bet fonetiškai nepateisinama į vieną gretą dėti 
priegaidžių neturinčius vienabalsius su priegaidėmis besiskiriančiais dvigarsiais2, nes 
tai vienas iš skiriamųjų lietuvių kalbos vienabalsių ir dvigarsių požymių. Be to, kal-
bėti apie šiuos dvigarsius dar ir žodžio gale yra nesąmonė, nes tvirtapradžių kirčiuotų 
mišriųjų dvigarsių bendrinėje kalboje šioje padėtyje nėra (nebent antrinės ar svetimõs 
kilmės dvigarsiuose; apskritai čia veikia paskutinio skiemens priegaidės taisyklė)!
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AldonAs PuPkis

Bendrinės tarties normos ir vartosena (II)

Vilniaus kalbos tyrimuose svarbu informantų parinkimas ir jų patikimumas. Vie
name iš pirmųjų straipsnių Čičirkaitė ir Vaicekauskienė (2012) pripažįsta, kad „naujų 
kalbos atmainų radimasis koreliuoja su kalbos vartotojų kartomis ir tik trečioji karta 
atstovauja jau naujam kalbos variantui“ (pabr. A. P.). Bet „[d]ėl istorinių aplinkybių 
sudaryti vilniečių informantų imtį vien iš trečiosios kartos vilniečių (ypač vyresnio 
amžiaus) būtų itin sudėtinga, todėl šiame tyrime remiamasi ir antros kartos vilniečių 
kalbos medžiaga“ (ten pat). Turint galvoje Vilnių, trečiosios kartos vilniečių protėviai 
turėjo gimti bemaž prieš 100 metų. Tada, XX a. pradžioje, lietuvių Vilniuje buvo vos 
keli procentai ir tas skaičius iki 1939 m. nedaug keitėsi. Nemaža senųjų vilniečių lie
tuvių kartu su lenkakalbiais gyventojais karo pabaigoje buvo perkelti į Lenkiją, o į sos
tinę plūstelėjo rusų kolonistai. Vilnius labiau lietuvėti pradėjo tik nuo 1950–1955 m. 
ir ilgai didesnę jo gyventojų dalį sudarė daugiausia slavakalbiai kolonistai. Daugelis iš 
jų iki atkuriant Nepriklausomybę lietuvių kalbos nė nemanė mokytis.

Negalima užmiršti ir to, kad dėl išorinės ir vidinės migracijos Vilniaus gyventojų 
tautinė ir tarminė sudėtis ir dabar nuolatos smarkiai keičiasi. Iš tiesų Vilniaus kalba yra 
įvairių tarmių, kelių kartų žmonių ir įvairiakilmių kalbėtojų mišinys, nesuformavęs 
savarankiškos struktūros, ir sunku įsivaizduoti, kad šiais visuotinio mobilumo laikais 
tokia struktūra galėtų susikurti. Gal ir dėl to kalbamuose tyrimuose nėra jokios, kad ir 
konspektyvios, fonetinės Vilniaus kalbos apžvalgos, nieko nekalbama apie priegaidžių 
niveliacijos poveikį balsių ilgumui, apie balsių o ir ė variantiškumą, tvirtagalių dvigar
sių pirmųjų sandų ilginimą ir kitus svarbius dalykus. Užsimojus kalbėti apie Vilniaus 
kalbą, būtų padoru bent žodį pasakyti apie jos gramatiką bei žodyną. 

 Ir patiems tyrimams surinkta medžiaga kelia abejonių. Kodėl, pavyzdžiui, nebuvo 
viešai prieinama tyrėjų sukurta bazė „Kalba Vilnius“ (http://kalbavilnius.sociolingvis
tika.lt), – jos prieigose pateikti keli pavyzdžiai gali būti laikomi ne tik Vilniaus, bet 
ir tam tikrų tarmių ar pusiau tarminės kalbos pavyzdžiais. Kodėl reikėjo įslaptinti 
„Interviu su kalbininkais“ (2011) ir pasilikti juos savo archyve? Tokių kodėl kyla ir 
daugiau.

Dar daugiau abejonių kelia iš mišrių šeimų kilę informantai. Teigiama, kad „[m]iš
rioje šeimoje augusiems lietuviams lietuvių kalba yra tokia pati gimtoji kaip ir viena
kalbiams ir kalbėdami lietuviškai jie balsius taria taip pat kaip vienakalbiai lietuviai“ 
(Čičirkaitė 2018; pabr. A. P.). Tai iš tiesų dideli atradimai, bet jų įrodyti niekur nė 
nemėginama.

Tęsinys, pradžia GK nr. 3.
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Reikia pasakyti, kad pradiniai grupės užmojai pateikti neva abejonių nekeliančią 
„galingai iškylančią“ „lūžinę“ lietuvių kalbos naujovę liko neįgyvendinti. Tai pripažįs
tama ir disertacijos išvadose: „Vienareikšmiškai tvirtinti, kad augantis Vilniaus kalbos 
vaidmuo rodo žiniasklaidą artėjant prie būtent Vilniaus kalbos, trūksta lyginamų
jų Vilniaus ir kitų didžiųjų Lietuvos miestų kalbos tyrimų ir kitų fonetinių tyrimų“ 
(Čičirkaitė 2019: 173). Tad nereikėtų visuomenei maišyti galvų dar nepatvirtintomis 
hipotèzėmis. 

* * *

Grįžtant prie bendrinės tarties normų variantiškumo, reikia prisiminti oficialaus 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos dokumeñto apie kalbos tvarkybos principus ir 
kodifikacijos kriterijus nuostatą, kad viešojoje bendrinėje vartosenoje įteisinami pa
plitę ir bendrinės kalbos sistemai neprieštaraujantys variantai, leidžiantys palaikyti 
pusiau svyrą tarp tradicijos ir naujovių. Tačiau atskiruose lygmenyse tie variantai tole
ruotini nevienodai: terminijai, vietovardžiams, fonologinei sistemai taikytinas griežtas 
standartas (Principai 1997: 2). Čia nieko nepasakyta apie akcentinių (kirčiavimo) va
rian tų traktuotę – ar ir jiems taip pat taikytinas griežtas standartas? Dabartinė prakti
ka rodo, kad šio lygmens variantai įteisinami kaip ir kitų lygmenų.

Gal kaip tik dėl tų Komisijos paskelbtų principų tarties variantai ir buvo palikti 
dūlėti, šitaip darant žalą visos bendrinės tarties raidai? Siūlymų įteisinti tarties normų 
variantus per bendrinės tarties istoriją buvo pareikšta ne vienas. Nekalbant apie kai 
kuriuos Antano Salio pareiškimus, gana radikalią nuomonę minėtame seminare buvo 
pasakęs Girdenis (1993): toleruotini visi iš bendrinės tarties pamato „paprastosios 
suvalkiečių tarmės“ einantys variantai, stilistiškai diferencijuota vartosena (vieni rei
kalavimai keltini viešajai informacijai, teatrui, kiti – kasdienei buitinei kalbai); neto
leruotina tik tai, ko negalima pateisinti jókia tarme. 

Taigi įteisinti tam tikrus tarties normų variantus yra neišvengiamas pačios bend
rinės tarties egzistavimo poreikis ir jos raidos variklis. Šiam reikalui būtina susi
tarti dėl tam tikrų teorinio pobūdžio variantų vertinimo pagrindų. Rita Miliūnaitė 
(2009: 44–45) teigė, kad šiuo atžvilgiu netinka nei vartojimo sričių, nei rašytinės–
sakytinės kalbos skirtis, nei viešumo–privatumo kriterijai, o derėtų orientuotis į 
oficialumo–laisvumo kriterijų (ten pat, p. 46). Tokį pat kriterijų, neminėdama nei 
Miliūnaitės nuomonės, nei jos knygos, disertacijoje nurodė ir Čičirkaitė (2019): va
riantus ji dažnai aptarė arba skirstė pagal stiliaus formalumo–neformalumo požymius 
(žr. ten pat, p. 32, 46, 101 ir kt.). Pritarus šiam kriterijui, reikia nustatyti variantų 
statusą, susitarti dėl jų pateikimo tarties vadovėliuose, žodynuose ir kituose panašaus 
pobūdžio darbuose. 
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Iš pirmiausia svarstytinų variantų yra ilgųjų nekirčiuotų balsių raiška. Tų balsių 
normą reikia vertinti ne tiek pagal jų tarimo trukmės laiką, kiek pagal kalbos padargų 
įtempimo laipsnį (kokybę). Ilgieji nekirčiuoti balsiai gali būti ištariami ir pusilgiai 
arba ir visai trumpi, bet jie turi skirtis nuo trumpųjų įtempimo laipsniu: balsiai ū (ų), 
y (į) yra įtempti, o u, i neįtempti. Tą struktūrinį skirtumą pripažįsta visi tyrėjai ir 
pažymi, kad jam išlaikyti svarbi tų balsių distinktyvinė (skiriamoji) funkcija (pa
vyzdžiui, brolį : broli (šauksm.) ir pan.). Tik įtemptieji yra balsiai o, ė. Nekirčiuotoje 
padėtyje tie balsiai gali prarasti dalį ilgumo, bet savo kokybę turi išlaikyti kalbos 
padargų įtemptumu. Neturėtų būti svarstoma jokia nekirčiuotoje padėtyje vartojamų 
sutaptinių dvibalsių uo, ie redukcija. 

Svarstytini ir ilgojo kirčiuoto balsio ō santykiai su trumpuoju („tarptautiniu“) bal
siu ɔ. Ar reikia ir ar tikslinga atsižvelgti į tai, kad tarptautinių žodžių vartosenoje vis 
labiau plinta ilgasis balsis ō vietoj nuo seno vartojamo (ir žodynuose kairiniu kirčio 
ženklu žymimo) trumpojo ɔ?

Negalima užmerkti akių, kad tvirtapradžiai dvigarsiai, kurių pirmuoju sandu eina 
balsiai u, i, vartosenoje vis dažniau tariami tvirtagališkai (pavyzdžiui, bùlvė → bul̃vė, 
tltas → til̃tas); dėl tos priežasties trinka ir tų žodžių kirčiavimas pagal priešpaskutinio 
skiemens taisyklę (→ bulvès, tiltùs). Reikėtų įsisąmoninti, kad reikalavimas pirmąjį jų 
sandą tarti trumpai yra ne sisteminis, o išimtinis bendrinės kalbos reiškinys, dirbtinai 
sureikšminta ir į atskirą posistemį išskirta tarminė sistemos dalis. Visa bendrinės kal
bos dvibalsių ir dvigarsių sistema ir daugelio tarmių duomenys rodo, kad tvirtapradiš
kai kirčiuojamų junginių pailgėja pirmoji dalis, o tvirtagališkai – antroji, pavyzdžiui: 

ká.imas, ká.ulas, ké.lmas, taigi ir dú.lkė, p.lkas;
la.kas, Kaũ.nas, pel̃.nas, taigi ir pul̃.kas, vil̃.kas.
Neužmirština ir tai, kad žodžiai su tvirtapradžiais dvibalsiais ir dvigarsiais įeina į 

kitą kirčiavimo paradigmą negu žodžiai su kirčiuojamais trumpaisiais balsiais (plačiau 
žr. Sirtautas 1993).

Suprantama, norint keisti ar papildyti normą, kiltų daug rūpesčių, galbūt ir nema
žas pasipriešinimas, ypač pradėjus kalbėti apie kirčio ženklo keitimą. Bet būtų galima 
siūlyti tikslinti tik tarties normą (nelaikyti klaida pailginto tvirtapradžių dvigarsių 
pirmojo sando tarimo), o tradicinio žymėjimo raštu neliesti. 

Bent šalutinių variantų prašosi geminatų tarimas, kai kurie priebalsių sandūros 
tarties atvejai. Dar nuo Salio laikų kalbama apie priebalsių junginių šs, sš ir ki
tų panašių atvejų normos švelninimą (nesmerkti tarimo išsinešti, ušsienis, jis šaukia 
ir pan.), ne viena tarmė leidžia pateisinti skardžiųjų priebalsių tarimą žodžių jungi
niuose kad jis, daug lėmė ir pan. Svarstytini ir priebalsių minkštinimo bei kietinimo 
atvejai lietuviškuose ir tarptautiniuose žodžiuose (taip pat kitų tautų pavardžių tari
mo normos ir kt.).
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Atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje bendrinė tartis tam tikru laipsniu stabili
zavosi, įsitvirtino kai kuriuose vartotojų sluoksniuose, nors jie ir nėra labai gausūs. 
Nėra reikalo įrodinėti, kad ji ne fikcija, nors realioji bendrinė tartis ir ne visai tokia, 
kaip aprašyta vadovėliuose. Atotrūkį tarp normos ir vartosenos galima sumažinti tik 
nuosekliai peržiūrint vartosenoje pasitaikančius variantus. Tai reikalauja daug darbo ir 
tvirtų teorinių pagrindų, o jų, deja, ištisus dešimtmečius vis neatnaujiname.

Galvojant apie tokio darbo organizavimą reikia nuspręsti, kokiomis ideologinėmis 
nuostatomis derėtų vadovautis, į kurias vartojimo sritis daugiau orientuotis. 

Šiame straipsnyje iškelti svarstytinieji bendrinės tarties variantai yra daugiausia 
substandarto1 vartosenoje esantys kalbos faktai. Tad reikia apsispręsti, ar eisime libe
ralesniu keliu, ar laikysimės griežtesnio tradicinio normų pastovumo principo. Pas
tarasis, žinoma, neturės reikšti, kad geriausia nieko nedaryti ir likti prie reikalavimų 
laikytis tradicinių bendrinės tarties normų. 

Turime ištirti faktinę bendrinės tarties būklę ir jos vartojimo perspektyvas žinia
sklaidoje, teatrų ir koncertų scenose, bažnyčioje, mokymo įstaigose, kalbos atpažini
mo procèsuose ir kitur. Reikia platesnių diskusijų specialiuose tarties seminaruose, 
kuriuose išsikristalizuotų tarties norminimo kryptis ir konkrečių normų vertinimo 
kriterijai. Tik tada būtų galima priimti gerai pagrįstus normų tikslinimo sprendimus.
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