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1944 m. liepos mėn. mokytojas kalbininkas Petras Būtėnas pasitraukė iš Lietuvos ir, 
kol 1949 m. išvyko į JAV, keletą metų gyveno Vokietijos pabėgėlių stovyklose. Ten 
veikusių lietuviškų mokyklų mokytojai juto mokomųjų priemonių, vadovėlių gimtąja 
kalba ir grožinės literatūros trūkumą. Šią problemą bandė spręsti 1946 m. rugsėjo 7 d. 
įkurta Knygų leidimo komisija. Kęstučio Pečkaus duomenimis, 1945–1946 m. buvo 
išleistos 673 knygos ir brošiūros. Nemažą dalį sudarė mokyklų reikmėms perspausdin-
ti vadovėliai – tokių buvo 32 – iš nepriklausomos Lietuvos laikų. 
Bene didžiausia problema tapo vadovėlių gimtajai lietuvių kalbai mokyti stygius. 

Arba  tie,  kurie  tuo metu pasirodė,  praktiniam darbui  tiko  tik  iš  dalies. Pavyzdžiui, 
Miunchene veikusi „Aidų“ leidykla 1946 m. rotoprintu išspausdino Švietimo valdybos 
įgaliotinio lietuvių kalbai anglų zonoje, Eichšteto lietuvių gimnazijos mokytojo Stasio 
Barzduko mokyklinę „Lietuvių kalbos gramatiką“, kurioje buvo išdėstyti tik fonetikos 
ir morfologijos pagrindai. Tais pat metais Tiubingene Leonardas Dambriūnas išleido 
„Lietuvių  kalbos  sintaksės“  vadovėlį,  deja,  su  daugybe  korektūros  klaidų.  Po metų 
autorius pateikė antrąjį, pataisytą, variantą, bet mokytojams iš jo nebuvo daug naudos. 
Įvairiose Vokietijos pabėgėlių stovyklose gyvenęs Būtėnas gaudavo nemažai laiškų 

su mokytojų pasiguodimais, kad neturi iš ko mokyti gimtosios kalbos, kiti rašė pra-
šydami konkrečiai patarti, kaip per pamokas išdėstyti vieną ar kitą gimtosios kalbos 
temą, į ką labiausiai kreipti dėmesį ir pan. 
Pavyzdžiui, 1946 m. vasario 10 d. Antanas Kasperavičius, buvęs Būtėno kolega 

Panevėžyje, rašė, kad mokyklai trūksta medžiagos lietuvių kalbai mokytis, ypač apie 
kirčiavimą  ir prielinksnius. Klausė, gal Būtėnas  turįs kókius nors užrašus ar yra ką 
atsispausdinęs. Siūlė pagalbą, kad galėtų padauginti. 
Gegužės 7 d. iš Lėrtės išsiųstame laiške Jonas Kuzmickis Būtėnui guodėsi: „Mes, 

lietuvių kalbos mokytojai, vargstam be vadovėlių. Ypač stingam tarmės ir kirčio bei 
priegaidžių platesnių žinių. Tamsta Lietuvoj daug rašei tuo reikalu. Gal ir dabar turite 
bent užrašų?“1 To paties mėnesio 24 d. laiške Kuzmickis užsiminė apie savo redaguo-
jamą „Žibintą“, kurį planavo leisti dažniau, ir žadėjo daugiau dėmesio skirti mokyklos 
problemoms. Kartu Būtėną, kaip patyrusį pedagògą, kvietė bendradarbiauti. Laiško pa-
baigoje pridūrė: „Gaila, kad su kirčio, priegaidės ir kita kalbine medžiaga sunku. Ver-
simės patys. Būtų gera ką ne ką ir žurnale paskelbti. Kai atliksit nuo darbų, parašykit.“2 
Tačiau šiam tautiečiui Petras Būtėnas tuokart, atrodo, nieko nenusiuntė, nes lais-

vo laiko neturėjo: 1946 m. birželį persikėlė į Zėdorfą. Kolega Jonas Kuzmickis tada 

1 Jonas Kuzmickis. 1946 05 07 laiškas Petrui Būtėnui. Petro Būtėno archyvas Panevėžyje, toliau PBArchP.
2 1946 05 24 laiškas Petrui Būtėnui (PBArchP). 
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irgi jau buvo pakeitęs gyvenamąją vietą – įsikūręs 
Grėvene. Rugpjūčio 11 d. laiške vėl Būtėno prašė: 
„gal gaučiau mokyklai bent pagrindinių žinių apie 
kirčiavimo paradigmas?“3 
Nelengva buvo dirbti ir pačiam Būtėnui savo su-

organizuotuose kursuose, kuriuos  lankė būsimieji 
pradžios mokyklų mokytojai. Siekdamas užpildyti 
spragas, dar Štadės pabėgėlių stovykloje – tai buvo 
1948 m. gegužės 29 d. – baigė rašyti ir jau Zėdorfe 
išleido 145 p. apimties „Lietuvių kalbos konspektą 
mokytojų kursams ir gimnazijai“4, suskirstytą į 30 
nevienodos apimties temų. 
Nors Būtėnas šį savo darbą, apimantį fonetikos, 

morfologijos, sintaksės ir kalbotyros pagrindus, pa-
vadino tik konspektu, akivaizdu, kad stovyklų gyvenimo sąlygomis tai buvo puikus 
vadovėlis  ir  labai  reikalinga pagalba mokytojams.  Jį  rengti buvo nelengva. Žurnale 
„Žingsniai“  (1948, nr. 12)  į  skaitytojus kreipėsi: „Jei kas  iš Lietuvos  turėtumėt mano 
Lietuvių k. akcentologiją ir prielinksnių mokslą, prašyčiau atsiliepti.“5 Neabejotina – 
tie darbai buvo reikalingi rengiamam „Lietuvių kalbos konspektui“, kuris, kaip  jau 
minėta, buvo baigtas tų pačių metų paskutinėmis gegužės dienomis. 
Kadangi  šiandien  šis  leidinys yra  tapęs bibliografine  retenybe, verta priminti  jo 

sandarą6: I. Mokslas, mokymas ir mokymasis (1); II. Atskirieji (daliniai) mokslai (2); 
III. Teoriniai ir praktiniai mokslai (4); IV. Menas (7); V. Kalba (9); VI. Aisčių protėvy-
nė, protautė ir prokalbė (10); VII. Kalbos mokslas ir jo šakos (13); VIII. Kalbą, žodžius 
tvarkantieji dėsniai (16); IX. Žodžio skiemuo (18); X. Morfologija (20); XI. Daikta-
vardis (22); XII. Būdvardis (24); XIII. Skaitvardis (26); XIV. Įvardis (27); XV. Veiks
ma žo dis  (28); XVI.  Asmenavimas  (34); XVII.  Sangrąžiniai  veiksmažodžiai  (37); 
XVIII.  Dalyviai  (42); XIX.  Veiksmažodžių  retienos  (45); XX.  Prieveiksmis  (48); 
XXI. Žo džių daryba (52); XXII. Kirtis ir priegaidė (64); XXIII. Kalbos pagrindų rei-
kalai  (72); XXIV.  Sintaksė  (73); XXV.  Sudėtinis  sakinys  (77); XXVI.  Prijungtiniai 
sakiniai (79); XXVII. Linksnių mokslas – linksnių vartojimas (86); XXVIII. Indoeu-
ropiečių prokalbė ir kalbos (96); XXIX. Lietuvių kalba eina savarankišku keliu (121); 
XXX. Tarmės (129).

3 Jonas Kuzmickis.1946 08 11 laiškas Petrui Būtėnui (PBArchP).
4 Petras  Būtėnas.  Lietuvių kalbos konspektas: mokytojų kursams ir gimnazijai: 1946–48 mokslo metams. 
[Seedorfas], 1948, 147 p. 
5 P. Būtėnas. Jei kas…, Žingsniai, 1948, nr. 12, p. 65.
6 Skaitmuo prie temos reiškia Konspekto puslapį. Iš jų galima susidaryti vaizdą, kokios maždaug apimties 
yra vienas ar kitas skyrelis.

Petras Būtėnas Dypholce 1949 m. 
 rugpjūčio 29 d. (PBArch)
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Kai kuriose Konspekto vietose ãtskiras  temas Būtėnas pavadina bilietais. Matyt, 
tai irgi kiek skuboto darbo vaisiai. Beje, medžiagos išdėstymas pagal nurodytus pusla-
pius ir Konspekto pabaigoje esantis turinys neatitinka. Taip galėjo atsitikti dėl dviejų 
priežasčių. Pirma, gal būdamas labai užsiėmęs Būtėnas neatkreipė dėmesio į tókius 
netikslumus. Antra, šiam leidiniui parengtą medžiagą mašinėle perspausdino ir rotato-
riumi padaugino kursų klausytojas Leonas Orentas7. Visai galėjo būti, kad skubėdamas 
mokinys turinį sudarė pats ir nepasistengė pagal autoriaus parengtą planą patikrinti.
Išsamesniam vaizdui susidaryti kai kurias Konspekto vietas verta kiek pakomen-

tuoti. Pirmąsias  šešias  13oje puslapių  išdėstytas  temas,  atspindinčias Būtėno,  kaip 
mokslininko, platų akiratį, galėtume pavadinti įvadu. Kiek išsamesnė yra šeštoji dalis, 
šiandien vertintina kaip glausta senųjų baltų genčių raidos santrauka.
Septintoji dalis atskleidžia bendrą Būtėno sampratą apie kalbos mokslą. Jį skirsto į 

aštuonias šakas: 1) Gramatiką (ją sudaro fonetika, morfologija ir sintaksė); 2) Etimolo-
giją; 3) Semasiologiją; 4) Leksikologiją; 5) Akcentologiją; 6) Dialektologiją; 7) Ortogra-
fiją; 8) Punktuaciją. Beje, labai glaustai pateikdamas fonetikos pagrindus, kalbininkas 
vadovavosi tais pačiais principais, kuriuos išdėstė dar 1931 m. Kaune išleistame „Lie-
tuvių kalbos akcentologijos vadovėlyje mokyklai ir gyvenimui“, ir rekomendavo, kad 
mokytojai būtinai atkreiptų dėmesį ir į istorinę garsų raidą, o mokydamiesi dvigarsius 
lygintų lietuvių, latvių, rusų, vokiečių ir kitų kalbų faktus. Pasak Būtėno, tai svarbu 
ugdant taisyklingos tarties ir rašybos įgūdžius ir plečiant mokinių akiratį.
Daugiausia vietos – 45 puslapiai – Konspekte skirta morfologijai (X tema). Trum-

pai aptaręs žodžių sudėties ir kaitymo klausimą, atkreipęs dėmesį, kad ne visi lietuvių 
kalbos žodžiai  turi galūnes, autorius  šią  temą dalija  į du – galūnėtųjų  ir begalūnių 
žodžių – skyrius. Priklausomai nuo to, ir kalbos dalis suskirsto į kintamąsias ir nekin-
tamąsias. Priminęs kiekvienõs morfologines ypatybes, nurodo, kuo kuri eina sakinyje. 
Morfologijos  skyriaus  pabaigoje  išsamiai  apibūdina  žodžių  darybą,  gausiai  pateikia 
pavyzdžių. 
Sintaksei Konspekte skirtos 4 temos (XXIV–XXVII). Sudėtiniai sakiniai skirsto-

mi  į  sujungtinius  (sudedamuosius,  priešpriešinius  ir  paremiamuosius)  ir  prijungia-
muosius. Pasak Būtėno, sudėtiniai prijungtiniai sakiniai dažniau vartojami naujesnėse 
kalbose,  o  lietuvių  kalba,  kadangi  senesnė  už  daugelį  kitų  kalbų,  dar  išsiverčia  su 
dalyvinėmis, padalyvinėmis ir pusdalyvinėmis konstrukcijomis, kurios yra savotiška 
kalbos puošmena. Šalutinius sakinius linkę vartoti tie asmenys, kurie gerai nemoka 
gimtosios kalbos8. 
XXVII tema skirta  linksnių vartosenai. Šioje srityje Būtėnas – ne naujokas: dar 

gyvendamas Panevėžyje, buvo parengęs ir Kaune išleidęs dvi mokomąsias priemones: 
„Trumpas linksnių mokslas“ (1929) ir „Lietuvių kalbos prielinksnių mokslas“ (1930). 

7 P. Būtėnas. Mokytojų kursai Seedorfe – Stadėje – Dedelstorfe, Žingsniai, 1948, nr. 15, p. 65.
8 P. Būtėnas. Lietuvių kalbos konspektas…, p. 79.
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Tačiau tai, kas pasakyta tuose leidiniuose, Konspekte nekartojama. Išskyręs dvi dalis – 
žodžių junginių mokslą (linksniai ir prielinksniai) ir sakinių junginių mokslą (sakinių 
rūšys pagal gramatinių centrų skaičių) – Būtėnas trumpai aptaria sakinio dalis ir nu-
rodo, kurios kalbos dalys jomis eina, pateikia pavyzdžių. 
Ši Konspekto dalis ugdymo procèsui buvo labai svarbi. Minėtą Leonardo Damb

riūno „Lietuvių kalbos sintaksę“ sudarė 3 dalys: įvadas, vientisinis sakinys ir sudėtinis 
sakinys – vadinasi, tai buvo tik sakinių rūšims nagrinėti skirta mokomoji priemonė. 
Tą įžvelgdamas Pranas Skardžius recenzijoje visai pagrįstai priekaištavo, kad autorius 
„plačiau nenagrinėja nei linksnių, nei prielinksnių, nei daugelio kitų specialinių žo-
džių grupių ir tuo būdu didelę sintaksinės medžiagos dalį palieka visai nuošaly“9. 
Kartu reikia prisiminti ir šeštajai gimnazijos klasei skirtą Stasio Barzduko straipsnį 

„Iš mūsų  linksnių mokslo“10,  kur  autorius prisipažįsta,  kad  tai  konspektinio pobū-
džio darbas, parengtas pasinaudojus Jablonskio 1922 m. „Lietuvių kalbos gramatika“, 
1939 m. pasirodžiusiu „Kalbos patarėju“ ir kt. 
Palyginus šį Barzduko straipsnį ir „Lietuvių kalbos konspekte“ pàteiktas žinias apie 

linksnių mokslą, matyti, kad Būtėno teiginiai yra moksliškesni,  labiau paremti kal-
bos istorijos išmanymu. Pavyzdžiui, kalbėdamas apie sudurtinio tarinio vardinę dalį, 
išreikštą vardininku, jis atkreipia dėmesį, kad tai „senoviškasis tarinio vardininkas“, 
ir pateikia 28 pavyzdžius. Barzdukas, pasakęs, kad „šitas tarinio vardininkas reiškia 
įprastinį veiksnio darbą, įprastinę buitį“ (p. 67), duoda vos keletą sakinių. 
Viena labiausiai Būtėną dominusių temų – indoeuropiečių prokalbė ir kalbos. Jai 

Konspekte skirta daugiausia vietos – 49 puslapiai. Išdėstęs mintis apie kalbos svarbą 
tautos gyvenime, kalbininkas išsamiai aprašo lietuvių kalbos istoriją ir vietą kitų aisčių 
(baltų) kalbų kontekste.
Paskutinėje XXX konspekto dalyje kalbama apie lietuvių tarmes, išsamiai nuro-

domos jų skiriamosios ypatybės. Iš Būtėno archyve Panevėžyje esančių laiškų matyti, 
kad ši tema lietuvių pabėgėlių stovyklų mokytojams buvo viena sunkiausių – trūko 
žinių, kaip mokiniams išdėstyti tarmių faktus. Antai Vaclovas Čižiūnas viename laiške 
rašo dirbąs su trečių, septintų ir aštuntų klasių mokiniais, todėl Būtėnui, patyrusiam 
tarmių tyrėjui, prisipažįsta, kad „kelia rūpesčio viena dėstomojo dalyko smulkmena: 
kaip nustatyti rytų aukštaičių šiaurės rytų patarmių (šnektų) ribas?“11

Yra žinoma, kad tų pačių 1946 m. pabaigoje Būtėnas, gyvendamas Zėdorfo sto-
vykloje, rašė  ir „lietuvių kalbos tarmėmokslio vadovėlį  tam kartui tremtinių reika-
lams“12. Tačiau ar buvo toks leidinys parengtas, kol kas neaišku. Gali būti, kad šio savo 
darbo  jis nebaigė, nes Antanas Salys 1946 m. Tiubingene  rotoprintu  išleido knygą 

9 Pranas Skardžius. L. Dambriūnas. Lietuvių kalbos sintaksė, Tremtinių mokykla, 1946, nr. 5–6, p. 112. 
10 Stasys Barzdukas. Iš mūsų linksnių mokslo, Tremtinių mokykla, 1946, nr. 3–4, p. 66–79.
11 Vaclovas Čižiūnas. 1946 10 22 laiškas P. Būtėnui (PBArchP).
12 Petro Būtėno darbai. Rankraštis. L. 48 (PBArchP).
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„Lietuvių kalbos tarmės“ – šiek tiek papildytą 1935 m. Kauno universitete skaitytų 
paskaitų konspektą13. 
Įdomu: abiejų leidinių pradžioje Salys pateikia lietuvių tarmių tyrimo bibliogra-

fiją. Vokietijoje išleistoje knygoje ji išsamesnė. Tačiau nežinia kodėl nei vienoje, nei 
kitoje nenurodyta Petro Būtėno studija „Aukštaičių tarmės okuojančiosios pašnektės 
sienos“14, 1932 m. išspausdinta moksliniame tęstiniame leidinyje „Archivum Philolo-
gicum“. Jos nežinoti Salys negalėjo. 
Be to, Salys nė žodžiu neužsimena, kad nepriklausomoje Lietuvoje Būtėnas vienas 

pirmųjų atkreipė dėmesį į Kazimiero Jauniaus dialektologinį darbą apie panevėžiškių 
tarmę15, kad savo veikale „Litauische Dialektstudien“ (1930) Būtėnu rėmėsi ir už pa-
galbą dėkojo Jurgis Gerulis16, kurio studentas buvo pats Salys. 
Kadangi minėtoji Salio bibliografija vertinga, nes pateikė istorinį lietuvių tarmių 

tyrimo vaizdą ir atkreipė dėmesį, kuo lietuvių dialektologijai svarbūs vieno ar kito au-
toriaus darbai, moralinė žala Petrui Būtėnui, kaip mokslininkui dialektològui, akivaiz-
di. Istorinio lietuvių tarmių tyrimo vaizdas Salio knygoje „Lietuvių kalbos tarmės“, 
deja, nėra objektyvus. 
Be abejo, priežastys yra asmeninės – ne visiems patikdavo tiesus griežtas Būtė-

no būdas, reikalavimas savo teiginius visada pagrįsti konkrečiais argumentais. Tiktai 
„Lietuvių  enciklopedijos“ XV  tome,  kur  pateikiama  iš  esmės  ta  pati Antano Salio 
paskaitų medžiaga, bibliografijoje jau nurodyta ir Petro Būtėno studija apie aukštaičių 
tarmės okuojančiosios pašnektės ribas. Tai padaryta enciklopedijos redaktorių pastan-
gomis. 
O Būtėnas  „Lietuvių  kalbos  konspekte“  Salio  atžvilgiu  elgiasi  sąžiningai  ir  ko-

rektiškai. Iš p. 145 esančio skyrelio „Tarmių žemėlapiai“ matyti, kad mokytojų pa-
geidavimu Detmoldo švietimo centras išspausdino sumažintą lietuvių kalbos tarmių 
žemėlapį, nepriklausomoje Lietuvoje sudarytą Salio pasinaudojant Kazimiero Būgos, 
Petro Būtėno, Petro Joniko ir kitų surinktais tarmių duomenimis. Jį turėti einant tar-
mių kursą Būtėnas būtinai rekomenduoja. 
Pirmą kartą informaciją apie šį savo „Lietuvių kalbos konspektą“ kalbininkas iš-

spausdino 15ajame „Žingsnių“ numeryje17 ir teigė, kad dėl nelengvų ano meto sąly-
gų jis išeina nebaigtas: trūksta dar kalbos istorijos dalies, šnekamosios ir rašomosios 
kalbos vaizdo, sudurtinių veiksmažodžių laikų vartojimo, stilistikos pagrindų ir kt.

13 Antanas Salys. Lietuvių kalbos tarmės. Su tarmių žemėlapiu. Tiubingenas, 1946; A. Salys. Lietuvių kalbos 
tarmės. Paskaitų konspektas. Kaunas, 1935. 
14 Petras Būtėnas. Aukštaičių tarmės okuojančiosios pašnektės sienos, Archivum Philologicum, t. 3, 1932, 
p. 168–193.
15 Petras Būtėnas. K. Jauniaus surastieji fonologijos dėsniai, Panevėžio mokytojų seminarijos Tautotyros ir 
senienų rinkimo draugijos metraštis, nr. 6. Panevėžys, 1924–1927, p. 4–13; P. Būtėnas. K. Jauniaus suras-
tieji fonologijos dėsniai, Lietuvos mokykla, 1930, nr. 7–8, p. 332–344.
16 Jurgis Gerullis. Litauische Dialektstudien. Leipzig, 1930, p. 1, 54, 65. 
17 P. Būtėnas. Lietuvių kalbos konspektinė programa, Žingsniai, 1948, spalis, nr. 15, p. 60.
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Vis dėlto net ir toks „Lietuvių kalbos konspektas“ buvo reikalingas ir mokytojams, 
ir kitiems kalbininkams. Tai matyti iš Petro Joniko laiško, rašyto 1949 m. kovo 29 d. 
iš Hanau pabėgėlių stovyklos: „Kažkur skaičiau, kad sveikas esi kokį (hektografuo ti
nį?) lietuvių kalbos dalyką išleidęs. Būtų miela jį turėti, jei galėtute jį man atsiųsti.“ 
Matyt, Būtėnas nusiuntė, nes 1949 m. rugsėjo 4 d. Joniko laiške skaitome: „Jau seniai 
iš Tamstos sulaukiau gražią dovaną – Paties lietuvių kalbos kurso knygą. Labai dėkui. 
Malonu pasidžiaugti, kai Sveikas ir tokiomis sąlygomis vis kruti dirbi.“
Taigi Vokietijos pabėgėlių stovyklose, gyvenant gana sudėtingomis sąlygomis, ne-

turint savo nepriklausomos Lietuvos metais parengtų darbų ir kitų būtiniausių šaltinių, 
galima sakyti, parengtas iš atminties ir bendro išsilavinimo, Petro Būtėno Konspektas 
buvo labai reikalingas leidinys. Regis, jis yra vienintelis tokiomis sąlygomis pasirodęs 
gimtosios  kalbos  vadovėlis,  kuriame  palyginti  sistemingai,  nuosekliai  ir moksliškai 
išdėstytas lietuvių kalbos kursas. 
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