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Pedagogo užrašai Ar mokykla galės puoselėti gimtąją kalbą?

Kalba – tautos dvasinė atrama. Joje esame su tais, kurie buvo labai seniai, tais, kurie 
yra čia ir, norisi tikėti, tais, kurie bus po mūsų. Kalba perduodamos emocijos, prisimi-
nimai, puoselėjamos tradicijos. Pacituosiu anykštėną Juozą Tumą-Vaižgantą: „Kalba – 
tai didžiausias tautos turtas. Jei kokia kalba graži ir turtinga, tai iš to gal pažinti, kad ją 
vartojančiai tautai Dievas nepagailėjo dvasiškų pajėgų. Mes, lietuviai, galime pasigirti 
savo kalbos dailumu ir turtingumu, tiktai nemokame jos branginti ir ginti“ (Raštai, t. 6, 

1995, p. 83). Ko gero, Vaižganto pasakyti žodžiai aktualūs ir šiandien. Mokykla visais 
laikais buvo ir yra vieta, kurioje puoselėjama kalba. Tai ne tik sunkus uždavinys, bet 
ir mokytojo misija. Ar tik lituanisto? Žinoma, ne. 

Lietuvių kalbos ugdymas visų dalykų pamokose svarbi tema kiekvienoje mokyk-
loje, bet ar mokytojai sulaukia pagalbos? Mãža jos, o ypač konkrečios dalykinės. Jau 
seniai mokyklose nėra leidinio, kuriame aiškiai ir konkrečiai būtų nurodyti bendrieji 
kalbos reikalavimai: kaip užsirašyti sąsiuvinio antraštę, kaip rašyti datą, kaip rašyti ir 
tarti, kirčiuoti dažniausiai vartojamus žodžius… Ko gero, ne vienas pasakys, kad me-
džiagos gausu internete, tereikia ją susirasti. Bet ar matematikas, fizikas, chemikas jos 
ieškos? Vargu. Manyčiau, kad reikėtų ir konkrečių metodinių patarimų, kaip skaityti 
negrožinį tekstą. Tada lengviau būtų ir matematikui, mokančiam spręsti žodinį užda-
vinį, ir istorikui, kviečiančiam skaityti dokumeñtą. O ir lituanistas nesijaustų vienišas 
puoselėdamas kalbą. Jam nelengva dabar, dar sunkiau gali būti ateityje, jei, kaip pla-
nuojama, 11–12 klasėse beliks tik 4 pamokos per savaitę. Neramu, kaip reikės suktis 
mokytojui. Ar kalbai dar liks laiko, kai literatūros kursas platus? Manau, kad po tokių 
permainų bus sunku, atsiras daug įtampos. 

Girdime nemažai klišių – lietuvių kalba seniausia, gražiausia, skambiausia… Mūsų 
mokiniai jas greit įsidėmi, tačiau jos jiems tuščios, nieko nesakančios. 

Jeigu apie gimtąją kalbą kalbėsime tik laikydami rankose trispalvę ir pasitiesę lininį 
rankšluostį, gali būti liūdna, nes mokiniai mūsų nesupras. Ką daryti, kad taip nenu-
tiktų? Turime pagaliau susitarti, ko ir kaip mokysime, kokių tikslų sieksime. Ginčai 
dėl ginčų nėra gerai.

Mūsų kalba nuolat kinta ir tai gerai, nes nesikeičia tik mirusios kalbos, o mūsų kalba 
gyva. Ko gero, norėdami aktualiai parodyti gimtosios kalbos grožį, turėtume labiau iš-
naudoti kultūrinio kraštovaizdžio galimybes. Kiekviename krašte yra žmonių, kurių gy-
venimo istorija, darbai lietuvybės labui gali būti puikus pavyzdys šiandienos mokiniui.

Anykščia turi kuo didžiuotis. Kalbamės apie Konstantiną Sirvydą – pirmojo žo-
dyno sudarytoją. Šeštokai skaitė, aiškinosi, ką reiškia Sirvydo pasiūlyti žodžiai, o tada 
bandė sukurti sakinius, vartodami jo žodžius. Kalbamės apie tai, kad ir išsilavinu-
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siems, kalbos jausmą turintiems specialistams ne iš karto pavyksta sukurti taiklų ir 
patogų žodį. Štai keli pavyzdžiai iš šeštokų mėginimų sekti Sirvydo pėdomis.

Nusipirkau naujas vaizdykles ir dabar galėsiu be problemų žiūrėti vaidinimus stebuklinėje.
Reikia gerbti protomeilę, nes tai svarbu.
Stebuklinėje buvo pasakojama apie vaikavedį, kuris paniręs į paniūrystę.
Berniuko didelė ir laki ženkladarė.

O aš džiaugiuosi, kad apibendrindami skyrių net keli mokiniai sakė, kad buvo įdo-
mu išgirsti apie Konstantiną Sirvydą, žmogų, kilusį iš Sirvydų nuo Dabùžių. Tada gal 
ir jo darbai neatrodys nereikšmingi, nereikalingi, neįdomūs praeities dalykai. Tiesa, 
kartodama su aštuntokais kursą, uždaviau klausimą, ar prisimena, kaip pirmasis lie-
tuvių kalbos žodynas susijęs su Anykščias – pamiršę… Gyvenantiems netoli Dabùžių 
bažnyčios užduotis – išsiaiškinti ir pristatyti klasėje. Gal taip bus lengviau atsiminti. 

Žodžiai gimsta ir šiandien. Štai mano anūkė pirmokė, matydama, kad mama ruošia 
lauknešėlį į ligoninę, girdi kalbas, kad negalima lankyti ligonių, ir klausia: „Mama, o 
tu pažįsti lauknešiūtę?“ 

Manau, jeigu pavyks parodyti, kad kalba aktuali, svarbi, ji šalia mūsų, o ne muzie-
jaus saugyklose, daug smagiau ir aiškiau atrodys ir rašyba, ir skyryba, ir kalbos dalių 
gramatiniai požymiai. Kai nueiname su mokiniais į bibliotèką ir apžiūrime 20 tomų 
„Lietuvių kalbos žodyną“ – įspūdinga. Kai parodau dėžutę su atmintuku, kuriame 
telpa visi tie tomai, – dar įspūdingiau. O ir mokiniai suvokia, kad kalbos dalykai gali 
būti pateikiami pritaikant šiuolaikines technologijas. 

Dirbu Anykšči Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje, todėl niekada nepra-
leidžiu progos kalbėti apie Baranauską – septynių talentų iškilų anykštėną. Jis kalbi-
ninkas, tyręs tarmes, kūręs ir siūlęs naujus žodžius. Mokiniai žavisi jo mazgybalsiu ar 
skersakampe, bet dar svarbiau, kad skaitome svarų ir talpų jo žodį, suguldytą dieno-
raštyje. Ir čia ne tik moralės kodeksas, bet ir gimtojo žodžio svoris: „Apie nieką nie-
kados blogai nekalbėti, o tai, ką turiu pasakyti, įsitikinti pirma tų žodžių nauda arba 
blogomis pasekmėmis nutylėjus“ (iš Antano Baranausko (1835–1902) jaunystės die-
noraščio). Yra apie ką kalbėtis, aiškintis žodžių prasmę, o ir pokalbis tampa paveikus.

Gali pasirodyti, kad tai nėra esminiai dalykai mokant kalbos, tačiau šiandienos jau-
nam žmogui, dažnai sunkiai atsiplėšiančiam nuo telefono ekrano, reikia leisti pačiam 
pajusti, kad kalbos istorija ir šiandiena susijusios. Ir dar – jei rasime būdų, kaip mokinį 
mokyti kalbos, kad jis pajustų, jog pats mokosi, bus gerai. To siekiu.
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