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Tautos identiteto kertiniai 
akmenys:

1. Istorija, istorinė atmintis

2. Papročiai, tradicijos

3. Gimtoji kalba



Pasaulio kalbos

Iš viso apie 6 tūkst. kalbų
(David Crystal)

1. Kinų kalba

2. Anglų kalba

3. Ispanų kalba

...

...



10. Vokiečių kalba

...

...

...

125. Lietuvių kalba

Vieną milijoną ir daugiau 
vartotojų turi 319 kalbų

Pasaulio kalbos



Lietuvių kalbos tarmės



Lietuvių kalbos tarmių
unikalumas

1. Tarmių, šnektų – išskirtinai daug.

2. Tarmės tarpusavyje gana skirtingos.

3. Tarmės išlaikiusios daug archaiškų
lietuvių kalbos ypatybių.



Archaiški tarmių garsai

1. Pralietuviškas senasis *ā uteniškių
tarmėje.

2. Senųjų *tj, *dj junginių reliktai.

3. Pralietuviški senieji junginiai *an, *en

žemaičių tarmėje.



Archaiškos tarmių formos

1. Dviskaita aukštaičių ir žemaičių tarmėse.

2. Atematinės veiksmažodžių formos 
žemaičių tarmėje.

3. Keli vietininkai aukštaičių tarmėse.

4. Iš senų laikų paveldėtas siekinys 
anykštėnų ir kupiškėnų tarmėse.

5. Tarpiniai veiksmažodžių laikai žemaičių
tarmėje.



Išskirtinesni žemaičių žodžiai

krmė ‘galva’, plnymas ‘smilkinys’, 
putrlakė ‘veidas’, stibis ‘blauzda’, 
blzdinga ‘kregždė’, kusis ‘uodas’, plė
‘antis’, krpis ar kripis ‘rupūžė’, perkeltine 
reikšme ‘mažas vaikas, neūžauga’, mega
‘aruodas’, ldžinga ‘pačiūža’, nkis
‘užgaida’, kušti ‘krutėti, judėti’, kšinti
‘liesti, judinti’, liukšti ‘plepėti’, slikas
‘tingus’, apnt, apntais ‘vėl, iš naujo’



Išskirtinesni aukštaičių žodžiai

gmis ‘veidas’, ažvači ‘užpakalis’, 
paknė ‘šunvuotė’, vavas ‘lašas’, 
kltuva ‘galvijas’, skesė ‘sijonas’, 
rakštumnas ‘tankumynė’, kškis
‘niežas’, marti ‘alkti’, vaimtis ‘rodytis’, 
meĨmas ‘pablyškęs’, uvėrs ‘piktas, 
nedoras’, mizgs ‘painus’



Skirtingos reikšmės žemaičių
ir aukštaičių žodžiai

brkšti – žem. ‘temti’, aukšt. ‘aušti’

krikti – žem. ‘verkti’, aukšt. ‘rėkti, šaukti’

grbai – žem. ‘žarnos’, aukšt. ‘kaulai,

šonkauliai’

klis – žem. ‘akmuo’, aukšt. ‘šiaudų

ryšulys’

smags – žem. ‘sunkus’, aukšt. ‘linksmas’



Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai 
Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir 

interaktyvioji tarmės informacijos sklaida 
2007 – 2013 m.

1. Atlikta visų 735 punktų patikra Lietuvoje 
ir 15 punktų užsienyje.

2. Įrašyta apie 5 000 valandų kontrolinių
skaitmeninių garso įrašų.

3. Atlikta sociolingvistinių ir geolingvistinių
tarmių duomenų analizė.

4. Išleistas atlasas „XXI a. pradžios lietuvių
tarmės: geolingvistikos ir sociolingvistinis
tyrimas”, Vilnius, 2014.
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