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Palangiškių šnekta
Juozas Pabrėža
Šiaulių universitetas

Vienas iš didžiausių lietuvių kalbos turtų yra jos tarmės. Pasaulyje ne tiek 
jau daug rasime tokių unikalių atvejų, kad toks mažas kraštas kaip Lietuva turėtų 
tiek daug įvairių, skirtingų ir šiandien pakankamai gyvų tarmių. Tarmės yra 
dabartinės mūsų kalbos šaknys ir apskritai mūsų tautos dvasios savastis. Kokia 
yra palangiškių šnekta? Ryškiausiai vienos ar kitos šnektos ypatumus atskleidžia 
garsai, vadinamosios fonetinės ypatybės. Taigi daugiausiai ir bus remiamasi jomis, 
tai yra pačių seniausių palangiškių, kuriems 70 ir dar daugiau metų ir kurie 
geriausiai yra išlaikę tradicinę vietinę tarmę, šnekta. Visi šiame straipsnyje pateikti 
pavyzdžiai yra paimti iš rišlių tekstų, kurie autoriaus ir studenčių lituanisčių 
M. Jurgutytės ir O. Butkevičiūtės buvo įrašyti 2011 m. liepos mėnesį „Versmės“ 
leidyklos kompleksinės ekspedicijos Palangojê metu.

Pagal 1964 m. pateiktą ir patikslintą A. Girdenio ir Z. Zinkevičiaus lietuvių 
kalbos tarmių klasifikaciją Palangâ ir jos apylinkės priklauso šiaurės žemaičių, 
vadinamųjų „dounininkų“, tarmei.1 O šios tarmės pagrindinė skiriamoji ypatybė 
nuo pietų ir vakarų žemaičių yra dvibalsių uo, ie tarimas. Šiaurės žemaičiai tuos 
dvibalsius verčia bendrinei kalbai nebūdingais garsais, t. y. juos taria kaip Ou, Ëi. 
Aprašomoji palangiškių šnekta tą patvirtina, pvz.: dOuna „duona“, Ouðvis „uošvis“, 
sesOu „sesuo“, krOupa, „kruopai“, jOudË „juodi“, dOuk „duok“, dainOutË „dainuoti“, lËipa 
„liepa“, vËita „vieta“, kËims „kiemas“, vËina „viena“, tËi „tie“, kËits „kietas“, tËik „tiek“, 
þvËigË „žviegė“, pËimOu „piemuo“.

Išimčių labai nedaug. Dvibalsis ie išlaikomas skoliniuose (pvz.: miests „mies-
tas“, sviets „pasaulis“, biesOs „velnias“, susiets „kaimynas“), priesagoje -ien (pvz.: nOrk-
ienË „Norkienė“, milaðienË „Milašienė“, OuðvienË „uošvienė“, aviena „aviena“, blakstiens 
„blakstiena“), kai kuriuose kituose žodžiuose (pvz.: avietË „avietė“, nieks „niekas“, 
DieÛs „Dievas“, LietOva „Lietuva“). Vietoj dvibalsių uo, ie kai kuriuose prielinksniuo
se ir priešdėliuose gali pasitaikyti vienbalsiai u,, i, (dažnai jie sutrumpėja), pvz.: 
nu\stuoga „nuo stogo“, nu\kËima „nuo kiemo“, nu,spruoga „nuosproga“, pri\tieva „prie 
tėvo“, pri\trObuos „prie trobos“, pri,ðgËma „priešgina“.

Palangiškiai ilguosius balsius o, ė kamiene ir kirčiuotoje galūnėje dvibalsina, 
pvz.: bruolis „brolis“, truoba „troba“, kuoðË „košė“, nuori „nori“, tuoks „toks“, galvuos 
„galvos“, baisuos „baisios“, tieÛs „tėvas“, bieg „bėga“, siediek „sėdėk“, pelie „pelė“, þuo-
lies „žolės“. Nekirčiuotoje galūnėje vietoj o, ė tariami trumpieji balsiai a, Ë, pvz.: 
vi,ra „vyro“, iðmaiða „išmaišo“, prabiega „prabėgo“, ju,ras „jūros“, kuopas „kopos“, karvË 
„karvė“, pe,lËs „pelės“, gerbË „gerbė“, 
prakeikË „prakeikė“.

Palangõs šnektoje, kaip ir nema
žoje vakarinėje žemaičių dalyje, gana 
dažnai ir dėsningai yra platinami trum  
pieji balsiai u, i ir tariami kaip O, Ë gar-
sai, pvz.: drOska „druska“, pOtra „putra“, 
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1 Girdenis A. Kalbotyros darbai, Vilnius, 2000, t. 1, 
p. 44–55.
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dO „du“, rOge, „rugiai“, rOgu, „rugių“, rOgus „rugius“, skObO „skubu“, skOb „skuba“, bO.va 
„buvo“, þO.dË „žudė“, mËðks „miškas“, kËtË „kiti“, dvË „dvi“, plËkË „pliki“, lËna, „linai“, 
rËðO „rišu“, rËð „riša“, mË.rË „mirė“, augË.na „augino“, palË.ka „paliko“.

Trumpieji balsiai u, i platinami ir dvigarsiuose ur, ul, ir, il, ui, pvz.: kOrmis „kur-
mis“, kOrme, „kurmių“, kOr „kur“, tOrts „turtas“, gOlbËs „gulbės“, bOlbu „bulvių“, gOltË  
„gulti“, pËrðli,s „piršlys“, pËrðle, „piršliai“, pËrðtu „pirštų“, dËrba „dirbo“, mËltu „miltų“, 
pËltË „pilti“, ðËltË „šilti“, zOikis „zuikis“, klOika „kluika“.

Paprastai nepaplatėja ir išlieka siauri tokie galūnių balsiai u, i, kurie kilę iš 
senovinių ilgųjų *u,, *i,2, pvz.: maþus „mažus“, pËitus „pietus“, þuodis „žodis“, dgs. gal. 
naktis „naktis“, akis „akis“.

Dvigarsius am, an, em, en palangiškiai, kaip ir dauguma žemaičių, išverčia 
Om, On, Ëm, Ën, t. y. susiaurina pirmąjį dėmenį, pvz.: Omþus „amžius“, kOmbari,s 
„kambarys“, sOmdË „samdė“, skOmb „skamba“, palONga „Palanga“, valOnda „valan-
da“, OntrOs „antras“, kOnd „kanda“, pËmpË „pempė“, lËmpa „lempa“, tËmpË „tempė“, 
ðvËnta „šventa“, pËNkË „penki“, mËNkË „menkė“, lËNgve „lengvai“. Sveiki am, an, em, en 
išlaikomi: 1) antrinės kilmės dvigarsiuose, kurie susidaro išnykus balsiui (pvz.: 
geram „geram“, tievams „tėvams“, tamsta – iš senesnio „tamista“ arba „tavo mylis-
ta“); 2) intarpiniuose veiksmažodžiuose (pvz.: gend „genda“, brend „brenda“, nustemb 
„nustemba“; 3) bendratyse ir iš jų padarytose formose (pvz.: gi.ventË „gyventi“, 
gi.vens „gyvens“, sentË „senti“, nepaseNk „nepasenk“, semtË „semti“, pasems „pasems“).

Vietoj bendrinės kalbos nosinių balsių ą, ę dažniausiai tariami dvibalsiai Ou, Ëi,3 
pvz.: kOusnis „kąsnis“, þOusu, „žąsų“, sergOus „sergąs“, ðvËistË „švęsti“, sprËistË „spręsti“.

Dvibalsius ai, ei palangiškiai nuosekliai verčia ilgaisiais balsiais a,, e, tik galūnėse, 
pvz.: mËðka, „miškai“, meta, „metai“, laika, „laikai“, tËkra, „tikrai“, maþa, „mažai“, karta,s 
„kartais“, giere, „gėrei“, mate, „matei“, mami,te, „mamytei“. Po minkštojo priebalsio 
dvibalsis ai supriešakėja ir tariamas ilgasis balsis e,, pvz.: þveje, „žvejai“, bruole, „bro-
liai“, su\dalge,s „su dalgiais“, skane, „skaniai“, graþe, „gražiai“. Žodžio šaknyse vien-
balsinama tik kai kuriuose žodžiuose, pvz.: va,ks „vaikas“, ka,p „kaip“, ta,p „taip“, 
re,k „reikia“, rekala, „reikalai“, e,tË „eiti“.

Iš visų priebalsių žemaičiai ypač skiriasi afrikatų č, dž vartojimu. Vietoj 
šių garsų tam tikrose žodžių formose yra tariami priebalsiai t, d. Tačiau ir patys 
žemaičiai pagal afrikatų tarimą skyla bent į kelis plotus. Palanga priklauso 
vadinamajam „pajūrio žemaičių“ plotui, kur nebeišlaikomas žemaitiškas afrikatų 
dėsnis, t. y. paradigmoje č, dž ir t, d kaita visai panaikinta ir linksniuojant visose 
formose tariami tik t, d garsai.4 Taigi čia linksniuojama:

2 Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos dialektologija, Vilnius, 
1994, p. 92.

3 Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija, sud. R. Bacevi čiū
tė, A. Ivanauskienė, A. Leskauskaitė, E. Trum  
pa, Vilnius, 2004, p. 256.

4 Barauskaitė J., Čepaitienė G., Mikulėnienė D., 
Pabrėža J., Petkevičienė R. Lietuvių kalba I, Vil-
nius, 1995, p. 235.
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Vienaskaita

V. þalti,s „žaltys“ þuodis „žodis“
K. þaltË „žalčio“ þuodË „žodžio“
N. þaltOu „žalčiui“ þuodOu „žodžiui“
G. þalti „žaltį“ þuodi „žodį“
Įn. þaltO „žalčiu“ þuodO „žodžiu“
Vt. þaltie „žaltyje“ þuodie „žodyje“

Daugiskaita

V. þalte, „žalčiai“ þuode, „žodžiai“
K. þaltu, „žalčių“ þuodu „žodžių“
N. þaltems „žalčiams“ þuodems „žodžiams“
G. þaltus „žalčius“ þuodus „žodžius“
Įn. þalte,s „žalčiais“ þuode,s „žodžiais“
Vt. þaltu,s „žalčiuose“ þuodu,s „žodžiuose“

Afrikatos č, dž paprastai išlaikomos tik tuose žodžiuose, kuriuos kaitant 
nėra formų su t, d (pvz.: sO.kèOs „sukčius“, barzduoèOs „barzdočius“, dþauksmOs 
„džiaugsmas“), skoliniuose (pvz.: baþni,èË „bažnyčia“, pe,èos „krosnis“, karčema 
„smuklė“), garsažodžiuose ar iš jų kilusiose formose (pvz.: èËrkðtË  „čirkšti“, èaudietË  
„čiaudėti“, dþiNkt „džingt“).

Ryški aprašomosios šnektos ypatybė yra galūnių redukcija, t. y. garsų 
nykimas arba jų kiekybinis ar kokybinis susilpnėjimas.5 Jeigu galūnė yra bu-
vusi trumpa ir niekada negali turėti kirčio, balsis visai išmetamas, pvz.: verd 
„verda“, ger „geria“, ru,p „rūpi“, sied „sėdi“, kaims „kaimas“, vi,rs „vyras“, balts „bal-
tas“, kËts „kitas“. Net priebalsis j prieš trumpą galūnės balsį a yra nebetariamas, 
pvz.: kraus „kraujas“, naus „naujas“, vies „vėjas“, ðuokies „šokėjas“, nakvuo „nakvoja“, 
ustuo „užstoja“, dainOu „dainuoja“, varinie „varinėja“. Trumpieji balsiai išlieka, jeigu 
galūnė turi ar bent iš principo gali turėti kirtį, pvz.: dËina „diena“, pËktË „pikti“, 
gerus „gerus“, sËina „siena“, akËs „akis“, klietËs „klėtis“, plauki „plauki“, stuovi „stovi“. 
Trumpasis balsis a neišmetamas iš sunkiai ištariamų priebalsių samplaikų, tik 
vietoj a tokiu atveju dažniausiai tariamas trumpasis O, pvz.: balsOs „balsas“, kaklOs 
„kaklas“, ma,þOs „mažas“, ba,sOs „basas“.

Nekirčiuoti ilgieji galūnės balsiai trumpinami nevienodai: tokie sutrumpėję 
balsiai gali būti ištariami su aiškesniu garsu, t. y. jie dar sudaro skiemenį (pvz.: 
þaidË „žaidė“, buoba „bobą“, va,gis „vagys“, saulË „saulė“, kra,pu „krapų“, þalti „žaltį“, 
dËrba „dirbo“), tačiau gana dažnai trumpinimas toks ryškus, kad galūnės balsiai 
visai nebegirdimi arba girdimas tik nežymus jo atspalvis, nebesudarantis atskiro 
skiemens (pvz.: sa,k „sako“, i\tOrg „į turgų“, i\kaim(a) „į kaimą“, me,t(u) „metų“, su,r(i) 
„sūrį“, ðaud(Ë) „šaudė“, darb(a) „darbą“).

Pagal kirčiavimą palangiškiai priklauso tam plotui, kuriame turimas visuoti-
nis kirčio atitraukimo dėsnis, t. y. kirtį atitraukia nuo trumpos ir ilgos tvirtagalės 
galūnės į bet kokio ilgumo pirmąjį žodžio skiemenį, palikdami jo dalį ir kituose 
skiemenyse. Todėl nemažai žodžių turi po du ar net tris kirčius, pvz.: tvarka „tvar-
ka“, gi,va „gyva“, jaunË „jauni“, metus „metus“, panas „panas“, kËtus „kitus“, pamesta 
„pamesta“, aðtOune „aštuoni“, verðelus 
„veršelius“, þveji,s „žvejas“, lËgu, „ligų“, 
tieva, „tėvai“, skane, „skaniai“, galvuos 

5 Girdenis A., Pabrėža J. Žemaičių rašyba, Vilnius–
Šiauliai, 1998, p. 17–18.
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„galvos“, atlaida, „atlaidai“, viedara, „vėdarai“, pamaldu, „pamaldų“, Obagu, „ubagų“, 
vakara,s „vakarais“, paprasta,s „paprastais“. Kirtis atitraukiamas ne tik nuo pirminės, 
bet ir nuo antrinės galūnės, t. y. nuo galinio kamieno skiemens, pvz.: pijuoks „pi-
jokas“, bandits „banditas“, maþuo „mažoje“, atrOnd „atranda“, nebier „nebėra“. Dažnai 
kirtis gali būti atitraukiamas net į prielinksnius bei neiginius, pvz.: sO\sËlkË „su sil-
ke“, sO\arkle,s „su arkliais“, ið\palONguos „iš Palangos“, pri\tievu, „prie tėvų“, prið\ka-
liedas „prieš Kalėdas“, Ont\vËrðaus „ant viršaus“, ne\kuokËi „ne kokie“, ne\dO „ne du“.

Labai ryškios yra palangiškių priegaidės. Kaip ir daugumos šiaurinių 
žemaičių, išskirtinė yra laužtinė priegaidė, žymima ̂ . Garsai su šia priegaide taria  
mi tvirtai, ryškiai, t. y. balsas staigiai pakilęs su savotišku sprogimu nutrūksta ir 
toliau baigiamas tarti tas pats susilpnėjęs, žemesnis garsas. Taigi balso lūžis garsą 
dalija tarsi į dvi dalis. Dažniausiai laužtinė priegaidė būna vietoj bendrinės kalbos 
tvirtapradės, pvz.: kalns „kalnas“, darps „darbas“, kËits „kietas“, ðlOuta „šluota“, ðuoktË  
„šokti“, biek „bėk“, kËik „kiek“, keik „keikia“. Tvirtagalės priegaidės balso spūdis dvi-
garsiuose koncentruojamas ne ant antrojo, o ant pirmojo garso, pvz.: lauks „laukas“, 
skaud „skauda“, žþemaitis „žemaitis“, laika „laiko“, mOils „muilas“, mËrtË „mirti“, pËlvs 
„pilvas“, ðvarks „švarkas“, velk „velka“, ðaltis „šaltis“.

Be aprašytųjų fonetinių pakitimų, palangiškių šnektoje yra savitų žemaitiškų 
morfologijos bei sintaksės ypatybių. Labai gyva įvairių kalbos dalių dviskai-
ta6, pvz.: ve,dO iðËjuoÛ rËiðutu, parsËne,ðtË „mudu išėjome riešutų parsinešti“; jO.dvË 
padari,kËtau Ë\kaðtavuokËtau „judvi padarykite ir ragaukite“; gavau dO litO „gavau 
du litus“. Išlaikytos kai kurių veiksmažodžių atematinės formos, pvz.: mËiktO 
„miegu“, lËikt „lieka“, e,t „eina“, pare,t „pareina“, skaust „skauda“. Gyvai vartojami 
saviti tarpiniai veiksmažodžių laikai (t. y. formos tarp eigos ir įvykio veikslo) su 
pastiprinamaisiais žodžiais „þemEn, ðalin“, „lauk“, kurie reiškia veiksmo artėjimą 
prie neišvengiamos pabaigos, pvz.: tievs jau\sluopst þemËn „tėvas jau slopsta, t. y. 
silpsta, miršta“; Ons nu\mO.nËs bieg ðalËn „jis nuo manęs bėga, t. y. baigia pabėgti“; 
tus\þaltus re,k ðaudi,tË lauk „tuos žalčius reikia šaudyti, t. y. būtinai nušauti“; muðkËt 
lauk tus\seima basekus „muškit, t. y. būtinai išvykit tuos Seimo nevykėlius“.

Aptartosios kalbinės ypatybės rodo, kad senųjų palangiškių šnekta šiandien 
yra pakankamai stipri, gyva ir ryški vakarinės šiaurės žemaičių tarmės atstovė.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Palanga“ (vyr. redaktorius ir sudarytojas Stanislovas Balčiūnas).

Straipsnio kalbos redaktorius Albinas Masaitis, korektorë Rasa Kaðëtienë, 
anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas Knabikas.

Straipsnis vertintas ne mažiau kaip dviejų mokslininkų ekspertų.

Straipsnio priedai skelbiami atskirai tam skirtuose leidinio skyriuose:
1. Straipsnio santraukos lietuviø ir anglø kalbomis.
2. Þinios apie autoriø.

6 Zinkevičius Z. Lietuvių tarmių kilmė, Vilnius, 2006, 
p. 246.
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