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Tačiau, laimei, mums dar lieka klasifikavimo ir diagramų nuotykis, metodologinis gundymas...
Claudio Magris, Dunojus, 1986

1. Įvadas

Formaliai trejus metus (nuo 2010 iki 2013 m. rugpjūčio) vykęs projektas iš tiesų prasidėjo gerokai
anksčiau – stebėjimais ir nuostabomis, vėliau – pirmaisiais bandymais formuluoti tyrimo klausimus,
apimančius priežasčių ir pasekmių paieškas, dar vėliau – darbą prie paraiškos LMT, reikalaujančios
sutalpinti dar nepažintą tikrovę į laiko ir metodo rėmus. Laimei, išankstinis paraiškos darbo planas,
tapęs ir atspirties tašku, ir riboženkliu, galimybės tikslinti tyrimo prielaidas, atlikti reikalingų
papildomų tyrimų neribojo. Kad pirmą kartą lietuvių kalbotyroje būtų atlikti projekte numatyti
tyrimai, per trejus projekto vykdymo metus teko įdėti nemažai parengiamojo metodinio ir empirinio
darbo.

Pagrindinis projekto tikslas buvo gauti lyginamųjų duomenų apie lietuvių kalbos standartizavimą ir
kalbos atmainų prestižą per paskutinius 5 deš., kurie leistų įvertinti lietuvių kalbos ir kalbėtojų
tapatybės kaitą, standartizavimo ideologijos prigimtį ir vaidmenį Lietuvos kalbinėje
bendruomenėje.

Kelti šie tiriamieji klausimai:
 Kokia socialinė vertė šiandien priskiriama bendrinei kalbai (bk) ir kitoms (geografinėms,

socialinėms) lietuvių kalbos atmainoms? Kokią metodinę ir teorinę reikšmę turi sąmoningų
ir nesąmoningų nuostatų matavimai?

 Kaip kito viešosios kalbos vartosena, kai TV ir radijuje ideologizuotus tekstus ėmė keisti
necenzūruojamas kalbėjimas, atspindintis ir formuojantis viešųjų asmenų ir jų auditorijos
tapatybes? Kokį vaidmenį kuriant ir skleidžiant kalbos ideologijas ir standartus vaidina
žiniasklaida?

 Kokia savimone rėmėsi kalbos standartizavimas moderniai tautai kuriantis etnolingvistiniu
pagrindu, kaip jis transformavosi sovietmečiu ir koks įsitvirtino dabartinėje Lietuvoje?

Su deskriptyviaisiais ir teoriniais tikslais sietas taikomasis tikslas suteikti empirinių ir teorinių
duomenų kalbos politikos plėtrai, parengti mokslinį pagrindą viešosioms diskusijoms apie kalbos
norminimą Lietuvoje. Galiausiai, projektu siekta skleisti informaciją apie lietuvių kalbos
standartizavimo ir kaitos procesus Lietuvos ir tarptautinei mokslininkų bendruomenei ir populiarinti
tyrimo rezultatus platesniam adresatui.

Kaip planuota, projektą sudarė trys stambios dalys:

(1) šiuolaikinių moksleivių normos idealų ir požiūrio į lietuvių kalbos įvairovę tyrimas,

(2) sakytinės žiniasklaidos ir viešosios kalbos normų TV ir radijuje raidos tyrimas,

(3) lietuvių kalbos ideologijų raidos, normos autoritetų ir institucijų istorijos tyrimas.
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Pirmųjų dviejų dalių tyrimai projekte buvo vykdomi kaip neformalaus 12 Europos šalių
sociolingvistų bendradarbiavimo tinklo SLICE (Standard Language Ideology in Contemporary
Europe) dalis (iniciatorius ir koordinatorius – Kopenhagos universiteto Sociolingvistikos tyrimų
kompetencijos centro LANCHART prof. Tore Kristiansenas (žr.
http://dgcss.hum.ku.dk/exploratoryworkshops/), todėl projekto tyrėjai turėjo puikias galimybes
konsultuotis, susipažinti su kolegų tyrimais ir viešinti lietuviškus rezultatus tarptautinei mokslininkų
bendruomenei.

Darbai buvo vykdomi keliais paraiškoje numatytais etapais:

I etapas. 2010 rugsėjis – gruodis. Parengiamieji metodiniai darbai. Pranešimas spaudai, diskusinis
seminaras su kviestiniais pranešėjais.
II etapas. 2011 sausis – gruodis. Tyrimo empirinės medžiagos kaupimas ir rengimas tyrimui,
bandomieji tyrimai, pirminė analizė, projekto interneto svetainės kūrimas.
III etapas. 2012 sausis – gruodis. Eksperimentų atlikimas, tyrimų duomenų analizė, publikacijų
rengimas, projekto rezultatų sklaida.
IV etapas. 2013 sausis – rugpjūtis. Pirmojo kolektyvinės monografijos varianto rengimas,
pranešimas spaudai, baigiamasis seminaras, rezultatų viešinimas žiniasklaidoje ir projekto interneto
svetainėje.

Projektas viešintas mokslinėje spaudoje, svetainėje sociolingvistika.lt ir žiniasklaidoje (parengti ir
per BNS išplatinti du pranešimai spaudai (2010 m. ir 2013 m.). Taip pat suorganizuotas viešas
pokalbis su išoriniais ekspertais (2010 m.), pokalbio medžiagos pagrindu parengta publikacija,
suorganizuotas baigiamasis projekto seminaras. Iš viso parengta 18 mokslinių straipsnių, 15
populiarių publikacijų (straipsnių ar interviu spaudoje, radijuje ir TV), rekomendacijos švietimo ir
kalbos politikos formuotojams (išsiųsta VLKK, Švietimo ir mokslo ministerijai ir Ugdymo plėtotės
centrui; taip pat skelbiama svetainėje sociolingvistika.lt), perskaityti 25 moksliniai pranešimai
konferencijose ir seminaruose ir parengtas pirminis kolektyvinės monografijos variantas (žr. 8 sk.
projekto sklaida).

Toliau apžvelgiama atskirai kiekvienos tyrimo dalies teorinės prielaidos, tiriamieji klausimai ir
metodai ir svarbiausi rezultatai (2–4 sk.). Rezultatus apibendrinančios išvados pateikiamos 5
skyriuje. Po literatūros sąrašo pateikiamas visų projekto metu parengtų publikacijų ir perskaitytų
pranešimų sąrašas.

2. Šiuolaikinių moksleivių normos idealų ir požiūrio į lietuvių kalbos įvairovę tyrimas

2.1. Teorinės prielaidos

Pagrindinis šios projekto dalies tyrimų klausimas buvo socialinio prestižo formuojamų normų
kitimas, lietuvių kalbos atmainų vertės pokyčiai ir hierarchijos. Naujausioje literatūroje kalbant apie
tos pačios kalbos skirtingas atmainas ir jų kaitą vėlyvosios modernybės visuomenėse
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prognozuojami ir tikrinami du galimi scenarijai: (1) standartizacijos ir (2) destandartizacijos.
Pirmasis reikštų variantiškumo mažėjimą, visų atmainų vienodėjimą ir artėjimą prie vieno
konservatyvaus standarto. Antrasis būtų priešingas procesas, kai ta bk, kuri iki šiol buvo laikoma
„geriausia“, praranda savo pozicijas ir vertę. Pirmuoju atveju išsipildytų visų preskriptyvistų
svajonė turėti etnolingvistiniu pagrindu apibrėžiamą vienalytę kalbos bendruomenę, kur visi drauge
siekia vieno reglamentuoto normos centro ir jam paklūsta. Kiek matyti iš iki šiol standartizuotose
Europos kalbų bendruomenėse atliktų tyrimų, pirmasis scenarijus nepasitvirtina, šnekos
bendruomenės ir toliau formuoja savo normos centrus. Dar daugiau, poreikis išreikšti vietos
tapatybę nesilpnėja, stiprėja individualizmas, nenoras taikytis prie institucinių autoritetų normų
(plg. Kristiansen, Coupland 2011).

Antrasis scenarijus hipotetiškai dar skaidomas kaip dviejų krypčių standartizuotos kalbos statuso
menkėjimas: (2.1) gali vykti destandartizacija ir ilgainiui nebelikti „vienos geriausios“ kalbos
idėjos, o rastis kelios vienodai geromis laikomos kalbos atmainos, pvz., greta bk, kaip
konkuruojantis normos traukos centras gali iškilti regioninės tarmės; arba (2.2) demotizacija, kai
„vienos geros kalbos“ ideologija išlieka, tačiau jos turinys pakeičiamas, t. y. geriausi kalba tampa ne
(vien) kodifikuotos bk bruožai, o (ir) kokios nors kitos, iki šiol nevertintos (populiarios, paprastų
žmonių) netarminės kalbos. Būtent pastarąjį (2.2) standartiškėjimo procesą, kai tikima, kad
egzistuoja geriausia kalba ir kai kurie iki šiol žemos indeksinės vertės bruožai įgauna aukštą vertę ir
tampa asocijuojami su ta geriausia kalba, tyrimai rodo šiandien vykstant ne vienoje Europos kalbos
bendruomenėje (daugiau apie bendrinės kalbos kaitos scenarijus žr. Auer, Spiekermann 2011;
Coupland, Kristiansen 2011; Stoeckle, Svenstrup 2011: 87).

Mūsų tyrime buvo žiūrima, kaip persiformuoja kalbinių resursų vertybinės hierarchijos tarp
pagrindinių lietuvių kalbos atmainų – bendrinės kalbos, sostinės Vilniaus kalbos ir regioninių
tarmių. Visi šie natūralūs kalbinės tapatybės kaitos procesai analizuoti oficialiosios lietuvių kalbos
politikos kontekste. Iš dalies todėl, kad konservatyvios ideologijos stagnacija ir priešinimasis
vertybių ir kalbos raidos procesams leidžia geriau iliustruoti ir argumentuoti vykstantį pokytį, o iš
dalies tam, kad dar ir dar kartą būtų parodyta, jog kalbos raidą, bent jau demokratinėmis sąlygomis,
lemia socialiniai dėsniai, o ne specialių institucijų kuriamos taisyklės ar įstatymai.

Nors žiūrint iš kalbos mokslo pozicijų visos kalbos yra lygios ir atitinka jomis kalbančių žmonių
poreikius, sociolingvistinė realybė atskleidžia kitokius santykius, tokius, kai kalbos reiškiniai ar
kalbiniai resursai ranguojami pagal skirtingas reikšmes ir vertes priklausomai nuo konkrečių
socialinių sąlygų. Skirtingi kalbėjimo būdai kalbos vartotojų yra įvardijami duodant pavadinimą, jie
apibūdinami, jie vertinami. Tai tam tikra ideologinė praktika, kuri remiasi bendruomenės
sociolingvistine vaizduote (Johnson and Milani 2010: 4). Kalbos nuostatų tyrimais kaip tik ir
siekiama atskleisti reikšmines sąsajas tarp įsivaizduojamų kalbos bruožų, žanrų, stilių, atmainų ir jų
vartotojų kultūrinės tapatybės, parodyti, kaip kalbos variantiškumą ir kaitą lemia ideologiškai
konstruojami kultūrinių erdvių vaizdiniai (plg. Kristiansen 2010: 528).

Globalizacijos sociolingvistikos darbuose, tiriančiuose kalbos funkcionavimo pokyčius pasikeitus
visuomenių funcionavimo sąlygoms, pereinant iš „konstruktyvaus“ nacionalinės valstybės kūrimo
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laikotarpio į „dekonstruktyvų“ globalizacijos amžių į kalbą žiūrima ne tiek kaip į duotą ontologinę
sistemą, atkuriamą vartosenoje, kiek kaip į pačios vartosenos produktą, nuolat kintantį ir kaskart
kuriamą iš naujo dėl besikeičiančios kultūrinės ar socialinės tapatybės raiškos. Daromas skirtumas
tarp terminų „kalbos bendruomenė“ (angl. language community) ir „šnekos bendruomenė“ (angl.
speech community) (Silverstein 1996). Pirmuoju apibūdinamas statiškos ir vienijamos abstraktaus
etnolingvistinio normos idealo bendruomenės konceptas, o antruoju – bendruomenės narių
mobilumas ir sąveikavimas konkrečiuose diskursuose realiu laiku ir realioje erdvėje, per kurį
formuojamos implicitiškos, nerašytos kalbėjimo normos.

Etnolingvistiškai save apibrėžiančių nacionalinių valstybių standartizavimo ideologija
neišvengiamai sukūrė kalbos atmainų ar registrų hierarchiją, į kurios aukščiausią poziciją buvo
užkelta bk ir atitinkamai aukščiausią vertę įgavo su ja asocijuojami fonetiniai, gramatiniai, leksiniai
bruožai. Kalbos bendruomenėje galiojanti geriausios kalbos norma tarnauja kuriant aukšto statuso
vaidmenį. Remdamiesi tam tikromis dėsningai pasikartojančiomis indeksiškomis kalbos variantų
reikšmėmis (angl. indexical meanings) kalbėtojai priskiria tam tikrus kalbos registrus
„aukštesniems“ ar „žemesniems“ ir pasitelkia juos kurti atitinkamoms socialinėms kategorijoms.
Šnekos bendruomenėse reikšmės priskyrimo procesus reguliuoja autoriteto, kontrolės ir vertinimo,
pritapimo ir atribojimo dėsniai (žr. Blommaert 2010: 38). Be ideologiškai ir instituciškai
palaikomos bk ir (įsivaizduojamų) jos normų ir kalbėtojų kaip normos centro, globalizacijos
veikiamose šnekos bendruomenėse esama ir kitų, neinstitucionalizuotų, normos centrų. Taip pat
svarbu pabrėžti, kad kalbos atmainas reprezentuojančių bruožų sąsajos su tam tikromis
vertybinėmis sistemomis stabilumą išlaiko tik kurį laiką. Tuo metu tokia kalba yra simbolinis
kapitalas, siekiamybė simbolinėje rinkoje. Tačiau pačią rinką kuria ir keičia mikrosociologiniai
veiksniai, todėl kalbos bruožų kompleksai, būdami atviros perorganizavimui kultūrinės sistemos,
gali būti keičiami ir perkuriami. Kitaip tariant, kokios nors kultūriškai atpažįstamos kalbos atmainos
ar vadinamojo registro (tam tikros socialinės grupės kalbos) bruožai gali būti keičiami naujais,
priskiriant pastariesiems tą pačią siekiamą socialinę vertę. Sinchroniškai žiūrint, šitaip vienu metu
gali rastis keli konkuruojantys normatyvumo modeliai (plg. Agha 2007: 167); šnekos bendruomenė
normos atžvilgiu būna policentriška, nereguliuojama vienu galios instrumentu (žr. Blommaert 2010:
39, 61–62).

Taigi kalbos vartotojų kalbinę elgseną lemia ne vien minėtas valstybės reglamentuojamų normų
centras. Čia reikia atkreipti dėmesį, kad kalbos vartotojų, kaip kalbos bendruomenės narių, atvirai
deklaruojamos nuostatos paprastai būna veikiamos standartizavimo ideologijos nustatyto
homogeniškumo, likusias normas laikančio nukrypstančiomis ir nefunkcionaliomis, ir jį palaiko.
Tačiau pačios kalbos vartosenos faktai iš esmės prieštarauja vienos normos vienai kalbai, vienos
kalbos vienoje vietoje ideologijai. Taip yra todėl, kad realią kalbinę elgseną ir kalbos kitimą, kaip
manoma, valdo ne atvirosios (sąmoningos), o paslėptosios (pasąmoningos) kalbėtojų nuostatos
(Kristiansen 2009, 2011). Vartosenoje yra perimami ir išlieka arba plinta tie kalbos bruožai, kurie
turi tam tikrą vienu ar kitu atveju siekiamą socialinę vertę. Tyrėjams šią vertę išryškina ir leidžia
paaiškinti, kurlink kalba kinta, būtent paslėptųjų nuostatų eksperimentai. Taigi jeigu žmonės
sutartinai teigia, kad lietuvių kalbos tarmės yra didžiulė išlaikytina vertybė ir kad sava tarmė jiems
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patinka labiau už bk, tarmių raidai tai dar nėra pakankamas garantas. Kalbos kitimą valdo
pasąmoningos nuostatos.

Lietuvių kalbos politika bk laiko kertine lietuvių kalbos atmaina ir neįsivaizduoja jos
funkcionavimo be nuolatinio gramatinių ir fonetinių formų kodifikavimo ir vartosenos kontrolės. Be
bk, iš kitų kalbos atmainų savotiško valstybės dėmesio susilaukia tarmės. Palyginti su sovietmečiu,
oficialusis ideologinis klimatas tarmėms yra tapęs gerokai palankesnis, nebėra sovietinės nuostatos,
kad tarmės „esančios kliūtis žmonėms bendrauti, menko išsilavinimo požymis, feodalizmo liekana“
(Jonaitytė 1969, Girdenis 1981). Vis dėlto palyginti su dėmesiu bk statusui ir normų įtvirtinimui
vartosenoje matyti, kad tarmės pirmiausia vertinamos kaip mokslinių tyrimų objektas ir
specialiomis priemonėmis puoselėtina nykstančios etninės kultūros dalis. Pavyzdžiui, Valstybinės
kalbos politikos 2009–2013 m. gairių projekte pabrėžiama, kad bk kalba atlieka visuomenę
vienijantį vaidmenį ir turi būti „toliau puoselėjama sutelktomis valstybės ir visuomenės
pastangomis“, o štai tarmės, „lietuvių kalbos ir kultūros turtas“, yra svarbios bendruomenėms, todėl
yra „saugotinos ir palaikytinos“ (Kalbos politikos gairės 2009–2013).

Didinti tarmės funkcionalumą ir mobilumą paskutiniais dešimtmečiais labiau mėgina regioniniai
judėjimai. Regioninį patriotizmą taip pat stengiamasi panaudoti vidaus politiniuose procesuose kaip
bendruomenės politinės mobilizacijos instrumentą (plg. Kalnius 2007a: 101).Vis dėlto Lietuvoje
regioninis judėjimas nėra įgavęs tokių kraštutinių politinių formų, kokios stebimos daugelyje
Vakarų ir Rytų Europos šalių, ir nepasiekia regioninių bendruomenių ar Lietuvos valstybės
kasdieninio gyvenimo lygmens (daugiau žr. Kalnius 2007a, 2007b). Jis egzistuoja su valstybės
pritarimu ir įteisintas įstatymais ir veikiau panėšėja į sovietmečio vietos iniciatyvas kontroliuojančią
praktiką, sumišusią su institucionalizuotomis naujų interesų grupių iniciatyvomis – įstatymais,
biudžetinėmis etninės kultūros globos įstaigomis ir valstybės programomis. Institucionalizuotoje
oficialiojoje vietos kultūrų „globos“ koncepcijoje tarmės ir toliau lieka etnografinio rezervato
vertybė, neturinti modernaus, konkurencingo komunikacijos instrumento reikšmės. Oficialioji
kalbos politika ir toliau laikosi kalbinio homogeniškumo linijos ir taiko apribojimus tarmės
vartojimui įprastinėse bk srityse – ir iš mokyklos, ir iš žiniasklaidos reikalaujama tiekti gryną ir
konservatyvią bk.

Tas pats pasakytina apie dar vieną kalbos atmainą – miesto kalbą. Maždaug nuo 8 deš. Lietuvoje
įvykęs urbanistinis lūžis (miestų ir kaimų gyventojų skaičius tampa lygus), smarkus tolesnis miestų
augimas (2011 m. miestuose gyvena 67 proc. gyventojų, 40 proc. iš jų – didmiesčiuose) (žr.
Gyventojų surašymas 2011) ir lituanizacija lietuvių kalbą papildė, galima sakyti, nauju komponentu
– miesto kalba. Iki tol didesni miestai buvo daugiakalbiai. Nuo 14 a. Rytų Europos centras Vilnius
buvo daugiatautis, be lietuvių, čia visada gyveno baltarusiai, rusai, lenkai, žydai, totoriai.
Daugiausia kalbėta lenkų, jidiš, rusų kalbomis. Veikiausiai todėl normatyvinėje lietuvių kalbotyroje
miesto kalba vertinama kaip kelianti pavojų grynai tautinei tapatybei, atsiremiančiai į grynos kalbos
idėją. Per sovietmetį antiurbanistinės (miesto kaip lietuviui esą svetimos erdvės) idėjos paplito per
grožinę literatūrą, aukštinančią kaimiškąjį mentalitetą (Donskis 1997: 3–23). Vilnius šiandien yra
prestižinis kultūros ir ekonomikos traukos centras, didžiausias Lietuvos miestas, tačiau kalbos
politikos veikėjų vertinimai nesikeičia. Vilniaus kalba kotiruojama labai žemai, vadinama užteršta
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puskalbe ar pustarme (žr., pavyzdžiui, Pupkis 2006). Galimybė prestižinio urbanistinio centro
kalbai pretenduoti į bendrinės šnekamosios lietuvių kalbos statusą atmetama.

Vis dėlto mūsų kalbos bendruomenėje pastebimi tam tikri nuostatų poslinkiai. Kaip iš esmės bet
kurioje kalbiškai standartizuotoje valstybėje, Lietuvoje bk neabejotinai turi aukščiausią atvirąjį
statusą, tačiau matyti, kad žmonės, tiek provincijoje, tiek miestuose, standartą asocijuoja būtent su
trijų didžiųjų miestų, visų pirma, sostinės Vilniaus kalba (plg. Vaicekauskienė, Aliūkaitė 2011).
Neformalėjanti ir spontaniškėjanti sakytinė žiniasklaida (televizija, radijas) Vilniaus kalbos bruožus
legalizuoja eteryje. Minėtą vietos bendruomenių atgimimą lydi su oficialiosios kalbos politikos
nuostatomis sutampančios teigiamos atvirosios nuostatos tarmės atžvilgiu. Kaip tik todėl projekte
planuojamais nuostatų eksperimentais ir diskusijomis su moksleiviais siekta atskleisti, kokių
implikacijų vartotojų vertinimai gali turėti lietuvių kalbos atmainų raidai. Kelti šie tiriamieji
klausimai:

 Kokia socialinė vertė šiandien priskiriama bendrinei kalbai (bk) ir kitoms (geografinėms,
socialinėms) lietuvių kalbos atmainoms? Kokią metodinę ir teorinę reikšmę turi sąmoningų
ir nesąmoningų nuostatų matavimai?

2.2. Tyrimų metodai ir pagrindiniai rezultatai

Kaip minėta, buvo kontroliuojami du kalbos nuostatų aspektai – sąmoningosios ir pasąmoningosios
nuostatos. Norėjome patikrinti, ar skirtingi tyrimo metodai atskleis skirtingas kalbos atmainų vertės
sistemas, ar nestandartinės kalbos atmainos bus palaikomos paslėptojo prestižo, ar pasąmoningos
nuostatos patvirtins žiniasklaidoje matomą Vilniaus kalbos konkurenciją su bendrine kalba.

Tyrimo objektas buvo keturios kalbos atmainos: bendrinė kalba (bk), Vilniaus kalba (vln) ir vietos
kalba (vt) (tiriamo regiono pagrindinio miesto tarmė), o grupinėse diskusijose su moksleiviais dar ir
jaunimo kalba.

Iš viso atlikti du didelės apimties reprezentatyvūs moksleivių nuostatų tyrimai.

2.2.1. Sąmoningų ir pasąmoningų nuostatų eksperimentai su ta pačia tiriamųjų grupe

Projekte planuota tyrimą atlikti šešiuose didžiųjų miestų regionuose. Regioninių miestų atrankos
kriterijai suformuluoti tokie:

1) kultūrinis centriškumas ir urbanistinė (sostinės) trauka;
2) geolingvistinis reprezentatyvumas (aukštaičių ir žemaičių reprezentavimas).
3) kalbinis (tarmės) sluoksnis mieste;
4) socialinė (ir ekonominė) miesto konotacija (pramonės išvystymas, komunikaciniai tinklai, etc.);
5) regioninis mobilumas (regiono centro trauka) (žr. 1 schemą).
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1 schema. Miestų atrankos kriterijai

Kadangi kai kuriuos kalbamuosius kriterijus vienodai gerai atitiko keletas miestų, nuspręsta
padidinti miestų skaičių iki 9 dėl geresnio reprezentatyvumo: Vilnius, Kaunas, Klaipėda (1
kriterijus), Panevėžys, Utena, Alytus, Marijampolė, Šiauliai, Telšiai (2–5 kriterijai). Aplink šiuos
regioninius miestus esančių miestelių, kurių mokyklose bus vykdomi eksperimentai, geografiniai
atrankos kriterijai1 (išskyrus Vilnių, visi kiti eksperimentai vyko mažesniuose miesteliuose),
suformuluoti tokie:

1) gyvenvietė turi būti tyrimo miesto įtakos zonoje; tai lemia (a) atstumo nuo jo ir kitų didesnių
miestų santykis, (b) patogiausias susisiekimas, (c) administracinis pavaldumas;

2) pakankamas gyvenvietės dydis ir esama viena ar kelios pagrindinė, vidurinė mokykla arba
gimnazija, užtikrinantys potencialiai didžiausią galimų apklausti moksleivių skaičių.

Visuose miestuose įrašyti keli šimtai interviu su moksleiviais, apie tai, koks, jų manymu, būna geras
mokytojas; jie buvo skirti parengti vadinamiesiems stimulams ir naudoti per eksperimentus
(kiekvienos regioninės kalbos atmainos surinkta po 35–55 įrašus, Vilniuje – 110 įrašų, tam, kad
būtų galima atrinkti po keturis reprezentatyviausius savo atmainos atstovų įrašus). Vilniaus įrašų
rinkta daugiau, nes paaiškėjo, kad Vilniaus moksleivių tartis yra labai variantiška, o norėta, kad
Vilniaus stimulai reprezentuotų vadinamąją paprastąją netarminę kalbą, tokią, kurią girdime
šiandieninėje žiniasklaidoje, tačiau ne socialiai žymėtą ir neturinčią jaunatviškos tarties bruožų.

Bk ir vln stimulai buvo iškirpti iš interviu su 16–20 metų moksleiviais ir studentais Vilniuje, o vt
stimulai iš interviu su 16–18 metų moksleiviais. Itin sunkiai ieškota bent bendrinės tarties atspalvį
turinčios natūralios jaunuolių kalbos. Nesėkmingai mėginta įrašyti Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos aktorių (eksperimentuota su 4 aktoriais). 2011 m. atlikti bandymai su VU ir VU Kauno

1 Už konsultacijas ir pagalbą rengiant žemėlapius labai dėkojame geografei dr. Dovilei Krupickaitei ir Gamtos fakulteto
magistrantei Viktorijai Gumovskajai.

Kultūrinio centriškumo ir
urbanistinės (sostinės) traukos

Geolingvistinio
reprezentatyvumo

Regioninio mobilumo

Socialinės (ir ekonominės)
miesto konotacijos

Kalbinio sluoksnio

Pirmojo
etapo

Antrojo
etapo
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humanitarinio fakulteto lituanistėmis (16 studenčių) ir Žurnalistikos instituto studentais (5) – visi jie
yra mokomi bendrinės tarties. Išskyrus vieną lituanistę, spontaniškoje jų kalboje bendrinės tarties
bruožų nerasta, todėl su trimis iš šios grupės atrinktais savanoriais buvo dirbama atskirai ir
kiekvieno iš jų įrašyta nuo keliolikos iki keliasdešimt surepetuotų įrašų. Taip pat apklausta grupelė
lietuvių kalbos mokytojų ir kolegų lituanistų – prašyta nurodyti bendrine tartimi kalbančių
moksleivių ar studentų. Įrašyta dar 11 nurodytų jaunuolių (bendrine tartimi spontaniškai kalbėjo tik
vienas).

Kaip ir Vilniaus atveju, jaunimo regioninės kalbos tyrimų Lietuvoje iki šiol praktiškai nėra, todėl
jokių išankstinių hipotezių apie tarminį žymėtumą nebuvo galima kelti. Analizuojant įrašus jaunimo
kalboje aptikta skiriamųjų savos tarmės vokalizmo, kirčiavimo, intonacinių, rečiau – morfologijos ir
leksikos – bruožų, nors tiek individualių kalbėtojų, tiek konkretaus regiono kalbos variantiškumas
pastebėtas gana didelis. Apibendrintai sakant, beveik visur išryškėjo tarmės ir paprastosios bk
kontinuumas: vienas kitas kalbėtojas beveik dėsningai išlaikė ryškiausias tarmės ypatybes, vienas
kitas praktiškai visai (bent jau prie tyrėjų) nevartojo tarmės, o dauguma vartojo tarmės ir bk
variantų. Pagal eksperimentinio tyrimo metodiką, stimulai turėjo būti parengti tokie, kad tarmės
ypatybės nebūtų pernelyg ryškios ir jų nebūtų pernelyg daug, todėl rinktasi tokie kalbėtojai ir tokios
įrašų vietos, kurie atitiktų konkretaus regiono įrašų reprezentuojamo vt-bk kontinuumo dešinę pusę,
t.y. turėtų palyginti nedaug tarminių ypatybių. Problemiškiausi žymėtumo atžvilgiu pasirodė Kauno
ir Klaipėdos jaunuolių įrašai. Vis dėlto Kauno jaunuolių įrašuose pavyko rasti tokių fonetinių
ypatybių, kurias galima būtų priskirti bk ir vln kontinuumo viduriui – ryškesnė ilgųjų ir trumpujų
balsių prieprieša, geriau išlaikomi ilgieji o ir ė. Klaipėdoje įrašytuose interviu ryškesnių specifinių
šio miesto ypatybių vėliau analizuojant įrašus nepavyko aptikti, todėl Klaipėdos regiono
eksperimentui galiausiai nuspręsta atsisakyti ir pagrindiniam tyrimui pasirinkti aštuonias
geografines Lietuvos vietas. (Įrašų galutiniams stimulams vietas žr. 1 žemėlapyje – juodai pažymėti
miestai ir Vilnius).

Stimulai buvo parengti naudojant garso įrašų redagavimo programą AudaCity 1.3. Beta iš pasirinktų
tinkamiausių interviu. Bandomieji eksperimentai atlikti Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje, Vilniaus
Daukanto gimnazijoje, Telšių „Ateities“ vidurinėje ir  Telšių „Kranto“ pagrindinėje mokykloje su 9
ir 10 klasių mokiniais. Bandomuosiuose tyrimuose naudoti 30 sek. trukmės stimulai, tačiau
paaiškėjo, kad eksperimentas prailgsta, o klausytojai linkę reaguoti į pirmąsias įrašo sekundes, todėl
visi stimulai sutrumpinti perpus. Taip pat 2011 m. atliktas bandomasis eksperimentas Telšių regione
(Nevarėnuose, Tryškiuose, Luokėje ir Varnuose). Jis parodė, kad reikia perdaryti pernelyg
išsiskiriančius surepetuotus, skaitomos rašytinės kalbos atspalvį turinčius bk stimulus – naudoti tik
spontanišką kalbą, kad ir ryškių bk ypatybių sąskaita. Buvo dirbama su jau turimais ir įrašoma
naujų įrašų. Kartu iš dalies buvo pakeistas vln stimulų rinkinys – kilsteltas abstrakcijos lygmuo,
parinktos kuo sklandesnės ištraukos, atsižvelgta į balso tembrą; atitinkamai karpomi visi tarminiai
stimulai.

Visų galutinių stimulų trukmė palikta apie 15 sek., visų turinys labai panašus – apibendrintos
teigiamos gero mokytojo savybės. Be tarmės bruožų reprezentavimo, visuose žiūrėta įrašo garso
kokybės, kalbos sklandumo, kalbėtojo balso kokybės (garsumo ir tembro), derintas visų stimulų
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abstrakcijos lygis, iškirptos ilgesnės pauzės, šnekamajai kalbai būdingi pertarai ir kt. Galutiniai
stimulai iš esmės skyrėsi tik pagal tiriamoms kalbos atmainoms būdingas ypatybes: fonetiką,
kirčiavimą, intonacijos atspalvį, vieną kitą morfologijos ypatybę. Galutinius stimulus galima laikyti
pakankamai patikimais.

Pagrindinis tyrimas atliktas 2012 metų pavasarį 23 mokyklose aštuoniose tyrimo vietose:
septyniuose Lietuvos regionuose – mažesnių miestų ir miestelių mokyklose aplink regioninius
miestus Kauną, Šiaulius, Panevėžį, Alytų, Marijampolę, Uteną, Telšius, ir Vilniaus mieste. Iš viso
apklausta 1451 paskutiniųjų pagrindinės mokyklos klasių (8 ir 9 kl., 15–17 m.) moksleivis (712
vaikinų ir 703 merginos; 36 informantai lyties nenurodė). Atskiruose regionuose eksperimente
dalyvavo nuo 125 iki 226 moksleivių. Pridėjus 2011 m. atliktą bandomąjį tyrimą Telšių regione, iš
viso projekto eksperimentuose dalyvavo 1671 informantai iš 27 mokyklų dvidešimt penkiuose
miesteliuose ir Vilniuje (planuota 1200 mokinių, 6 tyrimo vietos x 200 moksleivių). Tyrimų vietas
žr. 1 žemėlapyje (žr. raudona spalva pažymėtus miestus; bandomojo eksperimento Telšiuose vietos
pažymėtos šviesiai raudonai).

1 žemėlapis. Nuostatų eksperimentų tyrimo vietos

Esame nuoširdžiai dėkingi mokyklų administracijoms ir mokytojams už leidimą panaudoti vieną
pamoką tyrimui ir lankstumą derinant tyrėjų atvykimo laiką, nes buvome visiškai priklausomi nuo
mokyklos geranoriškumo (bendradarbiauti atsisakė tik viena iš keliasdešimties mokyklų, į kurias
buvo kreiptasi). Griežti mokyklų atrankos reikalavimai, dėl statistinio patikimumo reikalinga
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palyginti didelė tiriamųjų imtis praktiškai nepaliko galimybės rinktis; didumoje regionų apklausti
praktiškai visi atrankos reikalavimus atitinkančių miestelių tirtosios amžiaus grupės mokiniai.

Eksperimentą sudarė dvi dalys. Pirmiausia atliktas (1) kalbėtojo vertinimo eksperimentas (angl.
speaker evaluation experiment, SEE), skirtas išryškinti pasąmoningoms nuostatoms. Moksleiviai
buvo paprašyti išklausyti keliolikos kalbėtojų kalbos ištraukų (stimulų) ir duotoje anketoje
pažymėti, kokios asmeninės savybės, jų nuomone, būdingos kiekvienam iš kalbėtojų. Tuo metu jie
nenumanė, kad mes tiriame kalbos ypatybes. Antroji tyrimo dalis buvo skirta pamatuoti
sąmoningoms nuostatoms ir čia mokiniai atliko (2) kalbos atmainų reitingavimo užduotį (angl. label
ranking task, LRT) ir keletą kitų užduočių (dar kartą klausydami stimulus turėjo įvertinti leidžiamo
įrašo kalbos standartiškumą ir kalbėtojo kilmės vietą). Reikia pasakyti, kad nors Lietuvoje ši
metodika buvo naudojama pirmą kartą (nuostatų eksperimentų pas mus atliekama labai nedaug,
pasąmoningos nuostatos iki šiol nebuvo tirtos), apskritai panašūs metodai yra išbandyti daugelyje
valstybių ir absoliučiai pasiteisino. Mūsų projekte, konsultuojantis su ekspertais, buvo laikomasi
minėtam tarptautiniam tinklui SLICE pasiūlyto modelio (daugiau apie jį žr. Kristiansen 2009).

Dabar pradėsiu nuo galo, pirmiausia aptarsiu reitingavimo užduoties rezultatus, atskleidusius
sąmoningai deklaruojamas socialines vertes.

Moksleiviams buvo pateiktas 12 kalbos atmainų pavadinimų sąrašas. Į jį atsitiktine tvarka buvo
įtraukti visų didžiųjų regioninių miestų kalbos pavadinimai, Vilniaus kalba, bendrinė kalba ir
pridėta kiekvienam regionui du papildomi vietiniai miestai.

Moksleiviai buvo prašomi sureitinguoti atmainų pavadinimus pagal tai, kurios atmainos jiems
labiausiai patinka. Tyrimas parodė, kad klausiami tiesiogiai moksleiviai yra lojalūs savo krašto
kalbai. Šešiose iš aštuonių tyrimo vietų vt (pagrindinio regiono miesto arba artimiausio esančio
vietos miesto tarmė) buvo reitinguojama aukščiausiai. Likusiose dviejose tyrimo vietose tarmė taip
pat gavo aukštus reitingo balus, tačiau teigiami jos vertinimai statistiškai nebuvo aukštesni už kitų
kalbos atmainų. Žr. 1 lentelę.

1 lentelė. Bendrinės, Vilniaus ir vietos kalbos santykis reitinguose (/ = nėra statistinio skirtumo, # = p<.10
(nežymus skirtumas), * = p<.05 (nedidelis skirtumas), ** = p<.01 (vidutinis skirtumas), *** = p<.001 (ryškus
skirtumas))

Telšių regionas: VietosI (žemaičių)***VietosII (Telšių, Plungės)/bendrinė***Vilniaus
Alytaus regionas: Vietos (Alytaus) *** bendrinė / Vilniaus
Kauno regionas: Vietos (Kauno) *** bendrinė / Vilniaus
Vilnius: Vietos (Vilniaus) *** bendrinė
Utenos regionas: Vietos (Utenos, Anykščių) # Vilniaus / bendrinė
Panevėžio regionas: Vietos (Panevėžio, Pasvalio) # Vilniaus / bendrinė
Šiaulių regionas: Vilniaus / Vietos (Šiaulių) / bendrinė [Vln * Bk]
Marijampolės regionas: Vilniaus / Vietos (Vilkaviškio, Marijampolės) / bendrinė [Vln * Bk]
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Aukštus vietos kalbų rezultatus buvo galima prognozuoti turint galvoje oficialiąją valstybės politiką
ir nuo pat Nepriklausomybės pradžios aktyviai skiriamą dėmesį etnografijai, vietos tapatybei. O štai
Vilniaus kalbos atvirieji vertinimai atrodo kiek netikėtas rezultatas.

Kalbos normintojų žemai kotiruojama sostinės kalba moksleivių įvertinta palyginti aukštai –
daugumoje mokyklų vienodai su oficialiųjų ideologijų palaikoma bendrine kalba, o dviejose –
vienodai su vt ir vos aukščiau už bk. Neturėdami lyginamųjų ankstesnių tyrimų duomenų negalime
interpretuoti tokių jaunimo nuostatų kaip vertybinio lūžio. Tačiau šie rezultatai iš esmės atitinka
šiandieniniuose kokybiniuose tyrimuose nuolat pasikartojančią nuostatą, kad „gramatiška“,
„taisyklinga“, „visos Lietuvos“ kalba vartojama būtent sostinėje (žr. Vaicekauskienė, Čičirkaitė
2011). Taigi manytina, kad moksleiviai savo sąmoningus vertinimus grindė mūsų kalbos
bendruomenėje įprasta eilinių vartotojų geriausios kalbos samprata. Dar viena galima interpretacija
būtų ne tiek kalbinių kodų neskyrimas, kiek iš tiesų augantis didmiesčio, visų pirma sostinės,
prestižas.

Ar vienaip, ar kitaip, labai tikėtina, kad tokie atsakymai reiškia per ilgą laiką susiformavusias
atvirąsias nuostatas. Įtakos čia galėjo turėti paskutiniais dešimtmečiais įvykęs Vilniaus
lituanizavimas ir ekonominio statuso augimas, kultūrinio potencialo telkimas (plg. Donskis 1997:
20), taip pat Nepriklausomybės dvidešimtmečiu įvykdyti miesto plėtros pokyčiai, kaip teigiama,
būdingi daugeliui pokomunistinių sostinių (plg. Ubarevičienė, Burneika, Kriaučiūnas 2010–2011,
Krupickaitė 2013). Dėl metropolizacijos, ekonominių investicijų ir sutelktų kultūrinių išteklių
sostinės socialinis atotrūkis ir pirmoji vieta Lietuvos miestų hierarchijoje šiandien yra akivaizdus
dalykas. Tikėtina, kad tokia sostinės raida veikia ir sociokultūrines mūsų kalbinės bendruomenės
nuostatas, t.y. kelia Vilniaus kalbos prestižą. Kad jaunimas Vilniaus kalbą šiandien įvertina ne
prasčiau ar net geriau už bendrinę kalbą, taip pat reiškia, kad per mokyklą skleidžiamos oficialiosios
ideologijos kalbėtojų nuostatoms nedaro tokios įtakos, kaip manoma.

Vis dėlto ateities kalbos vartosenos poslinkius tiksliausiai turėtų rodyti pasąmoningos kalbėtojų
nuostatos. Jos turėtų atsakyti į klausimą, ar pastebėtas vietos patriotizmas garantuoja kalbantiesiems
regionine tarme socialinį patrauklumą ir kaip bk ir vln bruožai lemia juos vartojančių asmenų
savybių vertinimus.

Per kalbėtojo vertinimo eksperimentą kiekvieną iš tirtų trijų kalbos atmainų reprezentavo 15 sek.
trukmės keturių kalbėtojų kalbos ištraukos, vadinamieji stimulai: dviejų merginų (M) ir dviejų
vaikinų (V), iš viso 12 kalbėtojų (3 x 4). Visuose regionuose buvo naudojami tie patys bk ir vln
stimulai, o vt keturi stimulai buvo atitinkame regioniniame mieste įrašyta kalba. Pavyzdžiui,
miesteliuose aplink Šiaulius moksleiviams kaip vt stimulai buvo pateiktos kalbančiųjų su Šiaulių
miesto ypatybėmis kalbos ištraukos, o miesteliuose aplink Uteną vt reprezentavo Utenos miesto
kalbos ypatybių turintys stimulai. Vilniuje tyrimui naudoti tik  dviejų – bendrinės ir vilniečių –
kalbos stimulai, iš viso aštuoni. Reitingavimo užduotyje šios trys atmainos buvo pateiktos dvylikos
tarmių ir miestų kalbų pavadinimų sąraše. Kad neatkreiptume vertintojų dėmesio į kalbą, stimulai
buvo pateikti pramaišiui pagal kalbos atmainą ir kalbėtojo lytį: Mbk, Vvln, Mvt, Vbk, Mvln, Vvt ir
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t.t. Iš pradžių moksleiviai gavo paklausyti visus stimulus iš eilės, o tada klausė po vieną kalbėtoją
atskirai ir pildė jam skirtą anketos puslapį su aštuoniomis septynbalėmis skalėmis, kuriose turėjo
pažymėti, kiek, jų manymu, kalbėtojui priskirtina nurodyta savybė (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. 7-balės asmens savybių skalės naudotos kalbėtojo vertintojo eksperimentams

Siekiantis tikslo Neapsisprendęs

Patikimas Nepatikimas

Rimtas Lengvabūdis

Įdomus Nuobodus

Pasitikintis savimi Nepasitikintis savimi

Protingas Kvailas

Malonus Nemalonus

Kietas Nevykėlis

Atlikus kalbėtojų vertinimo užduotį, norint patikrinti, ar tikrai išgautos pasąmoningos moksleivių
nuostatos, tiriamųjų buvo prašoma pasakyti, kaip jie manantys, apie ką buvo šis tyrimas. Tikrųjų
tyrimo tikslų (t. y. kalbos bruožų reikšmės vertinimo) nesuprato nė vienas tiriamasis. Dažniausiai
moksleiviai minėjo, kad tiriame jaunimo nuomonę apie mokytojus.

Eksperimentai su stimulais atskleidė keletą lietuvių kalbos įvairovei svarbių kaitos momentų.
Visuose regionuose tarmiškai kalbantys stimulai buvo įvertinti statistiškai reikšmingai prasčiau už
netarminius (vln ir bk) stimulus: kalbantieji tarme vertintojams atrodė mažiau protingi, rimti,
pasitikintys savimi, patikimi, siekiantys tikslo, įdomūs, malonūs, kieti. Negalime pasakyti, kada
prasidėjo šis akivaizdžiai su standartizacija susijęs neigiamo nestandartinių atmainų vertinimo
procesas, tačiau mūsų tyrime jis užfiksuotas ir yra vertintinas kaip akivaizdus faktas, kad tarminis
kodas Lietuvos kalbinėje bendruomenėje turi menkesnį socialinį mobilumą už netarminius vln ir bk
kodus.

O štai bk ir vln stimulų vertinimas atskleidė augančią toleranciją variantiškumui ir galimą
geriausios kalbos sampratos ribų plėtimą. Teigiamiausios asmeninės savybės, susijusios su
viršenybės ir statuso dimensija, buvo priskirtos bk kalbėtojams, o pagal su asmens patrauklumu
asocijuojamas savybes vln stimulai buvo įvertinti be statistinio skirtumo nuo bk: visuose regionuose
kaip vienodai įdomūs, didžiojoje dalyje dar ir kaip kieti ir pusėje regionų kaip malonūs. Viename
(Panevėžio) regione vilniečiai kalbėtojai statistiškai reikšmingu skirtumu įvertinti kaip įdomesni ir
malonesni už bk kalbėtojus (žr. 2 žemėlapį).
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2 žemėlapis. Socialinė Vilniaus kalbos bruožų vertė kalbančiajam palyginti su bendrine kalba:
pasąmoningos nuostatos (/ = nėra statistinio skirtumo, * = p<.05 (nedidelis skirtumas), ** = p<.01 (vidutinis
skirtumas)

Įdomus: BK / VLN

Įdomus: BK / VLN

Įdomus: BK / VLN
Kietas: BK / VLN
Malonus: BK / VLN

Įdomus: VLN / BK
Kietas: BK / VLN
Malonus: BK / VLN

Įdomus: BK / VLN
Kietas: BK / VLN
Malonus: BK / VLN

Įdomus: VLN ** BK
Kieta: VLN * BK
Malonus: BK / VLN

Įdomus: BK / VLN
Kietas: BK / VLN

Įdomus: BK / VLN
Kietas: BK / VLN

Taigi tyrimas parodė, kad vln bruožai suteikia kalbėtojui aukštesnio statuso ir kompetencijos
savybių nei kitų Lietuvos miestų kalbos bruožai ir ne mažesnį ar net didesnį socialinį patrauklumą
kaip bk bruožai.

Tokia raida nereiškia, kad mūsų kalbos bendruomenėje vyksta destandartizacijos procesas. Kaip
matėme, regioninė kalba netampa konkurencingu normos traukos centru vietos jaunimui. Jauni
žmonės geriau įvertina netarmines kalbos atmainas.

Vln bruožams priskiriama aukšta socialinė vertė veikiausiai rodo, kad randasi daugiau kalbos
atmainų, kurios patenkina kalbos idealo siekį, ir standartas stratifikuojasi, praturtėja papildomais
bruožais, kad galėtų tarnauti tam tikros socialinės tapatybės raiškai. Šie rezultatai dera su projekto
žiniasklaidos dalies išvadomis. Laisvesnio standarto stratifikacija ypač matyti iš TV ir radijo kalbos
raidos – vln bruožų daugėja pramoginėse, populiariai auditorijai ar jaunimui skirtose pokalbių
laidose.
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2.2.2. Stereotipinių moksleivių nuostatų tyrimas: grupinės diskusijos didžiuosiuose miestuose

2012 m. pavasarį organizuotos filmuotos diskusijos su nedidelėmis (6–9) moksleivių grupėmis
devyniuose miestuose, dešimtyje mokyklų. Iš viso jose dalyvavo 83 Klaipėdos, Telšių,
Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Kauno, Alytaus, Utenos ir dviejų Vilniaus mokyklų vienuoliktų
ir dvyliktų (arba trečiosios ir ketvirtosios gimnazijos) klasių moksleiviai, 43 merginos ir 40 vaikinų.
Šio tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti jaunimo požiūrio į skirtingas aktualias lietuvių kalbos atmainas
ir jomis kalbančius kalbėtojus ypatumus – kiek esama stereotipinių vaizdinių, kaip moksleivius
veikia mokyklos palaikoma standartizavimo ideologija, kiek jie tolerantiški kalbos įvairovei.

Moksleivių požiūris į įvairias lietuvių kalbos atmainas tirtas specialiomis individualiomis ir grupės
diskusijos užduotimis, rodant skaidres, filmus ir leidžiant garso įrašus. Viena iš užduočių – parinkti
savybes, kurios tinka apibūdinti tipišką konkrečia kalbos atmaina (bk, vln, tarme, jaunimo kalba)
kalbantį žmogų. Moksleiviai kiekvienas gavo po voką su 56 kortelėmis, ant kurių buvo užrašyta po
vieną skirtingą asmens savybę (iš viso 28 teigiamos savybės ir 28 neigiami jų antonimai) ir
pirmiausia kiekvienas individualiai turėjo atsirinkti, jų nuomone, tipiškas kalbėtojo bendrine kalba
savybes/korteles. Nepanaudotos kortelės turėjo būti sudėtos atgal į voką. Paskui kiekvienas
moksleivis gavo po kortelę, vaizduojančią žmogaus figūrą, ir buvo paprašytas išdėlioti aplink ją
atsirinktas savybes/korteles, arčiau figūros dedant tas, kurios, jo nuomone, kalbėtoją bendrine kalba
apibūdina geriausiai. Baigus dėlionę, visi paveikslėliai buvo nufotografuojami, o moksleivių
prašoma pakomentuoti savo pasirinkimą. Galiausiai kortelės buvo surenkamos ir eksperimentas
tęsiamas, išdalijant naujus vokus su tomis pačiomis, tik kitos spalvos kortelėmis/savybėmis ir
prašant apibūdinti tipišką kitos kalbos atmainos vartotoją (žr. 1 iliustraciją).
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1 iliustracija. Nuotraukos iš diskusijų grupių tyrimo

Tyrimas parodė, kad kai kurios savybės yra parenkamos dėsningiau, t. y. mokinių atsakymuose
kartojasi dažniau nei kitos, ir tai atskleidžia egzistuojant tam tikrus stereotipus.

Paaiškėjo, kad skirtingos lietuvių kalbos atmainos turi nevienodą statusą ir yra siejamos su tam
tikromis, dažniausiai teigiamomis, gerokai rečiau – neigiamomis, socialinėmis vertėmis. Bk
moksleivių laikoma idealiausia, lietuviškiausia, oficialia ir visuotine kalbos atmaina, vienintele
tinkama naudoti viešumoje ir formaliuose kontekstuose, tačiau kartu ji siejama su dirbtinumu ir
svetimumu vartotojui. Bk kalbantiems asmenims moksleiviai gana sistemingai priskiria savybes,
siejamas su aukštesne kompetencija ir aukštesniu socialiniu statusu, tačiau jiems retai priskiriamos
socialinio patrauklumo savybės. Pavyzdžiui, tyrime dalyvavę jaunieji ekspertai tipiškam bk
kalbėtojui statistiškai dažniau priskyrė savybes „išsilavinęs“ (79 proc. moksleivių), „protingas“ (65
proc.), „rimtas“ (49 proc.), „atsakingas“ (47 proc.), bet kartu ir „šaltas“ (18 proc.) bei „nuobodus“
(15 proc.). Vilniaus kalbą moksleiviams buvo sunku išskirti kaip atskirą kalbos atmainą, ją buvo
linkstama tapatinti su bk, tačiau jos kalbėtojams dažniau priskirtos savybės „šiuolaikiškas“ (41
proc.), jaunatviškas (29 proc.), bet ir „nenuoširdus“ (14 proc.) (procentai skliaustuose nurodo tą
savybę pasirinkusių moksleivių skaičių; naudotas kriterijus ASRESID (angl. adjusted standardized
residual) >2).

Jaunimo kalba ir tarmės laikomos žemesnio statuso nei bk ar vln ir gana griežtai apibrėžiamos jų
vartojimo ribos, susijusios tik su privačia, neoficialia komunikacija. Šių kalbų statusas
paradoksalus: viena vertus, vyraujanti kalbos ideologija jas priskiria nestandartinėmis ir šios kalbos
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atmainos moksleivių vertinamos kaip netinkamos ir ypač viešose situacijose nevartotinos, kita
vertus, jos yra laikomos įprastesnėmis ir patrauklesnėmis nei bk bendrauti tarpusavyje.

Pavyzdžiui, tipiškas tarmiškai kalbantis žmogus statistiškai reikšmingai dažniau nei kitų minėtų
atmainų kalbėtojai sietas su kaimo aplinka, kaimietiškumu (59 proc.), senamadiškumu (42 proc.),
senatviškumu (35 proc.), siauresnėmis pažiūromis (26 proc.), neišsilavinimu (16 proc.), neturėjimu
gero darbo (12 proc.) (žr. 2 iliustraciją).

2 iliustracija. Stereotipinės tarmės (T) kalbėtojui priskirtos savybės: kortelių eksperimentas

Tai savybės, kurių dauguma nurodo žemą socialinį statusą ir kurių teigiamus atributus moksleiviai
rinkosi kalbantiesiems bk ir vln apibūdinti.

Kaip matyti, pats ryškiausias tipiško kalbančiojo tarme stereotipas yra kaimietis. Pats savaime jis
neturi būti neigiamas (ne vienas moksleivis tą pabrėžė komentuodamas savo pasirinkimus), tačiau,
vertinant iš jauno žmogaus pozicijų, su didesne ateities perspektyva veikiausiai nėra siejamas. Kaip
minėta, tokių ryškių neigiamų stereotipų kitoms kalbos atmainoms nebuvo priskirta.

Kita vertus, šis eksperimentinis tyrimas atskleidė, jog tarmė kalbėtojui gali suteikti ir teigiamų
socialinių verčių, tačiau, priešingai nei kitų kalbėtojų, tipiško tarmės atstovo reikšmingai
besiskiriančių teigiamų savybių rinkinį sudarė ne statusą ar komptenciją, o asmens patrauklumą
nurodančios savybės: įdomus (59 proc.), nuoširdus (55 proc.), šiltas (55 proc.), linksmas (41 proc.),
draugiškas (36 proc.). Iš vėliau vykusios diskusijos medžiagos matyti, kad savybė įdomus yra ne
tiek teigiamo patrauklumo, kiek reiškia kalbėtojo išskirtinumą, tai, kad jis patraukia dėmesį savo
kalba. O štai likusios tarmės kalbėtojui priskirtos asmens savybės atskleidžia šnektos
bendruomenėje galiojančias indeksiškas, per savą, įprastą tarmę reiškiamas solidarumo normas.
Būtent tokia pat „sava–svetima“ socialinių reikšmių opozicija, kur tarmė apibūdinama pagal pirmąjį
dėmenį, matyti kokybiniuose interviu (žr. Vaicekauskienė, Sausverde 2012). Tai paprastai sieta su
atvirai deklaruojama savo krašto tapatybe: ar „graži“, ar „negraži“, tarmė yra prigimtinė,
įprasčiausia kalba, vartotina savame krašte tarp savų. Nusižengti šiai normai reikštų išardyti
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pašnekovų sąveikos autentiškumą. Taigi galima spėti, kad tarmės vartojimą neformalioje vietos
erdvėje palaiko atviroji solidarumo vertė. Tačiau kai tarmė gretinama su netarminiais kodais pagal
už vietos, „savų“ normų ribų išeinančias socialines vertes, matyti, kad tarminės kilmės kalbos
variantiškumas turi akivaizdžiai žemesnę socialinę vertę palyginti su netarminės kilmės
variantiškumu. Veikiausiai tai yra daugiau kaip šimtmetį trukančių istorinių, socialinių procesų ir
standartizacijos pasekmė bei dvilypės lietuvių kalbos standartizavimo ideologijos atspindys, kai
tarmės aukštinamos kaip ekologinė vertybė, tačiau kartu ribojamas jų funkcionalumas, uždarant
nemobilių kalbėtojų rezervate ir tarmei paliekant simbolinę, modernaus gyvenimo nebežyminčią
(plg. etnografinius žymiklius kaip tautiniai drabužiai, audinių raštai, tautinės dainos ar šokiai)
reikšmę.

Buvo matyti ir tai, kad moksleiviai kalbą suvokia kaip priemonę tam tikram įvaizdžiui kurti.
Pasinaudodami turima kalbine kompetencija, t. y. gebėjimu vartoti skirtingas lietuvių kalbos
atmainas ir žiniomis apie jų socialinę vertę, moksleiviai nuolat vertina konkrečią situaciją ir siekia
kontroliuoti įspūdį apie save. Norint to pasiekti, jiems tenka laviruoti tarp skirtinguose socialiniuose
kontekstuose (bendraamžių grupėje, šeimoje, mokykloje, viešų renginių metu ir pan.) vyraujančių
skirtingų kalbinių normų.

Pastebėta, kad moksleivių nuostatas smarkiai veikia visuotinai ir ypač mokykloje įsitvirtinusios ir
beveik nekvestionuojamos oficialiosios ideologijos nuostatos. Ypač dažnai minėta švietimo sistema
kaip sistema, turinti galią vertinti ir klasifikuoti, kur vienas iš vertinimo principų yra moksleivių
vartojamos kalbos atitikimas standartui. Pavyzdžiui, buvo rodomas filmukas, kuriame, tyrėjų
nuomone, aiškiai parodijuojama dominuojanti kalbos ideologija, tačiau tik keletas moksleivių (iš 83
dalyvių) įžvelgė ironiją. Absoliuti dauguma moksleivių buvo linkę priimti filmuko herojaus
Abėcėlijaus Žinučio šaržuojamus kalbos taisymus kaip įprastą praktiką. Matyti, kad šeima ir
bendraamžių grupės taip pat formuoja kalbines nuostatas, tačiau jų įtaka palyginti ribota.

Daugiau apie šios projekto dalies tyrimus žr. Aliūkaitė 2011, 2013; Ramonienė 2013;
Vaicekauskienė 2012; Vaicekauskienė, Aliūkaitė 2013; Vaicekauskienė (red.) (rengiama).

3. Sakytinės žiniasklaidos ir viešosios kalbos normų TV ir radijuje raidos tyrimas

3.1. Teorinės prielaidos

Teoriniuose viešosios erdvės ir žiniasklaidos (jos pagrindinės institucijos) kaitą aprašančiuose
darbuose vienbalsiai pabrėžiamas dabartinės viešosios erdvės privatėjimo polinkis. Šiuolaikinė
žiniasklaida, teigiama, siekia prisiderinti prie privataus gyvenimo prioritetų ir vertybių, todėl viena
iš ryškiausių jos ypatybių palyginti su ankstesnėmis praktikomis yra atsisakyti kadaise vyravusių
paternalistinių mokytojo ir pamokslininko vaidmenų (Scannell 1991). Su žiūrovais kuriamas
vadinamasis parasocialinis ryšys (intymumas per atstumą): televizijos žiūrėjimas imituoja gyvą,
privatų pokalbį, kuriame televizijos įžymybė ar pokalbių laidos vedėjas priimamas kaip šeimos
narys ar artimas draugas, o susitikimo su juo kaskart nekantriai laukiama (Livingstone 1994: 169).
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Komercinių struktūrų spaudimas žiniasklaidos priemonėms verčia jas stiprinti ryšius su savo
žiūrovais ir klausytojais, t. y. daryti tai, kas populiaru, siekti kuo didesnės auditorijos ir sulaukti
pelningų reklamos užsakymų (Fairclough 1995: 42–43). Televizija ir radijas (RTV) imasi
linksmintojo vaidmens – kuriamos įvairaus pobūdžio pramoginės laidos, publicistinėse laidose
viešinami skandalai, gyvenimo būdo laidose atviraujama apie garsenybių paslaptis (Pečiulis 2007:
198). Pokalbių laidose viešieji asmenys svarsto ne vien aktualias politikos, kultūros, ekonomikos
problemas, bet ir siekia atskleisti savo pačių individualybes. Šiandien net ir rimtojo žanro laidos
eteryje darosi įprasta juokauti, konfliktuoti ir net pasielgti ekscentriškai – t.y. atskleisti vis kitą
tapatybės pusę, kaitalioti savo komunikacinį vaidmenį. Tokia tapatybės dinamika buvo
neįsivaizduojama propagandinėje žiniasklaidoje, kurios veikėjų tapatybė būdavo nepajudinamai
apibrėžta (dažniausia kaip profesionalių ekspertų), o improvizacijos itin retos ir dažniausiai iš
anksto surežisuotos (Hedin 2005: 133). Ši, galima manyti, visuotinė sakytinės žiniasklaidos raida
neabejotinai lemia slinktį nuo formalios prie įvairesnės, neretai – kasdienio bendravimo kalbos,
literatūroje įvardijamą kaip kolokvializacijos ir konversacionalizacijos procesas. Būtent todėl mūsų
projekte tirta tiek pačios žiniasklaidos raida (žiūrint lietuviškos, (po)sovietinės specifikos), tiek
kalbos kaitos (neformalėjimo) apraiškos.

Europoje kalbamuosius pasikeitimus lėmė perėjimas nuo visuomeninio RTV prie komercinio
transliuotojo modelio. Lietuvoje tai buvo susiję su politinės santvarkos pasikeitimu, dėl kurio
kontroliuojamą viešąją erdvę pakeitė demokratiška viešoji erdvė, ir, atitinkamai, pasikeitė
žiniasklaidai priskiriami vaidmenys. Viešosios erdvės kaita Lietuvoje bendrais bruožais atspindi
Habermaso suformuluotą viešosios erdvės raidos schemą, tik ji įvyko kiek pagreitintai. Sovietmečio
viešąją erdvę galima laikyti reprezentatyviąja viešąja erdve, iš tikrųjų neatlikusia viešosios erdvės
funkcijų. Nepriklausomybės atkūrimo metu įvyko viešosios erdvės pakilimas, o atkūrus
Nepriklausomybę, prasidėjo viešosios erdvės „atoslūgis“, susijęs su Habermaso įvardintais
žiniasklaidos komercializacijos ir kitais veiksniais (Nevinskaitė 2006). Dėl šių pasikeitimų Lietuvos
žiniasklaida tapo atvira pasaulinėms tendencijoms ir buvo pradėti perimti kitur susiformavę naujieji
komerciniai modeliai, žanrai ir kt. Suprantama, kad RTV komercialėjimas neturi būti
absoliutinamas, vis dėlto teigiama, kad reaguodamos į komercinių televizijų konkurenciją,
visuomeninės televizijos yra priverstos taip pat tapti labiau komercinėmis; kai kurių autorių
manymu, visuomeninė televizija šiais laikas yra komercinė, tik naudojasi lengvatomis (Pečiulis
2007: 125-126). Visi šie pasikeitimai, lėmę viešosios erdvės spontaniškumą, dialogiškumą, jos
atvirumą įvairiems veikėjams, kaip minėta, galiausiai lėmė ir viešosios kalbos pokyčius: pirmiausia
– gerokai didesnį formalumo-neformalumo skalės diapazoną, kai galima aptikti tiek kruopščiai
organizuoto diskurso, maksimaliai besilaikančio bk normų, tiek mažai struktūruoto, gausaus
kasdienės kalbos formų kalbėjimo (plg. Crystal 1992: 142), neabejotinai priklausančio nuo
transliuojamos laidos žanro ir kalbėjimo būdo (informacinio ar pramoginio, monologiško ar
polilogiško).

Prieš keletą dešimtmečių žiniasklaidos vaidmuo kalbos standartizavimo procese buvo vertinamas
kaip itin reikšmingas, o viešojoje erdvėje vartojamos kalbos standartu, prestižiniu kalbiniu kodu
buvo laikoma eksplikuoto dialogiškumo ir spontaniškumo neturinčių, iš anksto parengtų ir skaitomų
informacinių laidų kalba (plg. Bell 1983). Vis dėlto Europos bendrinių kalbų tyrėjai pripažįsta, kad,
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kintant bk sampratai ir jos turiniui, žiniasklaida jau yra tapusi bendrinių kalbų destandartizacijos ir
demotizacijos procesų raiškos lauku (Auer, Spiekermann 2011; Bell 2011; Kristiansen, Coupland
2011), o bk pokyčių preskriptyviosios normos nesustabdo (Ó hIfearnáin, Ó Murchadha 2011).

Valstybiniams transliuotojams praradus monopolines pozicijas, daugėjant alternatyvių, netradicinių
sakytinės žiniasklaidos priemonių (kabelinė, palydovinė, internetinė televizija) ir vis labiau
diferencijuojantis jų auditorijai, tapo neįmanoma visoms taikyti uniformistinius kalbos
reikalavimus. Vienur teorinėje literatūroje tokia žiniasklaidos raida vertinama su priešiškumu ir
laikoma komercializacijos, vartotojiškumo padariniu, kitur – teigiamu demokratijos proveržiu.

Sovietinės žiniasklaidos ir kalbos raidos tyrėjų teigimu, su žodžio laisve ir visuomenės
demokratėjimu susijusios Sovietų Sąjungos politinės permainos ypatingą poveikį padarė politinių
debatų kultūrai: įteisintas vadinamasis žemojo stiliaus kalbėjimas, vulgarybių citavimas, imtas
toleruoti pašnekovų agresyvumas (Duszak 2006, Kloch 2010, Kostomarov 2005, Krysin 2009).
Politinės permainos taip pat lėmė, kad televizija ir radijas tapo atviri skirtingų socialinių grupių
atstovams, neapmokytiems kalbėti „teisinga“ kalba, dėstyti „teisingo“ mokymo, propaguoti
„teisingos“ ideologijos. Be to, įgiję galios ir įtakos į visuomenės ir politikos elitą posovietinėse
šalyse, teigiama, atėjo ir žemiausių socialinių sluoksnių žmonės (Mečkovskaja 2006; Krysin 2009).
Kad ir kaip žiūrėtum, XXI a. pradžioje konstatuota, kad įprastinės žurnalistikos era baigėsi, kad
viešąją erdvę perėmė kitos viešosios komunikacijos formos (plg. Tumber, Bromley, Zelizer 2000).
Taip susidarė sąlygos rastis naujam viešosios kalbos standartui, kitokiam nei įprasta norminė
bendrinė kalba.

Šių dienų kalbėtojai viešai naudojasi žodžio laisve ir drąsiai laužydami stereotipus siekia išreikšti
savo individualumą. Tam pasitelkiami neformalūs kreipiniai, neformaliojo stiliaus leksika,
išsiskirianti ypatingu funkciniu potencialu, galimybėmis paveikti adresatą. Bendraujant viešumoje
esminiais tampa spontaniškumas, ekspresyvumas, asmeninio ryšio su pašnekovu užmezgimas ir
palaikymas (fatinė komunikacijos funkcija) (Duszak 2006).

Lietuvos sakytinės žiniasklaidos žurnalistų nuostatų tyrimai rodo, kad dauguma žurnalistų,
nepaisant jų priklausomybės kanalui, yra linkę palaikyti neformalesnį kalbėjimo stilių, ypač ši
nuostata ryški iš pramoginių, jaunimo laidų vedėjų (Vaicekauskienė 2011). Nevartoti griežtos
norminės kalbos daugelis laidų vedėjų renkasi sąmoningai, jų pačių teigimu, siekdami efektyvesnės
komunikacijos ir kalbos ekspresyvumo. Tai nėra tiesmukas privačiojo registro perkėlimas į viešąją
erdvę, bet tiek laidos vedėjo, tiek adresato komunikacinės kompetencijos reikalaujantis,
komunikacijos paveikumą skatinantis kalbinis, intelektinis žaidimas, padedantis kurti ekspresyvų
šio meto žiniasklaidai būdingą foną, neformalią tam tikro stiliaus laidų aplinką (Girčienė 2010,
Aleksandravičiūtė 2011, Tamaševičius 2012).

Šiame ideologinių permainų kontekste žiniasklaida yra kartu ir veikėjas, ir objektas. Lietuvių
normatyvinei tradicijai būdinga laikyti žiniasklaidą pagrindiniu bendrinės kalbos normų sklaidos
instrumentu ir pagrindine terpe ar erdve, iš kurios turi sklisti geros kalbos pavyzdys. Tokia nuostata
susiformavo dar nepriklausomoje Lietuvoje, buvo kartojama sovietmečiu ir išliko iki dabar,
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įsitvirtinusi kalbos normintojų tekstuose ir Valstybinės kalbos įstatyme, įvairiuose lietuvių kalbos
politikos dokumentuose, plg.: „Lietuvos visuomenės informavimo priemonės (spauda, televizija,
radijas ir kt.) [...] privalo laikytis taisyklingos lietuvių kalbos normų“ (Valstybinės kalbos įstatymas
2002); „Yra du aiškūs kalbos orientyrai, kuriuos pabrėžia ir patys bendrinės kalbos vartotojai, – tai
teatras ir radijas su televizija“ (Pupkis 1999: 2). Kalbos normintojų įsitikinimu, viešoji kalba turėtų
būti prestižinė, prestižine suprantant 19 a. pab.–20 a. pr. pietinių vakarų aukštaičių (kauniškių)
tarmės pagrindu normintojų suformuotą bk (plg. Kačiuškienė, Kruopienė 2008, 2010; Kavaliauskas,
Baniulienė 2008; Kavaliauskas, Šmitas 2010). Ar šią preskriptyvizmo ideologiją paremia
žiniasklaidos pasirinktas kalbos kodas, tyrimų vis dar maža, tačiau iš norminamųjų tekstų matyti,
kad viešosios kalbos preskriptyviosios ir realiosios normos nesutampa.

Taigi šioje projekto dalyje, atsiremiant į minėtus pirminius dabartinio laikotarpio žiniasklaidos
kalbos tyrimus, pirmą kartą tirta žiniasklaidos ir viešosios kalbos raida, lyginant dabartinę kalbą su
sovietmečio ir pereinamojo lietuviškosios žiniasklaidos raidos etapo kalba. Kelti tokie tiriamieji
klausimai:

 Kaip žiniasklaidos ir valstybės raida keitė viešojo kalbėjimo sąlygas?
 Kaip kito kalbos idealo realizacijos realiojoje viešojoje vartosenoje, kai sakytinėje

žiniasklaidoje ideologizuotus rašytinius tekstus ėmė keisti necenzūruojamas, gyvas,
poliloginis kalbėjimas, atspindintis ir formuojantis naujas viešųjų asmenų ir jų auditorijos
tapatybes?

3.2. Tyrimų metodai ir pagrindiniai rezultatai

Pagrindinis tyrimo instrumentas buvo specialiai šiam projektui iš televizijų, radijo, centrinio ir
asmeninių žurnalistų archyvų sudarytas retrospektyvus Sakytinės žiniasklaidos tekstynas. Iš viso į jį
įtraukta 63 val. radijo ir televizijos laidų ar jų fragmentų įrašų ir išrašų, parengtų naudojantis
CHILDES projekte sukurta CLAN programine įranga, laikantis CHILDES projekto išrašymo ir
kodavimo reikalavimų ir laiko žymomis siejant tekstą, garsą ir vaizdą. Išrašai sukoduoti pagal
tyrimui pasirinktas diskurso, leksikos, fonetikos, morfologijos, sintaksės kategorijas (kodavimo
schemą žr. 1 priede), taip pat sužymėtas kalbėtojo ir laidos tipas. Visi išrašai galiausiai automatiškai
morfologiškai anotuoti, rankiniu būdu suvienareikšminti ir parengti automatinės analizės programai.

Sakytinės žiniasklaidos tekstyno laidų atranka atlikta remiantis trimis kriterijais:

1. Chronologinis kriterijus. Sąlygiškai išskirti trys sakytinės žiniasklaidos raidos etapai:
sovietmečio laikotarpis (1960–1987), pereinamasis laikotarpis (1988–1992) ir dabartinis
laikotarpis (1993–2011):

1.1. Sovietinis laikotarpis: 1960–1987 m. Laikotarpio pradžios data buvo parinkta palyginti
sąlygiškai, siejant su didesniu televizijos plitimu Lietuvoje (televizijos transliacijos pradėtos 1957
m.) ir su projekto tikslais – tirti paskutinių penkių dešimtmečių kalbos ir standartizavimo ideologijų
raidą.
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1.2. Pereinamasis laikotarpis: 1988–1992 m. 1998 metai pasirinkti kaip pereinamojo sakytinės
žiniasklaidos kaitos laikotarpio pradžia, nes, kaip aptarta, tais metais vyko ryškesni pokyčiai
viešojoje erdvėje ir pasirodė pirmosios „naujosios kartos“ televizijos laidos.

1. 3. Dabartinis laikotarpis: 1993–2011 m. Jo pradžia siejama su pirmosios komercinės televizijos
TELE-3 įsteigimu. Nors kalbant apie tekstyną nurodoma, kad jis apima penkis dešimtmečius (1960–
2010), iš tiesų tekstyno rengėjai pasinaudojo proga dabartinį laikotarpį papildyti pačiomis
naujausiomis laidomis, taigi dabartinis laikotarpis tekstyne apima ir 2011 metus.

2. Žanrų ypatumai. Į tekstyną įtrauktos trijų dokumentinių (nevaidybinių) žanrų grupių laidos:
pokalbių laidos; dokumentiniai filmai ir apybraižos, žurnalai; informacinės laidos. Tai
leidžia tirti monologiškos ir dialogiškos, spontaniškos ir parengtos, profesionalių ir
neprofesionalių kalbėtojų kalbos bruožus.

3. Laidų prieinamumas. Atrenkant laidas į tekstyną, susidurta su archyvinių laidų prieinamumo
problema. Pavyzdžiui, iš sovietinio laikotarpio daugiau išliko tų laidų ar jų fragmentų,
kurios buvo įrašomos į kino juostą (dokumentinių filmų ir apybraižų), o tiesiogiai
transliuotų laidų (diktorių skaitomų žinių laidų fragmentų, iš studijos transliuotų laidų)
praktiškai nėra išlikusių. Nepavyko rasti ir visų norimų laidų įrašų iš kitų laikotarpių. Tai
neišvengiamai ribojo laidų atranką.

Šiems laikotarpiams būdingi skirtingi požymiai, jų derinys galiausiai lemia ir žiniasklaidos kalbos
pobūdį. Laikotarpių ypatumai apibendrintai parodyti 3 lentelėje.

3 lentelė. Kalbos analizei reikšmingi radijo ir televizijos raidos etapai
Raidos bruožai /
Etapas

Sovietinis laikotarpis
1960–1987

Pereinamasis laikotarpis
1988–1992

Dabartinis laikotarpis
1993–2011

Nuosavybės forma Valstybinė Valstybinė, komercinės
užuomazgos

Komercinė ir visuomeninė

Vaidmuo Šviečiamoji funkcija,
„visažinio mokytojo“
vaidmuo

Šviečiamoji, informavimo
funkcija, kolegiškumas

Pramoginė funkcija,
(imituojama) interakcinė
draugiška komunikacija

Žanrai Vyrauja informacinės laidos
ir publicistiniai žurnalai

Informacines laidas ir
publicistinius žurnalus
papildo daugiau ar mažiau
spontaniškų pokalbių laidos

Vienodai svarbios
informacinės, publicistinės
ir pokalbių laidos, didelė
žanrų ir požanrių įvairovė

Komunikacijos
kryptis

Vienakryptė, dominuoja
profesionalūs kalbėtojai

Randasi grįžtamojo ryšio
užuomazgų, neprofesionalių
kalbėtojų

Neprofesionalūs kalbėtojai
konkuruoja su
profesionalais

Dalyvių skaičius Vyrauja monologas Randasi daugiau dialoginio
kalbėjimo

Vyrauja dialogas

Kalbos pobūdis Vyrauja parengta
nespontaniška kalba

Randasi neparengto
spontaniško kalbėjimo

Vyrauja neparengtas
spontaniškas kalbėjimas
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Iš viso į tekstyną įtrauktose apie 140 laidų ar jų fragmentų dalyvauja apie 1000 kalbėtojų; tekstyną
sudaro per 350 tūkst. žodžių. 4 lentelėje parodytas televizijos ir radijo laidų pasiskirstymas
valandomis pagal laikotarpius ir žanrus.

4 lentelė. 1960–2010 m. Sakytinės žiniasklaidos tekstyno struktūra valandomis

Žanrų grupė
Sovietinis
laikotarpis

(1960–1987)

Pereinamasis
laikotarpis

(1988–1992)

Dabartinis
laikotarpis

(1993–2011)

Iš viso
val.

Pokalbių laidos
(televizija/radijas)

6
(5/1)

5,5
(5,5/0)

18,5
(16/2,5) 30

Dokumentiniai filmai ir
apybraižos, žurnalai
(televizija/radijas)

8
(7,5/1,5)

4,5
(4,5/0)

7
(7/0) 20,5

Informacinės laidos
(televizija/radijas)

6
(1/5)

2
(2/0)

4,5
(2,5/2) 12,5

Iš viso val. 21 12 30 63

(Daugiau apie tekstyno sudarymo schemą, atrankos kriterijus ir reprezentatyvumą žr. Nevinskaitė
2013).

Šiuo metu tekstynas prieinamas tik projekto dalyviams. Ilgainiui ketinama ieškoti galimybių
parengti projektą internetinei jo versijai sukurti ir publikuoti. Projekto svetainėje esame nurodę, kad
dėl galimybės naudotis tekstyno medžiaga galima kreiptis į projekto rengėjus.

Remiantis tekstyno medžiaga, projekte analizuota viešosios sakytinės žiniasklaidos kalbos ir
viešosios erdvės kaita (sovietinės ir Nepriklausomos Lietuvos žiniasklaidos ypatumai). Analizės
aspektai sieti su projekto pradžioje kelta hipoteze, kad lietuviškoje žiniasklaidoje vyksta panašūs
kaip ir stebimi visoje Europoje viešosios kalbos kolokvialiazijos arba konversacionalizacijos
procesai, t. y. daugėja neformalios kalbos bruožų.

3.2.1. Lietuviškos sakytinės žiniasklaidos raidos ypatumai ir viešosios erdvės dalyvių kaita

Suprantama, viešosios kalbos kaita priklauso nuo bendrųjų viešosios erdvės kaitos polinkių. Sovietų
Sąjungoje žiniasklaida sudarė neatskiriamą sovietinės ideologijos sistemos dalį. Ideologiniai ir
propagandiniai sovietų žiniasklaidos tikslai buvo sukurti ideologiškai tinkamą simbolinę aplinką,
kuri padėtų įskiepyti auditorijai komunizmo idėjas ir taip sukurti lojalų komunistinei santvarkai
„tarybinį pilietį“ (plg. Jakubowicz 1995: 23). Su žiniasklaida siejamos funkcijos buvo
įgyvendinamos visų pirma pasitelkiant (savi)cenzūrą. Jos formas lėmė ir technologinės priežastys.
Sovietinėje televizijoje (ir centrinėje, ir Lietuvos) ilgą laiką, iki 8 deš. vid., kai buvo pradėti naudoti
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įrašai į vaizdo kasetes, dominavo tiesioginės transliacijos. Iki tol įrašus buvo galima daryti tik į kino
juostą, dėl kurios brangumo buvo įrašomi tik akivaizdžiai „daugkartinio naudojimo“ kūriniai
(koncertai ir pan.).

Tiesioginis eteris reikalavo nepaprasto susikaupimo – tai buvo nervingas darbas visų šalių
televizijose, tačiau Sovietų Sąjungoje klaidų tiesioginiame eteryje kaina galėjo būti, ir būdavo, itin
didelė (Roth-Ey 2011: 233). Sklandų kalbėjimą tiesioginiame eteryje turėjo užtikrinti repeticijos
pagal iš anksto parašytus scenarijus ir tekstus. Prieš interviu su „paprastais“ žmonėmis šie turėdavo
gerai surepetuoti jiems laidos vedėjų iš anksto parašytą tekstą; ekspertų (pvz., menininkų ar
intelektualų) atveju susitarimas dėl būsimos pokalbio eigos galėjo būti kiek laisvesnis, tačiau
televizijos darbuotojams kėlė daugiau problemų, nes jų nukrypimas nuo „teisingos“ kalbos buvo
laikomas dar didesniu nusižengimu, negu paprastų žmonių atveju (Roth-Ey 2011: 234).

Iš mūsų tekstyno matyti, kad net tokios laidos, kurios šiais laikais neabejotinai būtų paremtos
spontanišku pokalbiu, remiasi iš anksto parengtu tekstu. Laidų fragmentai, archyvų sąrašuose
pavadinti pokalbiais, susideda iš ilgų, akivaizdžiai parengto teksto fragmentų (pvz., 1967 m.
„Solisto Kosto Šilgalio pokalbis su korespondente“ trunka 13 min. bet jo metu korespondentė
užduoda tik 5 klausimus). Vis dėlto ir tarp sovietinio laikotarpio laidų esama palyginti spontaniško,
nors ir monologiškesnio nei šiandien įprasta, pokalbio pavyzdžių, kuriuos galėjo lemti ne tik laidų
formatai, bet ir jose dalyvavusių žmonių asmenybės ir jų statusas. Pavyzdžiui, į tekstyną įtrauktos
dvi 1977 m. laidos „Televizijos forumas“: nors laidos formatas tas pats, laida, kurioje dalyvauja
teatro direktorius Virgilijus Noreika, yra gerokai spontaniškesnė ir gyvesnė.

Lietuvoje pagrindiniai žiniasklaidos pokyčiai pasireiškė alternatyviosios viešosios erdvės
formavimusi. 1988 m. jau pasirodė ryškios „naujosios kartos“ laidos. Teigiama, kad šiuo etapu
cenzūra iš esmės jau liko tik formali (Tapinas 1998: 146). Nuo 1989 m. pradėta organizuoti
pirmosios nevalstybinės (bet dar ir ne privačios) radijo stoties M-1 įkūrimą.

Taigi iki 1990 m. viešoji erdvė Lietuvoje buvo negrįžtamai pakeista. Žinoma, pokyčiai vyko ir
toliau: plėtėsi televizijos programų įvairovė, pradėtos transliuoti kitos nepriklausomos radijo stotys.
Šis viešosios erdvės ir žiniasklaidos raidos etapas žymėjo didelį viešosios erdvės pakilimą, tačiau
žiniasklaidos raidos požiūriu dar laikytinas pereinamuoju – tik 1993 m. pradėjo formuotis dabartinė
žiniasklaidos sistema, susidedanti iš visuomeninių ir komercinių televizijų; iki tol visos naujovės
pasirodė Lietuvos televizijoje, kuri turėjo ir vykdyti visuomeninės televizijos misiją, ir kartu
tenkinti besikeičiančius auditorijos poreikius. Žiniasklaidos raidos atžvilgiu nuo 1993 m. pradėjo
formuotis Vakarų demokratinėms valstybėms būdinga mišri televizijos sistema, susidedanti iš
visuomeninės (-ių) ir komercinių televizijų.

Žiniasklaidoje pasisakančių kalbėtojų (viešosios erdvės dalyvių) tyrimas, kitaip sakant, atsakymas į
klausimą, kas dažniausiai pasisako viešojoje erdvėje, leidžia pateikti reikšmingų įžvalgų apie
viešosios erdvės pobūdį. Remiantis projekto tekstyno medžiaga, lyginti laidų dalyvių tipai
sovietiniu (1960–1987), pereinamuoju (1988–1992) ir dabartiniu (nuo 1993) laikotarpiais. Analizė
parodė, kad, lyginant su sovietiniu laikotarpiu, pereinamuoju ir ypač komerciniu laikotarpiu
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padaugėjo pokalbių laidų vedėjų (žinoma, ir pačių pokalbių laidų). Sovietinio laikotarpio tipiškas ir
itin prestižinis vaidmuo buvo diktorius; dabartiniu laikotarpiu žiniasklaidos „žvaigždės“ visų pirma
yra pokalbių laidų vedėjai. Skirtumas tarp pokalbių laidų vedėjų ir diktoriaus vaidmens atspindi
perėjimą nuo surežisuotos ir monologinės prie spontaniškesnės ir dialoginės viešosios erdvės.

Lyginant su sovietiniu laikotarpiu, dabartiniu laikotarpiu smarkiai pagausėjo įžymybių (plačiajai
publikai žinomų asmenų)  ir sumažėjo „herojaus“ tipo kalbėtojų (paprastų žmonių, kurių gyvenimas
ar darbai pristatomi žiniasklaidoje). Be to, tipiškus sovietinio meto „herojus“ – gamyklų
darbuotojus, kolūkiečius, karo veteranus ir pan. pakeitė šiems laikams tipiškesni „herojai“ – įvairių
nusikaltimų ar nelaimių aukos, asmeninių problemų turintys žmonės, kurių istorijos tarnauja nebe
ideologiniams, bet komerciniams interesams (tenkinti auditorijos smalsumą). Šie pasikeitimai taip
pat atspindi slinktį nuo sovietinio realizmo link viešosios erdvės komercializavimo ir privatėjimo.

Pereinamuoju laikotarpiu sakytinėje žiniasklaidoje buvo akivaizdžiai padidėjusi vox populi
vaidmens kalbėtojų dalis (tai paprasti žmonės, išreiškiantys savo nuomonę kuriuo nors klausimu),
kuri vėliau vėl sumažėjo. Tokia kaita rodo pereinamuoju laikotarpiu išaugusį žiniasklaidos kaip
viešosios erdvės prieinamumą, viešosios erdvės pakilimą. Kito prieinamumą rodančio vaidmens –
ekspertų (profesionalų, komentuojančių savo išmanymo srities klausimus) – dalis, tekstyno
duomenimis, praktiškai nepasikeitė. Vis dėlto, remiantis laidų turinio stebėjimais (deklaratyviu
tokių ekspertų pasisakymų turiniu), tai traktuotina kaip simuliuojamos diskusijos požymis, o ne
tikras viešosios erdvės prieinamumo ir veikėjų įvairovės joje ženklas.

Sakytinės žiniasklaidos kalbėtojų vaidmenų kaitos bruožai patvirtina ir iliustruoja ankstesniais
tyrimais nustatytus viešosios erdvės kaitos bruožus: „tikros“ viešosios erdvės habermasiškaja
normatyvine prasme nebuvimą Sovietų Sąjungoje, jos pakilimą pereinamuoju laikotarpiu ir
dabartinę viešąją erdvę, iš esmės atliekančią savo funkcijas, bet ribojamą komercinės žiniasklaidos
prigimties. Šie pokyčiai taip pat patvirtina ir RTV vaidmens pokyčius: šviečiamąją funkciją keitė
orientacija į pramogą, monologą – dialogas, profesionalius kalbėtojus – kitų sričių laidų vedėjai ir
žmonės „iš gatvės“. Tai traktuotina kaip bendrųjų viešosios erdvės kaitos polinkių dalis, o ne
priežastis.

3.2.2. Viešosios kalbos ir kalbėjimo normų raida

Projekte skirtingais Sakytinės žiniasklaidos tekstyno reprezentuojamais laikotarpiais lygintos
įvairios sakytinės žiniasklaidos diskurso (adresato įvardijimo, pokalbio metu skambančio juoko,
persidengiančio kalbėjimo ir pašnekovų pertraukimų) ir kalbos (leksikos, fonetikos) ypatybės.

Adresato įvardijimo kaitos analizė atskleidė akivaizdžią kreipimosi formų slinktį nuo formalaus
vienatipiškumo link neformalaus sociolingvistinių veiksnių nulemto variantiškumo. Apskritai
visame tekstyne individualaus adresato įvardijimo formų įvardžiu Jūs rasta keturis kartus daugiau
nei adresato įvardijimo formų įvardžiu Tu (santykinis įvertis 1000 žodžių: 4,3 vs 0,9) ir, bendrai
paėmus, formalusis kreipinys vyrauja visais laikotarpiais. Vis dėlto sovietmečiu formalioji forma
Jūs net dešimt kartų dažnesnė nei Tu (2,24 vs 0,23), o neformalių įvardijamų vardu ir vienaskaita
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galima aptikti iš esmės tik tam TV žurnaluose, kur rodomi privataus žmonių bendravimo vaizdai. O
štai dabartiniu laikotarpiu Tu jau tik triskart retesnis įvardijimas nei Jūs (1,53 vs 4,86) ir, palyginti
su ankstesnių laikų neformaliuoju įvardžiu, šešis kartus dažnesnis. Neformalumo augimas
akivaizdžiai sietinas su pramogine žiniasklaidos sritimi: rimtose, visuomeninius klausimus
nagrinėjančiose laidose įvardžio Tu santykinis įvertis 1000 žodžių yra 0,29, o pramoginėse – 1,8.
Neformaliojo Tu dažnėjimas dabartiniu laikotarpiu iš esmės sietinas būtent su mūsų laikmečiu
išaugusia pramogine žiniasklaida – savotiška privačios erdvės, kuriai būdingi neformalūs santykiai
ir kartu nežymėtas Tu, tąsa.

Nuo kasdienės gyvos kalbos nutolusiam, rašytinę kalbą imituojančiam sovietinio laikotarpio
monologinio pobūdžio viešajam sakytiniam diskursui būdingi su distancine mandagumo strategija
sietini išskirtinai formaliojo stiliaus adresato įvardijimai, kurių pagrindas pavardė, vartojami
kreipiantis vadinamąja mandagumo daugiskaita Jūs. Prieš pavardę gali būti pridedamas ir adresato
vardas, bet išskirtinis laikmečio bruožas – pareigų įvardijimas ir ypač priedėliai draugas ir
komunistas.

Nors visuomeninės politinės situacijos ir kartu diskurso formalumo lūžio tarpsniu – pereinamuoju
žiniasklaidos raidos laikotarpiu (1988–1992) tebevyrauja pagarbiosios daugiskaitinės kreipimosi
formos Jūs, su sovietiniam laikotarpiui vieninteliais formaliojo stiliaus įvardijimais, ima konkuruoti
ne tokie formalūs įvardijimai, kurių pagrindas vardas. Pastarųjų  konkurencija su pačios
formaliausios sovietmečio kreipimosi formos, turinčios priedėlį draugas, reliktais, kartu su
diskusijomis dėl lietuviams tradicinio įvardijimo elemento ponas tinkamumo viešajam diskursui,
atskleidžia pereinamajam laikmečiui būdingą dviejų skirtingų kalbėsenų konfrontaciją. Šiam
laikmečiui būdingesni tiesioginiai kreipiniai, o renkantis kreipinį imama atsižvelgti į pašnekovą,
santykį su juo.

Dabartiniu viešosios erdvės privatėjimo, neformalėjimo laiku su iki šiol vyravusiomis pagarbiosios
daugiskaitinės kreipimosi formomis Jūs, vartojamomis su formaliojo stiliaus įvardijimais, kurių
pagrindas pavardė (pareigos), ir su pereinamuoju laikotarpiu viešai pasirodžiusiais ne tokiais
formaliais įvardijimais, kurių pagrindas vardas, ima konkuruoti kontaktinę mandagumo strategiją
liudijančios vienaskaitinės kreipimosi formos tu. Be to, į viešąjį diskursą masiškai grąžintas
tradicinis lietuviškas kreipinys ponas. Palyginti su pereinamuoju laikotarpiu, dar ryškesnis polinkis
kreipiantis atsižvelgti į pašnekovo amžių, lytį, statusą, kalbėtojo santykį su juo. Šiuo laikotarpiu taip
pat matyti kreipimosi į adresatą (ne)formalumo priklausomybė nuo televizijos diskurso pobūdžio –
formalių ir neformalių laidų dichotomijos. Taigi dabartiniams laikams būdinga didžiausia adresato
įvardijimo įvairovė ir didesnis neformalumo lygmuo.

Su šiais rezultatais visiškai dera interakcijos dalyvių juoko atvejų kaita. Būdamas paralingvistinis
kalbinės komunikacijos elementas, juokas turi socialinę reikšmę ir gali būti panaudojamas tam
tikriems komunikaciniams tikslams bei rodyti viešosios erdvės pobūdį ir permainas. Kaip ir
neformaliojo kreipinio, juoko atvejų sakytinėje žiniasklaidoje per penkiasdešimt metų nuosekliai
daugėja ir tai patvirtina prielaidą apie viešosios erdvės pokyčius. Juoko daugėjimas viešojoje
erdvėje yra pastarosios interaktyvumo ir iš dalies neformalėjimo ženklas. Tokią raidą (polinkį
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juoktis ar transliuoti juoką dažniau) neabejotinai lemia pokalbių laidų požanrių pagausėjimas,
pirmiausia, atsiradęs pokalbių šou žanras. Juoko atvejų skaičiaus palyginimas rodo, kad
„linksmiausias laikotarpis“, t. y. tas, kurio daugiau nei pusėje tekstyno laidų bent kartą skambėjo
juokas, yra atkurtosios Nepriklausomybės laikotarpis, o „linksmiausias žanras“ – pokalbių laidos.
Sovietmečiu tipiška pokalbių laida buvo be juoko, pereinamuoju laikotarpiu juokas tampa šioms
laidoms būdingu bruožu, o dabartiniu laikotarpiu jis darosi visiškai įprastas, be to, būdingas ir
publicistiniams žurnalams, t. y. nors skamba retai, tačiau apytikriai kas antroje laidoje. Apskritai,
dabartinėje televizijoje ir radijuje juoką girdėti kiek įprasčiau nei negirdėti ir tokie rezultatai
patvirtina viešojo diskurso kaitą nuo transakcinio link interakcinio. Sovietinio laikotarpio juoko
dažnumas labiau sietinas ne su tipiškomis, o su išsiskiriančiomis laidomis.

Kokybinė konkrečių juoko atvejų analizė rodo, kad socialinės juoko reikšmės ir pragmatinės
funkcijos gali būti ne tik autentiško diskurso ir kalbėtojų tapatybės raiškos priemonė, bet
strategiškai panaudojamos ideologiniais tikslais. Dalis sovietmečio laidų su fiksuotu juoku yra
aiškūs surežisuotos tikrovės pavyzdžiai, naudojantys autentiškas emocijas laimingo gyvenimo
iliuzijai skleisti. Kiti būdingi sovietmečio juoko atvejai primena apie parodomąjį tuometinės
viešosios erdvės pobūdį, viešai kalbančio individo juntamą institucinį spaudimą. Sąlygiškai
išskirtame pereinamajame laikotarpyje aiškiai kuriasi autentiška, dramatiška viešoji erdvė:
dramatiška dėl istorinių įvykių, ir dėl vidinės pačios žiniasklaidos bei jos veikėjų kaitos – didėjančių
galimybių kalbėti savo balsu. Charakteringas juokas šiuo laikotarpiu veikia kaip tikros viešos
interakcijos ir diskurso žymiklis (kategorizuoja diskursą kaip neformalų, draugišką arba
konfliktišką, įtemptą), atlieka jo organizavimo funkciją (žymi perėjimą nuo monologo prie dialogo
arba nuo sudėtingos, įtemptos prie neutralesnės temos) ir kartu yra kalbėtojo įvaizdžio
(profesionalios, pasitikinčios savimi, atviros asmenybės) raiškos priemonė. Palyginti su
ankstesniais, dabartiniu laikotarpiu panaudojama ir spontaniškai randasi didžiausia juoko funkcijų
įvairovė: juokas čia yra ir natūralaus spontaniško diskurso, ir improvizuojamų imitacijų dalis, ir
akivaizdžiai parengto humoro, šou kertinis elementas. Šia prasme jis taip pat tarnauja ideologijai,
tačiau ne galios subjekto valstybės kaip sovietmečiu, o neformalios, šiuolaikiškos komercinės
žiniasklaidos misijai ir „į namus ateinančio draugo“ įvaizdžiui skleisti.

Lygiai taip pat per penkiasdešimt metų sakytinėje žiniasklaidoje nuosekliai daugėja persidengiančio
kalbėjimo ir kalbos pertraukimų: sovietmečiu pokalbių laidose atvejų, kai kalbama vienu metu ar
pertraukiamas pašnekovas 1000 ž. užfiksuota 4,3, o dabartiniu – triskart daugiau (12,2), tačiau
viešojo diskurso ypatybes aiškiai lemia pokalbių laidos tipas, diskurso dalyviai, laidos tikslai ir pan.
(šiuo atžvilgiu išsiskiria debatų laidos). Visa tai tai rodo viešojoje erdvėje daugėjant spontaniškos
kalbos.

Palyginti su sovietmečiu, pereinamuoju ir dabartiniu laikotarpiu atsiradus kur kas didesnei žanrų
įvairovei ir padaugėjus neprofesionalų kalbėtojų, neparengtos spontaniškos kalbos, taip pat išaugo ir
poreikis taikytis prie įvairaus adresato, ieškoti patrauklių, dėmesį patraukiančių raiškos priemonių,
todėl kiek gausėjo ir ekspresyvios šnekamosios kalbos leksikos, sakytinių, į rašytinės kalbos rėmus
netelpančių sintaksinių konstrukcijų. Nenorminės leksikos vartojimas radijo ir televizijos laidose
yra viena iš ryškiausių kolokvializacijos apraiškų. Nors, palyginti su sovietiniu laikotarpiu, kai
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viešojoje kalboje šnekamosios, buitinės kalbos leksikos ir žargono buvo itin reta, kiekybinio šuolio
vėlesniais laikais taip pat nepastebėta, vis dėlto matyti, kad nuo pat pereinamojo laikotarpio
pradžios stilistiškai konotuoti žodžiai ir pasakymai vartojami dažniau beveik visų žanrų laidose, jie
tampa ir įvairesni.

Tyrimas parodė, kad vedėjai neformaliam bendravimui įprastus žodžius ar pasakymus renkasi dėl
įvairių veiksnių, susijusių su komunikacinės situacijos pobūdžiu. Neformalią leksiką įprasta vartoti
pramoginėse pokalbių laidose, ypač tais atvejais, kai pašnekovus skiria maža socialinė distancija,
kuriamas draugiško privataus pokalbio įspūdis, norima išreikšti solidarumą neformaliai linkusiam
kalbėti pašnekovui. Tikslinė auditorija yra kitas svarbus veiksnys neformaliojo stiliaus leksikos
vartojimui pokalbių laidose – taikydamiesi prie žiūrovams įprastos kalbos pramoginių laidų vedėjai
drauge mažina atstumą jų atžvilgiu. Pramoginių laidų vedėjai ir dalyviai ekspresyvią nenorminę
leksiką yra linkę pasitelkti kurdami pramogą, siekdami komiškumo efekto (pavyzdžiui, pasakodami
anekdotus ar kaitaliodami aukštąjį ir žemąjį stilių). Įdomu tai, kad neretai neformaliojo stiliaus
leksika pasitelkiama ir į tekstyną įtrauktų dalykinio turinio pokalbių laidose (debatuose). Čia jos
vartojimas taip pat yra sietinas su taikymusi prie auditorijos – noru pagyvinti pokalbį, padaryti jį
labiau suprantamą žiūrovams.

Bendravimo televizijos ir radijo pokalbių laidose neformalėjimas, žanrų įvairovė, pramoginių laidų
dominavimas komercinių transliuotojų programose, dažnesnis spontaniškai ir ekspresyviai linkusių
kalbėti įžymybių dalyvavimas laidose lemia, kad dabartinio laikotarpio pokalbių laidose dažniau nei
ankstesniais laikotarpiais yra vartojami ir stipresni pertarai, keiksmažodžiai. Sovietiniu laikotarpiu
eteryje tokių žodžių itin reta, vienas kitas pasitaiko kaip stilistinė priemonė dokumentinio žanro
laidose. Mūsų tyrimo duomenimis, vieni iš pirmųjų spontaniškai pavartotų stiprių pertarų ir
pasakymų (pvz., kokio velnio, velnias žino) eteryje nuskamba naujos kartos pokalbių laidose
(tokiose kaip „Veidai“), komunikacijos pobūdžiu artimose šiuolaikiniams pokalbių šou. Įdomu tai,
kad stipriau kalba ne herojai ar eiliniai žmonės iš gatvės, bet kultūrinio elito atstovai. Galima
manyti, kad šis gyvo ir natūralaus kalbėjimo bruožas pereinamuoju laikotarpiu tarnauja kurti
kontrastui medinei sovietinio laikotarpio kalbai, išreiškia viešosios erdvės laisvėjimą. Dabartinio
laikotarpio laidose stipresnę leksiką (pvz., po velnių, velniop, eik tu šikt, fuck off, bliamba ir pan.)
taip pat daugiau vartoja išprusę kalbėtojai. Vis dėlto, nors ir įvairėjantis, šis leksikos porūšis mūsų
viešojoje erdvėje išlieka itin negausus; procesai, kokie, pavyzdžiui, minimi rusų tyrėjų, mums nėra
būdingi. Be to, stipriau konotuota leksika dažniausiai tėra vartojama kaip citatos, akivaizdžiai
siekiant stilistinio, komiškumo efekto, pabrėžiant itin neformalų bendravimo pobūdį.

Matant tokius akivaizdžius kalbos ir viešojo kalbėjimo neformalėjimo polinkius buvo įdomu
pažiūrėti, kaip skirtingais laikotarpiais realizuojama idealioji, kodifikuotoji bendrinės kalbos norma.
Šiandieniniai kalbos normintojai sovietinio laikotarpio radijo ir televizijos kalba neretai nostalgiškai
vertina kaip buvusią gerokai taisyklingesnę nei dabartinių laikų (Pupkis 2005: 320), tačiau iki šiol
tokius vertinimus pagrindžiančių tyrimų nebuvo atlikta. Lyginamasis 10 val. spontanišką televizijos
kalbą reprezentuojančių įvairios tematikos bei (ne)formalumo pokalbių laidų ir TV žurnalų tyrimas
parodė, kad vadinamosios kalbos klaidos (kokios nurodomos kaip liudijančios prastą dabartinės
žiniasklaidos kalbą, pvz., pastoviai, betvarkė, jo, žodžių junginiai kažkoks tai, kažkaip tai ir pan.)
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būdingos visiems laikotarpiams ir pasitaiko visų tipų kalbėtojų (vedėjų, diktorių, herojų, įžymybių,
ekspertų ir vox populi) kalboje. Tai reiškia, kad kai kurie normintojų taisomi kalbos faktai yra
įsigalėjusi lietuvių kalbos sistemos dalis ir funkcionuoja vartosenoje dėl jų tikslingumo konkrečioje
komunikacinėje situacijoje.

Iš dalies su šiais pastebėjimais siejasi fonetikos (tarties normų) tyrimai. Atskirai tirta
profesionaliausių kalbėtojų – žurnalistų tartis iš visų žiniasklaidos žanrų didžiausiu formalumo
laipsniu išsiskiriančiose informacinėse laidose, nes teoriškai kalbinė raiška čia turėtų būti
standartiškiausia, sąlygos realizuoti kodifikuotąsias normas – palankiausios. Vis dėlto grynos
norminės tarties vartosenoje neaptikta. Vieno iš ryškiai stereotipinių bendrinės kalbos bruožų –
ilgojo-įtemptojo balsio o – vartosenos lietuviškuose žodžiuose ir senuosiuose skoliniuose tyrimas
parodė, kad bk normintojų reikalavimas šį balsį ilgą ir įtemptą išlaikyti visose žodžio pozicijose
visiškai nerealizuojamas nė vienu žiniasklaidos raidos etapu transliuotose laidose, nors norminių jo
variantų žurnalistai vos daugiau pavartoja sovietmečiu. Be to, net ir šio balsio požymiai nėra
konstanta: jis tiek prieškirtinėje, tiek kirčiuotoje, tiek ir pokirtinėje pozicijoje turi keletą skirtingos
kiekybės ir kokybės variantų. Prieškirtiniuose ir pokirtiniuose skiemenyse vietoj bk reikalaujamo
ilgojo-įtemptojo o dažniausiai vartojamas trumpasis jo atitikmuo. Kirčiuotoje pozicijoje trukmės ir
įtemptumo požymius šis garsas paprastai išlaiko, tačiau vis dažniau čia jį keičia ilgasis-neįtemptasis
balsis o. Sovietmečiu tik kirčiuotoje pozicijoje iš dešimties septyni (7/10) balsio o variantai yra ilgi
ir įtempti, pereinamuoju laikotarpiu 6/10, dabartiniu laikotarpiu – 5/10. Lygiai taip pat ilgasis-
neįtemptasis balsis kirčiuotoje pozicijoje sovietiniais metais vartojamas vietoj kas penkto,
pereinamuoju laikotarpiu jis pakeičia kas trečią, o dabartiniu – kas antrą trečią ilgąjį-įtemptąjį balsį
o.

Taip pat atliktas reprezentatyvus lyginamasis visų pagrindinių tarties ypatybių, kurios jau penkis
dešimtmečius sulaukia didžiausio preskriptyvistų dėmesio, tyrimas dviejų viešosios kalbos normas
formuojančių kalbėtojų tipų (žurnalistų ir ekspertų/įžymybių) kalboje, atskirai lyginant
visuomeninės/rimtos ir asmeniškos/pramoginės tematikos laidų kalbą. Tirti 1) ilgieji balsiai a, e, i, u
nekirčiuotuose skiemenyse, 2) ilgieji-įtemptieji balsiai o, ė kirčiuotuose ir nekirčiuotuose
skiemenyse, 3) dvibalsiai ie, uo nekirčiuotuose skiemenyse, 4) kirčio vieta (galūnės ar kamieno
kirčiavimas).

Šis tyrimas taip pat parodė, kad paskutinius penkis dešimtmečius bemaž nekintanti standartizavimo
ideologija sakytinėje žiniasklaidoje vis dėlto neįtvirtino konservatyvaus lietuvių bk modelio.
Pastaruosius 50 m. tarties idealas realizuotas nebuvo. Praktiškai visiškai nerealizuoti norminiai
ilgieji balsiai a, e, i, u nekirčiuotuose skiemenyse: sovietmečiu norminių variantų aptikta apie 7
proc., dabartiniu laikotarpiu – vos 1 proc. Kiek didesnis, tačiau taip pat nereikšmingas ir taip pat dar
labiau mažėjantis norminių ilgųjų-įtemptųjų o, ė procentas: kas penkiolika metų nuo 1960 jo mažėta
nuo 23 proc., 19 proc. iki 14 proc. mūsų laikais. Nekirčiuotų dvibalsių ie, uo norminių variantų
sakytinėje žiniasklaidoje yra kiek daugiau nei nenorminių ir jų vartosena atrodo palyginti stabili,
kiek per 60 proc., t.y. kiek daugiau nei kas antras variantas viešojoje kalboje yra norminis.
Geriausiai (apie 80 proc.) ir iš esmės stabiliai viešumoje realizuojamos tirtosios kirčiavimo normos.
Žr. 5 lentelę.
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5 lentelė. Tarties ir kirčiavimo normų vartosenos kitimas sovietiniais (1960–1975 m. ir 1976–1990
m.) ir dabartiniu (1991–2011 m.) laikotarpiais

Kalbos normintojai kai kurių norminių tarties variantų mažėjimą yra linkę sieti su stiprėjančia
sostinės kalbos įtaka (ypač pabrėžiamas nekirčiuotų ilgųjų balsių a, e, i, u normos nuosmukis, plg.
Pupkis 1999: 4–5). Jei iš tiesų retėjanti kai kurių norminių variantų vartosena nulemta augančio
Vilniaus kalbos vaidmens (taigi ir Vilniuje besiformuojančios su bk viešojoje erdvėje
konkuruojančios kalbos atmainos), šis reiškinys turėtų būti prasidėjęs gerokai anksčiau nei mūsų
dienomis, o kodifikuotieji variantai veikiausiai niekada nebuvo viešosios, arba realiosios bendrinės,
kalbos faktas.

Veikiausiai dėl instrukcijos (arba padedami kalbos redaktoriaus) žurnalistai dažniau nei ekspertai ar
įžymybės kalbėdami renkasi preskriptyviąją normą atitinkančius kirčiavimo (87 proc. vs 68 proc.) ir
nekirčiuotų dvibalsių ie, uo (70 proc. vs 58 proc.) variantus. O štai ilgųjų-įtemptųjų o, ė ir
nekirčiuotų ilgųjų a, e, i, u norminių variantų viešosios kalbos profesionalai nerealizuoja, taigi
realioje viešojoje vartosenoje ši bendrinės kalbos norma neegzistuoja. Mūsų tyrimas rodo, kad ji
priklauso ne nuo kalbinio pasirengimo ar kalbos kontrolės, o nuo individualaus kalbėtojo tarmės
lemiamo kalbos variantiškumo. Vis dėlto, nors ir visiškai menkai realizuojamų, ilgųjų-įtemptųjų o,
ė konservatyvų stereotipiškumą patvirtina laidos tematikos kintamasis: visuomeninės, rimtos
tematikos laidose žurnalistai yra linkę vartoti kiek daugiau norminių variantų nei lengvesnio,
asmeniškesnio turinio laidose (atitinkamai 19 proc. ir 13 proc.).

Reikia pastebėti, kad bene vienintelis ir ryškiausias žiniasklaidos kalbos normos kitimas nuo
nenorminio prie dažnesnio norminio varianto mūsų projekte pastebėtas tiriant kirčiuotų trumpųjų
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balsių ilginimą – tarties ypatybę, laikomą atsiradusia dėl Vilniaus kalbos (interferencijos su slavų
kalbomis) įtakos. Matyti, kad kirčiuotų trumpųjų balsių ilginimo atvejų informacinių laidų
žurnalistų kalboje laipsniškai mažėja: sovietmečiu buvo linkstama pailginti kas trečią, pereinamuoju
laikotarpiu – kas penktą, dabartiniu – kas septintą kirčiuotame skiemenyje esantį trumpąjį balsį. Be
to, nuo 2000 m. randasi gerokai daugiau informacinių laidų žurnalistų, kurie kirčiuotoje pozicijoje
esančių trumpųjų balsių išvis nelinkę ilginti. Šis raidos polinkis gali būti veikiamas tiek ilginimo
reiškinį stigmatizuojančios preskriptyvizmo ideologijos, tiek pačių viešųjų kalbėtojų ir Vilniaus
kalbos kaitos.

Daugiau apie šios projekto dalies tyrimus žr. Čičirkaitė 2012, Girčienė, Tamaševičius 2012,
Nevinskaitė 2012, 2013, Pečiulis 2013, Tamaševičius 2013, Vaicekauskienė (red.) (rengiama).

4. Lietuvių kalbos ideologijų raidos, normos autoritetų ir institucijų istorijos tyrimas

4.1. Teorinės prielaidos

Lietuvių kalbos norminimo ir priežiūros institucijų sistema susiklostė tik po 1990 m.
nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo, tačiau jos ištakos idėjine prasme siekia prieškario
Lietuvos Respublikos laikus, o pati sistema (plg. VLKK pateikiamą veiklos istoriją, pradedamą nuo
1961 m.) pradėjo klostytis sovietiniais metais. Taigi norint suvokti, kaip (ir kodėl būtent taip)
reiškiasi ir veikia galios santykiai kalbos politikos ir praktikos srityse, buvo būtina atlikti atskirą
paties kalbos norminimo, tvarkymo, priežiūros (standartizavimo) idėjų, ideologijų ir institucijų
kūrimosi bei raidos istorinį tyrimą. Tyrimo atspirties taškas buvo kalbos standartizavimo idėjos
(teorinėje literatūroje suprantamos kaip kalbos atmainų ir kalbos variantų vertės, statuso,
normiškumo, funkcionalumo vertinimai) ir kalbos priežiūros sistema Nepriklausomoje Lietuvoje,
tačiau jų susiformavimo priežasčių ieškota tiriant jų atspindžius Atgimimo laikų ir prieškario
Lietuvoje ir kalbos politikos ir standartizavimo istorijos bruožus Sovietų Sąjungoje (nuo XX a. 4
deš. pradžios). Kitaip tariant, universalios kalbinio nacionalizmo idėjos lygintos su dėl sovietinio
ideologizavimo įtakos atsiradusiomis jų transformacijomis.

Kaip tik todėl daugiausia dėmesio projekte skirta postalininio laikotarpio sovietinei Lietuvai (nuo 6
deš. pabaigos iki perestroikos ir Sąjūdžio). Atskaitos taškas bet kokiam kalbėjimui apie kalbos
politiką SSRS, taigi ir sovietų Lietuvoje, yra Marro mokslo sutriuškinimas ir žymieji Stalino
samprotavimai „Marksizmas ir kalbos mokslo klausimai“, nepraradę savo pamatinės reikšmės
ideologiniams kalbos vertinimams iki vėlyvosios perestrojkos. Antras svarbus kontekstas, ypač
kalbamo laikotarpio pradžios (6 deš. pab. – 7 deš. pradžia) situacijai suprasti, buvo chruščiovinės
kampanijos prieš „nacionalizmo apraiškas respublikose“. Trečiasis, jau labiau akademinį lygmenį
užkabinantis kontekstas – taip pat churščiovinis „tarybinio žmogaus“ sąmoningumo ugdymas,
pasireiškęs ir kalbos kultūros kėlimu. Ir paskutinis svarbus momentas, lemiamos svarbos įgijęs nuo
aštunto dešimtmečio vidurio – tai totalinė biurokratizacija visose mokslo ir kultūros srityse, kai
visos iniciatyvos buvo nedelsiant ir griozdiškai institucionalizuojamos.

Kaip pagrindiniai tyrimo klausimai kelti šie:
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 Kokios buvo pirminės kalbos standartizavimo idėjos ir kokiomis buvo remiamasi sovietmečiu,
kaip veikė lietuvių kalbos priežiūros sistema?
 Kaip kūrėsi ir ką veikė lietuvių kalbos priežiūros institucijos, kaip jų veikla siejosi su bendrais
sovietiniais (iš dalies valdomais, iš dalies savaiminiais) ideologizacijos, standartizacijos,
unifikacijos procesais?
 Kokias tų ideologijų transformacijas, autoriteto vaidmens pagrindimą galime fiksuoti šiandien?

Reikia pasakyti, kad Lietuvoje kalbos ideologijos taip sistemingai tiriamos pirmą kartą.
Preskriptyvizmas lietuvių kalbotyroje iki šiol iš esmės buvo tabu tema. Iš pirmo žvilgsnio tai
stebėtinas dalykas, nes mūsų vadinamoji kalbos norminimo mokykla (labiausiai plėtota
sovietmečiu, pirmiausia, Aldono Pupkio darbais) rėmėsi Prahos mokyklos teoriniais kalbos kultūros
principais, o šių ambicija, moderniosios kalbotyros dvasia, deklaravo deskriptyvumą. Kodifikaciją
prahiškiai matė grindžiamą atitinkamo laikmečio vartosenoje reguliariai pasikartojančiomis kalbos
normomis, jie griežtai atsiribojo nuo nacionalistiniais pagrindais kultivuojamo purizmo, nuo
sociolingvistiškai žiūrint klaidingo įsitikinimo, kad taisyklinga ir gryna kalba vartotina visomis
aplinkybėmis (plg. Thomas 1996). Vienu iš svarbiausių norminimo kriterijų jų laikytas funkcinio
adekvatumo, tikslingumo kriterijus, pagal kurį vertinama, kaip kalbinė forma tinka konkrečiai
funkcijai ir reikiamam stiliui konkrečioje komunikacinėje situacijoje. Mūsų tyrimas parodė, kad
sovietmečio lietuvių kalbos norminime tikslingumo principo interpretacija ėmė keistis, o
dekriptyvumo praktiškai atsisakyta.

Prahos lingvistų būrelis buvo ir iki šiol liko bene vienintelė kalbotyros mokykla, pamėginusi
kišimąsi į kalbos raidą (kalbos planavimą) paversti moksliniu objektu. Nors jų sukurta kalbos
tvarkybos programa veikiau laikytina doktrinų rinkiniu nei teorija, prahiškių pastangos kovoti su
kalbos grynintojais taikant funkcinį principą yra vertos dėmesio, ypač turint galvoje lietuvišką
kontekstą. Besiplėtojantis šiuolaikinis kalbotyros mokslas (struktūralistai, o vėliau, pirmasiais
pokario dešimtmečiais, ir socialinė kalbotyra) atvirai ir absoliučiai atsiribojo nuo preskriptyvizmo.
Prie jo grįžta iš esmės vos prieš porą dešimtmečių, tačiau ne kaip prie instrumento, kas iki šiol
įprasta lietuvių kalbos kultūrininkams, o kaip prie studijų objekto. Kalbos standartizavimo
ideologijos, kalbos norminimas, normintojų ir ypač kalbėtojų nuostatos imtos studijuoti pripažinus,
kad kalbos ideologizavimas yra universalus ir reikšmingas kultūrinis faktas (kalbos bendruomenei
kalba yra tokia pat kultūrinė nuosavybė kaip religija ar teisės sistema, ji nevertinama kaip
kognityvinis gebėjimas, plg. Milroy 2001: 538). Šia prasme pirmą kartą mūsų projekte atlikti
lietuvių kalbos ideologijų tyrimai vėluoja palyginti nedaug ir dėl suprantamų priežasčių.

Be Prahos kalbos kultūros mokyklos atstovų darbų (pvz., Daneš 1997, 2006, Havranek 1936/1937),
šios tyrimo dalies pagrindas buvo teoriniai standartizavimo ideologijoms skirti darbai (be kitų,
Joseph and Taylor 1990, Cameron 1995, Schiffman 1996, Woolard, Schieffelin and Kroskrity 1998,
Milroy and Milroy 1999 (pirmasis leidimas 1985), Wardhaugh 1999, Fishman 2006, Blommaert
2010, sovietologiniai, SSRS kalbos ir tautų politikos istorijos tyrimai (pvz.., Kirkwood 1990,
Young 1991, Grenoble 2003).
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4.2. Tyrimų metodai ir pagrindiniai rezultatai

Ši tyrimo dalis rėmėsi kokybine istorinių ir dabartinių tekstų, archyvinių šaltinių, dokumentų
analize.

Buvo atlikta paieška ir išstudijuoti šie pirminiai archyviniai ir publikuoti šaltiniai:

а) normatyviniai ir kiti oficialieji sovietiniai dokumentai (pirmiausia, partinių ir vyriausybinių
institucijų nutarimai, planai, ataskaitos), skelbti oficioze „Lietuvos Tarybų Socialistinės
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios (= Ведомости Верховного Совета и
Правительства Литовской Советской Социалистический Республики), taip pat saugojami
šiuose archyvuose: LYA, LKP CK fondas, Antano Sniečkaus fondas, LKP partinės komisijos
fondas, LCVA, Lietuvos TSR Ministrų Taryba;

b) tiesiogiai su kalbos standartizacija (jos ideologijomis) susiję sovietiniai ir Nepriklausomos
Lietuvos dokumentai (atspindintys institucijų veiklą ir kalbos politikos gaires): Glavlito, Lietuvių
kalbos komisijos, Terminologijos komisijos, Lietuvių kalbos draugijos, žurnalo „Mūsų kalba“
(LCVA, LMA archyvas, LLTI rankraščių skyrius, MAB, VUB), Lietuvių kalbos ir literatūros
instituto, Valstybinio radijo ir televizijos komiteto, Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos,
„Minties“ ir „Vagos“ leidyklų pirminės partinės organizacijos (LYA); Nepriklausomybės
laikotarpio įvairių lygių nacionaliniai teisės aktai (įstatymai, parlamento ar jo valdybos tvirtinami
dokumentai, vyriausybės nutarimai ir kalbą reguliuojančių institucijų siūlymai aukštesnei valdžiai:
projektai, pataisos, protokolai (Seimo Teisės aktų ir Seime įregistruotų teisės aktų projektų
duomenų bazė);

c) asmenų, susijusių su kalbos standartizavimo idėjomis, privatūs archyviniai fondai, saugomi
LNB, MAB, VUB rankraščių skyriuose etc. (pvz., Antano Salio fondas);

d) aktualios publikacijos, galinčios pasitarnauti kaip pirminis šaltinis (pvz., pirmojo Lietuvių
kalbos komisijos pirmininko ideologinis veikalas: Genrikas Zimanas, Per suklestėjimą į vienybę.
Apie tolesnio socialistinių nacijų suartėjimo dėsningumus, 1968; taip pat: Aldonas Pupkis, Lietuvių
kalbos normintojai ir puoselėtojai, 2010; pagrindiniai Pupkio rengti kalbos kultūros veikalai:
Kalbos praktikos patarimai, 1976; Kalbos kultūros pagrindai, 1980; Kalbos kultūros studijos, 2005;
atsiminimų, biografijų, raštų, laiškų publikacijos (pvz., apie Joną Jablonskį, Kazimierą Būgą, Juozą
Balčikonį);

e) tiksliniai pusiau struktūruoti interviu su kalbininkais, redaktoriais ir kitais kalbos
standartizacija susijusiais (institucijose dirbusiais) asmenimis;

f) reprezentatyvus 1960–2010 metų periodinių leidinių tekstų (daugiau kaip 1000 tekstų)
rinkinys „Apie kalbą 1960–2010 m. periodikoje. Šaltinių rinkinys” (sud. Skaistė
Aleksandravičiūtė). Šis rinkinys buvo parengtas specialiai projektui, kol kas jis nepublikuotas
(parengti elektroninis ir du spausdinti variantai). Rinkinio pagrindą sudaro tekstai iš svarbiausių
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periodinių leidinių – Lietuvių kalbos sekcijos sąsiuvinis, Mūsų kalba, Gimtoji kalba, Kalbos kultūra,
žiūrėtų nuosekliai nuo pat leidimo pradžios iki pabaigos arba šių dienų. Reprezentuojami tokios
tematikos ir žanrų tekstai:

1. Istoriniai, apžvalginiai tekstai apie svarbiausių personalijų ir institucijų veiklą, kalbos ir kalbos
normintojų padėtį viešajame gyvenime. Žanrai: kronikos, atsiminimai, nekrologai, jubiliejiniai
tekstai, LKD suvažiavimų tekstai.
2. Programiniai tekstai, keliantys kalbos norminimo tikslus, uždavinius, kriterijus. Žanrai:
įžanginiai straipsniai, pokalbių tekstai.
3. Vertinamieji tekstai, kuriuose ryškus vienoks ar kitoks kalbos reiškinių ar vartotojų
vertinimas. Žanrai: kalbos patarimai, kalbos praktikos straipsneliai, recenzijos.
4. „Liaudies balsas“, kitų kalbininkų tekstai. Žanrai: kalbos patarimai, kalbos praktikos
straipsneliai, recenzijos, skaitytojų laiškai.
5. Diskusijos viešojoje erdvėje apie kalbos norminimo ideologijas. Žanrai: poleminiai tekstai
kultūros leidiniuose ir internete, tinklaraščiai.
6. Dokumentai iš VLKK, Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos ir Lietuvių kalbos draugijos
veiklos. Žanrai: nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai, ataskaitos ir pan.

Rinkinio skyrių viduje tekstai pateikiami eilės tvarka pagal dešimtmečius, metus (pradedant nuo
seniausių), leidinio pavadinimą ir autorių (abėcėlės tvarka).

Visos šios empirijos pagrindu analizuota kalbos standartizavimo tradicija ir teoriniai principai,
asmenybės vaidmuo standartizuojant kalbą ir kuriant bei skleidžiant kalbos ideologijas, kalbos
priežiūros institucionalizacija (struktūrų funkcijų ir veiklos istorija), instituciniai galios santykiai
(ideologija – biurokratija – mokslas) norminant kalbą.

Kalbos ideologijos ir jos skatinamos preskriptyvinės praktikos raidos analizė rodo, kad kalbos
kontroliavimas buvo vienas iš sovietinės ideologijos funkcionavimo garantų, bendrosios ideologijos
dalis. Manyta, kad reikia kontroliuoti, parinkti tam tikrus minties variantus kaip teisingus, o kitus
atmesti kaip netikusius, klaidingus – ar tai būtų filosofija, politika, ekonomika, literatūra, ar kalba.
Vienos tiesos žinojimas ir variantų neigimas buvo visuotinai diegta sovietinės minties konstanta.
Kaip tik todėl vieno gerojo, taisyklingojo varianto išskyrimo principas taikytas ir kalbai (kalboms)
reguliuoti; buvo parenkama, kas taisyklinga, o po to kontroliuojama, ar nenukrypta nuo patvirtintos
kalbinės tiesos. Sovietmečiu dominavo sinkretiška preskriptyvinė kalbos suvokimo paradigma – po
vienu standartinės kalbos stogu buvo tempta rašomoji ir šnekamoji kalba, taip pat vos rašto
pramokusio ir universitetą baigusio žmogaus kalba. Šnekamųjų normų skirtumas nuo rašomųjų
nebuvo svarbus, jų reikalauta laikytis tiek, kiek ir rašomosios kalbos. Pavyzdžiui, pagrindinis kalbos
praktikos žurnalas, kalbos kultūros institucija laikytina „Mūsų kalba“ taisė ištisai visas pastebėtas
klaidas („valė šiukšles“), joje vienatoniškai neskirti esminiai dalykai nuo smulkmenų, lygiai kertant
per klaidas kalbantis važiuojant troleibusu ir mokykliniame vadovėlyje, parduotuvės iškaboje ir
marksistinės istoriografijos kūrinyje. Taip pat kaip netinkama buvo griežtai atmetama miesto kalba
(neretai vadinta tiesiog žargonu ar gatvės kalba) – paradoksalu, nes tai kaip tik buvo realiai
stiprėjanti, besiplečianti standartinė kalba, gal tik ne visada atitikusi sunormintos kalbos įvaizdį ar
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idealą (augantį miesto kalbos prestižą ir susiformavusias teigiamas nuostatas jos atžvilgiu rodo ir
mūsų projekto eksperimentinės dalies tyrimai). Kaip matysime toliau, nors ilgainiui, jau
Nepriklausomoje Lietuvoje, geros kalbos samprata imta šiek tiek keisti, pats kontroliavimo
principas ne tik buvo išlaikytas, bet ir gerokai sustiprėjo ir įsiteisėjo.

Kaip minėta pradžioje (sk. 3.1.), lietuviškoje kalbos kultūros teorijoje esama vidinio prieštaravimo
tarp to, kaip ji save apibrėžia, ir to, kokiais epistemologiniais autoritetais – tradicinėmis kalbos
teorijomis – ji remiasi. Ji save apibrėžia kaip mokslą, kurio paskirtis – norminti ir ugdyti bendrinę
kalbą, t. y. nustatyti, kas joje galima ar negalima, kas leidžiama ar neleidžiama vartoti. Didysis
prieštaravimas yra tas, kad struktūrinė kalbotyra, kuri kalbos kultūrai yra moksliškumo garantas ir
su kurios atsiradimu kalbotyra XX a. iš tiesų virto moksline disciplina (o visiems humanitariniams
mokslams – moksliškumo modeliu), nuo ankstesnės kalbotyrinės tradicijos (bendrųjų normatyvinių
gramatikų) skiriasi tuo, kad ji aprašo, o ne vertina kalbą, t. y. ji yra griežtai deskriptyvi, o ne
preskriptyvi. Taigi, pagrindiniu gidu kalbos kultūra pasirenka mokslą, kuris visai nepritaikytas nei
jos uždaviniams, nei siekiamiems tikslams. Tokį pasirinkimą galima aiškinti kaip siekį save
legitimuoti kitų kalbotyros (ir ne tik) disciplinų kontekste ir pačioje visuomenėje. Būti mokslu – tai
įgyti galią sakyti tiesą apie pasaulio reiškinius, šiuo atveju – kalbą.

Šis vidinis prieštaravimas veikė ir iki šiol veikia ir pamatinių kalbos kultūros terminų – normos,
sistemos – sampratas. Nors paimtos iš struktūralistinės kalbotyros konteksto, teoriniame ir
praktiniame kalbos kultūros diskurse jos paslapčia įgauna visai ne struktūralistinę reikšmę. Tiksliau,
kalbos kultūros kontekste jų reikšmė išskysta ir ima svyruoti tarp struktūralistinės (mokslinės) ir
ikistruktūralistinės (ikimokslinės) sampratos. Struktūralizme vartojamą realios normos, arba
normos kaip visuotinės, įprastos vartosenos, sampratą (plg. anksčiau minėtą Prahos mokyklos
siekinį) dažnai išstumia, užgožia idealios normos, arba kodifikuotos normos kaip vienintelio
teisingo varianto, samprata, kuri artima normatyvinių gramatikų diskursui. Užuot ryškinus šių
normų skirtumą, aiškinus jų tarpusavio santykį, tas skirtumas naikinamas antrosios (idealiosios
normos) naudai. Į kalbos kitimą lietuvių kalbos normintojai žiūri veikiau kaip XIX a.
filosofuojantys kalbininkai, ieškoję indoeuropiečių prokalbės – aukso amžiaus kalbos,
įsivaizduojamai visiškai taisyklingos ir be jokių išimčių – kurios atžvilgiu vėlesnės indoeuropiečių
kalbos tebuvo degradavusios, žlungančios formos. To meto istorinė-lyginamoji kalbotyra buvo dar
persipynusi su mitologija ir pseudofilosofija. Kai kurie jos atstovai (A. Schleicheris) kalbą suvokė
kaip gamtinį organizmą, kuris gimsta, auga ir miršta, o rūpinimąsi ja prilygino sodininkystei.
Atrodo, kad istorinė gramatika (neogramatikiai), atradusi ir iškėlusi lietuvių kalbą kaip mokslininko
žvilgsnio vertą objektą, lietuvių kalbotyros tradicijai dar nuo Jablonskio laikų buvo ir tebėra
artimesnė nei jai pasipriešinusi struktūrinė kalbotyra.

Bendrinės lietuvių kalbos normintojai ir dabartinę lietuvių kalbos raidą pateikia kaip XIX a.
romantikai: kalba vien degraduoja ir jai nuolat gręsia mirtis (kaip kitoms mirusioms baltų kalboms),
vienas pagrindinių degradavimo šaltinių – kontaktai su kitomis kalbomis, todėl kalbą reikia ginti –
ne tik nuo užsienio, bet ir nuo savų priešų, kurių daugėja, ją reikia nuolat prižiūrėti ir kontroliuoti –
tai vienintelis išsigelbėjimas. Pavartotos kaip argumentai, kalbos normintojų metaforos atrodo
autoritetingos ir neatremiamos, šiandien jas  mielai perima viešojo metakalbinio diskurso aktyvistai,
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be kita ko, įvairios visuomeninės organizacijos, drauge su normintojais reikalaujančios politinio
kalbos klausimų sprendimo. Tiek sovietmečiu, tiek dabartiniais laikais remiamasi tais pačiais
argumentaciniais pagrindais: tautos ir kalbos vienovės, ištikimybės tautai, bendrinės kalbos kaip
nepasiekiamo, bet siektino idealo, ypatingos svetimų kalbų grėsmės lietuvių kalbos savitumui,
prievolės paklusti kalbininkų autoritetui postulatais. Šiuos locus communis teiginius galima įvardyti
kaip būdingiausius vyraujančiai bendrinės lietuvių kalbos ideologijai. Pastebėtina, kad, palyginti su
tarpukario kalbos normintojų retorika, nuo sovietmečio ji įgauna vis tirštesnį disciplinuojantį
atspalvį ir irzlumo toną (įdomu, kad lietuvių kalbos normintojų nepaisoma netgi terminijos
neutralumo principo, kaip kalbotyros terminai parenkami neigiamos konotacijos žodžiai).

Tiek metalingvistiniame diskurse, tiek kalbos praktikoje vadovaujamasi idealistine nuostata,
atsiradusia iškreiptai suvokiant struktūralistinę perspektyvą. Kodifikuojant bendrinės kalbos
vartoseną (realias normas), siekiama ją maksimaliai priartinti prie sistemos. Kadangi sistemoje nėra
variantų (tai sistemos kaip kalbėjimo abstrahavimo sąlyga), jų vengiama ir vartosenoje. Tiesa,
lyginant su sovietiniais laikais, požiūris į bendrinės kalbos variantiškumą šiandien kiek keičiasi:
pripažinta, kad variantų buvimas nekelia pavojaus bendrinei kalbai; variantiškos tapo netgi kalbos
klaidos (buvo imtasi jas hierarchizuoti nuo didžiųjų iki mažųjų).

Lyginant kalbos kultūros teoriją nuo sovietinių laikų, kai ji buvo suformuluota, iki mūsų dienų,
bene labiausiai pasikeitė požiūris į bendrinę kalbą. Tai neabejotinai susiję su bendrinės kalbos
vartotojų skaičiaus padidėjimu ir vartojimo aplinkos išsiplėtimu. Seniau apribota vieša monologine
komunikacija ir, atitinkamai, rašytine bei sakytine-monologine forma, dabar teoriškai pripažįstama
ir šnekamoji privačioji bendrinės kalbos atmaina, jai taikomi ne tokie griežti reikalavimai kaip
pirmajai. Taigi, imta skirti bendrinę kalbą griežtąja ir plačiąja prasme. Vis dėlto apskritai radikalių
pokyčių kalbos kultūros teorijoje, lyginant sovietinius ir Nepriklausomybės laikus neįvyko. Santykį
tarp sovietinės ir šiuolaikinės lietuvių kalbos kultūros būtų galima apibendrinti kaip dominuojančių
idėjų ar nuostatų persistūmimą nuo mąstymo (diskurso) centro į periferiją, ir atvirkščiai. Kai kurie
periferiniai dalykai, buvę sovietinėje kalbos kultūros teorijoje, pasistūmėjo į centrą: bendrinės
kalbos atmainų, variantiškumo pripažinimas; bendrinės kalbos siejimas su prestižu bei tautos
įvaizdžiu; kai kurių bendrinės kalbos normų prilyginimas teisinėms, už kurių nesilaikymą
numatytos piniginės bausmės; kritiškai vertintos puristinės tendencijos sustiprėjo (kalbos grynumo
kriterijui buvo suteiktos didesnės teisės). Ir priešingai, kai kurios idėjos, sovietmečiu buvusios
centre, Nepriklausomybės laikais pasistūmė į periferiją: variantiškumo neigimas virto kalbos klaidų
skirstymu į variantus; sumažėjo siekis reguliuoti šnekamąją “buitinę” kalbą, pripažinta teisė vartoti
skirtingas kalbos atmainas skirtingose aplinkose. Kaip matysime toliau, kalbos reguliavimo
praktikos šie pokyčiai toli gražu nesušvelnino.

Kalbos politikos ir institucijų istorinis tyrimas rodo, kad pagrindinio tiriamojo laikotarpio pradžioje,
7 deš., kalbos srityje komunistų ideologai daugiausia dėmesio skyrė sistemingai kovai „su
nacionalizmo apraiškomis“, kas reiškė ypatingą dėmesį lietuviškos rašybos „politinių“ klausimų
sutvarkymui pagal rusų kalbos pavyzdį, viešojo kalbėjimo ir administravimo kalbos tikrinimui
(susirinkimai, spauda, mokslo ir administravimo terminai). Ilgainiui imtasi vis didesnės socialinės
kontrolės – kalbos politikos rūpestis išsiplėtė iš rašytinio (pirmiausia – literatūrinio, vadovėlinio,
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laikraštinio) teksto į kasdienio gyvenimo, vartojimo, laisvalaikio erdvę. Šnekamojo srauto ir tokių
smulkių dalykinių užrašų, kaip etiketės ar valgiaraščiai, kontrolės idėja sovietmečiu išprovokavo su
oficialiąja represine praktika koreliuojantį socialinės akcijos mastą. Brežnevo epochoje prasidėję
kalbos tikrinimo „reidai“ laikytini politinės minčių kontrolės, policinės valstybės veikimui artimu
modusu, kai tiesiogiai kišamasi į kasdienybę sekant ir – eventualiai – persekiojant bet kurį
visuomenės narį.

Ypač 8-uoju dešimtmečiu ėmė ryškėti „kultūringumo“ imperatyvas, kalbos grynumas imtas sieti su
moraline (socialisto) pareiga, o nukrypimas nuo jo laikytas grėsme viešajai tvarkai ir stabilumui.
Prie preskriptyviosios normos buvo tarsi prikabintas ir moralinės atsakomybės aspektas – kultūra.
Vartoji nesunormintą variantą, vadinasi, nesilaikai kalbos kultūros reikalavimų, vadinasi, esi
nekultūringas, vadinasi, esi nemoralus. Tokiu būdu norminamo kalbos varianto vartojimas ar
nežinojimas buvo kone prilygintas moraliam ar amoraliam elgesiui. O komunizmo statytojai turėjo
būti „moraliai stabilūs“ (морально устойчивые). Būtent sovietmečiu išrasta ir įtvirtinta „dvasios
skurdo“ sąvoka – ji taikyta ir nesidomintiems sovietiniu menu, „pataikaujantiems supuvusiems
Vakarams“, ir nepaisantiems kalbos taisymų.

Pastebėtina, kad bk kūrimo pradžioje asmeninė lingvistinė atsakomybė taip pat turėjo moralinės
pareigos vertę, tačiau autoritetas buvo asmeninis, o ne institucinis, ir veikė pirmiausia kaip
pavyzdys, į kurį orientuojasi apsišvietę asmenys. Toks kalbos suvokimas negalėjo kalbos tvarkymo
siūlymų paversti viešąjį gyvenimą įkyriai reguliuojančia priemone – apeliuota į asmeninį
susipratimą ir privačias pastangas atsisakyti tam tikrų įpročių bei suformuoti naujus.

Sovietų Lietuvos administracijai visu sovietmečiu pirminis ir galutinis autoritetas (ir išorinis, ir
vidinis) visai klausimais buvo Maskva: kaip daroma ten, žiūrėjo, turėjo kartoti, stengėsi mėgdžioti ir
biurokratai, ir ideologai, ir mokslininkai. Kaip ir tas buvo (daroma) su rusų kalba, taip ir tas turėjo
būti ir su lietuvių – toks buvo pamatinis partinis rūpestis. Reikia pripažinti, kad lietuvių kalbininkai,
net ir įtraukti į formalias kalbos reguliavimo institucijas, nelabai veržėsi priimti šį požiūrį,
nevengdavo ginti kalbos mokslo kompetencijos ribų, nors ir nesileisdami į opoziciją ideologijai.
Tačiau, bent jau LKK, pirmiausia buvo dirbamas administracinis, o ne mokslinis darbas, o
susidūrus moksliniams ir ideologiniams argumentams paprastai nulemdavo pastarieji. Per
paskutinius 15 sovietų valdžios Lietuvoje metų galima stebėti polinkį kalbos standartizavimo
klausimus kelti ir spręsti planinio valstybinio ūkio, kolektyvistinės pasaulėžiūros ir biurokratinio
administravimo principais.

Sunku pasakyti, ar tautiniai idealistai kalbos gerintojai sovietmečiu rinkosi tokias organizacines ir
raiškos formas, kokias sankcionavo oficialusis diskursas, ar totalitarinis sovietų režimas pasitelkė
kalbos kultūros idėją kaip minčių kontrolės mechanizmo segmentą, „prijaukinantį“ visuomenę, ypač
kultūrininkus, prie kitų sistemos dalių ir kuriantį rūpesčio tautiniais reikalais iliuziją. Vis dėlto, nors
iš pažiūros šios prielaidos alternatyvios, jos nesutampa tik tuo, ar didesnė iniciatyva priskiriama
kalbininkams, ar komunistų partijos vadovybei, nes poveikis, kurį dėl bolševizmo ir kalbos
norminimo praktikų interferencijos anuomet patyrė žmonės, vargiai gali būti interpretuojamas
atsižvelgiant į galios subjektų intencijas.
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Prieškario ir laisvojo pasaulio kalbininkai suvokė, kad kalba ir kalbėjimas egzistuoja kaip iki galo
nepažini ir nesukontroliuojama tikrovė. Normos nusistato kalboje/kalbėjime, kalbininkai po to jas
fiksuoja, kodifikuoja, vertina. Vėlyvojo sovietmečio lietuvių (kaip ir rusų) kalbakultūrininkai jau
yra (tarsi automatiškai) išgyvenę lūžį: nėra normos be kodifikacijos, nėra kalbėjimo be kalbos tik
kaip formalios sistemos, apibrėžtos ir suvoktos kalbos mokslo visos visuomenės vardu ir vardan.
Sovietmečio normintojų diskurse fiksuojama klasikinė (tik sovietiškai nuspalvinta) pozityvistinio
preskriptyvizmo nuostata: tikrovė pažintina atskleidžiant joje viešpataujančius dėsnius ir tada
mokslininko specialisto atitinkamai patvarkytina ten, kur tų dėsnių nesilaikoma.

Reikia pabrėžti, kad preskriptyvus vienodumo siekimas yra universalija, jis laikomas
fundamentiniu, natūraliu kalbinio nacionalizmo poreikiu, tam tikru politiniu instinktu (plg.
Blommaert, Verschueren 1998: 206). Tas pats pasakytina ir apie autentiškumą, kalbos politikoje
pasireiškiantį kalbos gryninimo iniciatyvomis ypač nacionalinio atgimimo, nacionalizmo
suaktyvėjimo laikotarpiais, neretai tam reikalui susivienijant skirtingoms politinėms kryptims (plg.
Coulmas 1989:  187, 191). Taip pat universalu, kad preskriptyvizmą skatinantis politinis
atsiskyrimo poreikis ypač būdingas vėlyvoms, dominuotoms bendrinių kalbų ideologijoms. Šia
prasme lietuvių bendrinės kalbos ideologija yra natūralus, nors ir akivaizdžiai užkonservuotas
produktas. Vis dėlto kai argumentu „visuomenės/tautos vardan“ dar ir šiandieninėje Lietuvoje
pagrindžiama nuolatinio kalbos reguliavimo ir vidinio bei išorinio purizmo praktika, tai yra kai kas
daugiau nei 19 a. kalbinio nacionalizmo palikimas.

Atkūrus Nepriklausomybę daug dėmesio skirta atkurti lietuvių kalbos teisėms į visas vartosenos
sritis. Šiuo laikotarpiu itin suaktyvėjo kalbos gryninimo iniciatyvos – tiek nuo rusų kalbos, tiek nuo
globaliosios anglų kalbos. Be to, imta reikšti nusiskundimų, kad laisvoje valstybėje per mažai
kontroliuojama kalbos vartosena, kad randasi pernelyg daug spontaniško, nereguliuojamo viešojo
kalbėjimo, viešojoje vartosenoje ryškėja normintojams atrodantis nepageidautinas variantiškumas.
Matyti, kad laisvėjančioje valstybėje kalbinė praktika ėmė tolti nuo iki šiol įprasto ir nekvestionuoto
kalbos homogeniškumo idealo; tai pasakytina tiek apie rašytinę kalbą, tiek apie sakytinę
žiniasklaidą (pgl. projekto žiniasklaidos kalbos raidos tyrimą). Šiuo laikotarpiu normintojų
puoselėjamas kalbos standartas ypač atsiskleidė kaip idealizuotas, apyrealiai pasiekiamas tik mažam
gyventojų sluoksniui.

Praėjus dviems Nepriklausomybės dešimtmečiams ideologinio lūžio kalbos politikos srityje
nepastebėta: valstybės kontroliuojamos kalbos kultūros idėja yra išlikusi iki mūsų dienų ir kalbos
įvairovė iki šiol traktuojama kaip bk žalojimas. Paradoksalu tai, kad saugodami gimtąją kalbą kaip
autentišką tikrovę, dažnai apeliuodami į lietuviškos raštijos „tėvų“ palikimą, kalbininkai tapo
„kalbos draugovininkais“, kurie griebiasi visuomenės atžvilgiu beveik tokių pačių kontrolės
priemonių, kokias praktikavo sovietinio perauklėjimo ir cenzūros aparatas. Vienintelis raidos lūžis,
kurį sąlygiškai galima apčiuopti, yra Nepriklausomybės pradžioje įvykęs oficialus valstybės
kontrolės instituto perdavimas kalbos normintojams ir dar labiau sugriežtinta viešosios kalbos
kontrolė.
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Nepriklausomybės laikotarpiu iš tiesų išplėtojama institucinės priežiūros sistema ir numatoma dar ir
baudžiamoji atsakomybė lietuvių kalbos vartotojams. Ideologizuotas ir politizuotas teisinis ir
viešasis metakalbinis diskursas neabejotinai nurodo į sovietmečio palikimą. Visiškai suprantama,
kad 1992 m. paskelbtos atkurtosios Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsnyje teigiama:
„Valstybinė kalba – lietuvių kalba“, tam būta istorinių ir politinių priežasčių. Šia Konstitucijos
eilute numatoma teisė ir pareiga Lietuvos valstybėje viešajame gyvenime vartoti lietuvių kalbą. Ta
pati samprata matyti Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatyme (Kalbos įstatymas 2002
(¹1995), kur pirmiausia pabrėžiama, kad Lietuvos valstybės administravimo, teismų, verslo,
švietimo etc. kalba yra lietuvių, o ne kita kalba. Tačiau į šį įstatymą buvo įtrauktas dviprasmiškas
skyrius „Valstybinės kalbos taisyklingumas“ (IX sk.), susiaurinantis Konstitucijoje numatytą teisę ir
pareigą Lietuvoje vartoti lietuvių kalbą ir traktuojantis valstybinę kalbą jau ne kaip lietuvių (o ne
kitą kalbą) apskritai, bet kaip išimtinai „taisyklingą“ kalbą. Be to, būta neįsigaliojusių teisėkūros
iniciatyvų, kurios praktiškai reikštų visišką reguliacinio akcento perstūmimą nuo lietuvių kalba
kitiems prie norminė lietuvių kalba saviems, nuo teisė Lietuvoje kalbėti lietuviškai prie pareiga
kalbėti lietuviškai taisyklingai.

Lingvistiškai žiūrint, kalboje taisyklinga yra tai, kas atitinka iš vartosenos matomas tai kalbai
būdingas gramatikos taisykles, dėsnius, polinkius. Netaisyklingos šiuo požiūriu gali būti
besimokančiojo vartotojo kalboje pasitaikančios formos ar konstrukcijos (dažniausiai todėl, kad
pritaikoma ne ta taisyklė, ne ta paradigma), taip pat „netaisyklingi“ gali būti sąmoningai, stilistiniais
sumetimais sukurti nukrypimai nuo kalbos dėsnių. Valstybinės kalbos įstatyme naudojama ne
lingvistinė, o politinės ir ekonominės galios tikslais ideologizuota, preskriptyvi taisyklingumo
samprata: (1) lietuvių kalbos prestižas ir kontrolė laikoma valstybės reguliavimo objektu; (2)
taisyklingumą apibrėžia ir normas aprobuoja valstybės įgaliota institucija, besiremianti mokslo
autoritetu; (3) visų pagrindinių valstybės funkcionavimo sričių (administravimo, švietimo,
žiniasklaidos) veikėjams numatoma prievolė vartoti instituciškai aprobuotą kalbą ir baudžiamoji
atsakomybė už šios prievolės nevykdymą. Lietuviškoji kalbos priežiūros sistema, iš esmės veikianti
kalbotyros mokslo vardu, aiškiai kertasi su šiandieninės kalbotyros nuostatomis, moksliniu
argumentu, kad ideologizuoti kalbos vaizdiniai netapatintini su kalbos, kalbėjimo prigimtimi ir
struktūra.

Šiame kontekste dėsningai atrodo mėginimai kalbos vartotojus siekė apkrauti dar ir stilingos raiškos
įpareigojimu: „visi, kurie viešai lietuvių kalba kreipiasi į visuomenę, privalo laikytis lietuvių
bendrinės kalbos normų ir stiliaus reikalavimų“ (2001 m. teiktas, tačiau nepriimtas įstatymo
pakeitimas, IXP-608. 2001). Pastebėtina, kad (lygiai kaip sovietmečiu) atkūrus Nepriklausomybę
išliko pretenzija ir privataus gyvenimo sričiai. Pavyzdžiui, dar pirmuosiuose VLKK nuostatuose jai
pavedama „rūpintis visuomenės kalbos kultūra – kalbos būkle ugdymo įstaigose, spaudoje, radijo ir
televizijos laidose, mokslo veikloje, viešajame gyvenime ir kitose srityse“ (I-515. 1994); panaši
nuostata išliko po dešimtmečio priimtoje kitoje nuostatų redakcijoje (IX-2232. 2004). Kadangi
viešasis gyvenimas jau paminėtas, už miglotos frazės pabaigos aiškiai slepiasi asmeninis laukas.

Valstybinės kalbos įstatyme taikomu lietuvių kalbos konceptu remiasi visas pluoštas papildomų,
taip pat teisiškai saistančių baudžiamųjų lietuvių kalbos kontrolės instrumentų, tarp jų, Valstybinės
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kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. patvirtinti „Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo
kontrolės principai, kriterijai ir jų taikymo metodika“ (Kalbos kontrolės principai 2005).
Pastarajame dokumente valstybinė kalba, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje traktuojama plačiai
kaip apskritai lietuvių, o ne kita kalba, jau visiškai vienareikšmiškai tapatinama vien su instituciškai
aprobuotų taisyklių rinkiniu. Na, o iki šiol plenarinio posėdžio prieangyje esančio „Valstybinės
kalbos konstitucinio įstatymo“ 4 straipsniu „Asmenų kalbinės teisės ir pareigos“ numatoma
reglamentuoti, kad kiekvienas pilietis „turi mokėti lietuvių kalbą ir ją gerbti“ (XIIP-558. 2013).
Nors iš pažiūros tai gana aptaki formuluotė, tačiau turint galvoje nuostatą, pagal kurią „[...] fiziniai
asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka“, o
„vykdymą kontroliuoja Valstybinė kalbos inspekcija“, peršasi klausimas, kaip pagarba būtų
interpretuojama ir koks gerbimo – moralinės kategorijos – santykis su bendrine, taisyklinga,
sunorminta kalba ir kitomis kalbos atmainomis.

Nepriklausomybės laikotarpiu įdomiai plėtojasi kalbininko – kaip institucinio autoriteto –
į(si)teisinimas. Lietuvių kalbos statusas neabejotinai priklausė tiems tautiškai ir valstybiškai
jautriems klausimams, kuriuos keldamas Sąjūdis laimėjo 1990 m. rinkimus. Naujoji valdžia niekaip
nepajėgė greitai pakeisti viso sovietinio administracinio aparato, bet stengėsi nepalikti jo rankose
bent jau tų sričių, kurios buvo ideologiškai jautrios ir 1988–1989 m. laikytos svarbiausiais
totalitarinės okupacinės sistemos kritikos taikiniais. Pasižymėję sąjūdininkai, dažniausiai jauni
žmonės, tapo ekologijos, paminklosaugos, švietimo raktinėmis figūromis. To niekaip nepasakysi
apie 1990 m. birželį sudarytos VLKK sudėtį, o ypač apie jos vadovybę. Kitaip tariant, pirmaisiais
Nepriklausomos valstybės teisiniais aktais buvo legitimuoti visų kalbininkų, turėjusių akademinių
pasiekimų, pilietiniai kredencialai, tuo patvirtintas jų ankstesnės veiklos norminant kalbą
teisingumas ir tęstinumas, atsisakyta ne tik personalinės desovietizacijos, bet ir tvarkybos principų
peržiūrėjimo valdžios valia.

Tiek minimalūs svarstymai diskutuojant 1995 m. įstatymo projektą (II-930. 1994), tiek vėlesni aktai
leidžia daryti išvadą, kad kalbinio režimo detalės politikų buvo paliktos VLKK žiniai suteikiant šiai
„mokslininkų institucijai“ santykinę autonomiją. Ypač pavaizdu, kad 2003 m. „Valstybinės kalbos
politikos 2003–2008 m. gaires“ Seimas patvirtino nė kiek nepakeitęs tuometės VLKK pirmininkės
pateikto projekto (plg. IXP-2468. 2003; IX-1595. 2003). Kai ŠMKK posėdžio lygį pasiekdavo
reikalavimai atleisti VLKK vadovą, atšaukti VLKK nutarimus ar pačiam Seimui imtis spręsti
viešuosius ginčus keliančių kodifikacijos ir kalbinio režimo klausimų, aiški parlamentarų dauguma
tam nepritardavo (ŠMKK-106-P18. 2008; ŠMKK-106-P-21. 2011).

Kai bijoma ir nepasitikima – tiek iš išorės neva besibraunančiais svetimais, tiek nepakankamai
taisyklingai kalbančiais savais – administracinių galių stiprinimas ir sankcijų griežtinimas yra
labiausiai tikėtinas pokolonijinėje raidos stadijoje esančios valstybės atsakas. Teisėkūros raida
liudija, kad kalbos režimą realizuojančių institucijų kūrimas ir plėtra buvo vientisas, net
geometrinės progresijos mastą protarpiais įgijęs procesas. Po Nepriklausomybės atkūrimo
performuotoji VLKK neilgai liko visuomeniniais pagrindais dirbanti žmonių grupė. Jei
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1990 m. rudenį pavedė „Reikalų valdybai finansuoti
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbus pagal pateikiamus finansinius dokumentus iki 10
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tūkst. rublių“ (I-517. 1990), kas buvo išties kukli suma, tai 1995 m. pavasario Seimo pirmininko
potvarkis, nustatantis VLKK pirmininko pareiginės algos koeficientą „12,5“ buvo momentas, kai
VLKK galutinai tapo standartine biurokratine valstybės institucija (LRSP-307. 1995). Po poros
metų pasikeitus valstybės tarnautojų atlyginimų skaičiavimo pagrindams (bazinei mėnesinei algai),
nustatytas naujas VLKK pirmininko koeficientas „34“ (LRSP-22. 1997), o tai de facto reiškė, kad
komisija pagal atlyginimą, o drauge ir tarnybinį statusą prilyginta reikšmingiems valstybės
departamentams.

Galbūt galima manyti, kad tokia raida buvo neišvengiama jaunai respublikai pereinant į mažiau
spontanišką viešųjų reikalų administravimo būklę. Vis dėlto kalbinių reikalų reguliavime ryškėjanti
tendencija atriboti siaurą pašvęstųjų ratą nuo visų gimtakalbių vargiai paaiškinama ir pateisinama
vien VLKK ir VKI įtraukimu į valstybės aparato rutiną.

Akivaizdžiausias minėtos tendencijos indikatorius – VLKK sudėtis. Nors kelis kartus keitėsi VLKK
dydis ir narių parinkimo procedūra, profesionalių kalbininkų ir kitų kalbos vartotojų proporcijos
kaita yra daugiau nei iškalbinga. Pirmoje po Nepriklausomybės atkūrimo sudarytoje VLKK
pastarieji sudarė beveik pusę (ATP-I-294. 1990). Tuo metu buvo tarsi savaime suprantama, kad
rašytojų, leidėjų, žurnalistų, terminologija besidominčių tiksliųjų sričių mokslininkų ir inžinierių, už
oficialią dokumentaciją atsakingų valdininkų ir kitų visuomenės atstovų nuomonė kalbos politiką
formuojančioje institucijoje yra svarbi. Vėlesnės komisijos sudėtyse nuosekliai mažėjant
nekalbininkų galiausiai jų teliko du, t. y. vos dešimtadalis (X-700. 2006; XI-2035. 2012).

Ironiška, kad autonominę politinę galią VLKK pavidalu lietuvių kalbininkai išsikovojo tik
nepriklausomoje Lietuvoje, bet supratimą, kaip tą galią įgyvendinti ir taikyti, atsinešė iš sovietų
valdžios bei tvarkos. Kažkuria prasme, – sumažėjus, o perestrojkos įkarštyje ir nusilpus ideologinei
(ar tiesiog administracinei) kalbininkų atliekamo norminimo darbo globai, užsakymui, kontrolei –
komunistinės valdžios turėtasis galios monopolis bemaž netyčiomis pasiliko kalbininkams, kurie,
kitaip nei sovietų Lietuvos administratoriai, turėjo ir aiškių interesų, ir pakankamai kompetencijos
tverti būtent lietuvių kalbos politiką. Gal ir nėra ko stebėtis, kad valstybinė lietuvių kalbos tvarkyba
radosi dar politinės nelaisvės sąlygomis: juk ir Sąjūdis gimė veikiau sovietinėje nei antisovietinėje
aplinkoje. Tačiau tikrai nei atsitiktinumas, nei nereikšminga aplinkybė nėra tai, kad šis radimasis
buvo suvoktas kaip natūralus procesas, o susikūrus bei įsitvirtinus Lietuvos valstybei politinis
rūpestis lietuvių kalba pačių besirūpinančiųjų ir toliau kildinamas iš sovietinės epochos.

Mes puikiai žinome, kad esama sričių, kurios naujai radosi kartu su nepriklausoma Lietuvos
valstybe, – pradedant užsienio politika, baigiant valstybės išorine apsauga. Žinome ir tai, kad
daugelis viešojo gyvenimo sričių buvo paveldėtos iš sovietinių laikų, tad teko jas permąstyti,
pertvarkyti, pažadinti transformacijas ar net deformacijas. Vienur tai įvyko sėkmingiau, kitur –
nelabai. Tačiau tokio nesiryžimo permąstyti ar tiesiog apsisprendimo nepermąstyti, kaip yra nutikę
lietuvių kalbos tvarkybos srityje, tikrai reikėtų paieškoti. Institucinis tęstinumas gal ir galėtų būti
„įskaitytas“ kaip apsileidimas ar nesusipratimas, jei ne intelektinis, dvasinis tęstinumas, kai lietuvių
kalbos norminimo ir tvarkybos pamatai taip ir liko ant klampaus „kaip mes tada išsaugojome
lietuvių kalbą“ grunto.
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Lietuvių kalbos kontrolės apimtys ir būdai, teisinė prievolė vartoti kodifikuotas formas, kalbininko,
kaip kontrolieriaus, vaidmens absoliutinimas, mokslininkų bendradarbiavimas kuriant ir palaikant
kalbos ideologijas Lietuvą daro unikalią ne vien Europos kontekste. Iš kalbos ideologijų raidos nuo
sovietmečio iki mūsų dienų matyti, kad „geros kalbos“ samprata yra politinė idėja, panaudojama
kaip galios ir kontrolės instrumentas.

Daugiau apie šios projekto dalies tyrimus žr. Baločkaitė 2014; Raila, Subačius 2012a, 2012b;
Šepetys 2012a, 2012b, 2012c, Tamaševičius 2011, Vaicekauskienė (red.) (rengiama).

5. Išvados

Nors viešajame diskurse neretai pasitaiko apibendrinančių teiginių apie lietuvių kalbą ir kalbos
standartizavimą, kalbos atmainų prestižą sovietmečiu ir mūsų laikais, iki šiol sistemingų lyginamųjų
tyrimų šia tema nebuvo atlikta. Šio projekto metu pirmą kartą lietuvių kalbotyroje vykdyti
(tarpdisciplininiai) tyrimai leidžia pagrįsčiau įvertinti lietuvių kalbos ir kalbėtojų tapatybės kaitą,
standartizavimo ideologijos prigimtį ir vaidmenį Lietuvos kalbinėje bendruomenėje.

1. Moksleivių nuostatų tyrimai parodė, kad sąmoningai aukščiausiai reitinguojama savo krašto
tarmė, pasąmoningai, eksperimentais išgavus vertinimą, įgauna akivaizdžiai menkesnę socialinę
vertę. Sunku pasakyti, kada prasidėjo šis su standartizavimo ideologija susijęs nestandartinių
atmainų nuvertėjimo procesas, tačiau mūsų tyrime jis užfiksuotas ir laikytinas akivaizdžiu faktu,
kad, tarminį kodą gretinant su netarminiais pagal už vietos normų ribų išeinančias socialines vertes,
tarmė turi menkesnį mobilumą; ją riboja ir ryškus kaimietiškumo stereotipas. Aukšti sąmoningi
normintojų peikiamos Vilniaus kalbos reitingai atitinka mūsų kalbos bendruomenėje šiandien
įprastą geriausios kalbos vaizdinį, kai Vilniaus kalba tapatinama su bendrine kalba. Neturint
lyginamųjų ankstesnių tyrimų duomenų negalima interpretuoti tokių nuostatų kaip vertybinio lūžio.
Vis dėlto manytina, kad jos bus susiformavusios per ilgesnį laiką dėl augančio sostinės prestižo, jos
lituanizavimo, metropolizacijos, ekonominių ir kultūrinių išteklių sutelkimo. Kalbėtojo vertinimo
eksperimentais taip pat patvirtinta auganti tolerancija netarminės kilmės variantiškumui ir galimas
geriausios kalbos sampratos ribų plėtimas. Tyrimas parodė, kad Vilniaus kalbos bruožai suteikia
kalbėtojui aukštesnio statuso ir kompetencijos savybių nei kitų Lietuvos miestų kalbos bruožai ir ne
mažesnį ar net didesnį socialinį patrauklumą kaip bk bruožai. Tai reiškia, kad mūsų bendruomenėje
regioniniai etnografiniai judėjimai nėra paskatinę destandartizacijos procesų, regioninė kalba
netampa konkurencingu normos traukos centru vietos jaunimui. Moksleivių nuostatų tyrimo
rezultatai veikiau vertintini kaip demotizacijos proceso išraiška, kai „vienos geros kalbos“
ideologija išlieka, tačiau standartas stratifikuojasi, jo turinys papildomas nestandartinės kalbos
bruožais, kad galėtų tarnauti tam tikros (šiuolaikiškos, jaunatviškos) socialinės tapatybės raiškai.
Būtent pastarąjį standartiškėjimo procesą, kai tikima, kad egzistuoja geriausia kalba, o iki tol žemos
indeksinės vertės (paprastai didmiesčio kalbos) bruožai įgauna aukštą vertę ir tampa asocijuojami su
geriausia kalba, tyrimai rodo šiandien vykstant ne vienoje Europos kalbos bendruomenėje.

2. Moksleivių nuostatų tyrimo duomenys dera su žiniasklaidos tyrimo išvadomis – kai kurie
Vilniaus kalbai būdingi bruožai yra jau 50 metų būdingi žiniasklaidai ir jų vartosenos dažnumas
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auga. Tyrimai patvirtino, kad žiniasklaidoje vyksta kalbos neformalėjimo procesai ir tai susiję su
pačios žiniasklaidos raida. Lyginant su sovietmečiu padidėjęs pokalbių laidų ir jų vedėjų, įžymybių
skaičius ir vaidmuo rodo perėjimą nuo surežisuotos ir monologinės prie spontaniškesnės, dialoginės
ir komercializuotos viešosios erdvės. Interaktyvėjančioje žiniasklaidos kalboje per 50 metų
nuosekliai daugėja neformalių kreipinių formų, juoko atvejų, nenorminės ir ekspresyvios
šnekamosios kalbos leksikos, į rašytinės kalbos rėmus netelpančių sintaksinių konstrukcijų; kalbos
spontaniškumą rodo didėjantis persidengiančio kalbėjimo ir pertraukimų skaičius. Vis dėlto
pabrėžtina, kad, nors šnekamosios kalbos atspalvį turinti leksika laikytina ryškiausia žiniasklaidos
neformalėjimo apraiška, koliokvializmų vartosenoje visai laikotarpiais aptikta itin nedaug;
neformalėjimo procesai, kokie fiksuojami rusų kalbos tyrėjų, mūsų viešajai erdvei nebūdingi. Taip
pat paaiškėjo, kad kai kurie normintojų taisomi kalbos faktai yra įsigalėjusi lietuvių kalbos sistemos
dalis ir funkcionuoja vartosenoje jau keliadešimt metų, vadinasi, vartotojams yra tikslingi
konkrečioje komunikacinėje situacijoje. Dešimtmečiais nekintanti standartizavimo ideologija
sakytinėje žiniasklaidoje vis dėlto neįtvirtino idealios lietuvių bk modelio; grynos norminės tarties
vartosenoje neaptikta nė vienu laikotarpiu ir net profesionalių viešųjų kalbėtojų kalboje. Jei iš tiesų
retėjanti kai kurių norminių variantų vartosena nulemta augančio Vilniaus kalbos vaidmens (taigi ir
Vilniuje besiformuojančios su bk viešojoje erdvėje konkuruojančios kalbos atmainos), šis reiškinys
turėtų būti prasidėjęs gerokai anksčiau nei mūsų dienomis, nes kodifikuotieji variantai veikiausiai
niekada nebuvo viešosios, arba realiosios bendrinės, kalbos faktas.

3. Lietuvių kalbos bendruomenę veikiant vertybių ir kalbos kaitos procesams, kalbos
standartizavimo ideologija nesikeičia. Lietuviškajai kalbos kultūrai būdingas vidinis prieštaravimas:
apibrėždama save kaip mokslą ji nesivadovauja mokslui privalomu deskriptyvumo kriterijumi, todėl
normos, sistemos sampratos teoriniame ir praktiniame kalbos kultūros diskurse neretai įgauna
ikimokslinę, artimą normatyvinių gramatikų diskursui sampratą. Lietuviškoji kalbos priežiūros
sistema, iš esmės veikianti kalbotyros mokslo vardu, aiškiai kertasi su šiandieninės kalbotyros
nuostatomis, moksliniu argumentu, kad ideologizuoti kalbos vaizdiniai netapatintini su kalbos,
kalbėjimo prigimtimi ir struktūra.

4. Lietuvių kalbos ideologijos ir preskriptyvinės praktikos raidos analizė leidžia teigti, kad
dabartinei lietuvių kalbos politikai būdinga valstybės kontroliuojamos kalbos kultūros idėja yra
paveldėta iš sovietų tvarkos ir išlikusi iki šiol nepermąstyta. Nors sovietmečio preskriptyvizmas
turėjo iš bk kūrimo laikų perimtų bruožų (kadaise iš tiesų komunikaciškai ir kultūriškai
funkcionalių), jis įgavo specifinį sovietinį pavidalą, pasižymintį normos teorijos atotrūkiu nuo
praktikos, kalbos standartizavimo klausimų sprendimu biurokratinio administravimo principais.
Prieškario kalbininkams būdingą susitarimo siekį, asmeninės (moralinės) atsakomybės prieš
visuomenę, grožinės literatūros svarbos suvokimą, imponavimą asmenybe, sovietmečiu pakeitė
privalomai diegiamas vieningos kalbininko institucijos autoritetas, anachronistinis kalbininko kaip
kalbos draugovininko vaidmens sureikšminimas. Pirmaisiais Nepriklausomos valstybės teisiniais
aktais buvo patvirtintas ankstesnės normintojų veiklos tęstinumas, atsisakyta ne tik personalinės
desovietizacijos, bet ir tvarkybos principų peržiūrėjimo. Kalbos režimą realizuojančių institucijų
kūrimas bei plėtra buvo vientisas ir net geometrinės progresijos mastą protarpiais įgijęs procesas.
Tai galima vertinti kaip tipišką pokolonijinėje raidos stadijoje esančios valstybės elgseną. Praėjus
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dviems Nepriklausomybės dešimtmečiams ideologinio lūžio kalbos politikos srityje nepastebėta:
lietuvių kalbos kontrolės apimtys ir būdai, teisinė prievolė vartoti kodifikuotas formas, kalbininko,
kaip kontrolieriaus, vaidmens absoliutinimas, mokslininkų bendradarbiavimas kuriant ir palaikant
politinę „geros kalbos“ idėją kaip nereflektuojamą tabu klausimą ir galios instrumentą Lietuvą daro
unikalią ne vien Europos kontekste.

6. Rekomendacijos švietimo ir kalbos politikos formuotojams

ĮVADAS

Nors viešajame diskurse neretai pasitaiko apibendrinančių teiginių apie lietuvių kalbą ir kalbos
standartizavimą, kalbos atmainų prestižą sovietmečiu ir mūsų laikais, iki šiol sistemingų lyginamųjų
tyrimų šia tema nebuvo atlikta. Šio projekto metu pirmą kartą lietuvių kalbotyroje vykdyti
(tarpdisciplininiai) tyrimai leidžia pagrįsčiau įvertinti lietuvių kalbos ir kalbėtojų tapatybės kaitą,
standartizavimo ideologijos prigimtį ir vaidmenį Lietuvos kalbinėje bendruomenėje.

Projektą sudarė trys stambios dalys:

(4) šiuolaikinių moksleivių normos idealų ir požiūrio į lietuvių kalbos įvairovę tyrimas,

(5) sakytinės žiniasklaidos ir viešosios kalbos normų TV ir radijuje raidos tyrimas,

(6) lietuvių kalbos ideologijų raidos, normos autoritetų ir institucijų istorijos tyrimas.

Su deskriptyviaisiais ir teoriniais tikslais sietas taikomasis tikslas suteikti empirinių ir teorinių
duomenų kalbos politikos plėtrai, parengti mokslinį pagrindą viešosioms diskusijoms apie kalbos
norminimą Lietuvoje. Galiausiai, projektu siekta skleisti informaciją apie lietuvių kalbos
standartizavimo ir kaitos procesus Lietuvos ir tarptautinei mokslininkų bendruomenei ir populiarinti
tyrimo rezultatus platesniam adresatui.

Pirmųjų dviejų dalių tyrimai projekte buvo vykdomi kaip neformalaus 12 Europos šalių
sociolingvistų bendradarbiavimo tinklo SLICE (Standard Language Ideology in Contemporary
Europe) dalis (iniciatorius ir koordinatorius – Kopenhagos universiteto Sociolingvistikos tyrimų
kompetencijos centras LANCHART).

(1) ŠIUOLAIKINIŲ MOKSLEIVIŲ NORMOS IDEALŲ IR POŽIŪRIO Į LIETUVIŲ KALBOS ĮVAIROVĘ
TYRIMAS

Metodiškai buvo kontroliuojami du kalbos nuostatų aspektai – sąmoningosios ir pasąmoningosios
nuostatos, norint patikrinti, ar skirtingi tyrimo metodai atskleidžia skirtingas kalbos atmainų vertės
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sistemas, ar nestandartinės kalbos atmainos yra palaikomos paslėptojo prestižo, ar pasąmoningos
nuostatos patvirtina žiniasklaidoje matomą Vilniaus kalbos konkurenciją su bendrine kalba.

Moksleivių nuostatų tyrimai parodė, kad sąmoningai aukščiausiai reitinguojama savo krašto tarmė,
pasąmoningai, eksperimentais išgavus vertinimą, įgauna akivaizdžiai menkesnę socialinę vertę.
Sunku pasakyti, kada prasidėjo šis akivaizdžiai su standartizavimo ideologija susijęs nestandartinių
atmainų nuvertėjimo procesas, tačiau mūsų tyrime jis užfiksuotas ir laikytinas akivaizdžiu faktu,
kad tarmė turi menkesnį mobilumą, kai yra gretinama su netarminiais kodais. Atvirieji kalbos
atmainų vertinimai taip pat atskleidė gana griežtai apibrėžiamas tarmės vartojimo ribas, ją ribojantį
ryškų kaimietiškumo stereotipą.

Kadangi tarmės socialinis statusas yra gerokai silpnesnis, norint išlaikyti lietuvių kalbos įvairovę,
tarmių gyvybingumą, mokykloje rekomenduotina sąmoningai ugdyti kalbinę toleranciją, skatinti
gyvai vartoti tarmes.

Kalbos normintojų neretai peikiamos Vilniaus kalbos sąmoningi reitingai buvo ganėtinai aukšti. Tai
atitinka mūsų kalbos bendruomenėje šiandien įprastą geriausios kalbos vaizdinį, kai Vilniaus kalba
tapatinama su bendrine kalba. Kalbėtojo vertinimo eksperimentais taip pat patvirtinta auganti
tolerancija netarminės kilmės variantiškumui ir galimas geriausios kalbos sampratos ribų plėtimas.
Tyrimas parodė, kad Vilniaus kalbos bruožai suteikia kalbėtojui aukštesnio statuso ir kompetencijos
savybių nei kitų Lietuvos miestų kalbos bruožai ir ne mažesnį ar net didesnį socialinį patrauklumą
kaip bendrinės kalbos bruožai. Tai reiškia, kad mūsų bendruomenėje regioniniai etnografiniai
judėjimai nėra paskatinę destandartizacijos procesų, regioninė kalba netampa konkurencingu
normos traukos centru vietos jaunimui. Moksleivių nuostatų tyrimo rezultatai veikiau vertintini kaip
demotizacijos proceso išraiška, kai „vienos geros kalbos“ ideologija išlieka, tačiau standartas
stratifikuojasi, jo turinys papildomas nestandartinės kalbos bruožais, kad galėtų tarnauti reikalingos
socialinės tapatybės raiškai.

Bendrinės kalbos turinio kaitos procesai yra neišvengiami ir universalūs, jie neturėtų būti neigiami
ar stabdomi. Tokius pokyčius, kai aukštą vertę įgauna iki tol standartinėmis nelaikytų (dažnai
sostinės) kalbos atmainų bruožai ir jie tampa asocijuojami su geriausia kalba, tyrimai rodo šiandien
vykstant ne vienoje Europos kalbos bendruomenėje.

Lietuvoje Vilniaus kalba įgauna šiuolaikiškos, jaunatviškos kalbėtojo tapatybės raiškos vertę.
Sociologai, kultūrologai taip pat pažymi, kad dėl metropolizacijos, ekonominių investicijų ir
sutelktų kultūrinių išteklių sostinės socialinis atotrūkis ir pirmoji vieta Lietuvos miestų hierarchijoje
šiandien yra akivaizdus dalykas. Teigiami Vilniaus kalbos vertinimai neabejotinai yra ilgalaikės ir
natūralios vertybių raidos, kurią veikia augantis sostinės prestižas, rezultatas, todėl miesto kalbą
vertėtų įtraukti kaip lygiavertę ir lietuvių kalbos raidai reikšmingą kalbos atmainą greta tradiciškai
išskiriamų kalbos atmainų.

Apskritai pastebėta, kad moksleivių nuostatas smarkiai veikia visuotinai ir ypač mokykloje
įsitvirtinusios ir beveik nekvestionuojamos oficialiosios ideologijos nuostatos. Ypač dažnai minėta
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švietimo sistema kaip sistema, turinti galią vertinti ir klasifikuoti, kur vienas iš vertinimo principų
yra moksleivių vartojamos kalbos atitikimas standartui. Buvo justi polinkis akcentuoti kalbos
taisymo praktiką, nuvertinti nestandartines kalbos atmainas, ypač jaunimo kalbą.

Sociolingvistiniu požiūriu neigti kalbos variantiškumo ir įvairovės vertę yra klaidinga ir tai gali
turėti neigiamų etinių, psichologinių pasekmių kalbėtojams. Manytume, mokykloje „lietuvių kalba“
neturėtų būti tapatinama su kodifikuotų normų kalba. Tiek viešumoje, tiek mokykloje turėtų būti
daugiau ir profesionaliau kalbama apie įvairias lietuvių kalbos atmainas, jų funkcionalumą
vartotojams, skirtingose komunikacinėse situacijose galiojančias lietuvių kalbos normas.

Į šio tyrimo rezultatus galėtų būti atsižvelgiama rengiant naujas lietuvių kalbos programas ir
atnaujinant 2010–2014 metų strategijos priemonių planą lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo
programas vykdančiose mokyklose bei rengiant kito laikotarpio strategiją.

(2) SAKYTINĖS ŽINIASKLAIDOS IR VIEŠOSIOS KALBOS NORMŲ TV IR RADIJUJE RAIDOS TYRIMAS

Moksleivių nuostatų tyrimo duomenys dera su žiniasklaidos tyrimo išvadomis – kai kurie Vilniaus
kalbai būdingi bruožai yra jau 50 metų būdingi žiniasklaidos kalbai ir jų vartosenos dažnumas auga.
Dešimtmečiais nekintanti standartizavimo ideologija sakytinėje žiniasklaidoje vis dėlto neįtvirtino
idealios lietuvių bendrinės kalbos modelio; grynos norminės tarties vartosenoje neaptikta nė vienu
laikotarpiu ir net profesionalių viešųjų kalbėtojų kalboje. Jei iš tiesų retėjanti kai kurių norminių
variantų vartosena nulemta augančio Vilniaus kalbos vaidmens, šis reiškinys turėtų būti prasidėjęs
gerokai anksčiau nei mūsų dienomis.

Akivaizdu, kad viešoji kalba yra variantiška, veikiama kodifikuotos bendrinės kalbos ir miestuose,
ypač Vilniuje, besiformuojančių kalbos atmainų kontaktų. Tai priimtina kaip natūralus šiuolaikinės
kalbos raidos ir funkcionavimo faktas, reikšmingas bendrinės kalbos kaitai. Lietuvos didmiesčių
kalbos ištirtumas tebėra labai menkas, todėl vertėtų skatinti miestų ir tradicinės bendrinės kalbos
variantiškumo tyrimus.

Taip pat paaiškėjo, kad kai kurie normintojų taisomi kalbos faktai yra įsigalėjusi lietuvių kalbos
sistemos dalis ir funkcionuoja vartosenoje, vadinasi, vartotojams yra tikslingi konkrečioje
komunikacinėje situacijoje. Esant neigiamai kodifikuotų variantų, kurie yra plačiau paplitę, taip pat
teigiamai kodifikuotų variantų, kurie niekada nebuvo viešosios, arba realiosios bendrinės, kalbos
vartosenos dalis, turi būti peržiūrima kodifikacija, reikalavimai viešajai kalbai, tikslinama bendrinės
kalbos samprata.

Tyrimai patvirtino, kad žiniasklaidoje vyksta kalbos neformalėjimo procesai ir tai susiję su pačios
žiniasklaidos raida. Lyginant su sovietmečiu padidėjęs pokalbių laidų ir jų vedėjų, įžymybių
skaičius ir vaidmuo rodo perėjimą nuo surežisuotos ir monologinės prie spontaniškesnės, dialoginės
ir komercializuotos viešosios erdvės. Interaktyvėjančios žiniasklaidos kalboje per 50 metų
nuosekliai daugėja neformalių kreipinių formų, juoko atvejų, šnekamosios kalbos atspalvį turinčios
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leksikos, į rašytinės kalbos rėmus netelpančių sintaksinių konstrukcijų; kalbos spontaniškumą rodo
didėjantis persidengiančio kalbėjimo ir pertraukimų skaičius. Vis dėlto pabrėžtina, kad nors
viešojoje erdvėje kiek daugėja kalbos neformalėjimą labiausiai atskleidžiančių ir labiausiai
pastebimų šnekamosios kalbos, nenorminių, stipresnių žodžių ar pasakymų, apskritai vartosenoje jie
labai reti; procesai, kokie, pavyzdžiui, minimi rusų tyrėjų, mums nėra būdingi.

Kalbos raidą lemiantys struktūriniai viešosios erdvės pokyčiai, suprantama, yra susiję su realios
viešosios erdvės formavimusi atkūrus Nepriklausomybę ir atitinkamai su nepriklausomos valstybės
atvirumu europinės ir pasaulinės žiniasklaidos kaitos polinkiams. Tai neišvengiami pokyčiai, jiems
priešintis reikštų neadekvačiai suvokti tikrovę. Žiniasklaidos kalbą reikėtų vertinti atsižvelgiant į
žiniasklaidos raidos procesus ir komunikacinį kontekstą. Kalba yra tokia, kokia yra viešoji erdvė ir
žiniasklaida.

Įvairėjantys kalbėtojai ir žanrai, sudėtingėjančios, spontaniškėjančios komunikacinės situacijos,
įvairialypiai santykiai su pašnekovu ir auditorija reikalauja įvairesnės kalbos skirtingiems kalbėtojų
įvaizdžiams ir autentiškumui reikšti. Kaip tik todėl viešosios kalbos vartosenos erdvė netapatintina
su išimtinai kodifikuotų normų vartosenos erdve. Jei lietuvių kalba yra pakankamai variantiška ir
atitinka augančius viešųjų kalbėtojų komunikacinius poreikius, tai vertintina kaip jos stiprumo ir
raiškos turtingumo požymis. Kontroliuojamų normų realizavimas teoriškai būtų įmanomas tik toje
epochoje, tame žiniasklaidos modelyje, kurio jau nebėra.

(3) LIETUVIŲ KALBOS IDEOLOGIJŲ RAIDOS, NORMOS AUTORITETŲ IR INSTITUCIJŲ ISTORIJOS TYRIMAS

Lietuvių kalbos ideologijos ir kalbos norminimo praktikos raidos analizė parodė, kad dabartinėje
lietuvių kalbos politikoje išliko sovietmečio laikų valstybės kontroliuojamos kalbos kultūros idėja.
Kalbos kontroliavimas buvo vienas iš sovietinės ideologijos funkcionavimo garantų, bendrosios
ideologijos dalis, o preskriptyvizmas reiškėsi specifiniu sovietiniu pavidalu, normos teorijos
atotrūkiu nuo praktikos. Prieškario kalbininkams būdingą susitarimo siekį, asmeninės (moralinės)
atsakomybės prieš visuomenę, grožinės literatūros svarbos suvokimą, imponavimą asmenybe
sovietmečiu pakeitė privalomai diegiamas vieningos kalbininko institucijos autoritetas,
anachronistinis kalbininko kaip kalbos draugovininko vaidmens sureikšminimas. Pirmaisiais
nepriklausomos valstybės teisiniais aktais buvo patvirtintas ankstesnės normintojų veiklos
tęstinumas, atsisakyta ne tik personalinės desovietizacijos, bet ir tvarkybos principų peržiūrėjimo.
Kalbos režimą realizuojančių institucijų kūrimas ir plėtra atgimusioje valstybėje buvo vientisas, net
geometrinės progresijos mastą protarpiais įgijęs procesas. Tai galima vertinti kaip tipišką
pokolonijinės stadijos elgseną.

Vis dėlto ir praėjus dviems Nepriklausomybės dešimtmečiams ideologinio lūžio kalbos politikos
srityje neįvyko. Sovietmečio palikimo iki šiol nesiryžtama permąstyti ir atsisakyti. Tokia
savirefleksija būtina, kad lietuvių kalbos norminimo praktika ir institucinė kalbos priežiūros sistema
imtų veikti orientuodamasi į laisvos ir modernios valstybės poreikius. Lygiai taip pat kalbos
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standartizavimo ideologija turėtų atsižvelgti ir atsiliepti į bendruomenės, kuriai atstovauja, vertybių
ir kalbos kaitos procesus.

Kalbos norminimas ir tvarkyba nėra mokslinė veikla, ji neturėtų būti argumentuojama mokslo
vardu, tačiau lietuvių kalbos planavimo principai ir idėjos būtinai turi remtis mokslinių tyrimų
įžvalgomis, formuluojamomis iš patikimo empirinio ir teorinio pagrindo. Kalbos taisyklingumo,
normos sampratos turi būti apibrėžiamos laikantis mokslinio deskriptyvumo principo. Kitaip sakant,
šiuolaikinė standartizavimo ideologija gali ir turi naudotis šiandieninės kalbotyros nuostatomis,
netapatinti ideologizuotų kalbos vaizdinių su kalbos, kalbėjimo prigimtimi ir struktūra.

Oficialiosios lietuvių kalbos politikos vardu viešojoje erdvėje neturėtų būti skleidžiama moralinės
panikos, bet paaiškinama apie kalbos pokyčių prigimtį ir priežastis. Derėtų atsisakyti net
profesionaliam diskursui iki šiol būdingo emocingo, XIX a. romantikus menančio kalbos
mitologizavimo, pseudofilosofavimo ir irzlaus, moralizuojančio sovietmečio tono vertinant lietuvių
kalbos raidą, įvairovę ir variantiškumą.

Turėtų būti kritiškai peržiūrėta Kalbos komisijos sudėtis (per Nepriklausomybės dvidešimtmetį joje
smarkiai sumažėjo nekalbininkų), dabartinės lietuvių kalbos kontrolės apimtys ir būdai, atsisakyta
teisinės prievolės piliečiams vartoti kodifikuotas formas. Kalbos saugojimas draudžiant ir remiantis
vaizdiniu, jog kalba yra nustatyta struktūra, kurią raštu ir žodžiu turi atkurti visi ir kiekvienas mūsų
bendruomenės narys, menkina kalbos vartotojų kūrybinį potencialą, jų pasitikėjimą savimi ir
lietuvių kalbos išgalėmis.

Visą informaciją apie projektą, tyrėjų parengtas mokslines ir populiarias publikacijas galima rasti
svetainėje sociolingvistika.lt.
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