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kalba

Visažinantis aR Visataisantis 
taisytojas

Eligijus Raila, Paulius Subačius

Valdžios (ar besiveržiantys į ją) vyrai į tribūnas 
priversti kilti be iš anksto parašytų tekstų, 

todėl visa tauta netruko įsitikinti, 
ko kie kalbos luošiai yra mūsų inteligentai.

Aleksandras Vanagas, 1990
 

XIX–XX amžių sąvartoje plečiantis lietuvių tautiniam 
sąjūdžiui, o jo lyderiams brėžiant valstybingumo atkū-
rimo gaires, lietuvių kalba tapo esminiu modernėjan-
čią bendruomenę integruojančiu veiksniu, svarbiau-
siu žmonių priskyrimo ir prisiskyrimo tautai požymiu. 
Įsivyraujant etnolingvistiniam visuomenės telkimui ir 
Lietuvos teritorijos apibrėžimui, kalbiniam sąmoningu-
mui įgyjant vis ambicingesnius užmojus, itin aktualūs 
tapo bendrinės kalbos norminimo dalykai. Juolab kad 
periodinės spaudos radimasis gausių autorių vartose-
nos lyginimą bei derinimą darė neišvengiamu kasdie-
niu rūpesčiu. Tautinės tapatybės išgryninimui būtina 
konfrontacija su Lenkijos bei Vokietijos kultūrine įtaka 
skatino iš kitų kalbų perimtus elementus vertinti kaip 
blogybes ir trūkumus.

„Stokos“, „ydos“, „klaidos“ diskursas yra esmiškai su-
sijęs su filologinės kritikos atsiradimu ir raida Anti-
koje, todėl „pagadintos, užterštos kalbos“ samprata, 
nuo pat Adomo Jakšto ir Kazimiero Jauniaus pradėtų 
bažnytinės kalbos „atlietuvinimo“ iniciatyvų vyravusi 
tarp tautinių kalbininkų, nėra unikali ar kuo nors ypa-
tinga. Labiau verti dėmesio konkretieji argumentai, 
„kaltininkų“ įvardijimai, taisymo strategijos ir akumu-
liacinis tokio sąmoningumo tęstinumas šiandien. „Ką 
amžiai pagadino, čėsas yra pataisyti“ (Simonas Stane-
vičius) – tai bend roji nacionalizmų nuostata, kuri Lie-

straipsnis parengtas vykdant projektą „Lietuvių kalba: idealai, 
ideologijos ir tapatybės lūžiai, 2010–2013“ (vykdo Lietuvių 
kalbos institutas, vadovė Loreta Vaicekauskienė, remia Lietuvos 
mokslo taryba, sutarties nr. Vat-14/2010). Pirminė, angliškoji 
(kiek trumpesnė) straipsnio versija publikuojama žurnalo Litua-
nus 2011 m. vasaros numeryje. Lituanus redakcijai maloniai 
sutikus, NŽ-A skaitytojams siūlome ilgesnę straipsnio versiją.

tuvoje pirmiausia buvo inkorporuota į populiarųjį lin-
gvistinį samprotavimą. Galimas daiktas, kad „ligos“ ir 
kitas patologines būsenas bei grumtynes su jomis kaip 
epidemija įvaizdinančias metaforas, kurios iki šiol pasi-
telkiamos kalbos situacijai apibūdinti1, greta bendrųjų 
priežasčių ankstyvuoju laikotarpiu provokavo gydyto-
jų – lietuviško nacionalizmo lyderių – įtaka2.

Auszros – Szviesos – Varpo generacijos veikėjų inici-
juotas kalbos tvarkymas, tarimasis dėl rašymo stan-
dartų kokybiškai skyrėsi nuo ankstesnių laikų bandy-
mų pritaikyti rašybą prie kurios nors kaip pagrindinės 
pasirinktos tarmės iš esmės vien praktiniais tikslais3. 
XIX a. pabaigoje šios pastangos sutapatintos su tau-
tos bendrystės pamatų dėjimu. Tačiau nesant savos 
valstybės, jokia administracinė ar filologinė institucija 
to neįstengė imtis, nes rimtesnių organizuotų mokslo, 
studijų ar švietimo darinių paprasčiausiai nebuvo. Tad 
į norminimo autoritetus galėjo būti pakylėtas tik pačios 
tautinės bendruomenės narys, kitaip tariant, žmogus iš 
liaudies, turintis kalbininko diplomą.

Tokiu žymiausiu „lingvistinės talkos“ vadovu tapęs 
Jonas Jablonskis niekur griežtai ir primygtinai nesiūlė 
savo kalbinio projekto. Svarstydamas rašybos klausi-
mus, jis buvo linkęs pritarti nuomonei, kad rašyba yra 
susitarimo dalykas. Kaip teigia jo biografas (aiškiai ryž-
tingesnių nuostatų šalininkas): „Jablonskis, leisdamas 
visuomenei savo pirmąją norminamąją gramatiką, tai-
kėsi prie visuomenės įpročių. Tai kompromisas, kurių 

1 Plg. „negalavimai“ – kazys Morkūnas, „Lietuvių literatūrinės kal-
bos puoselėtojas“, in: Kalbos kultūra, 1971, nr. 20, p. 3; „kalbos sani-
tarų armija“ – Pranas kniūkšta, „j. balčikonio pamokos, gyvoji kalba 
ir mūsų raštai“, in: Kalbos kultūra, 1985, nr. 48, p. 19; „kalbos vė-
žys įleidęs šak nis giliau, negu mes manome“ – aldona Paulauskienė, 
„spaudos apžvalga. 1988 m. sausis–birželis“, in: Mūsų kalba, 1989, 
nr. 1, p. 44 ir kt.

2  jono basanavičiaus hipochondrija turėtų būti imama domėn kaip 
specifinis sąmoningumo veiksnys; Vincas kudirka išlaikė asmeninį 
stoiškumą, tačiau skausmingas vidines būsenas projektavo į išorinius – 
socialinio lygmens – sarkastiškus apibūdinimus.

3 jolanta Gelumbeckaitė, „Raidžių karai: Lietuvių rašyboje (ne)var-
tojamos lotyniškos abėcėlės raidės“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2012, 
nr. 1, p. 39.
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Jablonskio rašybininko kelyje vėliau buvo dar daugiau“4. 
Po Pirmojo pasaulinio karo grįžęs į Vilnių, Jablonskis 
pradėjo laikytis Lietuvių mokslo draugijos nustatytų 
rašybos principų. „Minimą rašybą Jablonskis priėmė 
ne dėl to, kad ji būtų buvusi už jo geresnė, bet dėl to, 
kad daugumas taip rašė ir kad nenorėjo ardyti rašybos 
vienybės“5. Kiek ankstėliau Jablonskis buvo rašęs Jonui 
Basanavičiui, kad „mokslo draugija, tarp ko kito, turėtų 
išdirbti raštijai terminologiją: ji reikalinga visoms moks-
lo šakoms. Paskutinai terminologijos draugija neišdirbs, 
žinoma, bet ji turėtų įnešti daug šviesos, vienodumo į tą 
terminų mišinį, kurį dabar matome savo literatūroje“6.

 Šių dviejų tautinio atgimimo veikėjų koresponden-
cija atskleidžia ne tiek susirūpinimą dėl svetimybių, 
sumaišties, normų stokos lietuviškoje raštijoje, kiek 
autoritetingos nuomonės ir konsensuso dėl bendrinės 
kalbos paieškų intencijas. Šiuo atveju turbūt derėtų 
gilintis į vieną itin svarbų tautinės kultūros moderni-
zacijos aspektą, kuris mokslinėje literatūroje nebuvo 
esmingai svarstytas – pareigos ir asmeninės atsakomy-
bės už kalbą suvokimą. Tautinės kultūros lauke asme-
ninė lingvistinė atsakomybė buvo įgijusi moralinio im-
peratyvo vertę. Tokią nuostatą atskleidžia Jablonskio 
laiškas Jonui Biliūnui, kuriame jis, pasakodamas apie 
kivirčą su Vilniaus žinių leidėju Petru Vileišiu, rašė: 
„Man Petro ‚sprendimai‘ labai netiko, su juo porą kartų 
net lojojausi (pasakiau, kad jis apie tuos dalykus nieko 
neišmano, kaip aš neišmanau apie fabriką etc.). Pasa-
kiau jam, kad už kalbą ir rašybą, jei aš būsiu redakcijo-
je, man [Jablonskio paryškinta] reikės prieš visūmenę 
atsakyti, ne jam“7.

Būtų galima teigti, kad pirmieji tautinio sąjūdžio ir 
valstybės kūrimo rūpesčių įtaigoti lietuviškos raštijos 
normintojai tvarkė žmonių kalbą, o ne jų gyvenimus. 
Išsilukštenę iš pačios „visūmenės“, jie ilgainiui tapo jos 
patarėjais ir pagalbininkais, tačiau autoritetas buvo 
asmeninis, o ne institucinis, ir veikė pirmiausia kaip 
pavyzdys, į kurį orientuojasi apsišvietę asmenys. Ne 
vienas to laiko normintojas pasižymėjo ypatingai ref-
leksyvia kalbininko savimone. Tai reiškia, kad jiems 
kalba kaip bendravimo organonas buvo tapusi jų pačių 
gelmine savasties dalimi, dvasinių introspekcijų šalti-
niu. Toks kalbos suvokimas negalėjo ir kalbos tvarky-
mo siūlymų paversti viešąjį gyvenimą įkyriai reguliuo-
jančia priemone – apeliuota į asmeninį susipratimą ir 
privačias pastangas atsisakyti tam tikrų įpročių bei 
suformuoti naujus.

„Aš esu kalbininkas“, – savo dienoraštyje 1930 m. už-
rašė Andrius Ašmantas8. Tačiau šio žinomo lituanisto 
dienoraščio puslapiai byloja apie gilią grožinės litera-
tūros pajautą, kuri, regis, buvo tapusi neatskiriamu 
anuometinės kalbininkų kartos kultūrinės brandos dė-
meniu. Knyga jiems – malonumą ir išmintį teikiantis 
tekstas, o ne filologinio prievaizdo skaitiniai. 

Myliu knygas, kaip nieko kito pasaulyje. Ir kaip 
man jų nemylėti, nebranginti, jomis nesismaginti, 
jog tai pasaulio turtas, kuriam įvertinti pinigų ma-
tas netinka. Juk ten pasaulio grietienė! Geriausių, 
gyviausių, dažnai teisiausių ir energingiausių žmo-
nių kalbos. Kaip tu gali, žmogau, jų atsižadėti? Jokiu 
būdu netrauksiu tų ryšių, kurie mus mezga! Knygos 
mano gyvenimas ir patirtis. [...] Knygos mano tyriau-
sias džiaugsmas, dėl kurio gėrėjimosi nė karto negai-
lėjausi ir neapsivyliau.9 

Tad nenuostabu, kad Ašmantas „šalia kalbos dalykų 
buvo pakrypęs ir į literatūros tyrimus“10.

Žavėjimasis grožine literatūra ir pagarba jos kūrė-
jams buvo labai stiprus priešnuodis beatodairiškam 
kalbos tvarkymui pagal vieną kurpalį bei voliuntaris-
tiškam normintojų elgesiui. Kita vertus, laisvoje, nors 
ir nedemokratinėje prieškario Lietuvoje rašytojai ne tik 
drįso protestuoti prieš puristines nuotaikas, kuriomis 
buvo užsikrėtę kai kurie kalbininkai, bet ir sulaukti 
visuomenės palaikymo, prisidėjusio prie gana nuosai-
kaus kalbos kultūrintojų veiklos pobūdžio. Iš prieškariu 

Visažinantis aR Visataisantis taisytojas

Rolandas Rimkūnas. dangus... kaip ten patekti? 2010. 
Popierius, spalvoti tušinukai

4 arnoldas Piročkinas, Prie bendrinės kalbos ištakų: J. Jablonskio gy-
venimas ir darbai 1860–1904 m., Vilnius: Mokslas, 1977, p. 149.

5 bronė Vosylytė, Kelias į didįjį Žodyną, sudarė kazys Morkūnas ir 
klementina Vosylytė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002, p. 27.

6 Jono Jablonskio laiškai, sudarė, įvadą, paaiškinimus parašė ir laiškus 
išvertė arnoldas Piročkinas, Vilnius: Mokslas, 1985, p. 71.

7 Ibid., p. 80.

8 andrius ašmantas, Dienoraščiai. Laiškai. Bibliografija, sudarė al-
donas Pupkis, Vilnius: trys žvaigždutės, 2010, p. 71. simptomiška, kad 
dienoraštyje minimus tikrinius vardus sudarytojas aldonas Pupkis pa-
aiškinimuose sulietuvino.

9 Ibid., p. 41–42.
10 aldonas Pupkis, Lietuvių kalbos normintojai ir puoselėtojai, Vil-

nius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, p. 236.
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veik lą pradėjusių ir neemigravusių kalbininkų arčiau-
siai literatūros likęs tekstologas, daugelio klasikų raštų 
redaktorius Aleksandras Žirgulys vienintelis sovietme-
čiu išdrįso šiuo aspektu kritiškai palyginti dviejų laiko-
tarpių normintojų nuostatas. Septintame dešimtmetyje 
prisimindamas ankstesnius taisymus jis atkreipė dė-
mesį, kad Jablonskio tekstuose atsargus perspėjimas 
„taip nesakytina“ vartotas dažniau, nei imperatyvus 
pozityvus „taip sakoma, rašoma“. Žirgulys savo kole-
goms priminė Kazimiero Būgos kritiką dėl įvairovės 

naikinimo – „susinimo“, kuris ypač pavojingas redaguo-
jant grožinę literatūrą. Straipsnį autorius baigė (auto)-
ironišku pasažu (tokį vienintelį pavyko aptikti to laiko 
Kalbos kultūroje), esą ir geriausias tekstas, patyrusio 
lituanisto darbas (neišskiriant jo paties rašinio) gali at-
sidurti anonimizuotoje kalbos kultūros mašinoje: „Ar šič 
tik nešoks koks ir šių dienų visažinantis ar visataisantis 
taisytojas gerinti?“11

Mat po Antrojo pasaulinio karo kalbos norminimo „li-
teratūrinis nuokrypis“ vis labiau nyko. Aptariant nau-
jos kalbinės situacijos klostymąsi tinkamu išeities taš-
ku galėtų būti anachronistinė, etnolingvistinio užtaiso 
nestokojanti Arnoldo Piročkino mintis: 

Nesunku pastebėti, kad nedidelių, politiškai, ekono-
miškai ir kultūriškai engiamų tautų bendrinės kalbos 
formuojasi kitaip, negu didelių, visais atžvilgiais su-
verenių tautų kalbos. Mažųjų tautų kalbai formuotis 
daugiausia įtakos turi kalbininkai.12 

Ši tezė, nuosaikiai taikyta bendrinės kalbos priešauš-
riu, sovietmetyje tapo pamatine kalbos tvarkymo nuos-

tata. Paradoksalu tai, kad saugodami ir puoselėdami 
gimtąją kalbą kaip autentišką ir nepameluotą tikrovę, 
dažnai apeliuodami į lietuviškos raštijos „tėvų“ paliki-
mą, kalbininkai tapo „kalbos draugovininkais“, griebda-
miesi visuomenės atžvilgiu beveik tokių pačių kontrolės 
priemonių, kokias praktikavo sovietinio perauklėjimo ir 
cenzūros aparatas.

Pamėginkime atskleisti, kaip kalbos klausimus re-
guliuojančios institucijos perėmė totalitarinės sistemos 
viešojo poveikio būdus ir raiškos žanrus, o laipsniškai 
kintanti retorika įgavo vis tirštesnį ideologinį atspalvį. 
Remdamiesi Zigmo Zinkevičiaus atsiminimais, galime 
kalbos tvarkymo srityje jau ankstyvaisiais pokario me-
tais gražiausiu pavidalu matyti pirmąsias proletarinio 
socializmo su tautiniu veidu apraiškas. Pasak profeso-
riaus, jam dar būnant studentu lituanistai „pasiskirstę 
į brigadas“ (taip pat, kaip griuvėsius valantys studentai) 
registravo netaisyklingus užrašus Vilniuje ir aptvarkė 
miesto kalbą13. Ilgainiui toks tautinis uolumas, konkre-
čiais veiksmais pratęsiantis prieškariu užgimusią Vil-
niaus „lietuviškumo“ atstatymo idėją, sutapo su socia-
listinio darbo etosu. „Brigadinis“ norminimo metodas po 
poros dešimtmečių atgaivintas su tiesiogine institucine 
valdžios parama. Pasak Jono Balkevičiaus liudijimo, Lie-
tuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos 
Vilniaus m. skyriaus Kalbos kultūros sekcija sudarė Vie-
šosios kalbos komisiją, kuri su Vilniaus liaudies deputa-
tų tarybos Vykdomuoju komitetu parengė planą ir pagal 
jį organizacijose ir įmonėse prižiūri „užrašus, plakatus, 
šūkius bei kitokias vaizdines priemones su tekstu“14.

Esminis sovietinio laikotarpio posūkis – kalbos „ydų 
taisymo“ veiklos perkėlimas iš rašytinio (pirmiau-
sia – literatūrinio, vadovėlinio, laikraštinio) teksto į 
kasdienybės erdvę. Jis toks akivaizdus, kad net kyla 
tam tikras pavojus deramai neįvertinti šio kalbininkų 
„įgaliojimų išplėtimo“ tikrųjų padarinių bei lydinčiųjų 
efektų. Šnekamojo srauto ir tokių smulkių dalykinių 
užrašų, kaip etiketės ar valgiaraščiai, kontrolės idėja 
sovietmečiu išprovokavo su oficialiąja represine prak-
tika koreliuojantį socialinės akcijos mastą. Brežnevo 
epochoje prasidėję kalbos tikrinimo „reidai“ – politinės 
minčių kontrolės, policinės valstybės veikimui artimas 
modusas, kai tiesiogiai kišamasi į kasdienybę sekant 
ir – eventualiai – persekiojant bet kurį visuomenės narį. 
Pirmą kartą „reido“ sąvoka, kuri asocijuojasi su milici-
jos, liaudies draugovininkų, jaunųjų dzeržinskiečių ir 
panašių struktūrų veiksmais, specializuotoje literatūro-
je pasirodė 1970 m. pasakojant, kaip studentai siunčia-
mi tikrinti parduotuvių, valgyklų užrašų15. Tai kalbos 

eLiGijus RaiLa, PauLius subačius

Rolandas Rimkūnas. Heavien... how could l get there? 2010. 
Popierius, spalvoti tušinukai

11 aleksandras žirgulys, „iš ankstesniųjų kalbos taisymų“, in: Kalbos 
kultūra, 1967, nr. 13, p. 11–17.

12 arnoldas Piročkinas, J. Jablonskis – bendrinės kalbos puoselėtojas, 
1904–1930, Vilnius: Mokslas, 1978, p. 195.

13 sviderskis, „atsiminkite telefoną 2-37-02“, in: Literatūra ir menas, 

1968-01-13; cit. pagal: Mūsų kalba, 1987, nr. 6, p. 31.
14 „[iš j. balkevičiaus interviu]“, Literatūra ir menas, 1971-05-29; cit. 

pagal: Mūsų kalba, 1987, nr. 6, p. 42.
15 Vytautas Vitkauskas, „Įdomūs ir reikalingi leidiniai“, in: Kalbos kul-

tūra, 1970, nr. 19, p. 96.
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inspekcijos idėjos užuomazgos. Beje, kliaujamasi ne bū-
simųjų profesionalių filologų išmanymu ir kalbine nuo-
jauta, bet instrukcija – siūloma, kad tikrintojai nuolat 
po ranka turėtų Lietuvių kalbos sekcijos parengtus ro-
taprintu padaugintus taisymų sąsiuvinėlius. Rajonuose 
veikusių kalbos kultūros sekcijų pastangomis atliekami 
viešojo maitinimo ir prekybos įstaigų tikrinimai kartas 
nuo karto minimi Mūsų kalbos „Kronikose“16.

„Totalitarinių valstybių ‚idealams‘, ko gero, ne mažiau 
artimas yra ir anuomet įprastas ‚rūpinimasis‘ privačios 
žmonių erdvės reikalais [...], ir uniformizmo reikalavi-
mas“17, kuris reiškėsi tiek mėgdžiojamos radijo diktorių 
tarties, tiek kalbiškai ir ideologiškai taisyklingų visos 
respublikos vienodų Gegužės 1-osios plakatų „kano-
nu“. „Aktualūs buitinės kalbos klausimai“ – pasikar-
tojančios tokio profilio TV valandėlės, kurių dažnumą 
liudija ta pati Mūsų kalbos „Kronika“, byloja, kad buvo 
ignoruojamas specifinis privačios sferos statusas. Iš šio 
ir kitų šaltinių taip pat aiškėja, jog į kalbos gerinimo 
seminarus įstaigų vadovai ar tam tikrų profesijų at-
stovai kviečiami (surenkami) kaip ir į politinio švieti-
mo (komunistinio indoktrinavimo) renginius. Maža to, 
per susitikimus su kalbininkais jie susilaukia kritikos 
ir nurodymų, verčiami teisintis panašiu būdu, kaip ir 
politvalandėlėse18. Taigi kalbos tvarkybos tikslu buvo 
įveiksminama simetriška komunistiniam muštrui or-
ganizacinė, pavaldumų ir paklusnumo schema. Kai ku-
riais atvejais ją dargi raginama „patobulinti“, kalbos 
kultūrą „kelti administracinėmis priemonėmis“19, ap-
gailestaujama, kad tos priemonės ne tokios efektyvios 
kaip norėtųsi. Pavyzdžiui, atsakingi organai nepaiso 
siūlymo įvesti etatinio TV kalbos redaktoriaus – vadovo 
pareigybę (t. y. padidinti redaktorių, kurie ir šiaip dirbo, 
galią), žurnalistams padaryti privalomu valstybinį kal-
bos egzaminą20. Sovietinis mentalitetas reiškiasi „grynu 
pavidalu“, kai jau prasidėjus „perestrojkai“ ir atsiradus 
laisvesnės raiškos galimybėms, prabylama apie „kalbos 
normų propagandą“ ir „planingą taisyklingos kalbos 
ugdymą“21.

Prieškariu kalbos taisymų argumentacija, nukreipta į 
tautinės valstybės kultūrai neabejingus žmones, opera-
vo „apsišvietusio“, „tautiškai susipratusio“ asmens ka-
tegorijomis, t. y. formuotas sąmoningumas, susiejantis 
elitų autoritetą su siekiniu atsidurti tarp tobulinančių 

savo kalbą. Mokykla, kariuomenė, kai kurie, ypač Švie-
timo ministerijos komisijos finansuoti leidiniai, dar vie-
nas kitas smulkesnis atvejis buvo tos siaũ   ros institucio-
nalizuotos sferos, kuriose iki 1940-ųjų kalbos tvarkyba 
veikė viešai ir su valstybės parama. Sovietmečio ideolo-
gija privatumą, geriausiu atveju, ignoravo, o kultūrinį 
išsisluoksniavimą neigė ir stengėsi įveikti, todėl kalbi-
nis ugdymas persimetė į „darbo kolektyvus“. Kalbinės 
pažangos stebėjimas ir užtikrinimas įmonėse bei įstai-
gose pavirto vienu iš daugelio „tikrinimo ir priežiūros“ 

segmentų. Pastangos tolygiai kultūrinti liaudį – valgyk-
las ir raudonuosius kampelius – sutapo su deklasaci-
jos, egalitarizavimo ideologine linija ir buvo viena iš 
jos veiksmingų priemonių, todėl taip nesunkiai įsiliejo 
į bendrą „nuolatinės pažangos“ diskursą. Tradicinių 
ir naujųjų norminimo imperatyvų derinimas nebuvo 
sklandus. Norminimo imperatyvo suabsoliutinimas 
prasimuša paradokslia tautologine terminologija – var-
tojimu sąvokos „literatūrinės kalbos kultūra“, kuri tar-
si reikštų, kad yra „literatūrinė kalba“ ir „sukultūrinta 
literatūrinė kalba“ ar šios kultūringumo laipsniai, o ne 
tiesiog literatūrinė kalba kaip kultivuota (kultūringa) 
kalba savaime skirtinga nuo nekultivuotos (nekultū-
ringos, neliteratūrinės) kalbos22. Būtent sovietmečiu 
išrasta ir įtvirtinta „dvasios skurdo“ sąvoka – ji taikyta 
ir nesidomintiems sovietiniu menu, „pataikaujantiems 
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20 jonas klimavičius, „spaudos apžvalga. 1982 m. sausis–birželis“, in: 
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supuvusiems Vakarams“, ir besibodintiems kalbos kul-
tūros taisymais. Pavyzdžiui, simptomiška, kad Mūsų 
kalboje komentuojant ansamblio „Nerija“ konferansjė 
Zavaliausko humoreskas, pabrėžiamas ryšys tarp „su-
darkytos kalbos“ ir „dvasinio skurdumo“243.

Nors gali atrodyti, jog šiandien retrospektyviai iš-
ryškinamas sovietmečio kalbininkų rūpestis tautinės 
kultūros pamatais turėjo būti grindžiamas daugia-
sluoksniu, erdviu požiūriu į kalbą – „būties namus“, iš 
esmės taisytojai atvirai rėmėsi siauruoju kalbos kaip 

atliekančios tik (ar bent pirmiausiai) komunikacinę 
funkciją supratimu. Bemaž visuotinai vyravo „didysis 
pasakojimas“, esą ryžtingai veikiant kalbos norminto-
jams, tam tikromis sąlygomis „susiformuoja kalba, kuri 
iškyla viršum tarmių kaip bendravimo priemonė“24. O 
kadangi „iškyla viršum“, tai nenuostabu, jog šen ten 
pa sirodantis negatyvus tarmių vertinimas argumen-
tuojamas būtent utilitarine kalbos paskirtimi – antai 
kalbininkai palankiai referuoja Tarybinės mokyklos 
straipsnį, kuriame teigiama, kad „netaisyklingas (daž-
nai tarmiškas) garsų tarimas yra akivaizdus informa-
cijos suvokimo trukdymas“25.

Programiniuose kalbos praktikos reikalams skirtų 
žurnalų tekstuose daryta tiesmuka ar latentinė prie-
laida, kad vienintelė kalbos kultūrintojų opozicija yra 
kalbos niokotojai (istorinis sovietinių kalbininkų kovos 
už pažangą priešas – „feodalinis bažnytinis žargonas“26) 
ir nesusipratę abejingieji. Sąlygiškai menki ar tiesiog 

kvaili vartosenos dalykai apibūdinami griežčiausiomis, 
kone metafizinėmis kategorijomis: „Tikrą kalbos pra-
garą užvirė prekybininkai, paleidę beržų sultis“27. Net 
nuosaikūs pašmaikštavimai pasiekę fortissimo tampa 
radikalia „teisiųjų“ ir „klaidatikių“ dvikova – simpto-
miškas laisvesnio galvojimo užsipuolimo pavyzdys yra 
darinių „visažinantis“ ir „visataisantis“ pasmerkimas 
Kalbos kultūroje, nes tame pačiame žurnale juos iro-
niškai pavartojo Žirgulys28. Kalbos reiškinių personifi-
kacija liudija, kad tikrovė ir tekstai nuolat suplakami – 
Pranas Kniūkšta perspėja, kad it kokio vaiko „palikti 
naudininko su bendratimi be priežiūros nesirengia“29. 
Priežiūra tokia griežta, kad jos biurokratinis tekstuali-
zavimas įgyja aiškių naujakalbės bruožų: apibūdindami 
Kalbos komisijos steigimą kalbininkai tarsi nebesuvo-
kia įprastinių žodžių – jų netrikdo, priešingai, džiugina 
semantiškai alogiška Vyriausybės nutarimo frazė „re-
komendacijos yra privalomos“30.

Tose negausiose Kalbos kultūros publikacijose, kurio-
se švysteli šioks toks skepticizmas, svarbiausios abejo-
nės vyraujančiu nusiteikimu keltos dėl negatyvios nor-
mintojų prieigos (klaidų vardijimo ir smerkimo). Antai 
Kniūkšta teigiamai įvertina tai, jog Būga „aiškiai linko į 
pozityvinį kalbos normalizacijos būdą“ (kai siūlomi var-
totini dalykai, užuot taisius klaidas), kritikavo nedera-
mus ir bereikalingus taisymus, svetimus žodžius gynė 
kaip kalbos istorikas, dėjo į Lietuvių kalbos žodyną, nes 
moksliniame leidinyje „visi žodžiai lygūs“. Teisingais 
Būgos principais laikomas atsižvelgimas į vartotojų 
nuomonę, visuomenės kalbinę kūrybą. Kniūkšta net 
drįsta ginti tai, ką pasitelkęs Prano Skardžiaus citatą 
pavadina „natūralesne kalbos raidos linkme“, ir impli-
kuoja, nors tiesiogiai nepasako, jog Aldono Pupkio po-
būdžio norminimą laiko nenatūraliu31.

 Keliais atvejais Kalbos kultūroje persergėta dėl kul-
tūrintojų „entuziazmo“ niveliuojant grožinės literatūros 
tekstus, perdėtos išgąsties svetimų kalbų įtakos atžvil-
giu, taisytojų pasipūtimo, veikimo iš galios pozicijų ir 
savikritikos stokos. Vis dėlto kur kas dažniau normin-
tojai deklaruodavo savo nuopelnus, nesidrovėdami pa-
reikšti: „kai kurie grožinės literatūros kūrėjai daro daug 
klaidų. Jų veikalus redaktoriai nepaprastai pagerina“32. 
Tik sporadiškai sovietmečio spaudoje pasirodydavo kitų 
tautų kalbos politikos pavyzdžių, kurie galėjo būti in-
terpretuojami kaip vyraujančios paradigmos kritika 
ar alternatyva, pavyzdžiui, tokia trumpa pastaba dėl 
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autentiškos svetimkalbių vardų rašybos Estijoje: „pa-
žymėtina, kad užsienio kalbų asmenvardžiai bei vieto-
vardžiai estų kalboje rašomi taip, kaip originalo kalboje 
ir neperrašomi pagal tarimą“33.

Į kalbos norminimui skirtus ir kitus kultūros leidinius 
(auto)kritika sovietmečiu buvo įsileidžiama tik autoriui 
laikantis bendrosios pozicijos, kad visa viešai ir priva-
čiai funkcionuojanti rašomoji bei šnekamoji kalba pri-
valo būti taisoma „kiek tik kalbininkų rankos siekia“. 
Jau anuomet gali būti įžvelgtos pastaruoju laiku išryš-
kėjusios tendencijos, kai ironija dėl normintojų persi-
stengimo suveikia kaip „garo nuleidimas“. Sąmoningi 
nepatenkintieji (pirmiausia – rašytojai) ar intuityviai 
besipriešinantieji kreipiami diskutuoti apie išmintingą 
ir „buką“ taisytoją, t. y. taisymo kokybę, o ne būtinybę. 
Kitaip tariant, primetus gerojo ir blogojo policininko 
modelį, pašalinama galimybė kvestionuoti taisymo idė-
jos taikymo mastą apskritai.

Net „silpnai“ mokslinei abejonei dėl bolševikinio mo-
kymo ir kalbos kultūros sampratų dermės, pavyzdžiui, 
minėtoms svarstyboms apie svarbiausius terminus 
„literatūrinė kalba“ – „bendrinė kalba“, ar pirmųjų 
normintojų „hagiografijai“ atrodė būtini žaibolaidžiai. 
Antai ugdymosi Maskvoje ir rusų literatūrinės kal-
bos tradicijos perėmimo akcentavimas kriste krenta į 
akis trumpame straipsnelyje apie Jablonskį34. Išlygos 
dėl neginčijamų autoritetų, švystelinčios veikalų apie 
Jablonskį aptarimuose, iškyla bemaž vien iš istorinės 
perspektyvos (esą net Jablonskio laikais būta ir kitų 
mokslininkų bei pedagogų35). Antra vertus, recenzento 
užuominos be galo atsargios – galima tik nuspėti, kad 
jam buvo ne prie širdies Piročkino bei Pupkio mąs-
tymas norminimo istorijos ir aktualiosios tvarkybos 
srityse artėjantis prie „kalbos tėvo“ nuopelnų suabso-

liutinimo ir todėl įsiliejantis į „vado šlovinimo“ para-
digmą.

Mūsų kalbos apžvalgose teiktos bibliografijos rodo, 
kad bet kokie filologinės lituanistikos dalykai ilgai-
niui imti traktuoti kaip susiję su kalbos kultūra. Kal-
bos kultūros kaip pagrindinės lingvistinės perspekty-
vos įtvirtinimas yra grėsminga tendencija tuo požiūriu, 
kad ji suspenduoja praktiniam tikslui nesubordinuotą 
smalsumą, spontaniškumą, subalternizuoja normos ir 
tvarkos reikalui visą filologinį lauką. Kalbos kultūroje 
paskelbtame eventualiems autoriams skirtame „pagei-
dautinų temų ir problemų sąraše“ mėginama universa-
liai aprėpti humanitarinę tikrovę, net „vaizdingus lite-
ratūrinius posakius“ (pavyzdžiui, rašinių „laisva tema“ 
antraštes – nors svarstoma ne mokyklinė problematika 
ar metodiniai nurodymai mokytojams)36, o tai daro tota-
linės kalbėjimo ir rašymo kontrolės įspūdį.

Ateityje derėtų nuosekliau pasvarstyti dvi hipotezes. 
Pirmoji – tautiniai idealistai kalbos gerintojai rinkosi 
tokias organizacines ir raiškos formas, kokias sankcio-
navo oficialusis diskursas. Antroji – totalitarinis sovietų 
režimas pasitelkė kalbos kultūros idėją ir praktiką kaip 
minčių kontrolės mechanizmo segmentą, „prijaukinan-
tį“ visuomenę, ypač kultūrininkus, prie kitų sistemos 
dalių ir kuriantį rūpesčio tautiniais reikalais iliuziją. 
Nors iš pažiūros šios prielaidos alternatyvios, jos nesu-
tampa tik tuo, ar didesnė iniciatyva priskiriama kalbi-
ninkams, ar komunistų partijos vadovybei. Juk povei-
kis, kurį dėl bolševizmo ir kalbos norminimo praktikų 
interferencijos anuomet patyrė žmonės, vargiai gali būti 
interpretuojamas atsižvelgiant į galios subjektų intenci-
jas. Ne pastarosios lėmė ir šiandienį, iš dalies paveldėtą, 
ilgamečio „perauklėjimo“ bei „kultūrinimo“ formuotą 
posovietinį sąmoningumo būvį.
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