
 

„LIETUVIŲ KALBA: IDEALAI, IDEOLOGIJOS IR TAPATYBĖS LŪŽIAI“, 2010–2013 

 
PROJEKTO 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: 

 

(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. 

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 

sistemas, ar nestandartinės kalbos atmainos yra palaikomos paslėptojo prestižo, ar pasąmoningos 

nuostatos patvirtina žiniasklaidoje matomą Vilniaus kalbos konkurenciją su bendrine kalba.  
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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 

švietimo sistema kaip sistema, turinti galią vertinti ir klasifikuoti, kur vienas iš vertinimo principų yra 
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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 
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daugėja neformalių kreipinių formų, juoko atvejų, šnekamosios kalbos atspalvį turinčios 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 
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orientuodamasi į laisvos ir modernios valstybės poreikius. Lygiai taip pat kalbos 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. 

 

 


