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1 Kalbos standartizavimo 
idėjos ir teorijos

  Loreta Vaicekauskienė

Language is too important […] to be left to the prescriptivists who 
seek to use language to put others in their place. Linguists must 
involve themselves in debates about the need to adopt a scientific 
attitude to language issues that can and should be investigated 
scientifically.

Ronald Wardhaugh, 1999

1.1 Preskriptyvizmas kaip kultūros ir mokslo konfliktas
1.1.1 Kultūrinis ir politinis bendruomenės normatyvumas

Kalbotyros literatūroje įvairūs kalbos vaizdiniai, idėjos, kultūrinės prielai-
dos, kuriomis žmonės remiasi įvardydami, apibrėždami, vertindami skir-
tingus kalbėjimo būdus, vadinami kalbos ideologijomis (žr. Gal 2006: 163). 
Turbūt nėra bendruomenės, kuriai nerūpėtų aptarinėti savosios kalbos, 
kurioje kalbos formos nebūtų siejamos su kalbėtojo (arba kalbėtojų grupės) 
socialiniu ar politiniu statusu, moralinėmis ar estetinėmis savybėmis, kuri 
neteigtų siekianti puoselėti ir saugoti kalbą. Stipriausia iš tokių ideologijų 
yra standartinės kalbos ideologija. Bent jau europines kalbos priežiūros 
idėjas šiandien, ko gero, galima tapatinti su „standartinės kalbos kultūra“ 
(Milroy 2001: 530). Standartizuotų, t.y. suvienodintų iš buvusių variantiškų 
(ibid. 531), kalbų bendruomenėms būdinga hierarchizuoti kalbos atmainas 
ir variantus pagal vertę, statusą, funkcijas, normiškumą. Tikima, kad yra tik 
vienas geras kalbinės raiškos būdas – standartinės kalbos kanoninė („taisyk-
linga, norminė“) forma. Standartinės kalbos turinys, tos įsivaizduojamos 
kanoniškosios normos, paprastai kinta kartu su bendruomenės vaizdiniu 
apie geriausią kalbą: vienu metu netaisyklingomis gali būti laikomos vie-
nos formos, kitu – jau kitos. Konkrečiu laiku kultivuojamas preskriptyviz-
mas – kalbos variantų skirstymas į geresnius ir prastesnius, vartotinus ir 
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nevartotinus ir, atitinkamai, kalbos vartosenos taisymai ar nurodymai var-
totojams – remiasi to meto įsivaizdavimais apie normą1.

Standartinės kalbos ideologijos turinys ir poveikis kalbėtojų nuosta-
toms matyti iš viešųjų diskursų apie kalbą, nes praktiškai nėra klausimo, 
kuris nebūtų ideologijos suformuluotas, ja paremtas ar jos palaikomas. 
Diskursuose atsiskleidžia pluoštai gyvuojančių stereotipų, klišių, meta-
forų, mitų: pavyzdžiui, kad objektų ir dalykų vardai yra duotybė, kad kal-
bai variantai nereikalingi, kad šiandieninis tapatinimasis su ja toks buvo 
visada, kad reikia kovoti prieš kalbų kontaktus, kad kalba egzistuoja ats-
kirai nuo kalbėtojų, o jie patys nemokantys taisyklingai kalbėti (Milroy 
2001: 537; Geeraerts 2003: 3–4; Spitzmüller 2007: 279–280; Moschonas 
2009: 315–316). Itin gerai tokius įsitikinimus išryškina viešojoje erdvėje 
protarpiais kylanti „moralinė panika“ dėl vienokio ar kitokio kalbos degra-
davimo įrodymo, išorinės grėsmės arba apokalipsės nuojautos (Cameron 
1995; Milroy 2001; Moschonas 2009: 313). Problemą žiniasklaida linkusi 
išpūsti, jos priežastys supaprastinamos, o siūlomi sprendimai dažnai būna 
kraštutiniai (Cameron 1995: 83). Toliau matysime, kad skelbti nepapras-
tąją padėtį dėl lietuvių kalbai iškilusių pavojų itin būdinga ir lietuvių kal-
bos ideologams.

Sklaidant įvairių standartinės kalbos bendruomenių metakalbinių dis-
kursų tyrimus, susidaro įspūdis, kad standartinės kalbos ideologijoje yra 
įsišaknijusios dvi normatyvinės matricos – nostalgiškas kultūrinis elitiz-
mas ir su tautiniu valstybingumu susijęs nacionalizmas. Jos įrėmina didumą 
neprofesionalių viešosios erdvės diskusijų apie kalbą (plg. interneto komen-
tarų tyrimus Serbijos ir Lietuvos bendruomenėse: Vukotić 2016).

Pirmojoje matricoje kalba suvokiama kaip kultūrinė nuosavybė ir sau-
gotina vertybė. Idealizuojamasis kalbos standartas sutapatinamas su visa 
kalba ir šitaip sudaromas įspūdis, kad kalbos egzistuoja standarto pavidalu, 
o nestandartinės atmainos yra netaisyklingas, prastesnis raiškos būdas. 
Kadangi standartas paprastai tėra idealizuota abstrakcija, realios kalbos 
vartosena visada atrodo nuo jo nukrypusi ir vertinama kaip kalbos pras-
tėjimo padarinys. Tai dar labiau sustiprina įsitikinimą, kad kalbos kitimas 

1 Galiu pateikti ne vieną liudijimą iš asmeninės patirties, kai žmonės teigia nustojan-
tys vartoti kokį žodį ar pasakymą (pavyzdžiui, jaustis „kaip ant sparnų“) vos sužinoję, 
kad jis esąs „netaisyklingas“; nuo tada imama taisyti aplinkinius, nurodant, kad reikia 
sakyti kitaip (šiuo atveju, „kaip su sparnais“). Gera iliustracija galėtų būti ir neigiami 
naujų skolinių vertinimai: senųjų skolinių niekas nebepastebi, visi piktinasi „netai-
syklingais“ naujesniais.
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iškraipo kalbą, todėl ją reikia saugoti nuo bet kokio išorinio poveikio ir 
pokyčių. Įsivaizduojama, kad visi kalbos variantai turi būti matuojami 
pagal menamą, tolimoje ar artimesnėje praeityje gyvavusį kalbos idealą, 
kuris ir yra tikroji kalba.

Kalbos literatūroje toks nostalgiškas idealios kalbos vaizdinys priski-
riamas mitų kategorijai (plg. Bauer, Trudgill 1998). Šiuo mitu paremtą kul-
tūrinę kalbos taisymų tradiciją Vakarų bendruomenėse labiausiai palaiko 
kultūrinis elitas ir kalbos reguliavimo veikalus publikuojantys elitiniai 
puristai (plg. Woolard 1985: 740–741; Shapiro 1989: 22–23; Lodge 1991; Spitz-
müller 2007: 279–280; Vogl 2012: 12). Kultūrininkai iš tiesų dažnai mokosi 
standartizuotų kalbos formų, stengiasi jas išlaikyti, vaizduojasi esantys 
paskutinė atsvara kalbos degradavimui, pasiaukojamai vykdanti savo misiją. 
Būtent per kultūrinį elitizmą randasi kalbotyros mokslo požiūriu klaidin-
gas manymas, kad iš kelių artimų kalbos variantų tik vienas yra taisyklin-
gas, o skirtumas tarp jų – ne kitoks kaip lingvistinis. Šiuo žinojimu dalijasi 
ir savo bei kitų kalbą taiso visi (atsakingi ir padorūs) bendruomenės atsto-
vai; atitinkamai neatsakingais (nesąžiningais, amoraliais, nepatriotiškais) 
laikomi nepritariantieji (plg. Milroy 2001: 535–536). Tipiška, kad elitistiniai 
kalbos standarto vertinimai grindžiami estetinėmis, moralinėmis, teorinė-
mis kategorijomis: „taisyklinga“ yra „gražu“ ir „teisinga“. Periodiškos dia-
gnozės, kad visuomenė yra mažaraštė, reikalavimai griežtinti priežiūrą, 
kad visi išmoktų „taisyklingos“ kalbos, yra paradoksaliai nelogiški: viena 
vertus, tai neįmanoma, antra vertus, jei visi kalbėtų standartiškai, standarto 
kaip tokio nebeliktų, o kartu nebeliktų ir vieno iš svarbiausių patį kultū-
rinį elitą apibrėžiančių išorinių atributų. Beje, nostalgiški ir normatyvūs 
kalbos vaizdiniai yra gerokai ankstesni nei mūsų laikų kalbos ideologijos, 
nes yra susiję su bendrąja kultūros normiškumo nuostata, kultūros klasi-
fikavimu į aukštąją ir žemąją.

Standartizavimo ideologijai prieštaraujantys argumentai, kad kalba 
negali nekisti, kad ji nėra sudaryta iš „taisyklingų“ variantų, kad įvairūs 
kalbos variantai atlieka skirtingas funkcijas, susijusias su vartotojų porei-
kiais būti skirtingiems, moralistų dažniausiai neįtikina. Veikiausiai taip yra 
todėl, kad žmonėms apskritai būdinga remtis tikrovę supaprastinančiais 
kultūriniais ar kognityviniais modeliais; jiems toks kalbos suvokimas gali 
būti reikšmingesnis už pačius tikrovės faktus (plg. Aitchison 1992).

Abstraktus ir supaprastintas idealios, visiems vienodos, kalbos vaizdinys 
būdingas ir kitai universaliai kalbos suvokimo matricai – tai, kuri išplaukia 
iš nacionalizmo ir tautos valstybingumo ideologijos.
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Kalbotyros vadovėliuose vis prisimenamas išraiškingas pasakymas, 
kad kalba yra tarmė su armija ir laivynu (ar vėliava)2. Juo iliustruojama 
politinė ideologinė kalbos konstrukto prigimtis (tarmė gali būti pavadinta 
kalba, jei susikuria jos kalbėtojų valstybė). Daugeliui XIX a. Europos tau-
tinių judėjimų būtent tautinė kalba tapo vienijimosi ir „tikros“ tautos, das 
Volk, tapatybės pagrindu, jos dvasios reiškėja, politinės socializacijos prie-
mone (plg. Coulmas 1989: 186–187; Blommaert, Verschueren 1998: 199; Gee-
raerts 2003; Bermel 2007).

Nors tautinės kalbos vaizdinys apibendrina visos tautos teritorijoje 
vartojamas kalbos atmainas ir suburia įsivaizduojamą kalbos bendruo-
menę, šiai matricai taip pat paranku metonimiškai susiaurinti kalbos api-
brėžimą iki standartinės kalbos. Nacionalizmo ideologijoje bendruomenė 
privalo būti savarankiška ir unikali palyginti su kitomis tautomis. Idealu-
sis tokios tautinės ir politinės bendruomenės tipas būtų bendrija, sudaryta 
iš vienodus etnolingvistinius požymius turinčių narių, todėl ideologiškai 
paranku suniveliuoti tautinės kalbos atmainų įvairovę, lygiai kaip ir nuty-
lėti istorinius faktus apie daugiakalbystę esamoje nacionalinėje teritori-
joje. Teoretikų teigimu, politinį tautos įsitvirtinimą universaliai lydintis 
bendruomenės kalbinio vienodumo siekimas yra natūralus nacionalizmo 
ramstis, kylantis iš tam tikro politinio instinkto (Blommaert, Verschueren 
1998: 206). Bet kokie, taip pat ir kalbos, skirtumai tarp visuomenės gru-
pių (kylantys dėl skirtingos socialinės tapatybės – giminės, klasės, poli-
tinės orientacijos, profesijos, konfesijos) atrodo pavojingi, o į nacionalinę 
tapatybę atsirėmusi ir kalbiškai vienoda visuomenė laikoma saugiausia ir 
racionaliausia socia linės bendrystės forma (plg. Milroy 2001). Pavyzdžiui, 
Prancūzijoje jau nuo XVII a. stiprios standartinės kalbos poreikį valstybė 
grindė racionalistiniais argumentais – viena kalba esanti naudinga politiš-
kai ir duodanti socialinių privalumų. Tiesa, kalbos standartizavimo argu-
mentacija kažkiek priklauso ir nuo nacionalizmo tipo: literatūroje teigiama, 
kad pilietinis, teritorinis nacionalizmas pabrėžia bendros kalbos parankumą 
piliečiams dalyvauti politiniame valstybės gyvenime, o štai etniniam, kultū
riniam nacionalizmui bendra kalba pirmiausia reikalinga gimininei bendruo-
menei apibrėžti, tautos politinis teisėtumas čia kildinamas iš kolektyvinės 

2 Pasakymo autoriumi laikomas jidiš tyrėjas, pasaulinio judaistikos tyrimų centro 
YIVO Vilniuje kūrėjas ir vadovas (1925–1939), garsaus kalbų kontaktų ir sociolingvis-
tikos teoretiko Urielio Weinreicho tėvas Maxas Weinreichas, taip užrašęs vienoje iš 
savo publikacijų 1945 m. (plg. Gregersen 2009 [2005]: 184).
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kultūrinės ir kalbinės tapatybės (plg. Blommaert, Verschueren 1998: 196–
197; Geeraerts 2003: 22; Spitzmüller 2007: 266).

Priešingai nei belaikė elitiškoji idealios kalbos nostalgija3, nacionalisti-
niai standartizavimo ideologijos argumentai yra ir istoriškai naujesni, ir 
tiesiogiai priklausomi nuo laiko, nuo kalbos bendruomenės istorijos. Ir jeigu 
elitistinė matrica kalbinį normatyvumą paremia kultūros nuopuolio argu-
mentu, tai nacionalistinėje savivokoje kalbos, kaip tautos ir valstybės išli-
kimo garanto, klausimą visada užaštrins sąsaja su politiniu (ne)saugumu. 
Trumpai apžvelkime europines kalbos bendruomenes iš šios perspektyvos: 
kokios sociopolitinės aplinkybės lemia didesnį kolektyvinį jautrumą savo 
kalbai ir jos apsaugą preskriptyviais metodais – „netaisyklingų“ kalbos 
formų paieškas ir taisymus?

1.1.2 Sociopolitiniai preskriptyvizmo veiksniai

Vienas iš klasikinių preskriptyvizmą paskatinančių atvejų – tautinės vals-
tybės politinis atsiskyrimas. Kalbos standartinimas, gryninimo iniciatyvos, 
autentiškumo paieškos būdingos pokolonijinėms, politiškai ir kalbiškai 
nesavarankiškoms bendruomenėms – ypač nacionalinio atgimimo, nacio-
nalizmo suaktyvėjimo laikotarpiais (plg. Coulmas 1989: 187, 191; Thomas 
1991: 203). Vėlavimas sukurti standartinę kalbą, „silpnojo“ statusas laiko-
mas universaliu preskriptyvizmo veiksniu:

Every late modernization movement (and every language movement 
that is or has been “late” relative to certain others in its vicinity), 
every contextually weak language movement (and every language 
movement that is or has been “weak” relative to certain others in its 
environment), every corpus planning movement that co-exists with 
other collective efforts that are marked by elements of nationalism or 
ethnocentricism, have or have had a strong dose of “indepen dence” 
stress in their corpus-planning dynamics. (Fishman 2006: 108)

„Silpnajam“ tipui priklausytų nemažai Rytų Europos kalbos bendruome-
nių; pastebima, kad būtent šiame regione kalbos, kaip gyvybiškai svarbaus 

3 Vis dėlto sk. 6.2.2 matysime, kad lietuvių kalbos normintojų geresnių laikų nostal-
gija atsiremia į artimiausią, sovietinę, praeitį.
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tautinės tapatybės elemento, idėja pasirodė ypač patraukli (Subačius 2002; 
Buhr, Fabrykant, Hoffman 2014: 146−147). Šiam tipui galima priskirti ir būrį 
pokolonijinių Šiaurės šalių bendruomenių – Farerų salas, Norvegiją, Suo-
miją, Islandiją (Petersen 2007; Sandøy 2009: 72; Vogl 2012: 17).

Dabartiniais laikais standartinė kalba kaip nacionalinio savarankiškumo 
simbolis atsidūrė dėmesio centre naujai susikūrusiose, atsikūrusiose ar 
susivienijusiose nacionalinėse valstybėse (plg. buvusią Jugoslaviją, posovie-
tinį bloką, Vokietiją: Spitzmüller 2007; Friedman 2009; Busch 2010). Greta 
politinės tapatybės, akstinu specialiai pabrėžti kalbos savitumą tampa ir 
konfesinė tapatybė (plg. XIX a. idėjas katalikų olandų standartu Flandrijoje 
atsiskirti nuo protestantų olandų Nyderlanduose arba Jugoslavijos regiono 
konfliktuojančius katalikų, ortodoksų ir islamišką (atitinkamai, kroatų, 
serbų ir bosnių) standartus: Vogl 2012: 17).

Kito tipo (pokolonijinės) bendruomenės – tos, kurios dėl sociopoliti-
nių priežasčių praktiškai nustojo vartoti nacionalinę kalbą ir ją mokan-
čių kalbėtojų skaičius labai sumažėjo. Tyrimai rodo, kad kalbos gaivinimo 
praktikas lydi ryškesnis preskriptyvumas: daugiau nei įprastai taisoma ir 
gryninama mokyklos, žiniasklaidos kalba (apie Ukrainos ir Airijos atvejus 
žr. Friedman 2009; Ó hIfearnáin, Ó Murchadha 2011).

Tam tikras nesaugumas dėl (simbolinio) mažumos statuso ir stipresnės 
preskriptyvinės nuostatos gali išryškėti kalbos bendruomenėse, kurios 
gyvena už savo nacionalinės valstybės ribų arba kurios jaučiasi periferi-
nės standartinės kalbos normos centro atžvilgiu. Pavyzdžiui, Suomijos 
švedai, Belgijos flamai, austrai savo kalbą projektuoja į tą, kuri vartojama, 
atitinkamai, Švedijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje (Van de Velde, van Hout, 
Gerritsen 1997: 364; Sandøy 2009: 81; Delarue, Lybaert 2016). Tikėtina, kad 
panašiai, tik neinstituciniu lygmeniu, kalbos saugojimo, gryninimo, simbo-
linės jos reikšmės idėjos sustiprėja migrantų bendruomenėse (pavyzdžiui, 
mokant kalbos vaikus ar vertinant kalbos raidą)4.

Pastebėta, kad gynybines kalbos nuostatas paskatina ne tik tautinis 
atgimimas ir pokolonijinės traumos, bet ir apskritai nacionalinės tapatybės 
krizė. Preskriptyvizmas gali užaštrėti valstybės ekonomikos susilpnėjimo 
laikotarpiu, prarandant kolonijas ar sumenkėjus valstybės geopolitiniam 
statusui (Shelly 1999: 306−307). Pastaraisiais dešimtmečiais visoje Europoje 

4 Galima paminėti lietuvių migrantams (nepriklausomai nuo migracijos kar-
tos) būdingą kritiką Lietuvoje ar savojoje bendruomenėje kalbą neva gadinantiems 
tautiečiams.
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lingvocentriškumą išjudino spartėjanti globalizacija, anglų kalbos plitimas, 
migracija (su imigrantais siejamas kalbų mišimas, teigiama, kad jie pras-
tai moka nacionalinę kalbą: be kitų, žr. Blommaert 2010; Vogl 2012: 4–5).

Taigi nors apskritai standartizuotų kalbų bendruomenių ideologijos yra 
labai panašios, didesnio jautrumo valstybinei ar tautinei kalbai galima tikė-
tis tada, kai bendruomenė jaučia faktinę ar simbolinę (įsivaizduojamą arba 
kultūrinėje atmintyje gyvą) grėsmę savo sociopolitinei ir kultūrinei tapa-
tybei, kai norima įtvirtinti, sustiprinti, legalizuoti tautinę savivoką. Toliau 
matysime, kad balansuojantį ant kalbos kulto ribos lietuvių bendruomenės 
santykį su lietuvių kalba (plg. Spires 1999) taip pat nulėmė istorinės aplin-
kybės ir jų paskatinta lietuviškojo mentaliteto raida.

Lieka klausimas, kokiais būdais (be vieningo sutarimo, kad kalbą reikia 
prižiūrėti ir saugoti, kad mokykla turi mokyti standartinės kalbos, o žinia-
sklaida – ją skleisti) reiškiasi preskriptyvumas šiandieninėse visuomenėse? 
Greta pašnekovo kalbos pataisymų, ko gero, įprasčiausi būtų pasisakymai 
viešoje erdvėje. Krizės atvejais diskusijos suaktyvėja ir primena, kad gryna 
ir nekintanti kalba saugo kultūrą ir tautą. Kultūrine įtampa, bendruomenės 
baimėmis ir mitais apie kalbos degradavimą gali pasinaudoti ir juos ištira-
žuoti politikai, dangstantys politinius siekius kalbos saugojimo pažadais 
(dar plg. sk. 5.1). Vis dėlto diskursyviai palaikomi įsitikinimai nėra tas pat, 
kas sistemingas institucinis kalbos reguliavimas. Ar įmanoma, kad idealios 

Lietuvių kalbos gramatikos ir rašybos lentelė. Kaunas, 1973. (Privatus archyvas)
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kalbos ir jos puoselėjimo idėja būtų paverčiama modeliu, kokia kalbinė 
tikrovė turėtų būti? O tada oficialiomis institucinėmis akcijomis imama 
reikalauti to modelio laikytis? Šis klausimas ypač aktualus šiandieniniame 
europiniame kontekste vertinant lietuvių kalbos politiką. Lietuviškasis 
kalbos puoselėjimas iš tiesų išsiskiria prievoliniu valstybės reguliavimu, 
teisinėmis priemonėmis ir tokia standartinės kalbos samprata, kur tautą 
vienijantis kultūrinis simbolis – lietuvių bendrinė kalba – yra prilyginta 
„klaidų“ registruose nurodomų formų rinkiniui.

Kalbotyros literatūroje kaip ryškiausi preskriptyvinės ideologijos įsišak-
nijimo, bendruomeninio kalbos saugojimo idėjos pavyzdžiai Europoje daž-
niausiai minimos Islandija ir Prancūzija (plg. Lodge 1991; Leonard, Árnason 
2011; Vogl 2012: 14). Dabartinį lietuvių kalbos planavimą taip pat mėgstama 
palyginti su šiomis valstybėmis (be daugelio kitų, žr. Smetonienė 2002; Gru-
madienė 2003; Paulauskienė 2013), tačiau, kaip matysime, nei pagal insti-
tucinio kalbos reguliavimo apimtis, nei pagal kalbininkų įsitraukimą tai 
nelygintini atvejai. Islandijoje visiškai nėra institucinės kalbos kontrolės, 
islandų preskriptyvizmas yra būtent idėjos ir diskurso lygmens (tauta tra-
diciškai didžiuojasi savo unikalia kalba). Kaip ir visoje Skandinavijoje, čia 
veikia valstybinė kalbos institucija – tam tikra kalbos taryba, kurios veikla 
orientuota į visuomenės kalbinį švietimą. Kitaip nei lietuvių, skandinavų 
kalbų politikoje kalbinis švietimas suprantamas ne kaip kalbos taisymas, 
o kaip kalbos pažinimas ir jis vykdomas pasitelkiant įvairias žaismingas 
kalbos mokslo žinių populiarinimo formas. Pavyzdžiui, Islandijoje kalbos 
dalykai (retesnių žodžių formų, vietovardžių, žodžių etimologijos paaiški-
nimai ir pan.) gali būti užrašomi ant… pieno pakuočių – šitaip atkreipia-
mas dėmesys į kalbos dalykus. Prancūzijoje kalbos reguliavimas nėra nei 
tokio masto, nei tokios galios kaip Lietuvoje. Pirmiausia, Académie française 
(Prancūzijos akademija) nėra valstybės išlaikoma institucija. Lyginamuo-
siuose prancūziškojo preskriptyvizmo tyrimuose (pavyzdžiui, gretinant 
su britais) pastebima, kad, nepaisant kitur populiarių vaizdinių apie Aka-
demijos svarbą, pačioje Prancūzijoje ji nebeturi nei tokios įtakos, nei tokio 
statuso, kaip įsivaizduojama, ir veikiau atlieka simbolinę funkciją – Aka-
demijos nuomonės dažnai prašoma, tačiau ne visada paisoma. Panašiai 
vertinami prancūzų mėginimai apriboti anglų kalbos vartojimą. 1975 m. 
Prancūzijoje priimtas vadinamasis Baso ir Lauriolio įstatymas, nurodantis 
nenaudoti užsienietiškų terminų ar posakių reklamose, informacijoje apie 
gaminius ar paslaugas, įmonių sutartyse; 1994 m. jį pakeitė Toubono įstaty-
mas, tik šis reikalavimą sušvelnino (susiaurino iki valstybinio sektoriaus). 
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Kaip teigiama, nei kalbos vartotojų nuomonės, nei kalbos vartosenos šis 
įstatymas praktiškai neveikia (arba yra apeinamas); retas kuris apskritai 
apie jį yra girdėjęs ir tik mažuma pritartų, jog valstybė turėtų kištis į kalbos 
reikalus (daugiau žr. Ayres-Bennett, Tieken-Boon van Ostade 2017: 106–109, 
116). Taigi klasikinis šiandieninės Vakarų Europos institucinio kalbos regu-
liavimo pavyzdys – prancūzų kalbos politika – iš esmės yra sutelkta į anglų 
kalbos kilmės terminiją rašytinėje vartosenoje. Jos akstinas neabejotinai yra 
sena imperijų konkurencija dėl tarptautinės politinės ir kultūrinės įtakos, 
o ne kalbininko galios institucijos kūrimas.

Ieškant panašumų ir skirtumų su lietuvių kalbos bendruomenės 
preskriptyvizmu toliau galima klausti, kokį savo vaidmenį kalbos regulia-
vime mato ir kiek į jį įsitraukia kalbininkai.

1.1.3 Kalbininkai ir kalbos inžinerija

Šiandieninėse vakariečių kalbų bendruomenėse, net ir tose, kurios turi senas 
preskriptyvizmo tradicijas (kaip Prancūzija), kalbos reguliavimu užsiiman-
čių mokslininkų retai besutiksi (plg. Ager 1990: 231; Shelly 1999). Modernioji 
kalbotyra, XIX a. kalbos istorikams pabrėžus disciplinos moksliškumą, nuo 
preskriptyviųjų gramatikų atsiribojo per XX a. pradžios struktūralizmo 
mokyklas (plg. Milroy, Milroy 1999 [1985]: 5–6; Coulmas 1989: 178, 189).

Tiesa, po Antrojo pasaulinio karo ne vienoje Europos bendruomenėje 
būta centralizuotos kalbos inžinerijos. Neretai pasitelkiant kalbininko (kaip 
valstybės eksperto) autoritetą, standartinė kalba diegta per švietimo sistemą 
ir žiniasklaidą. Tai buvo susiję apskritai su centralizuoto, institucinio soci-
alinio gyvenimo reguliavimo, bet taip pat ir su komunikacijos efektyvinimo 
idėjomis (žr. Ó hIfearnáin, Ó Murchadha 2011: 97; Sandøy 2011: 121; Jaspers, 
Van Hoof 2013). Manyta, kad suvienodinta, tarmės ypatybių nebeturinti 
kalba bus patogesnė susikalbėti ir socialiai parankesnė. Pavyzdžiui, teigta, 
kad vengti tarmės yra privalumas – tarmiškai kalbantys nebeišsiskiria iš 
kitų (Kristiansen 1990: 283). Vis dėlto skaitant apie tuometines vakariečių 
kalbos planavimo institucijas ir praktikas atsiskleidžia visiškai kita tikrovė 
nei ta, kurią patyrė sovietų okupuota Lietuva ir kurios modeliai, kaip vėliau 
matysime, buvo perkelti atkūrus nepriklausomybę. Būta privačių (žodynų 
leidyba užsiimančių) kalbos institucijų (kaip Dudenas Vakarų Vokietijoje ar 
Švedijos Akademija) ir įvairioms funkcijoms skirtų valstybinių. Nesiekta 
galios centralizavimo nei hierarchizuojant kalbos tvarkymą, nei numatant 
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užduotis. Kalbos planavimas iš tiesų siekė tarnauti visuomenės poreikiams, 
kaip jie tuo metu buvo suprantami. Pavyzdžiui, Vokiečių kalbos institute 
Mannheime veikė koordinuojanti Kalbos raidos klausimų komisija, be kita 
ko, skirta mokslo rezultatams skleisti (mokykloms, verslui) ir informaci-
jai apie spręstinus praktinius kalbos klausimus kaupti. Skandinavų kalbos 
komisijose (jų būta įvairių, taip pat ir terminologijos) dirbo skirtingų profe-
sijų ir privataus verslo atstovai, o viena iš pagrindinių užduočių buvo gerinti 
profesionalų komunikaciją su vartotojais (tikslas – komunikuoti aiškiai ir 
suprantamai visiems); siekta, kad geros (aiškios, retoriškos) kalbos būtų 
mokoma jau mokykloje. Su lietuvišku kontekstu itin kontrastuoja aštunto 
dešimtmečio danų kalbos planuotojų siūlymai darbinti kalbininkus į radiją 
ir televiziją mokyti žurnalistus retorikos, o būsimus mokytojus – kalbos 
sociologijos, pragmatikos, sociolingvistikos. Nelygintinas ir tonas (neirz-
lus, neužgaulus), kuriuo kalbama apie savo bendruomenės kalbos reikalus 
(daugiau žr. Skyum-Nielsen 1978).

Kritiškai peržiūrimuose ir tobulinamuose įvairių bendruomenių kal-
bos planavimo modeliuose ilgainiui radosi vis daugiau mokslo sklaidos ir 
mažėjo kalbos vienodinimo iniciatyvos. Tai susiję su kalbotyros plėtra ir 
paties mokslo savivoka. Socialinės kalbos disciplinos ir taikomosios kalbos 
mokslo šakos (pirmiausia, leksikografija ir kalbos planavimas) per keletą 
paskutinių dešimtmečių nuo savo pirmtakų nutolo nebegrįžtamai. Be kita 
ko, todėl, kad technologijų plėtra suteikė prieigą prie didžiulių kiekių, taip 
pat ir ankstesnių laikų, įvairiasluoksnės kalbos vartosenos duomenų. Kal-
bininkai, patys kadaise kūrę „tikros kalbos“ idealą, atrado variantišką ir 
kintantį kalbinį pasaulį. Suvokta, kad neigti kalbos įvairovę ir kaitą, cen-
zūruoti vartosenos faktus iš žodynų ar įsivaizduoti galint paveikti kalbos 
raidą yra beprasmiška, nes kalba egzistuoja ir išlieka tik atsiliepdama į soci-
alinius ir kultūrinius kalbėtojų poreikius ir bendruomenės normas (White 
1978; Coulmas 1989: 192; Cameron 1995; Wardhaugh 1999). Įtvirtinta aiški 
perskyra tarp stebinčio, aprašančio, teoretizuojančio mokslo ir intervencijos 
į kalbą, kaip nemokslinės veiklos:

First, and most important, linguistics is descriptive, not prescrip-
tive. A linguist is interested in what is said, not what he thinks 
ought to be said. He describes language in all its aspects, but does 
not prescribe rules of ‘correctness’. (Aitchison 1978: 13, cit. iš Mil-
roy, Milroy 1999 [1985]: 4)
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Šitaip kartu atitolo profesionalo ir vadinamojo naiviojo kalbos varto-
tojo nuostatų sistemos: pirmieji, remdamiesi žiniomis apie įvairių kalbų 
struktūras, istoriją, vartoseną, nei mano, kad jie turėtų kalbą reguliuoti 
ar kad jos kitimą galima sustabdyti, nei laiko tai moksliniu užsiėmimu, 
o antrieji, veikiami kalbos standartizavimo ideologijos, yra įsitikinę, kad 
reikia priešintis kalbos pokyčiams ir sergėti, kad visi kalbėtų „tikra ir gera“ 
taisyklinga kalba.

Vis dėlto XX a. pabaigoje socialinės kalbotyros diskurse įvyko vienas 
ryškus poslinkis. Kalbos norminimas, normintojų ir ypač kalbėtojų nuos-
tatos buvo imta tyrinėti, tapo mokslinių studijų ir kritikos objektu. Tą gerai 
iliustruoja garsaus amerikiečių sociolingvisto Joshua A. Fishmano knygos 
DO NOT Leave Your Language Alone (2006) pavadinimas, žaidžiantis aliuzija 
į taip pat amerikiečio, kalbininko Roberto A. Hallo knygą Leave Your Langu
age Alone (1950). Anuometinei teorinei ir empirinei kalbotyrai atsiribojant 
nuo kalbos gerinimo praktikos, Hallas pabrėžė, kad kalboje nesama blogų 
ar negramatiškų faktų, todėl preskriptyvūs vertinimai kalbininkams nerū-
pintys. Ir štai po kelių dešimtmečių kalbos tyrėjai papildo kalbos kilmės, 
struktūros, funkcionavimo kognityvinių ir socialinių aspektų studijas nauja 
perspektyva: imamasi tirti kalbos reguliavimo fenomeną ir kalbą kaip kul-
tūrinių vertybių sistemos dalį (plg. Stich 1993: 257–260).

Kalbėti apie preskriptyvizmą kalbininkus paskatino standartinių kalbų 
bendruomenių nuostatų tyrimai, atskleidę ne tik ideologinio lygmens 
svarbą žmonėms (kad kalba jiems pirmiausia yra kultūrinis ir tautinis 
simbolis), bet ir ypač – kalbos reguliavimo pasekmes. Pavyzdžiui, kalbos 
istorikai nurodo, kad dirbtinai archaizuojant kalbą, stabdant natūralią jos 
kaitą, mažėja kalbos funkcionalumas. Gali atsitikti taip, kad sunormintoji 
kalba lieka tik raštams ir iš esmės nunyksta; arba gali būti stigmatizuojama 
ir naikinama geografinė kalbų įvairovė (tarmės) (plg. lotynų, sanskrito, kla-
sikinės arabų, hebrajų kalbų raidą, pateikiamą Coulmas 1989: 184–185; apie 
Balkanų purizmą žr. Thomas 1997, apie Prancūziją žr. Lodge 1991). Stan-
dartizavimo ideologijos tyrimuose atkreipiamas dėmesys į galios aspektus, 
o kalbos planavimo kritikai pabrėžia, kad neįmanoma sukurti objektyvios 
kriterijų sistemos kalbos variantams vertinti, ji dažniausiai yra ideologi-
zuota: įprastas atitikimo „kalbos sistemai“ argumentas dažniausiai tesantis 
atsitiktinis, normintojo skoniu paremtas vertinimas; normintojai nekritiš-
kai operuoja „kalbos sistemos“ sąvoka (kurių tekstų visuma laikoma sis-
tema?); motyvavimas tradiciškumu ar autentiškumu būna romantizuotas 
(plg. Gloy 1975, cit. iš White 1978: 87–90).
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Standartizavimo ideologijos sankirtą su šiandieninės kalbotyros moksli-
niu argumentu, kad ideologizuoti kalbos vaizdiniai tėra idėjos, nesusijusios 
su kalbos prigimtimi ir struktūra, ypač išryškina švietimo sistema. Kalbos 
tyrėjai juokauja, kad paprastai kalba ima smarkiai prastėti baigus mokyklą. 
Iš pirmo žvilgsnio nekaltas, šis profesinis pokštas nurodo aiškų ideologinį 
simptomą – bene paskutinis, bet stipriai veikiantis preskriptyvizmo basti-
onas yra mokykla ir autoritetais besiremiantys (gimtosios kalbos) moky-
tojai. Taisant kalbą mokykloje įtvirtinama nuostata, kad natūralus kalbos 
variantiškumas yra ydinga savybė, kad visi turi kalbėti „taisyklingai“, kad 
nestandartinės kalbos atmainos esančios prastesnės. Kitaip sakant, užuot 
paaiškinus apie įvairias socialines kalbos atmainų ar variantų vertes, imama 
kalbos formas (ir jų vartotojus) stigmatizuoti (plačiau apie kalbos ideolo-
gijas šiandieninėje mokykloje žr. sk. 6.4).

Dažnas kalbos taisymas, manymas, kad tavo kalba ar tarmė yra prasta, 
skatina neužtikrintumą – tam tikrą kalbos kompleksą ir iš jo išplaukiantį 
perdėtą susitelkimą į kalbos formą. Vienas iš įtakingiausių kalbos plana-
vimo tyrėjų, Einaras Haugenas, šį reiškinį yra pavadinęs schizoglosija5, plg.:

[…] the victims of schizoglossia are often marked by a dispropor-
tionate, even an unbalanced interest in the form rather than the 
substance of language. (Haugen 1971 [1962]: 63)

Būtent išėjus kalbos taisymų mokyklą aplinkinių kalba imama vertinti 
kaip (moralinis) apsileidimas ir nuosmukis. Ir būtent dėl nepasitikėjimo 
savo kalba darosi reikalinga nuolatinė taisytojų parama. Nenuostabu, kad 
žmonės paslaugos tikisi iš populiarių kalbos patarimų ar žodynų (žodyne 
ieškoma atsakymo, ar žodis kalboje „yra“, o jei taip – kokia yra „taisyklinga“ 
jo forma) ir, žinoma, iš kalbininkų (kam kitam jie būtų baigę kalbos studi-
jas?). Kuo labiau institucijos kontroliuoja kalbą, tuo labiau kalbos vartoto-
jai tiki, kad kalbos formos turi kažkokią prigimtinę nekintamą vertę, kad 
objektyviai egzistuoja kalbos kanonas, kurį reikia saugoti nuo nuosmukio. 
Moksliniai argumentai dažnai neveikia, ypač moralinės panikos situacijoje; 
kalbininkai apkaltinami už abejingumą tautai ir kultūrai ir autoriteto ieš-
koti išeinama kitur. Dėl įsišaknijusių mitų patarėjo nišą nesunkiai užpildo 

5 Kalbotyroje dar vartojamas terminas hiperkorekcija – juo apibūdinami atvejai, kai 
dėl įtampos nepadaryti klaidos ar noro kalbėti neva taisyklingiau vartotojas supai-
nioja formų paradigmas.
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įvairaus plauko šarlatanai, smerkiantys niekuo dėtus kalbos faktus ir nere-
tai besipelnantys iš kalbos patarimų (Haugen 1971 [1962]: 64; Bolinger 1980, 
cit. iš Coulmas 1989: 179; Milroy 2001: 537).

Žinoma, savaime preskriptyvinės kalbos suvokimo paradigmos nėra 
nei gerai, nei blogai; jos susijusios su tam tikra kultūrine ar politine tvarka. 
Niekas neabejoja šiuolaikinės visuomenės raštingumo standartais, sukultū-
rintos, modernios, išplėtotų raiškos priemonių kalbos funkcionalumu ir kul-
tūrinio elito (grožinių, dalykinių tekstų) įnašu tokią kalbą kuriant. Tačiau 
kalba yra gerokai sudėtingesnis, pirmiausia, kognityvinis ir socialinis reiš-
kinys, atliekantis visą pluoštą komunikacinių (informacijos, idėjų, jausmų, 
santykių perdavimo ir palaikymo) ir identifikacijos funkcijų (etnokultūrinė 
tapatybė yra vėlyva ir simbolinė, sociokultūrinė – pirminė, išplėtota, išplau-
kianti iš bendrųjų socialinių tvarkų). Standartinė kalba toli gražu nėra tin-
kamiausia norma visiems kalbos vartosenos kontekstams.  Apskritai kalbai 
būdingas situacinis variantiškumas: ji keičiasi priklausomai nuo situaci-
jos formalumo laipsnio, kalbėtojų statuso, kalbėjimo pobūdžio (monologo 
ar dialogo), pasirengimo kalbėti. Todėl būtent labiau išplėtotas raiškos 
priemonių repertuaras daro komunikaciją lanksčią ir socialiai brandžią. 
Tačiau mokykloje išmokoma sieti standartinę kalbą su aukštesniu socia-
liniu ir ekonominiu statusu, tautos valstybingumu, racionalumu, grožiu 
ir kitais socialiai patraukliais dalykais; ji čia tampa norminiu kriterijumi 
visiems kalbos vartojimo atvejams neigiamai vertinti (Agha 2007: 147). Kal-
bos vartotojams įteigiama, kad jie neturi prigimtinės kompetencijos kal-
bėti savo gimtąja kalba; kalbą esą moka tik autoritetai, privilegijuota kasta, 
kuriai pažįstami kalbos slėpiniai (Milroy 2001: 537; taip pat plg. Blommaert, 
Verschueren 1998). Būtent dėl tokio nemoksliškumo šiandieninių kalboty-
ros profesionalų tekstuose randasi raginimų nesišalinti ideologinių klau-
simų ir dalintis mokslinėmis žiniomis apie kalbą:

Language is too important […] to be left to the prescriptivists who 
seek to use language to put others in their place. Linguists must 
involve themselves in debates about the need to adopt a scientific 
attitude to language issues that can and should be investigated 
scientifically. (Wardhaugh 1999: 182)

Įsitraukdami į kalbos politikos diskursus kalbininkai mato save kaip 
visuomenės švietėjus ir siekia mažinti neigiamas kalbos ideologizavimo 
pasekmes. Nors lietuviškas kontekstas, kur kalbos mokslas ir kalbos 
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reguliavimas iki šiol vėluoja atsiskirti, gali sudaryti įspūdį, kad kalboty-
roje preskriptyvizmas yra norma (dar plg. sk. 2.2), šiuolaikinėje kalboty-
roje ideo logija telaikoma studijų objektu, bet ne moksline praktika. Kaip 
matysime netrukus, kalbotyros istorijoje būta mėginimų kalbos regulia-
vimą sieti su mokslo teorija: Prahos lingvistikos būrelis XX a. pradžioje kūrė 
discipliną „kalbos kultūra“. Nors prahiškiai į kalbos istoriją įėjo pirmiausia 
kaip kalbotyros teoretikai, jų kalbos kultūros idėjos ir vėlesnė transforma-
cija yra labai svarbios lietuvių kalbos norminimo istorijai suprasti. Lietuvių 
kalbos normintojų teigimu, Prahos mokykla jiems buvo pagrindinė teorinė 
atrama (be kitų, žr. Skardžius 1997: 52−77).

1.2 Prahos būrelio kalbos kultūra: kompromiso paieškos
1.2.1 Prahiškių požiūris į kalbą

Kaip matėme, šiandieninis kalbos mokslas ateina į socialinių įtampų pažy-
mėtą kalbos ideologijų lauką su moksliniais instrumentais, sistemingumu 
ir empiriškumu grįstu požiūriu į kalbą. Įdomu, kad būtent opozicija puris-
tams paskatino veikti kalbos inžinerijos lauko pionierius – 1926 m. įsikū-
rusio Prahos lingvistikos būrelio tyrėjus. Preskriptyvizmas prahiškiams 
buvo ir kritikos objektas, ir atspirties taškas geresniems, moksliškesniems 
vadinamosios kalbos kultūros principams kurti.

Pats įvardijimas „kalbos kultūra“ radosi Apšvietos laikais, kai Europoje 
kūrėsi kalbos akademijos ir to meto humanistai siekė puoselėti savąją nacio-
nalinę kalbą, plėsti jos raiškos galimybes, išrūpinti jai vietą greta aukšto 
statuso elito kalbų (lotynų ar senosios slavų). XIX a. Apšvietos racionalis-
tinę kalbos kultūrą pakeitė romantinis purizmas; kalbos kultūra kaip dis-
ciplina ir terminas, apibūdinantis kalbos planavimą, (rašytinės) kalbos 
normų kultivavimą ir hierarchizavimą, atsirado po daugiau kaip šimtme-
čio pertraukos rusų ir čekų struktūralistų darbuose (žr. Kraus 1993: 274; 
Stich 1993: 266).

Kalbos kultūrą galima suprasti plačiau nei vien kaip standartinės kalbos 
kūrimą ir tobulinimą. Pavyzdžiui, dabartinėje čekų kalbotyroje šiuo ter-
minu apibūdinamas bet kurios (kaimo ar miesto) bendruomenės savosios 
kalbos reguliavimas (Stich 1993: 263). Vis dėlto prahiškiams pirmiausia tai 
reiškė standartinės (arba, kaip jie patys vadino, literatūrinės) kalbos forma-
vimą. Mums ypač aktualu pasiaiškinti, kiek svarbi Prahos kalbos planavimo 
teoretikams ir praktikams buvo kalbos vartotojo ir vartosenos perspektyva.
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Prahos būrelis radosi pirmiausia dėl poreikio plėtoti naujas moder-
nėjančio kalbos mokslo idėjas. Jų susidomėjimą kalbos kultūra, kaip tei-
giama, įkvėpė rusų kalbininkų, pirmiausia, Grigorijaus Vinokuro darbai 
(ibid. 266), o praktinė dingstis veikiausiai buvo specifinė čekų standartinės 
kalbos būklė. Rašytinis čekų kalbos standartas įformintas (kodifikuotas) 
jau XVIII–XIX a. sandūroje, prasidėjus čekų tautiniam atgimimui, tačiau 
ne prestižinės Prahos kalbos, o XVI a. Kralico Biblijos pagrindu, mat siekta 
apeiti Baroko laikų kalbą. Šitaip įteisintas didžiulis atotrūkis tarp forma-
lios rašomosios ir neformalios šnekamosios kalbų atmainų. Dėl švietimo 
sistemoje vyravusios vokiečių kalbos, taip pat dėl radikalaus jau XIX–XX a. 
sandūros purizmo (vokiškų skolinių keitimo naujadarais) ilgainiui nebeliko 
kalbėtojų, galinčių kliautis savo kalbos jausmu ir natūraliai vartoti kodi-
fikuotąją kalbą. Čekų standartinės kalbos teko mokyti(s) sekant gausiais 
taisyklingos kalbos patarimų leidiniais.

Teigiama, kad būtent tokia ribojanti ir sendinanti kalbą tautinio atgi-
mimo prieiga paskatino Prahos lingvistus imtis kalbos kultūros ir rengti 
alternatyvius čekų literatūrinės kalbos kūrimo principus, kuriuos būtų 
galima racionaliai taikyti praktiškai ir taip suteikti didesnę raiškos laisvę 
kalbos vartotojams (plačiau žr. Thomas 1996: 196–199; taip pat Kraus 1993: 
272, 274). Tai buvo profesionalią kalbotyros mokyklą išėję kalbininkai: būre-
lio įkūrėjas ir kalbos kultūros teorijos pradininkas Vilémas Mathesiusas, 
apie 1911–1912 m. padėjęs pamatus dar ir anglistikos studijoms, be kitų, sekė 
danų kalbininku Otto Jespersenu. Sprendžiant iš paties Mathesiuso atsi-
minimų, prahiškių požiūrį į kalbą taip pat veikė tai, kad jie mokėjo įvairių 
kalbų, žavėjosi grožine literatūra (ypač poezija) ir jos kūrėjų kalbine raiška 
(pagal Leška, Nekvapil, Šoltys 1993: 38).

Prahos lingvistai griežtai atsiribojo nuo mėgėjiško nacionalistinio 
purizmo, nuo jo nepagrįstų estetinių ir istorinių kriterijų, socialiai klai-
dingo įsitikinimo, kad normalizuota ir gryna kalba vartotina visomis aplin-
kybėmis (žr. Daneš 1997, 2006; Thomas 1996). Pagrindinis jų taikinys, kaip 
teigiama, buvo žurnalo Naše řeč (ček. Mūsų kalba) vykdytas kalbos grynini-
mas (Thomas 1996: 195). Leidžiamas nuo 1917 m., šis kalbininkų bohemistų 
žurnalas buvo skirtas mokykloms. Oponuodami nemoksliniam požiūriui 
į kalbą prahiškiai parengė viešų paskaitų ciklą apie standartinę kalbą ir 
ėmėsi kurti teorinius kalbos standartizavimo principus (Hoskovec 2014).

Kalbos kultūra Prahoje natūraliai išsirutuliojo iš būrelio kurtos struk-
tūrinės-funkcinės kalbos koncepcijos. Kaip ir visą moderniąją kalbotyrą, 
Prahos kalbininkus neabejotinai veikė Ferdinando de Saussure’o idėjos, 
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tačiau prahiškiai išsiskyrė pasirinkta funkcinės kalbotyros perspektyva 
ir orientacija į kalbos vartoseną.

Struktūrinio kalbos mokslo atspirties taškas buvo Saussure’o apibrėžta 
langue ir parole skirtis, kur langue, kalba, suvokiama kaip abstrahuota 
struktūra, (pa)tiriama per kalbos bendruomenės individų parole, kalbė
jimą, arba šneką. Kitaip sakant, langue – tai abstraktus kolektyvinis modelis, 
kuriuo remiasi ir kurį formuoja kalbančioji bendruomenė. Kalbos raiškos 
funkcijas tiriantiems prahiškiams labiausiai rūpėjo parole kaip individu-
alūs, konkretiems tikslams, konkrečiam kalbėjimo stiliui skirti kalbos 
formų pritaikymo atvejai. Savo Tezėse (1929) Prahos kalbininkai apibrė-
žia kalbą kaip „tikslams tinkamų raiškos priemonių sistemą“ (cit. iš Daneš 
1987 [1976]: 236).

Prahiškių dėmesys kalbos vartosenai ir kalbos formų funkcionalumui 
taip pat lėmė kitokią nei Saussure’o (praktiškai patogesnę, tačiau koncep-
tualiai mažiau išgrynintą) sinchronijos ir diachronijos interpretaciją: į vieną 
sistemą jie siejo ne išimtinai sinchroniškus, vieno laiko kalbos faktus, bet 
visus konkretaus laikmečio vartosenoje aptinkamus kalbos reiškinius – ir 
produktyvias (dažnas, duodančias pamatą naujiems dariniams) formas, 
ir nebeproduktyvius archaizmus ar naujažodžius (Saussure’ui tai buvo 
kalbos kitimo apraiškos, priskirtinos skirtingoms – ankstesnei, esamai ar 
būsimai – sistemoms) (žr. Leška, Nekvapil, Šoltys 1993: 17–24, 84–85). Toks 
požiūris atskleidžia sinchronijos dinamizmą – sinchroninis kalbos būvis 
yra variantiškas, bet dėl to nėra nesistemiškas. Nauja kalbos moksle buvo 
prahiškių Tezių teiginys, kad kalbos pakitimai yra sistemiški: „Būtų nelo-
giška manyti, kad kalbos pakitimai yra destruktyvūs, aklai veikiantys ir 
sistemai heterogeniški“ (cit. iš Karaliūnas 2008: 56).

Prahos struktūralistų orientaciją į įvairius kalbos funkcionavimo ir 
funkcionalumo aspektus taip pat atskleidžia tai, kur jie matė prasidedant 
komunikaciją. Saussure’ui kalbinės komunikacijos pradžia („le point de 
départ du circuit de la parole“) buvo anoniminio kalbėtojo smegenys, kur 
sąvoka įgauna garsinį pavidalą. O štai prahiškiai pirmine prielaida laikė 
konkretaus individo intenciją – norą iškomunikuoti savo patirtį, kurį išpil-
dyti leidžianti sąmonės organizacija. Kalbėtojo kognityvinė veikla – kon-
krečios situacijos analizė – jiems buvo atspirties taškas kalbant apie toliau 
generuojamus pasakymus. Struktūrinė-funkcinė prahiškių kalbos sam-
prata subtiliai skyrė abstraktų kalbos struktūrinių formų aprašą ir komu-
nikacijos instrumentus – kalbėtojo tikslų ir socialinių paskatų lemiamus 
įvardijimus ir pasakymus. Būtent socialinis aspektas vedė prahiškius toliau 
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nei Saussure’o teorija: Saussure’ui tai buvo tam tikra neapibrėžta jėga, pasi-
reiškianti neapibrėžta prievole kalbėtojui, o Prahos funkcionalistai prievolę 
ir normą nurodančią jėgą suvokė kaip kalbos vartotojo sąmoningą veiklą 
(daugiau žr. Leška, Nekvapil, Šoltys 1993: 25–29). Neabejotinai prahiškiams 
turėjo įtakos rusų formalistų (pirmiausia, Romano Jakobsono), taip pat 
Edmundo Husserlio pamatinė sąmonės intencionalumo idėja6.

Taigi Prahos kalbininkai laikėsi teorinės prielaidos, kad stiliaus indi-
vidualumas pasireiškia tinkamiausių sistemoje esančių variantų pasirin-
kimu (Hoskovec 2014). Jie nepriešino stilistinių raiškos priemonių kalbos 
sistemai (gramatikai), bet įžvelgė, kad formos ir funkcijos santykį galima 
interpretuoti skirtingai, nelygu, ar tiriama gramatika, ar stilius: gretinant 
konvencinius kalbos reiškinius ir individualios raiškos atvejus, išryškėja for-
mos ir funkcijos asimetrijos problema (Leška, Nekvapil, Šoltys 1993: 17–18). 
1925 m. Mathesiusas suformulavo ideologines būrelio tyrimų prielaidas, 
atskleidžiančias, kaip svarbu šiam lingvistui buvo pabrėžti stiliaus raišką 
ir kalbos formų pajungimą individualaus kalbėjimo tikslams:

The communicative character of language is made possible by 
the conventionality of the linguistic means of expression. The 
need, however, to make oneself understood has, in reality, not 
been able entirely to suppress the need to express oneself; and 
so it has come about that in linguistic research we cannot limit 
our attention to what is conventional in language. A consequence 
of the conventional character of language is the fact that indi-
vidual needs to express oneself can never be fully satisfied by 
existing linguistic means. Each individual’s experience is unique, 
and never theless has to be expressed by conventional means. 
This incongruity is, at least partially, removed by the constant 

6 Reikėtų pabrėžti, kad „struktūrinės-funkcinės“ prahiškių kalbos sampratos antrasis 
komponentas yra įkvėptas Jakobsono, kuris būtent ir apsisprendė struktūriškai tyri-
nėti šneką, o ne kalbos sistemą (kaip Saussure’as) ir tyrinėdamas komunikaciją įvedė 
kalbos funkcijos sąvoką. O funkcijos siejimas su tikslingumu ir kalbančio individo 
intencionalumu – tai Husserlio fenomenologijos (konkrečiai, intencijos sampratos) 
įtraukimas į kalbotyrą. Klausiamas apie įkvėpimo šaltinius, kurie paskatino kurti naują 
kalbos ir lingvistikos koncepciją, galiausiai išsivysčiusią į rusų formalizmo ir Prahos 
struktūralizmo mokyklas, Jakobsonas dažniausiai minėdavo keturis: Kazanės lingvis-
tinę mokyklą, Saussure’ą, XX a. pradžios avangardinę tapybą ir poeziją bei Husserlio 
fenomenologinę filosofiją (Jakobson 1962: 631).
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adaptation of linguistic means to freshly arising needs of expres-
sion. (cit. iš Leška, Nekvapil, Šoltys 1993: 43)

Iš Tezių matyti, kad prahiškiai siekė sukurti integralią kalbos sampratą, 
kuri apimtų įvairius raiškos, funkcionalumo ir komunikacijos aspektus: 

„vidinę kalbą“ ir vartoseną, intelektines ir emocines bei socialines komu-
nikacijos paskatas, informacinę ir poetinę funkcijas (akivaizdi Jakobsono 
įtaka) ir kt. (žr. ibid.). Šių teorinių prielaidų rėmuose, iškeliant kalbos funk-
cionalumą ir ją subordinuojant tikslingumui, Prahoje susiformavo funkcinė 
stilistika ir kalbos kultūra.

1.2.2 Nuo funkcinės stilistikos prie kalbos kultūros

Funkcinei stilistikai pradžią davė Mathesiusas jau 1911 m. Jis pabrėžė, kad 
stilius visada yra individualus ir kad nėra tokio dalyko kaip „visos bendruo-
menės“ kalbos stilius (pavyzdžiui, terminą čekų stilistika jis laikė priešta-
ringu). Tačiau tai nereiškia, kad negalima kalbėti apie kalbos stilius, nes 
panašaus pobūdžio ir panašių tikslų siekiančioje skirtingų kalbėtojų varto-
senoje aptinkama bendrų ypatybių. Kalbos stilius nėra struktūrinė kalbos 
ypatybė, tai funkcionalus kalbos potencialo (įvairių socialinių dialektų ar 
formų) panaudojimas (Leška, Nekvapil, Šoltys 1993: 30). Plačiau funkcinių 
stilių klausimo pats Mathesiusas neplėtojo, paliko jį Bohuslavui Havránekui, 
kuris tuo metu dirbo vidurinėje mokykloje ir, be kita ko, domėjosi standarti-
nės kalbos klausimais. Teorines idėjas apie tai, kas yra ir kaip funkcionuoja 
kalba apskritai, Havránekas taikė konkrečiai – čekų – kalbai. Jam langue 
buvo ne tiek abstrakti, iš susijusių sinchroninių elementų sudaryta struk-
tūra, kiek konkrečiu istoriniu laikotarpiu egzistuojanti konkreti naciona-
linė kalba su savo norma, modifikuojama tą kalbą norminančių specialistų 
pastangomis (ibid.).

Havráneko funkcinėje stilistikoje Mathesiuso kalbos stilių atitinka sąvoka 
funkcinė kalba (arba funkcinis dialektas). Funkciniai dialektai sudaro stan-
dartinę kalbą (Havránekas jų išskyrė keturis: šnekamoji (pokalbių), pro-
fesinė, mokslinė, poetinė kalba). Juos visus drauge galima laikyti langue 
funkcija – suteikti standartinės kalbos priemonių rinkinį. O štai konkre-
čius kalbinės komunikacijos tikslus, pagal Havráneką, atlieka standar-
tinės kalbos funkcinis stilius (pavyzdžiui, informavimas, įkalbinėjimas, 
instrukcija; priklausomai nuo situacijos ar raiškos būdo, privatus – viešas, 
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rašytinis – sakytinis) – tai būtų kalbos akto, parole, funkcija (Havránek 1932: 
67–68, cit. iš Leška, Nekvapil, Šoltys 1993: 48–49). Nors Havráneko prak-
tinė ar preskriptyvinė stilistika nedomino, jo modelis galėjo būti taikomas 
konkretiems tekstams. Šia  prasme galima kalbėti apie atskirą, nuo teorinių 
Saussure’o konceptų tolstantį Prahos būrelio „nacionalinį flangą“, kuriam 
tokios sukonkretintos langue – nacionalinės kalbos kaip konkretaus istorinio 
vienio – samprata buvo pravarti XX a. pirmos pusės čekų kalbos problemoms 
spręsti (Leška, Nekvapil, Šoltys 1993: 31). Manytina, kad būtent pastarosios 
idėjos ir paskatos labiausiai domino ir lietuvių kalbos normintojus praktikus.

Nuo funkcinės stilistikos idėjų neatsiejama prahiškių kalbos kultūros 
samprata. Mathesiusui kalbos kultūra buvo sinonimas kalbos tobulinimui. 
Kaip jau minėta, šiam mokslininkui kalba buvo funkcionalių raiškos prie-
monių sistema, instrumentas, apie kurio vertę sprendžiama iš tinkamumo 
praktiniams vartotojo tikslams. Rafinuota standartinė kalba būtų delika-
čiausias instrumentas, tiksliausiai išreiškiantis subtiliausias mintis ir galin-
tis „suteikti balsą bet kuriai ja kalbančiojo ar rašančiojo parinktai melodijai“ 
(Mathesius 1932: 14, cit. iš Leška, Nekvapil, Šoltys 1993: 49).

Tokia pat standartinės kalbos (kaip atmainos, kuriai keliami aukštesni 
funkcionalumo reikalavimai nei kasdienei kalbai) samprata matyti ir Tezėse. 
Ypač akcentuojant leksikos plėtrą, abstrakčių sąvokų poreikį, šiek tiek sin-
taksines formas, čia teigiama, kad standartinė kalba „išreiškia kultūrinį 
gyvenimą ir civilizaciją (mokslinės, filosofinės ir religinės, politinės ir 
socia linės, teisinės ir administracinės minties funkcionavimą ir rezultatus)“ 
(cit. iš Daneš 1987 [1976]: 235; taip pat žr. Leška, Nekvapil, Šoltys 1993: 49). 
Krenta į akis prahiškių apibrėžimu numatomas kalbos kitimas, susijęs su 
minties raida. Taip pat pastebėtina, kad iš prahiškių idėjinio akiračio nie-
kada nedingo konkreti komunikacinė situacija ir individas: kalbos kultūra 
buvo apibrėžiama kaip tų kalbos aspektų, kurių reikia specialiosioms kal-
bos funkcijoms atlikti, plėtra, be kita ko, atsižvelgiant į raiškos priemonių 
adekvatumą ir individualius tikslus (žr. Stich 1993: 266–267).

1.2.3 Kalbininko vaidmuo ir teorinės standartizavimo prielaidos

Iš 1932 m. suformuluotų bendrųjų kalbos kultūros principų matyti, kokį 
vaidmenį Prahos būrelis priskyrė kalbininkams: standartizuoti ir moder-
ninti kalbą, skatinti standartinės kalbos funkcinį susiskaidymą, pavyzdžiui, 
bendradarbiauti kuriant mokslinę terminiją ir įvairių stilių kalbos raiškos 
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priemones, kritiškai vertinti konkrečius kalbos faktus funkciniu atžvilgiu. 
Prahos kalbos standartizavimo programa rėmėsi idėja, kad objektyvūs 
norminimo kriterijai ir kalbos planuotojų, politikų, žurnalistų, rašytojų 
ir ypač mokytojų pastangos gali paversti rašytinę viešąją kalbą funkciona-
liausia kalbos atmaina toje bendruomenėje (žr. Daneš 2006). Teorinis šios 
idėjos pagrindas buvo tos pačios funkcionalistinės nuostatos: 1) kalbos yra 
tikslingos, skirtos konkretiems komunikaciniams tikslams; 2) jas galima 
vertinti pagal gebėjimą tuos tikslus atlikti, 3) standartinės kalbos, kaip kul-
tūros ir civilizacijos rodiklis, funkciškai yra turtingesnės už bet kurią kitą 
kalbos atmainą, todėl jų pritaikymas atlikti sociokultūrines funkcijas yra 
sąmoningai plėtotinas (žr. Thomas 1996: 196; Leška, Nekvapil, Šoltys 1993: 
22). Žiūrint iš lietuviško norminamojo konteksto, praktiškai atmetančio 
miesto kalbą, įdomu, kad Prahos būrelis standartinę kalbą siejo su miesto 
kultūra (plg. Joseph 1987: 13).

Vis dėlto tai, kas pasakyta, veikiau buvo tam tikra idėjinė perspektyva, 
o ne konkrečios praktinės kalbos inžinerijos procedūros. Pats Mathesiu-
sas neužsiėmė intervencijomis į kalbą. Kaip mokslininkas, jis manė, kad 
standartinė kalba plėtojasi vartojama, per praktines kalbėtojų patirtis 
(Leška, Nekvapil, Šoltys 1993: 34, 36). Labiausiai praktinį preskriptyvi-
zmą, ko gero, akcentavo Havránekas: standartinė kalba jam buvo ne tik 
instrumentas, vertintinas pagal praktines savybes, ir ne tik interdialektas 
tautinei bendruomenei aptarnauti, bet taip pat daugelio kartų sąmoningo 
kalbos tobulinimo rezultatas. Havránekas skyrė tris konceptus: standar-
tinės kalbos norma, kodifikacija (standartizacija), stabilizuojanti normą, 
ir vartosena, apimanti dinaminės progresijos veiksnį. Norma esanti dina-
miška – ji vartosenoje automatizuojama arba gali imti nykti; šį balansą 
palaiko kalbininkų atliekama standartizacija (ibid. 35). Akivaizdu, kad 
pagal požiūrį, kas veikia standartinės kalbos plėtrą, Havráneko samprata 
skyrėsi nuo Mathesiuso. Vis dėlto, tyrėjų teigimu, pats Havránekas nei 
kalbininkų vaidmens, nei intervencijos apimties neabsoliutino. Jis suvokė, 
kad ne išorinis įsikišimas daro standartinę kalbą stabilią, tačiau manė, kad 
normų įtvirtinimas nevyksta be normatyvinio poveikio – pirmiausia, orto-
grafijai, mažiau – gramatinėms struktūroms ir garsų sistemai, mažiausiai – 
leksikai (žr. ibid. 36). Taigi matome prahiškius mėginant vienaip ar kitaip 
suderinti praktinę užduotį plėtoti standartinės kalbos funkcionalumą su 
moksline teorine paradigma.

Vertinant šią mokyklą iš tuometinės sosiūriškosios kalbos sistemos 
ir vartosenos santykių sampratos perspektyvos, galima spėti, kad kalbos 
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inžineriją įprasminti (ir pateisinti) teoriškai per struktūrinių-kognityvi-
nių ir funkcinių-socialinių prieigų derinį turėjo būti be galo sudėtinga ir 
veikiausiai negalėjo nekelti teorinės įtampos. Kalbotyros mokslas ir šian-
dien neabejoja dėl kalbos normos kaip, viena vertus, prigimtinės, vidinės 
struktūrinės savybės ir, kita vertus, kolektyvinio socialinio, funkciškai 
motyvuoto reiškinio. Gerokai kebliau konceptualizuoti standartinės kalbos 
normą, nes čia reikia įtraukti intervencijos poveikį natūraliam kognityvi-
niam ir socialiniam reiškiniui. Laikantis sosiūriškosios logikos, standarti-
nės kalbos norma taip pat būtų teorinis konstruktas, abstrakcija, vaizdinys 
kalbėtojų galvose, veikiantis konkrečius kalbos variantų pasirinkimus rea-
lioje vartosenoje.

Panašu, kad šią teorinę prieštarą prahiškiai sprendė būtent per kalbos 
kaitos dinamikos sąvoką, nuolat pabrėždami grįžtamąjį vartosenos poveikį 
kalbos normoms. Jie matė, kad preskripcija veikia vartotojų normos suvo-
kimą, nes eiliniai žmonės priima vadovėliuose, mokyklinėse gramatikose, 
žodynuose fiksuotą kodifikaciją kaip kalbos normą apskritai ir yra linkę 
manyti, kad kalba nesikeičia. Prahiškiai pabrėžė, kad iš tiesų kalba esanti 
dinamiška, o vidinės kalbos normos kinta ir yra formuojamos kolektyvi-
nėje vartosenoje (Daneš 1997: 202–203). Prahos lingvistikos būrelio teori-
jose ieškant paralelių (ir skirtumų) su lietuvių kalbos norminimo idėjomis, 
įdomu pastebėti prahiškių nuolat akcentuojamą konkretų, individualų kal-
binės komunikacijos aktą, kuriame gali būti realizuojamas įvairių kalbinių 
sistemų (skirtingų tarmių) normų potencialas (žr. Havránek 1932: 33, cit. iš 
Leška, Nekvapil, Šoltys 1993: 47–48). Pastebėtina ir tai, kad Prahos kalbinin-
kai skirtingų sistemų normų mišimą, visų pirma, miestų bendruomenėse, 
priėmė kaip natūralų kalbų kontaktų faktą, plg. Tezes:

An important factor in the differentiation of a language is the rela-
tionship between participants in the linguistic contact: the degree 
of their social cohesiveness, membership in professional, territo-
rial communities, clans and families, their membership in differ-
ent collective bodies with its resultant mixing of various linguistic 
systems in urban languages. (cit. iš Leška, Nekvapil, Šoltys 1993: 48)

Taigi kalbos sistemą prahiškiai suprato kaip konkrečių tekstų visumos 
pagrindą, o kalbą – kaip tokių sistemų sistemą; konkrečios sistemos nor-
mas jie vertino kaip priklausomas nuo ją sudarančių tekstų. Pastebėtina, 
kad Prahos kalbininkams nebuvo svarbu aprašyti konkrečias konkrečių 
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tekstų-sistemų normas, jie neteikdavo baigtinių sąrašų, deklaravo vei-
kiau patį normos suvokimo ir radimosi vartosenoje (tekstuose) principą 
(Hoskovec 2014).

Kaip tik todėl vienu iš svarbiausių norminimo kriterijų Prahos būrelis, 
kaip teigiama, laikė funkcinį adekvatumą, tikslingumą, pagal kurį verti-
nama, kaip kalbinė raiška ar forma tinka konkrečiai funkcijai ir reikiamam 
stiliui konkrečioje komunikacinėje situacijoje:

Bendrai tariant, senasis „kalbos taisyklingumo“ idealas pakeičia-
mas raiškos priemonių „tikslingumo“ (t.y. tinkamumo konkrečioms 
funkcijoms konkrečiuose kontekstuose) ir stiliaus „išlavinimo“ 
(čekiškai – „vytříbenost“) reikalavimu. (Daneš 2006: 2454)7

Iš čia išplaukia ir norminimo principai. Prahiškiams kalbos normų 
kodifikavimo šaltinis turėjo būti tuometinėje vartosenoje reguliariai pasi-
kartojantys (rašytinės, literatūrinės) kalbos faktai. Standartinę kalbą jie 

7 „Allgemein gesagt, das alte Ideal der „Sprachrichtigkeit“ wurde durch die Forderung 
nach der „Zweckdienlichkeit“ von Ausdrucksmitteln (d.h. ihre Eignung für bestimmte 
Funktionen in bestimmten Kontexten) und der „feinen Ausgebildetheit“ (tsch. „vytří-
benost“) des Stils ersetzt.“

Lietuvių kalbos gramatikos ir rašybos lentelė. Kaunas, 1973. (Privatus archyvas)
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pirmiausia suvokė kaip rašytinę kalbą, o grožinę literatūrą – kaip standar-
tinės kalbos stilistinio turtinimo priemonę. Kitaip sakant, normos siste-
miškumą siekta nustatyti iš dėsningų esamojo laiko kalbos vartosenos faktų. 
Kalbotyros mokslas be sinchroninio empirinio tyrimo prahiškiams buvo 
neįsivaizduojamas (žr. Leška, Nekvapil, Šoltys 1993: 43).

1.2.4 Mokslinis preskriptyvizmas iš retrospektyvos

Prahos lingvistikos būrelis buvo ir iki šiol liko bene vienintelė mokslinė 
mokykla, pamėginusi kalbos planavimą ir jos raidos reguliavimą įtraukti 
į mokslinę paradigmą. Kritinis būrelio darbų skaitymas šiandieninės kal-
botyros akimis veda prie išvados, kad prahiškių sukurta kalbos tvarkybos 
programa iki tikros teorijos lygio nepakilo ir todėl veikiau laikytina dok-
trinų rinkiniu nei teorija (plg. Starý 1994: 36–38, cit. iš Thomas 1996: 199, 
202). Taip pat teigiama, kad net sąmoningai stengiantis Prahos lingvis-
tams nepavyko išvengti paradoksaliai intervencinio (palyginti su pasie-
kimais teorinėje kalbotyroje) požiūrio į standartinės kalbos priežiūrą8 ir 
ypač čekų kultūroje per kelis amžius įsigalėjusios nuostatos, kad Baroko 
laikotarpiu čekų kalba patyrusi nuosmukį; pildyti standartinę kalbą vadi-
namosios paprastosios kalbos elementais jie esą vengė ir po Antrojo pasau-
linio karo9 (Starý 1994, cit. iš Thomas 1996: 200).

Prahiškių (ypač Havráneko) pabrėžtas standartinės kalbos ir raiškos 
priemonių tobulinimas, sąmoninga kontrolė ir koregavimas buvo į praktiką 
orientuoti tikslai, kurių prasmę ir galimybes jau tuo metu kalbos mokslas 
vertino skeptiškai.

Dar viena Prahos kalbos kultūros adresu išsakoma pastaba – per mažas 
dėmesys kalbos vartotojų nuostatoms. Šioje teorijoje kalbos kultivavimas 
iš esmės buvo suprantamas kaip kalbotyros ir kalbininkų sritis, o kalbos 
vartotojų bendruomenė kaip kalbos išteklių naudotoja, bet ne aktyvus 
subjektas su savo kalbos supratimu ir vertinimais (Stich 1993: 267). Patys 
prahiškiai šiandien pabrėžia šį nepagrįstai neplėtotą (nors Jakobsono ir 
Trnka’os darbuose nurodytą) kalbos funkcionavimo aspektą: kalbą sudaro 

8 Karjeros pradžioje kai kurie iš Prahos kalbakultūrininkų (Havránekas, Weingartas, 
Mathesiusas) patys publikavosi žurnale Naše řeč, buvo veikiami jo idėjų.
9 Išskyrus darbus, publikuotus užsienyje, pačioje Čekijoje Baroko reabilitacija iš esmės 
išliko tabu iki pat XX a. pabaigos.
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ne tik langue ir parole, bet ir kompleksiška racionalių (instrumentinių, eti-
nių) ir neracionalių (įpročio, nacionalistinių) kalbėtojų nuostatų sistema. 
Būtent individualios nuostatos ir įpročiai veikia kalbą kaip specifinį, nuo 
kalbėtojo asmenybės neatsiejamą instrumentą ir būtent be jų esą neįma-
noma apčiuopti, aprašyti ir paaiškinti kalbos vartosenos ir raidos (plg. Daneš 
1997: 203–204). Kalbos bendruomenė nori išlaikyti savo standartinę kalbą 
tapačią, todėl priešinasi bet kokiems pokyčiams, kurie galėtų kelti grėsmę 
tapatumui. Kaip matėme, prahiškiai įžvelgė šią sociopsichologinę aplin-
kybę ir kalbos kitimo veiksnį įtraukė į teorinius kodifikacijos svarstymus 
per dinamikos balanso sąvoką. Tačiau tai, kad standartinė kalba nuo pat 
kodifikacijos momento tėra ideologinis vaizdinys, kuris gali būti užpildytas 
iš esmės bet kokiu formaliu turiniu, kol vartotojai tiki, kad tai yra standar-
tinė kalba, liko sunkiai suderinama su praktine normalizacija.

Haugeno (1966) standartizacijos proceso modelyje10 kalbos bendruo-
menė jau figūruoja kaip aktyvus sprendimo subjektas. Pradėjus plėtotis 
sociolingvistikai pamažu atsirado daugiau duomenų apie socialinius kal-
bos variantiškumo motyvus ir ėmė keistis standartizacijos teorijos. Pra-
hiškiai (ir Haugenas) projektavo standartizacijos (kalbos funkcijų plėtros) 
rezultatą, kalbos vienodinimą ir suvienodėjimą laikydami įmanomu. Tačiau 
ilgainiui mokslininkai, tyrinėdami daugiau ar mažiau sąmoningą kalbos 
(ypač rašytinės) reguliavimo istoriją, ėmė akcentuoti procesą, nes tapo aišku, 
kad visiškai standartizuoti iš esmės galima tik rašybą, o sakytinės kalbos 
vienodumas neįmanomas – siekti ją suvienodinti standartizavimo tikslais 
būtų nefunkcio nali iliuzija, nes kalba netektų komunikacijai reikalingo 
lankstumo (Weinreich, Labov, Herzog 1968: 101). Dabartinėje teorijoje į stan-
dartizaciją žiūrima kaip į ideologiją, o į standartinę kalbą kaip į geriausios 
kalbos idėją (konkrečiu laiku ir konkrečioje erdvėje standartinėmis bus 
laikomos tos formos, kurias tuo laiku ir toje erdvėje bendruomenė suvoks 
kaip geriausias) (Milroy, Milroy 1999 [1985]: 22; Pedersen 2005: 171–172; 
Coupland, Kristiansen 2011).

Vis dėlto reikia pabrėžti, kad šiame poskyryje pateikta kritika Prahos 
kalbos kultūrai randasi dėl vėlesnių laikų perspektyvos. Prahos būrelio 

10 Haugeno modelis susideda iš keturių elementų – kalbos planavimo etapų (jų nebū-
tina suprasti kaip chronologinės sekos): 1) normos (tarmės, kuri taps standartine) 
parin kimas (selection of norm), 2) formų kodifikavimas gramatikose, žodynuose, rašy-
bos taisyklėmis (codification of form), 3) funkcinė plėtra, pritaikymas įvairioms sritims 
(elaboration of function), 4) bendruomenės pritarimas, priėmimas: standartinės kalbos 
sklaida per mokyklą, žiniasklaidą, valstybės institucijas (acceptance by the community).
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pradininkai kūrė savo kalbos kultūros principus šiuolaikinei čekų stan-
dartinei kalbai ir funkcinei, socialinei kalbotyrai tik plėtojantis. To meto 
prieigų fone prahiškių mėginimas kalbos formavimą paremti moksliniu 
požiūriu į kalbą – ginant rašytojų autonomiją, atmetant purizmą, įvedant 
kalbos funkcionalumo idėją – buvo pažangi naujovė (palyginti su įprasti-
niais standartinės kalbos kūrimo būdais – dirbtiniu struktūrų racionaliza-
vimu ar formų gryninimu). Teigiama, kad taip jų suvokta atsakomybė prieš 
visuomenę (plg. Thomas 1996: 201). Jei ne vėlesnis politinis pokario kon-
tekstas (komunistų valdžia), būrelio idėjų raida veikiausiai būtų atvedusi 
prie sociolingvistikos teorijų (Thomas 1996: 201–202). Pastebėtina, kad po 
karo lenkų, čekų, slovakų kalbininkai ėmėsi tokių sociolingvistinių objektų 
kaip miesto kalba ir socialinės kalbos atmainos (žr. Jedlička 1987). Deja, dėl 
socialinių mokslų ideologizavimo ir apskritai atskirties sovietų bloke soci-
alinė kalbotyra neturėjo galimybių plėtotis lygiagrečiai su Vakarų visuo-
menių (plg. Gulida 2010; Kiełkiewicz-Janowiak, Nekvapil, Kontra 2010)11.

1.3 Kalbos kultūros transformacijos sovietų valdžios erdvėje

XX a. pradžios kalbos kultūros idėjos Europoje buvo perimtos (ar tęsia-
mos) iš esmės vien socialistiniame bloke (plg. Stich 1993): „Sąvoka kalbos 
kultūra vartojama maždaug nuo 1920 m. čekų ir tarybinėje kalbotyroje“ 
(Rosinas 1996: 6).

Kalbos kultūros teorija ir praktika aktyviai užsiėmė rusų kalbininkai (be 
kitų, žr. Jedlička 1987: 58–59). Iš dalies tokia idėjų sklaida galėjo būti susijusi 
su politiniais sumetimais, iš dalies – su šiam regionui būdingu jaunų stan-
dartinių kalbų plėtros poreikiu. Vakarų kalbotyros nei anuo laiku, nei vėliau 
kalbos kultivavimas nesudomino – veikiausiai dėl augančių moksliškumo 
reikalavimų ir sąmoningo mokslo atribojimo nuo preskripty vizmo. Tiesa, 
kalbos tvarkyba, orientuota į praktinių problemų sprendimus (daugiakal-
bių bendruomenių kalbų santykių ir statuso klausimus, naujų standarti-
nių kalbų kūrimą, terminologijos turtinimą, administracinių ar dalykinių 
tekstų kalbos paprastinimą vartotojams ir kitus taikomosios kalbotyros 

11 Čekų tyrėjų teigimu, dėl funkcinės prieigos prahiškių struktūralizmas nebuvo visiš-
kai atsietas nuo socialinių aspektų – tai esą galėtų viena iš priežasčių, kodėl Čekoslova-
kijoje neatsirado grynajam struktūralizmui oponuojančios sociolingvistikos (Nekvapil, 
Chloupek 1987: 8).
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aspektus) egzistavo ir Vakaruose kaip universitetinė disciplina arba kaip 
institucinė (specialių valstybinių institucijų ar privačių leidyklų, akade-
mijų) praktika (plg. Skyum-Nielsen 1978). Vis dėlto oficialaus instituciona
lizuoto kalbos reguliavimo idėja patraukliausia pasirodė būtent socialistinės 
visuomenės inžinerijai. Čia įtvirtintas įsitikinimas, kad kalba turi būti regu-
liuojama centralizuotai, o jam paremti kalbos priežiūra kvalifikuota kaip 
(kalbos kultūros) mokslas. Šioje knygoje dar bus analizuojama kalbos kul-
tūros plėtra sovietų valdomoje Lietuvoje, bet baigiant kalbėti apie Prahos 
mokyklą, galima trumpai aptarti lemiamą kokybinį ir kiekybinį pokarinės 
kalbos kultūros lūžį Čekoslovakijoje ir to meto rusų kalbos kultūros plė-
trą. Jie neabejotinai veikė vieni kitus; ir vieni, ir kiti buvo įkvėpimo šaltinis 
(ar priverstinis etalonas) lietuvių kalbos norminimo idėjoms ir praktikoms 
(apie tai žr. sk. 2.2 ir 4.2).

Štai gana simptomiškas pokario čekų kalbakultūrininko kalbos kultū-
ros apibrėžimas, kur ši disciplina kvalifikuojama kaip socialistinių valsty-
bių socialinių mokslų šaka, orientuota į centralizuotą standartinės kalbos 
globą ir nurodanti, kaip teisingai taikyti teoriją praktikai:

Extraordinary opportunities for such rational, scientifically based 
language culture, for the care of standard languages, are afforded 
by socialist society (Kuchař, 1974). It is typical that in socialist coun-
tries this care assumes new features, that it is unified and centra-
lized in scientific institutions. This is the only way of forming the 
basis for further steps, for the elaboration of the theory of lan-
guage culture on the universal basis of social science and for the 
correct application of theoretical knowledge to practical activities. 
(Kuchař 1987 [1979]: 251)12

Socialistiniame bloke atsirado specifinių kalbos planavimo akcentų. 
Vakarietiška analogiška praktika su jai būdingais problemiškais objektais 
neatrodė tenkinanti pagrindinį socialistinio kalbos planavimo poreikį – 
kurti naują, kompleksišką institucinės kalbos priežiūros ir kontrolės sis-
temą, kuri būtų bendrosios kontrolės schemos dalis, žr. Kalbinės veiklos 
teorijos ir praktikos instituto Ostravoje (Čekoslovakija) bendradarbių liu-
dijimą iš vėlyvojo sovietmečio:

12 Cituojamas tekstas yra 1979 m. publikacijos čekų kalba vertimas, skirtas vakariečių 
auditorijai. Ištraukoje matyti autocitata iš kiek ankstesnio autoriaus teksto.
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Language, along with other kinds of human activity, is part of the 
planned and controlled development of society. […] For LP [lan-
guage planning, – L.V.] a new, complex language treatment system 
must be adopted. Foreign language departments, teacher trai ning 
colleges, teachers’ associations, educational commissions and fur-
ther institutions are called forth to carry out the task. (Kavka, Ská-
cel 1987: 258, 262)

Matyti, kad švietimo sistema buvo laikoma itin svarbia grandimi. Užsie-
nio kalbų skyriai taip pat minimi neatsitiktinai – socialistinio bloko vals-
tybėse ypatingas dėmesys buvo skiriamas rusų kalbos mokymui. Kad rusų 
kalba esanti efektyviausia ir funkcionaliausia ekonominiam našumui, darbo 
produktyvumui didinti, mokslo ir techninei pažangai skatinti, parodydavo 
specialios studijos (apie tam tikslui nusikaltą „ekonominės lingvistikos“ 
discipliną ir tyrimą žr. Kavka, Skácel 1987)13. Šis aspektas čia mums nėra 
labai aktualus, tačiau jis rodo, koks politizuotas sovietiniais laikais buvo 
kalbos planavimas.

Taigi socialistinėje Čekoslovakijoje nuo mokslinių teorijų pereita prie 
mokslu dangstomos kalbos kontrolės stiprinimo, vadovaujantis principu, 
kad reikia suvienyti socialinės veiklos, kuriai kalba yra svarbus elemen-
tas, ir pačios kalbos kontrolę. Buvo siekta suderinti išorines, organizuotas 
administracinio poveikio priemones ir ideologinį poveikį kalbėtojui, vie-
šajai nuomonei. Iš tiesų, skaitant sovietmečio čekų kalbos kultūros tekstus 
susidaro įspūdis, kad, palyginti su Prahos būrelio formuluotomis nuosta-
tomis, kalbos normintojui priskiriama didesnė ir labiau institucializuota 
ekspertinė atsakomybė.

SSRS kalbos politikos tyrimai taip pat rodo, kad, greta medinės viešosios 
naujakalbės, skirtos politiškai korektiškai sovietinei visuomenei formuoti, 
per Stalino valdymo dešimtmečius įsitvirtino su kalba siejamas „kultūri-
nio korektiškumo“ ugdymas. Tai būtent ir buvo „kalbos kultūra“ – discip-
lina, tuo metu iš esmės užsiėmusi (cituojamu atveju, rusiškai kalbančios 

13 Vyresnės kartos lietuvių kalbininkai prisimena, kaip buvo daromas spaudimas stu-
dijuoti dvikalbystę Lietuvoje: „[T]a sociolingvistika į Lietuvą atėjo iš Maskvos ir buvo 
suprasta taip, kad reikia nagrinėti lietuvių ir rusų kalbos santykius. Va šitaip suprasta 
sociolingvistika, žinoma, kėlė pasibaisėjimą“ (Interviu su kalbininkais 2011). Manyta ir 
manytina, kad sociolingvistikos mokslu Maskva dangstė rusifikacijos planus.
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ir rašančios populiacijos) kalbinių praktikų sekimu, dokumentavimu ir 
draudimais; jos kultivuotojai didžiavosi normų diegėjų ir kultūringos var-
tosenos propaguotojų vaidmeniu (žr. Gorham 2014: 26). Tuometiniai čekų 
kalbos kultūrintojai teigia, kad kontroliuojant atitinkamų sričių (radijo 
ir TV, politikos, mokyklos, kitų ekspertinių sričių) kalbos vartotojus, kurie 
buvę atsakingi už privalomųjų kalbos normų sklaidą, siekta reguliuoti kalbos 
raidą (žr. Kavka, Skácel 1987: 259–260), tačiau platesnis socialistinio bloko 
praktikų kontekstas veikiau nurodo į naujos socialistinės visuomenės kons-
travimo tikslus. Kaip teigia rusų tyrėjai, kalbos reguliuotojų konstruotas 

„kalbos grynumo“ konceptas nekėlė tiesioginės asociacijos su politine sfera, 
todėl kalbėtojų (manytina, ir pačių kalbos normintojų) galėjo būti priima-
mas nekritiškai (Басовская 2011: 151).

Normatyvinės kalbos ideologijos institucionalizavimas ir drauge ofi-
cialus legalizavimas kaip mokslinės veiklos yra tipologiškai reikšminga 
socialistinio bloko kalbos kultūros raidos paralelė. Ji atskleidžia, kaip nuo 
kalbakultūrininko mokslininko pereita prie kalbos ir kalbėtojų prižiū-
rėtojo vaidmens. 1955 m. Rusų kalbos institute pradedami leisti Вопросы 
культуры речи14, įtvirtinantys kertinį kalbinės ideologijos motyvą – per-
skyrą tarp „visuomenės, kuriai reikia pirmosios kalbinės pagalbos ir kuri 
suvokia šį poreikį, ir nedidelio, bet atsidavusio būrelio specialistų, kvali-
fikuotų tokią pagalbą teikti“ (Gorham 2014: 37). Kalbos kultūra tiesiogiai 
sieta su asmens kultūringumu. Iš Michaelio Gorhamo cituojamo kalbos 
kultūros diskurso matyti, kad kalbos normintojai savo veiklai įteisinti kaip 
argumentus naudojo visuomenės poreikius, rūpesčius ir prašymus, normi-
namųjų leidinių trūkumą. Per septintą dešimtmetį kalbos kultūra Rusijoje 
tapo išplėtota industrija su gausybe leidinių, rubrikų ar laidų žiniasklai-
doje, telefoninių konsultacijų „pirmosios pagalbos pacientams“; ne mažiau 
svarbus jos vaidmuo buvo priimti ir pacientų skundus apie pastebėtas kal-
bos negeroves (žr. ibid. 39–40). Bene didžiausia kalbos kultūros leidinių 
gausa visoje Sąjungoje didžiavosi ir lietuvių kalbos normintojai. Šitaip buvo 
sukurtas efektyvus (veikiausiai – gerai apgalvotas) valstybės galios įtvirti-
nimo modelis: suformuluojama problema, visuomenės dėmesys, poreikis 
prob lemą spręsti, kvalifikuotų specialistų poreikis ir sukuriama institucija, 
kuri, lygiai kaip ir politinės institucijos, savo autoritetą grindžia iš viršaus 
nuleidžiamais sprendimais (plg. ibid. 47; palyginti kalbos priežiūros siste-
mos formavimo procesą Sąjūdžio laikų Lietuvoje: sk. 6.3). Toliau matysime, 

14 Rus. Kalbos kultūros klausimai.
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kad lietuvių kalbos kultūros diskursui iki šiol būdingi tie patys kalbos var-
totojo poreikių, atsakomybės, kontrolės ir kalbininko kaip kultūros nešėjo 
vaidmens akcentai.

Simptomiška ir svarbu, kad iš tokios transformuotos kalbos kultūros, – 
siekiančios „optimaliai patenkinti visuomenės komunikacijos poreikius“, 
šalinti „komunikacijos sutrikimus ir konfliktus“ (Kuchař 1987 [1979]: 252–
253), – akiračio pamažu išnyko individas ir jo asmeninis sprendimas dėl 
konkrečiai komunikacinei situacijai tinkamos kalbos formos. Individua-
lumo kaip kalbos kultivavimo ir komunikacijos tikslo Čekoslovakijos kal-
botyros teorinėje schemoje nebeliko (plg. Stich 1993: 267). Iš sovietinių 
laikų tekstų matyti, kaip kalbant apie norminimo praktiką imami pabrėžti 
kolektyviniai kalbinės raiškos poreikiai. Būtent kalbininkas, vykdydamas 
standartinės kalbos raidos planą, parenka „tinkamas“ kalbos formas, prieš 
tai „objektyviai ir kritiškai“ įvertinęs socialinius bendruomenės poreikius. 
Standartinės kalbos, kaip idealios, funkcionaliausios bendruomenei kal-
bos, idėja transformuojama į eksplicitiškai nurodytų, kanoniškų normų 
rinkinį. Šitaip į antrą planą nueina pagrindinis kalbos mokslo principas 
(ir esminis reikalavimas teigti ką nors apie tikrovę) – deskripcija, tikro-
vės aprašymas. Jį pakeičia metodinio pagrindo neturintys, empiriškai 
nepagrįsti apibendrinimai, asmeninė politinė ideologija plačiąja prasme 
(plg. Chromý 2009).

Sovietinio bloko kalbos kultūroje norminimo veikla traktuojama kaip 
institucinė priemonė dinaminiam standartinės kalbos balansui kontroliuoti 
ir „jos funkcionavimui užtikrinti, atsižvelgiant į esamus socialinius raiškos 
poreikius“ (Daneš 1987 [1976]: 210–211). Pagal tokią logiką kalbos variantų 
vertė tampa biurokratinio vertinimo prerogatyva, bet laikoma teisėta ir 
objektyviai pamatuota, kadangi remiasi „esamais socialiniais poreikiais“. 
Ydingą šios teorijos cikliškumą geriausiai išryškina teoretikų pateikiamos 
iliustracinės schemos: jei yra du terminai tam pačiam objektui įvardyti, iš 
kurių a yra taisyklingos darybos savos kalbos žodis, bet retai naudojamas 
specialistų, o b – dažnai naudojamas, bet menamai netaisyklingas skolinys, 
tai oficialiu standartiniu terminu bus parinktas variantas a (žr. ibid. 218). 
Motyvuojama tuo, kad bendruomenės kolektyvinėje vertybių sistemoje 
kokybė (normintojai kokybę tapatina su kalbos grynumu) esanti svar-
besnė už komunikacijos efektyvumą. Vienur kitur tokioje argumentacijoje 
justi abejonė, kiek kalbininkas, kaip žmonių kalbos tvarkybos institucija, 
gali tapatinti savo vertybes su visos visuomenės ir kiek teisinga išvedinėti 
kalbos variantų vertes, remiantis abstrakčiu kolektyviniu vartotoju, todėl 
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užsimenama, kad galima būtų bent apklausomis tirti visuomenės nuomonę 
arba mėginti ją keisti (plg. ibid. 234–235; plg. tokias pat nuostatas XXI a. lie-
tuvių kalbos tvarkyboje: Miliūnaitė 2006). Kaip matome, čia nebesiremiama 
vartosena kaip pagrindiniu šaltiniu spręsti apie konkrečius individualaus 
kalbėtojo tikslus ir socialines kalbos variantų vertes. Mums svarbu, kad 
būtent tokie principai, nuostatos ir argumentai aptinkami ir sovietinėje 
lietuvių kalbos kultūros teorijoje ir praktikoje.

Šitaip kodifikuota kalba nebegali egzistuoti kitaip nei kaip vadovėlinis 
faktas. Kodifikacijos ir vartosenos atotrūkiui paaiškinti čekų ir slovakų 
kalbos kultūroje įvedami terminai standartinė kalba ir standartinė naciona
linės kalbos forma. Antrajam priskirta kasdienės komunikacijos kalba: slo-
vakų kalbos atveju, jai būdinga ta pati kaip standartinės kalbos gramatinė 
struktūra, bet atotrūkis nuo standartinės tarties modelio, didesnis atvi-
rumas nestandartinei leksikai (skoliniams, neologizmams, slengui). Čekų 
kalbos atveju tai suniveliuota Bohemijos tarmė, atitrūkusi nuo savo teri-
torijos ir tapusi „įprastine čekų kalba“, galinčia turėti šnekamojo stiliaus 
elementų. Standartinė kalba be išlygų ir toliau apibrėžiama kaip žinias-
klaidos, mokyklos, grožinės literatūros kalba (Jedlička 1987: 73–74; Nekva-
pil, Chloupek 1987: 14–15).

Iš kitur atliktų tyrimų matyti, kad pagal tą patį scenarijų esmingai nuo 
savo pirmtakų kalbos kultūros sampratos tolo pokario sovietų kalbininkai. 
Gorhamo teigimu, ikikariniais metais Prahos lingvistikos būrelio įkvėpėjui 
Vinokurui kalbos kultūra buvo priemonė individui sąmoningai – aktyviai 
ir kūrybingai – konstruoti savo kalbą taip, kad ji būtų tinkama įvairiau-
sioms socialinėms aplinkoms, o ne vertinti ją kaip duotą taisyklių ir normų 
rinkinį, kurį kalbėtojai turi perimti, norėdami užsitarnauti „teisingos kal-
bos kultūros ženklelį“ (Gorham 2014: 27). Po karo, ypač Stalinui legaliza-
vus puristinį požiūrį į kalbos mokymą ir kovą už kalbos kultūros kėlimą, 
rusų kalbos kultūroje įsitvirtino metaforizuota kalbos kaip visuomeninės, 
kolektyvinės vertybės, kurią reikia normalizuoti, samprata; šia linkme neiš-
vengiamai keitėsi ir paties Vinokuro akcentai (ibid. 31–33, 35–36). Sovietų 
imperijoje tokia kolektyvistinė politika persmelkė daugelį kultūros sričių 
(apie chruščiovines iniciatyvas plg. sk. 4.1). Galima palyginti ir liudijamą 
raidą link „visuomeninio normos supratimo“ sovietinio bloko Vokietijoje:

Dar šeštajame dešimtmetyje „kalbos kultūros“ sąvoka pakeitė „kal-
bos priežiūrą“ buvusioje VDR, kai buvo pereita nuo sisteminės ling-
vistikos prie „kalbos kaip veiklos“ suvokimo. […] Kokybės ir lygio 



požymiai lemia vertinimo skalę, kuri yra ne savavališkai įvedama, 
bet susijusi su visuomenės poreikiais ir pasakymo (resp. teksto) 
tikslu. Kalbinė veikla yra svarbus atitikimo kriterijus, glaudžiai 
susijęs su visuomeniškai išaugusiu normos supratimu, todėl jis 
jungia ir kalbos taisyklingumo reikalavimą. Kalbos kultūros darbo 
pagrindinis tikslas VDR buvo bendrinės kalbos visuotinis vartoji-
mas […]. (Rosinas 1996: 6)

Pastebėtina, kad po 1990 m. Rusijoje, Čekijoje, lygiai kaip ir Lietuvoje, 
nepaisant socialinių ir politinių transformacijų, kalbos kultūros koncep-
tas praktiškai nepasikeitė: ši disciplina toliau užsiima kalbos gerinimu ir 
saugojimu, o kalbą vertina pirmiausia kaip nacionalinės tautinės tapatybės 
ir pasididžiavimo simbolį (Gorham 2014: 26–27 ir t.; Chromý 2009). Tačiau 
mūsų visuomenė pasikeitė – viešumoje pasigirdo laisvas, spontaniškas ir 
kritiškas žodis, o „kalbos kultūra“ tapo mokslinės analizės objektu.


