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KALBOS PRESTIŽAS KAIP KALBOS POLITIKOS OBJEKTAS 
 
 

Pranešimo tema skamba gal kiek biurokratiškai, tačiau kalbėsiu apie visus mus – 
nuo Prezidentūros iki mokinuko, pirmą kartą patekusio į Seimą padiskutuoti apie 
kalbą. Kalbėsiu apie  garbę, pagarbą ir savigarbą –  tai, kuo remiasi prestižas. Tikiuosi, 
kad ir konferencijos svečiams iš kitų šalių bus smalsu žvilgterėti, kas yra už oficialiosios 
kalbos politikos uždangos. 

Svarstydama, kas šiandien svarbiausia mūsų valstybės kalbos politikoje ir 
turėdama prieš akis ankstesnes kalbos politikos gaires, manau, kad naujame gairių 
variante kalbos prestižo stiprinimui reikia kur kas daugiau dėmesio. Kodėl? Tai 
paaiškės, kai atsakysime į kitą klausimą:  

 
Ar lietuvių kalba gerbiama mūsų valstybėje? 
 
Valstybės, kalbos ir ją vartojančių žmonių ryšys akivaizdus: 

 lietuvių kalbai reikia valstybės – tai jos išsaugojimo garantas; 
 mūsų valstybei reikia lietuvių kalbos, nes ji yra viso viešojo ir didžiąja dalimi 

privačiojo gyvenimo pagrindas; 
 valstybė ir kalba joje gali klestėti tik tada, kai piliečiai jas gerbia. 

 
1995 m. Valstybinės kalbos įstatymo 19-asis straipsnis taip ir pradedamas: 

„Valstybė rūpinasi taisyklingos lietuvių kalbos prestižu“. 
 
Kaip žmonės supranta pagarbą kalbai? 
 
Kai kurie kalbos specialistai teigia, kad dabar lietuvių kalbai aukso amžius: ji 

teisiškai apsaugota, specialių institucijų prižiūrima ir plėtojama. Tai galėtų būti visiška 
tiesa, tačiau paprasti žmonės į šį klausimą ne visada atsako teigiamai. 

Jie klausia (žr. 1 pav.): 
 

 kodėl centrinė Lietuvos sostinės gatvė – Gedimino prospektas (ir, žinoma, ne 
tik jis)  skendi užrašuose užsienio kalbomis; 

 kodėl žiniaskaida platina kalbos klaidas? 
 kodėl mokiniai darosi vis neraštingesni? 
 kodėl politikai blizgina tik prašmatnius savo automobilius, o ne savo kalbą? 
 kodėl Pietryčių Lietuvoje kai kur gatvių pavadinimai lentelėse dvikalbiai ir 

autobusai važinėja su dvikalbiais užrašais, nors tai prieštarauja valstybinės 
kalbos įstatymui? 

 
Ir būtų dar ne vienas kodėl. 
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1 pav. Kaip žmonės supranta nepagarbą kalbai? 

 
Stebint valstybinės lietuvių kalbos funkcionavimą ir raidą, tiriant visuomenės 

kalbines nuostatas, matyti, kad neužtenka rūpintis teisine valstybinės kalbos 
funkcionavimo baze, neužtenka leisti norminamuosius veikalus ir peržiūrėti 
kodifikaciją, kad ji neatitrūktų nuo realiosios normų raidos. 

Visuomenė turi priimti teikiamas normas, turi suvokti bendrinės kalbos 
mokymosi prasmę, jos santykį su kitomis kalbos atmainomis – tarmėmis, profesiniais 
ir socialiniais dialektais. O kitakalbiai Lietuvos piliečiai – ir valstybinės kalbos svarbą 
viešajame gyvenime. 

Siekimas įprasminti pagarbų požiūrį į kalbos autoritetus, susirūpinimas viešosios 
kalbos padėtimi, skatinimas, kad jaunimas domėtųsi kalba ir jaustų atsakomybę už ją, 
– šios ir panašios iniciatyvos rodo visuomenės pastangas išlaikyti kalbą tradiciškai 
susiklosčiusių vertybių skalėje (žr. 2 pav.). 

 

 

2 pav. Kaip žmonės supranta pagarbą kalbai? 
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Taigi, kad kalba tinkamai funkcionuotų visuomenėje, būtini ne tik žmonių 

kalbiniai įgūdžiai, bet ir jų savanoriškas nusiteikimas tą kalbą rinktis, ją vartoti ir 
plėtoti. Šis nusiteikimas ir sukuria kalbos prestižą. 

 
Ar kalbos prestižas visuomenėje susikuria savaime?  
 
Ilgą laiką sociolingvistikoje vyravo nuomonė, kad kalbos prestižas visuomenėje 

susidaro savaime, jo dirbtinai paveikti negalima. Žmonės patys dėl įvairių priežasčių 
suteikia vienai kalbai ar jos atmainai išskirtinį statusą: jie nori išmokti tą kalbą ir ją 
vartoti. 

Ši nuostata tinka toms visuomenėms, kuriose per laiką susikuria ryškus prestižinę 
atmainą vartojantis ir aukštą statusą, įtaką ir reputaciją visuomenėje turintis socialinis 
sluoksnis, į kurį žmonės nori lygiuotis. Tas sluoksnis telkia tiek politinę, tiek kapitalo 
galią. Ši galia negali būti atsiejama nuo sąžinės, padorumo ir atsakomybės. Tai 
vertybės, kurios žmones traukia. 

Lietuvoje taip istoriškai susiklostė, kad nebuvo socialinės klasės, kuri ilgą laiką 
kalbėtų prestižine kalba. Todėl kalbos etalonas kuriamas ir palaikomas kitokiu būdu – 
per mokyklą, žiniasklaidą, grožinę literatūrą. Tačiau plečiasi ir puikia bendrine kalba 
kalbančios visuomenės sluoksnis – to negalima nematyti. 

Vis dėlto dar praėjusio amžiaus pabaigoje pasaulyje imta kalbėti apie sąmoningą ir 
kryptingą kalbos prestižo kūrimą kalbos politikos priemonėmis. Buvo suvokta, kad šio 
proceso negalima palikti savieigai ir kad kalbos politika veiksminga tik tada, kai 
poveikis kalbai derinamas su poveikiu kalbos vartotojams, bet ne tiesmukai ką nors 
nurodinėjant. Turi būti sudaroma kalbai ar jos atmainai palanki aplinka ir 
bendradarbiaujama su tikslinėmis kalbos vartotojų grupėmis, kad žmonės tokioje 
palankioje aplinkoje patys susikurtų vidinę motyvaciją vartoti ir palaikyti tą kalbą. 

Geriausias sąmoningai kuriamo kalbos prestižo pavyzdys – jau tradicinis Lietuvoje 
Nacionalinis diktantas, galima sakyti, importuotas tiesiai iš Prancūzijos. Šis puikios 
idėjos vienijamas renginys žmones vis labiau patraukia ir sudomina (žr. 3 pav.). 
 

 
3 pav. Nacionalinis diktantas Lietuvoje 
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Kalbos prestižą palikus klostytis stichiškai, kai kada viršų ima priešingi procesai: 
bendrinės kalbos svarba nuvertinama, kalbos priežiūra besirūpinančios institucijos 
diskredituojamos, o kapitalas kartais ne iškelia, o nustumia į šalį kalbą, nesuvokdamas, 
kad taisyklinga ir graži kalba kuria pridėtinę vertę: žmogui, knygai, TV laidai, 
reklamuojamai prekei. 
 

Kalbos prestižo stiprinimas  kalbos politikos gairėse 
 

Pažiūrėkime, kas apie kalbos prestižą sakoma ankstesnėse kalbos politikos gairėse. 
Pirmosiose 2003–2008 m. gairėse buvo tik teigiama (paryškinta mano.– R. M.): 
 

 [...] stiprėjant anglų kalbos vaidmeniui Lietuvos ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame 
gyvenime, kartu menkėja lietuvių kalbos prestižas, ypač kai kuriose visuomenės grupėse. 

 
Vėlesniame 2009–2013 m. gairių projekte, kuris taip ir liko nepatvirtintas, apie 

kalbos prestižą kalbama plačiau, pripažįstama jo svarba lietuvių kalbos išlikimui: 
 

Dabarties pokyčių akivaizdoje lietuvių kalbos išlikimui didžiulę reikšmę turi ne tik jos teisinė 
padėtis, bet ir prestižas. 

 
Nurodyti ir keli su tuo susiję valstybinės kalbos politikos uždaviniai ir jų 

sprendimo būdai, taip pat teigiama: 
 

Lietuvių kalbos prestižo formavimas reikalauja profesionalesnio ir sistemiškesnio požiūrio, 
pagrįsto visuomenėje vykstančių kalbinės elgsenos, vertybinių nuostatų pokyčių tyrimais. 

 
Šios mintys nepaseno ir šiandien, o kas dar svarbu atnaujintoms gairėms? 

 
Kas ir kaip turi kurti kalbos prestižą? 

 
Matau keturias jėgas, nuo kurių sugebėjimo paveikti tikslines visuomenės grupes 

ir ugdyti kalbos vartotojų kalbinę savimonę šiandien labiausiai priklauso kalbos 
prestižo kūrimas ir stiprinimas kalbos politikos priemonėmis. (žr. 4 pav.). 
 

 
4 pav. Svarbiausios jėgos, kuriančios kalbos prestižą kalbos politikos priemonėmis 
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Valstybės valdžios ir valdymo institucijos kuria teisinę ir administracinę terpę, 
kurioje funkcionuoja kalba. 

Mokykloje gaunami kalbos vartojimo pagrindai ir klojami supratimo apie kalbą ir 
jos vaidmenį pamatai. 

Žiniasklaida teikia informaciją tam tikros kokybės kalba, kuri veikia visuomenę; 
taip pat formuoja visuomenės kalbines nuostatas. 

Kad šių trijų jėgų ryšiai ir darbai būtų kryptingi, būtina aktyvi kalbos mokslo ir 
priežiūros institucijų veikla. 

Toliau – apie šias jėgas glaustai. 
 

Iš Prezidentūros – aiški ir kryptinga žinia 
 

Kiek spėju sekti Prezidentūros poziciją kalbos klausimais, reiškiamą tiesiogiai 
pačios Prezidentės, jos spaudos atstovų ir patarėjų, galiu sakyti, kad toji pozicija yra 
aktyvi, matyti nuoseklus ir kryptingas dėmesys kalbai. Neišleidžiamos iš akių 
pagrindinės kalbos politikos, susijusios su lietuvių kalbos kaip valstybinės statusu ir su 
švietimu, problemos. 

Štai vien pastaraisiais metais Prezidentė – įvairių kalbos renginių dalyvė: 
 Klaipėdoje atidengia paminklą Kalbai, pabrėžia lietuvių kalbos išsaugojimo 

svarbą ir skelbia: „Puoselėkime kalbą, kalbėkime ir kurkime lietuviškai", 
 dalyvauja Tarmių metų renginiuose, taip suteikdama jiems prestižą, 
 globoja Nacionalinį diktantą; 
 dalyvauja Knygų mugėje ir skelbia: „Lietuva myli knygą ir gimtąją kalbą“. 

 
Pro Prezidentės patarėjų akis nepraslysta įtampos židinius keliantys kitakalbių 

švietimo reikalai ir Konstitucinio Teismo išaiškinimai dėl valstybinės kalbos vartojimo 
asmens dokumentuose: reakcija iš Prezidentūros per žiniasklaidos priemones greita, 
trumpa ir taikli (žr. 5 pav.). 
 

 
5 pav. Prezidentė Dalia Grybauskaitė Vilniaus knygų mugėje (15min.lt, 2014 02 22) 
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Seimas ir Vyriausybė – daugiabalsis choras 
 

Žvilgterkime į Seimą ir Vyriausybę. 
Jei šiuokart nekalbėsime apie teisinių pagrindų kūrimą ir Seime įstrigusį nuo 

2006 m. Valstybinės kalbos įstatymą, dėmesio kalbai čia taip pat netrūksta. Tai liudija 
nuolat vykstantys kalbos renginiai, pradedant konferencijomis ir baigiant moksleivių 
diskusijomis apie kalbos ateitį. 

Tai, kad apie kalbą su mokiniais diskutuojama Seime, kad politikai rodo jai 
dėmesį, pačią kalbą mokinių akyse realiai iškelia iki valstybinės svarbos, nes viena yra 
išmokti, kad LR Konstitucijos 14 str. parašyta, jog lietuvių kalba yra valstybinė, ir kita – 
tiesiai patirti, kad tai nėra tušti žodžiai. 

Vyriausybėje atgaivinta Lituanistikos plėtros komisijos veikla – tai vėlgi dėmesio 
kalbai ir visai lituanistikai ženklas. 

Žinoma, vienodos politikų nuomonės kai kuriais kalbos politikos klausimais nėra, 
gaudžia daugiabalsis choras, bet demokratijos sąlygomis kitaip ir būti negali. 

Tačiau dėl vieno dalyko politikai turi sutarti: savo žodžiu, protu, 
autoritetu kurti lietuvių kalbai palankią aplinką, padėti auginti kalbą. Tada 
kartu augs ir patys. 

Apie mokyklą plačiau nekalbėsiu, galiu tik pasakyti, kad neseniai vykusioje  
Lietuvos Respublikos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos surengtoje diskusijoje su Lietuvos moksleivių sąjungos 
atstovais iš įvairių Lietuvos mokyklų mokiniai pagrįstai reiškė susirūpinimą, kad viešoji 
kalbinė aplinka nepadeda jiems mokytis geros kalbos (žr. 6 pav.).  

 

 
6 pav.  Lietuvos moksleivių sąjungos programos „Kalbą kuriu AŠ!“ diskusija Lietuvos Respublikos 

Seime ,,Ateities kalbą kuriame šiandien“ (2014 03 17, nuotr. iš www.moksleiviai.lt) 

 
Mokiniai tikisi iš radijo, televizijos, informacinių interneto portalų ir iš mūsų 

politikų prestižinės kalbos – taigi sakyte sako, kad taisyklingos bendrinės kalbos 
etalonas jiems reikalingas. 
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Žiniasklaida ir visuomenės kalbinės nuostatos 
 

Kelios mintys apie žiniasklaidą. Visuomenę neigiamai veikia beraštystės banga, 
kuri iš mokyklos ritasi į žiniasklaidą, nes į ją ateina dirbti buvę mokiniai, studentai. 
Kalbos prestižui svarbu ir kitkas: pačiõs žiniasklaidos požiūris į lietuvių kalbą ir jos 
puoselėjimą. Štai keli faktai, kaip žiniasklaidoje atrodo tie, kurie rūpinasi lietuvių 
kalbos gyvavimu (žr. 7 pav.). 
 

 
7 pav. Žiniasklaidoje kuriamas kalbos specialistų įvaizdis 

 
Kalbos specialistai, nesvarbu, ką jie veiktų, neretai menkinamai vadinami kalbos 

prievaizdais. Galima parengti visai neutralų interviu ir dargi, sakyčiau, įdomia tema 
apie kalbos kūrybą, naujadarus, bet antraštė sako ką kita. 

Kitoje antraštėje kalbininkai grasina bausti kalėjimu, nors iš tiesų straipsnis apie 
tai, kad Kalbos komisija nepritarė grupės pareiškėjų, tarp kurių buvo ir vienas 
kalbininkas, kreipimuisi dėl baudžiamojo kodekso papildymo bausmėmis už kalbos 
pažeidimus. 

Dar vieno straipsnio antraštė skelbia, kad dabar vykdoma kalbos politika tokia 
baisi, kad kalbininkai tebelaiko kalbą uždarę į sovietinį kalbos narvą.  

Kultūros (!) savaitraštis ant kalbininkų prasčiokiškai išsikeikia, ir šioje garbioje 
auditorijoje nebūtų padoru tai atkartoti. 

Vienas ar du atvejai būtų nieko keista, bet tai kartojasi ne metai ir ne dveji, ir ne 
viename žiniasklaidos šaltinyje, ir tai yra tendencinga. 

O čia – iš mano kolekcijos: kaip kalbininkai viešai buvo vadinami 2006 m. ir kiek 
sinonimų prisidėjo 2014 m. (8 pav.). Pačių bjauriausių čia nerodau. 
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8 pav. Kalbininkų sinonimai žiniasklaidoje 

 
Tačiau reikia pabrėžti, kad kasdieniame darbe kalbos specialistai su kitų profesijų 

žmonėmis puikiausiai bendradarbiauja, teikdami konsultacijas, rengdami seminarus ar 
kalbos šventes ir dažniausiai sukuria draugišką apibusiškai palankią aplinką. Vis dėlto 
viešoji nuomonė toli gražu nedžiuginanti, todėl pačių kalbos specialistų autoritetas 
visuomenėje turi būti diskusijų objektas. 

Pastaraisiais metais ypač išryškėjo demokratinei visuomenei būdingas įvairiopas – 
kartais perdėm liberalus arba pernelyg konservatyvus požiūris į lietuvių kalbos 
funkcionavimą, raidą ir norminimą. Tačiau reiškiant skirtingas nuomones dažnai 
einama ne konstruktyvaus dialogo ir nuoseklių, principingų  diskusijų linkme, o 
skleidžiant mažai argumentuotas priešingas nuostatas, žaidžiant viešųjų ryšių 
žaidimus, žongliruojant žodžiais baimė, grėsmė, prievarta, kalėjimas, ir tai 
visuomenės akyse kalbos specialistų autoritetą smukdo dar labiau, nesvarbu, kuriai 
stovyklai jie priklausytų. 

Panašiais atvejais kylančią įtampą išsklaidyti gali geras humoras. Bet dažnai 
vienoje pusėje matome tik lėkštą, net nešvankią aroganciją, o kitoje – suglumimą. Iki 
gero humoro, kokiu žaižaruoja kad ir britų lingvistinis pasaulis, mums dar reikia 
gerokai ūgtelėti. 
 

Kuo žiniasklaida žavi? 

 
Kad pati nebūčiau tendencinga kaip užsipuolanti žiniasklaidą, pateiksiu ir du 

kitokius pavyzdžius. Vienas interneto žinių portalas paklausinėjo žinomų TV žmonių: 
Ar kalbėti taisyklinga ir švaria lietuvių kalba yra svarbu ir madinga? Autoritetai 
nedrįso to neigti, netgi priešingai, įrodinėjo, kad TV profesionalas neįsivaizduojamas be  
taisyklingos kalbos. Tai paveiku. 

Arba štai kitas paveikslėlis, kuris rodo, kaip žiniasklaida nuleidžia garą, 
visuomenėje tvyrant įtampai dėl nelietuviškų raidžių rašymo asmens dokumentuose (9 
pav.).  
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9 pav. Žiniasklaidos sukonstruotame vaizdelyje buvusios Vyriausybės premjeras Andrius Kubilius 

kalbasi su savo partijos kolega Arvydu Vidžiūnu. 
 

 
Kalbos prestižo stiprinimo uždaviniai kalbos politikos gairėse 
 
 Apibendrinant pasakytina, kad kalbos prestižui stiprinti reikia telkti visas keturias 

minėtas jėgas ir veikti šiomis kryptimis: 
 

 ugdyti kalbos elitą, 
 palaikyti prestižinės kalbos etaloną, 
 ieškoti paveikių, modernių būdų ir priemonių lietuvių kalbos ir jos bendrinės 

atmainos prestižui stiprinti. 
 
Taigi atsakymas į klausimą, ar lietuvių kalba gerbiama mūsų valstybėje, daug 

priklauso ir  toliau priklausys nuo darnios ir kryptingos šių jėgų veiklos. 
 

______ 
 

 


