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.Atminty likusi seniai per vienintelę tuo metu Lietuvoje televiziją rodytos lai
dos apie režisierių Juozą Miltinį nuotrupa. Ant nedidelių lapelių maestro mėgda
vo išsirašyti įdomesnes skaitomų knygų mintis ir paskui su tais lapeliais savotiškai 
žaisdavo: išsitraukia iš krūvos vieną, kitą, skaitinėja, dėlioja minčių mozaiką. 

Šio rašinio pirmoji dalis atsirado kiek panašiai, tik šaltiniai ne tokie rimti. Iš mūsų 
žiniasklaidoje surankiotų minčių mėginsiu nudriekti giją į antrąją dalį 1. 

I. K u r e s a m e ir k u r e i n a m e ? 

Mūsų rašytinė žiniasklaida puikiai gali į šiuos klausimus atsakyti. 
Pradėsiu nuo žemumų. Neringos vasaros sezono atidarymo šventė. Vienas iš 

daugelio gatvės epizodų: 

Šventėje nuo neblaivaus nepilnamečio nukentėjo 22 metų V S. ji su drauge šnekučiavosi ant 
suoliuko. Merginoms už nugarų alų gurkšnojęs paauglys nusprendė papokštauti, jis V. S. už džinsų 
juosmens šliūkštelėjo alaus. Mergina subarė paauglį. Sis akimirksniu nudaužė rankoje laikomą 
butelį į betoninį suolo kraštą ir sviedė jį tiesiai merginai į veidą. V. S. nesuspėjo išvengti smūgio. Ašt
riabriaunė dužena sužalojo merginai kaktą, įpjovė ranką. (L ie tuvos rytas, 2 0 0 9 - 0 6 - 0 2 ) 

Atsitikimas, kokių dabar daug, ir dar kraupesnių. Psichologai pripažįsta, kad 
dalis paauglių mūsų visuomenėje - neprognozuojami ir nevaldomi. „Lietuvos 
vaikai - patys nelaimingiausi Europoje", - teigia tos pačios Europos statistika, o 
Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Margevi-
čienė sako (žr. Bareišis 2009 ) : 

Pusė Lietuvos vaikų kenčia nuo depresijos, 40 proc. jaunuolių turi su psichika susijusių problemų. 
Vaikai mokyklose dažniausiai tampa patyčių aukomis. Lietuvoje kasmet nusižudo 20 vaikų. Šios 
tragiškos pasekmės kyla ir dėl kitų priklausomybių: kompiuterinių žaidimų, interneto naudojimo, 
rūkymo. Vaikai negimsta nei blogi, nei žiaurūs. Mes, suaugusieji, tokią aplinką jiems sukuriame. 

Iš žiniasklaidos nesitraukia priminimas, kad lietuvių tauta yra mirštanti, kad mus 
krečia ne tik jau ištisu sunkmečiu virtusi ekonominė, bet ir vertybių, ir tapatybės 
krizė. Šitai lydinčios rezignacinės nuotaikos, ryškus tautinės saviniekos sindromas, 

1 Straipsnyje panaudoti fragmentai iš paskaitos, skaitytos 2 0 0 9 m. birželio 23 d. Vilniaus univer
siteto Kauno humanitariniame fakultete. 



emigracijos mastai ir kiti su tuo susiję visuomenės reiškiniai ir sukuria tokią niū
rią aplinką. Kartu tai sudaro nepalankų foną rimtam kūrybiškam darbui. Nėra nei 
laiko, nei noro apmąstyti, kas esame ir kas norime būti. Viskas ateina iš toliau, iš 
Europos Sąjungos direktyvų: globalizacija mums diktuoja savo taisykles ir dėlioja 
mus į savo statistikos stalčiukus. 

„Kultūros baruose" Audrius Daukša įvardija du didžiausius dabartinės kultūros 
negalavimus - fragmentiškumą ir paviršutiniškumą, sakydamas, kad tai yra susi-
drumstusio proto simptomai (Daukša 2009) : 

Jie (tie negalavimai - R. M.) ne tik masiškai išplitę, bet ir daro įtaką visoms viešojo gyvenimo 
sritims, pradedant žiniasklaida, baigiant politika. Abi jos turėtų būti demokratijos garantas, bet yra 
paverstos žaidimų ir pramogų arena, kur savimylos vidutiniokai nevaržomi tenkina iškreiptas savo 
ambicijas. Forma čia jau išstūmė turinį ar net pati juo virto. <...> Šie bruožai rodo rimtą, visuomenės 
sveikatai pavojingą ligą, nelyginant „proto kataraktą", kuriai įsisenėjus nebeįmanoma įžiūrėti, o juo 
labiau suvokti bendro būties vaizdo. (Argi tai ir ne apie mūsų švietimo sistemą? - R. M.) Nesuvok
dami visumos, neatskleisime visur ir viską saistančių tam tikrų ryšių, sąsajų, tarpusavio priklauso
mybės. <...> Be tų nematomų, tačiau gyvybiškai būtinų, saitų tokios sąvokos kaip valstybė, tauta, 
visuomenė bus tuščios, struktūrinio pagrindo stokojančios abstrakcijos. Jei tie ryšiai nesuvokiami 
ir jų nepaisoma, visuomenės kultūra ir jos formuojamas žmonių gyvenimas tampa keistu padrikų, 
tarpusavyje nesusijusių fragmentų kratiniu. Toks chaosas, atlaidžiai vadinamas „modernumu", 
nieko gero nežada, užtikrinto, ramaus ir stabilaus gyvenimo, kurio visi siekiame, jis, deja, nesukurs. 
Chaosas (stengia tik dauginti chaosą. 

Tarsi tęsdamas šias mintis „Šiaurės Atėnuose" Oskaras Petras Volskis rašo, kad 
suaugusiųjų sukurtas pasaulis prarado tvarką, struktūrą, kitaip tariant, pamatus, ku
riais remiantis jauniems optimistiškai nusiteikusiems žmonėms mūsų visuomenėje 
būtų galima jaustis saugiai (Volskis 2009) : 

<...>ką suaugusiųjų pasaulis šiandien pateikia jaunimui? Kad tikrovės nėra. Kad tikrovė neturi 
struktūros, nėra pamatinių vertybių, nėra apskritai jokių vertybių, moralės. Akivaizdu, kad toks 
aiškinimas kyla iš suaugusiųjų moralinio sugedimo, siekio pateisinti savo nuodėmes, tačiau tai su
žeidžia jaunų žmonių širdis. Kiekvienas sveiko proto tėvas ir motina trokšta, kad jų vaikai užaugtų 
geri, būtų brandūs, kad jų gyvenimas būtų vertingas, kad sugebėtų savimi ir kitais pasirūpinti ir 
kad gyventų šiame pasaulyje kaip sveiki asmenys. Bet ar to jmanoma pasiekti atsisakant vertybių 
ir moralinių struktūrų? 

Vienintelis būdas nepasiduoti tam chaosui - racionalaus pagrindo paieškos: 
mokytis įvardyti reiškinius, suvokti jų priežastis ir, žinant veiklos tikslus, svarstyti 
būdus, kaip nepageidaujamus reiškinius valdyti. Dairytis, kaip su panašiais reiški
niais elgiamasi plačiajame pasaulyje, nes tikrai ne mes vieni esame pakliuvę į panašią 
visuomenės raidos būklę. Antai slovėnų tapatybės klausimai neatsiejami nuo gim
tosios kalbos vartojimo, o reikalai komplikuoti kaip ir pas mus (Komei 2008) : 

<...> turime ilgą slovėnų kalbos, kuri, kaip byloja statistika, daugumai mokinių yra sisteminė 
kančia, mokymo tradicją. Tai, ką visi, o ypač jaunimas, turėtų be galo mylėti, yra labiausiai neken
čiama. O dar pridėkime nemalonią statistiką apie slovėnų neraštingumą ir faktą, kad, vadovaujantis 
sveiku protu, geriau iš anksto pasiskelbti neraštingam, negu mokytis raštingumo iš gramatikų, kurios 
iš normalios vartojamos kalbos nukala neįgyvendinamą idealą ir reikalauja besąlygiško paklusimo 
taisyklėms. 



O ką tokioje visuomenės atmosferoje ir labai panašioje situacijoje daryti mūsų 
mokytojui lituanistui? Kaip su statistiškai kone pasmerktais mūsų vaikais dirbti, 
kaip juos mokyti? 

Taip, yra mokymo programos, krūvos vadovėlių. Galima mokyti kalbos formos, 
kalti įvairias taisykles, ir tiek. Tik, kaskart prabilus apie švietimo reformas ir tobu
linimus, svarbu spėti iš naujo kvėptelti ir sugebėti neuždusti. Bet mąstantiems ir iš 
pašaukimo dirbantiems lituanistams to maža. Jiems reikia tvirtos atramos, nuosek
lios idėjinės krypties. Reikia normaliai kvėpuoti. Dabartinėje mūsų visuomenėje 
tokią atramą rasti vis sunkiau. 

Ziniasklaidoje, ypač internetinėje, dabar kaip niekad daug straipsnių ir disku
sijų kalbos klausimais. Regis, vis stiprėja puolimas prieš kalbininkų, ypač kalbos 
priežiūros specialistų, normintojų, terminologų, darbą, apskritai prieš esamą kal
bos politiką. Atsakas į tą puolimą dažniausiai esti per menkas, per tylus, per silpnai 
argumentuotas, tad apima jausmas, kad sąmoningą kalbos procesų reguliavimą 
vietom keičia toks pat chaosas, kaip ir kitose srityse. Štai vienas būdingas interneto 
diskusijos (žr. Vaisieta 2009) komentaras: 

Lituanistų darbo metodai beviltiškai atsilikę. Pasaulyje filologija seniai jau pasuko į sociolingvis-
tiką, o mūsų kalbininkai svaičioja apie savo pačių kuriamas kalbos sistemas, kurių mes, kalbėtojai, 
neva turime laikytis. Kalbos kultūra apskritai yra niekam nereikalingas išmistas, nes kalboje klaida 
yra tik tai, kas klaidina, t. y. neteisingai perduoda mintį. Todėl visai nesvarbu, ar studentė sako 
„ofisas" ar „biuras", nes visi klausytojai puikiai supranta, apie ką ji kalba. 

Tikėtina, kad tai tik visuomenės dalies nuomonė, bet ji dabar bene labiausiai 
viešumoje girdima ir būdama bemaž be atkirčio (neliko autoritetų!) veikia dar 
neturinčio tvirtos kalbinės sąmonės jaunimo kalbines nuostatas. Panašūs dalykai 
neatsiranda iš niekur 2. 

Puikiai suprantame, kad kiekviena kalba laikosi, gyvuoja per tęstinumą, pavel
dima iš kartos į kartą, kad ji, atsiliepdama į visuomenės pokyčius, turi neprarasti 
lankstumo ir nuolat atsinaujinti. Bet šiandien tai, ką esame gavę iš tėvų ir protėvių, 
vis labiau ima atrodyti ir gal ne tiek atrodyti, kiek viešai imama pateikti kaip sun
kenybė, kliuvinys patogiai gyventi. Tai mūsų raidės ne kaip visam pasauly (reikia 
suprasti, ne kaip anglų kalboje), tai moterų pavardžių forma kažkodėl skiriasi nuo 
vyrų pavardžių, tai susigalvojama visokių naujadarų, užuot be vargo paprasčiausiai 
pasiskolinus reikiamą žodį iš kitų kalbų... 

Viešosios erdvės diskusijose aiškiai matyti: lietuvių kalbai mėginama įvaryti atgy
venusios ir neatitinkančios modernaus pasaulio poreikių kalbos kompleksą. Lygiai 
taip pat kalbininkams - primesti pasenusių pažiūrų ir nesiorientuojančių dabartyje 
grupės sąmokslininkų įvaizdį. Nebūtinai visada tai daroma sąmoningai, kartais tie
siog nepagalvojus. O kai kada ir visai tiesiai rėžiama (Sabaliauskaitė 2009) : 

<...> dabar bromą uždrausta vadinti bromą - nes taip nusprendė lietuvių kalbininkai, kurių 

dauguma kilę iš kaimų, kur nėra jokių bromų, o tik - medinės tarpuvartės ir todėl bromą tapo di

džiąja lietuvių kalbos klaida. 

2 Apie keistiną požiūrį į kalbos kultūros mokymą neseniai mano rašyta (Miliūnaitė 2008: 1 5 1 - 1 6 9 ) . 



Bet Kiti jau išmoko dėl to nebesijaudinti, nes suprato vieną paprastą tiesą - puspročiai ateina ir 
išeina, o buvusi „Bristolio" bromą kol kas sau stovi kaip stovėjusi <...>. 

Spaudimas lietuvių kalbai, esančiai kitų kalbų apsuptyje, didžiulis - tiek iš vi
daus, mūsų pačių, tiek iš išorės, ir jis vis stiprės. Aiškūs ženklai - mėginimas pakeisti 
kitataučių Lietuvos piliečių pavardžių rašybą, užsienio kalbų mokymo sistemą 
mokyklose ir kt. Globalizacija nori sulyginti viską, kas kitoniška, kas neatitinka 
bendrosios srovės. Lygiai taip perimama visa svetima kultūra: muzikos, aprangos, 
valgymo (nuo makdonaldų iki žąsų kepenėlių), pramogų, elgesio, architektūros 
ir 1.1. Tačiau mes nematome tų pokyčių kaip visumos. Esame linkę fragmentiškai 
piktintis arba džiaugtis pavieniais dalykais, neįstengdami apmąstyti viso proceso ir 
galimų jo padarinių - kas mums kaip tautai priimtina, o kas ne. 

Pati lietuvių kalba, būdama šių permainų sūkuryje, taip pat keičiasi: kinta viešai 
vartojamos lietuvių kalbos kokybė (viešumoje daugėja nenorminės, nereguliuo
jamos kalbos); keičiasi žmonių kalbinės sistemos pagrindas (prarandama tarmė), 
kalbiniai įpročiai ir poreikiai; kitakalbiai gyventojai, vartodami valstybinę kalbą 
viešajame gyvenime, taip pat didina vartosenos įvairovę. Bet tie pokyčiai tokie 
šuoliški, kad ypač aiškiai justi įtampa ir tarp skirtingų mūsų visuomenės kartų, ir 
tarp skirtingų socialinių sluoksnių, ir tarp nevienodai kalbą, jos paskirtį ir vertę 
suvokiančių žmonių. 

Pastebimai pasikeitė svetimų kalbų įtakos kryptis - vėjai nuo rytų atsisuko iš 
vakarų, o ir mūsų pačių požiūris į kitas kalbas jau kitoks. Antai laikraščio juokų 
skyrelyje skelbimas: 

Kultūros ministerijai reikalingi KROVIKAI . 
Rusų kalbos patartina nemokėti. 

Taigi iš buvusios grėsmingos mūsų kalbos savitumui rusų kalbos liko tik dar 
tebesidriekiančių rusiškų keiksmažodžių prisiminimas. 

Su nūnai dominuojančia svetima - anglų - kalba ramiai susigyvenama, ir mūsų 
jau daug kas nebestebina. Tai nesunku čia pat patikrinti. Štai ištrauka iš tipiško 
tinklaraščio (paryškinta mano - R. M.): 

Warning: pastebėtas grafomanijos priepuolio apimtas Padangių Šerniukas. RUN AND 

HIDE!!! Š iand ien buvau pradėjęs jausti pi l ie t inę pareigą ir nuėjau balsuot i . 

Viskas būtų nais ir taip toliau, bet... <...> Na anyway, yra laiko iki sekmadienio, kaiPadariu-
kas ir Šerniukas ko gero šturmuos Kernavės aukštumas. <...> 

On the funny side: kontrolieriai ne juokais įsismagino. Vos tik išlipo vienos storos ir ne itin 
mandagios moteriškės, sekančioje stotelėje įlipo kitos ne ką plonesnės, bet žymiai mandagesnės kon
trolierės. Salia sėdėjęs žmogus vėlgi ėmė garsiai piktintis, kad jos čia tiesiog uždarbiauja. Na bet for 
god's sakė, toks jau tas kontrolierių darbas, ( t inklarašt ininkas ~ tapkius~ , 2 0 0 9 - 0 5 - 1 4 ) 

Nieko nauja, tai tik angliškai paikiojantis lietuviukas, kokių internete dabar su 
kaupu. O jeigu vietoj angliškųjų būtų tokie pat, tik rusiški intarpai: 

Vnimanic: pastebėtas grafomanijos priepuolio apimtas Padangių Šerniukas. BEGU SKR Y-
VAISIAU! Šiandien buvau pradėjęs jausti pilietinę pareigą ir nuėjau balsuoti. 



Viskas butų kruto ir taip toliau, bet... <...> Na v obshchem, yra laiko iki sekmadienio, kai 
Padariukas ir Šerniukas ko gero šturmuos Kernavės aukštumas. <...> 

Nebent čia rusakalbis, neblogai pramokęs lietuviškai, rašė, - pamanytume. Jei 
tai nebūtų tinklaraštis, gal sakytume, kad panašiai gatvėse kalbėjome prieš kokius 
30 metų. O jeigu viskas, kas šiandien aplink yra angliškai, akimirksniu virstų pa
rašyta rusiškai? 

Nekeliu klausimo, ar lietuvių kalbai yra prasmės priešintis šiam naujajam sve-
timkalbiam spaudimui, ar įmanoma prieš jį atsilaikyti. Savisaugos instinktas - sie
kimas išlaikyti savitumą ir garantuoti jo tęstinumą, gyvajam pasauliui yra visiškai 
natūralus. Nenatūraliomis sąlygomis, t. y. atsirandant maišymuisi, tas instinktas 
trinka. Lygiai taip migruojantys paukščiai, patekę į miestų šviesas, praranda orien
taciją pagal dangaus šviesulius. 

Keliu tik klausimą: kaip nepasiduoti? Kaip ir kur tikslinga išlaikyti lietuvių 
kalbos savitumą ir kartu padėti jai būti šiuolaikiškai? Tai priešpriešos, ir jos, reikia 
pripažinti, ne visur lengvai suderinamos. Bet tik mėginant įveikti tas priešpriešas, 
galima eiti pirmyn, kurti ką nors nauja ir padėti lietuvių kalbai gyvuoti. 

II . K ą g a l i m e ? 

Taigi jeigu keliame tikslą palaikyti lietuvių kalbą šiuolaikiniame pasaulyje - o 
tai mus skatina ir oficialiai, valstybės mastu deklaruojama kalbos politika (kiek ji 
vykdoma, kitas klausimas), tada ir mokytojai lituanistai, pasirinkę tokį darbą, kartu 
imasi atsakomybės už šią sritį mokykloje. 

Mėginsiu atskleisti tokią kalbos sampratą, kuri sietų kalbą kaip dvasinę tautos 
vertybę ir kaip simbolinį kapitalą. Manau, kad ši samprata gali mums parodyti 
vieną iš mąstymo ir veiklos krypčių: kaip sustiprinti pasitikėjimą savo kalba ir kaip 
labiau išgryninti savo kalbines nuostatas. Nebūtina šį požiūrį priimti, bet tai gali 
būti atskaitos taškas savarankiškai ieškoti savojo. 

Kalbos kaip dvasinės tautos vertybės samprata yra tradicinė, mums gerai pažįsta
ma. Gimtoji kalba laikoma iš protėvių paveldėta savaimine vertybe ir iškeliama kaip 
priešprieša visuotinei globalizacijai, niveliacijai ir mąstymo unifikaci jai. Si samprata, 
pernelyg tiesmukai suprasta, mokiniams jau, regis, tiek diegta Mikalojaus Daukšos 
žodžiais „Ne žemės derlumu...", kurie (yra tekę girdėti) kasmet po keliskart skamba 
per dažną visuotinesnį proginį mokyklos renginį, kad jau atbukino vaikų protus 
ir jausmus. B e to, idėjų lygmeniu visuomenei, juolab mokiniams, toks požiūris į 
kalbą darosi sunkiai perprantamas: visuotinis tradicinių vertybių neigimas šluoja į 
šalį ir kalbos kaip tautos vertybės sampratą. 

Esmingesnis šios sampratos aspektas leidžia teigti, kad kiekvienos tautos kalba 
yra savito žvilgsnio į pasaulį būdas, kuris padeda struktūrinti tikrovę ir taip ją pa
žinti. Štai Viktorijos Daujotytės mintys (Forumas 2 0 0 9 : 3 ; paryškinta cituojamame 
šaltinyje): 

Lituanistika, kaip humanistinė sritis, mokykloje turėtų būti pagrindinė. Svarbiausia nūdienos 
problema skamba taip paprastai ir beveik banaliai: kaip užpildyti egzistencinę tuštumą, kuri 
gaubia jaunus žmones, išugdyti sąmoningumą teigiamai žvelgti į pasaulį, patirti gyveni-



то džiaugsmą?.. Tik sąmonės turinio užpildymas patirtim, kurią duoda literatūra ir menas, gali 
padėti. Todėl ir sakau, kad gimtosios kalbos išdėstymas turi būti ontologinis. <...> Kitų kalbų 
mokymas, taip pat neabejotinai visiems svarbus, turi būti techninis pragmatinis ir visiškai kitoks. 
<...> Gramatika, mano supratimu, yra vienas įdomiausių žmogaus pasaulio struktūros 
būdų. Pirmoji pamatinė žmogaus struktūra yra jo gimtosios kalbos gramatika. Patirties organika, 
kurią turi žmogus, leidžia natūraliai pereiti prie struktūros. Tikiu, kad gimtosios kalbos mokslas 
kiekvienam gali suteikti nemaža naujos patirties... 

Bonifacas Stundžia primena, kad būtina atskleisti ir vidinį mūsų kalbos savitu
mą. Mokinius tai galėtų sudominti (Stundžia 2009: 2 5 - 2 6 ) : 

Daugiau galėtų būti pabrėžiamas lietuvių kalbos unikalumas. Sakyti, kad lietuvių kalba yra 
archajiška ar konservatyvi, - tai tik dalis tiesos. Lietuvių kalba yra šiuolaikinė kalba, kuri tenkina 
šiuolaikinės visuomenės poreikius, bet kartu ji turi ir konservatyvumo, todėl yra unikali. Joje dera tokie 
bruožai, kurie kitose kalbose apskritai nesuderinami. Mokslininkaiyranustatę kalbų tipus ir pastebėję 
dėsningumų: jeigu kalba yra vienokio tipo, jai būdingi vienokie bruožai, jeigu kitokio - kitokie. O lietu
vių kalboje dera tokie bruožai, kuriuos turi skirtingo tipo kalbos. Štai lietuvių kalba turi ir priegaidės, 
ir priebalsių koreliaciją pagal palatališkumą. Šiaip jei kuri kalba turi priegaidės arba tonus, joje nėra 
tos koreliacijos, o jei ji yra, nėra priegaidžių arba tonų. Latvių kalba turi priegaidės, bet neturi palata-
liškumo koreliacijos. Rusų kalboje yra koreliacija, nėra priegaidžių. Tokių pavyzdžių galima duoti ir 
daugiau, iš kitų kalbos lygmenų. Šiuo atžvilgiu lietuvių kalba kai kurių tyrėjų lyginama su airių kalba. 
Joje irgi nemaža bruožų iš vienos tipologijos kalbų, o greta - iš kitos tipologijos kalbų. 

Kalbos kaip simbolinio kapitalo suvokimas leidžia į kalbą pažiūrėti kitaip, prak
tiškiau. Taigi kas tas simbolinis kapitalas? 

v 

Si sąvoka siejama su garsaus plačių ir originalių pažiūrų prancūzų sociologo 
Pjero Burdjė (Pierre Bourdieu, 1 9 3 0 - 2 0 0 2 ) vardu. Prie tiesioginių kapitalo sąsa
jų su kalba prieisime truputį vėliau, o dabar žvilgtelkime, kiek leidžia straipsnio 
apimtis, kuo mums apskritai svarbios kai kurios šio sociologo mintys. Ne vieno 
leidimo sulaukusioje knygoje „Kalba ir simbolinė galia" Burdjė atskleidžia kalbos, 
valdžios ir politikos sąsajas. Į kalbą, jo manymu, nereikėtų žiūrėti vien tik kaip į 
komunikacijos priemonę. Tai kartu yra ir galios priemonė, kuria naudodamiesi 
žmonės mėgina aktyviai derintis prie įvairių aplinkybių, siekia kokių nors tikslų, 
atskleidžia savo praktinę kompetenciją ir gali valdyti kitus žmones. 

1983 m. vokiškai paskelbtame straipsnyje „Kapitalo formos" (anglišką variantą 
žr. Bourdieu 1986) Burdjė skiria keturias visuomenėje funkcionuojančio kapitalo 
rūšis: 1) ekonominį kapitalą - tai materialieji asmens ištekliai, taip pat įgūdžiai juos 
valdyti ir didinti; 2) socialinį kapitalą - tai asmens socialiniai ryšiai; jie tam tikromis 
sąlygomis gali būti paverčiami ekonominiu kapitalu; 3) kultūrinį kapitalą - tai iš
silavinimas, erudicija, meninis skonis, kritiškas mąstymas, garbinga laikysena; tam 
tikromis sąlygomis šis kapitalas gali būti paverčiamas ekonominiu; 4 ) simbolinį 
kapitalą, kuris siejamas su asmens pripažinimu visuomenėje, t. y. įgytu prestižu, 
garbe ir kitų rodomu dėmesiu. 

Kiekvienas žmogus visuomenėje turi daugiau ar mažiau įvairių rūšių kapitalo. 
Ekonominės galios turėjimas atveria duris tiek į kultūrinį, tiek į socialinį, tiek į 
simbolinį pripažinimą. Brandžioje visuomenėje elitas disponuoja visomis kapitalo 
rūšimis ir turi jo daugiausia. 



Kapitalizmo santykių kūrimosi pradžioje, t. y. laukiniame kapitalizme, eko
nominis pajėgumas pernelyg sureikšminamas, o kitos kapitalo rūšys sumen
kinamos. Lietuvoje visuomenė dabar, regis, kaip tik tokia. Mūsų ekonominio 
kapitalo valdytojams dažnai verkiant stinga ir kultūrinio, ir simbolinio kapitalo, 
o socialiniai jų ryšiai, nors driekiasi per elitą, bet, be kita ko, ir... kriminalinį. Štai 
kaip mūsų daugiasluoksnį, neišsikristalizavusį elitą apibūdina Jūratė Laučiūtė 
(Laučiūtė 2009 ) : 

Elitas <...> slopina,,runkelių" aktyvumą, nes elitams-politiniam, ekonominiam, intelektiniam, 
kriminaliniam, - visiškai pakanka savęs pačių. Visi kiti visuomenės nariai elitui tėra tik tam tikros, 
jų patogumą užtikrinančios funkcijos, kurias su laiku turėtų pakeisti aukštos technologijos, robotai 
ir jų klonai, nesukdami elitui galvos dėl tautiškumo, principų tyrumo ir kitų idealistinių iliuzijų... 

Elito sąvoka svarbi ir kalbos funkcionavimui. Paprastai elitinio visuomenės 
sluoksnio vartojama kalbos atmaina laikoma prestižine, į ją kaip į etaloną orien
tuojasi tie, kurie ir siekia prestižo. Lietuvoje, bent kol kas, yra dar gerokai kitaip, ir 
Burdjė kapitalo formų modelis gerai paaiškina, kodėl. 

Grįžkime prie simbolinio kapitalo. Sekdamas Pjeru Burdjė, danų sociolingvistas 
Stigas Hjarvardas (Hjarvard 2004: 76) kalbą tiesiogiai susieja su simboliniu kapi
talu. Kalbinis meistriškumas, t. y. galėjimas pagal situaciją laisvai kalbėti viena ar 
keliomis užsienio kalbomis arba sugebėjimas pereiti iš tarmės į bendrinę kalbą, 
sudaro kapitalą, kurį žmogus gali naudoti, kad pasiektų aukštesnį socialinį statu
są (susikurtų tapatybę su tam tikromis socialinėmis grupėmis) ir įgytų galią kitų 
žmonių atžvilgiu. 

Kitaip tariant, kalbiniai gebėj imai sudaro simbolinį kapitalą , kuris gali 
būti konver tuojamas į kitas kapita lo f o r m a s , t. y. leidžia žmogu i užs i tar 
naut i reputac i ją , socialinį statusą, gaut i g e r i a u m o k a m ą darbą ir pan. 

Taigi turime sampratą, kad kalba gyvuoja ne pati sau, o yra visuomenės vertybė 
ir kuria kitas visuomenės vertybes, jeigu tą kalbą mokama vartoti ir tinkamai ja 
naudotis. Svarbu suvokti, kad civilizuotose ir brandžiose visuomenėse kalba yra ne 
šiaip gyvenimo fonas, o atsiduria tarp kitų esminių dalykų, kurie yra visuomenės 
raidos, judėjimo į priekį (nors nedrįsčiau sakyti - visapusiškos pažangos) pagrindas. 
Lietuvoje tokio mąstymo užuomazgų esama, bet, kaip dažnai būna, tai reiškiasi 
įdomiais ir kartais paradoksaliais pavidalais. 

J kalbos kaip simbolinio kapitalo sampratą neabejotinai įsilieja ir kitos kalbos, 
atsiranda jų konkurencija. Hjarvardo akimis, kalba yra sritis, kurioje labai išryškėja 
visuomenės kultūriniai ir socialiniai konfliktai. Tame kalbos galių lauke šiandien 
turbūt ir vyksta didžiausia skirtingų kalbų kova dėl įtakos sričių. Suprantama, kad 
mūsų visuomenėje jėgos nelygios: globalioji anglų kalba prieš trijų milijonų lietuvių 
kalbą. Lieka tik klausimas: kokią kalbą ir kada pasirinkti, kokiai kada teikti pirme
nybę. Čia jau kalbos politikos, pirmiausia įteisintos valstybinės kalbos įstatymu, 
sritis. Ir, žinoma, pilietinio ugdymo reikalas. 

Kaip tą simbolinį kapitalą - kalbą - aprėpti, kaip jį suvaldyti? Kaip ir kiekvieną 
kapitalą, kalbą reikia aktyviai palaikyti ir rūpintis, kad ji ne tik neprarastų savo 
pradinės, paveldėtosios, vertės, bet kartu kad būtų funkcionali, gyva ir augtų. 



Čia svarbūs du dalykai: 1) funkcinis požiūris j dabartinę kalbą, jos vartoseną; 
2 ) vertybinis (arba norminamasis) požiūris į dabartinę, ypač bendrinę, kalbą, jos 
vartoseną. 

Mokykloje dabar lyg persveria antrasis. Bet neišleistinas iš akių ir pirmasis - čia 
turiu galvoje kalbos raiškos priemonių gausą, mokėjimą jomis tinkamai naudotis ir 
kurti naujas, jaučiant stilių ir žanrų skirtumus, viešosios ir privačiosios, oficialiosios 
ir laisvosios kalbos ypatumus. 

B e šitų gebėjimų negalėtume aktualizuoti kalbos paveldo. Jeigu mokinys neži
no, ką reiškia žodis skiedra (nes dažnas išvis nėra matęs), jis nesupras ir palyginimo 
liesas kaip skiedra. Iš aktyviosios, ypač miestų vaikų, vartosenos ta skiedra iškrinta, 
nelieka vietos ir skiedrynui, nekalbant jau apie šios šaknies vedinius skiedragalys, 
skiedrapalaikė ir pasitraukusias realijas skiedradrožė, skiedramalkės, skiedramedis ir 
1.1. Žodžiai nyksta ne pavieniui, o ištisais lizdais. Mokinukės dabar greičiau išvar
dys penkių skandalingiausių T V žvaigždžių, j kurias jos nori būti panašios, vardus, 
bet ką darys, paprašytos pasakyti penkis pievų žolynų pavadinimus? Kalbos pavel
do tęstinumas nutrūksta. Sakysite, kam tie žolynai šiuolaikiniam žmogui? Bet tai 
ne vyžos ir ne naginės, kurių seniai nebenešiojame ir kurios virtusios etnografija. 
Aplinkos įvardijimas - kaip tik toji kalbos, struktūrinančios pasaulį, funkcija. O jei 
kalba mokama tik iš paviršiaus, kiekviena stipresnė įtaka varo svetimus pleištus ir 
klibina pamatus. Byra struktūra - kyla chaosas. O tai tiesiausias kelias į agresiją. 

Be gebėjimų laisvai naudotis kalbos ištekliais nebūtų kalbos kūrybos. Vaikai, 
jeigu jų kūrybinės galios neslopinamos, nebijo darytis žodžius pagal „savas" taisyk
les. Štai keli pavyzdžiai: 

Tėte, pažiūrėk, koks to popieriuko atžvilgis! (Žodis pasidarytas pagal atšvaito ir žvilgesio 
analogiją.) 

Tai mano šliurbačiai (Šliurės + batai, t. y. apavas ir namie, ir lakstyti lauke.) 
Karlsonas yra nedalus, todėl aš jį išvysiu ir laikinai nedraugausiu. (Nauja reikšmė „niekuo 

nesidalijantis su kitais".) 

Tokią kūrybą būtina skatinti, jokiu būdu nesišaipyti. Bet kur visa tai dingsta 
vėliau? Kai reikia kokio naujo žodžio - suaugusieji stena stena ir išstena tokių, apie 
kuriuos paskui ir kuriami anekdotai. 

B e šitų gebėjimų negalėtume kalbėti ir apie meninę kalbos funkciją, kur įvairūs 
nukrypimai nuo normos gali būti gražiai įprasminti, nes motyvuotai laužyti taisykles 
taip pat reikia mokėti. Pirmas atėjęs į galvą pavyzdys - tarkim, vertėja turi sugebėti 
išversti norvegų krovikų žargoną (Eggen 2005) : 

-Kuršytadėt? 

- Akurskalbyklenešt? 

- Gatvėjnėrkurmašynosstatyt! 

- Anegalėjaigeriausužymėtdėžiu ? 

Sudominus vaikus naujų raiškos būdų paieška, išugdžius mokėjimą savo aplin
koje išgirsti ar skaitomoje knygoje pamatyti nežinomą žodį, posakį, uždegus noru 
aiškintis jo reikšmę, kilmę - toks azartas neturėtų išblėsti ir vėliau gyvenime. 



Apibendrinant būtų galima sakyti, kad mūsų kalbos simbolinis kapitalas yra: 1) 
visi kalbos raiškos ištekliai (paveldas - savoji ir labiausiai saugotina kalbos dalis, ir 
galimi raiškos būdai, tai, kas slypi kalboje kaip gyvybinė jėga); 2) mūsų sugebėjimas 
tuos išteklius įvertinti, jais naudotis, juos gausinti. 

Ką daryti, kad tas kapitalas tinkamai funkcionuotų ir teiktų naudą - kurtų nau
jas vertes, kitas kapitalo rūšis? Reikia aktualizuoti raiškos priemones, kurti naujus 
raiškos būdus ir kaupti kalbinę patirtį. Tam reikia ugdyti kalbinę savimonę bei 
savigarbą, mokyti pajausti kalbą jausmais ir perprasti jos sisteminius ryšius protu. 
Tik ši dermė gali sudaryti sąlygas lietuvių kalbai turėti bent Šiokią tokią ateitį. 

Taigi reikia padėti mokiniams kaupti simbolinį kalbos kapitalą, nesvarbu, ką 
toliau tie mokiniai gyvenime veiks - mokys kitus, kurs informaciją interneto por
talams, aptarnaus klientus, duos interviu apie savo darbus, suks į politiką, atsitik
tinai paklius į televiziją ar skelbs orų prognozes - visur reikia aiškios, sklandžios ir 
lanksčios ir atitinkančios vartojimo situaciją kalbos. 

Lengviausia plūduriuoti be orientacijos, be tolesnės perspektyvos - kaip ir vi
same mūsų gyvenime, manant, kad vis tiek „kaip nors kada nors" atsiras, kas pa
sirūpina direktyvomis, kur toliau plaukti. Vis dėlto net ir sunkiausiu metu turime 
išlaikyti savisaugos instinktą kaip ugnies pradą, kol jis vėl pajėgs įsiplieksti - kol 
užaugs tikrasis mūsų elitas. Kol jį užauginsime. 
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