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Aktualijos

Kalbos politika: karas vyksta ar karo nėra?

Kovo 8 d. Vilniuje, Signatarų namuose, Lietuvių kalbos institutas surengė konferenci
ją „Nuo kalbos ideologijos prie kalbos politikos: lietuvių kalbos ateities perspektyvos“. 
Pirmosios dalies tema buvo „Kalbos ideologija ir praktiniai kalbos laisvės suvaržymai 
versle, žiniasklaidoje ir gyvenime“, antrosios – „Kalbos politika ir teisinis reguliavimas – 
ateities perspektyvos“.

Trauminė patirtis kalbėtojui ir girnapusė verslui

Apie problemas, kylančias iš (ar dėl) téisinio kalbos reguliavimo, Bernardo Gailiaus 
kalbinami diskutavo Ernestas Parulskis, Aidas Puklevičius ir Tauras Pėstininkas. Kal
bos institucijos viešojoje erdvėje dėl įvairių priežasčių kritikuojamos, todėl, pasak Gai
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liaus, sumanyta pasikviesti keletą tokių kritikų ir su jais pasikalbėti. Ernestas Parulskis, 
prisistatantis kaip menotyrininkas ir slaptas kalbos kritikas, teigė esąs ne tiek kritikas, 
kiek niurgzlys, kuris niurzga dėl dviejų dalykų: kirčiavimo, kurį taiso radijo redak
torės, ir kalbinių persistengimų verstinėje literatūroje. Taisyklingas kirčiavimas, kurį 
komentatorius matąs redaktorių parengtame tekste, traumuojąs jį fiziologiškai ir psi
chologiškai. Tačiau, kalbėtojo manymu, laikui bėgant taisyklingos formos įsigalės, nes 
jų mokosi vaikai. 

Atsiliepdamas į šiuos teiginius Bonifacas Stundžia kalbėjo, kad tokia laikysena ro
danti nusistatymą prieš standartą, bet standartas kuo toliau, tuo labiau artėjąs prie rea
lios vartosenos. O kirčiuoti, tarkim, Tatjanà, reikalauja lietuvių kalbos sistema. Kiekvie
noje sistemoje – savi dėsniai. Rusiškai kirčiuojama Lazdynái, Žirmūnái, mums tai gal 
irgi nepatinka, bet taip reikalauja tos kalbos sistema. 

Kaip diskutuotinos kalbos pavyzdį Parulskis minėjo romaną „Gegutės šauksmas“ 
(„Alma littera“), kuriame išversti realūs, ne pramanyti, Londono vietovardžiai (Šaltojo 
Uosto skersgatvis, Stiklinių Namų gatvė, Baudžiauninkų skersgatvis, Kanarėlių prieplau-
ka ir kt.).

Komunikacijos agentūros „Fabula Hill+Knowlton Strategies“ kūrybos vadovas Ai
das Puklevičius citavo kalbininko Antano Smetonos pranešimą konferencijoje „Lūžio 
taškas“ ir pritarė jo mintims, kad lietuvių kalba niekuomet nebuvo tokia gyva ir taip 
plačiai vartojama kaip dabar. Jos padėtis esanti tokia pat privilegijuota kaip ir kitų Eu
ropos Sąjungos kalbų, jokių tragedijų dėl kalbos nesą, tik kartais jų prikuriama. Pavyz
džiui, dėl kokios nors užsienietiškos iškabos Gedimino prospekte ar dėl to, kad jauni
mas kalba angliškai. „Jei šitų ekscesų nebūtų, tada būtų galima kalbėti apie tai, kiek tą 
kalbą galima norminti įstatymais, kiek palikti savaiminio norminimosi procesams“, – 
teigė kalbėtojas. Įmonės pavadinimas esąs pačios įmonės turtas, jos nuosavybė. Pačiai 
įmonei, o ne kokiai komisijai ar inspekcijai turėtų skaudėti, jei tas pavadinimas kvailas 
ar neperskaitomas. 

Žmonės patys atsirenka, kuriuos žodžius vartoti. Štai buvo basketbolas, krepšinis ir 
krepšiasvydis, iš jų išliko tiktai krepšinis, o šnekamojoje kalboje populiariausias kašis. 
Problemų atsiranda tada, kai savaiminis norminimosi procèsas pradedąs atsiskirti nuo 
to, ką norima oficialiai sunorminti. Tada oficialioji kalba tampa negyva, praranda ryšį 
su tikrove. 

Reikalavimą, kad pavadinimai, kuriuos registruoja Lietuvos įmonės, turi būti lietu
viški, žmonės pergudrauja. Bet yra įmonių (parduotuvės, salonai ar pan.), kurių pava
dinimai tiesiog turį būti angliški, kad pritrauktų turistų srautą. Jei pavadinimas būsiąs 
ne angliškas, niekas ten neužsuksiąs. Antra vertus, dabar madinga, kas patriotiška, todėl 
ieškoma lietuviškų pavadinimų. 
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Į Gailiaus klausimą, ar reikalavimas nevartoti nelietuviškų žodžių skurdina įmonių 
pavadinimų spektrą, Puklevičius atsakė taip: „Kuo daugiau draudimų, tuo mums ge
riau, nes klientai prašys būdų, kaip juos apeiti. Kuo daugiau draudimų, tuo mes dau
giau uždirbame. Aš nematau būtinybės ir didelės reikmės savęs varžyti, jeigu noriu 
pacituoti ką nors originalo kalba, nes tai galbūt bus tiksliau, sugalvoti pavadinimą savo 
kuriamam dalykui ta kalba, kuria jis yra tiksliausias. Tie dirbtiniai ribojimai nėra nei 
efektyvūs, nei reikalingi.“

Téisinės informacijos sistemų ekspertas ir UAB „Lexnet“ vadovas Tauras Pėstinin
kas teigė, kad lietuvių kalbos reguliuotojai, maitinami biudžeto pinigais, labai myli kal
bą, bet elgiasi taip, lyg gyventų burbule, kuris nėra veikiamas pasaulio. Nesprendžiama 
daugybė problemų – migrantų kalba, naujųjų technologijų atnešami pokyčiai, todėl jį 
labiausiai jaudina ne tai, ką mūsų reguliuotojai daro, o ko nedaro. 

Téisinio reguliavimo programos nesą, o įmonių pavadinimų priežiūra esąs vOsiškai 
perteklinis reguliavimas, jis veikiąs selektyviai. Jeigu kuriama vietinių prekybos tinklų 
grandinė, kuri veikia tik Lietuvoje, lietuviškas pavadinimas labai tinka. Bet jeigu daro
ma tai, kas skirta pasaulinei rinkai, lietuviškas pavadinimas kenkia. Tai, kas skiriama 
pasaulio rinkai, turėtų būti leidžiama vadinti taip, kaip pasirenka savininkas ar gamin
tojas: „Verslas yra lenktynės. Visada lenktyniauji su konkurentais. Girnapusė lenktynėse 
nėra reikalinga.“ 

Pėstininkas aiškino, kodėl rusų kalbos įtaka jį erzino, anglų kalbos ne. Rusų kalba 
mus atskyrė nuo pasaulio, o anglų kalba yra pats pasaulis, ji dominuoja kaip tarptautinio 
bendravimo kalba. Tókios pat gynybinės reakcijos, kaip buvo reaguojama į rusų kalbą, 
vOsiškai nebetinka.

Savireguliacija ir savicenzūra

Aidas Puklevičius teigė, kad kalbą myli visi, bet skiriasi požiūris į ją. Vieni žiūri į kalbą 
kaip į labai gražų žiedą, kuris gali nuvysti, jeigu neužvoši stikliniu gaubtu ir neapsaugosi 
nuo skersvėjų. Kiti sako: „Oi, kokia įdomi gėlė, palaistykim ir pažiūrėkim, kas užaugs.“ 
Problema yra nesusikalbėjimas ir iš to atsiranda ne tik téisinis reguliavimas, bet ir ben
dras reguliavimas, kuris prasideda nuo mokyklos ir yra susijęs su visais dėstomaisiais 
dalykais. Užuot ugdę vaikų kūrybiškumą, skatiname juos iškalti daugybę faktų, datų, 
vardų, pavadinimų. 

Bernardas Gailius klausė, kurioje reguliavimo grandyje atsitinka taip, kad tai, kas 
buvo tik rekomendacija, virsta neginčijama taisykle. Jis skyrė asmeninę ir institucinę 
savicenzūrą, o kalbėdamas apie pastarąją sakė nesileidžiąs traumuojamas televizijos kir
čiuotojų. Per vienintelį jo sezoną televizijoje atėjęs kažkoks raštas iš vienos institucijos, 
kur jis pakliuvęs tarp klaidų rekordininkų, bet nieko daugiau neatsitikę. 
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Ernestas Parulskis perteklinio reguliavimo priežasčių ieškojo istorijoje. Jo manymu, 
buvusios LDK teritorijoje dėsninga, kad iš įvairių reikalavimų, kurie galėtų būti inter
pretuojami gana plačiai, gyventojai prisitaiko tai, kas griežčiausia, kategoriškiausia.

Puklevičius svarstė, kad tai ne tiek kalbininkų arba ne tik kalbininkų, bet visos vi
suomenės problema. Tai rodą ir tyrimai, kuriuose lietuviai pirmauja pagal saviplaką, 
gyvenimo džiaugsmo neigimą. 

Pėstininkas įžvelgė kitą psichologinį reiškinį – pranašumo poreikį. Kai žmogus kal
ba labai taisyklingai, nes išmoko Kalbos komisijos rekomendacijas, jis jaučiasi pranašes
nis, o kitą laiko chamu. 

Gailius mėgino sieti kalbos savicenzūrą su tuo, kad įmanoma būti nubaustam admi
nistrãcine tvarka už pažeidimus. 

Puklevičius tvirtino, kad gąsdinimas baudomis ir draudimais yra labai išpūstas. Jei
gu už ką nors ir reikėtų bausti, tai už iš tikrųjų, ta prasme pavartojimą kelis kartus sa
kinyje, už mažybinius pinigėlius, sąskaitėles. O apskritai reiškinys, kad baudžiauninkų, 
kaimiečių kalba tapo visos visuomenės kalba, yra toks sėkmingas eksperimentas, kad 
papildomas reguliavimas nėra nei būtinas, nei reikalingas. 

Diskusijos vedėjas klausė, ar apskritai reikia galinčios bausti institucijos. 
Pėstininkas teigė, kad administrãcinių nuobaudų nereikėtų atsisakyti, bet jos turi 

būti adekvačios ir suderintos. „Čia kaip su dietomis: daugybė žmonių turi antsvorio, 
stengiasi jų laikytis, daugeliui neišeina, bet jeigu jų visai nebūtų, būtų nesmagu. Kitas 
dalykas, kai pereinama į piktnaudžiavimą dietomis.“

Savireguliacijos reiškinį konkrečiu pavyzdžiu mėgino parodyti Parulskis. Jo apklaus
ti žmonės maždaug nuo 14 iki 80 metų visi sakė vartoją žodį davai: daugiausia šneka
mojoje kalboje, jaunimas vartojąs ir žinutėse. Tačiau paklaustO, ar sutiktų, jeigu plačiai 
vartojamas davai taptų oficialiu lietuvių kalbos žodžiu (pavyzdžiui, Visi davai į Knygų 
mugę), beveik visi loštelėdavo. Tik keli trisdešimtmečiai kikendami sakė „o kodėl gi ne“, 
bet tai buvo apsimestinis cinizmas. 

Svarstymų kilo išgirdus, kaip Stanislovas Masiokas gretina kalbos ir eismo taisykles. 
Vieni tiesia kelius, kiti kuria taisykles, treti sako: ar galima tas taisykles kai kur pažeisti, 
ketvirti klausia: kodėl mes turim viską nustatyti kitų sukurtomis taisyklėmis, kurkim 
savas taisykles, papildykim jas. 

Apibendrindamas pirmąją konferencijos dalį, Gailius kalbėjo apie pagrįstas ir nepa
grįstas baimes šioje srityje ir teigė: „Nuomonių turėti galima įvairių, bet téisinis regulia
vimas ir iš to plaukiančios institucijos yra mūsų visų kaip piliečių bendras reikalas, nes 
tai kainuoja ir mūsų visų bendrus pinigus.“
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Laimingų žmonių pašnekesiai ir santykio su kalba pajauta

Antrosios dalies vedėjas „Lietuvos žinių“ vyr. redaktorius Ramūnas Terleckas pirmąją 
dalį apibendrino trumpai: nėra jokio didelio konflikto, o visi susirinkusieji yra nepa
prastai laimingi žmonės, nes turi laiko šnekėtis apie šiuos dalykus. Tai, dėl ko diskutuo
ta, jam atrodė esą labiau psichologinės problemos negu konfliktas dėl lietuvių kalbos 
vartojimo ar reguliavimo. Plėtodamas pirmosios dalies teiginį, kad žmonės kalbėdami 
taisyklingai lietuviškai jaučiasi pranašesni, Terleckas klausė: „Jeigu aš nemoku angliš
kai, tai tas žmogus, kuris moka, jaučiasi viršesnis už mane?“ Juk bet kurioje visuome
nėje, ar tai būtų Lietuva, ar Anglija, žmogus, gerai mokantis gimtąją kalbą, užima tam 
tikrą padėtį visuomenėje. Lietuvių kalba mums svarbi, ją skiepija tėvai, tradicijos, todėl 
ją reikia prižiūrėti. Mūsų kalba gyva, ir nors anglų kalba ją spaudžia ir spaus, lietuvių 
kalba atsilaikys. 

Lietuvių kalbos instituto direktorė Jolanta Zabarskaitė, kurios pranešimas bu
vo konferenciškiausias iš visų renginio kalbų, kláusė, ar téisinis kalbos reguliavimas 
valstybėje apima tik téisinį kalbos normų reglamentavimą, ar yra ir kitų dalykų, ku
rie galėtų būti siejami su kalbos funkcijomis, vaidmeniu ir vieta. Kalbininkė žvelgė į 
valstybės ir kalbos santykius nuo valstybingumo ištakų iki mūsų dienų. Kita siužetinė 
pranešimo linija – kalbininkų ir kalbos vartotojų santykiai, autorės su humoru pava
dinti Šimtamečiu karu. 1918–1940 m. valstybė buvo kuriama ir įlietuvinama. 1922 m. 
Konstitucijoje kalba paskelbiama valstybine. Įtvirtinama rašybos sistema ir gramatikos 
normos, pertvarkoma švietimo sistema, kuriama ir diegiama lietuviška terminija, ren
kami žodžiai LKŽ, pradedami rinkti vardyno duomenys. Šiems dalykams vykstant pa
sigirsta balsų, klausiančių, ar ne per daug čia kalbininkai reguliuoja. Kritinis diskùrsas 
atsiranda natūraliai, deja, visa tai nutraukia okupacijos. Sovietmečiu natūrali diskusija 
net nevyksta. Kalbos galios ir kalbos laisvės laukas nebesusisiekia, savireguliacijos nė
ra. Tarpukariu prasidėjęs žaidimas „kalbininkas siūlo žodį – visuomenė piktinasi“ su 
pavydėtinu pastovumu vyksta per visą sovietmetį ir tęsiasi iki šiol. Šimtą metų visuo
menė ir kalbininkai diskutuoja, barasi ir pykstasi. Priežastis – silpna santykio su kalba 
pajauta. Pranešėjos teigimu, tą silpną santykio su kalba pajautą rodo viešojoje erdvėje 
iškylantys svarstymai apie mūsų lietuviškumą ir jo pamatą, abejonės, ar lietuviškumas 
yra vertingas. Lietuvos gyvenime gilėja lingvistinis plyšys. Lietuviškas pasaulis, kurį 
mes skelbiame per viešąjį kalbėjimą, deja, skiriasi nuo tikrovės. Kalba atlieka tikrovės 
užkalbėjimo funkciją, nors turėtų būti jos kūrimo įrankis. Visa tai yra labai susiję su 
kalbos politika ir jos téisiniais reikalavimais. 

Zabarskaitė teigė, kad kalbos politika turi būti nukreipta į kalbos raidos perspekty
vas. Dabar kalbos įstatymo esmė yra vartojimo sritys ir normų laikymasis. Čia svarbu 
suvokti ir platesnius dalykus: globalizaciją, virtualiojo pasaulio keliamus uždavinius. 
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Reikia tartis, kaip kalbėtis su kriptovaliutų karta, kuri mąsto vOsiškai kitaip. Būtina stra
tegija migrantų klausimu. Svarbu apibrėžti valstybinės kalbos ir kitų kalbų santykius. 
Reikia išsiaiškinti, ar mūsų valstybė nori lietuviško dirbtinio intelekto, ar ne. Tai irgi 
kalbos politikos kláusimai, kurių mes nekeliame. 

Baigdama pranešimą Zabarskaitė papasakojo, kaip kalbos politikos uždaviniai api
brėžiami kitose valstybėse, ką ten veikia kalbos institucijos. Apibendrindama ji kvietė 
mūsų kalbos politikoje pamatiniu principu laikyti tvarumo principą, kitaip sakant, ste
bėti, kiek kalba realiai kinta įvairiose gyvenimo srityse, kaip tose srityse išlaiko pusiaus
vyrą, kaip geba atsinaujinti. Kitas principas – kalbos takumo principas: kaip mūsų kalba 
gyvuos globalizacijos aplinkoje. 

Ginti kalbą nuo savo pačių kvailumo ir tuštybės

Seimo narys Andrius Kubilius mėgino išdėstyti konservatyvų požiūrį į kalbos padėtį. 
Jo įsitikinimu, „viskas yra neblogai su ta lietuvių kalba“. Ji tapo miesto kalba, aukštos 
kultūros kalba, jai būdinga plėtra ir augimas. Kalbą vartojanti bendruomenė keičiasi, 
turi keistis ir kalba. Bet reikia siekti, kad ta kaita būtų racionali, šiek tiek valdoma, ir 
kad negąsdintų. Kalbos politika reikalinga ne tam, kad gintų nekintamumą, o tam, kad 
duotų racionalią kryptį. Politiko teigimu, reikia susitarti, kokia turėtų būti šių laikų kal
bos politika. Protingas ir sveikai konservatyvus dokumeñtas Seimo nariui atrodė Seimo 
patvirtintos 2003–2008 m. Lietuvių kalbos politikos gairės. 

Prisimindamas pirmojoje dalyje kéltus klausimus, politikas teigė, kad įmonių pa
vadinimų draudimas yra neracionalus, panašūs draudimai diskredituoja visą kalbos 
politiką. Jei žmonės nepriima tų kelių draudimų, tai dažnai atsiranda pagunda nepri
imti apskritai jokių draudimų arba reguliavimų. Kalbos politika neturi būti baubas, 
nes tai kenkia pačiai kalbai, jos statusui ir bendruomenei. Sava kalba neturi gąsdinti. 
Ir kartu kalba neturi būti kliūtis natūraliai visuomenės pažangai. Kalbos reikalavimų 
atsisakymas versle Lietuvai nepakenktų, tai kaip tik pritrauktų kapitalo ir leistų mums 
laimingai gyventi.

Kubilius prisiminė, kaip Seime jis pats iškėlė mintį, kad vaikai mokyklose ir darže
liuose mokytųsi anglų kalbos, ir sulaukė nepritarimo: esą tai pakenktų lietuvių kalbos 
mokėjimui. Politiko įsitikinimu, toks kalbų priešinimas yra netinkamas ir nereikalingas.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, rašytoja, VLKK narė Vilija Dailidienė sakė 
būsianti prieš įstatymą, kuris leistų įsivesti anglų kalbos dvikalbystę. Žmonės, matę rusų 
kalbos dvikalbystę, žino, kuo tai gresia lietuvių kalbai. Ginti viešąją erdvę, kad ji būtų 
lietuviška, ginti mokslą ir švietimą lietuvių kalba turi įstatymas. Ginti kalbą reikia pir
miausia nuo savo pačių kvailumo ir tuštybės. 
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Pranešėja kalbėjo, kad tiems, kurie suvokia kalbą kaip gėdos dėmę, esminė problema 
yra asmens santykis su kalba. Žmogus turi subręsti, pats sau būti pasaulis ir tik tada gãli 
suvokti kalbos tvarumą ir takumą. 

Mokytoja teigė, kad ją stebina, kai yra priešinamas lietuviškumas ir modernybė: jei
gu esi lietuvis, tai modernus būti nebegali. Arba kai sako, kad jeigu myli savo kalbą ir 
tėvynę, tai užsidarai nuo pasaulio. 

Ramūnas Terleckas kalbėjo, kad praeityje lietuvių kalbai daug davė asmenybės. Da
bar daugiau duoda visuomenė, o kalbininkai sugeba būti tam tikru filtru, kuris atrenka 
kalbos reiškinius ir padeda išlaikyti jos grynumą. „Šimtametis karas pasibaigė, dabar 
geras laikas, kai kalbos prižiūrėtojai sutaria su visuomene. Matydamas tiek daug žmo
nių, kuriems rūpi kalba, manau, kad čia viskas bus gerai. O su globalizacija susiduriam 
ir susidursim, reikės ir pakovoti, ir išbūti.“

Renginyje, skirtame kalbos politikai ir téisiniam reguliavimui, būtų tikusi ir konkre
čių téisės aktų bei teisėkūros iniciatyvų analizė, bet tai galbūt jau kito pokalbio tema. Šį 
kartą bent paaiškėjo, kad kalbėtis, pasirodo, įmanoma. 

Rita Urnėžiūtė


