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Lietuvių kalba valstybėje.  
Iš tarpukario patirties

Filologinė lietuvių tauta

Vienas iš svarbiausių lietuvių tautos ir valstybinės tapatybės dėmenų yra kalba – 
lietuvių kalba. Ne vieno tyrėjo darbuose teigiama, kad mūsų valstybė sukurta 
filologiniu, arba lietuvių kalbos, pagrindu, nors baigiantis Pirmajam pasauli
niam karui pagrindinės kalbõs pagrindu savo valstybes kūrė daugelis Europos 
tautų, taip pat ir Baltijos šalių tautos. Tautinis lietuvių elitas, formuodamas bū
simos valstybės kontūrus, Lietuvą įsivaizdavo etnografinėse ribose, t. y. lietuviš
kai kalbančiose ar neseniai kalbėjusiose teritorijose, tad kalbai teikė itin svarbią 
reikšmę.

Lietuva kaip savarankiškas projèktas susiklostė tautinio atgimimo laikotarpiu 
(XIX a. pab. – XX a. pr.), kada pradėjo formuotis moderni lietuvių tauta. Sąlygas 
liaudžiai sparčiai virsti tauta sudarė lietuviškos spaudos atgavimas 1904 m. ir po 
metų sušauktas vadinamasis Didysis Vilniaus seimas. Jame pirmą kartą lietuviš
kai diskutavo didžiulė iš viso krašto susirinkusi auditorija – 2000 tautos atstovų. 
Jie pareikalavo Lietuvos autonomijos Rusijos imperijos sudėtyje, lietuvių kalbos 
téisių viešajame gyvenime. Atsiradusi lietuviška periodinė spauda, gaũsios drau
gijos skatino lietuviškąjį švietimą, lietuvių kalbos vartojimą viešumoje, bažnyčio
se ir kt. Per beveik dešimtmetį nuo spaudos atgavimo lietuvių kalbos vartojimas 
gerokai išsiplėtė. Tik karas sutrukdė, kad nespėta pereiti prie plataus lietuviško 
pradinio ir ypač vidurinio mokymo. 

Kaip yra rašęs Algirdas Julius Greimas, du nepriklausomos Lietuvos dešimt
mečius, vadinamuosius „Smetonos laikus“, galima apibūdinti keliais tada įvyk
dytais perversmais: ekonomine revoliucija, kultūriniu lūžiu ir Vakarų modelio 
pasirinkimu, galutiniu lietuviškumo įsitvirtinimu (Greimas 1991: 259). Semiotikos 
mokslo kūrėjas pabrėžė, kad Lietuvos sulietuvinimas buvusi „grynai lietuviška 
revoliucija“ (ten pat, p. 258). Praėjus daugeliui metų, mums tai jau „sunkiai su
prantamas reiškinys, mums taip natūralu atrodo tapdinti Lietuvą su lietuvių kal
ba“ (ten pat).

Tačiau tą reiškinį vargu ar galima vadinti tradiciniu revoliucijos vardu, nes 
procèsas vyko ilgai, ištisus du dešimtmečius, ir jo siekiniai tam tikra apimtimi 
buvo įtvirtinti tik 4o dešimtmečio pabaigoje. Tai greičiau evoliucinis valstybės 
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kelias, kuriuo nuosekliai įgyvendinta tautinės valstybės idėja, kur vienas iš labai 
svarbių sandų buvo lietuvių kalba. 

Valstybės lietuvėjimas (lietuvinimas) ir lietuvių kalbos ugdymas Lietuvos 
Respublikoje vyko dviem kryptimis: valstybine ir asmenine (grupine, visuome
nine). Jo raidą tyrėjai linkę skirti į du laikotarpius: 3io dešimtmečio ir 4o de
šimtmečio (Zabarskaitė 2017:  41). Pirmuoju laikotarpiu buvo įtvirtintas rašto ir 
gramatikos standartas, imtasi aktyviai lituanizuoti viešąją erdvę. Antruoju stip
rinta įvairių sričių šalies lituanizacija, plėtotas institucinis lietuvių kalbos tyri
mas, kaupti gyvosios kalbos faktai, kurta nacionalinė terminologijos mokykla. 
Tačiau ne vien Juozo Balčikonio paskyrimas didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ 
redaktoriumi 1930 m. pabaigoje žymi šių laikotarpių ribą. Čia minėtinas ypač 
reikšmingas anuomet jaunų kalbininkų Prano Skardžiaus ir Antano Salio įsi
traukimas į lietuvių kalbos tyrėjų gretas ir jų norminamoji veikla – ji žymi naują 
tarpsnį lietuvių kalbos ugdymo istorijoje. 1930ieji – tai ne tik Jablonskio mirties 
metai, bet ir žurnalų „Archivum Philologicum“ ir „Kalba“ leidimo pradžia, taip 
pat Vytauto Didžiojo (500ųjų mirties metinių) pagerbimo simboliniai metai, 
pakėlę tautos dvasią į naujus darbus ir sutvirtinę užmojus toliau plėtoti valstybės 
ūkį, mokslą, kurti savitą kultūrą, ugdyti gimtąją kalbą. Negalima užmiršti ir so
cioekonominių poslinkių, kuriuos skatino turtėjanti ar praturtėjusi visuomenės 
dalis. Visų tų užmojų rezultatai (brandžios modernios tautos susiformavimas) 
išryškėjo 4o dešimtmečio antroje pusėje, bet dėl susiklosčiusių aplinkybių be
veik viskas buvo prarasta 5o dešimtmečio pradžioje. 

Teisinė bazė 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę dar ilgokai reikėjo laukti, kol gyvenimas įėjo į 
normalias vėžes. Lietuvių kalbos valstybinis statusas nurodytas tik 1922 m. Lietu
vos Valstybės Konstitucijoje. Jos 6ame straipsnyje pasakyta: „Valstybės kalba – lie
tuvių kalba. Vietinių kalbų vartojimą nustato įstatymas“ (VŽ 1922 m., nr. 100, p. 1)1. 

Taip pirmą kartą Lietuvos istorijoje įtvirtintas lietuvių kalbos valstybinis sta
tusas ir nurodyta lietuvių kalbos politikos kryptis. Tie patys teiginiai perkelti į 
1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 7ą straipsnį (VŽ 1928 275 1). 1938 m. 
Lietuvos Konstitucijos 7ame straipsnyje lietuvių kalbos statusas apibūdintas pa
našiai: „Valstybinė kalba – lietuvių kalba. Įstatymu nustatoma, kuriuose Lietuvos 

1 Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniuose Dėsniuose (1919) ir Laikinojoje Lietuvos Valstybės 
Konstitucijoje (1920) apie lietuvių (valstybinę) kalbą nieko nepasakyta.
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kraštuose ir kuriose viešose įstaigose, be lietuvių kalbos, gali būti vartojamos ir 
kitos kalbos“ (VŽ 1938 600 97). 

Valstybinės kalbos statusui įgyvendinti nebuvo sukùrta vienõs bendros valsty
binės institucijos, jo nuostatos perduotos vykdyti ministerijoms (Švietimo, Teisin
gumo ir kitoms). Ministerijos leido specialius šios srities nutarimus arba kal bõs 
statuso dalykus įtraukdavo į bendresnius kurios nors srities įstatymus (švietimo, 
spaudos ir kt.). Taip pamažu buvo brėžiami kalbos politikos kontūrai, sudarantys 
sąlygas lietuvių kalbai užimti valstybėje vis tvirtesnę padėtį.

Dar prieš oficialiai įtvirtindama lietuvių kalbos valstybinį statusą valstybė 
pradėjo rūpintis kalbos dalykais, būtinais normaliam šalies įstaigų, mokyklų ir 
kitų sričių darbui. Pirmiausia tai buvo daroma per Švietimo ministeriją, paskui 
ir kitais būdais. Apskritai Švietimo ministerija tais laikais, be edukãcinės veiklos, 
buvo vienas iš svarbiausių kultūrinio ir dvasinio gyvenimo tvarkymo ir priežiūros 
centrų visoje šalyje.

Vienas iš pirmųjų Švietimo ministerijos žingsnių buvo Pradžios mokslo de
partameñto raštas pradedamųjų mokyklų inspektoriams ir mokytojams, paskelb
tas „Laikinosios vyriausybės žiniose“ 1919 m. liepos 1 d. (nr. 8, p. 8). Departameñ
to direktoriaus Juozo Vokietaičio ir kitų pasirašytame dokumente nurodoma, kad 
departameñtas yra patyręs, jog „pradedamosiose mokyklose vartojama nepakan
kamai vienoda rašyba ir nepakankamai taisyklinga kalba“. Todėl departameñtas 
prašąs visų ir oficialiuose raštuose, ir mokymo reikaluose tesekti tomis taisyklė
mis ir rašyba, kurios išdėstytos Petro Kriaušaičio ir Rygiškių Jono 1919 m. Vilniu
je išleistoje „Lietuvių kalbos gramatikoje“.

Panašus nurodymas išdėstytas ir Švietimo ministerijos laikinojoje progra
moje pradedamosios mokyklos jaunesniojo mokytojo téisėms įgyti. Lietuvių 
kalbos programos pabaigoje teigiama: „Rašymas taisyklinga ir įmanoma kalba 
(Rygiškių Jono ir P. Kriaušaičio Lietuvių kalbos gramatikos rašyba)“ (LM 1919, 
I kn., p. 139).

Pabrėžtina, kad tuose raštuose kalbama ne tik apie rašybą, bet ir apie taisyklin
gą (įmanomą) kalbą. Švietimo ministerija gerai jautė reikalą kalbėti ir apie kalbos 
taisyklingumą, nes pati matė nenusistovėjusį kalbos vartojimą ne tik švietimo sis
temoje, bet ir kitose gyvenimo srityse. Antai dar prieš paskelbiant kalbamą depar
tameñto raštą, spaudoje (daugiausia „Lietuvoje“) ne kartą rašyta apie netaisyklin
gą įstaigų raštų kalbą, įvairius taisytinus kalbos atvejus savo straipsniuose nuolat 
kėlė Jablonskis ir kiti kalbininkai. Taigi dėl kalbos taisyklingumo tuo raštu buvo 
duotas signalas nepalikti šios srities be valstybės ir mokyklos dėmesio.
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Po poros metų Švietimo ministerijos vadovybė išsiuntinėjo raštą dėl tautinių 
bendruomenių mokyklose privalomai dėstomos lietuvių kalbos, kur nurodė, kad 
lietuvių kalbos pamokos pirmiausia skiriamos tam, kad mokiniai išmoktų susi
kalbėti ta kalba, kurios reikės dalyvaujant valstybės gyvenime. Bet pagal progra
mą esą ne visur sėkmingai mokoma, tad mokytojai turintys dirbti savarankiškai, 
kad mokiniai pasiektų I kalbos mokėjimo laipsnį, t. y. galėtų susikalbėti lietuviš
kai paprasčiausiais reikalais (ŠD 1921 ¾ 139). 

Lietuvių kalbos ir apskritai lituanistikos dalykams ministerija skirdavo daug 
dėmesio. Spaudoje vis dažniau pasirodydavo mokytojų straipsnių, kuriuose kelti 
klausimai apie lietuvių kalbos vietą tautinio ugdymo sistemoje, rašyta ne tik kaip 
išmaningiau išeiti lietuvių kalbos programą, bet ir kaip geriau išmokyti taisyklin
gos kalbos. Pavyzdžiui, mokytojas Alfonsas Kalnius (1936: 475) rašė: „[P]irmiausis 
gimtosios kalbos mokymo tikslas bendro lavinimo mokykloje yra išmokyti jau
nuomenę geros bendrinės kalbos.“ Mokytojas M.  Krikščiūnas (1936) teigė, kad 
iki šiol dar yra tokių mokytojų, kurie mano, kad gimtąją kalbą gerai mokėti turi 
tik lietuvių kalbos dėstytojai, o „matematikas, lotynistas, istorikas gali naudotis 
kokia kauniškio Žaliojo kalno kalba“ (ten pat, p. 22). Taisyklinga kalba turinti rū
pėti visų dalykų mokytojams, nes be jų pagalbos lietuvių kalbos mokytojai nieko 
nepasieksiantys. 

Rengiantis priimti Vidurinės mokyklos įstatymą švietimo viceministras Kazys 
Masiliūnas 1935  m. rudenį teigė, kad „[i]š aukštesnių mokyklų auklėtinių bus 
griežtai reikalaujama gražiai mokėti lietuvių kalbą ir giliai pažinti lietuvių litera
tūrą“ (Bukauskienė 1996: 107).

Jaunai valstybei ypač aktualus buvo mokytojų rengimas. Jų labai trūko, nes 
iki karo šalyje buvo vos kelios dešimtys pedagògų, gebančių dirbti lietuviškoje 
mo kyk loje. Stebina tai, kad net sunkiomis karo sąlygomis, kada vešėjo visuoti
nis skurdas, kaimo žmonės veržte veržėsi į mokslą ir stengėsi kad ir kókiu būdu 
pamokyti savo vaikus. 1915 m. privačių asmenų pastangomis Lietuvoje pradėjo 
veikti apie 1000  lietuviškų pradinių mokyklų, kūrėsi pirmosios vidurinės mo
kyklos lietuvių dėstoma kalba. Kaune tais metais buvo įsteigtos 8 pradinės mo
kyklos, 1916 m. atsirado pirmoji pradinė mergaičių mokykla, dirbo ir lietuviš
ka gimnazija. Norint patenkinti gausiai kuriamų lietuviškų mokyklų poreikius 
1915–1919 m. buvo rengiami „Saulės“, „Ryto“ draugijų pedagoginiai kursai Kau
ne, Panevėžyje ir Marijámpolėje. Turimų mokytojų profesinio pasirengimo lygis 
nebuvo patenkinamas, daugelyje mokyklų jis buvo tiesiog tragiškas. Į mokyklas 
ėjo dirbti ir daug tokių žmonių, kurie patys tik neseniai buvo vos pramokę rašyti.
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Pasibaigus karui į tėvynę iš Rusijos grįžo ir būrys mokytojų, tarp jų ir iš Voro
neže baigusių tenykštę mokytojų seminariją ar mokytojų kursus. Bet jų neužteko, 
nes šalyje ir toliau steigėsi pradinės mokyklos, kūrėsi vidurinio mokslo sistema. 
Vienas iš pirmųjų Švietimo ministerijos darbų buvo sukurti mokytojų semina
rijų tinklą, kur turėjo būti rengiami pradinių mokyklų mokytojai. Nusistovėjus 
ramesniam gyvenimui pradėta reikalauti, kad pradinių klasių mokytojai turėtų 
pedagògo cenzą ir būtų baigę seminariją. Pradžioje imta kurti specialias klases 
prie vidurinių mokyklų ir organizuoti mokytojų kursus, kurių baigimas suteikda
vo téisę dirbti mokykloje. Tokie kursai, daugiausia vasaromis, nuo 1919 m. rengti 
ir pradinių, ir aukštesnių klasių (vidurinių mokyklų) mokytojams. Gana greitai 
ministerija kursų rengimą perdavė mokytojų organizacijoms ir jos sėkmingai ug
dė įvairių grandžių specialistus. Bet dar 1923 m. iš 2350 pradinių klasių mokytojų 
apie 60 % buvo be cenzo (Bukauskienė 1996: 58). 

Mokytojų išsimokslinimas pamažu kilo, vis daugiau radosi vienokį ar kito
kį mokslą ėjusių pedagògų. Nemaža buvo tokių, kurie, kiek pasimokę vidurinėje 
mokykloje, nuspręsdavo eiti dirbti į pradines mokyklas, vėliau tokių pasimokiu
sių ateidavo ir iš universiteto. Beje, kvalifikacijos kėlimo kursai buvo rengiami per 
visus nepriklausomos valstybės švietimo sistemos funkcionavimo metus. 4o de
šimtmečio pabaigoje dauguma mokytojų jau buvo įgiję reikiamą kvalifikaciją ir 
pati švietimo sistema po 1936 m. reformos buvo gana gerai sustyguota. Toji sis
tema sudarė sąlygas ugdyti išsilavinusią ir tautiškai susipratusią visuomenę, kuri 
po Antrojo pasaulinio karo leido priešintis sovietinio mankurtizmo poveikiui ir 
išlaikyti patriotinę tapatybę. 

Didžiulį indėlį į Lietuvos švietimą ir mokslą įnešė aukštojo mokslo sistemos 
sukūrimas. Jos pradžia buvo 1920  m. sausio 27  d. Aukštųjų mokslų draugijos 
įsteigti Aukštieji kursai. Visuomenės iniciatyva įkurta aukštoji mokykla 1922 m. 
pertvarkyta į Lietuvos universitetą (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetas). 
Jau po kelerių metų vidurinėse ir net pradinėse mokyklose pradėjo rodytis uni
versitetą lankiusių, o vėliau ir jį baigusių mokytojų. Be įvairių sričių specialistų, 
universitetas parengė būrius mokytojų, kurie labai pakėlė vidurinio mokslo lygį. 
Universiteto statute buvo nurodyta, kad mokslas dėstomas lietuvių kalba, tad su
darytos sąlygos ugdyti savąją terminiją, kurti lietuvišką mokslo kalbą. Atsirado 
tinkamos sąlygos lituanistikos mokslams plėtoti, lituanistinei literatūrai leisti.

Be mokytojų rengimo, svarbi švietimo veiklos dalis buvo vadovėlių rengimas 
ir leidyba. Prieš karą jų buvo parašyta ir išleista nedaug, ne kažin ką namo par
sivežė buvę pabėgėliai iš Rusijos. Tad Švietimo ministerija 1919 m. liepos 17 d. 
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įsakymu įkūrė komisiją, kuriai pavedė rūpintis vadovėlių ir knygų leidimu. Stei
gimo įsakyme (žr. ŠD 1920 5 27) nurodyta, kad ministerija organizuoja vadovėlių ir 
knygų leidimą, kviečia bendradarbius, parenka leisimas knygas, nustato autorių ir 
vertėjų honorarą. Kad ministerijos sumanymu tai turėjo būti rimta įstaiga, rodo ir 
numatyta jos sudėtis: pirmininkas švietimo ministras (tuo metu Juozas Tūbelis), 
narai Pranas Mašiotas, Juozas Vokietaitis, Antanas Vireliūnas, Pranas Dovydaitis 
ir Bernardas Kuodaitis bei Antanas Busilas (sekretorius; nuo 1920 m. juo buvo 
Vincas Krėvė). 

Knygų leidimo komisija (toks nusistovėjo jos pavadinimas) buvo pirmoji ir 
vienintelė tarpukario valstybinė leidykla. Ji Lietuvos mokykloms parūpino svar
biausius vadovėlius (derino su mokyklų programomis), išleido daug kitų ne tik 
moksleiviams svarbių knygų (iš viso 530  numeruotų leidinių). Komisija turė
jo leidžiamų darbų aprobatos téises, tad su jos ženklu išėjusios knygos įgydavo 
teisę pakliūti į mokyklų bibliotekas (kai kurioms įstaigoms komisija siųsdavo 
savo išleistas knygas nemokamai), o tai buvo pelninga ir patiems autoriams arba 
vertėjams. 

Komisija nuosekliai redaguodavo rengiamų kūrinių kalbą. Prie to prisidėjo 
daugelis tuometinių kalbininkų ir šiaip humanitarų. Įvairiu laiku komisijoje eta
tiniais tarnautojais dirbo ne tik aistringas redaktorius Antanas Vireliūnas, bet ir 
angažuotasis kalbos taisytojas Stasys Dabušis, ir kiti kalbos dalykus išmanantys 
žmonės (Liudas Gira, Kazimieras Masiliūnas, Jonas Mikeliūnas, Motiejus Miški
nis, Merkelis Račkauskas, Henrikas Radauskas, Juozas Tysliava, Vytautas Tumė
nas ir kt.). Leidinius gaudavo recenzuoti ir Jonas Jablonskis, Antanas Salys ir kt. 

Reikia pridurti, kad nemãža recenzijų, daugiausia vadovėlių, komisijai para
šytų Jablonskio, buvo paskelbta spaudoje. Kai ką paskelbė ir kiti recenzentai. Tai 
svariai prisidėjo prie taisyklingos kalbos plitimo ir leidinių kalbos gerinimo.

Valstybės kūrimosi pradžioje mokyklai, spaudai, visuomenei vienas iš aktua
liausių dalykų buvo rašybos reikalai. Svarbu buvo kuo greičiau ją suvienodin
ti, standartizuoti, tad šis klausimas ir buvo keliamas Švietimo ministerijos va
dovams bei kalbininkams. Nors nuo 1919  m. oficialiai reikalauta laikytis tais 
metais išleistos Jablonskio gramatikos rašybos (ji vartota ir 1922 m. Jablonskio 
gramatikoje), spaudoje nuolat vyko diskusijos, bet „nepaisant didelio noro ir 
daugybės žmonių pastangų rašybos sutvarkyti tarpukario laikotarpiu nepavyko“ 
(Zinkevičius 1992: 276). 

Ir mokyklų reikalams (vadovėliams), ir įvairioms valstybės įstaigoms svarbus 
buvo suvienodintų terminų klausimas. Terminologijos darbas ilgą laiką, tiesa, ne 
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visada sklandžiai, buvo dirbamas Švietimo ministerijoje. Terminų norminimo 
(atrankos, kūrimo, vertimo iš kitų kalbų) reikalams 1921 m. kovo 14 d. Vyriausy
bė sudarė Terminologijos komisiją, kuri turėjo tvarkyti ir aprobuoti atskirų šakų 
komisijėlių (jų sudaryta 10) pasiūlytus terminus. Vyriausybės įsakyme rašoma, 
kad apsvarstyti terminai turi būti pateikiami susipažinti visuomenei ir galutinai 
patvirtinti skelbiami „Švietimo darbe“. Išspausdinti jie „privalomi visoms Valsty
bės įstaigoms ir jų leidiniams“ (VŽ 1921 60 4).

Įvairiuose kalbos mokslo darbuose Terminologijos komisijos (ir vėliau buvu
sių komisijų) darbas trečią dešimtmetį aprašytas gana išsamiai, juose panagrinėti 
įvairūs to darbo aspèktai (žr. Keinys 1967: 16–25; Piročkinas 1978: 175–182, ir kt.). Pa
liekant nuošaly komisijų darbo stilių, metodiką ar rezultatus, reikėtų pasakyti, 
kad pats užmojis tvarkyti lietuvių terminiją buvo teigiamas reiškinys. Terminus 
kurti ir tvarkyti buvo būtina, ir nors terminològams ne viskas pavyko, vis tiek 
terminijos reikalai buvo gerokai išjudinti ir paskui galėjo savarankiškiau judėti į 
priekį. Be valstybės pastangų ir finansinės paramos tas darbas vargu ar būtų buvęs 
taip smarkiai įsiūbuotas. 

Švietimo ministerijai iš dalies priklausė ir periodinės spaudos kalbos priežiū
ra. Tiesa, atgavus spaudą lietuviškais rašmenimis, laikraščiai ir žurnalai dar lai
kydamiesi „Aušros“ ir „Varpo“ tradicijos patys rūpinosi kalbos reikalais. Prie to 
ypač daug prisidėjo Jablonskis ir jo straipsniai, tOkros periodinių leidinių kalbos 
recenzijos, kitų kalbininkų rašiniai, pagaliau bendras supratimas, kad spaudinių 
kalba turi būti kruopščiai prižiūrima ir redaguojama. Tad laikraščių ir žurnalų 
kalba pamažu gerėjo. Galima matyti tikrą tarpukario spaudos kalbos šuolį tai syk
lingumo link. Nuo 3io dešimtmečio vidurio visi svarbieji laikraščiai ir žurnalai 
jau turėjo kalbos tvarkytojus arba stilistus. 

Periodinės spaudos vykdoma kalbos politika ilgus metus buvo savaiminė, 
neinstitucionizuota, ji rūpėjo patiems leidėjams ir redaktoriams. 1919 m. priim
tame Lietuvos valstybės spaudos įstatyme apie kalbos dalykus nekalbama. Naujas 
įstatymas, priimtas 1935 m., kuris mūsų laikais kai kuriuose leidiniuose laikomas 
daugiausia suvaržymų įtvirtinusiu téisės aktu (ŽE 292), jau numatė gana griežtas 
spaudos leidinių kalbos priežiūros procedūras. To įstatymo II  skyriaus 14ame 
straipsnyje nurodyta: „Spaudinių lietuvių kalba turi būti gryna ir taisyklinga“; 
„Kalbos grynumą ir taisyklingumą prižiūri Švietimo ministerija“ (VŽ 1935 510 2). 
Dar ten pat rašoma, kad švietimo ministras, pastebėjęs, jog spaudinio kalba netai
syklinga, praneša apie tai vidaus reikalų ministrui. 15ame straipsnyje teigiama, 
kad, gavęs tokį pranešimą, vidaus reikalų ministras turi téisę: 
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„1) įspėti spaudinio leidėją ar redaktorių,
2) sustabdyti ligi 3 mėnesių leidimą laikraščio, kurio kalba ir po įspėjimo tebė

ra darkyta, arba ir visiškai jį uždaryti,
3) konfiskuoti spaudinį, kurio kalba yra itin darkyta“ (ten pat).
Taigi įstatymo nuostatos dėl kalbos taisyklingumo gana griežtos. Mūsų die

nų spaudos kalbos priežiūra palyginti labai švelni; tiesa, numatytos tam tikros 
nuobaudos, bet šiandien apie leidinio sustabdymą arba konfiskavimą nėra nė 
užuominos. 

Kaip minėta, kalbos politiką valstybė vykdė per įvairias institucijas. Viena iš 
tokių, daug nudirbusių lietuvių kalbos labui, buvo Krašto apsaugos ministerija. 
Kaip rašoma kolektyvinėje monografijoje apie valstybinę kalbą Lietuvos kariuo
menėje (Ažubalis 2010), lietuviškais karybos terminais susirūpinta dar 1917 m. Ru
sijoje lietuviškuose kariniuose daliniuose. Tais metais sudaryta pirmoji lietuviškų 
karybos terminų komisija, vadovaujama Jono Martyno Laurinaičio. Tos srities 
terminais jau Lietuvoje, Vilniuje, rūpinosi Krašto apsaugos ministerijos Literatū
ros skyrius, buvo išleistas pirmas karybos terminų žodynėlis. 

Įdomu, kad viename iš ankstyvųjų valdžios nurodymų pačiu aukščiausiu lygiu 
(prezidento įsakymu) buvo nustatyti karių ir karininkų laipsniai ir jų pavadini
mai (VŽ 1919 13 4–5). 1921 m. Kaune sudaryta ministerijos Centralė terminologi
jos komisija, kuri savo darbus turėjo derinti su Švietimo ministerijos Termino
logijos komisija. Visa karybos terminų tvarkybos eiga plačiai aprašyta minėtos 
monografijos skyriuje „Karybos lietuviškosios terminijos kūrimas“ (p. 7–28). Ten 
pateikta nemãža duomenų ir apie valstybinės kalbos vartojimą kariuomenėje, jos 
mokymąsi (p. 28–33). Iš to matyti patriotinės nuotaikos kariuomenėje, einančios 
iš pačių karių tautinio nusiteikimo ir vadovybės pastangų ar nurodymų. Rašoma 
ir apie karininkams bei kariuomenės valdininkams nuo 1925 m. rengtus lietu
vių kalbos kursus (kartu su Lietuvos istorijos ir geografijos kursais), pradžioje 
elementaraus lygio, vėliau pagal gimnazijos kursą. Kursų įskaitos, sietos su ka
rininkų atestavimu, daug prisidėjo prie bendrinės kalbos įsitvirtinimo Lietuvos 
kariuomenėje. 

Panašiai kaip mūsų laikais buvo suformuluotas Teismų ir jų darbo sutvarkymo 
įstatymas (Lietuva, 1921 01 07). Jo 16ame straipsnyje teigiama, kad teismai vykdo
mi valstybine lietuvių kalba, ja rašomi protokolai ir sprendimai. Teisėjai privalo 
mokėti susikalbėti ir kitomis kalbomis (lenkų, gudų), jei bylõs dalyviai nemoka 
valstybinės kalbos.
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1920 m. sausio 6 d. vyriausybė išleido Įsakymą dėl vardų, pavardžių ir pra
vardžių, taip pat dėl vietų vardų rašymo (VŽ 1920 19 5). Tai direktyvinis valdžios 
dokumeñtas, lėmęs beveik dviejų dešimtmečių vietovardžių ir asmenvardžių 
tvarkymo ir vartojimo taisykles. Svarbiausia jo formuluotė tokia: „Dokumentuo
se ir oficialiniuose raštuose (lietuvių kalba rašomuose) žmonių vardai, pavardės 
ir pravardės, taip pat ir vietų (kaimų, sodžių, miestų ir miestelių) vardai turi būti 
rašomi nelaužant lietuvių kalbos dėsnių, būtent taip, kaip jie yra lietuvių kalboje 
tariami, ir lietuvių kalbos fonetikos dėsniais einant.“ 

Taip pat nurodoma, kad nelietuvių vardai ir pavardės rašomos nekeičiant šak
nies, tik pridedant lietuviškas galūnes. Vietoms, kurios svetimiesiems valdant bu
vo vadinamos pàkeistu ar iškraipytu vardu, turi būti grąžinti žmonių vartojami 
pavadinimai.

Vietų vardais rūpinosi kelios institucijos. Antai Geležinkelių valdyba tvarkė 
geležinkelio stočių pavadinimų tvirtinimo ir keitimo reikalus (VŽ 1920 32 8). Vie
tovardžių tvarkybos reikalais rūpinosi ir Žemės reformos valdyba: skaidydama 
dvarų žemę ji teikdavo naujus arba pàkeistus kaimų pavadinimus, o jų sąrašus 
nuo 1926 m. skelbė „Vyriausybės žiniose“ (čia pasitaikydavo ir klaidingų vieto
vardžių). 1923  m. pabaigoje specialiai suburta Švietimo, Žemės ūkio ir Krašto 
apsaugos ministerijų komisija apsvarstė Povilo Matulionio sudaryto žemėlapio 
vietovardžius ir juos suderino su vietos žmonių vartosena (Ažubalis 2010: 42). Ta
čiau įvairiuose šaltiniuose vietovardžių klaidų ir netikslumų buvo daug ir jų nor
minimas buvo vienas iš svarbių kalbos praktikos uždavinių. 

Iš vėlesnių valstybės žingsnių galima paminėti dar kelis įstatymus. Prekių 
ženk lams saugoti įstatymo vykdymo instrukcijoje rašoma, kad Lietuvos prekių 
ženkluose ir etiketėse greta įrašų lietuvių kalba leidžiama rašyti ir kitomis kalbo
mis, bet šiuo atveju įrašai neturi būti ryškesni kaip lietuviškieji (VŽ 1926 228 1–2).

Draugijų įstatyme nurodyta: „Draugijos vadovybės nariai Lietuvos piliečiai 
turi mokėti raštu ir žodžiu lietuvių kalbą“ (VŽ  1936  522  1–2). Čia dar pridurta: 
„Kalbos mokėjimas gali būti patikrintas.“ Vėliau priimtame Pilietybės įstatyme 
pažymėta, kad Lietuvos piliečiu gali tapti tik tie asmenys, kurie „žodžiu ir raštu 
moka lietuvių kalbą“ (VŽ 1939 656 460). 

Atskiras klausimas  – lietuvių kalbos įtvirtinimas atgautoje sostinėje ir Vil
niaus krašte, apskritai Vilniaus lituanizavimas. Tarp daugelio valdžios veiksmų 
galima paminėti Vilniaus burmistro Konstantino Stašio 1939 m. gruodžio 28 d. 
pasirašytą įsakymą dėl iškabų įrengimo tvarkos ir skelbimų. Jame nurodyta, kad 
restoranuose, valgyklose, viešbučiuose, įmonėse ar parduotuvėse patalpų viduje 
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užrašai turi būti tik lietuvių kalba. Iškabose, reklamose, skelbimuose užrašai turi 
būti rašomi taisyklinga lietuvių kalba. Netinkamos ar su netaisyklingais užrašais 
iškabos turi būti nuimtos (VŽ 1940 694 107).

Apibendrinant reikia pasakyti, kad tarpukario metais valstybiniu mastu Lie
tuvoje nebuvo sukurta institucijos, kuri būtų rūpinusis valstybės lituanizavimo 
reikalais, neparengta jokio specialaus kalbos politikos dokumeñto. Įvairiose kal
bos vartojimo srityse remtasi daliniais įstatymais, vadovybės leidžiamais įsaky
mais ir kitais téisės aktais, o praktinėje vartosenoje – atskirų kalbininkų teiki
niais ir patarimais. Atrodytų, kad dėl to tie procèsai galėjo vykti chaotiškai, bet 
iš tiesų darbai sparčiai judėjo į priekį, nors ne visose srityse vienodai sėkmin
gai. Tarpukario metais į kalbos priežiūrą ir tvarkybą tikėtasi žengti ir institu
ciškai, burtis į tam tikras kalbos organizacijas, bet gerų rezultatų pradėjo duoti 
tik 1935 m. įkurta Lietuvių kalbos draugija. O tikra valstybine bendrinės kalbos 
norminamąja institucija turėjo tapti dešimtmečio pabaigoje įsteigtas Lituanisti
kos institutas.
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