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Aldonas Pupkis

Lietuvių kalba valstybėje.  
Iš tarpukario patirties

Praeitame „Gimtosios kalbos“ numeryje rašyta, kaip Vasario 16-osios Lietuvoje 
buvo kuriama teisinė lietuvių kalbos konstitucinės nuostatos įgyvendinimo bazė. 
Tada nebuvo įsteigta jokios valstybinės institucijos, kuri visuotinai rūpintųsi ša-
lies lituanizavimo reikalais ir valstybinės kalbos politikos įgyvendinimu. Visa tai 
pavesta ministerijoms ir kitoms institucijoms. Nepaisant procèsų skaidos, darbai 
vyko gana kryptingai, – sėkmingai kloti pamatai vientisam valstybiniam dariniui, 
kuris formuotų valstybinės kalbos politiką, centralizuotai rūpintųsi bendrinės 
kalbos norminimu ir ugdymu. 

Lietuvių kalbos į(si)tvirtinimas

Reikia priminti, kad iki atkuriant Lietuvos nepriklausomybę lietuvių kalba plačiau 
buvo vartojama tik buityje, o viešumoje vyravo rusų ir iš dalies lenkų kalbos. Nuo 
amžiaus pradžios, ypač panaikinus spaudos lotyniškais rašmenimis draudimą, lie-
tuvių kalbą pradėta diegti į švietimo sistemą, bažnytinį gyvenimą ir kitas sritis. 
Bet, sukūrus valstybę tautiniu pagrindu, reikėjo tautiškumą ir jo išraišką – lietuvių 
kalbą – įtvirtinti visose srityse, iš kurių ji buvo išstumta ilgų okupacijų metais. 

Lietuvių kalbos valstybinio statuso įtvirtinimas Lietuvos konstitucijose buvo 
tvirtas garantas šiai kalbai plisti visose valstybės gyvenimo srityse, taip pat ir vie-
šojoje erdvėje. Nuo pat pirmųjų lietuviškos valdžios darbo dienų lietuvių kalbai, 
ypač jos vartojimui, skirta daug dėmesio. Dėmesys dar sustiprėjo po 1926  m. 
perversmo, po kurio imta ryškiai orientuotis į tautinę visuomenę (1928 m. kons-
titucijoje ypač pabrėžtas tautinis valstybės pobūdis), remtis etniškumu, liaudies 
kūryba (plg. Mačiulis 2005: 134). Tautinės ideologijos skelbtas kultūros lietuvišku-
mas, kuris būtų tautinės valstybės egzistencinis garantas, kelta lietuvių tautos ir 
kalbos viršenybė. Lietuvoje gyvenančios tautinės mažumos ir bendrijos nebuvo 
diskriminuojamos, nutautinamos ar prievarta stumiamos iš valstybės gyvenimo. 
Buvo rastas pagrindinės tautos ir mažumų sutarimas, krašto lietuvinimas vyko 
nuosekliai, bet korektiškai (bent valstybiniu lygmeniu). Lituanizavimo1 procèsas 
turėjo apimti visą visuomenę bei viešąją erdvę ir buvo orientuotas daugiausia į 

1 Dėl šio ir kitų su juo sinonimiškų terminų žr. Balkus 2017: 34.
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miestų lietuvinimą. Be valstybinio švietimo sistemos, bažnyčios (žr. Balkus 2014), 
lietuvių kalba įvesta ir į kariuomenę, valstybės įstaigas kaip vienintelė raštve-
dybos kalba, į teismų sistemą, viešąsias erdves (iškabas, kitą viešą informaciją, 
reklamą), sukurta kino filmų cenzūra, kur reikalauta tik lietuviškų titrų, ir kt. 
(Mačiulis 2005: 275). 

Nepriklausomybės pradžioje dėl Lenkijos įvykdytos agresijos prieš valstybės 
sostinę Vilnių ir pietryčių Lietuvą lietuvių kultūros centru pamažu tapo carinės 
Rusijos provincijos miestas Kaunas. Kaip ir kiti Lietuvos miestai, Kaunas buvo 
gyvenamas beveik vienų kitataučių. Antai pagal 1897 m. gyventojų surašymą lie-
tuvių mieste būta tik 6,6 proc. Laikinąja sostine tapusiame Kaune lietuvių 1924 m. 
jau buvo 58,9 proc. Kaunas „nebuvo pakankamai ir lietuviškas. Laisvės alėja vi-
sada buvo sklidina žydų, […]. Šančiuose vyravo vokiečiai, Žaliakalnyje lenkai 
ar sulenkėję lietuviai. Beveik visa miesto centro nuosavybė buvo svetimtaučių 
rankose“ (Keliuotis 2003: 204; plačiau žr. Balkus 2017). Amerikos litvakas Abrahamas 
Sachsas (Sachs), 1930 m. apsilankęs Lietuvoje, rašė: „Kaune gali išgirsti žmones 
šnekant mažiausiai 6 kalbomis: lietuvių, vokiečių, rusų, žydų, hebrajų, latvių. Yra 
ir šnekančių lenkiškai, bet kadangi lenkai užėmę jų sostinę Vilnių, lenkų kalba 
nepopuliari“ (Šiaurės Atėnai, 2018 02 16).

Ženklą lietuvinti šalį netiesiogiai davė pati valdžia. Štai visuomenės ir politikos 
dienraštis „Lietuva“, oficialus Lietuvos Respublikos Vyriausybės laikraštis, vos tik 

Kaunas. Dab. Laisvės alėja XX a. pr. Kauno miesto muziejaus fondai
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pradėtas leisti 1919 m. sausio 11 d., po kelių savaičių įdėjo nepasirašytą raginimą 
tautiečiams „nusivalyti svetimus pelėsius“: reikalauti lietuviškų iškabų ir lietuviš-
kų bendravimo formų.

Ir kitur laikraščiuose taip pat keltas reikalas pakeisti kitomis kalbomis įtaisytas 
iškabas, pašalinti nelietuviškus gatvių vardus ir pan. Lietuvių kalba iškabose Kau-
ne ėmė „rūpintis“ studentai: pasiskirstę grupelėmis po penkis jie per vieną naktį 
gerokai aptvarkė Kauno skelbimuose vartojamas kalbas.

Lietuvinimas vyko ir buitiniu lygmeniu. Iš spaudos žinoma apie tikinčiųjų ko-
vą dėl lietuviškų pamaldų bažnyčiose, apie moksleivių ir studentų susistumdymus 
dėl kalbos su lenkais ir žydais. Apie įvairiakalbių iškabų keitimą lietuviškomis 
rašyta ir periferijos spaudoje bei kituose šaltiniuose. 

Lietuvinimo procèsą Kaune ir kituose didesniuose miestuose spartino pati 
visuomenė. Ji reikalavo ne tik viešosios erdvės lietuviškumo, bet ir įvairių raštų, 
knygų, užrašų kalbos taisyklingumo. Antai 1918–1930 m. periodinėje spaudoje 
paskelbta keliolika dešimčių straipsnių apie kalbos darkymą Kauno transpòrto 
užrašuose, valstybės įstaigose, mokyklose, vadovėliuose, įvairiuose leidiniuose, 
teismuose, kino teatruose, paštuose ir kt. „Neapsikentus su kalbos problemomis 
Valstybės teatre, 1928 m. nutarta „kalbos taisyklingumo siekti teatro konsultantu 
pasikvietus kalbininką“ (Mačiulis 2005: 74–75). Kauno spaudoje rašyta ir apie pras-
tus kalbos reikalus, daugiausia netaisyklingą kalbą BOržuose, KlaQpėdoje, Kre tin-

Dienraštis „Lietuva“, nr. 19, 1919 m. vasario 1 d. www.epaveldas.lt
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go jè, Panevėžyje, Plùngėje, PrPekulėje, Šiauliuosè, Šilùtėje, Ukmergėjè ir  kitur. 
Kariuomenė pageidavo raštvedybos vadovėlio (Kardas, 1926 18 289–290), toks lei-
dinys būtų pravertęs ir kitiems. Deja, neatsirado ne tik tokio darbo užsakovų, bet 
ir autorių.

Valdžios institucijos stengėsi remtis paskelbtais téisės aktais ir stiprinti lietuvių 
kalbos vartojimą. Ne be jų pastangų bendrinės kalbos taisyklingumu ėmė daugiau 
rūpintis periodinės spaudos leidiniai, ypač didieji laikraščiai ir žurnalai (teigiamą 
poveikį daugiausia darė kalbininkų, ypač Jablonskio, kritiniai straipsniai, viešoji 
nuomonė). Per karininkų atestavimą būdavo atsižvelgiama į kalbos mokėjimą. 
Reikalauta, kad restoranų ir viešbučių tarnautojai, cirko ir teatro artistai mokėtų 
ir vartotų valstybinę kalbą (Jancevičius 2016). 

Įdomų įrašą feisbuke pernai paskelbė Daiva Vaišnienė. Rygos konferencijoje 
apie kalbos politiką Latvijos susisiekimo ministras priminęs: 1924 m. Daũgpilyje 
geležinkelio darbininkai buvę priversti į darbą neštis latvių kalbos vadovėlius, kad 
per pertraukas galėtų mokytis latviškai. O Lietuvoje jau esą nelikę geležinkelio 
tarnautojų, kurie nemokėtų valstybinės kalbos ar nebūtų Lietuvos piliečiai. Ne-
mokantieji net prašąsi į darbą Latvijoje.

Nėra visai tiesa, kad 1924 m. visi geležinkelio tarnautojai Lietuvoje būtų mo-
kėję lietuviškai. Antai viename Suvalkijos laikraštyje 1927 m. skaitome, kad Kazlc 
Rūdõs geležinkelio tarnautojų iniciatyva surengtO lietuvių kalbos kursai ir juo-
se geležinkelininkus mokantys vietos pradinės mokyklos mokytojai. Mat dabar 
griežtai pareikalauta iš tarnautojų, ypač geležinkelininkų, išlaikyti lietuvių kalbos 
egzaminą (Šešupės bangos, 1927 11 06). Taigi mokyta ne vPenus metus, turbūt ne vie-
noje vietoje ir įvairiu laiku.

Kokybinę dviejų nepriklausomos Lietuvos gyvenimo dešimtmečių ribą, be mi-
nėtų dalykų, žymi ir 1930  m. įkurtõs Lietuvos verslininkų sąjungos darbai. Jos 
tikslas buvo šalies verslą ir ūkinį gyvenimą iš kitataučių perimti į savo rankas ir 
tose srityse pereiti prie lietuvių kalbos vartojimo. Per savo spaudą ir prekybos 
mokyklas ji platino šūkius perimti prekybos, pramonės ir amatų organizavimą 
ir sukurti ekonomiškai stiprų lietuvių miestelėnų sluoksnį. Spaudoje teigta, kad 
ekonomikos lietuviškumas yra Lietuvos nepriklausomybės pamatas, taigi kartu su 
pastangomis kelti Lietuvos ūkinį pajėgumą sąjunga stengėsi lietuvinti ir kultūrinti 
visą šalį. Laikraščiuose ne kartą raginta rūpintis lietuvių kalba ir jos vartojimu, 
„siūlyta surengti akciją, kad viešose vietose (įstaigose, gatvėse, kavinėse, krautuvė-
se, traukiniuose ir kitur) būtų kalbama tik lietuviškai: „Gana jau to kuklumo, kad 
dėl vieno kito kitataučio, per tiek metų nepasistengusio pramokti lietuviškai, mes 
kalbam jų ar net kita (pvz., su žydais – rusų) kalba“ (Lukoševičius 2009). 
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Filosofiniai kalbos tvarkybos pagrindai

Bendri šūkiai lietuvinti kraštą, plėsti lietuvių kalbos vartojimą visuomenėje ir 
viešose vietose, didinti bendrinės kalbos taisyklingumą 4-ame dešimtmetyje vis 
labiau rasdavo atgarsį įvairiuose žmonių sluoksniuose. Kalbos dalykai integruoti 
ne tik į verslininkų užmojį lietuvinti šalį, bet ir į bendrąjį kultūros plėtros dis-
kùrsą, kurio sklaida darėsi vis pastebimesnė. Plačiai paplito filosòfo Stasio Šal-
kauskio Rytų ir Vakarų kultūrų sintezės teorija. Paėmęs pagrindu geopolitinę 
Lietuvos padėtį, remdamasis pasyvumo (būdingo Rytams) ir aktyvumo (Vaka-
rams), instinkto ir fantazijos, intuicijos ir proto, sąstingio ir pažangos bei kito-
mis kategorijomis (iš esmės slaviškų ir germaniškų pradų skirtybėmis), filosò fas 
skatino lietuvių kultūrą orientuoti į dviejų krypčių kultūrų sintezę, neprarandant 
tradicinio savitumo. Kultūros sintetiškumą Šalkauskis siejo net su valstybės poli-
tinės egzistencijos sąlyga (Sverdiolas 1983: 158). 

Į Šalkauskio idėjas kritiškai žvelgė kiti filosòfai, bet nė vienas nuo tos teorijos 
griežčiau neatsiribojo, o ją tik detalizavo arba savotiškai modifikavo. Pavyzdžiui, 
Antanas Maceina, ieškodamas lietuvių kultūros šaknų, iškėlė dviejų pradų – mat-
riarchalinio ir nomadinio – santykius. Kai nusveriantis vienas kuris pradas, prasi-
dedantis tam tikras sąmyšis tiek kultūroje, tiek kitose gyvenimo srityse. 

Tiesiogiai nekritikuodamas Šalkauskio, „Naujosios romuvos“ žurnalo kūrėjas 
ir redaktorius Juozas Keliuotis šaukė į kovą už kultūrinę ir kūrybinę lietuvių tautos 
nepriklausomybę. Jis griežtai atmetė perdėtą kitataučių vaidmens kuriant tautinę 
kultūrą iškėlimą, rašė apie vis dar išsikerojusią didelę svetimųjų įtaką. „Štai jeigu 
nebus sustabdyta rusicizmo, polonizmo ir germanizmo ekspansija į Lietuvą, tai 
lietuviškoji kultūra negalės suklestėti, laimėti sau savarankiškumą ir originalumą 
[…]. Jei Lietuvos tautinė ir valstybinė sąmonė bus silpna, tai ji nepajėgs atsispirti 
prieš nuolat kylančius laisvės ir nepriklausomybės pavojus“ (Keliuotis 2003: 252). 
Tad reikią daugiau pasitikėti savimi, labiau susitelkti tarpusavyje. Kaip tik šiame 
žurnale 1936  m. buvo paskelbta šešiolikos  kultūrininkų deklaracija „Į organiš-
kosios valstybės kūrybą“. Joje nuo kultūros žengtas žingsnis į politinio gyveni-
mo reikalus. „[M]ūsų valstybės forma, jos lytys turi būti lietuviškos. […] Mūsų 
valstybės įstatymai turi būti neprimesti iš svetimų, bet nuosekliai išaugę iš savų.“ 
(Naujoji romuva, 1936 8 173). Tautinė valstybė laikyta moderniosios lietuvių kultū-
ros projektu, pačios valstybės kelias – tarpinis tarp demokratijos ir totalitarizmo, 
valdomų korporatyvizmo principų ir krikščioniškosios dvasios. 

Tautiškumo idėjas kultūroje suabsoliutino tautininkų ideològas Vytautas 
Alantas ir jas iškėlė iki valstybės egzistencijos lygmens. Jis kritikavo Šalkauskį 
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dėl kultūrų sintezės, nepritarė kai kuriems „Naujosios romuvos“ teiginiams. 
Jo nuomone, „tauta ir tautiškumas yra aukščiausia vertybė, […] tėvynės meilė 
yra kultas, kurį kiekvienas lietuvis turi išpažinti be jokių „bet“ (cit. iš Sverdiolas 
1983: 168). Alantas atmetė bet kokią nacionalių ir universalių pradų sandraugą 
ir teigė, kad „tautinės kultūros kūrime tautiškumas arba lietuviškumas yra visko 
pradžia ir galas ir kad kelias į tautinę kultūrą eina ne per Rytus ir Vakarus […], 
bet per Lietuvą ir lietuvį“. Lietuvos tikrovei jis siūlė šūkį: „Lietuviška asmeny-
bė, lietuviška valia, lietuviškos pastangos tik lietuviškai tautinei kultūrai kurti!“ 
(cit. iš Mačiulis 2005: 251).

Šitoks tautiškumo iškėlimas formavo prielaidas išskirti kitataučius Lietuvos 
gyventojus iš bendro kultūros kūrimo procèso, skatino skeptiškai vertinti kitų 
tautų kultūrinius laimėjimus ir izoliuotis bendrojoje Europos kultūros erdvėje. 
Vis dėlto tie teiginiai, tas absoliutinimas teliko vien retorika, nedarančia apčiuo-
piamo poveikio bendrajai kultūros raidai.

Ketvirto dešimtmečio kalbos tvarkybos žingsniai

Beñdros lietuviškumo (lietuvinimo) nuostatos, svetimųjų įtakos ieškojimas visur, 
kur buvo galima nujausti jos esant, negalėjo nedaryti įtakos įvairioms kultūros 
sritims, tarp jų ir kalbos kultūrai. Priešprieša sãva–svẽtima tapo ir beveik viso kal-
bos norminamojo ir kalbos priežiūros darbo ašimi. Tiesą sakant, ta priešprieša, 
arba dichotomija, dar kitaip – skirtis, lietuvių rašomosios kalbos istorijoje buvo 
gyva ir aktuali nuo pat raštijos pradžios. Ji ypač sustiprėjo tautinio atgimimo me-
tais, daugiausia „Aušros“ laikraštyje. Vėliau į patį kalbos lietuvinimo arba švari-
nimo procèsą Jonas Jablonskis įvedė mokslinį dėmenį, o Kazimieras Būga jį dar 
labiau sustiprino žodyno ir gramatikos reiškinių kilmės studijomis. Šios kalbos 
grynumo idėjos buvo aiškiai matomos nuo pat nepriklausomos valstybės gyva-
vimo pradžios ir kartais įgaudavo net ryškų purizmo atspalvį. Vis dėlto žymiųjų 
kalbininkų Jablonskio, Balčikonio ir kitų pastangomis purizmas netapo valsty-
binės kalbos politikos pagrindu. Santūrus jo pobūdis išliko ir 4-o dešimt mečio 
kalbos ugdytojų ir puoselėtojų veikloje ir darbuose. 

To dešimtmečio spaudoje, bent jo pradžioje, ne mažiau negu 3-ią dešimtmetį, 
daug rašyta apie lietuvių kalbos vartojimą įvairiose srityse. Kelta būtinybė skleis-
ti lietuvių kalbos vartojimą verslo pasaulyje, viešuosiuose užrašuose, reklamoje 
ir kitur, kalbėta ir apie reikalą taikyti prievartos priemones arba jos ir taikytos. 
1934 m. Valstybės teatro direktorius savo įsakymu nustatė lietuvių kalbos ir kitų 
kalbų vartojimo tvarką ir pabrėžė, kad teatre vartotina tik lietuvių kalba. Direk-
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torius pareikalavo, kad iki 1935 m. visi teatro tarnautojai išmoktų lietuviškai, o 
neišmokusius pagrasino atleisti iš darbo. 1937 m. pagal Spaudos įstatymą buvo 
konfiskuotas itin darkyta kalba išleistas leidinys „Akademinis vyriškų drabužių 
sukirpimo kursas“ (Mačiulis 2005: 75, 273). 

Vis dėlto šį, 4-ąjį, dešimtmetį jau persveria straipsniai apie kalbos taisyklin-
gumą. Bene dažniausiai peikiamos svetimybės, mat kalbos grynumas tebebuvo 
laikomas didele vertybe. Galime atkreipti dėmesį į šmaikščiai parašytą Vaižganto 
(1932) straipsnelį „Šalin svetimus žodžius!“ Prisiminęs kalbos reikalus „Tėvynės 
sargo“ leidimo metais, autorius rašo apie Kazimiero Jauniaus nuostatą braukti iš 
teksto svetimos kilmės žodžius ir skatina taip daryti savo amžininkus. Tik ką pra-
dėto leisti bendrinės kalbos laikraščio „Gimtoji kalba“ redakcija 1933 m. vasarą 
surengė Kalbos švaros savaitę ir laikinojoje sostinėje sùrinktus netaisyklinga kalba 
parašytus viešuosius užrašus paskelbė savo leidinyje (GK 1933 8–9 98–100)2. Plačiai 
ir argumentuotai į svetimybių vartojimą pažvelgė Antanas Salys (1937) straipsnyje 
„Kalba ir visuomenė“. Remdamasis kalbos tautiškumo dėmeniu jis kritikavo in-
teligentus dėl vartojamų buitinių svetimybių, peikė raštinės tarnautojus dėl toje 
srityje vešinčių barbarizmų ir kt. 

Rašyta ir apie kitų sričių kalbos kultūros reikalus. Straipsniuose nagrinėtos 
verslininkų, paštininkų, teismų kalbos negerovės, daug rašyta apie kariuomenės 
kalbą, teatro, kino skelbimų ir iškabų, vertimų ir kitų sričių kalbos bėdas. Antanas 
Salys (1938) gana emocingai kreipėsi į „Lietuvos aido“ skaitytojus: „Gana mums 
Jevropos“. Jis ragino galų gale atsisakyti to žodžio rusiškos tarties Lietuvos radijo 
laidose ir mokykloje. 

Išskirtinis dalykas to meto spaudoje buvo ištisą kalbos mokyklą atstojantys 
kalbos skyreliai. 1931–1932 m. „Vairo“ žurnale buvo spausdinamas Prano Meš-
kausko straipsnių ciklas „Laikraštinės kalbos dalykai“, 1932  m. „Skautų aide“ 
skelbta „Skautų kalbos kertelė“. 1933–1940 m. „Panevėžio balse“ ėjo „Kalbos ker-
telė“, prirašoma įvairių autorių, o beveik visus 1938 m. „Lietuvos aidas“ skelbė 
savaitinę Antano Salio „Kalbos skiltelę“. 

Nesant vienos valstybinės institucijos, kuri reguliuotų valstybės kalbos poli-
tiką, nuo pat Nepriklausomybės pradžios kūrėsi visuomeninės kalbos priežiūros 
organizacijos. 1922 m. prie Šaulių sąjungos susikūrė Sąjunga lietuvių kalbai ginti. 
Jos tikslas buvo siekti, kad visur galėtume lietuviškai susikalbėti ir susirašyti, kad 

2 „Gimtosios kalbos“ leidinio Kalbos švaros savaitė tapo pavyzdžiu surengti Vilniaus m. viešųjų užrašų kalbos tai-
syklingumo peržiūrą 1948 m., taip pat organizuoti Vilniaus m. Lietuvių kalbos sekcijos reidus po viešąsias įstaigas 
1990–1991 m., o 2006 m. surengti Kalbos švaros dienas.
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būtų sudrausti tie, kurie „sąmoningai nori plėsti Lietuvoj Trockio-Lenino kalbą“ 
(Kas ta „Lietuvių kalbai ginti sąjunga?“, 1922). Tačiau organizacija, nieko apčiuopiamo 
nepadariusi, gana greitai sunyko ir išnyko iš visuomenės akiračio. 

Kiek veiklesnė buvo 1925 m. įsisteigusi Kalbos draugija. Keliuose susirinki-
muose ji svarstė rašybos tvarkymo klausimus, atskirų žodžių vartojimo normas ir 
kitką. Bet ir ji nepaliko ryškesnių ženklų lietuvių kalbos istorijoje. Gilų pėdsaką 
įspaudė tik 1935 m. įsisteigusi Lietuvių kalbos draugija. Ši organizacija visą dėme-
sį sutelkė į bendrinės kalbos norminimą ir ugdymą, o kalbos vartojimo reikalai ją 
mažiau domino. Draugija sukūrė modernią, į Prahos lingvistinės mokyklos mo-
kymą atremtą lietuvių bendrinės kalbos norminimo teoriją, nubrėžė bendrinės 
kalbos ugdymo gaires ir to darbo priemones. Galima teigti, kad Lietuvių kalbos 
draugija savo veiklos programa ir pasiektais rezultatais lietuvių bendrinės kalbos 
ugdymo praktiką priartino prie kitų Europos tautų kalbų tvarkybos patirties ir 
nutiesė kelius tuolaikinėmis priemonėmis modernizuoti bendrinę lietuvių kalbą. 

Taigi ir 4-ą dešimtmetį lietuvių kalba aktyviai diegta į vartoseną, daug dar-
buotasi stengiantis bendrinę kalbą daryti taisyklingesnę. Bet, kaip minėta, tada 
dar nebuvo sukùrta valstybinės kalbos politiką formuojančios institucijos, nepa-
rengta jokio specialaus kalbos politikos dokumeñto, nesudaryta kalbos ugdymo 
programos, kurioje būtų numatyti konkretūs bendrinės kalbos taisyklingumo 
reikalavimai, jo įgyvendinimo ir kontrolės būdai. Tókia institucija turėjo tapti 
1939 m. kovo 1 d. įsteigtas Lituanistikos institutas, pavadintas Antano Smetonos 
vardu. Netrukus jo Lietuvių kalbos skyriuje buvo sudarytas Bendrinės kalbos ir 
terminologijos poskyris (sekcija), kuriam vadovavo Petras Jonikas. Planuose bu-
vo numatyta rūpintis ne tik lietuvių terminijos plėtra, bet ir „Gimtosios kalbos“ 
žurnalo leidimu, rašybos vadovo rengimu3 ir kitais bendrinės kalbos reikalais. 
Tikėtina, kad vėliau poskyris būtų tapęs viso bendrinės kalbos norminimo ir ug-
dymo cent ru, tikra valstybine institucija, formuojančia ir vykdančia valstybinės 
lietuvių kalbos politiką.

Apibendrinant galima pasakyti, kad XX a. 4-o dešimtmečio pabaigoje Lietuvoje 
buvo sukurtos visos sąlygos šaliai žengti visapusiškos modernizacijos keliu, plėtoti 
ūkį ir pramonę, ugdyti nacionalinę kultūrą ir bendrinę kalbą. Kartu su ūkio kili-
mu, kurį lėmė įvykdyta žemės reforma, finansų sistemos sutvarkymas, savų versli-
ninkų sluoksnio susidarymas ir jo darbai, pakilo bendroji krašto kultūra. Iš esmės 
sulietuvėjo šalies miestai, kOtos kalbos pamažu traukėsi iš valstybinei kalbai pri-

3 Tokį vadovą karo metais sudarė Alfonsas Kalnius, jį redagavo Antanas Salys. Pertvarkytas ir perredaguotas darbas 
išėjo 1948 m. Kaune kaip „Lietuvių kalbos rašybos žodynas“ (plačiau: Pupkis 2010: 250–252).
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klausančių sričių, pati bendrinė kalba darėsi vis taisyklingesnė ir funk ciš kai įvai-
resnė. Kaip yra pažymėjęs istorikas Mindaugas Balkus (2017: 27), 1940 m. Kaune 
jau dominavo lietuviškoji kultūra. Tais 1940 m. „mums iš savo kaimynų jau nieko 
nereikėjo skolintis. Jau buvom pajėgūs laisvai ir savarankiškai kurti individualią ir 
savo originalią lietuviškąją kultūrą ir civilizaciją“ (Keliuotis 2003: 193).
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