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Gegužės 4 d. amžinybėn iškeliavo kalbininkas Pranas 
Kniūkšta, visą savo gyvenimą paskyręs lietuviškam žo-
džiui. Kaip tikras žemaitis, buvo atkaklus ir tvirtas to 
žodžio gynėjas, gal greičiau globėjas, tyrė lietuvių kal-
bą, aiškinosi žodžių réikšmes ir ryšius, o paskui ir ki-
tiems patarė, kaip, kada ir kókius žodžius tinka vartoti.

Pranas Kniūkšta gimė 1933 m. rugsėjo 24 d. Barz-
džių̃ kaime, Salantų̃ valsčiuje, Kretingõs apskrityje, 
gausioje valstiečių šeimoje. Mokėsi Klausgalvų̃ pra-
džios mokykloje, nuo 1946 m. – Salantų̃ vidurinėje 
mokykloje ir ją baigė 1954 m. Gražiais žodžiais buvęs 
mokinys minėdavo tuometinį mokyklos direktorių, 
lietuvių kalbos mokytoją Joną Daščiorą, kuris gerai 
perteikė gramatikos supratimo pagrindus.

Lietuvių kalbą ir literatūrą studijavo Vilniaus universitete 1954–1959 metais. Stu-
dijos darbščiam žemaičiui sekėsi puikiai, daugumą egzaminų išlaikė labai gerai, uni-
versitetą baigė su pagyrimu. Studijų metais išryškėjo ir Kniūkštos polinkis į mokslinę 
veiklą: jis nuodugniai domėjosi lietuvių kalbos mokslo klausimais, buvo veiklus lie-
tuvių kalbos būrelio narys, ir jau buvo numatyta, kad perspektyvus jaunuolis tinka 
moksliniam darbui Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Bet, deja, charakteristikoje 
buvo įrašyta, kad yra „ne visiškai politiškai subrendęs“, todėl svajones apie mokslinę 
karjerą teko atidėti. Tačiau šio nemalonaus fakto kalbininko biografijoje nereikėtų 
vertinti vien neigiamai. Taip Kniūkšta turėjo galimybę atsiskleisti kaip puikus moky-
tojas ir švietimo organizatorius, o kartu ir artimai susipažinti su įvairiatautės aplinkos 
kalbos problemomis, tai jam labai pravertė vėlesniuose darbuose. 

Taigi profesinę veiklą Kniūkštai teko pradėti kaip mokytojui Dievẽniškių vidu-
rinėje mokykloje (Šal̃čininkų r.), jau po metų jis buvo mokymo dalies vedėjas, po 
kelerių – ir direktorius, o dar vėliau – Ei̇̃šiškių švietimo skyriaus metodinio kabinèto 
vedėjas.

Nors pedagoginis ir švietimo organizãcinis darbas Kniūkštai sekėsi puikiai, tačiau 
mokslinis darbas Vilniuje irgi viliojo. Todėl 1967 m. įsidarbino Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto Dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos sektoriuje ir tais pačiais 
metais įstojo į aspirantūrą. 1971 m. apgynė filologijos mokslų kandidato (dabar – dak-
taro) disertaciją „Būdvardžiai su priesaga -inis ir jų gramatiniai sinonimai“, o 1976 m. 
jos pagrindu išleido monografiją „Priesagos -inis būdvardžiai. Daryba, reikšmės, gra-
matiniai sinonimai“. Šioje darbovietėje (nuo 1990 m. – Lietuvių kalbos institutas) 

Kalbininko Prano Kniūkštos gyvenimas tarp kalbos ir politikos – visuomenei



18    |    2020 gegužė

išdirbo 35 metus kaip etatinis darbuotojas, o vėliau 
dar dešimtmetį darbavosi pagal sutartis. Nuo 1991 
iki 2000 m. vadovavo Kalbos kultūros skyriui. 

Prano Kniūkštos darbų laukas buvo platus ir 
įvairiapusis, lietuvių kalba jam buvo ne tik tyrimų 
objèktas, bet ir vertybė, kurią kasdien reikia puo-
selėti. Svarbiausios kalbininko veiklos kryptys bu-
vo šios: 1) mokslo tiriamasis darbas Lietuvių kalbos 
institute; 2) kalbos norminamoji veikla (darbas Kal-
bos komisijoje ir rekomendacijos dėl kalbos reiški-
nių vartojimo); 3) kalbos politikos kūrimas (darbas 
rengiant teisės aktų, susijusių su lietuvių kalbos sta-
tusu ir vartojimu, projektus); 4) šviečiamoji ir ugdo-
moji veikla (mokslo populiarinamosios publikacijos, 
aktyvus dalyvavimas įvairiuose visuomeniniuose 
renginiuose ir seminaruose).

Tiesa, toks skirstymas labai sąlygiškas, nes vi̇̀sos Kniūkštos veiklos kryptys glau-
džiai susijusios, visų jų tikslas buvo tas pats – rūpintis lietuvių kalbos gyvybingumu. 
Todėl ne visuomet jo veikloje pavyktų atskirti kalbos tyrimą, norminimą ir šviečia-
mąją veiklą. Kalbininko nuostata buvo tvirta – kalbos norminamoji veikla turi remtis 
kalbos tyrimais, o sunormintų kalbos reiškinių rekomendacijas reikia aiškinti, kuo 
plačiau jas skleisti ir taip ugdyti visuomenės kalbos kultūrą.

Aktyvusis lietuviško žodžio tyrėjas ir puoselėtojas buvo plataus akiračio: jam kal-
boje ir aplink ją rūpėjo viskas, o ypač tai, kas šiandien aktualu, tie klausimai, kurie 
šiandien kyla kalbėtojams ir rašytojams. Ir pats domėjosi, ir jaunesnius kolegas skati-
no: tirkite aktualijas, ieškokite, kaip naujus dalykus tinkamai pavadinti, kad ir aišku, 
ir lietuviška būtų. 

Tvirtą pagrindą mokslinei veiklai Kniūkšta įgijo su bendraautoriais rengdamas 
svarbiausias XX a. antros pusės lietuvių kalbos gramatikas: „Lietuvių kalbos gramati-
ką“ (3 t.), „Dabartinės lietuvių kalbos gramatiką“, rusų kalba išleistą „Lietuvių kalbos 
gramatiką“, joms parašė po keletą skyrių, taip pat prisidėjo prie norminamojo leidinio 
„Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ rengimo. 

Ypač daug Kniūkšta nuveikė tirdamas ir normindamas administrãcinę (kanceliari-
nę) kalbą. Nors pats yra prisipažinęs, kad kanceliarinės kalbos reikalų ėmėsi ne todėl, 
kad labai norėjo, bet dėl to, kad reikėjo, tačiau šį darbą, kaip ir kitus, dirbo negailė-
damas nei laiko, nei jėgų. Iš tiesų, didžiulis Kniūkštos nuopelnas, kad šiandien turime 
gana neprastai sutvarkytą administrãcinę kalbą, o jo su talkininkais parengti „Kance-
liarinės kalbos patarimai“ (pasirodė penki knygos leidimai, šeštas – internetinis, šiuo 
metu rengiamas septintas) tapo parankiniu dokumeñtų rengėjų ir kalbos tvarkytojų 
leidiniu. Šia tema parašė daugybę straipsnių, kaip ekspertas vertino dokumeñtų pro-
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jèktų kalbą, teismams rašė kalbos ekspertizes. Tyrimai ir įžvalgos apibendrinti mo-
nografijoje „Administracinė kalba ir jos vartosena“ (2005). Atskirų pagyrimo žodžių 
nusipelno šimtai seminarų kanceliarinės kalbos klausimais – kartu su raštvedybos 
specialistais važinėta po visą Lietuvą. 

Kalbininkas skelbė mokslo straipsnius kalbos kultūros, sociolingvistikos, adminis-
trãcinės kalbos klausimais. Reikšmingiausi iš jų sudėti į straipsnių rinkinius „Kalbos 
vartosena ir tvarkyba“ (2001), „Tarp gramatikos ir politikos“ (2013). Kniūkštą visą 
laiką traukė ir literatūra, apie rašytojų ir poetų kalbą parašė ne vieną straipsnį, ne vieną 
pranešimą konferencijose perskaitė, o svarbiausios jo mintys apie grožinės literatūros 
kalbą išliks knygose „Rašytojas ir žodis“ (1983) ir „Tarp meninės kalbos ir gramati-
kos“ (2017). Nagrinėdamas rašytojų kalbą kalbininkas stengėsi derinti literatūrinį ir 
lingvistinį kalbos supratimą. 

Kniūkšta kasdieną jautė atsakomybę už lietuviško žodžio likimą, už lietuvių kal-
bos dabartį ir ateitį, todėl daug jėgų ir energijos skyrė kalbos norminamajai veiklai 
ir šviečiamajam darbui: tyrė, vertino naujus probleminius kalbos reiškinius, teikė jų 
vartojimo rekomendacijas, aktyviai dalyvavo diskusijose, kalbėjo, rašė, mokė, aiškino. 
Ir visuomet savo samprotavimus pateikdavo labai apgalvojęs, punktais suskaidęs ir 
rimtais argumeñtais parėmęs. 

Kalbos norminamojoje veikloje Kniūkšta skatino nepamiršti ir gyvosios kalbos: 
„Dirbdami kalbos tvarkybos darbą, turime palikti erdvės ir kalbos laisvei. Turi būti 
pripažįstami normų variantai ir jų laipsniškas kitimas, skiriamos didesnės (tikrosios) 
ir mažesnės (kodifikavimo) klaidos, skirtingi įvairių kalbos vartojimo sričių ir sti-
lių reikalavimai, prestižinė ir paprastoji bendrinė kalba, ideãliosios kalbos normos ir 
bendrinės kalbos vartosena“ (Kalbos tvarkybos tikslas – ugdyti kalbą, Kalbos kultūra, 
68 sąs., 1996, p. 38–39). 

Svarbus Kniūkštos veiklos baras buvo tęstinio leidinio „Kalbos kultūra“ rengimas 
(1971–2002 m.). Pirmąjį straipsnį išspausdino 1967 m., tik pradėjęs dirbti Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute, o vėliau ir pats padėjo rengti sąsiuvinius, buvo redak-
cinės kolegijos narys, sudarytojas, atsakomasis redaktorius. Numatė leidinio kryptį, 
telkė autorius, reikliai redagavo jų straipsnius. Būtinai norėtųsi priminti, kaip kantriai 
Kniūkšta jaunąją kalbininkų kartą mokė rašyti straipsnius, aiškindamas pirmųjų ne-
tvirtų rašinėlių trūkumus, parodydamas teksto struktūros svarbą ir atskleisdamas žo-
džių bei sintaksinių konstrukcijų reikšmių atspalvius. Būdamas sąsiuvinio sudarytojas, 
o vėliau atsakomasis redaktorius, puoselėjo leidinio principus ir jų nuosekliai laikėsi 
pats rašydamas straipsnius (iš viso šiam leidiniui parašė per 90 straipsnių). Kniūkštos 
rengiama „Kalbos kultūra“ nesitenkino tiesioginiais pamokymais ar klaidų taisymais, 
bet pirmiausia kalbos reiškiniai buvo nagrinėjami ir aiškinami, taip pat buvo svars-
tomi ir platesni teoriniai kalbos norminimo bei tvarkybos klausimai. Buvo laikomasi 
nuosaikumo ir pozityvių kalbos tvarkybos nuostatų, t. y. daugiau dėmesio skiriama 
ne klaidoms, o teiktiniems dalykams. 
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Aktualiais kalbos tvarkybos ir politikos klausimais paskelbė gausybę straipsnių 
įvairiausiuose laikraščiuose bei žurnaluose, išleido kelias visuomenei ski̇̀rtas knygu-
tes: „Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimai“ (2004), „Viešieji užrašai: po doku-
mentus ir Vilniaus gatves pasižvalgius“ (2006), „Naujosios skyrybos taisyklės. Ką jos 
duoda ir ką patiems reikia suvokti“ (2007), „Dokumentų rengimo taisyklių naujienos. 
Pataisymai ir nutaisymai“ (2007).

Dirbdamas kalbos norminamąjį darbą Kniūkšta visada buvo pačių aktualiausių 
įvykių sūkuryje, buvo Lietuvių kalbos komisijos sekretorius, 1992–1999 m. – Vals-
tybinės lietuvių kalbos komisijos narys. Daug dėjo pastangų, kad valstybinės lietuvių 
kalbos statusas būtų įtvirtintas ne tik teisiškai, bet ir praktiškai, Seimui teikė pàgrįstus 
siūlymus dėl asmenvardžių rašymo dokumeñtuose. 1990 m. lietuvių, lenkų ir rusų 
kalbomis išleido knygelę „Vilniaus kraštas ir lietuvių kalba“ (teko prisiminti darbo 
bei gyvenimo Dievẽniškėse ir Ei̇̃šiškėse patirtį). Nuolat rūpinosi viešosios kalbos tai-
syklingumu, buvo veiklus Vilniaus miesto savivaldybės Valstybinės kalbos reikalų 
visuomeninės komisijos narys.

Nepamiršo ir mokyklos reikalų: kartu su bendraautoriais parengė itin populiarius, 
ne kartą perleistus mokyklai ski̇̀rtus leidinius „Mokomąjį lietuvių kalbos rašybos ir 
kirčiavimo žodyną“ ir „Lietuvių kalbos žinyną“. 

„Kalbos kultūros“ redaktorių kolegijos nariai 2002 m. Pirmoje eilėje (iš kairės): Rita Miliūnaitė,  
Angelė Kaulakienė, Albina Bataitytė (leidinio rengėja), Pranas Kniūkšta (ats. redaktorius),  
Gertrūda Naktinienė, Rasuolė Vladarskienė, antroje eilėje: Gintautas Akelaitis, Vitas Labutis,   
Kazimieras Župerka. Valento Kazlausko nuotr.
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Žmonėms, girdėjusiems jo argumentuotas kalbas, skaitantiems tikslius, aiškiai su-
dėliotus tekstus, galėtų susidaryti įspūdis, kad tai buvo labai rimtas ir santūrus žmo-
gus. Tačiau laisvesniuose susibūrimuose Kniūkšta tapdavo kitoks – šmaikščiai pasako-
davo įdomias istorijas, nesustodamas galėjo deklamuoti Vlado Šimkaus eiles, mėgo ir 
gimtąja kretingiškių tarme pašnekėti. 

Ir dar svarbu pridurti, kad visą gyvenimą Pranas Kniūkšta nepamiršo savo tėviškės, 
nuolat į ją grįždavo, dalyvaudavo renginiuose, o kai pagaliau galėjo tirti tai, ką norė-
jo, o ne tai, ką reikėjo, pasinėrė į gimtojo krašto tyrimus: nagrinėjo ir Salantų̃ vardo 
kilmę bei kitus gimtinės vietovardžius, ir gimtojo Barzdžių̃ kaimo žmonių pavardes, 
ir gimtąją šnektą; atskiroje knygelėje aprašė ir Kniūkštų giminės istoriją („Žvilgsnis į 
giminės istoriją“, 2013).

Prano Kniūkštos 75-mečiui Lietuvių kalbos instituto parengta bibliografija (2008) 
jau senstelėjusi, neišsami, nes ir nebedirbdamas institute kalbininkas dar parengė du 
straipsnių rinkinius, išspausdino šūsnį į juos nepatekusių publikacijų. 

Kalbininkas, redaktorius, mokytojas, visuomenininkas, kalbos politikos kūrėjas – 
tai tik keletas žodžių, kurie tinka Prano Kniūkštos įvairialypei veiklai apibūdinti. Jo 
darbų užmojis buvo platus: pradedant nuo mokyklos reikalų, per administrãcinės kal-
bos tvarkingais skirsniais suskirstytus laukus iki meninės kalbos neaprėpiamų žydin-
čių pievų ir baigiant sugrįžimu namo į gimtąją Salantų̃ padangę. 

Savo gyvenimą Pranas Kniūkšta paskyrė lietuvių kalbai bei ja kalbančiai visuome-
nei ir taip pasistatė sau paminklą – nors ir išėjo, jo darbai lieka ir ant rašomųjų stalų, 
ir knygų lentynose, ir interneto platybėse, ir pačioje lietuvių kalboje. 
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