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KAMANOS SAKYTINEI KALBAI
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albos normintojai neretai suplaka sakytinę (šnekamąją) ir rašytinę (rašomąją) kalbą. O tai visai
skirtingos prigimties ir fizinės formos dariniai.
Sakytinė kalba sklinda garso bangomis, kalbos padargai formuoja garsų virtines į žodžius bei sakinius
ir siunčia juos kitiems į klausos receptorius – ausis.
Sakytinės kalbos prigimtis akustinė. Tai audiokodų
sistema, priklausanti tiek nuo mūsų pastangų liežuviu, burna, lūpomis, dantimis, nosimi, balso stygomis
formuoti garsus, tiek nuo mūsų klausos pajėgumo
juos identifikuoti, jungti. Ir pagaliau nuo mentalinių
kalbos centrų smegenyse gebėjimo suprasti įvertinti,
garsų kalbos signalus, paversti juos mintimis.
Iš tiesų tai, ką tradiciškai vadiname kalba, yra sakytinė, garsų kalba. Galime spėti, kad homo sapiens, kai
maždaug prieš 70 tūkstančių metų patyrė kognityvinį
lūžį, greičiausiai nulemtą kokios nors mutacijos, jau galėjo kalbėti kalbomis, kurių sudėtingumas buvo panašus
į mūsų dabartinių. Pati sakytinė kalba mūsų biologinei
rūšiai tarsi dovanota – kalbėti imame pirmiau negu suvokiame save šiame pasaulyje. Tarsi be jokių pastangų.
Ta lietuvių kalba, su kuria identifikuojamės, kurios
išlikimas mums svarbus, irgi yra sakytinė. Jei lietuvių
kalba niekas nebekalbėtų, reikštų, kad ji mirė, nors ja
parašyti raštai toliau gyvuotų amžius.
Kai sakome, kad lietuvių kalba yra seniausia gyvoji
indoeuropiečių kalba, omenyje turime sakytinę kalbą. Taip pat kai teigiame, kad lietuvių kalba yra baltų
kalba ir kad latviai su lietuviais sunkiai supranta vienas kitą. Kai prisimename pamatinę kalbinę aksiomą, kad visos kalbos neišvengiamai kinta, irgi mąstome apie sakytinę kalbą. Lyginamoji kalbotyra taip pat
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tiria sakytines kalbas. Profesorius Vincas Urbutis tik
sakytinę ir telaikė kalba, raidės jam buvo antraeilis,
ne tiek reikšmingas, ne kalbos dalykas.
Rašomoji kalba visai kitokia. Ji dovanota nebuvo, ją
sukūrėme, išgalvojome mes patys. Paprastai manoma,
kad žmonės rašyti ėmė maždaug prieš 6 tūkstančius
(Marija Gimbutienė įrodinėjo, kad gal prieš 8 tūkstančius) metų, tad rašymo epocha bent 10 kartų trumpesnė nei šnekėjimo. Bandymų rašyti buvo įvairių, ne
visi jie artimai siejosi su sakytine kalba. Vadinamasis
ideografinis raštas galėjo koduoti mintis, apeidamas
fonetiką. Mums įprastas toks raštas, kuris pirmiausia
žymi garsus – jis vadinamas alfabetiniu (abėcėliniu).
Dabartinės mūsų raidės – tai tarsi nupiešti garsai,
garsų paveikslėliai (nors istoriškai jų pagrindas – sąvokų piešiniai). Raidės yra tarsi tinklas, užmestas ant
sklindančių garsų, tarsi prie jų prilipinti lipdukai, tarsi
ledas, sustingdęs trykštantį šaltinį. Raidės – tai nematomų garsų vizualizacija, klausai skirtos informacijos
transponavimas į regos pojūčiui prieinamus ženklus.
Turėtą sakytinę kalbą adaptavome kitam, bene subtiliausiam savo pojūčiui – regai. Ir nors gimtąja kalba
kalbame nuo pat mažumės, tarsi savaime, tačiau rašto
mokomės sunkiai – dėdami raidę prie raidės, ne visada lengvai sulipdydami žodį. Rašomoji kalba – kultūros dalis, sąmoningai sukurtas mūsų kūrinys.
Laikui bėgant, nemažai kalbų susikūrė tokią rašomąją kalbą, kurią šiandien vadiname bendrine ar
standartine. Po ilgesnių ar trumpesnių konkuravimo
etapų pagaliau nusistodavo vienas, daugiau ar mažiau vienodos rašybos variantas. Lietuvių bendrinė
rašomoji kalba ėmė ryškiai rastis apie XIX a. devintą
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dešimtmetį. Raštas iš pradžių laikėsi įsikibęs į garsus, kuriuos imitavo, bet vėliau tiek sustiprėjo, kad
susidarė iš dalies savarankiška, nepriklausoma rašomųjų ženklų sistema, tvarka, rašyba, netoleruojanti
alternatyvų, – nusistojo vienoda ortografija, o jos neatitinkantį užrašymą imta laikyti klaida. Sakykime,
XIX a. pirmoje pusėje Simonoas Daukantoas žodį
liepė rašydavo leipe, leipę, lęipe, lijpe, lyipę, lieype, dar
kitais variantais, ir nė vienas iš jų nebuvo klaida. Kai
nusistojo bendrinės kalbos rašyba, buvo sukurtos ir
priimtos jos taisyklės, rašyti galima jau tik vieną iš
variantų liepė, visi kiti tapo klaidingi, netaisyklingi,
neatitinkantys rašybos normų.
Toks vieno rašybos varianto pasirinkimas pasirodė
esąs labai patogus – jis pagreitino skaitymą, informacijos suvokimą, sumažino dviprasmybių. (Skaitant
Daukanto leipe, leipę, lęipe, lijpe, lyipę, lieype gali
tekti stabtelėti ir pasvarstyti, ar jis tikrai visur čia
žymėjo būtąjį laiką liepė, o gal kai kur norėjo rašyti
esamąjį liepia ar dar kokią kitą formą.) Suvienodinta rašomosios kalbos rašyba ilgainiui taip persmelkė skaitančiųjų ir rašančiųjų sąmonę, kad pasidarė
bene labiausiai vertinamas ir pastebimiausias kalbos
„sukultūrėjimo“ bruožas. Atsirado tam tikra kalbos
vienodumo ideologija – prieš atsirandant bendrinei
kalbai, ausis esą rėžusi tarmiško šnekėjimo įvairovė,
o bendrinė rašomoji kalba tą įvairovę eliminavusi.
Rašomajai kalbai buvo parinkta viena tarmė.
Šnekėjimo ir rašymo santykis tada tarsi apsivertė. Sutvirtėjusios rašomosios kalbos prestižas augo,
sukūrė trauką, iki tol nežinotą sakytinės kalbos istorijoje, – žmonės ėmė bandyti tarti ne kaip namie išmokę, o kaip matė parašyta. Štai Juozas Tumas-Vaižgantas sakė, kad nuo 1888‑ųjų jis, „susidurdamas su
inteligentais, ėmęs kalbėti rašomąja kalba“.1 Sakytinė
bendrinė kalba metaforiškai net vadinama „rašomosios ir šnekamosios kalbos mišiniu“,2 nors fiziškai toks
mišinys neįmanomas. Raštas darėsi galingas poveikio
kalbėjimui įrankis. Poveikio vektorius pasikeitė – raštas, iš pradžių veiktas sakytinės kalbos, dabar pats ėmė
ją veikti. Sakytinei kalbai irgi imta taikyti vienodumo
siekį, būdingą rašomajai kalbai, ypač jos rašybai.
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Tokia rašomosios kalbos trauka galėjo atsirasti dėl
stabilumą suponuojančių vizualių rašto savybių. Rega
mums leidžia momentiškai identifikuoti grafemą
(raidės idėją). Pavyzdžiui, parašome a, a, A ir žaibiškai aišku, kad čia ta pati grafema a. Tariant garsus tokio identifikacijos tikrumo nėra. Sakykim, žodžiuose
mes mesime visos trys e raidės rašomos vienodos, bet
už jų pasislėpę skirtingi nevienodo ilgumo ir įtemptumo garsai, nors mums suvaikyti, kur koks ilgumas
ar įtemptumas ne visada paprasta. Arba formos moko
balsiai kai kurių rytų ir pietų aukštaičių patarmėse
tariami tarsi pusiau a, pusiau o, ir ne visai aišku, kas
tariama – vienur jie tarsi tarpiniai, kitur gal tarsi panašesni į a, o dar kitur – į o. Išskirti fonemas – akustinius grafemų koreliatus – mokslininkams pavyko tik
XX amžiuje, nors grafemoms identifikuoti mokslinių
pastangų nė nereikėjo.
Senaisiais laikais sakytinė kalba turėjo pranašumų
prieš rašytinę – jai vartoti jokių papildomų materialių priemonių nereikėjo, o raštas reikalavo ir rašalų, ir
rašiklių, ir beržo tošių ar veršelio odų, gal net akinių.
Dabar, kai materialūs rašymo objektai visada po ranka, labai ryškūs rašto pranašumai – jį galima taisyti,
tobulinti, atsakingiau sudėlioti mintis, sėkmės atveju
jis gali labai ilgai išlikti. Antra vertus, sakytinei kalbai labai padeda konkretus kalbėjimo kontekstas, kurio paprastai trūksta rašomajai.
Vaikai gana tiksliai išgirsta ir atkartoja gimtosios
kalbos garsus, bet paauglystėje imlumas tiksliai atkartoti silpsta. Pradėję paauglystėje mokytis negimtosios
kalbos jie dažniausiai neatsikrato akcento. O rašomoji
kalba akcento neturi. Raštas leidžia atkartoti tiksliau,
rašomosios kalbos rašybos vienodumas, tapatumas iš
principo pasiekiamas daug geriau nei garsų.
Valdymas. Mes susikūrėme raštą, ir jis mums pavaldus. Rašyba – mūsų kontrolės ir apsisprendimo
sritis. Jei nutarsime keisti rašybą, taip ir padarysime.
Štai iki 1977 m. birželio 16 d. rašėme spiauti, piūklas,
bet konkretūs galią turintys žmonės tada priėmė
nutarimą ir iš karto rašome kitaip: spjauti, pjūklas
(ankstesnieji spiauti, piūklas automatiškai paversti
klaidomis). Jei rašybos nekeisime, rašysime be pakiK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

timų ir po 50 ar po 500 metų. Jei keisime, rašysime
naujai. Ispanų, bene seniausios bendrinės kalbos Europoje (po senovės graikų ir lotynų bendrinių kalbų),
raidės dabar gana artimai koreliuoja su garsais, nes
XVIII a. ir vėliau ispanai ne kartą reformavo savo rašybą (ne tartį), derino ją prie besikeičiančios sakytinės kalbos. O anglų, prancūzų, danų kalbų vartotojai
beveik nedarė rašybos reformų, todėl kintant sakytinei kalbai distancija tarp raidžių ir garsų išaugo –
raidės liko savo vietose, bet garsai kito.
Gramatikos, žodynai – kalbą padedantys kontroliuoti žanrai – galėjo atsirasti tik rašto aplinkoje, tik
funkcionuojant rašomosioms kalboms. Jie yra rašymo produktai.
Toks rašomosios kalbos įsigalėjimas sustiprino
įvaizdį, kad bet kokia kalba yra žmonių suvaldoma.
Rašytinės kalbos triumfas sužadino kalbininkų entuziazmą suprojektuoti tą triumfą į kalbėseną. Kaip
valdomas raštas (kultūra), taip esą reikia valdyti ir
kalbėjimą (prigimtį, gamtą).
Rašomoji kalba tikrai kažkiek veikia sakytinę, tačiau to nepakanka, kad būtų sustabdyta savarankiška
jos raida, sakytinė vis tiek keičiasi, kad ir kaip normintojai ją žabotų. Štai pavyzdžiai: gramatikos nurodo
rašyti (ir sakyti) kilm. vns. rudens, bet sakytinėje kalboje neretai girdime rudenio. Panašiai šunio, vandenio
(priderinta prie brolio, arklio). Gali būti, kad po dešimtmečių tik tokios formos teliks, ardydamos gramatikose nurodytos V linksniuotės paradigmą. Gramatikose
įrašyta forma nebūtinai atsilaiko prieš žmonių šnekėjimą. Ant pirmųjų lietuviškų litų buvo užrašyta Du litu,
dviskaita, bet ji dingo iš sakytinės kalbos, todėl turėjo
būti išbraukta ir iš gramatikų (ne atvirkščiai). Sakytinė kalba niekaip negali tapti vien tik rašytinės šešėliu,
paklusti vien rašytinės dėsniams. Jeigu galėtų, tai neliktų kalbinės aksiomos, kad visos kalbos nenumaldomai kinta. Nes nebekistų. Jos kinta tarsi pačios, tarsi be
žmonių kontrolės ar jos nepaisydamos.
Tas entuziazmas kontroliuoti sakytinę kalbą kyla
iš tam tikro kalbų supratimo sinkretizmo, neva esanti viena kalba, tik turimos dvi jos formos – rašytinė
ir sakytinė. Dvi skirtingose terpėse gyvuojančios,
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skirtingiems dėsniams paklūstančios kalbos suplakamos į vieną. Na, metaforiškai iš tiesų neretai patogu
kalbėti tik apie vieną lietuvių kalbą (susidedančią iš
rašymo ir kalbėjimo), nes iš dalies jos koreliuoja viena su kita, o konkrečiame kontekste istoriniai ir prigimtiniai skirtumai gali atrodyti nesvarbūs. Tačiau
kalbos normintojai neturėtų pasiduoti metaforų įtaigai, galėtų žinoti ir atsižvelgti į skirtingą abiejų kalbų
prigimtį. Rašomosios kalbos sugestijuojamas vienodumo principas sakytinėje kalboje dažnai neveikia.
Bet Valstybinė lietuvių kalbos inspekcija uoliai fiksuoja televizijos ir radijo laidų kirčio „klaidas“, pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį ji pastebėjo tokius „nusižengimus“ taisyklėms: „Kretingos (=Kretingõs), Kuršių
nerijos (=nerijõs), moteris (=móteris), moters (=móters),
daržovès (=daržóves), tránsportu (=transpòrtu),
klausimaĩs (=kláusimais), prodùktus (=produktùs),
namuose (=namuosè)“ ir pan. Tokių sakytinės kalbos
variantų žmonių pastangomis tiesiog neįmanoma suvienodinti, kalbos raida ilgainiui atsirinks pati, kuriuos
variantus pasiliks, o kuriuos užmirš. Kirtis yra vien sakytinės kalbos bruožas, kalbančios bendruomenės mastu jis praktiškai nesukontroliuojamas – kalbininkai nurodo vienaip, bet žmonės taria kaip tarę. Vadinasi, tokia
kontrolė pasidariusi beviltiška sizifiška veikla.
Entuziastingas noras valdyti sakytinę kalbą įtrauktas ir į 1995 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos
Valstybinės kalbos įstatymą, pavyzdžiui:
„Lietuvos visuomenės informavimo priemonės
(spauda, televizija, radijas ir kt.), visi knygų ir kitų
leidinių leidėjai privalo laikytis taisyklingos lietuvių
kalbos normų“ (22 str.).
Taisyklingos kalbos reikalavimas taikomas ne tik
rašytinei (spauda), bet ir sakytinei (televizija, radijas)
kalbai – skirtumo nedaroma. Toks supaprastintas,
sinkretiškas taisyklingos kalbos suvokimas neturėtų būti įtvirtinamas valstybės įstatymais. Apskritai
formulė, reikalaujanti laikytis taisyklingos kalbos,
suponuoja nekintamumą, stabilumą, vienodumą, o
tai visų pirma rašomosios (jos rašybos), ne sakytinės
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kalbos bruožai. Apsigaunama (apgaunama?), kad ir
garsų kalba gali būti tokia pat paklusni kaip raidžių.
Dėl skirtingos sakytinės ir rašomosios kalbos prigimties sąmoningo jų kontroliavimo galimybės akivaizdžiai nevienodos.
Žinoma, žmonės visada norėjo daryti įtaką, kištis
į kaimynų kalbėseną, ją aiškinti, tikslinti, juoktis iš
kitaip sakančių. Kartais toks kišimasis gali pavykti,
tačiau dažniausiai – ne. Ir savo prigimtį žmogui tam
tikrais atvejais pasiseka šiek tiek pakeisti, bet daugeliu atvejų ji lieka kokia buvusi. Savo gimtosios kalbos
įgūdžius galime šiek tiek modifikuoti, bet jie vis tiek
bent iš dalies liks tokie, kokie susiformavo iš mažens.
Tas pats sinkretiškas bendrinės kalbos suvokimas kyšo ir iš kai kurių kalbininkų pamėgto taisyklingos kalbos gretinimo su kelių eismo taisyklėmis.
Na, skirtingai nuo eismo taisyklių pažeidimo, kalbos
„taisyklių“ nesilaikymas visuomenei nesukelia grėsmių. Čia absoliutizuojamas vienodumo reikalavimas
ignoruoja variantišką sakytinės kalbos prigimtį.
Normintojai neretai pervertina savo galimybes suvaldyti sakytinę kalbą, paversti ją vien rašomosios šešėliu.
Rašto kamanomis jie stengiasi pažaboti trykštantį sakytinės kalbos šaltinį, tarsi pretenduotų tapti Lenino premija apdovanoto Eduardo Mieželaičio Žmogumi, kurio
rankos siekia saulę. Bet saulė rieda savo keliais.
Ł, W, X raidės, aišku, yra rašto, ne sakytinės kalbos
ypatybės. Tų raidžių buvimas ar nebuvimas nekeičia
mūsų (sakytinės) kalbos. O jei jos neįsivedamos į
bendrinių žodžių rašybą, tik į pavardes ir vietovardžius, tai dėl to net rašomoji lietuvių kalba nepakinta.
Jų leidimas ar draudimas turi tik simbolinę reikšmę,
priklauso nuo politinių nuostatų. Sakytinė ir net rašytinė lietuvių kalbos formos čia niekuo dėtos. Tų
raidžių baimė liudija esant ypač sinkretišką, tiesiog
monolitišką abiejų kalbų suvokimą.
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Cit. iš: Petras Jonikas. Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje, Čikaga:
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ietuvos padangėje dominuoja dvi spalvos – juoda
ir balta. Nesutinkate? Deja, taip yra. Tiesa, čia kalbu apie politinę plotmę. Nors per amžius susiklosčiusi
žmonių patirtis įvairiose srityse yra margaspalvė, tačiau politinis požiūris bent jau į Lietuvos ir Lenkijos
valstybių tarpusavio santykius dažnai apsiriboja primityvia dvispalve logika. Kodėl?
Ne paslaptis, kad Lietuvos valstybės tapatumo tirpsmas Europos Sąjungoje, o ypač nuolaidžiavimas kaimyninės Varšuvos politikieriams, yra nepriimtinas
didelei visuomenės daliai. Asmenims, pasisakantiems
už Lietuvos interesus, raginantiems išsaugoti šalies
tapatybę, nežinia kodėl klijuojama rusofilų etiketė.
Daug metų visuomenei siunčiama tokia žinia: jei silpnindamas Lietuvą pataikauji Lenkijai, viskas tarsi
suprantama, bet jei gini Lietuvos interesus, tada neva
esi kažkaip susijęs su Kremliumi. Viešajame vertinime
dominuoja iš esmės tik dvi spalvos, kiek primenančios
dvispalvės vėliavos kompoziciją. Tokio principo, apdorojančio piliečių sąmonę, slopinančio norą veikti savo
valstybės labui, visuotinis įsigalėjimas, manau, labai
pavojingas. Pagal kaimynų primestą gudrią strategiją
nebelieka vietos svarbiausiam tikslui – lietuvių tautos
interesui kurti savitą, t. y. stiprią, savo valstybę.
Akivaizdu, kad Lenkija neleistinai kišasi į mūsų šalies vidaus reikalus, neva padėdama čia gyvenantiems
lenkams. Neseniai Lietuvos Seime nuskambėjo Lenkijos Seimo maršalkos Mareko Kuchcinskio raginimas
atsižvelgti į lenkų kilmės piliečių reikalavimus, kuriuos jis susiejo su... geopolitiniais interesais. Tai pa-
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