
149

Monografijoje siekiama integruoti paprastojo kalbos 
bendruomenės nario naratyvą į šiuolaikinės dialektologijos 
diskursą, atskleisti paprastojo kalbos bendruomenės nario ir 
tyrėjo perspektyvų skirtis ir sutaptis (ir jų priežastis). Labiau-
siai, žinoma, norima išsiaiškinti ir parodyti, kaip kalbos 
variantiškumo prasmę kuria paprastasis kalbos bendruome-
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PRATARMĖ 

Tarp šioje monografijoje keliamų klausimų, prie kurių pažingsniui atkeliausime 
knygos puslapiais, aptiktume ir tokį – kur prasideda ir baigiasi kalbos variantai. 
Galima teigti, kad šis klausimas beveik pagrindinis. Tokį jį daro netgi monogra-
fijos pavadinimas Lietuvių kalbos variantai: tyrėjo ir paprastojo kalbos bendruome-
nės nario perspektyvos, labai aptakiai ir deskriptyviai nurodąs autorėms rūpimą ir 
tirsimą dalyką. Klausimas, kur prasideda ir baigiasi kalbos (variantai), įtraukus ir 
antrąją monografijos pavadinimo dalį – tyrėjo ir paprastojo kalbos bendruomenės 
nario perspektyvos, sulauktų skirtingų atsakymo variantų, kurių kiekvienas turi 
labai sudėtingą sąlygų sistemą. Tyrėjų atsakymų variantai pirmiausia skiltų į ma-
žiausiai dvi stambias grupes. Taigi atsivertų diachroninio ir sinchroninio vertini-
mo per spektyvos.

Įprasta, kad kalbos mitologizavimas tapatinamas su paprastuoju kalbos ben-
druomenės nariu. Kitaip tariant, – su žmogumi, sutiktu kieme, gatvėje, autobuse, 
darbe ir kitur, kuris, kaip pasakytų Richardas Hudsonas1, – kalbą vartoja gyvenda-
mas gyvenimą, bet kuriam kalba nėra jo gyvenimas. Paprastųjų kalbos bendruo-
menės narių mitus, – pavyzdžiui, esą vienos kalbos gražesnės už kitas; vienos tai-
syklingesnės už kitas; vienos yra skirtos tik buičiai, o kitos priderančios ir būčiai, – 
tyrėjai imasi griauti svariais moksliniais argumentais2. Ir tai daroma tam, kad iš 
miglotų vaizdinių, kartais net ir gerokai trikdančių gyvenimą, paprastieji kalbos 
bendruomenės nariai įžengtų į kalbinės tikrovės pasaulį3. Bet mitai tvarūs! Todėl 
kas kartą iš naujo patraukia dėmesį ir provokuoja bandymą dar kartą juos kurti. 

Tačiau savų „mitų“ turi ir tyrėjai. Tie, kuriems kalba ir yra gyvenimas. Tiesa, 
šių „mitų“ metodologinis tikslumas, teorinis nuoseklumas ir, svarbiausia, ideolo-
ginė šviesa kuriam laikui užgožia kritinę nuostatą ir sukuria menamą iliuziją, kad 
atsakymas apie kalbą ar jos variantus jau rastas. Tokiu būdu jis tarsi sustingdomas 
laike. Ir reikia pripažinti, kad tokios sąstingio perspektyvos yra rezultatyvios. Pa-
vyzdžiui, horizontalusis kalbos takumas, sustingdytas ribų, žiūrint iš tradicinės 
dia lektologijos perspektyvos, sukūrė tvirtą pagrindą ir patogų stebėjimo tašką žiū-
rai į kalbą šiapus ir anapus sustingdytos ribos... 

1  Hundson, Richard A., Sociolinguistics, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 40.
2  Plg. Bauer, Laurie, Trudgill, Peter, Language Myths, New York: Penguin Books, 1998.
3  Plg. dialekto nevisavertiškumo kompleksas (angl. dialect inferiority complex) (Takesi Sibato kon-
ceptas – žr. Inoue, Fumio, Classification of Dialects by Image: English and Japanese, Handbook of 
Perceptual Dialectology. Volume 1, eds. Dennis R. Preston, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins 
Publishing Company, 1999, 148), kuris taip pat minimas ir šios monografijos skyriuose. 
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Kitaip, nei paprastieji kalbos bendruomenės nariai, tyrėjai išauga savo „mitus“. 
Pamažu (tiesa, tam kartais prireikia gero šimtmečio ir daugiau – toks ilgas kelias 
nueitas nuo jaunagramatikių manifesto iki miestų dialektologijos) šie „mitai“ virs-
ta siužetinėmis naujų perspektyvų linijomis, o mokslas patiki dar vienu atsakymu 
apie kalbą ir jos variantus, kol metodologinės, norėtųsi pridurti, ir technologinės 
galimybės (jas, pavyzdžiui, suteikia dialektometrijos instrumentuotė) sukurs nau-
ją pamatą dar vienam atsakymui. 

Taigi šioje monografijoje per paprastojo kalbos bendruomenės nario ir tyrė-
jo dialogą bandoma rasti šiuolaikinių lietuvių kalbos mitų apie lietuvių (bendrinę) 
kalbą, jos variantus pagrindus, išsiaiškinti, ar vaizdijimai apie kalbą ir jos variantus 
randasi iš kalbos, ar iš to, kas yra aplink kalbą – iš liaudies stereotipų ar ugdymo 
naratyvų. Taigi – ar veikia paprastąjį kalbos bendruomenės narį kokios nors tar-
minio kodo ir bendrinės kalbos ribos. 

Ir, nepaisant to, kad Deborah Cameron teigė, jog tik rašymas realizuoja bendri-
nės kalbos mitą4, šios monografijos autorės tikisi, kad tarp regiolektinių variantų 
galima aptikti šiokių tokių ženklų, rodančių, kad paprastieji kalbos bendruomenės 
nariai geba bendrinę kalbą atpažinti ir iš kalbinių charakteristikų.

*  *  * 
Nuoširdi autorių padėka skiriama monografijos recenzentėms prof. dr. Daliai 

Pakalniškienei (Klaipėdos universitetas) ir prof. dr. Inetai Dabašinskienei (Vytau-
to Didžiojo universitetas), skatinančioms perceptyviosios dialektologijos diskurso 
tęstinumą Lietuvoje. 

Už monografijos santraukos vertimą į anglų kalbą autorės dėkoja Monikai 
Vickun, stropiai atliktu darbu prisidėjusiai prie lietuviškų tyrimų sklaidos. Už 
atidų žvilgsnį skaitant monografijos rankraštį autorės dėkoja redaktorei Danutei 
Petrauskienei. Už žodinės ir vaizdinės informacijos darną monografijoje autorių 
padėka skiriama maketuotojai Nijolei Bukantienei.

Už paramą monografijos leidybai autorės dėkoja Valstybinei lietuvių kalbos 
komisijai.

Autorės

4  Cit. iš Jafte, Alexandra, Introduction: Non-standard Orthography and Non-standard Speech, 
Journal of Sociolinguistics 4/4, 2000, 500.
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