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Lapkričio 19 d. Lietuvos Res
publikos Seimo Lituanistikos 
tradicijų ir paveldo įprasminimo 
komisija ir Valstybinė lietuvių 
kalbos komisija surengė konfe
renciją „Atkurtam valstybinės 
lietuvių kalbos statusui – 30“. 
Seimo pirmininko pavaduotoja, 
Lituanistikos tradicijų ir paveldo 
įprasminimo komisijos pirmi
ninkė Irena Degutienė priminė 
svarbiausias mūsų valstybinės 
kalbos istorijos datas. Lietuvių 
kalba kaip valstybinė pirmą 
kartą buvo įteisinta 1922 m. Stei
giamojo Seimo priimtoje Kons
titucijoje. Ši nuostata pakartota 
1928 m. ir 1938 m. konstituci
jose. Sovietų okupacijos metais 
valstybinės kalbos sampratos 
neliko, vykdyta planinga rusi
nimo politika, siekta viešajame 
gyvenime įtvirtinti rusų kalbą ir 
dvikalbystę. Prasidėjus Sąjūdžiui 
vieni iš pirmųjų laisvėjimo ženk
lų buvo 1988 m. susigrąžinta 
valstybės simbolika – trispalvė, 
Vytis – ir valstybinės kalbos 
statuso pripažinimas lietuvių 
kalbai. 
Atkūrus Nepriklausomybę lie
tuvių kalbos statusas téisiškai 
įtvirtintas 1990 m. Laikinajame 
Pagrindiniame Įstatyme, o 
galutinai apibrėžtas 1992 m. 
priimtoje Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje. Dabar valstybi
nės kalbos vartojimą viešajame 
Lietuvos gyvenime, valstybinės 
kalbos apsaugą, kontrolę ir 
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atsakomybę už pažeidimus re
glamentuoja 1995 m. priimtas 
Lietuvos Respublikos valstybinės 
kalbos įstatymas.
2004 m. Lietuvai įstojus į Euro
pos Sąjungą, lietuvių kalba tapo 
viena iš oficialiųjų ES kalbų. 
Per 30 metų keitėsi visuomenė, 
keitėsi ir lietuvių kalba. Šiandien 
girdėti įvairių diskusijų dėl lie
tuvių kalbos būklės ir ateities. 
Irena Degutienė teigė, kad 
kalbininkai, lituanistai turėtų 
padėti visuomenei suvokti šiuos 
pokyčius, o į kalbos ateitį ragino 
žvelgti kaip į tobulinimo, moder
ninimo procèsą. 
VLKK pirmininkas Audrys An
tanaitis pranešime „Valstybinė 
kalba – dabartis ir perspektyvos“ 
kalbėjo apie dabartinę kalbos 
padėtį, visuomenės ir kalbos 
santykius (pranešimas spausdi
namas p. 3–6). 
Kovo 11osios Nepriklausomy
bės Akto signataras, diplomatas, 
pasipriešinimo okupantams 
dalyvis ir politinis kalinys Vid
man tas Povilionis savo praneši
mą „Valstybinė kalba – atgauti 
ir išsaugoti“ apibūdino ne kaip 
politiko, bet kaip paprasto kalbos 
vartotojo svarstymus. Jis kvietė 
kalbos padėtį vertinti žvelgiant į 
visos valstybės būklę.
Vidmantas Povilionis priminė 
vieną iš didžiausių sovietmečio 
diversijų prieš lietuvių kalbą – 
Taškento konferencijos nutari
mus. Šie nutarimų poveikis lie
tuvių kalbai, jų vykdytojų veikla 
iki šiol tebėra nepermąstyti ir 
neįvertinti reiškiniai.
Pranešėjas išdėstė savo požiūrį 
į keletą plačiai svarstomų klau
simų: pavardžių rašybą asmens 

dokumeñtuose, šeiminės padė
ties nerodančias moterų pavar
džių formas, naujų terminų kūri
mą ir tarptautinių žodžių varto
jimą, kalbos dėstymą mokykloje. 
Kalbėdamas apie asmenvardžių 
rašybą, jis teigė, kad pavardNs 
negalima laikyti asmens nuosa
vybe: „Pavardė – ne asmens, bet 
visuomenės kūryba. Visuomenė 
sukūrė pavardę, kad įvardytų 
asmenį, išskirtų jį iš kitų, visuo
menė tą pavardę ir tvarko.“ 
(Komentuodama šiuos teiginius 
Irena Degutienė kalbėjo, kad as
menvardžių klausimai visada yra 
dvilypiai. Juos svarstant reikia 
derinti kalbos specialistų ir téi
sininkų argumentus, atsižvelgti į 
šiuo metu pabrėžiamus žmogaus 
téisių, lyčių lygybės aspektus.)
Kalbėdamas apie požiūrį į lie
tuvių kalbą švietimo sistemoje 
pranešėjas dar sykį priminė 
Taškento konferencijos nutari
mus. Jų padarinys buvo tai, kad 
mokyklose siekta stiprinti rusų 
kalbos padėtį, o savo kalbą nu
stumti kaip nemalonią ir sunkią. 
Dabar panašiai pateikiama anglų 
kalba: jos mokytis esą lengva, 
o lietuvių kalbos – sunku. Vid
mantas Povilionis ragino per
svarstyti lietuvių kalbos dėstymą 
mokyklose, įtraukti visuomenę 
į kalbos kūrybą.
2012–2017 m. VLKK kadencijos 
pirmininkės Daivos Vaišnienės 
(VDU Švietimo akademija) 
pranešimo tema buvo „Kalbos 
politika Europos ir Lietuvos 
skaitmeninėje darbotvarkėje: 
švietimo, mokslo ir technologijų 
kalba“. Apžvelgdama praėjusios 
kadencijos VLKK prioritetus 
ir padarytus darbus kalbininkė 

atskleidė, kaip tie darbai panei
gia visuomenėje skleidžiamus 
mitus apie lietuvių kalbą: neva ji 
esanti netinkama arba per brangi 
informãcinėms technologijoms, 
mokslo srityje pirmenybė teik
tina anglų kalbai, lietuvių kalba 
esanti per sunki išmokti. 
Daivos Vaišnienės vadovaujama 
VLKK daug dėmesio skyrė kalbų 
technologijoms, skaitmeniniams 
kalbos ištekliams, vertimo ir 
bendrõs daugiakalbės ES rinkos 
kūrybai. Atkurta Kalbos tech
nologijų pakomisė, parengtos 
Lietuvių kalbos plėtros infor
mãcinėse technologijose gairės. 
VLKK tapo Europos kalbų 
išteklių konsorciumo (ELRC), 
Europos valstybių vertimo tar
nybų asociacijos (COTSOES) 
nare. Dirbta Lietuvos skaitme
ninės darbotvarkės taryboje, 
UNESCO programos „Infor
matika visiems“ Lietuvos nacio
naliniame komitete. Numatyti 
informãcinių technologijų srities 
prioritetai (tobulinti automatinio 
vertimo sistemas, šnekamosios 
kalbos technologijas, sintaksinę 
ir semantinę analizę, kurti bazi
nius kalbos išteklius ir įrankius, 
tobulinti infrastruktūrą) ir imta
si juos įgyvendinti. VLKK inicia
tyva buvo įrašytas reikalavimas, 
kad į visas Lietuvoje kuriamas 
viešąsias elektronines paslaugas, 
finansuojamas iš ES struktūrinių 
fondų lėšų, būtų įdiegiami kal
bos technologijų įrankiai. 
Daiva Vaišnienė pabrėžė, kad 
„ka[ bos apie kalbos prestižą ma
žai ko vertos, jei to prestižo ne
kuria mokslo ir meno žmonės ir 
savo sričių profesionalai“. Kalbos 
prestižo klausimas ypač svarbus 
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mokslo srityje. Tai rūpi ne tik 
Lietuvai, bet ir kitoms Europos 
šalims. 2014 m. Europos institu
cijų kalbų federacija (EFNIL) pri
ėmė Florencijos rezoliuciją (teks
tas: www.efnil.org/ documents/
resolutions/ florence-resolution/
lietuvos). Šiame dokumente 
pripažįstami anglų kalbos kaip 
tarptautinio bendravimo kalbos 
privalumai, bet taip pat reko
menduojama Europos valsty
bėms skatinti mokslinį diskùrsą 
gimtosiomis kalbomis. 
Minėtoje konferencijoje prista
tyti ir VLKK siūlymai: visose 
studijų programose dėstyti spe
cialybės kalbos kursą, kreipiant 
dėmesį į srities terminiją, rūpin
tis studentų ir jaunųjų moksli

ninkų rašto darbų ir publikacijų 
kalba, skatinti ir koordinuoti 
terminijos kūrimą ir aprobavi
mą, užtikrinti mokslininkams 
galimybę skelbti savo tyrimų 
rezultatus ir valstybine kalba. 
Pastarąjį uždavinį, ko gero, sun
kiausia įgyvendinti. 
Kalbos vartojimas mokslo srity
je – ne tik Lietuvai svarbus klau
simas. Apie tai pradedama kal
bėti ir tose valstybėse, kur ang lų 
kalba mokslininkų vartojama 
daug plačiau negu Lietuvoje. 
Vienas pavyzdys – Nyderlandai. 
Ten diskutuojama dėl to, kad 
studentai turėtų studijuoti ir ra
šyti darbus tinkama (taisyklinga, 
kaip sakytume Lietuvoje) olandų 
kalba. 2016 m. Utrechto univer

siteto vykdomoji taryba pripaži
no, kad labai suprastėjo gimta
kalbių olandų kalbos mokėjimas, 
ypač raštingumas, todėl reikėtų 
susirūpinti kalbos mokymusi. 
Svarstoma, ar nereikėtų nustatyti 
olandų kalbos mokėjimo lygio 
reikalavimų stojantiems į univer
sitetus gimtakalbiams olandams. 
Praėjusios kadencijos VLKK 
daug dėmesio skyrė švietimo 
klausimams. Bendradarbiaujant 
su ŠMM ir NEC rengtas bai
giamųjų egzaminų vertinimo 
aprašas. Svarbiausias principas 
svarstant šį aprašą – negalima 
per egzaminą vertinti dalykų, 
kurių mokykloje nesimokyta. 
Grįžta prie sisteminio kalbos 
mokymo. VLKK pateikė siūlymų 

Alvydo Umbraso nuotr.
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ŠMM, kaip tobulinti visų peda
gò gų lietuvių kalbos kokybę. 
Kalbą ugdyti turėtų visų dalykų 
mokytojai. 
Daivos Vaišnienės teiginį, kad 
Lietuva įvairiais kalbos politi
kos klausimais tapo patirties 
skleidėja tarptautinėse organi
zacijose, papildė 2002–2012 m. 
kadencijos VLKK pirmininkės 
Irenos Smetonienės (VU) prane
šimo pavyzdžiai. Jo tema buvo 
„Kalbos politika 2002–2012 me
tais“. Vienas iš didžiausių tos ka
dencijos VLKK darbų – kalbos 
politikos gairės. Šis darbas sutei
kė progą susipažinti su kitų šalių 
kalbos politika, bendradarbiauti 
su garsiais kalbos planavimo 
specialistais. Tuometinių gairių 
rengėjai buvo įsitikinę, kad kiek
vienos kadencijos VLKK turi 
parengti tókias gaires. Deja, šio 
sumanymo nepavyko sklandžiai 
įgyvendinti ir tik 2018 m. po 
ilgokos pertraukos Seimas vėl 
patvirtino kalbos politikos gai
res, parengtas naujos kadencijos 
VLKK. 
Rengiant pirmąsias gaires užsi
mezgusi pažintis su prancūzų 
kalbos politikos specialistais 
paskatino tobulinti Lietuvos 
terminų tvarkybos sistemą.  
Kitas didelis šios kadencijos 
VLKK darbas – sukurtas Ter
minų bankas. Prasidėjęs nuo 
ministerijų terminų inventori
zavimo, Terminų bankas išaugo 
iki didžiulės bazės, vertinamos 
tarptautiniu mastu. Jį kuriant 
bendradarbiauta su vertėjais, 
dirbančiais Europos Parlamente, 
Europos Taryboje, Europos Ko
misijoje. 

Pirmosiose kalbos politikos 
gairėse buvo numatyta parengti 
naują kalbos įstatymo redakciją. 
2002 m. buvo akivaizdu, kad 
1995 m. priimtasis įstatymas, 
puikiai tikęs anuo metu, ne
beaprėpia naujų veiklos sričių: 
visiškai nereglamentuojami 
kompiuterijos dalykai, nieko 
nepasakyta apie reklamos kalbą 
ir kt. Iš pradžių Seimo valdybos 
pavedimu buvo parengta kalbos 
įstatymo koncepcija. Teko su
sipažinti su dvidešimties šalių 
kalbos politika, išsinagrinėti visų 
ES šalių téisės aktus, reglamen
tuojančius kalbą, Lietuvos téisės 
aktus, susijusius su kalba. Įsta
tymo projèktas buvo parengtas 
2006 m., bet įstatymas ligi šiol 
nepriimtas. Jis būtų išsprendęs 
ne vieną problemą, su kuriomis 
dabar susiduriame. 
Dirbant šios kadencijos komi
sijai, Lietuva rengėsi stoti į ES. 
Prancūzai pakvietė VLKK įstoti 
į Europos nacionalinių kalbų 
institucijų federaciją (EFNIL). 
Lietuva į šią organizaciją buvo 
priimta drauge su kitomis Bal
tijos šalimis. Pristačius Lietuvos 
kalbos politiką federacijos 
senbuviai stebėjosi, kad maža 
posovietinė valstybė turi puikią 
kalbos politiką. Dalyvavimas 
EFNIL veikloje ypač naudingas 
dėl to, kad Lietuvos atstovai turi 
progų pamatyti, kaip kartais mū
sų šalyje iškreiptai suvokiami ir 
pateikiami užsienyje vykstantys 
dalykai. Lietuvoje stiprėjant nuo
taikoms, kad mokslo kalba turin
ti būti anglų, EFNIL susitikimuo
se skandinavai pirmieji ėmė kelti 
klausimą, kad reikėtų kalbėti apie 
mokslą nacionaline kalba. 

VLKK įsitraukė ir į kitų tarp
tautinių organizacijų veiklą. 
Ypač minėtinas darbas Jungtinių 
Tautų Geografinių pavadinimų 
grupėje. Joje Lietuva vertinama 
kaip šios srities ekspertė. 
Irena Smetonienė teigė palai
kanti nuomonę, kad lietuvių 
kalbai dabar esą geriausi laikai, 
jei kalbėtume apie kalbos statuso 
reikalus. Kitas dalykas – kalbos 
norminimas ir mokymas. Vienas 
iš pagrindinių teiginių pirmo
siose kalbos politikos gairėse 
buvo toks: žmonės neturi nusi
vilti savo kalba. Atsižvelgdama 
į visuomenės poreikius, VLKK 
pradėjo tikslinti kai kurias kal
bos rekomendacijas, pirmiausia 
kirčiavimo, skyrybos klausimais. 
Šią veiklą tęsė ir vėlesnių kaden
cijų komisijos. 
Šiuo metu Irena Smetonienė su 
kolegomis atlieka daug etno
ling vistinių tyrimų, domisi, kaip 
kalba atskleidžia svarbiausias 
tautos vertybes. Nors vyresnioji 
karta ne visada palankiai žiūri į 
jaunimą, jis, galima sakyti, yra 
išsaugojęs tradicinį požiūrį kalbą, 
tautą ir valstybę: „Kalba supran
tama kaip tautos bend ravimo 
priemonė ir valstybės skiriamasis 
bruožas. Tauta suprantama kaip 
vPena kalba kalbanti žmonių gru
pė, gyvenanti valstybėje. Valstybė 
yra teritorija, kurioje gyvena 
tauta, kalbanti vPena kalba.“ Tó
kios nuostatos yra reikšmingos 
kalbos politikos planuotojams ir 
kalbos prestižo kėlimo programų 
kūrėjams. 
Lietuvos rašytojų sąjungos pir
mininkė Birutė Jonuškaitė savo 
pranešimą pavadino Česlovo 
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Milošo eilėraščio eilute – „Kas aš 
be tavęs, mano kalba ištikimoji?“ 
Rašytoja kalbėjo apie savo, dvi
kalbio dviejų kultūrų žmogaus, 
patirtį augant Pùnsko ir Seinc 
krašte ir apie tai, kaip ta patirtis 
padėjo suvokti ir vertinti gimtąją 
lietuvių kalbą. 
Plėtodama literatūros kritiko Re
gimanto Tamošaičio mintį, kad 
kūryba galima tik iš meilės gy
venimui, pasauliui ir žmonėms, 
kad be meilės žmonėms nėra 
rašytojo, Birutė Jonuškaitė sakė: 
„Ir be meilės kalbai nėra rašyto
jo.“ Rašytoja kalbėjo apie įvairiai 
suprantamą ir realizuojamą 
grožinės literatūros kalbos laisvę, 
apie rašytojų santykį su kalba. 
Apibendrindama ji teigė, kad 
unikali mūsų kalba, dainos, pa
sakojimai – neįkainojamas tur
tas. „Šis daugiasluoksnis dvasinis 
palikimas, dėl kurio drąsiausi 
mūsų žmonės galvas paguldė 
kovodami už laisvę prieš sovietų 
okupaciją, sugebėjo išsaugoti 
Sibiro kalėjimuose, tremtyje, 
ir yra mūsų stiprybės šaltinis.“ 
(Pranešimas bus išspausdintas 
leidinyje „Pasaulio lietuvis“.)
Eilėmis savo pranešimą „Mano 
kalba – mano laisvė: lūkesčių 
paradigmos“ pradėjo ir Dan
guolė Mikulėnienė (LKI). Tomo 
Venclovos eilėraščiu „Komenta
ras“ ir XX a. 8ojo dešimtmečio 
praeities vaizdais pranešėja sa
kėsi norinti grąžinti klausytojus 
į 1988 m. lapkričio 18 dieną, kai 
prasidėjus Sąjūdžiui buvo įtei
sintas lietuvių kalbos vartojimas 
„valstybės ir visuomenės organų 
veikloje, švietimo, kultūros, 
mokslo, gamybos ir kitose įstai

gose, įmonėse ir organizacijose“. 
Kalbininkė, 1995–1998 m. 
VLKK pirmininko pavaduoto
ja, 1998–2002 m. pirmininkė, 
prisiminė to meto visuotinį 
kalbinį pakilimą („Gera, taisyk
linga kalba buvo ne prievolė, 
o laisvės išraiška“). Pasakojo 
apie kalbos téisinės tvarkybos 
pradžią ir kalbos institucijų 
kūrimąsi, minėjo pirmuosius 
VLKK vadovus. POrmosios trys 
VLKK kadencijos nuo 1992 m. 
iki 2002 m. buvo labai svarbus 
valstybinės kalbos įsitvirtinimo 
Lietuvoje laikotarpis. VLKK 
nariai visą tą laiką buvo garsūs 
kalbininkai ir kitų sričių specia
listai, žinomi mokslininkai, ji 
turėjo autoritetą. 
Ne viską, kas buvo numatyta, 
pavyko nuveikti. Kai kurie 
klausimai tebelaukia atsakymų, 
kyla ir naujų spręstinų dalykų. 
Tai ir kitų pranešėjų minėtos 
problemos (valstybinės kalbos 
ir anglų kalbos santykiai mokslo 
ir studijų srityje, asmenvardžių 
rašymas Lietuvos Respublikos 
piliečių dokumeñtuose, lietuvių 
kalbos reikalai mokykloje), ir 
kiti klausimai, pirmiausia kal
bos institucijų bendravimas su 
visuomene, gebėjimas pranešti 
apie savo darbus. Kalbėdama 
apie asmenvardžių rašybą do ku
meñ tuose, ji atkreipė dėmesį į 
pasigirstančius siūlymus nevar
toti jokių diakritinių ženklų ir, 
remdamasi informatikų atliktais 
savitųjų raidžių dažnumo ty
rimais, pagrindė, kodėl tokie 
siūlymai nepalaikytini. Užsimi
nusi apie švietimo sistemą, kal
bininkė pabrėžė, kad valstybinės 

kalbos statuso įgyvendinimas 
turi būti ne vien VLKK, bet ir 
ŠMM rūpestis. Dabar nemažai 
rašoma apie kalbos vertę ir kal
binę savivertę. Bet dar nesukur
ta veiksminga kalbos ir kalbinio 
sąmoningumo ugdymo ir pavel
do palaikymo sistema. Tai klau
simai ne tik dabartinei VLKK, 
bet ir Seimui, ir Vyriausybei. 
Pranešėjos teigimu, svarbiausi 
dabartinės VLKK uždaviniai – 
įveikti biurokratinius institucio
nalizacijos trikdžius, valstybinės 
kalbos politikos nepaversti 
siauresne, tam tikrais atvejais 
ir patogesne vienpartine poli
tika, ieškoti grįžtamojo ryšio ir 
bendrauti su visais visuomenės 
sluoksniais. Strateguojant litua
nistinę veiklą nereikėtų igno
ruoti rinkodaros ir rinkotyros 
dėsnių. Deja, kartais susidaro 
įspūdis, kad ta veikla vyksta be 
jokių strategijų. Šios kadencijos 
VLKK dirba tokiomis sąlygomis, 
kai aktualiais kalbos klausimais 
visuomenė neturi ir tikriausiai 
neturės vienos nuomonės. Esant 
tokiai padėčiai reikėtų rinktis ne 
monològą, bet polilògą: ieškoti 
išeičių, siūlyti sprendimus, gerbti 
savo ir kitų orumą, kritikos 
nelaikyti žeminimu. Kur tokio 
polilògo nėra, randasi nišinių 
veikėjų, kuriems svarbi ne tiek 
lietuvių kalba, kiek saviroda ir 
savisklaida. 
Diskusijose savo nuomonę apie 
skaitytus pranešimus išdėstė 
kalbininkai Vitas Labutis ir 
Jonas Palionis, ilgametis KTU 
profesorius Stanislovas Masio
kas, politikai Algirdas Endriu
kaitis ir Bronislovas Genzelis.  
(Rita Urnėžiūtė)


