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Rita Miliūnaitė  
 
Lietuvių kalbos institutas 

 
Lietuvių kalbos pokyčiai: (ir) ko mums bijoti?1 
 
 
Visi su kalba ir jos vartojimu susiję rimti dalykai turi ne tik racionalų pagrindą, 

bet ir emocinį lygmenį, kuriuo visuomenė reaguoja į kalbos ir kalbos politikos pokyčius. 
Sėkmingam valstybės gyvavimui visuomenės nusiteikimas labai svarbus. Todėl, 
svarstant kalbos saviraidos ir reguliavimo klausimus, negalima pamiršti žmonių 
nuojautų ir jausmų. Kas šiandien šį emocinį lygmenį kuria ir kur jis krypsta? 

Jeigu padarytume viešosiose diskusijose apie kalbą reiškiamų nuotaikų, 
nusiteikimo ir jausmų išklotinę, matytume įvairiaspalvį vaizdą. Straipsnio pavadinime 
tos spalvos subendrintos trejopiems skaitytojams:  

� pesimistams, kurie, numetę skliaustus su jungtuku ir, lauktų baimių sąrašo – 
ko mums reikėtų bijoti; 

� optimistams, kurie atskliaustų jungtuką ir su šypsena tartų – ir ko gi mums 

bijoti? 
� realistams, kurie stengiasi matyti abi puses. 
 
 
1. Lietuvių kalba tarp pasaulio kalbų 
 
Dinamiškame šių dienų pasaulyje ryškių pokyčių patiria ir kalbos. Jos sąveikauja 

tarpusavyje ir palieka vienos kitose pėdsakų, sugeria ir atspindi tai, kas vyksta aplinkui. 
Globalizacija, visuomenės demokratėjimas, interneto plitimas ir visuotinė įvairių 
krypčių migracija lemia, kad pokyčiai kalbose ir jas vartojančių žmonių sąmonėje 
vyksta ne iš kokio vieno centro atsiritančiomis bangomis, o jau bemaž tuo pačiu metu ir 
gana panašiai. Tačiau skirtingų kalbų gyvybingumą tai veikia nevienodai. 

Žmonių prigimčiai visais laikais įprasta pokyčius ir naujoves sutikti atsargiai. 
Matant, kaip atsiranda naujų nežinomų žodžių, kaip kinta skirtingų kart� kalba, kaip 
keičiasi rašto įpročiai, pagaliau – kaip ka�bos ima maišytis tarpusavyje, dažnai į tai 
reaguojama nepatikliai, su baime ar nepakantumu. Todėl turime aiškintis, kókios baimės 
kabinasi į mūsų sąmonę ir kuo esame stiprūs, kad jas įveiktume. 

Žvilgterkime, kaip lietuvių kalba šiandien atrodo tarp pasaulio kalbų ir kaip mes 
tai suvokiame. Pasaulyje kalbų suskaičiuojama daugiau kaip 6000, bet jos pagal 
gimtakalbių skaičių ir vartojimo mastą labai skiriasi. Pusė pasaulio žmonių gimtąja 
kalba laiko vieną kalbą iš didžiausių kalbų dešimtuko. Trečdalis kalbų turi mažiau kaip 
po 1000 kalbėtojų, taigi artinasi jų išnykimas. Lietuvių kalba, laimė, tarp pastarųjų 
nepatenka. 

Kalbos rikiuojamos ir pagal jų galios indeksą. Viena iš jo nustatymo metodikų2 
siūlo penkis kriterijus, pagal kuriuos įvertinamos kalbų teikiamos galimybės (1 pav.).  

                                                           
1 Tekstas parengtas pagal pranešimą, skaitytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvių kalbos 
instituto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto surengtame forume „100 metų atkurtai Lietuvos 
valstybei. Ar švęsdami šimtmetį nepamiršome tautos pamato – lietuvių kalbos?“ (Vilnius, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė, 2019 02 11). Kai kurie aspektai labiau paryškinti, tekstas papildytas. 
Paveikslėliams panaudotos pranešimo skaidrės. 
2 Žr. Chan Kai L. Power Language Index, 2016. Prieiga internete: http://www.kailchan.ca/wp-
content/uploads/2016/12/Kai-Chan_Power-Language-Index-full-report_2016_v2.pdf (žiūrėta 2019 02 
05). 
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Pagal šiuos kriterijus galingųjų pasaulio kalbų dešimtuke rikiuojasi tokios kalbos: 
anglų, kinų (mandarinų), prancūzų, ispanų, arabų, rusų, vokiečių, japonų, portugalų, 
hindi. 

 

 
 

1 pav. Kalbų galios kriterijai ir galingųjų pasaulio kalbų dešimtukas 
 
Ar galime šiuos galios kriterijus pritaikyti ir lietuvių kalbai? Taip, bet atrodytume 

menkai. Lietuvių kalba – kito lygmens. Tai viena iš dviejų pasaulyje likusių gyvuojančių 
báltų kalbų, ir toks išskirtinumas yra šia kalba kalbančiųjų stiprybė, kartu 
atsakomybė pasauliui ją išlaikyti. 

Informacinės technologijos leidžia subtiliais metodais tirti kalbas, atskleisti jomis 
kalbančių žmonių mąstymo ir kalbinės raiškos skirtumus. Žvelgdami į kalbų įvairovę ir 
kai kurių kalbų galias, susiduriame su paradoksu. Baltarusių kilmės amerikietė 
kognityvinės psichologijos profesorė Lera Boroditsky iš Stanfordo universiteto sako, 
kad tai, kas yra žinoma apie dirbtinį intelektą ir mąstymą, daugiausia pagrįsta 
anglakalbių tyrimais. Kadangi pasaulyje, kaip minėta, daugiau kaip 6000 kalbų, apie 
mąstymą mes dar labai nedaug žinome. 

Taigi visos kalbos yra lygios, visos yra šio pasaulio vertybė ir visos yra lygiavertis  
mokslo objektas. Mąstyti prigimtine kalba, jos apibrėžtimis struktūruoti tikrovę, 
reikšti jausmus yra kiekvieno teisė, ir jokia kita kalba nepadės gyvenime jaustis taip 
tvirtai kaip gimtoji. 

Be to, lietuvių kalba – ne tik lietuvių tautos tvirtovė, tai ir užuovėja kitoms 
tautoms, kurios Lietuvos valstybėje kuria savo gyvenimą ir ateities siekinius. 

Visa tai pamirštant, dažnai dėl lietuvių kalbos „mažumo“ pradedama gūžtis ir 
išsivaikščiojančios Lietuvos fone kalbama apie demografinę tautos savižudybę, kuri 
grindžiama statistika – mažu gimimų skaičiumi. Su skaičiais nepasiginčysime, ir 
netrunka atsirasti klausimas, ypač mokyklose: Ir kam man ta lietuvių kalba reikalinga? 

Greitai ja niekas nebekalbės. Kaip tautai gyventi toje egzistencinės baimės akivaizdoje? 
Apsimesti, kad nieko nevyksta? Tai gerokai filosofinis klausimas, bet jis susijęs ir su 
kalbos likimu. 

Šiandien gyvename daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje. Tokia padėtis 
mažesnėms kalboms teikia ir privalumų. Ir čia mažùmas gali virsti stiprumu. Europos 
Sąjungos statistikos tarnyba Eurostat3 teikia duomenų, kiek Europos šalių gyventojų 
moka bent vieną užsienio kalbą. Lietuvoje tokių yra 97 proc. Europos vidurkis – 66 
proc., taigi apskritai trečdalis Europos gyventojų moka vien tik gimtąją kalbą. Lietuvos 
gyventojai užsienio kalbų moka po dvi ir po daugiau. Vyresnės kartos žmonės turi slavų 

                                                           
3 Prieiga internete: https://ec.europa.eu/eurostat. 
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(ypač rusų ir lenkų) kalbų pagrindus, jaunesnieji labai aiškiai orientuojasi į Vakarus ir 
mokosi anglų, prancūzų, skandinavų (ypač danų, norvegų) kalbų. Apskritai kalbų 
mokymasis plečia pasaulio pažinimą, atveria galimybę į jį pažvelgti kitomis akimis, ir 
Lietuvoje tai gerai suvokiama. 

 
 
2. Kalbų kontaktai ir kalbų politika 
 
Europos kalbų įvairovėje ryškūs dviejų lygmenų pokyčiai: 
� anglų kalba, kai kuriais atvejais – ir kitos galingosios ka�bos veržiasi į mažesnių 

kalbų viešojo ir privačiojo vartojimo sritis: reklamą, mokslą, studijas, darbo 
santykius ir kita; 

� kalbų savitumas niveliuojasi: galingųjų kalbų elementai skverbiasi į mažesnes 
kalbas. 
 

Lietuvių kalbai tai didžiulis išbandymas. Valstybinės kalbos politikos 2018–
2022 m. gairėse4 teigiama: 

 
Valstybinės kalbos santykis su anglų kalba ir kitomis kalbomis įvairiose viešojo vartojimo 

srityse ne visada aiškiai reglamentuotas. 
 

Štai todėl, kai atskirai pajudinama viena kokia sritis, iš visumos ištraukiama viena 
kalbų santykių problema, ir stringama, nerandama sprendimų, – ar kalbėtume apie 
įmonių pavadinimus (leidimą juos darytis ir registruoti užsienio kalbomis), ar apie 
pavardžių rašymą asmens dokumentuose, mokslo ir studijų kalbas, kalbinį kraštovaizdį 
ir panašius atvejus, kur lietuvių kalba jau realiai konkuruoja su kitomis kalbomis, o kai 
kada ir pralaimi. Valstybinės kalbos įstatymo, kuris priimtas prieš 24-erius metus (1995 
m.), nuostatos jau neapima visko, kas šiandien svarbu. 

Minėtose Gairėse suformuluotas ir valstybinės kalbos politikos tikslas: 
 

<...> užtikrinti valstybinės kalbos tvarumą bei funkcionavimą visose Lietuvos Respublikos 
viešojo gyvenimo srityse ir plėtoti jos raiškos galimybes. Šio tikslo siekiama palaikant lietuvių 
kalbos, kaip valstybinės, statusą ir nustatant jos santykius su kitomis kalbomis, stiprinant 
valstybinės kalbos viešojo vartojimo teisinius pagrindus, jo stebėseną ir priežiūrą, gausinant kalbos 
išteklius ir garantuojant jų prieinamumą visuomenei, sudarant galimybę jos mokytis tiek Lietuvos 
piliečiams, tiek išeivijai ir užsienio valstybių piliečiams, stiprinant valstybinės kalbos prestižą, 
skatinant visuomenę rūpintis kalbos kokybe. 
 
Tai tik bendriausi siekiniai. Dar neturime tokios išsamios lietuvių kalbos būklės 

analizės, kokia gali didžiuotis latviai, nuolat stebintys savo valstybinės kalbos 
funkcionavimą ir pokyčius. Neturime ir ilgesnio laikotarpio kalbos plėtros strategijos, 
kokią kuria, atlikę rimtus ir išsamius parengiamuosius darbus, estai. Natūralu, kad 
liberalioji visuomenės dalis nori kalbų rinką palikti atvirą, kad ypač verslo nevaržytų 
jokie kalbų ribojimai. Konservatyvesnių pažiūrų žmonės linkę kalbėti apie kalbosaugos 
sienas. 

Todėl tebelieka aktualus esminis klausimas: kokį nusistatyti lietuvių kalbos 
santykį su kitomis kalbomis, nepažeidžiant Tautos valios, įrašytos Konstitucijoje? 

 
 

                                                           
4 Valstybinė skalbos politikos 2018–2022 m. gaires 2018 m. birželio 27 d. patvirtino Lietuvos 
Respublikos Seimas. Prieiga internete: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b7a83fd0705811e8a76a9c274644efa9 (žiūrėta 2019 02 10). 
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3. Baimė lietuvių kalbai netekti savitumo 
 
Baimę, kad lietuvių kalba netenka savitumo, žmonės reiškia gana dažnai – 

skambučiais į tiesiogines radijo laidas apie kalbą, interneto straipsnių komentarais, 
socialinių tinklų įrašais ir pan. Kiek ši baimė pagrįsta? 

Žvilgterkime į keletą naujesnių dabartinės lietuvių kalbos vartojimo polinkių. 
Anglų kalbos, kaip labiausiai šiuo metu kontaktuojančios su lietuvių kalba svetimõs 
kalbos, skverbtis į lietuvių kalbą pereina į naują etapą. Pirmuoju etapu, kuris prasidėjo 
nuo nepriklausomybės atkūrimo, vartosenoje labai pagausėjo anglų kalbos skolinių. 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos skelbiamuose rekomendaciniuose naujųjų 
svetimybių sąrašuose pradėta siūlyti lietuviškus atitikmenis – nuo spausdintuvo vietoj 
printerio iki asmenukės vietoj selfio. Skolinių srautas nesustoja, bet jį bent minimaliai 
stengiamasi reguliuoti: vsuomenei siūloma rinktis lietuviškus atitikmenis, jeigu tinkamų 
atsiranda, arba pritaikyti skolinius prie lietuvių kalbos rašybos, tarties, kirčiavimo, 
gramatinės sistemos. 

Tačiau anglų kalba skverbiasi ne tik į žodyno lygmenį – ir į intonacijas, žodžių 
tvarką sakinyje, kitas plika akimi ar ausimi mažiau pastebimas vietas. Angliški žodeliai 
– frazės, pertarai – nuolat smelkiasi į privačiąją ir viešąją vartoseną, o pagal svetimybių 
vartojimo mastą viešojoje vartosenoje nueita toliau nei rusifikacijos laikais. 

Štai Lietuvių kalbos instituto Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne5 kaupiama 
naujoji XXI a. leksika, kartu ir naujieji jaustukai. 2019 m. jų sąrašas toks (žr. 2 pav.): 

 

 
 

2 pav. Naujieji jaustukai lietuvių kalboje (Lietuvių kalbos naujažodžių 
duomenynas) 

 

Atrodytų, savų jaustukų jau pritrūkome. Ir tikrai: vaikas, prekybos centre 
užkliuvęs už vežimėlio ir užsigavęs, impulsyviai šaukia nebe oi ar ai, šaukia: auč! 

                                                           
5 Žr. Rita Miliūnaitė, Agnė Aleksaitė. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas [Tęstinis internetinis 
žinynas nuo 2011 m.]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Prieiga internete: http://naujazodziai.lki.lt. 
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Tokie angliški intarpai – dabartinės mūsų kalbos ypatybė, ryškus pokytis, bet ne 
savitumas ir ne stiprybė, nors kai kam tai atrodo gražu ir žaisminga. Kai tokie intarpai 
tampa įpročiu, jie siaurina savas raiškos priemones. O kas aktyviai nevartojama, nyksta. 

Rašytinėje žiniasklaidoje, skelbiančioje visokius įtakdarių tekstus, nieko 
nebestebina angliškos citatos, ilgainiui taip pat virstančios įpročiu: 

 
� Gal teko girdėti? Man irgi teko. Small world. 
� Scenarijus kartojasi, so it works. 
� visi sako, kad tai – ne teisinis, bet politinis procesas. Come on! 
� svarbiausia – charizma, perdėtas pasitikėjimas savimi, na, ir šioks toks fake it till you make it. 
� Čia yra tie žmonės, kurie šiandien reikalauja didesnio finansavimo. Just saying, all you need 

to know. 
� The best time to call me is email. Sakysite, mažai rašote ir Jums to raštingumo išvis nereikia? 
� skiriant teisėjus, prokurorus, STT vadus, užsienio politikoje skiriant ambasadorius ar panašiai, 

nėra sexy (patrauklu – DELFI). 
� Marksizmas (ne tik tas, prisimenamas iš SSSR praktikų, bet ir kaip solidi filosofinė paradigma) 

irgi niekada nebuvo my cup of tea. 

� ugdymo etalonus užduoda ir juos pačius auklėja tokių mind-boggling metaforų kalviai 
� Todėl, jei kas nors man siuntėte laišką lrs adresu, sorry, galiu būti ir nepastebėjusi. 
� aptarnavimas užtruko – gal viską daro from scratch, tai yra – be paruoštukų? 
� Užkliuvo ir sveikinimas su „šimtmečio Kalėdomis“. „Jau tikrai jos buvo pernai, really?“ 
� penktadieniais LRT galima ir nevadovauti, nes po 12 valandos ten jau nebūna nė vieno 

žmogaus, it is known. 
� Siūlau pradėti galvoti, kad old is the new cool, nes tai neišvengiamai ateis architektūroje. 
� tautininkiškas radikalizmas pradeda savo „march through institutions“. 
� Mūsų siūlymai neakcentuoja didelių finansinių išteklių, nebent kurios nors pieninės 

restauravimas. Big deal. 
 

Šie pavyzdžiai – ne ištisas tekstas, tai atskiri sakiniai ar jų fragmentai, neretai 
žiniasklaidos imami iš socialinių tinklų įrašų, bet tokią svetimybių dozę per kelias dienas 
gali gauti nuolatinis interneto portalų skaitytojas. Ir vis dėlto jau kurį laiką matyti, kad 
didieji naujienų portalai prie tokių citatų prirašo ir jų vertimą į lietuvių kalbą (žr. 3 pav.). 

 

 
3 pav. Angliškos citatos ir jų vertimai lietuviškuose interneto naujienų portaluose 



www.kalbosnamai.lt 
 

6 

 

Ką visa tai rodo? 
Pirma – tam tikras visuomenės sluoksnis lietuvių kalba jau ne visada pasitiki: 

daugiau dėmesio gausi, jeigu smūgiuosi angliškomis frazėmis. 
Antra – jau ne pavieniais ar atsitiktiniais atvejais aktyviau anglų kalbą vartojančių 

lietuviakalbių galvose greičiau atsiranda kitakalbė citata nei lietuviškas posakis. 
Trečia – taip bežaidžiant, anglėjimo riba jau peržengta: net liberaliai į kalbos 

normas žiūrinti žiniasklaida jaučia, kad pradėtume nebesusikalbėti. Kalbinių nuostatų 
tyrimai rodo, kad visuomenė aktyviai reiškia su viešąja kalba susijusius lūkesčius – gauti 
informaciją tinkamo lygio bendrine lietuvių kalba. 

Kalbos saugikliai turi būti ne kur kitur, o mūsų pačių kalbinėje sąmonėje. Todėl 
šio anglėjimo nesuvaldysime, jeigu šeimoje nebus įgautas gimtosios kalbos atsparumo 
genas, jeigu mokykloje nebus įdiegta motyvacija kalbėti lietuviškai. Taigi teigti, kad 
lietuvių kalbai nereikia jokios priežiūros ir kad viskas paliktina saviraidai, yra visiškas 
padėties nesuvokimas. 

Grėsmė kalbų savitumui nėra koks nors vietinis „lietuviškas“ išsigalvojimas. 
Užsienio sociolingvistai, nagrinėjantys Europos kalbų padėtį, pagaliau atranda tas 
kalbas, kurios palyginti neseniai išsivadavo iš sovietinio okupacinio režimo. Austrų 
sociolingvistas Wolfgang’as Pöckl’as, imdamas latvių kalbos pavyzdį, didžiulėje 
Europos kalboms skirtoje knygoje rašo6: 

 
Šių dienų kalbinėje įvairovėje „mažosios“ kalbos dažniausiai konkuruoja su didžiosiomis, 

ir tai yra svarus pagrindas jas ginti, siekiant jų grynumo, palyginti su tomis, kuriomis kalba daug 
žmonių ir kurioms negresia išnykimas. <...> 

Kiekviena kalba turi savo istoriją ir gyvuoja savitame kontekste, skiriasi jų politinė ir 
kalbinė situacija, todėl nusistatant kalbų santykius, negali būti visoms kalboms bendrų taisyklių. 
 
Tačiau ar viskas taip grėsminga? Žiūrėkime realiai. 

 
 
4. Lietuvių kalbą saugančios stiprybės 
 
Lietuvių kalbą saugo keturios jėgos. 
Pirma – pati iš protėvių paveldėtoji lietuvių kalbos materija: jos archajiškumas, 

joje užkoduotas savitas žvilgsnis į pasaulį ir kartu slypinčios didžiulės galios tą materiją 
toliau kurti ir atnaujinti. 

Antra – išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius lietuvių tauta, 
t. y. lietuviškai kalbantys ir tokiu būdu lietuvių kalbos gyvastį palaikantys ir 
perduodantys ateities kartoms žmonės. 

Trečia stiprybė – kalbos mokslas su naujausiomis kalbos technologijomis: 
fundamentiniai bei taikomieji tyrimai, paremti šiuolaikiniais metodais, leidžiantys 
Lietuvai bei pasauliui skleisti žinias apie lietuvių kalbą. 

Ketvirta – Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įvardytos Tautõs kuriama 
valstybė, joje galiojančių įstatymų, kurie įtvirtina ir gina lietuvių kalbos, kaip 
valstybinės, statusą, sistema. 

Dabartinės lietuvių kalbos tyrimai rodo: kalbos gyvybinės galios nėra nusilpusios. 
Kalba atsinaujina kasdien: aktyviai išnaudojami įvairūs žodžių darybos modeliai, 
plečiasi žodžių reikšmių laukai. Netgi madinga naujadarais patraukti dėmesį – versle, 

                                                           
6 Wolfgang Pöckl. An International Handbook of the Languages of Europe. Peter O. Müller, Ingeborg 
Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer (eds.). Vol. 3, 2015, p. 1611. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. 
Versta mano. – R.M. 
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politikoje, žiniasklaidoje, kultūroje. Atsinaujinanti kalba kuria pridedamąją vertę 
(4 pav.). 

 

 
 

4 pav. Naujadarai prekyboje, reklamoje sukuria naujumo, netikėtumo 
įspūdį ir traukia pirkėjus 
 

Naujai sukuriamų žodžių gausa stulbina. Saujelė mokslininkų, tiriančių naująją 
leksiką ir jos darybos polinkius, nespėja šių naujovių registruoti ir aprašyti. 

Svarbu kalbos kūrybą skatinti ir palaikyti. O būdų galima rasti pačių įvairiausių. 
Štai Valstybinė kalbos inspekcija jau vienuolika metų rengia gražiausio įmonės 
pavadinimo konkursą kaip atsvarą siekiams įmones vadinti nelietuviškai ( 5 pav.). 

 

 
 

5 pav. Gražiausio įmonės pavadinimo apklausa 2018 m. naujienų portale delfi.lt. 
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Kartu negalima nematyti, kad kalba vis labiau tampa galios įrankiu: ima reguliuoti 

mūsų viešuosius emocinius laukus. Nagrinėjant lietuvių kalbos naujažodžius, aiškiai 
matyti, kad didžiąją spalvingųjų žodžių dalį sudaro turintys ironiškąjį, menkinamąjį ar 
niekinamąjį atspalvį. 2019 m. pabaigoje tarp visų emociškai nuspalvintų naujažodžių 
Lietuvių kalbos duomenyne ironiškieji sudaro 34 proc., menkinamieji – 29 proc., 
niekinamieji 6 proc., taigi netoli dviejų trečdalių. Štai ironiškųjų naujažodžių debesėlis 
(6 pav.). 

 

 
 
6 pav. Ironiškieji naujažodžiai iš Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno 
 
Šie naujažodžiai atspindi visuomenės skaudulius, tai reakcija į įvairius neigiamus 

reiškinius. Be abejo, daugeliu atvejų tokie naujadarai yra kalbiniai žaidimai, bet jie 
savotiškai žavūs tol, kol nepradeda vyrauti viešojoje erdvėje, kol netampa kitaip 
mąstančiųjų žeminimo įrankiu ir kol neužgožia kitų kalbos teikiamų atspalvių. 

Šiaip ar taip, aktyvi naujažodystė rodo, kad mūsų kalba, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę ir visuomenei demokratėjant, tampa įvairiaspalvė, alsuojanti gyvybe 
ir leidžianti minčiai skleistis į visas puses. Todėl nereikia tikėti tais, kurie sako, kad 
lietuvių kalba yra per gryna ir labai skurdi7: 

 
Marius Ivaškevičius. <...>  Šiandien, man atrodo, nebėra reikalo taikyti karinę padėtį 

lietuvių kalbai, nes jinai yra labai gryna, per gryna lyginant su aplinkinėmis kalbomis – lenkų, 
rusų ir kitomis. 

Algis Ramanauskas. Ir kartu labai skurdi. 
Marius Ivaškevičius. Ir labai skurdi, iš tikrųjų. Ypač susiduriant, rašant. Ji labai 

literatūrinė, kas yra didžiulė jos blogybė. Ta prasme kalbėti ja stipriai yra sunku ir beveik 
neįmanoma, nes jinai yra dirbtinai sukurta. 

 
Šiandien kalbų materija įgauna skaitmeninį pavidalą ir tampa prieinama 

pasauliui. Skaitmeninėje kalbų rinkoje ka�bos varžosi ne vartotojų gausumu, o 
suskaitmenintų išteklių kokybe ir kalbos technologijomis – tuo, kiek kompiuterinėmis 
priemonėmis gebama įsiskverbti į vidinę kalbos struktūrą bei semantiką, kiek gebama 

                                                           
7 Žr. Apie kalbos raidą ir jos vaizdinius: Audiatur et altera pars [Pokalbis]. – Naujasis židinys-Aidai, 
2011, Nr. 1, p. 11. 
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kalbą pritaikyti vis labiau skaitmenėjančiame visuomenės gyvenime. Lietuvoje sparčiai 
judame į priekį mašininio vertimo, kalbos sintezės ir atpažinimo srityse. Kuriame 
semantinius žodžių tinklus, kad lietuvių kalbos duomenis įlietume į pasaulio žodžių 
tinklus. Tai platus mūsų langas į pasaulį: ryšys su išeivija ir galimybė kitakalbiam 
verslui, mokslui, politikai, teisei, kultūrai, turizmui gauti informacijos apie Lietuvą savo 
kalbomis, įveikti abipusius kalbos barjerus. 

Trečias mūsų kalbos stiprinimo dėmuo – valstybę sukūrusi ir atkūrusi Tauta. Jos 
santykis su kalba šiandien gyvas, įvairus – ir tai svarbiausia. Tačiau taip sutapo, kad dar 
prieš gerą dešimtmetį neoliberalizmo bangai užliejus Lietuvos politinį gyvenimą, 
švietimo sistemą bei mokslo politiką, pradėta viešai kalbą priešinti su valstybe ir 
skleisti kalbos baimės ideologiją. Norima žmonėms įteigti, kad galinga jėga – o jei 
geriau pažiūrėsime, kalbininkų saujelė, susibūrusi keliose kalbos institucijose, – 
nuolatinėmis represijomis ir baudomis stengiasi sužludyti lietuvių kalbą ir mus pačius. 
Štai būdingas tokio baimės kurstymo pavyzdys8: 

 
Daug kas bijo lietuvių kalbos. Bijo gimnazijų abiturientai prieš valstybinį egzaminą, bijo 

žurnalistai, kurie gali gauti raštų ir baudų iš kalbos inspekcijos, bijo ir rašytojai, vadovėlių autoriai, 
kai jų tekstai nuvažiuoja pas redaktorius, ir daug kitų žmonių, kurių darbai susiję su kalba. Dar 
bijo žmonės, kuriems lietuvių kalba ne gimtoji, kai į jų darbo vietą užeina kalbos inspekcija. Bet 
ta baimė neatsirado iš niekur. Ji atsiranda dėl didelės Lietuvos kalbos institucijų galios. 
 
Įvairiais būdais – tiek atvirais išpuoliais prieš kalbos institucijas, tiek  

alternatyvios tikrovės kūrimu socialiniuose tinkluose mėginama skaldyti visuomenę, 
nuteikti ją prieš kalbininkus, skleisti nepasitikėjimą kalba. Pamažu visai atvirai 
stumiama ir antros valstybinės kalbos idėja. Vis dėlto valstybiškai mąstantys žmonės 
suvokia, kur nuvestų kalbinis atsainumas ir suabsoliutinta kalbos savireguliacija, 
sumenkintas valstybės, jos institucijų vaidmuo lietuvių kalbos raidoje. 

Šiandien jau esame tiek stiprūs, kad valstybinės kalbos priežiūros sistema mūsų 
akyse pradeda peraugti į naują kokybę, naują santykį su visuomene, pagrįstą lygiaverčiu 
dialogu. Galimybės tam tikrų kategorijų viešosios lietuvių kalbos vartotojams gauti 
administracinių nuobaudų už kalbos klaidas panaikinimas9 buvo tas lūžis, kuris 
paženklino šį pokytį ir davė žinią visuomenei: už mūsų kalbos ateitį atsakome lygiai 
mes visi. 

Tačiau šis žingsnis pasėjo ir baimių – tarp mokytojų, redaktorių, kalbos 
tvarkytojų: O kaip dabar gyventi? Taigi viskas sugrius! Kalbininkų ir ypač Valstybinės 
kalbos komisijos su Kalbos inspekcija čia laukia dideli namų darbai ir pokalbiai su tais, 
kurie jaučiasi nesaugiai. Todėl kalbos prestižui stiprinti šiuo metu ypač reikia valstybės 
pastangų: ieškoti būdų, kaip sutelkti visuomenę, kad ji pati norėtų kalbėti lietuvių kalba, 
mokyti jos savo vaikus, ir – kas labai svarbu – kad norėtų išlaikyti kultūrinę per šimtmetį 
gludintą šios kalbos atmainą – bendrinę kalbą. 

 
 
Vietoj išvadų 
 
Ką dar galėtume iškelti kaip atsvarą eskaluojamos baimėms? Strateginį požiūrį į 

visokeriopą lietuvių kalbos stiprinimą. 

                                                           
8 Vukas Vukotićius. Galingos, brangios ir be naudos. Kalbos institucijos Lietuvoje. – 
15min.lt, 2018 12 09. Prieiga internete: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/vukas-
vukoticius-galingos-brangios-ir-be-naudos-kalbos-institucijos-lietuvoje-233-1069034 
9 2019 m. sausio 31 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija priėmė nutarimą Nr. N-1 (171) „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo 
Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ pripažinimo netekusiu galios“. 
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Pagrindinės šios strategijos kryptys galėtų būti tokios: 
1) teisinių valstybinės kalbos pagrindų atnaujinimas, 
2) realaus lituanistikos prioriteto įgyvendinimas; 
3) esminė lietuvių kalbos mokymo sistemos peržiūra, 
4) naujas, visuomenę įtraukiantis kalbos priežiūros sistemos modelis; 
5) lietuvių kalbos prestižo stiprinimas Lietuvoje ir išeivijoje. 
 
Iš esmės tai yra intelektinio turinio, kuris sudarytų sąlygas stipriai lietuvių kalbai 

gyvuoti, kūrimas. 
Bevartydama užrašus radau filosofo Romualdo Ozolo 2014 m. rašytas mintis10: 
„visa kūryba <…> remiasi trimis žmogaus galiomis – valia, protu ir sąžine“. 

Kaip šiandien ataidi tie žodžiai? Jeigu mums užtektų sąžinės liautis niekinti vieniems 
kitus ir atvirai pažvelgti į akis, jeigu mums užtektų proto sutartinai imtis naudingų 
konkrečių darbų, jeigu mums užtektų valios būti savimi ir kalbėti savo kalba, – taptume 
stiprūs ir įdomūs ne tik sau, bet ir pasauliui. Ir ko gi tada mums reikėtų bijoti? 

 
Vilnius, 
2019-11-22 

                                                           
10 Romualdas Ozolas. Apie Konstituciją ir Konstitucinį teismą. – Gimtinės sargyboje, 2014 02 07. Prieiga 
internete: http://www.respublika.lt/uploads/files/99993181_pdf_12_112404.pdf (žiūrėta 2019 02 02). 


