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Vilniaus universiteto Lietuvių 
kalbos katedros docentas Antanas 
Smetona turi daug priekaištų poli-
tikams, rengiantiems įvairių įsta-
tymų pataisas, kurios susijusios su 
mūsų kalbos išsaugojimu ir gynimu. 
Jis neabejoja, kad kalba gyva tuo-
met, kai ji keičiasi, nes nesikeičia tik 
mirusios kalbos. A.Smetona „Vals-
tiečių laikraščiui“ išsakė nuomonę 
apie daugelį dalykų, su kuriais šian-
dien susiduria lietuvių kalba.

Iš šalies emigravo daugybė tautie-
čių, neofi cialiais duomenimis apie 400 
tūkst. žmonių. Ar netekus dalies tau-
tiečių lietuvių kalba nukentės?

Kalbančiųjų lietuviškai skaičiaus 
svyravimas pats savaime jokios įtakos 
kalbai nedaro. Nebent lietuviai visai 
išnyktų – tada ir kalbos neliktų. Kad ir 
kiek žmonių iš kaimelio ar miestelio 
išvyktų, likę bent trys vis tiek ir toliau 
kalbėtų savo kalba ir nematau priežas-
čių jai kaip nors nenatūraliai keistis. 
Pavojai slypi, jei galima taip pasakyti, 
visiškai priešinguose reiškiniuose. O 
kas bus, jei visi tie beveik pusė mili-
jono žmonių užsieniuose neišsaugos 
gimtosios kalbos įgūdžių ir sugrįš su 
akcentais, pakrikusia gramatika arba 
su puskalbiais vaikais? Dar pridėki-
me, pavyzdžiui, lygiai tokią pačią imi-
graciją į Lietuvą iš musulmoniškų ir 
slaviškų kraštų, kuri irgi nekalbės tai-
syklinga lietuvių kalba. Tada, manau, 
įtaka lietuvių kalbai neišvengiama. Tai 
yra, kalbos kitimas bus nenatūraliai 
paspartintas ir veikiamas nenatūra-
lių priežasčių. Bet tam reikia ruoštis, 
kurti integracijos ir kalbos mokymo 
programas, būtent tam reikalinga ir 
kalbos politika.

Greitai bus 20 metų, kai Lietuva 
gyvuoja kaip nepriklausoma valsty-
bė. Kaip, Jūsų nuomone, per tą laiką 
pasikeitė lietuvių kalba?

Niekada istorijoje nebuvo tokių 
palankių lietuvių kalbos egzistencijos 
sąlygų. Deja, šiandien niekas nežino, 
ką tokios iš esmės palankios sąlygos 
duos, nes tokių niekada nebuvo. Gal 
gali ir į bloga išeiti. Kas žino? Pavyz-
džiui, lietuvio pasąmonėje visada tiek 
lenkas, tiek rusas, tiek vokietis su savo 
kalbomis buvo grėsmė. Nors tas kalbas 
ir išmoko, bet dažniausiai joms prieši-
nosi, nelaikė jų savomis. Dabar plinta 
anglų, bet atrodo, kad ji priimama ne-
adekvačiai, labai noriai, be to, jau gra-
sina išstumti lietuvių kalbą iš kai kurių 

vartojimo sričių, pavyzdžiui, iš moks-
lo. Greičiausiai tai kelia naujų grėsmių 
kalbai. Arba andai girdžiu mergaitę, 
porą metų pasimokiusią Norvegijo-
je – baisus akcentas. Ar ji maivosi, ar 
jos lietuvių kalba iš tikro jau paveikta? 
Ir kiek tai visuotina?

Jums, matyt, tenka daug bendrau-
ti ir su užsieniečiais. Ar jie bent kar-
tą Jums pasakė, kaip skamba lietuvių 
kalba pašaliečio ausiai?

Tiesa, mano veikla susijusi su už-
sieniečiais, kurie jau išmokę lietuvių 
kalbą, ją tiria, domisi ja. Taip pat vado-
vauju fakultetui, kuriame užsieniečiai 
semiasi lietuvių kalbos žinių ir įgū-
džių, siekiu plėsti šią veiklą. Be to, ir 
pats esu šioks toks tyrėjas, todėl neiš-
vengiamai mokslo reikalais bendrauju 
su kolegomis iš visos Europos. Apie 
kalbos gražumą ar skambumą kalbėti 
bergždžias reikalas, nes vienam gražu 
gali būti viena, kitam – kita. Vienin-
telis tikras kalbos gražumo kriterijus 
yra mano jau minėtas komunikacinis: 
jei kalba tenkina kalbėtojų komunika-
cinius poreikius – viskas puiku. Tada 
kalba – pati nuostabiausia.

Taigi su užsieniečiais apie kalbos 
grožį nekalbate?

Taip, bet pirmiausia į galvą atei-
na profesoriaus iš Paryžiaus Mišelio 

Šikoeno mintys. Atkreipiau dėmesį 
į jo pasakojimą apie gausius afrikie-
čius Prancūzijoje, kurie, prastai mokė-
dami prancūzų kalbą, kalbėdami žar-
gonu jau daro įtaką pačiai kalbai. Jis 
perspėjo, kad ir mes to sulauksime, jei 
Lietuvoje iš esmės pagausės puskalbių 
imigrantų arba repatriantų. Atvykėlių 
atnešamiems naujiems vėjams turime 
rengtis. Deja, rimtai, atrodo, nieko kol 
kas nedaroma. Dar profesorius stebė-
josi ir žavėjosi labai išplėtota, turtin-

ga lietuvių kalbos darybos sistema. Jis 
mano, kad nusikaltimas yra tempti į 
lietuvių kalbą visokius svetimžodžius, 
kai galime pasidaryti savus naujadarus 
(pvz., hotdogas – dešrainis). Beje, kal-
botyros profesoriai užsieniečiai nuolat 
stebisi jų pavardžių kraipymu. Neofi -
cialiai bendraudami, žinoma, Mišelį 
Šikoeną vadinome Mykolu, Voicie-
chą Smočinskį – Vaitiekumi, ir, man 
atrodo, tai jiems visai patiko, bet ofi -
cialus vardų ir pavardžių kraipymas 
jiems keistas ir nepriimtinas.

Liepos pradžioje Seimas pritarė 
dviem įstatymo projektams, kuriais 
siekiama nustatyti bendrą taisyklę, kad 
vardai ir pavardės dokumentuose gali 
būti rašomi arba lietuviškais, arba už-
sienietiškais rašmenimis. Ką pasakytu-
mėte parlamentarams prieš rengiantis 
jiems priimti vieną iš įstatymų?

Seime svarstomi įstatymai iš esmės 
tarpusavyje mažai susiję. Taip yra dėl 
to, kad visiškai skirtingos šių įstaty-
mų reguliavimo sritys. Vienu iš jų sie-
kiama reglamentuoti vardų ir pavar-
džių rašybą asmens dokumentuose. 
Tai valstybės administravimo, civilinės 
teisės dalykai. Juk žmogaus identifi ka-

vimo pagal vardą ir pavardę klausimai 
labai susiję su visomis mūsų gyveni-
mo sritimis, o nesutvarkytas įvardiji-
mas sukuria daug painiavos (teismai, 
mokesčiai, socialinės pašalpos, nuo-
savybė, paveldėjimas, keliavimas ir t. 
t.). Pvz., Lietuvoje gyvena užsienietis, 
kurio pase parašyta Gliwa, vairuotojo 
pažymėjime – Glivva, leidime gyventi 
Lietuvoje – Gliva. Absurdas. Tai rei-
kia sutvarkyti ir šiuo įstatymu mėgi-
nama padaryti.

Kuo lietuvių kalba ypatinga ir išsi-
skiria iš kitų pasaulio kalbų?

Lietuvių kalba yra galūninio tipo 
indoeuropiečių kalbų šeimos atstovė. 
Šiuo požiūriu ji niekuo nesiskiria nuo 
kitų tokio tipo kalbų. Labai daug ben-
dro esama su lenkų, rusų, čekų kalbo-
mis. Beje, todėl ir galima tvirtinti, kad 
jei toms kalboms dėl svetimvardžių 
rašybos nieko nenutiko, nenutiks ir 
mums. Tačiau mūsų kalba išsiskiria 
savo archajiškumu. Mokslas seniai iš-
siaiškino, kad kalbos kinta – jos at-
siranda, gyvuoja keisdamosi ir, deja, 
numiršta. Indoeuropiečių kalbų ben-
driausia kitimo tendencija – mažėja 
linksnių ir daugėja prielinksnių, pa-
prastėja morfologija ir griežtėja sin-
taksė. Mūsų kalba nėra išimtis (nors 
prof. V.Labutis mano kitaip). Išskir-
tinė mūsų kalbos ypatybė – ji kito la-
bai lėtai, daug lėčiau už kitas gyvas 
indoeuropiečių kalbas. Greičiausiai 
taip nutiko dėl susiklosčiusių istori-
nių aplinkybių: ilgai vengėme euro-
pinių tendencijų (vėlyvas krikštas), vė-
liau kalbos vartojimas labai sumenko 
(pasiliko tik kaimo pirkioje), iki pat 
devynioliktojo amžiaus pabaigos ne-
sukūrėme lietuviškai kalbančio ir bent 

kiek įtakingo elito, lietuviškai kalban-
čio miestiečių ir amatininkų sluoksnio, 
vyko ilgos okupacijos arba nuolatiniai 
nutautinimo mėginimai. Žodžiu, visa 
tai lėmė, kad lietuvių kalbai nebuvo 
Europoje įprastų kalbos kitimo prie-
žasčių – įvairialypiai kontaktai su kito-
mis kalbomis, audringai besiplėtojanti 
valstybės valdymo ir politikos, mokslo 
ir kariuomenės kalba, net melstasi daž-
nai lenkiškai. Visos tos kalbos atmai-
nos būtų labai pakeitusios mūsų kalbą. 
Deja, o gal ir gerai – to neįvyko.

Bet kalbą juk išsaugojome.
Šiandien pačiame Europos vidury 

turime salelę, kurioje kalbama labai 
panašiai, kaip kalbėta indoeuropiečių 
prokalbės laikais. Esama ir daugiau 
tokių archajiškų kalbų, bet visos jos 
jau mirusios. Anglai, vokiečiai, pran-
cūzai, rusai ar lenkai, norėdami suži-
noti, kaip kito jų kalbos, kaip senovėje 
atrodė vienas ar kitas jų kalbos faktas, 
šalia lotynų, sanskrito ir kitų senovi-
nių kalbų neišvengiamai turi remtis ir 
lietuvių kalbos medžiaga. Todėl nese-
niai pasirodė lenkų profesoriaus Voi-
ciecho Smočinskio veikalas „Słownik 
etimologiczny języka litewskiego“, o 
žymus prancūzų lingvistas Antuanas 
Mejė yra sakęs: „Tas, kuris nori žino-
ti, kaip kalbėjo mūsų proseneliai, turi 
atvažiuoti pasiklausyti, kaip kalba lie-
tuvis valstietis“.

Teigiama, kad carinės Rusijos 
metais lietuvių kalbą padėjo išsaugo-
ti knygnešiai, o kas ją padės išsaugoti 
šiame amžiuje?

Taip, knygnešiai padėjo kalbą išsau-
goti. Tačiau vis dėlto ne tai svarbiausia. 
Slavų ir germanų apsuptyje mūsų kal-
bos išlikimui tuo metu daugiau reikš-
mės turėjo lietuvis valstietis, kuris labai 
nepalankiomis sąlygomis niekada neiš-
sižadėjo kalbos, dar svarbiau – mamos 
mokykla. Knygnešys nešė spausdintą 
žodį, tačiau spausdintas žodis svarbus 
tik tada, kai yra kas skaito – tai valstie-
tis iš tos mamos mokyklos, nepagailė-

jęs taip varganai uždirbtų pinigų kny-
gai. Man asmeniškai knygnešių mitas 
labai patinka, labai svarbi jo auklėja-
moji reikšmė, bet idealiąja, išgryninta 
forma jis vis dėlto tik romantinis mitas. 
Knygnešys – pirmiausia kontraban-
dininkas, kurio veiklos paskatos daug 
proziškesnės. Kažin ar gerai, kad jos 
nutylimos, jei mąstome apie knygne-
šių žygio tęsimą šiame amžiuje. Nors 
man labai smagu, kad mes Europoje – 
bene vienintelė tauta, turinti paminklą 
kontrabandininkui.

Tai vis dėlto, ko labiausiai baimi-
natės?

Kai kalbame apie tautos žadini-
mą, kalbos išsaugojimą ir raidą, man 
baisiausias dalykas yra mūsų kalbos 
ir kultūros vertimas muziejine senie-
na. Nesuprantu, kodėl mokiniams į 
galvą kišamos tik istorijos „daug nu-
veikė tautos labui, susirgo džiova ir 
mirė skurde“. Beje, kai tautiniai dar-
bai pagaliau atveda Petrą Vileišį prie 
bankroto, jo bankrutuojančias įmones 
perka ir pinigus skolina ne kas kitas, 
o tautos patriarchas Jonas Basanavi-
čius – štai jums dar viena pamoko-
ma istorija.

Kalba gyva tuomet, kai ji keičiasi
Antanas Smetona: „Mes Europoje – bene vienintelė tauta, turinti paminklą kontrabandininkui“.

Vilniaus universiteto docentas Antanas Smetona džiaugiasi, kad Europos vidury yra salelė, kurioje kalbama labai 
panašiai, kaip kalbėta indoeuropiečių prokalbės laikais.  Eltos nuotrauka

Niekada istorijoje nebuvo tokių palankių lietuvių kalbos egzistencijos 
sąlygų. Deja, šiandien niekas nežino, ką tokios iš esmės palankios sąly-
gos duos, nes tokių niekada nebuvo. Gal gali ir į bloga išeiti. Kas žino?

Dubysos g. 60A, Klaipėda. Tel. (8 46) 421625, 
mob. tel.: 8 604 15888, 8 604 15666. 

Greito surinkimo tipiniai Greito surinkimo tipiniai 
pastatai iš cinkuoto plienopastatai iš cinkuoto plieno

ZET halių matmenų lentelė: ZET halių matmenų lentelė: 

Sienos 
kraštinės 
aukštis

Tipas Salės plotis
6 m 8 m 10 m 12 m 15 m 18 m

4,5 m 45 x x x x x
4 m 40 x x x x x
3,5 m 35 x x x x
3 m 30 x
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