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Įžanga
Lietuvių kalba – viena iš 24 oficialiųjų Europos Sąjungos
kalbų, bet kartu tai viena iš archajiškiausių Europos kalbų,
priklausanti indoeuropiečių kalbų šeimos baltų grupei. Ji
archajiškumu prilygsta jau mirusioms kalboms – sanskrito,
senovės grаikų, lotynų, todėl kartais lietuvių kalba net pavadinama gyvąja iškasena. ne veltui žymus XX a. pradžios
prancūzų lingvistas Antuanas Mejė (Antoine Meillet) teigė,
kad norintiems išgirsti, kaip kalbėjo europiečių protėviai indoeuropiečiai, reikia nuvykti į Lietuvos kaimą pasiklausyti
vietos žmonių kalbos.
Istorija ir tyrimai
Istorikų duomenimis, baltų
kalbomis kalbantys žmonės Baltijos regione įsikuria
II tūkst. pr. m. e. Lietuvių ir
latvių kalbos atsiskiria VI–VII
mūsų eros amžiais, todėl būtent nuo šio laiko galima pradėti kalbėti apie lietuvių kalbos istoriją. Lietuvių ir latvių
kalbos yra sesės, kilusios iš
vieno kamieno, bet šiandien
jau tiek nutolusios viena nuo
kitos, kad latviai su lietuviais
be specialaus kalbų mokymosi vieni kitų nesupranta.

nors lietuviai viduramžiais buvo sukūrę didžiausią Europos valstybę –
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, – lietuvių kalbos padėtis per visą žinomą
istoriją nebuvo nei paprasta, nei lengva, nes lietuvių kalba netapo šios valstybės oficialiąja kalba.
Dėl sudėtingų politinių ir socialinių sąlygų iki pat XX a. oficialiame valstybės gyvenime buvo vartojamos senoji slavų, lotynų, lenkų kalbos, o XIX
ir XX a. okupacijų sąlygomis – lenkų, rusų, vokiečių. Lietuvių kalba daugiausia buvo vartojama valstiečių. Manoma, kad tik Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pakilimo laikais lietuvių elitas kalbėjo lietuviškai. Galbūt todėl
ir šiandien lietuviai taip linkę romantizuoti savo viduramžių kunigaikščius.
Vis dėlto tautą reikėjo ir Dievo žodžio mokyti, ir šiaip supažindinti su valdžios aplinkraščiais, todėl nuo pat pirmosios knygos atsiradimo pradėjo
formuotis net trys bendrinės kalbos variantai.
XIX a. tautų pavasaris neaplenkė ir Lietuvos. Tautos žadinimo ir kalbos
ugdymo reikaluose ypač nusipelno vyskupas Motiejus Valančius. Antrojoje amžiaus pusėje Vakarų aukštaičių tarmės pagrindu pradeda formuotis
visą Lietuvą apimanti šiuolaikinė bendrinė lietuvių kalba, o XX a. pirmojoje
pusėje atsiradęs visų pakopų švietimas lietuvių kalba ir kalbos įsiveržimas
į visas gyvenimo sritis jau leidžia pradėti kalbėti ir apie standartinę lietuvių
kalbą.
nedidelių tekstų lietuvių kalba pradeda rastis XV a. Pirmoji lietuviška knyga
išleista 1547 m. – M. Mažvydo „Katekizmas“, pirmasis žodynas 1620 m. – K. Sirvydo „Dictionarium Trium Linguarum“, pirmoji gramatika 1653 m. – D. Kleino
„Grammatica Litvanica“. XIX a. išaugęs susidomėjimas istorine lyginamąja kalbotyra visos Europos mokslininkus privertė atsisukti į lietuvių kalbą.
Mokslinę lietuvių kalbos gramatiką 1856 m. Prahoje išleido vokiečių lingvistas Augustas Šleicheris (August Schleicher), lietuvių kalbos kirčiavimą

ir tonus aprašė vokiečių kalbininkas Frydrichas Kuršaitis (Friedrich Kurschat) ir šveicarų kalbininkas, struktūrinės lingvistikos
pradininkas Ferdinandas de Sosiūras (Ferdinand de Soussure).
Iš lietuvių kalbininkų galima paminėti Antaną Baranauską, Kazimierą Būgą, Juozą Balčikonį. Ypač nusipelnė Jonas Jablonskis, galutinai sunorminęs lietuvių kalbą ir šiandien už tai net
vadinamas standartinės kalbos tėvu. Šiuolaikiniai pasaulinio
garso kalbininkai, tyrę ir tebetiriantys lietuvių kalbą, yra Aldonas
Pupkis, Aleksas Girdenis, Vytautas Mažiulis, Zigmas Zinkevičius,
Vincas Urbutis, Vytautas Ambrazas, Albertas Rosinas, Pjetras
Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini), Gvidas Mikelinis (Guido
Michelini), Voicechas Smočinskis (Wojciech Smoczyński).
Per visą sudėtingą Lietuvos istoriją lietuvių kalba
ne kartą buvo atsidūrusi
ant išnykimo slenksčio, toJonas Jablonskis
dėl lietuviai labai didžiuojasi savo kalba, ją puoselėja
ir brangina. Manoma, kad
net lietuvių tautiškumas
pirmiausia pagrįstas būtent kalbiniu susipratimu.
Kalbos ypatumai
XIX a. pradžioje Europoje
susikuria lyginamoji istorinė kalbotyra. Jos tyrėjai
buvo labai nustebę – kažkur Europos pakraštyje,
kažkokiame Rusijos užkampyje egzistuoja lietuvių valstiečių kalba, išlaikiusi gausybę indoeuropiečių prokalbės fonetikos ir
morfologijos bruožų.
Lietuvių kalbai pirmiausia būdinga sudėtinga
vardažodžio linksniavimo
sistema. Lietuvių kalbos
daiktavardis turi septynis
vienaskaitos ir septynis
daugiskaitos linksnius bei
penkis linksniavimo tipus
ir dvylika paradigmų. Pri-

lietuvių sanskritas
anglų
kalba		kalba
aš esmi

asmi

I am

tu esi

asi

you are

jis, ji esti

asti

he, she is

gimtiniai kalbos vartotojai nesunkiai atpažįsta dar tris
linksnius, kurie standartinėje kalboje laikomi pasenusiais – visi jie yra vietininko linksnio atmainos. Daugeliui šiuolaikinėmis Europos kalbomis kalbančių žmonių
pati linksnio samprata yra sunkiai suprantama, nebent
jie yra mokęsi klasikinių lotynų, graikų kalbų, sanskrito.
Taip pat iš senųjų kalbos bruožų galima paminėti
toninę jos prigimtį, truputį panašią į sanskrito – balsiai
turi du ilgumus, du tonus ir nepastovų kirtį. Tai reiškia,
kad skirtingose žodžio formose kirtis gali peršokti į
kitą skiemenį, kad ir kirčiuotas, ir nekirčiuotas balsis
gali būti ir ilgas, ir trumpas, kad ilgasis kirčiuotas balsis
gali būti ištartas dviem arba net trimis skirtingais tonais, nuo kurių pasikeičia žodžio reikšmė.
Lietuvių kalbos veiksmažodis išsiskiria formų gausa. Nors laikų sistema yra supaprastėjusi ir turi tik keturis laikus (esamąjį, būsimąjį ir du būtuosius), veiksmažodis greta asmenuojamųjų formų turi dar kelis šimtus
pačių įvairiausių dalyvių formų.
Lietuvių kalbos archajiškumas nesutrukdė lietuviams sukurti modernios ir labai pažangios rašybos.
Kadangi lietuvių rašyba apskritai yra jauna ir galutinai
sunorminta tik XX a., ji labai patogi ir logiška – iš esmės fonetinė. Tai yra vienas garsas atitinka vieną raidę,
todėl skaityti lietuviškai daug parankiau nei kalbomis,
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Dabartis
Daug amžių praleidusi tik lietuvio
E146
E156
E166
E176
valstiečio trobelėje, šiandien lietuvių
kalba yra kiek archajiška, tiek ir moE147
E157
E167
E177
derni. Dabar lietuvių kalba išgyvena
renesansą ir tenkina visus moderE148
E158
E168
E178
nios visuomenės poreikius. Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta,
E149
E159
E169
E179
kad lietuvių kalba yra valstybinė. Ji
vartojama visose valstybės ir jos piE14A
E15A
E16A
E17A
liečių gyvenimo srityse, ja kuriama
gausi literatūra, ji užėmė deramą
vietą interneto ir apskritai elektroniE14B
E15B
E16B
E17B
nėje erdvėje, o kaip viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų neatsilieE14C
E15C
E16C
E17C
ka ir tarptautinėje erdvėje.
Lietuvių kalbai teikiama valstyE14D E15D E16D E17D
bės globa ir įgyvendinama visavertė kalbos politika. Jos svarbiausi asE14E
E15E
E16E
E17E
pektai – statusas, vartosena ir mokymas. Kalbos politika apima konstitucinę lietuvių kalbos apsaugą,
E14F
E15F
E16F
E17F
valstybinį reguliavimą norminimo
srityje (sukurta ir veikia Valstybinė
1EAC
00E3
0102
1EB1
lietuvių kalbos komisija ir Valstybinė kalbos inspekcija), kalba tyrinėjama ir studijuojama valstybės
ir privačiuose mokslo institutuose
ir universitetuose. Kaip svarbus indoeuropiečių prokalbės pažinimo
ir istorinio lyginamojo kalbų tyrimo metodo raktas lietuvių
kalba studijuojama ir užsienyje: Estijoje, Italijoje, Japonijoje,
JAV, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Vokietijoje ir kitur.
Aišku, vartotojų gausa ji negali susilyginti su didžiosiomis
pasaulio kalbomis, bet nėra ir tarp mažiausių. Tai vidutinio
dydžio kalba. Šiandien ja kalba beveik 4,5 mln. žmonių visame pasaulyje. Daugiausia jų – apie 3 mln. – gyvena Lietuvoje.
Gausiausios lietuvių diasporos įsikūrusios JAV, Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje, o lietuvių bendruomenės veikia net 41-oje
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kurios turi seną, gerokai sustabarėjusią ir nuo gyvosios kalbėsenos
nutolusią rašybą.

à Â ầ Ẫ ậ Ā ă Ắ

pasaulio valstybėje. Taip pat užsienyje veikia apie 200 lituanistinio švietimo įstaigų, iš
kurių sklinda ir lietuvių kalbos šviesa.
Baigiamasis žodis
Lietuvių kalba iš tiesų skambi ir žodinga.
Neatsitiktinai monetos nacionalinėje pusėje (averse) atsiranda vienas svarbiausių
ir populiariausių lietuviškų žodžių – „Ačiū“.
Tuo monetoje sulydoma duoklė ir Merkurijui, ir žmogiškiesiems santykiams. Kiekvienas atsiskaitymas šia moneta tegu bus
kartu ir simbolinė lietuviška padėka „Ačiū“.
Dr. Antanas Smetona

2 EURŲ PRoGInĖ
MonETA, SKIRTA
LIETUVIŲ KALBAI
Cuni/CuZnni lydinys
Skersmuo 25,75 mm
Masė 8,50 g
Monetos briaunoje:
LAISVĖ*VIEnYBĖ
*GERoVĖ*
Monetos nacionalinės
pusės dailininkai
Liudas Parulskis ir
Giedrius Paulauskis.
Monetos bendrosios
pusės dailininkas
Luc Luycx
Kokybė BU
numizmatinėje
pakuotėje
10 tūkst. vnt. iš bendro
1 mln. vnt. tiražo
Išleista 2015 m.

Informacija Lietuvos banke
Tel. (85) 268 0316
El. p. gpt@lb.lt
www.lb.lt

Monetos nukaldintos
UAB Lietuvos monetų kalykloje
www.lithuanian-mint.lt
Lietuviškos kolekcinės monetos
© Lietuvos bankas, 2015
Monetų fotografas Arūnas Baltėnas
Dizaineris Liudas Parulskis
Leidinyje panaudotos iliustracijos iš knygos „Tautos kilmė“ (autoriai –
A. Vanagas, Z. Zinkevičius, A. Luchtanas), dizainerio asmeninio archyvo ir
Lietuvos banko Pinigų muziejaus rinkinių.
Išleido Lietuvos bankas, Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius
Spausdino UAB „LODVILA“, www.lodvila.lt
Tiražas - 11 000 egz.

