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„Kalba ir tarmė – tai ne šiaip ženklų sistema, tai savotiškas pasaulio modelis, lyg 
nepakartojami langai, pro kuriuos mes žvelgiame į pasaulį. Kuo daugiau tokių langų –  tuo 
daugiau nepakartojamų žvilgsnių, tuo didesnė garantija, kad tauta, net ir visa žmonija daugiau 
sužinos apie pasaulį ir save pačią. Išnyks kalba ir tarmė, užsivers dar vienas langas ir žvilgsnis į 
pasaulį ir taps to pasaulio vaizdas mumyse šiek tiek elementaresnis, pilkesnis, šaltesnis.“ 

Šie akademiko, žymaus Lietuvos baltisto, dialektologo, rašiusio poeziją gimtąja žemaičių 
tarme, vieno iš kompiuterinės lingvistikos pradininkų Alekso Girdenio žodžiai labiausiai 
įkvepiantys išlaikyti ir puoselėti didžiąją daugiakalbystę. 

Tikiuosi, čia susirinkome tam, kad išlaikytume kalbų ir kultūrų langus atvirus – dideli ar 
visai mažučiai jie būtų. Nesvarbu, ar pro juos žiūrėdami patiriame namų ilgesį, ekonominę naudą 
ar intelektinį malonumą. Juk kiekviena kalbos sistema, kad ir kiek žmonių ta kalba ar tarme 
kalbėtų, yra savaip tobula ir visa apimanti. Neatsitiktinai čia minimos tarmės. Šie metai Lietuvoje 
– tarmių metai, mūsų artimiausios namų kalbos metai. Nuo šio mažo žingsnelio prasideda 
daugiakalbystės kelias: artimiausia namų kalba tarmė – valstybinė kalba – gyvenančių kartu ir 
greta mūsų kaimynų kalbos – tarptautinio bendravimo ir visos kitos kalbos.  

Juk ne tik kalba priklauso mums, bet ir mes priklausome kalbai. Nes, kaip girdėjome 
vertėjos ir rašytojos Dalios Staponkutės pranešime, per kalbą skleidžiasi ir joje gyvena mūsų 
tapatybė. Tik pripažindami ir gerbdami patį kalbos fenomeną – savo gimtosios kalbos ir valstybės, 
kurioje gyvename, dirbame, kuriame savo ir savo vaikų ateitį, fenomeną, – kokiu pavidalu tas 
fenomenas besireikštų, suvoksime ir įvertinsime daugiakalbystės esmę. Tik suvokę, kodėl mes 
turime puikiai mokėti savo gimtąją ir, kas šiais globalios migracijos laikais labai svarbu, valstybinę 
šalies, kurioje gyvename, kalbą, galėsime suprasti, kodėl nepakanka mokėti vienos tarptautinio 
bendravimo kalbos, kuria, žinoma, galima išspręsti daugybę klausimų ir sutvarkyti daugybę 
dalykų, tačiau pašnekovo sielą galima paglostyti tik prabilus jo gimtąja kalba. 

Ar visi šią daugiakalbystės esmę vienodai suvokiame? Ir šioje konferencijoje girdėjome ne 
tik kalbinę, bet ir požiūrių įvairovę. Galime patys apsispręsti, kokia pozicija mums artimesnė – 
Europos Sąjungos politinėmis nuostatomis reiškiama galimybė išsaugoti ir plėtoti gimtąją kalbą 
visose gyvenimo srityse, skatinti vertimus ir visų oficialiųjų kalbų mokymąsi ar racionaliai 
pateikiami duomenys apie ekonominį kalbų įvairovės nepagrįstumą, nacionalinių kalbų žlugdančią 
įtaką mokslo, verslo ir kitose srityse. Mažiau vartojamų kalbų atstovai turbūt pritartų, kad, net ir 
viešai politiškai nedeklaruojamos, šios nuostatos kartais lemia vartotojiškus ir racionalius 
administracinius sprendimus, kai daugiakalbystė suvokiama ir pateikiama kaip kelių, o dažniausiai 
vienos tarptautinio bendravimo kalbos pripažinimas ir mokymasis.  

Juk dabar populiaru sakyti, kad kalbų įvairovė, ypač mažosios kalbos, trukdančios kurti 
bendrą Europos ir pasaulio rinką, į ją įsilieti, lėtinančios mokslo žinių ir informacijos mainus. 
Skaičiuojama, kiek būtų sutaupyta viešųjų lėšų, jeigu nereikėtų vertimų. Juk tam tereiktų 
visuotinės lingua franca. Tik kaip čia neprisiminsi, kad ši puiki kalbinės vienovės idėja taip ir 
nebuvo įgyvendinta nuo viduramžių lotynizuotos Europos, esperanto kalbos sukūrimo iki šių 
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dienų globalios informacinės visuomenės. Ir bent jau artimiausiu metu nebus įgyvendinta, turint 
galvoje Europos Sąjungos politines iniciatyvas ir finansines perspektyvas kurti daugiakalbius 
informacijos tinklus, skaitmeninį daugiakalbį turinį ir paslaugas. 

Kita vertus, ar mes, taikydami efektyvumo ir ekonominio patrauklumo kriterijus, 
ryžtumėmės nuspręsti, kuri kalba, o ir tapatybė bus naudinga ir perspektyvi rytoj? Kuriai gyvuoti, 
o kuriai savaime nunykti?  

Nežinomi kalbų keliai... Argi mes galime nuspręsti, kuri kalba rytoj dominuos versle, 
technologijose, o kuri teliks periferinė. Ar tikrai yra vienintelė tarptautinio bendravimo kalba? 
Neseniai Austrijoje atlikto tyrimo duomenimis, pagrindinės verslo kalbos šioje šalyje esančios 
vokiečių ir rusų. Įdomu, ar tokių duomenų paskelbimas turėtų kokios įtakos, pavyzdžiui, Lietuvos 
moksleivių, neabejotiną pirmumą teikiančių anglų kalbos mokymuisi, nuostatoms. O kaipgi vis 
labiau į globalią rinką besiskverbiančios kinų, indų ekonomikos? Kuo stipresnė ekonomika, tuo 
savarankiškesnė ir stipresnė tapatybė, tuo labiau vertinami tie, kurie priima tos tapatybės raiškas, 
tarp jų ir kalbą.  

O ir kalbų mirties pranašystės kartais būna gerokai per ankstyvos. XIX a. vokiečių 
kalbininkai itin pasitarnavo lietuvių kalbai rinkdami duomenis, ją aprašydami ir tirdami. Ir jų 
susidomėjimą lėmė ne tiek lietuvių kalbos artimumas sanskritui ir indoeuropiečių prokalbei, kiek 
tai, kad buvo suprasta, jog lietuvių kalba tuoj numirs ir reikia skubėti surinkti, kas dar įmanoma 
užrašyti, kaip paminklą ateities kartoms. Praėjo beveik 200 metų, o lietuvių kalba gyvuoja kaip 
niekada anksčiau. Ir tai nėra koks išskirtinis atvejis, turint galvoje šiandienos airių kalbos 
renesansą, kai kurių regioninių kalbų ir tapatybių stiprėjimą. 

Taigi mūsų teisė apsispręsti, ar daugiakalbystė yra grėsmė mažosioms kalboms ar galimybė 
joms gyvuoti lygiomis teisėmis ir skleistis už nacionalinių valstybių sienų kuriant daugiakalbės 
Europos erdvę.  

Tik tam reikės mūsų pačių politinės valios ir sutarimo – kas yra prioritetas. Tikiuosi, kad 
šios konferencijos išvados dar kartą patvirtins mūsų apsisprendimą išlikti daugiakalbe visuomene. 
Ir patys nesiaurinsime to apsisprendimo ieškodami technologinių, ekonominių ir praktinių 
vienkalbystės pateisinimų. 

Susitikome Vilniuje – mieste, jau daug šimtmečių kalbančiame ir kuriančiame įvairiomis 
kalbomis, glaudžiančiame įvairias kultūras. Džiaugiuosi, kad Jūs girdėjote čia skambant lietuvių 
kalbą, kaip ir mes mėgavomės girdėdami Jūsų gimtąsias kalbas.  
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