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3.  Kreipimasis dėl valstybinės komisijos tvirtinimo 

4.  A.Antanaitis paskirtas Valstybinės lietuvių kalbos         
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LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO (LPS) KREIPIMASIS Į VISŲ NVO IR 

VISUOMENINIŲ, BENDRUOMENIŲ, JAUNIMO IR STUDENTŲ ORGANIZACIJŲ 

VADOVUS VISOJE LIETUVOS TERITORIJOJE IR                                                                                                

UŽSIENYJE                                                                                                                                                  

Gerbiamieji, dabar Lietuvoje nuolat kuriamos vis naujos organizacijos, visos jos 

skelbia, kad nori SUVIENYTI Lietuvą, kad nuveiks didelius darbus Lietuvos 

labui, bet iš tiesų kiekviena naujai atsiradusi organizacija vis labiau smulkina 

Lietuvos visuomenę. Gi smulkūs dariniai turi menką galią.  Tai ką dabar daryti, 

kaip rasti teisingą išeitį? Žinoma, kad aš ar Jūs negalime vieni priimti globalių 

sprendimų, todėl gyvenimas diktuoja vieną išeitį: sukviesti visų NVO ir visų 

visuomeninių organizacijų, bendruomenių, jaunimo ir studentų 

organizacijų vadovus ar po 2-3 atstovus iš kiekvienos organizacijos į Lietuvos 

visuotiną visuomeninį forumą, kuris sudarytų bendrą NEPOLITINĘ 

VISUOMENINĘ LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBĄ, kuri visos Lietuvos 

visuomenės vardu (Tarybos narių APKLAUSOS BŪDU) galėtų siūlyti sprendimus 

visais Lietuvai svarbiais klausimais. Norisi išgirsti visų nuomonę - ar pritariate 

šitam kreipimuisi, pritariantieji registruokitės į forumą (žemiau nurodytu 

el.paštu), o apie vietą ir laiką registruotoms organizacijų ir bendruomenių 

atstovams bus pranešta. Informuokime visus apie būsimą mūsų renginį, kad 

neliktų nei vienos organizacijos ar bendruomenės nežinančios apie 

organizuojamą forumą.                                                                                                                                

Kviečiami visi, kuriems rūpi Lietuvos ateitis!                                                                                                                                            

p.s. 2017-09-22  „TALKOS“ konferencijoje kalbėdama iš tribūnos paklausiau 

konferencijos dalyvių, ar būtų reikalinga tokia visuomeninė VISŲ LIETUVOS 

VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA, žmonės pritarė plojimais ir spaudė 

man ranką.                                                                                                                                               

Tepadeda mums Dievas! LPS Tarybos vardu (2017-10-10) užtvirtinta Tarybos 

posėdyje)                                                                                                                                      

Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė,                                                                         

Kontaktai:  el.p.  amgedv@gmail.com; telef.866673965 

                                                     

     ĮKURTAS LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS  ORGANIZACINIS  

                                                    KOMITETAS 

Šių metų lapkričio 18 dieną, Vilniuje, Karininkų Ramovėje įvyko „Tautos 

susirinkimo“ formato, visuomeninių organizacijų ir partijų atstovų susitikimas, 

kurio pagrindinis tikslas - geresnių sprendimų Lietuvai paieška. „Tautos 

susirinkimas“ formato susitikimai rengiami reguliariai jau ne pirmus metus ir  

mailto:amgedv@gmail.com
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pastarasis įvykęs buvo 7-as pagal eilę. Jame dalyvavo virš 20 žmonių, 

atstovaujančių  įvairias organizacijas. Diskusijos vyko ypač audringai ir netgi 

galima pasakyti įtemptai. Kai kurie dalyviai neišlaikę išėjo. Tačiau pagrindinis 

absoliučios daugumos susirinkusiųjų siekis buvo prieiti vienybės bendro darbo 

srityje. Nors partijų atstovai savo paskutinio žodžio netarė, tačiau 

visuomenininkai bendru sutarimu priėjo išvados, kad toliau nukėlinėti pirmą 

realių veiksmų žingsnį nebėra prasmės.    

 

 

Aldonos Gedvilienės, Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentės pasiūlymas 

- suorganizuoti tris frontus:  visų politinių partijų, visų visuomeninių 

organizacijų ir bendruomenių, kurie liktų su savo įstatais, savo darbo 

programomis ir vykdytų įprastą savo veiklą, sulaukė didžiausio palaikymo 

susirinkusiųjų tarpe. Diskusijų metu pasisakė Jonas Varkala, Aras Sutkus, Loreta 

Saltonienė-Kėvišienė, Pranas Valickas, dr. Eugenijus Paliokas, doc. Algirdas 

Šukys, dr. Krescencijus Stoškus, Gintaras Karosas, Antanas Andziulis (šio 

formato organizatorius), dr. Arvydas Širvinskas.                                                                                 

Aldona Gedvilienė priminė,  kad yra įkurtas Klaipėdoje (2017-06-01) Etikos 

Universitetas Lietuvos gyventojų supratingumo, moralės – dorovės atkūrimui ir 

pakvietė visos Lietuvos gyventojus prisijungti.                                                      Po 

ilgų, beveik 5 valandas trukusių diskusijų buvo nuspręsta iš dalyvaujančių 

organizacijų atstovų įkurti „Lietuvos visuomenės Tarybos organizacinį-

iniciatyvinį komitetą, kuris  buvo sudarytas sutikus jame dalyvauti 11 
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asmenų. Komiteto paskirtis - kviesti naujus narius ir koordinuoti bendrus 

veiksmus tarp jame esančių organizacijų, kviečiant ir kitas, pritariančias šitam 

pasiūlymui, organizacijas prisijungti. Komitetas savo veiklą pradėjo iškart, 

išsiskirsčius kitiems susirinkimo dalyviams. Posėdžio metu buvo aptarti 

labiausiai rūpimi ir svarbiausi klausimai. Plačiau galite matyti žemiau įdėtuose 

vaizdų įrašuose, kuriuose, suprantama, nėra visos medžiagos to, kas vyko, tačiau 

bendrą vaizdą susidaryti galima. dvi dalys: 

Teksto ir video autorius: Arvydas Daunys 

Skaityti daugiau: http://infa.lt/18810/ikurtas-lietuvos-visuomenes-tarybos-

organizacinis-komitetas/ 

© infa.lt 

                                                     

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui 
Švietimo ir mokslo komiteto Pirmininkui 
LR Seimo frakcijoms                                                         2017-11-20 
 
 

Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tvirtinimo 
 
 

 Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) prieš pusmetį baigė darbą ir 

pagal Valstybinės kalbos įstatymą bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymą 

turi būti patvirtinta naujosios kadencijos VLKK. 

 Švietimo ir mokslo komiteto liberalieji nariai trukdė į VLKK pakliūti 

kompetentingiems, autoritetą turintiems kalbininkams norėdami, kad komisija liktų 

„trijų raidžių“ politikos vykdytoja. Buvo blokuotos lituanistų dr. D. Kačinaitės, V. 

Stundžio ir kitų kandidatūros, organizuotas šmeižikiškas „pareiškimas“ prieš 

komiteto patvirtintą naujo VLKK pirmininko kandidatūrą. Pareiškimą pasirašė 

daugiausia ne mokslininkai ir ne kalbotyros specialistai. 

 Ignoruodama kalbininkų, rinkėjų, savo partijos skyrių nuomonę Seimo 

TS-LKD frakcija minėtam šmeižikiškam pareiškimui dėl VLKK naujo kandidato 

skyrė perdėtą dėmesį. Moksliniu požiūriu pareiškimas yra nepagrįstas, o teisiniu 

požiūriu-niekinis. Lituanistas A. Antanaitis niekur nėra atskyręs kalbos mokslo ir 

kalbos norminimo,  niekada nepriešino kalbininkų ir visuomenės. Atvirkščiai, jis 

pasirengęs telkti kalbininkus ir visuomenę. Pareiškėjai taip elgtis nebuvo įgalioti juos 

delegavusių į VLKK institucijų ir Seimo nebuvo patvirtinti. 

 TS-LKD frakcijos pirmininkas ko gero nežinojo, kad jo pavaduotojas A. 

Adomėnas, įgyvendindamas savo programą „Stabdyk lietuvinimą“, prieštarauja 

kalbos grynumo, taisyklingumo, tikslingumo kriterijams, Valstybinės lietuvių kalbos 

įstatymo 3 str. 4d.-9 d., 4 str. 2 d., 9 str. 2 d., kalbos norminimo tradicijoms. (Plačiau 

tai aprašyta prof. A. Piročkino knygoje „Lietuvių kalbos savitumas“. V., 2016, p.8-

11.). Frakcijai nekliūna komisijos muzikologės, anglistų, literatų kvalifikacija. 

http://infa.lt/18810/ikurtas-lietuvos-visuomenes-tarybos-organizacinis-komitetas/
http://infa.lt/18810/ikurtas-lietuvos-visuomenes-tarybos-organizacinis-komitetas/
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 Pagal VLKK įstatymo 8 straipsnį Kalbos komisijos pirmininkas 

organizuoja komisijos darbą, šaukia posėdžius, vadovauja sekretoriatui ir t.t. Nuo 

1998 metų Komisijai vadovavo ne profesoriai, o nehabilituoti mokslų daktarai, 

apgynę disertacijas iš dialektologijos ar reklamos. I. Smetonienė buvo Lietuvos 

televizijos vyresnioji redaktorė ir tiktai tapusi VLKK pirmininke apgynė disertaciją 

„Garsinės reklamos stilius“. Ilgametė pirmininkių pavaduotoja disertacijų negynė. 

Dabartinis kandidatas į VLKK  pirmininkus A. Antanaitis daug kuo prilygsta  

ankstesniems VLKK vadovams. Jo vadybinė patirtis bei kalbos funkcijų, kalbos 

kultūros, etninių lietuvių žemių kultūros, lituanistikos sklaidos žinios VLKK labai 

praverstų. 

 Prašome: 

              1. Pagal įstatymus patvirtinti Valstybinę lietuvių kalbos komisiją ir jos 

pirmininką lituanistą  A. Antanaitį. 

              2.  Atsižvelgti į Lietuvių kalbos tarybos Valstybinės kalbos gairių projektą, 

kuris bus pateiktas Seimui. 

 

Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos 

LR Konstitucijai ginti vardu   

                                         Sekretorė  Elvyra Valiukaitė 
 

 

A. Antanaitis paskirtas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
pirmininku (video) (61) 
Jonas Vaiškūnas, www.alkas.lt 
2017 11 21 15:37, Dar papildyta 22:26 val. 

 

Audrys Antanaitis | Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr. 

Lapkričio 21 d., antradienį, Seimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) 
vadovu paskyrė į VLKK Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) deleguotą LŽS 
vicepirmininką, portalo Alkas.lt redaktorių Audrį Antanaitį. 
Už A. Antanaičio skyrimą į šias pareigas slaptame balsavime pasisakė 58 Seimo 
nariai, prieš – 25 ir susilaikė – 4. 

Seimo nutarimu iš pareigų buvo atleista nuo 2012 m. VLKK pirmininkės 
pareigas ėjusi Daiva Vaišnienė. Už tai numatantį nutarimą „Dėl Valstybinės 

http://alkas.lt/2017/11/21/a-antanaitis-paskirtas-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-pirmininku/?comments#comments
http://www.alkas.lt/
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2017/11/audrys-antanaitis-alkas-lt-a-sartanavicius-nuotr.jpg
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lietuvių kalbos komisijos pirmininko atleidimo“ (projektas Nr. XIIIP-1302) 
balsavo 59, prieš buvo 14, susilaikė 19 Seimo narų. 
Seimas balsavimu taip pat patvirtino naujos sudėties VLKK. Iš viso VLKK sudaro 
17 narių. Patvirtinta tokia VLKK sudėtis: Albina Auksoriūtė, Lina Murinienė, 
Bonifacas Stundžia, Daiva Vaišnienė, Rasuolė Vladarskienė, Daiva Aliūkaitė, A. 
Antanaitis, Vilija Dailidienė, Daiva Daugirdienė, Laimantas Jonušys, Jūratė 
Katinaitė, Rūta Kazlauskaitė, Andrius Utka, Vidas Valskys, Jolanta Vaskelienė, 
Vilma Zubaitienė, Danutė Kalinauskaitė. VLKK nariai skiriami penkeriams       
metams. 

                                                                         

                                                 (Nuotraukos iš interneto)                                             

            VLKK sudarymui desperatiškai priešinosi –A. Armonaitė, 
T.Adomėnas, G.Landsbergis ir M.Majauskas 
Naujosios sudėties VLKK patvirtinimui bei A. Antanaičio kandidatūrai į VLKK 
pirmininkus desperatiškais būdais toliau priešinosi liberaliojo TS-LKD sparno 
politikai Mantas Adomėnas ir Gabrielius Landsbergis bei Lietuvos Respublikos 
liberalų sąjūdžio narė Aušrinė Armonaitė.                                                                             
Jaunoji liberalė A. Armonaitė iš Seimo tribūnos arogantiškai pažėrė nerišlių, 
padrikų   kaltinimų VLKK veiklai kratinį, bandydama iš viso paneigti VLKK 
reikalingumą Lietuvai. Priminusi Kardinolo Rišelje žodžius: „Kas valdo kalbą – 
valdo ir valstybę“ ir tai, kad VLKK „įsteigė Lietuvos Komunistų partijos Centro 
komitetas“, toliau postringavo štai taip: „Na, visada ten dalyvavo politikai, dabar 
čia irgi tam tikra forma dalyvauja politikai… Todėl, kad Švietimo komitetas 
sprendžia kas turi būti nariai, kas turi būti pirmininkas. Tai politikai daro įtaką 
VLKK veiklai ir pati komisija nevengia dalyvauti politiniuose klausimuose…“ 

Pasak šios politikės, Lietuvai jokia kalbos komisija nereikalinga iš viso. Savo 
„įžvalgas“ apie tai ji sustiprino citatomis iš neseniai jos perskaitytos knygos – 
Loretos Vaicekauskienės ir Nerijaus Šepečio sudaryto veikalo „Lietuvių kalbos 
ideologija“: 

– Ar iš tiesų mes vis dar gyvename savo bendrinės kalbos kūrimo pradžioje ir vis 
dar beviltiškai šitos kalbos nemokame? Ar iš tiesų mums reikia specialios 
komisijos, kuri seka jau sunormintą ir susiformavusią kalbą? /…/ Ar mums 
tikrai reikalinga kalbos policijos funkcija? Nesu tuo tikra.“ 

Toliau jaunoji liberalė išraiškingai piktinosi „gerbiamo Antanaičio vadovaujamu 
portalu“ [turimas omenyje Alkas.lt, kuriam A. Antanaitis, kaip žinia, nevadovauja 
– Alkas.lt pastaba], kuris „dar visai neseniai pusę Seimo paskelbė kalbos 
išdavikais už tai, jog pagaliau mes ryžomės spręsti savo bendrapiliečių 
problemas pavardžių rašybos asmens dokumentuose klausimą. /…/ Tai iš 
tikrųjų daug pasako, apie būsimą politinę, pabrėžiu, politinę VLKK kryptį.“ Pasak 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1264721&p_tr2=2
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A. Armonaitės, VLKK Lietuvai nereikalinga dar ir dėl to, kad, esą užsienio 
valstybėse tokio darinio nėra: „/…/ Užsienyje nėra analogijos, kurią mes turime 
VLKK pavidalu… Taigi, mano komanda pasidomėjo kokie yra užsienio valstybių 
pavyzdžiai… Ir tiesą sakant, tai yra tiesa, bent jau vakaruose mes neradome nė 
vienos analogijos. /…/ Nieko panašaus ką mes turime čia Lietuvoje, na, mums 
nepavyko rasti. Žinoma, yra kiti ekstremumai – yra Rusija, kur Prezidentas 
vadovauja Rusų kalbos tarybai. Aš nemanau, kad tai yra kelias, na, kuriuo, vis 
dėlto, mes turėtume eiti.“ 

Kandidatui į VLKK pirmininkus A. Antanaičiui nuo A. Armonaitės kliuvo ne tik 
dėl to, kad jis dirba Alkas.lt portale, bet ir dėl to, kad savo prisistatymo Seime 
kalboje jis nežadėjo rūpintis lietuvių kalbos mokymu Gruzijoje bei Ukrainoje, ir 
nežadėjo skirti dėmesio gestų kalbos ir tautinių bendrijų kalbų propagavimui… 
Atrodo, kad politikė trumpam pamiršo kad Seimas tvirtina Valstybinę LIETUVIŲ 
KALBOS komisiją: 

(red. įterpinys) 

        

  
******************************************************************** 
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 „Mes galėtumėme įtraukti visuomenę į kalbos raidos klausimus, pavyzdžiui, 
ieškant ir siūlant naujus kalbos terminus, taip yra Estijoje. Mes galėtumėme 
stiprinti ir skatinti mokytis lietuvių kalbos užsieniečius, pavyzdžiui Ukrainoje ar 
Gruzijoje, mes galėtumėme stiprinti ne tik lietuvių kalbą, bet ir apskritai kalbų 
įvairovę Lietuvoje, kaip tai yra Norvegijoje. Mes galėtume propaguoti lietuvių 
gestų kalbą ir tautinių bendrijų kalbas, kuriomis yra kalbama. Apie tai VLKK 
nekalba nieko, ji kalba apie politiką, ji kalba apie tai, kad mes nemokame savo 
gimtosios kalbos. Kad mes vis dar gyvename savo kalbos kūrimo pradžioje ir vis 
dar savo kalbos nemokame. /…/ Taigi, deja, aš matau, kad lietuvių kalba ir toliau 
lieka ne bendruomenės, o siauro rato susitarimų rankose. Ir mes toliau 
girdėsime apie tai, kokie mes esame beviltiškai nemokantys kalbos, kad mes 
esame lietuvių kalbos išdavikai. Man jau norėtųsi,  pozityvių pokyčių ir žvilgsnio 
į priekį, deja, šiandien to aš nematau. Dėkoju.“                                                                                
Seimo narė A. Armonaitė tikriausiai nė neklausė, ką kandidatas į VLKK 
pirmininkus Antanaitis sakė prisistatydamas Seimui lapkričio 14 d. O gal jai visai  

nesvarbu kas buvo sakoma, nes ji ir jos liberalieji draugai susiderinę girdėti tik 
vieną– 3-jų nelietuviškų raidžių gaidą ir pasiruošę kovoti prieš kiekvieną, 
kuriam lietuviškoje abėcėlėje raidžių netrūksta. 

Jei būtų nuoširdžiai klausiusi kandidato į VLKK pirmininkus Seime lapkričio 14 
d., tai būtų girdėjusi ne tik apie ketinimus „plėtoti lietuvių kalbos vartojimą 
valstybėje“, bet  ir planus „skleisti ją užsienyje, pirmiausia per išeivių 
lituanistines mokyklas ir per baltistinius mokslo centrus, pabrėžiant jos svarbą 
bendrojoje Europos kultūros istorijoje“. Būtų  girdėjusi ir tai, kad kandidatas į 
VLKK pirmininkus iš pat pradžių pasisakė už tai, kad „pagrasomasis tonas 
pristatant VLKK politiką visuomenei“ būtų keičiamas suprantamu ir priimtinu 
kalbos vartotojams: 

„Buvau viešai kritikuojamas, jog sakiau, kad lietuvių kalba nėra vien kalbininkų 
baras, kad ji priklauso ir turi rūpėti pirmiausia jos vartotojams, o komisija turėtų 
jiems talkinti. Šią mintį pakartoju ir čia,“ – sakė lapkričio 14 d. Seime 
prisistatydamas A. Antanaitis. Tačiau politikams norintiems matyti VLKK nariais 
tik tuos, kurie pritaria nelietuviškams rašmenims Lietuvos piliečių pasuose  – tai 
ne motais. 

Čia prašosi pacituojami apžvalgininko ir judėjimo „Talka už Kalbą ir Tautą“ 
tarybos nario Daliaus Stanciko žodžiai: „Neįtikėtina – Lietuvos Respublikos 
Seime kritikuojami, atmetami kandidatai į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, 
nes pasisako už asmenvardžių rašymą… lietuviškai! Dešinieji, save vadinantys 
„valstybininkais“, – konservatoriai ir liberalai – reikalauja tokio Lietuvių kalbos 
komisijos pirmininko, kuris užtikrintų Lietuvos piliečių valią savo pavardes 
lietuviškuose pasuose rašyti nelietuviškai – lyg okupacijos laikais!“ 
Neįtikėtina, bet akivaizdu, kad 27-aisiais atkurtos nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos metais vadinamų konservatorių vedlys yra užsibrėžęs 
modernizuoti ir liberalizuoti konservatyvią lietuvių kalbą pagal savo primityvius 
konjunktūrinius politinius siekius. Ir visi kurie tam prieštarauja yra jo 
asmeniniai priešai. 

http://alkas.lt/2017/11/14/a-antanaitis-laikas-keisti-pagrasomaji-tona-pristatant-vlkk-politika-visuomenei-video/
http://alkas.lt/2017/11/21/d-stancikas-isvalstybinimas/
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*************************************************************************************** 

 
„Apginkime baltų kalbas“ 
 
http://alkas.lt/2017/09/08/talka-uz-valstybine-kalba-rugsejo-22-d-kviecia-
vienytis-ginti-baltu-kalbas/ 
 
Piliečių iniciatyvinės grupės TALKA už valstybinę kalbą 

KVIETIMAS 

Š.m. rugsėjo 22 d., Baltų vienybės dieną, 11.00-14.00 val. Lietuvos Mokslų 

akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) įvyks Piliečių 

iniciatyvinės grupės „TALKA už valstybinę kalbą“ organizuojamas renginys – 

pasitarimas „Apginkime baltų kalbas“. Jame apsispręsime, ką ir kaip toliau 

daryti, siekiant: 

1) kad apgintume konstitucinį valstybinės kalbos statusą Lietuvoje; 

2) kad Seimas gerbtų konstitucinį piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymą 

ir priimtų 70000 piliečių prieš du metus pateiktą asmenvardžių rašymo 

dokumentuose įstatymo projektą; 

3) kad geriau organizuotume TALKOS judėjimą. 

Pasitarime bus dvi dalys. Pirmojoje bus pranešimai apie susidariusią padėtį 

kalbos politikos srityje ir latvių patirties privalumus. Tikimasi, kad dalyvaus 

svečiai iš Latvijos – politikai ir kalbos specialistai.   Antroje dalyje bus siūloma 

įsteigti TALKOS judėjimą, kaip juridinį asmenį, tariamasi dėl jo tikslų, 

uždavinių ir veiklos būdų. 

Į šį viešą pasitarimą kviečiami pirmiausia piliečiai, prisidėję prie parašų 

rinkimo prieš du metus, bet taip pat visi, kurie palaiko tikslą išsaugoti ir plėsti 

lietuvių bei latvių kalbų vartojimą, puoselėti giminiškas mūsų kalbų sistemas 

savitumą bei tradicijas, drauge atremti grėsmes bei geopolitinius iššūkius. 

14.30-15.30 numatoma vieša akcija prie Vinco Kudirkos paminklo. 

  

Gintaras Songaila 

Iniciatyvinės grupės TALKA narys 

 

Prašome visų PLATINTI šį pranešimą visais įmanomais kanalais - per 
socialinius tinklus, asmeniniais el. paštais ir kt. 
 
Antanas Andziulis, Gema Imbrasienė 

                                                     

Pranešimas žiniasklaidai     

 GINTARAS SONGAILA          2017-09-27 

TALKA kalbai ir tautai partijų reikalauja išgirsti 

piliečius ir gerbti Konstituciją 

Baltų vienybės dieną įsisteigęs visuomeninis judėjimas 

„TALKA kalbai ir tautai“ išplatino tris rezoliucijas, kuriose 

http://alkas.lt/2017/09/08/talka-uz-valstybine-kalba-rugsejo-22-d-kviecia-vienytis-ginti-baltu-kalbas/
http://alkas.lt/2017/09/08/talka-uz-valstybine-kalba-rugsejo-22-d-kviecia-vienytis-ginti-baltu-kalbas/
https://maps.google.com/?q=Gedimino+pr.+3,+Vilnius&entry=gmail&source=g
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reikalauja parlamentines partijas nepalaikyti antikonstitucinių asmevardžių 

rašybos pasuose įstatymų projektų ir  primena apie beveik 70 000 piliečių 

parašais išreikštą paramą  

vadinamajam „latviškam“ įstatymo variantui (kitakalbiams įrašams kitame paso 

puslapyje). TALKA taip pat žada telkti visuomenę kovoje už konstitucinių 

vertybių, visų pirma valstybinės kalbos apsaugą, ir kviečia įsitraukti neabejingus 

šiems tikslams piliečius į šio judėjimo veiklą.  

„Latvijos pavyzdžiu piliečiai pasiūlė vienintelį įmanomą, Konstitucijos 

nepažeidžiantį kompromisą, tačiau Seimas vis grįžta prie kitų, antikonstitucinių 

projektų. Seimo nario priesaiką laužantys politikai oficialioje rašyboje, o kartu ir 

valstybinėje kalboje mėgina įteisinti nelietuviškus rašmenis ir nelietuviškos 

rašybos principus. Tai nėra vien „kelių raidelių“ problema. Taip pasireiškia 

nihilistinis politinio elito požiūris tiek į tautą, kuriai pagal Konstituciją priklauso 

suverenios galios, tiek į Konstitucijos pagrindinius principus, kurie negali būti 

keičiami ar kaip nors apeinami be tautos valios, tiek į visą lietuvių nacionalinę 

kultūrą. Vadinamasis elitas net ir šiuo itin sunkiu tautai laikotarpiu ne tik 

nesirūpina gyvybiniais jos interesais ir ateitimi, bet pats stumia ją į istorinę 

pražūtį“, – teigiama paskelbtoje deklaracijoje.  

TALKOS paviešintame tekste įvardijamos ir platesnės kalbos ir paveldo politikos 

problemos.  

„Įsivyravusi neoliberalioji idelogija kalbos politikoje pasireiškia siekiais 

atsisakyti norminimo ir kalbos kultūros ugdymo, o švietimo ir mokslo srityje – 

atsisakyti lituanistikos ir baltistikos prioritetų, Lietuvos istorijos pirmenybės. 

Tokio paties pobūdžio veiksniai reiškiasi ir aplinkosaugoje, ir kultūros paminklų 

apsaugoje, visur, kur bendrojo gėrio vertybes išstumia egoistiniai interesai“, – 

vardijama rašte.   

Rašte partijoms TALKA nurodo, kad dabar Lietuva gyvena itin grėsmingus 

tautos ateičiai laikus, kai bet koks teisės aktas, keliantis papildomas rizikas, net 

jei jos, kai kurių Seimo narių nuomone, būtų esą palyginti nedidelės, yra visiškai 

nepateisinamas. Kiekvienas toks žingsnis tik didina piliečių neviltį ir 

nepasitikėjimą Lietuvos viešosios politikos veikėjais, atskleidžia šių abejingumą 

ar net priešiškumą svarbiausiems tautos ir valstybės rūpesčiams. Tokiame 

kontekste grupės įtakingų Seimo narių atkaklūs bandymai laužyti Lietuvos 

Respublikos Konstituciją įvardijami išdavikiška veikla. 

Atskirame kreipimęsi į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakciją 

dėkojama, kad LVŽS prieš dvejus metus labai aktyviai prisidėjo prie parašų už  
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TALKĄ rinkimo, o per rinkimus į Seimą aiškiai deklaravo paramą šiai iniciatyvai 

ir konkrečiam asmenvardžių rašybos principui, kuris atitinka tarptautinę teisę ir 

pasiteisino Latvijoje. Tačiau didelį susirūpinimą TALKAI kelia tai, jog dalis LŽVS 

frakcijos Seime narių ignoruoja įsipareigojimus ir netgi remia aiškiai 

antikonstitucinius projektus, pažeidžiančius valstybinės kalbos statusą.  

„TALKA yra visuomeninė iniciatyva nors ir palaikoma įvairių politinių jėgų. 
Sėkmingai surinkusi ir pateikusi Seimui beveik 70 tūkst. parašų paremtą piliečių 
iniciatyvą dėl pavardžių rašymo kitomis kalbomis paso papildomų įrašų 
skyriuje, TALKA jautėsi padariusi savo darbą. Tačiau šiandien yra akivaizdu, kad 
to jau nepakanka, nes iššūkiai kalbai ir kitoms tautos vertybėms nesibaigia. Tad 
prieš du metus Vyriausioje rinkimų komisijoje užregistruota pilliečių  

iniciatyvinė grupė „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ įsiteisino kaip oficiali 
asociacija „Talka kalbai ir tautai“, kuri ir toliau telks visuomenę valstybinės 
lietuvių kalbos gynybai tiek nuo jos statuso menkinimo, tiek ir nuo kitų iššūkių. 
Matome platesnį kontekstą, jog kalbą įmanoma apginti tik suverenioje Lietuvos 
valstybėje, gerbiančioje savo istorinę atmintį, paveldą, galiausiai siekiančioje 
išsaugoti šalyje savo piliečius. Taigi, TALKA tik plėsis ir bendradarbiaus su 
Seimo nario priesaikos nepažeidžiančiais parlamentarais, jų frakcijomis“, – teigė 
TALKOS pirmininku išrinktas Vilniaus rajono tarybos narys Gintaras Karosas 
+370 698 36925          

                                                     

DAR KARTĄ DĖL KALBOS...  

Adomėno komentaras 

 
                      RŪTA ZABELIENĖ 
 
Labas mieli kovotojai už kalbą, 

Šiandien Švietimo ir mokslo komitete pagaliau iš trečio karto buvo išrinktas 
Valstybinės kalbos komisijos pirmininkas lituanistas , žurnalistas Audrys 
Antanaitis, tai baisi buvo Adomėno reakcija: plūdo visus, išvadino nacionalistais, 
baisiausiais žodžiais visus Seimo narius ir išėjo iš posėdžio . Pažeidė visus Seimo 
nario etikos, moralės principus. 
G. Landsbergis (Adomėno tekstas) pareiškė, kad nėra mokslininkų Kalbos 
komisijoj, kai tuo tarpu su moksliniais laipsniais  buvo pasiūlyta daug, o kaip tik 
Adomėno, Pupinio, Narkevič ir Steponavičiaus balsais jie visi buvo išbraukti, o 
dabar rėkia, kad mažai. Tokia demagogija, politikavimas, kad koktu klausyti. 
Siunčiu TALKOS atsaką Adomėnui, galite platinti nuorodą 

https://www.facebook.com/talkakalba/photos/a.139837243024439.10737418
28.139805469694283/528234927518000/?type=3&theater 
 
Buvusios Kalbos komisijos vadovybės klaida buvo, kad negebėjo tinkamai 
paaiškinti visuomenei apie savo priimtus sprendimus. Iki šiol gyventojai 
nesupranta kodėl Kalbos komisija leido trumpinti gražiai lietuviškai 

https://www.facebook.com/talkakalba/photos/a.139837243024439.1073741828.139805469694283/528234927518000/?type=3&theater
https://www.facebook.com/talkakalba/photos/a.139837243024439.1073741828.139805469694283/528234927518000/?type=3&theater
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skambančias moteriškas pavardes, kaip galėjo atsirasti „zvonkės“ ir „bunkės“? 
Per 100 tūkstančių Lietuvos piliečių išsakė aiškų reikalavimą, kad LR piliečių 
vardai ir pavardės asmens tapatybės dokumentuose turi būti rašomi tik 
valstybine kalba, tačiau Kalbos komisija leido tris išimtis ir sudarė precendentą  

pirmajame puslapyje rašyti nelietuviškas raides. Kodėl?  To nereikalauja jokie 
tarptautiniai teisės aktai, o Lietuvos Respublikos Konstitucija aiškiai nurodo, 
kad dokumentuose turi būti rašoma tik lietuvių kalba. Eilinį kartą visuomenei, 
šimtams tūkstančių žmonių nebuvo pateiktas paaiškinimas kodėl Kalbos 
komisija politikuoja neatsižvelgdama nei į lietuvių rašybos tradicijas, nei į 
tūkstančių žmonių pasipiktinimą. 

Apgailestaujame, kad Švietimo ir mokslo komitete G.Steponavičiaus, M. 
Adomėno, E. Pupinio, D. Šakalienės, J. Narkevič,  R. Popovienės balsais į Kalbos 
komisiją nepateko profesionaliausi kalbininkai:  3 habilituoti daktarai ir 10 
mokslo daktarų. Šie Seimo nariai  parodė, kad jiems nerūpi lietuvių kalbos 
komisijos narių kvalifikacija, o rūpi tik politinių užsakymų vykdymas, ką puikiai 
atliko buvusi pirmininkė D. Vaišnienė. 

Lietuvių kalbos gynėjų sąjunga mano, kad žurnalistinę patirtį turinčio lituanisto 
A. Antanaičio kandidatūra yra tinkama ir tapęs pirmininku, jis 
sugebės  informuoti žiniasklaidą bei visuomenę apie Kalbos komisijos priimtus 
sprendimus. Kvalifikuotus sprendimus Komisijai padės priimti pakomisės, 
kuriose dirbs patys kvalifikuočiausi lietuvių kalbos specialistai. 

 Lietuvių kalbos gynėjų sąjunga 

                                                     

J. Marcinkevičius. Didžiausia išdavystė lietuvių kalbos istorijoje (17) 
Justinas Marcinkevičius, www.alkas.lt 
2015 07 15 21:55, Skiriama šviesiam prof. Vinco Urbučio (1929–2015.07.14) atminimui 

Justinas Marcinkevičius | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr. 

 

Liepos 12 d., sekmadienį, amžinybėn išėjus iškiliam 
Vilniaus universiteto Baltistikos katedros 
profesoriui, baltų kalbų etimologijos ir žodžių 
darybos tyrėjui, lietuvių kalbos gynėjui, profesoriui, 
habilituotam daktarui Vincui Urbučiui (1929-
2015), skelbiame Justino Marcinkevičiaus pasakytą 
prakalba skirtą prof. V. Urbučio knygai „Lietuvių 
kalbos išdavystė“ pasakytą 2007-11-05 Rašytojų 
klube vykusioje diskusijoje „Atsisakymas lietuviškai 
rašyti kitų tautų vardažodžius – europėjimas ar 

lietuvių kalbos išdavystė?“. 
Lietuvių kalba politikų prievartaujama savo namuose, mūsų akivaizdoje. 
Justinas Marcinkevičius, 2007-11-05. 
*** 

http://alkas.lt/2015/07/15/j-marcinkevicius-didziausia-isdavyste-lietuviu-kalbos-istorijoje/?comments#comments
http://alkas.lt/2015/07/15/mire-garsus-kalbininkas-ir-lietuviu-kalbos-gynejas-profesorius-vincas-urbutis/
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2011/02/Marcinkevicius20101123-j-vaiskuno-nuotr.2-e1436985492874.jpg
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Kaip ir visi, esu kalbos vartotojas. Na, gal šiek tiek daugiau suinteresuotas tuo, ką 
vartoju, kokį produktą man siūlo, kokių „prieskonių“ įmaišo į mūsų kalbos 
duoną kasdieninę. 

Regime štai ką: lietuvių kalba tapo politikos įkaite, politizuotų kalbininkų ir 
kalbos tvarkytojų belaisve. Ji prievartaujama savo namuose. Mūsų akivaizdoje. 

Jai stengiamasi žūtbūt įpiršti, įbrukti, savo kažkokiu 60-uoju nutarimu prikergti 
tai, kas jai svetima, kas ardo, griauna mūsų rašybą, naikina linksniavimą, daro jį 
neįmanomą, sutrauko žodžių sintaksinius ryšius. Užsienio šalių „vardažodžiai“ 
išlaisvinami arba iš jų sukuriami lietuvių kalbai neįsivaizduojami hibridai — nei 
velnias, nei gegutė. Pavyzdžiui (čia aš šiek tiek utriruoju), tačiau įmanoma, kad 
mūsų kalboje (rašytinėje) atsirastų (o gal jau atsirado?) kad ir toks sakinys: 
„Churchill’iui patiko Shakespeare’o „Hamlet’as“. Lietuvių linksniavimą smagiai 
galėtų pakeisti artikeliai — kodėl gi ne? Vienas televizijos kanalas rodo 
humoristinę laidą „Le Broniaus šou“. Tiktų ir „Der Gediminas Štrasė“.Juokinga? 
Atrodo, neįsivaizduojama, nesuvokiama, bet kodėl gi ne? Esame kalbinio 
imperializmo puolami, jam nėra valstybių, nėra sienų. Nori to ar nenori, bet  

objektyviai jam patarnauja — ir gan uoliai patarnauja — ir kai kurie garbūs 
kalbininkai, ir net pati Valstybinė kalbos komisija. Tarytum mums dar neužtektų 
kiekviename žingsnyje rėkiančios viešųjų užrašų agresijos. Pilnu balsu  

deklaruojame savo paklusnumą, tarnystę ir ištikimybę ne gimtajai kalbai, ne jos 
dėsniams, tradicijoms, logikai, o politikos ir kalbos biznieriams, verslo arba 
karjeros interesams. Nejaugi mes, patys to nesuprasdami, vykdome kažkieno 
užsakymą? 

Prieš porą metų minėjome Didžiojo Vilniaus Seimo šimtmetį. To meto Lietuva 
neturėjo savo valstybės, žinoma, neturėjo ir valstybinės kalbos, tad Vilniaus 
Seimas savo nutarimuose naudojo terminus „prigimta kalba“, „žmonių kalba“. 
Cituoju: „Visuose Lietuvos valsčiuose turi būti vartojama prigimta žmonių 
kalba.“ Apie kalbą, kuri dabar teikiama „visuose valsčiuose“, nepasakysi, kad ji 
„prigimta“ arba Lietuvos „žmonių“ kalba. Mums jau lyg ir per ankšta žodyje 
„lietuvių“. Todėl pradedama ir siūloma (gal jau net reikalaujama?) rašyti 
„Bromos, atvertos ing viecznastį“ kalba. Per 100 metų po Didžiojo Vilniaus 
Seimo lietuvių kalba labai nepalankiomis sąlygomis išliko, apsivalė, išpruso ir 
sutirštėjo, o kalbos mokslas pasiekė reikšmingų aukštumų. Tai kas mus verčia 
dabar kėsintis į jos esmę, logiką, gramatiką, taisykles ir dėsnius? 

Iš tikrųjų štai jau beveik dešimtmetis, kai tęsiasi mūsų ginčas ir polemika dėl 
kitų tautų tikrinių vardų rašybos. Teko ir man ne sykį, kaip dabar sakoma, 
sudalyvauti. Nuoširdžiai stengiausi suprasti, kodėl turime juos, tuos 
svetimžodžius, nurašinėti, aprūpinti juos apostrofais ir lietuviškomis galūnėmis, 
o tada jau iš visų jėgų kibti juos linksniuoti, t. y. linksniuoti lietuviškąsias 
galūnes. Bet po šitos operacijos jie netampa lietuvių kalbos savastimi (ir negali 
tapti), lieka keistais, dar labiau neperskaitomais hibridais. 
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Tuo būdu į mūsų linksniavimo ir sintaksinių žodžio ryšių sistemą įleidžiamas 
virusas, kuris ją sunaikins. Žinoma, ne per metus, bet šimtmečio irgi neprireiks. 
O po mūsų — kad ir tvanas. 

Taigi, kodėl turime taip elgtis? 

Dažniausiai išgirstame arba perskaitome: taip yra Vakaruose, taip yra Europoje, 
mūsų nesupras, kaltins, išjuoks, pasmerks ir pan. Koks nors lordas išvadins 
vienakojais gėjų šokėjais. Ką čia galima pasakyti? O pasakyti reikia štai ką: tauta 
susikuria kalbą sau. Prieš įsileisdama kokį naujadarą ar svetimžodį, ilgai jį 
apžiūrinėja, išmėgina, kaip jis dera prie vieno ar kito dėsnio, tradicijos, kaip jį 
priima įvairaus lygio vartotojas ir pan. Tiktai nuo gimtosios kalbos ir jos 
vartotojo priklauso, ar bus priimta viena ar kita svetimybė. Niekas negali (net ir 
Valstybinė lietuvių kalbos komisija) iš šalies nurodyti, įsakyti ar kaip kitaip 
veikti kalbą, kad ji įsileistų ir įsisavintų, įsistemintų vieną ar kitą svetimybę. 
Europos Sąjungos — į kurios pusę dažniausiai nukreiptos mūsų akys ir ausys – 
taigi Europos Sąjungos sutartyje pabrėžiama, kad reikia skatinti (cituoju) 
„Bendrijai priklausančių šalių kultūrų klestėjimą, gerbti jų nacionalinę ir sričių 
įvairovę“. Gerbti, bet ne naikinti. Vadinasi, tautinės kultūros – taigi ir kalbos – 
likimas bus amžinas mūsų pačių, mūsų vienų rūpestis. O Europos kultūros, jos 
dvasios paveldas bus nepilnas be lietuvių kalbos. Jeigu ir toliau su ja taip 
elgsimės. 

Eskaluojamas dar vienas „nurašinėtojų“ (tai knygos autoriaus prof. Vinco 
Urbučio terminas) argumentas. Buvusi Valstybinės kalbos komisijos pirmininkė 
prieš kelerius metus „Lietuvos aide“ paskelbė (aišku, ne savo vienos) nuomonę, 
kad užsienietiškus tikrinius vardus perdirbti pagal tarimą norėtų tik 
vyresniosios kartos žmonės – prisipažįstu, pasidarė gėda, pasijutau lyg koks 
progreso stabdys. Aišku, ir man, ir mano bendraamžiams sunku būtų varžytis su 
jaunimu. Bet neskubėkit mūsų taip tiesmukai smerkti. Štai Teisės universitete iš 
58 pirmo kurso studentų, atsakiusių į Lietuvos vartotojų asociacijos anketą, 44 
pritarė asmenvardžių rašybai pagal tarimą, 11 pasisakė už autentišką rašybą, 3 
neturėjo savo nuomonės. Vilniaus universiteto Anglų filologijos (pabrėžiu: 
anglų) vienoje pirmo kurso grupėje iš 9 tik 3 buvo už „autentiškąją“ rašybą. 
Galvoji — ačiū Dievui, 60-mečiai, 70-mečiai ne vieni. 

Ta proga prisipažinsiu: jau senokai buvo kilęs noras parinkti kokią dešimtį 
užsienio autorių romanų, išleistų lietuvių kalba, galbūt išverstų ne iš anglų, 
prancūzų ar vokiečių kalbų, o iš kitų tolimesnių ir retesnių, užeiti su tomis 
knygomis, pavyzdžiui, į Kalbos komisiją ir paprašyti perskaityti autorių 
pavardes… Toliau aš neprognozuoju. Dar smagiau būtų, jeigu paskui mane į šią 
komisiją užeitų žmogus su dienraščio numeriu… O jeigu dar pridėtume 
Visuotinės lietuvių enciklopedijos tomus, kitą informacinę ir mokslinę literatūrą, 
visas muzikines ir šou grupes, apsinuoginusias žvaigždes ir jų dainas, ir net 
mano mylimą „Dainų dainelę“, kuri jau irgi tarsi mėgina pereiti prie anglų kalbos 
(kaipgi, juk žvaigždės dainuoja tik angliškai), pagaliau jeigu pridėsime visus 
viešuosius užrašus ir visa kita, ir visa kita — tai pamatysime, kad lietuvių kalbai 
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jau beveik ir nelieka vietos. Ir negali nieko kaltinti — patys lipame jai ant 
gerklės. Kalbos mokslininkų vedami. 

Iš tikrųjų dėl tų svetimvardžių rašybos sulaužyta jau daug iečių, prirašyta aibė 
straipsnių su dar didesne aibe parašų. Konstitucinės teisės specialistai, mokslo 
vyrai ir eiliniai kalbos vartotojai reikalauja, kad būtų peržiūrėta, kuo remiasi  

Valstybinė kalbos komisija, taip atkakliai siekdama lietuvių kalbos teisių ir galių 
apribojimo. Kaip čia nesutiksi su prof. Vinco Urbučio šio reiškinio įvardijimu: 
lietuvių kalbos išdavystė. Pridursiu: ir mūsų visų, kurie ja kalbame ir rašome, 
išdavystė. Išdavystė yra išdavystė, bet ši gali tapti skaudžiausia ir lemtingiausia 
lietuvių kalbai. 

1988 m. lapkričio 18 d. man teko kalbėti teikiant to meto 
Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai siūlymą patvirtinti lietuvių kalbą valstybine  
– po 50 metų! Tą dieną buvau laimingiausias žmogus. Galvojau (naiviai!): štai 
dabar mes jau beveik amžini, niekas neatims iš mūsų kalbos ir Lietuvos. 
Pasirodo – nė velnio! Patys atimame ją iš savęs. 
Deividas Krystalas (David Crystal) (skaitau, kaip parašyta) knygoje „Kalbos 
mirtis“ cituoja vieną kalbininką, renkantį duomenis apie mirštančias kalbas. 
Pakartosiu šią citatą: „Kada nors, kai mes visi būsime tik istorija, bus aišku, kad 
kova už mažų kultūrų ir kalbų išsaugojimą buvo kova už pačių brangiausių 
dalykų, darančių mus žmonėmis, išsaugojimą.“ 

Grįžkime prie Vinco Kudirkos „Statrašos ramsčių“ (1890): vardažodis – pagal 
tarimą, skliausteliuose – pagal rašybą. 

Grįžkime! 

2007-11-05 
Skelbta 2007 m. Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštyje „Metai“ 12 nr. 
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Mitingas prie Seimo | R. Garuolio nuotr. 

Ankstyvo pavasario pradžioje viešojoje erdvėje netikėtai nuskambėjo griežti 
raginimai skubiai keisti dabartinį norminį lietuvių kalbos raidyną, įterpiant tą 
pačią liūdnai pagarsėjusią „w“  ir kitas lotyniškų rašmenų raides. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodytų, kad  šis viešas dialogas galėtų būti susijęs su postmoderniąja 
kultūrinių referencijų ar  kalbos normų pralauža. Juk norminiai lietuvių kalbos 
pagrindai apibrėžti gerokai prieš šimtmetį ir kūrė juos mūsų legendiniai 
kalbininkai. Tačiau greitai paaiškėjo, kad  pavienės kai kurių politikų, mokslo ir 
meno žmonių iniciatyvos nelietuviškai rašyti asmenvardžius ir tuo tikslu keisti 
visą valstybinę kalbos politiką bei įstatymus, nėra  viešojo diskurso siekis. 
Visai atvirkščiai, tai  yra ultimatyviai skelbiamas politinis reikalavimas, 
kurį  pagarsino Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Kubilius, savo 
oficialiame informaciniame pranešime dėl  naujos Vardų ir pavardžių įstatymo 
būtinybės, siūlydamas „europietiškai išspręsti „w, q, x“ rašymo varduose ir 
pavardėse problemą“. 

Šiuolaikinio europietiškumo samprata išties yra aktuali tema ir jos svarbą jau 
prieš keletą metų įvardijo buvęs britų premjeras Deividas Kameronas bei 
Vokietijos kanclerė Angela Merkel.  Bendrame  informaciniame komunikate jie 
pripažino, kad  ilgus dešimtmečiius dominavusi „multikultūrinė politika 
galutinai žlugo“, todėl  tradicinė europietiškumo samprata  grindžiama 
pirmiausiai nacionalinių valstybių kultūros prioritetais. Iš esmės  atnaujinta 
klasikinė europietiškumo samprata labai greitai tapo lemtinga, britams 
apsisprendus išstoti iš Europos Sąjungos. 

Tad Andriaus Kubiliaus skelbiamas europietiškumas tikrai niekaip nesusijęs su 
šiandieninių vakarietiškų valstybių kuriama politine ir kultūrine realybe. Pagal 
jo siūlomo įstatymo projektą net mūsų didžiojo kunigaikščio Vytauto vardą 
turėtume rašyti kaip „Wytautas“, o tarti  –        Dr. Lilijana Astra  

„ Uitautas“, nes lietuviškoje tartyje svetimybė „w“ niekaip nedera su ilgąja „y“. 
Šio siūlomo įstatyminio anachronizmo niekaip negalime pavadinti europietišku. 
Greičiau jau provincialiai sukarikatūrinta antiteze europinės kultūros politikai 
visoje ES. 

Be to, kyla labai svarbus pamatinis demokratijos principų klausimas: 
ar  politikai turi teisę savavališkai kaitalioti nacionalinį raidyną? Juk Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 14 straipsnis įtvirtina, kad valstybinė kalba yra 
lietuvių kalba ir tai yra istorinis lietuvių tautos laimėjimas, saugantis šią unikalią 
kalbą nuo galimų iškraipymų, svetimybių  ir niokojimo. 

Tad šiame kontekste dar keistesnis yra pavienių mokslo ir meno atstovų 
paskelbtas Viešas kreipimasis į aukščiausius valstybės vadovus dėl skubaus tų 
pačių nelaimingųjų skolinių „w, q, x“ įterpimo,  mat, jų teigimu kas šešta Lietuvos 
šeima yra mišri, todėl būtina įstatymiškai keisti dabartinę asmenvardžių 
vartosenos praktiką. 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/isplatintas-viesas-kreipimasis-kuriuo-raginama-pagaliau-itvirtinti-civilizuota-asmenvardziu-rasyba-56-768110
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Šiuolaikinio europietiškumo kontekste nė vienas europietis to niekaip 
nesuprastų. Bet kuris statistinis britas, prancūzas, vokietis, italas ar ispanas 
sužinoję, kad dėl imigrantų siūloma keisti jų nacionalinį 
raidyną, kaip mat griebtųsi neverbalinės kalbos ir raiškiai 
pasukiotų rodomuoju pirštu apie smilkinį. 

Juolab, kad šiame Viešame kreipimesi į valstybės vadovus, 
nevengiama nederamos pakrikusios emocinės retorikos, 
kone visą akademinę ir kultūrinę bendruomenę 
apkaltinant „pseudolietuvybės demagogija“, ar graudžiai 
priekaištaujant, kad „ vis dar turime tolti nuo savo kaimynės Lenkijos „. 

Vieši įžeidinėjimai, agresyvūs kaltinimai tariamu atsilikimu, sklindantys iš šio 
Viešojo kreipimosi autorių –  tai išties akademinei bendruomenei nebūdingas 
reiškinys, tačiau jo atsiradimo sąlygos neabejotinai susiję su gilesniu istoriniu 
politiniu dėmeniu. 

Nelietuviški  kalbiniai  akivarai 
Istoriškai žvelgiant, pirmajame mūsų Nepriklausomybės dešimtmetyje jokių 
dirbtinio lietuvių kalbos raidyno kaitaliojimo klausimų iš viso nekilo. Tačiau 
laiko retrospektyvoje aiškėja, kad šį gražų ir ramų nacionalinės kalbos 
įsitvirtinimo laikotarpį lėmė dabar jau pasauline legenda tapusio popiežiaus 
Jono Pauliaus II nepaprasta moralinė parama ir autoritetas. 

        1993 metų rugsėjo 4 dieną pirmą kartą mūsų 
istorijoje atvykęs į Lietuvą, Šventasis Tėvas, išlipęs iš 
lėktuvo, pabučiavo Lietuvos žemę, tuo būdu pareikšdamas 
aukščiausią ir absoliučią pagarbą tautinei valstybei ir jos 
žmonėms, po  iškentėtos istorinės nakties pagaliau 
atgavusiems laisvę. 

Kiek vėliau surengtame susitikime su Vilniaus krašto gyventojais, Jonas Paulius 
II pabrėžė, kad Lietuvos lenkai turi broliškai mylėti lietuvius. Ir mokytis kalbėti 
lietuviškai. Tai buvo pribloškiama, įspūdinga kalba, po kurios agresyviai 
nusiteikę nutautėjusio bajoro iš Pilsūdų adeptai turėjo nenorom slėpti į 
tolimiausius pašalius jau parengtus gausius skundus ir užmačias dėl Vilniaus 
krašto autonominio valdymo ar dirbtinio asmenvardžių lenkinimo. 
Net keliolika metų Šventojo Tėvo kategorinis imperatyvas galiojo besąlygiškai. Ir 
visą tą palaimintą laiką niekam nekilo jokių dirbtinių valstybinės kalbos 
politikos ir nacionalinio raidyno kaitaliojimo klausimų. 

Simboliška, kad  Jonui Pauliui II  išėjus Anapilin ir tapus Palaimintuoju, 
staiga  vėl iš tamsių pašalių ėmė lįsti senieji politiniai demonai, garsiai 
priešvalstybiškai rėkdami ir reikalaudami lenkų kalba rašyti gatvių,  miestelių 
pavadinimus Vilniaus krašte, o po to –  de facto – patys juos savavališkai 
keisti.  Kaip iš kelmo spirtas vėl išdygo senasis ultimatyvus reikalavimas rašyti 
šio krašto gyventojų asmenvardžius Lietuvos respublikos oficialiuose 
dokumentuose lenkiškai, tuo tikslu keičiant visą norminį lietuvių kalbos raidyną. 

http://www.lcn.lt/b_dokumentai/popiezius_Lietuvoje/JP2_9.html
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2017/04/Lilijana-ASTRA-2017.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2017/04/Lilijana-ASTRA-2017.jpg
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Kiek vėliau iš tų pačių istorinės tamsos šešėlių į dienos šviesą išvirto ir visa 
naujojo politinio lobizmo bjaurastis, kai netikėtai atsiradusi nedidelė rinkiminė 
grupė, pasivadinusi Lenkų rinkimų akcija,  priešvalstybinę invaziją į nacionalinį 
lietuvių raidyną paskelbė vienu iš savo politinių tikslų. Būdinga šešėlinio 
lobizmo detalė: ši nykštukinė politinė jėga jau iš pat pradžių  įgijo itin puikų 
finansavimą, nes pirmųjų rinkimų metu deklaravo vien degalų reikmėms 
išleidusi beveik pusę milijono litų ir buvo bausta už limito viršijimą. Tad galima 
tik įsivaizduoti, kokios įspūdingos sumos buvo galimai panaudojamos kitiems 
rinkiminiams ir nerinkiminiams reikalams. 

Prieš keletą metų į viešą kultūrinę padangę netikėtai įsiveržė ir 
kažkokio  Giedroico forumas, deklaruojantis  tą patį ultimatyvų reikalavimą  dėl 
skubaus „w“ ir kitų raidžių įterpimo į dabartinį lietuvišką raidyną. Ta proga 
rengiamoje konferencijoje turėjo pasisakyti ir kadenciją baigęs Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, tačiau pastarasis dėl ligos negalėjo dalyvauti ir 
numatytas  pompastinis renginys žlugo. 

Išties,   ką gi reikštų šio visuomeninio Giedroico  forumo, registruoto Vilniuje, 
Rūdininkų gatvėje,  keistasis pavadinimas ? Testimonium paupertatis. Juk  tai yra 
senosios lietuvių gimininės aristokratijos atstovo, kunigaikščio Jurgio Vladislovo 
Giedraičio pavardės sulenkinta tartis ir rašyba: Jerzy Władysław Giedroyc. 
Ar beverta kalbėti, kokiu mastu lietuviškoje kalbinėje erdvėje ši sulenkinta 
pavardė praranda savo etimologinę prasmę ir  net  metafizinę gelmę (Giedraitis 
– „giedra“)? Svetima kalbinė tartis šią ypatingai gražią lietuvišką pavardę tiesiog 
sunaikino  iki pat jos kalbinių griuvėsių. Lietuviško asmenvardžio sudarkymo 
pavyzdys įtikinamai atskleidžia, kokiu plačiu mastu  įsigali  beribis įžūlumas, 
siekiant, kad  istorinė kunigaikščių Giedraičių pavardė net ir jų gimtojoje žemėje 
skambėtų panašiai kaip užsakomos picos pavadinimas. 

Piktnaudžiavimas  pareigybinėmis galiomis 
Viešą kreipimąsi dėl W,Q  ir X raidžių rašybos, skirtą aukščiausiems valstybės 
vadovams, pasirašę akademiniai kolegos nurodo ne tik savo mokslo laipsnius, 
bet ir pareigybes. Ir čia iškyla  išties principinė europinės etikos ir teisės 
problema, susijusi su esminiu klausimu: ar tikrai senoji Alma Mater, t.y. Vilniaus 
universitetas ir jo Senatas suteikė įgaliojimus dirbtinei invazijai į lietuvišką 
raidyną, būtent Alfredui Bumblauskui, šiame Viešame kreipimesi 
pasirašiusį  kaip VU Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros vedėjas ? 
Ar išties kompetentingi lietuviško raidyno kaitaliojime yra to paties universiteto 
Konfucijaus instituto darbuotojai,  kurių vardu pasirašo direktorius Audrius 
Beinorius? Panašu, kad apie tai jie išmano lygiai tiek pat, kaip ir plačioji 
visuomenė apie dao. 
Viena yra skelbti savo subjektyvią nuomonę, tegu ir pastiprinamą įgytu 
moksliniu laipsniu. Visai kas kita, neturint jokių savo atstovaujamos institucijos 
įgaliojimų, viešojoje erdvėje grūmoti einamų pareigybių kuoka, demonstruojant, 
kaip tai yra galinga ir įtaigu. Lygiai taip pat anoje sovietinėje tikrovėje grupės 
„draugų“  deklaruodavo  oficialias grėsmingas ideologines notacijas, savo 
pavardes apraizgydami hierarchinėmis  partinėmis pareigybėmis, įgydavusias 
gąsdinančią totalitarinės politinės valdžios galią. 
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Europiniai demokratinio komunikavimo principai yra kodifikuoti  Europos 
Ombudsmeno viešo elgesio kodekse, kuriame aiškiai nurodoma, kad „galios turi 
būti naudojamos tik tiems tikslams, kuriems jos atitinkamų nuostatų buvo 
suteiktos“ (str.7. Piktnaudžiavimo galia nebuvimas ). 

Taigi, šiuo atveju Vilniaus universitetas su pavienėmis iniciatyvomis, 
skelbiančiomis brutalią invaziją į lietuvių kalbos raidyną,  niekaip nesusijęs. Ir 
visas šis viešas skelbimas dėl W, Q ir X raidžių invazijos yra tikrų tikriausia 
profanacija, nes ne pavieniai politikai, istorikai, žurnalistai ar orientalistai kuria 
valstybinės kalbos  politikos pagrindus. 

Lygiai tą patį galima pasakyti apie naujai iškeptą politiką Arūną Gelūną, 
kuris  minėtame Viešame kreipimęsi dėl svetimkūnių W,Q ir X įterpimo į 
valstybinės kalbos raidyną, pasirašo kaip naujasis Lietuvos Respublikos Seimo 
Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas. Būtent šis parašas yra labiausiai  
nesąžiningas ir net piktybiškas, nes Gelūno partijos rinkėjai niekada nebalsavo 
už  politiškai revizuojamo lietuviško raidyno nuostatas. Tad  kyla esminis 
klausimas: ar tai yra oficiali Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto 
pozicija? Jei taip, tai kituose rinkimuose už šiuos politikus balsuos nebent 
keli giedroicai, o ne apgauti  rinkėjai. 
Kita vertus, šešėlinis lobizmas yra itin gajus ir ciniškas: kas galėtų paneigti, kad 
po minėto giedroico  iškaba  neslypi didžiulės lėšos, kurios bus greitai išdalintos 
įvairių programų, projektų, leidybos reikmių pavidalu, tereikia už  darkomą 
nacionalinį raidyną paaukoti savo tris kraujo lašus. 

Akademikas Zigmas Zinkevičius mąsto dar įžvalgiau: Lietuvos piliečių pavardžių 
rašymas lenkiškomis raidėmis – tai nešvarus politinis žaidimas, vėliau 
pareikalaujant ir viso Vilniaus krašto autonomijos. 

Lietuvos politikams ir akademiniams kolegoms nedera nežinoti, kad Europos 
Žmogaus Teisių Teismas Strasbūre jau prieš gerą dešimtmetį nagrinėjo skundus 
dėl pavardžių rašybos ir atmetė reikalavimus nacionalinių valstybių piliečių 
pavardes pasuose rašyti nevalstybinėmis kalbomis. Šią  nutartį inicijavo garsus 
teisinis precedentas byloje Mentzen (Mencena) prieš Latviją, kai Latvijos pilietė, 
ištekėjusi už Vokietijos piliečio Menceno (vok. Mentzen) reikalavo latviškame 
pase jos pavardę rašyti vokiškai (Mentzen), tačiau Latvijos valdžios įstaiga 
išdavė pasą su latviškai užrašyta pavarde Mencena. Visų lygių Latvijos teismai 
atmetė šios pilietės skundus, o minėtas Europos Žmogaus Teisių Teismas 
Strasbūre pabrėžė, kad valstybinė kalba yra viena pagrindinių konstitucinių 
vertybių, tokių kaip šalies teritorija, santvarka, vėliava. Teismas paaiškino, kad 
latviškai užrašytos pavardės vartojimas skundo pateikėjai nesutrukdė naudotis 
visomis politinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis teisėmis, lygiai kaip ir teise 
išvykti iš Latvijos ir į ją sugrįžti. Latvijos valstybė laimėjo kalbinę, moralinę ir 
politinę pergalę Strasbūre, todėl mūsų brolių šalies piliečių pavardės pasuose 
visada rašomos latviškai, pagal latvių kalbos taisykles, su taisyklingomis 
latviškomis galūnėmis. 
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Ir todėl išties yra didžiulė gėda dėl  galimai korumpuotų lietuviškų teismų 
nutarčių, kai šen ir ten jau buvo bandoma įteisinti nekonstitucinį „w“ 
asmenvardžiuose, įžūliai ir nebaudžiamai prieštaraujant tarptautinėms Europos 
Žmogaus Teisių Teismo normoms. Gerai, kad  kelią tokiems neapgristiems 
žemesniųjų instancijų teismų sprendimams vasario 28 d. užkirto Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) įpareigojęs migracijos tarnybas 
išduodamose tapatybės kortelėse asmens pavardę nelietuviškais rašmenimis bei 
nesugramatinta forma įrašyti ne vietoje užrašo valstybine kalba, o kitame 
Lietuvos piliečio paso puslapyje, arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje. 
Lietuvių kalbos unikalumui – UNESCO apsauga 
Didžiosios filosofinės kalbos interpretavimo sistemos kalbinį ir kultūrinį 
tapatumą tiria kaip unikalius reiškinius, neatskiriamus vienas nuo kito. 
Etimologiškai žvelgiant, sąvoka „tapatumas“ yra kilusi iš lotyniškojo „idem“, 
reiškiančio išlikimą pačiu savimi. Kitaip tariant, nacionalinė kalba – tai 
vienintelis ir nepakartojamas jos pasaulio suvokimo ir refleksijos modelis, 
Antanas Maceina, vienas iškiliausių lietuvių filosofų, savo puikioje studijoje  

„Filosofija ir lietuvių kalba“, siekė pažinti, kaip prasminės sąvokos išreiškia visos 
tautos mąstymo galią ir metafiziškumą, kuriame ji kuria savas prasmes ir žvelgia 
į save pačią. 

 

 

Mitingas prie Seimo | R. Garuolio nuotr. 

http://alkas.lt/2017/03/02/j-vaiskunas-lvat-issprende-nelietuvisku-pavardziu-rasybos-klausima-pasuose-ar-isspres-ji-seimas/
http://alkas.lt/2017/03/02/j-vaiskunas-lvat-issprende-nelietuvisku-pavardziu-rasybos-klausima-pasuose-ar-isspres-ji-seimas/
http://alkas.lt/2017/03/02/j-vaiskunas-lvat-issprende-nelietuvisku-pavardziu-rasybos-klausima-pasuose-ar-isspres-ji-seimas/
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2015/06/kalba-7-e1435613882822.jpg
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Jis įdėmiai lygino giliuosius prasminius lietuvių bei kitu europinių kalbų 
lygmenis, pats sau netikėtai įžvelgdamas, kad, tarkime, lotyniškąjį esse palyginus 
su lietuviškuoju būti, pirmasis atrodo „tarsi elgeta karalaičio akivaizdoje”. Pasak 
Maceinos, lietuvių kalbos žodyno turtingumas ir gramatinės sandaros įvairumas 
rodo, kad lietuviškasis mąstymas plačiu mastu bei giliu laipsniu įsiskverbia į 
mąstomąjį objektą ir nusako net ir vos suvokiamus tikrovės ryšių bei santykių 
atspalvius. 
Fenomenologinę kalbos tyrimo kryptį reprezentuoja lietuvių – amerikiečių 
mąstytojas Algis Mickūnas,  klausdamas: „Ar lietuvių kalba unikali ir filosofijos 
kontekste ?“ 

Į jo atmintį giliai įsirėžė vieno amerikiečių kalbininko kadaise išsakyta mintis, 
kad „ant lietuvių kalbos dar mirga pasaulio rytmečio rasa…“ Būtent amerikiečių 
kalbininkas Teodoras S. Turstonas (Theodore S. Thurston)  dar 1963 m. 
išleistoje knygoje rašė, kad lietuvių kalba, būdama labai sena, yra nuostabios 
sandaros, tobulesnė net už sanskritą ir senąją graikų kalbą, turtingesnė už 
lotynų ir kur kas subtilesnė už visas tas tris“. 

Prof. A. Mickūnas teigia, kad mūsų kalba unikali ne tik dėl to, kad indoeuropiečių 
kalbų šeimoje užima ypatingą vietą, nes ji yra dar išlaikiusi tokį gramatinį 
bruožą kaip dviskaita ir net septynis linksnius, kurie atitinka sanskrito kalbos 
ypatybes. Tačiau jo manymu, lietuvių kalba yra filosofiškai kitokia. Filosofas 
teigia, kad  lietuviškai nekalbama apie ką nors. Lietuvių kalba tiesiog kalba tą 
daiktą: „Mes nekalbam apie saulę, mes kalbam saulės kalba.“  Net 
sąvoka pasaulis yra konkreti gyvenimo po saule, užsiklojus dangumi, 
išraiška.                                                                                                                                           
     
Taigi, žodžių prasmė kyla ne iš patirties dalykų, bet iš žodžių sąryšių su visu 
kalbos lauku. Žodžio prasmę ir reikšmę lemia ne nuoroda į kokį nors daiktą, bet 
jo skirtingumas nuo kitų žodžių. 

Ne tik lietuvių, bet ir visų baltų (prūsų, lietuvių ir latvių) kalbų sandarą 
analizavo ir nagrinėjo daugybė žymių pasaulio mokslininkų ir kalbininkų, 
pabrėždami išskirtinį lietuvių kalbos savitumą ir begalinę svarbą 
indoeuropiečių, indoiranėnų ir indogermanų kalbų pagrindams tirti. 

Lietuvių kalbos gelmės neša pirmapradę visų indoeuropiečių kultūrų patirtį. 
Lietuvių vardų kilmė taip pat gali nustebinti, nes kai kuriems iš jų – tūkstančiai 
metų ir tai yra neįkainojamas viso pasaulio kultūros lobynas. 

Šviesaus atminimo  filosofas, politikas ir signataras Romualdas Ozolas dar spėjo 
apibūdinti ir įvertinti šešėlinio lobizmo brukamus prievartinius teisės aktus, 
įteisinant nelietuviškų asmenvardžių rašymą dokumentuose, kai į tapačią 
lietuvių kalbai rašybą siekiama įterpti rašmenų iš kitų lotyniškos abėcėlės 
pagrindu savo raidynus susikūrusių tautų. Dėl šios priežasties lietuvių kalbą 
niokotų prie jos fonetikos, rašybos ir morfologijos sistemos nepritaikomų 
kitakalbių tikrinių vardų – asmenvardžių ir vietovardžių – vartojimas. Įteisinus 
gausias svetimybes mūsų kalba netektų savo tapatybės, originalumo, išskirtinio 
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savitumo ir tolydžio būtų paversta – puskalbe.                                                                      
Lietuvių kalba unikali ir brangi ne tik lietuviams. Žinant, kaip pasaulio 
mokslininkai traktuoja šią vieną iš seniausių gyvųjų indoeuropiečių kalbų, 
suvokiant lietuvių kalbai kylančias naujas grėsmes, jau tikrai atėjo metas 
įgyvendinti R. Ozolo iniciatyvą, siūlant lietuvių kalbą įtraukti į UNESCO saugomų 
pasaulio kultūrinio paveldo vertybių sąrašus. 

Autorė yra Baltijos instituto prezidentė, humanitarinių mokslų daktarė 

 
                                                     

Doc. Algirdas Šukys 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO 1991 m. VYKDYTOS 

SOVIETŲ AGRESIJOS DRAUGIJOS NARIŲ KREIPIMASIS  
Į LIETUVOS ŽMONES 

 

Žuvusiųjų už Lietuvos nepriklausomybę atmintis ir kovose 
už Lietuvą nukentėjusiųjų pralietas kraujas įpareigoja mus, dar 
likusius gyvuosius, skambinti Lietuvos Laisvės Varpu, skelbiant 
apie iškilusį mūsų kalbai, mūsų valstybei ir mūsų Tautai 

didžiulį pavojų. 
Atkovoję savo valstybei nepriklausomybę ir jos piliečiams – laisvę 

nuo okupantų priespaudos, mes nesugebame išmintingai naudotis 
atsiradusiomis galimybėmis kurti savo šalyje savo žmonėms laisvą, 
teisingą ir pasiturintį gyvenimą, palaipsniui prarandame tautinį orumą, 
gimtąją savo kalbą ir išsivaikščiojame po pasaulį, palikdami savo gimtinę 
likimo valiai, tokiu būdu vesdami savo Tautą prie išnykimo. Ko nesugebėjo 
padaryti okupantai tremdami ar žudydami mūsų žmones, dabar darome 
mes patys. 

(tęsinys bus sekančiame numeryje) 
 

                                                     

                            GYVENIMO FILOSOFIJA                                                                                     

             Jūsų vidiniai pasirinkimai lemia žmonijos ateitį, kuri gali 

būti pakeista bet kurią akimirką, reikia tik tam tikram kiekiui 

šviesnešių išreikšti vienybę ar kryptingumą.                                                                                    

Tik mūsų blogos mintys sukelia gamtos kataklizmus.  

                                                                                                                                

Nepamirškime maldos: „Viešpatie suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos 

žmonės būtų sveiki, dori, sąžinigi, laikytųsi duoto žodžio bei mylėtų ir gerbtų 

vienas kitą!“  

                                                                                                                                                                          

Jūsų vidinis pasaulis, Jūsų sąskambis su Dieviškuoju pasauliu galų gale nulems 
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Jūsų ir visos planetos ateitį. Tik šviesūs pavyzdžiai! Tik grožis turi užimti vietą 

visose masinės informacijos priemonėse ir ypač televizijoje bei internete.                                                                                        

Viską dar galima ištaisyti!                                                                                                                      

Reikalingi dvasios pasišventėliai!                                                                                                     

Reikalingi kūrėjai!                                                                                                                                        

Daugiau dėmesio reikėtų skirti darbui su savimi. Visa tobulybė įdėta 

viduje. Tai Jūsų Dieviškoji esmė, auksas, kuris guli Jūsų esybės gelmėje. (Iš T.N. 

Mikušinos knygos „Dieviškosios išminties lobiai“ UAB LN „SiriuS“2016 paruošė 

A.M.G.). 

                                                     

Laikraštėlio redaktorius, korektorius ir tecninis darbuotojas A.M.Gedvilienė. 

Labai atsiprašau už klaidas, esu savamokslis redaktorius! Gal 

atsilieptų  galintys padėti? Pinigų neturime!                                                                                                          

Kviečiu visus rašyti, komentuoti, spausdinsime. Kviečiame 

korespondentus iš visos Lietuvos teikti informaciją ir ne tik apie 

pensininkus, nors jų reikalai irgi svarbūs.  Tai turi būti tokia 

medžiaga, kaip pagerinti įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojų 

padėtį (Lietuvos pensininkų susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis 

tikslas – kartų solidarumas ir vienybė), kaip sugražinti išvykusius ir pn.                                                                                                                     

Autorių nuomonė ne visada sutampa su redaktoriaus nuomone.                                               

Leidžiame naudotis laikraštėlyje pateikta informaciją tik mūsų atsiklausus ir 

nurodant  šaltinį. 

 Laukiame!!! 
 

                                                                                                                        

Mūsų draugai                                                                                                                                                                                                               

 

                                                       
 
      Bernardinai.lt                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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