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traukti, vir : vyras, arba štai panašus sakinys: Tres viri jugum trahunt : 
trys vyrai jungą traukia. Ryškūs panašumai su sanskritu: agnis : ugnis, 
ašru : ašara, avi : avis, dina : diena, Deva : Dievas, madhu : medus, 
vaju : vėjas, svapnas : sapnas. Sanskrito sakiniai Kas tvam asi? Asmi 
svapnas tava tamase nakte atitinka lietuvių Kas tu esi? Esmi sapnas 
tavo tamsioje naktyje. 

Taigi lietuvių kalba turi formų ir žodžių, kurie mažiausiai pakito iš visų 
dabar gyvuojančių indoeuropiečių kalbų. Tos ypatybės (galūnės - as 
balsis, dvibalsis [au], žodžiai diena, Dievas, sapnas) atėjo iš labai senų 
laikų, gyvavo tūkstančius metų. Tačiau prieš tuos kelis tūkstantme-
čius tie kalbos faktai buvo dar ne lietuvių kalbos sudėtinė dalis, o kitų, 
kitaip vadinamų lingvistinių darinių elementai. Iš pradžių jos buvo 
indoeuropiečių kalboje, tada nuo jos atskilusioje baltų kalboje, o jai 
pasidalijus dar smulkiau – rytų baltų kalboje. Ir tik rytų baltams apie 
VI–VII a. suskilus, atsirado tokia tarmių grupė, kurią mokslininkai 
vadina lietuvių kalbos vardu.

Vadinasi, tam tikros lietuvių kalbos ypatybės yra gerokai senesnės 
už pačią lietuvių kalbą: jos gali siekti bent tris, keturis ar ir daugiau 
tūkstančių metų, bet kaip atskiras lingvistinis darinys, „nutraukęs 
ryšius“ su ankstesniais dariniais, lietuvių kalba prasidėjo tik prieš 
1500–1400 metų. Vis dėlto tokia lietuvių kalbos pradžia tėra simbo-
linė, težyminti mūsų pačių susigalvotus raidos etapus. 

Ir dar: pats vardas lietuvių kalba tikriausiai dar nevartotas tais VI–VII a., 
juk tik 1009 m. užrašytas pačios Lietuvos vardas. Kaip vadinta tų vie-
tų kalba? Jei ir vadinta lietuvių, kokiai teritorijai tas vardas taikytas 
(greta jau galėjusių būti sėlių, žemgalių, žemaičių, latgalių, sūduvių 
pavadinimų)? Šiaip jau Lietuva vadinamo krašto kalba iš tiesų galėjo 
būti lietuvių. Bet dar ir XVI a. (tad praėjus beveik tūkstančiui metų po 
rytų baltų suskilimo), jau plintant lietuviškai raštijai, amžininkai lietuvių 
(lietuvininkų) kalba vadino daug mažesnius darinius nei mes – net 
siauriau nei tai, kas dabar suprantama kaip aukštaičių tarmė. Į vakarus 

Lietuvių kalba nėra seniausia pasaulyje. Iš viso nėra seniausios kalbos. Nemirusios kalbos nuolat 
įgyja ir naujų elementų. Pagalvokime apie kavą, kavalierių, kavaleriją arba orlaidę, orinuką ar ora-
linuką. Tai apynaujai ar visai nauji žodžiai. Nėra labai tikslu nė sakyti, kad lietuvių yra seniausia 
gyvoji indoeuropiečių kalba, nors toks pasakymass arčiau tiesos. Gyvoji – tai tokia kalba, kuria kokie 
nors vaikai ima kalbėti pirmiausia. Indoeuropiečių kalbomis, Europoje ir iš dalies Azijoje paskli-
dusiomis prieš kokius 5000 metų, šneka didžiuma Europos, dalis Indijos ir šiek tiek kitų Azijos 
tautų. Indoeuropiečių prokalbė – tai buvusi viena kalba, plačiai pasklidusi ir per tūkstančius metų 
pavirtusi daugybe šiandienių kalbų: airių ir armėnų, anglų ir albanų, bretonų ir baltarusių, fryzų 
ir farerų, kroatų ir katalonų, lenkų ir liuksemburgiečių, maratų ir makedonų, olandų ir valonų, 
serbų ir sardinų, urdų ir ukrainiečių, velsiečių ir valensiečių. Žinoma, taip pat latvių ir lietuvių. 

Tik tam tikri sluoksniai, elementai lietuvių kalboje yra seniausi iš 
visų dabar kalbamų indoeuropiečių kalbų. Pirmiausia tai kai kurie 
garsai ir galūnės. Štai lietuviškas žodis ranka turi seną nepakitusį 
dvigarsį [an], nors giminiškose kalbose jis įvairiai modifikuotas, nau-
jesnis; pavyzdžiui, latviai jį taria [uo] ruoka, lenkai [en] renka, ukrai-
niečiai [u] ruka. Net ir rytų aukštaičių [un] runka ar šiaurės žemaičių 
[on] ronka yra vėlesni. Arba, pavyzdžiui, lietuvių kalbos - as galūnėje 
išlaikytas balsis, kaip kad žodyje vilkas, nors jo nėra dalyje lietuvių 
šnektų, nėra jo ir latvių formoje vilks (sutrumpėjusi galūnė), len-
kų wilk (be galūnės), ukrainiečių vovk (be galūnės); galūnės balsis 
matomas tik šiandien gimtakalbių nevartojamose lotynų ir senovės 
graikų kalbose – lupus ir lúkos. Gramatinė lietuvių kalbos struktūra 
neretai panašesnė į mirusių nei į gyvųjų indoeuropiečių kalbų – jos 
7 linksniai dažnai lyginami su 5 lotynų kalbos ir 8 sanskrito, bet la-
bai skiriasi nuo daugelio dabartinių kalbų – anglų, italų, prancūzų. 
Matomas lotynų kalbos žodžių panašumas: ignis : ugnis, trahere : 

Vilniaus universiteto bibliotekos nuotr.               
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nuo lietuvių kalbos teritorijos buvo žemaičiai, kurių kalbėjimas ir 
vadintas žemaičių, į jų plotą taip pat įėjo, dabartiniu supratimu, itin 
aukštaitiškai kalbantis Kėdainių miestas. Tik maždaug apie XVIII a., 
o ypač XIX a., išryškėjo tendencija lietuvių kalbos vardą perkelti, 
taikyti ir žemaičių kalbėsenai. Tad senaisiais laikais lietuvių kalbos 
vardas, kad ir kada jis imtas vartoti, iš pradžių taikytas daug siaures-
nėms kalbėtojų teritorijoms. 

Čia kalbėjomės apie šnekamąją, apie garsų, kalbą, apie garsų kalbos is-
toriją. Rašto, raidžių kalba yra visai kitokia. Šnekamoji kalba mus pa-
siekia garso bangomis, o raidės – per regą, fotonais. Garsų kalba mums 
tarsi dovanota, tarsi savaiminė – šnekėti išmokstame net anksčiau, nei 
imame suvokti save. O raštą susikūrėme patys, jo paskirtis yra garsinius 
signalus versti vizualiaisiais; mūsų raštas „piešia“ garsus ir kitus kalbos 
elementus – raidės yra mūsų susigalvoti garsų paveiksliukai. 

Smegenyse turime mentalinės gramatikos ir žodyno centrus, jie tie-
siogiai per ausis susieti su audio kanalais. Bet kai skaitome raštą, in-
formacija tuos kalbos centrus pasiekia ne iš karto. Iš pradžių vizualūs 
signalai patenka į regos centrą pakaušyje, o tada raidžių sekas mūsų 
smegenys turi išmokti susieti su garsų sekomis – su žodžiais men-
taliniame žodyne. Skaitymas yra papildomas veiksmas smegenims, 
papildomas apkrovimas. Pirmokui ne visada sekasi atpažinti garsus 
po matomomis raidėmis. Raidžių eilė m-a-m-a pirmokui ne iš karto 
suskamba galvoje kaip prasmingas žodis: reikia šiek tiek pagalvoti, 
kol smegenyse regos kanalu gautos raidės bus susietos su mentali-
niame žodyne slypinčiu žodžiu. Ši jungtis gali tapti eureka momentu: 
„A, taigi čia mama!“ – pagaliau nušvinta skaitančiojo veidas. Ryšys 
surastas, raidės m-a-m-a susietos su smegenų centrams jau seniai iš 
garsinės kalbos įsisąmonintu mentaliniu žodžiu mama. 

Netrukus tos garsų ir vaizdų jungtys dažnai skaitant ima stiprėti, skai-
tyti darosi vis lengviau. Pažengusių skaitytojų jungtys tiek nugludin-

tos, kad jie jokių sunkumų nebejaučia, netgi priešingai: tylus skaitymas 
tampa greitesnis už skaitymą balsu, nes nereikia papildomai judinti 
raumenų (liežuvio, lūpų, žandikaulio), taip pat nebūtina identifikuoti 
visai visų raidžių. Vos užmetę akį patyrę skaitytojai „pagauna“ tik kai 
kuriuos iškilesnius užrašyto žodžio elementus – pradžios ir pabaigos 
raides, labiau išsikišančius brėžius, diakritikus, žodžio ilgį – jų smege-
nys nė neperskaičiusios visų raidžių jau suranda žodžio vietą mentali-
niame žodyne: pavyzdžiui, pastebėjusios vien raides pas.v..kšč..j.mas 
(o gal ir dar mažiau) ir jų konfigūraciją smegenys jas jau susieja su 
žodžiu pasivaikščiojimas. Sakykim, smegenims identifikuojant raidę 
j, nereikia jos visos peržvelgti, jos ilgumas ir plonumas iškart išduoda, 
kas ji tokia. 

Ir vis tiek skaitomos informacijos kelias smegenyse iki tikslo ilgesnis 
nei klausomos. 

Rašto kalbos ir istorija visai kitokia. Ji daug naujesnė. Tradiciškai 
manoma, kad žmonija raštą ėmė kurti tik maždaug prieš 6000 metų 
(Marijos Gimbutienės teigimu, galbūt prieš 8000 metų). Raštas, pri-
taikytas kitoms kalboms, Lietuvą pasiekė per krikščioniškas tautas, 
bet bandymų rašyti lietuviškai nekriščioniškais laikais neturime. Val-
dovui Mindaugui apsikrikštijus į lietuvių kalbą turbūt buvo išvers-
ti poteriai ir kokie kiti pamatiniai krikščionybės tekstai, tačiau nėra 
jų išlikusių užrašytų. Ankstyvieji žinomi lietuviški rankraščiai rašyti 
XVI a. pradžioje: tai poteriai rytų dzūkų patarme ir paaiškinamie-
ji žodžiai lotyniškos knygos paraštėse – lietuviškos glosos Kėdainių 
apylinkių vakarų aukštaičių dialektu (abu apie 1520–1530 m.). To 
XVI a. viduryje pasirodė ir pirmoji lietuviška knyga – Mažvydo „Ka-
tekizmo prasti žodžiai“ (1547) – liuteroniškas katekizmas su dau-
geliu priedų. Ji išleista praėjus apie 100 metų po spaudos išradimo, 
tai ne tiek daug ir vėluojanti. Palyginti galime su seniausia žinoma 
estiška knyga (išleista Vitenberge 1535 m.) ir su latviška (išleista Vil-
niuje 1585 m.).

Kairėje paraštėje juodu rašalu parašytos trys 1520–1530 m. 
lietuviškos glosos Kėdainių apylinkių patarme:

1 prÿdereÿ[m]aſ – priderėjimas, t. y. ‘pritikimas, 
draugiškumas’ (lot. k. žodžio affabilitas vertimas; 1 eil.); 
2 prÿſſÿman ſ – prisimanąs, t. y. ‘prisigalvojantis; kalbantis, 
plepantis’ (lot. k. žodžio garruloſus vertimas; 2 eil.); 
3 ßch[ÿ]kſtu[m]aſ – šykštumas (lot. k. žodžio auaricia 
vertimas; 17 eil.).

Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego: 

MN K XV 44, f. 79v.
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Pirmosios lietuviškos knygos atsiradimą visų pirma paskatino naujos 
krikščionybės vėjai Europoje – reformacija ir jos nuostata, kad re-
liginius raštus žmonės turi skaityti gimtąja kalba. Auganti Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės netolerancija reformacijai išvijo gabius 
jaunuolius, būsimus raštijos lietuvių kalba pradininkus Abraomą Kul-
vietį, Stanislovą Rapolionį, Martyną Mažvydą. Jie atsidūrė kaimyninė-
je Prūsijoje, kur taip pat gyveno daug lietuvių. Liuteronybė Prūsijoje 
ne tik ideologiškai skatino skelbti Dievo žodį gimtosiomis kalbomis, 
bet ir fi nansavo Mažvydo katekizmo leidimą, todėl Karaliaučius (dab.
Kaliningradas) tapo pirmosios lietuviškos knygos leidimo vieta. Nors 
minėdamas Mažvydo katekizmo 450-ąsias metines Vilniaus universi-
tetas pasidabino garsiosiomis skulptoriaus Jono Meškelevičiaus duri-
mis, kuriose įdėtas pirmasis Mažvydo katekizmo puslapis, o Karaliau-
čiaus universitetas pavaizduotas kaip „lietuviškos knygos lopšys“, vis 
dėlto dar ne vieną šimtmetį liuteroniškajai Mažvydo knygai Vilniuje 
ir Vilniaus universitete būti atverčiamai nebuvo palankios dirvos. Pir-
moji lietuviška knyga – ne Lietuvos žemės paukštis. 

Mažvydo tekstuose nemažai pietų žemaičių formų ir žodžių, prof. 
Zigmas Zinkevičius juos sieja su tikėtina Mažvydo gimimo ir anks-
tyvojo gyvenimo teritorija apie Švėkšną, Gardamą. Bet juose taip pat 
nemaža aukštaitiškų lyčių iš vakarų aukštaičių ruožo tarp Jurbarko ir 
Šiaulių, kurias Zinkevičius spėja galėjusias atsirasti dėl Mažvydo mo-
tinos aukštaitės šnektos poveikio. Dar viena galima aukštaitybių atsira-
dimo priežastis – vėlesnis gyvenimas Prūsijoje tarp aukštaičių lietuvių. 

XVI a. parengta ir daugiau įspūdingų veikalų lietuvių kalba. Tai Jono 
Bretkūno pirmasis visos Biblijos vertimas (rankraštis, 1579–1590), 
jo Karaliaučiuje išleista „Postilė“ (1591), vadinamoji „Volfenbiutelio 
postilė“ (rankraštis, 1573), taip pat Mikalojaus Daukšos „Katekizmas“ 
(1595) ir „Postilė“ Vilniuje (1599). Bretkūnas dirbo Prūsijoje, kaip ir 
Mažvydas, ir jo knygos liuteroniškos, rašytos Prūsijoje vartota vakarų 
aukštaičių patarme. Mikalojus Daukša buvo katalikas ir rašė Lietuvo-

je, Kėdainių apylinkių patarme. Garsi Daukšos „Postilės“ lenkiškai 
rašyta pratarmė: „Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne 
šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet dau-
giausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą...“ Daukšos „Postilė“ 
ypatinga ir įvairiomis sudėtingomis raidėmis, kurias tada buvo pa-
sigaminusi Vilniaus universiteto (jėzuitų) spaustuvė – jos Daukšai 
leido perteikti subtilius fonetikos niuansus. Vėliau, XVII a., toje pa-
čioje spaustuvėje savo žodynus ir pamokslus spausdinęs Konstantinas 
Sirvydas jau skundėsi negalėjęs jam reikalingais ženklais pasinaudoti. 

Tuo metu, XVI–XVII a., dviejose valstybėse nusistojo trys pagrindi-
niai lietuvių kalbos rašto variantai, tiksliau, maždaug trims patarmėms 
pritaikytos rašybos sistemos, kuriomis ir spausdintos knygos: viena 
Rytų Prūsijoje (pietinių vakarų aukštaičių šnektos), ir dvi Lietuvoje: 
vidurio Lietuvos (Kėdainių apylinkių vakarų aukštaičių šnektos), ir rytų 
Lietuvos (Vilniaus apylinkių ir kitų rytų aukštaičių šnektos). Tie vari-
antai nebuvo susiformavusios atskiros bendrinės (standartinės, literatū-
rinės) kalbos, jiems buvo būdingi nenuoseklumai ir rašybos įvairovė 
– tas pats žodis galėjo būti užrašytas skirtingai, ir tai tebuvo variantas. 
Rytų Prūsijos rašto variantui galima skirti Mažvydo, Bylaukio, Bretkū-
no tekstus, Lietuvos kėdainiškajam variantui – Daukšos, rytiniam vari-
antui – Konstantino Sirvydo, pirmųjų originalių lietuviškų pamokslų 
„Punktai sakymų“ (1629, 1644) Lietuvoje rengėjo ir leidėjo, bei pir-
mojo lietuvių kalbos žodyno (1625 m. ar anksčiau) autoriaus. 

Laimė ypač nusišypsojo Mikalojaus Daukšos ir Danieliaus Kleino 
knygoms. Daukšos „Katekizmui“ (1595) ir ypač „Postilei“ (1599) 
Vilniaus universiteto jėzuitų spaustuvė prigamino daug specialių ypa-
tingų raidžių ir atvėrė galimybes žymėti garsų subtilumus ir net kir-
čius: , â, ę ir , , ġ, í, , ṕ, ,  ir daug kitų ( mes, mâri , taptúmbimę, 
b drinikú, kłái, nůġ, v ímo, nt , Lukóßiuṕ, ám i , padet ). Daukša 
pirmasis visoje lietuvių kalbos istorijoje galėjo spausdintoje knygoje 
pažymėti nosines raides į ir ų (tada spausdintas  ir ). 

Dešinėje paraštėje raudonu rašalu parašyta 1520–1530 m. 
lietuviška glosa Kėdainių apylinkių patarme: pryßchadeymaſ – 
prižadėjimas, t. y. ‘užkerėjimas’ (lot. k. žodžio incantatores 
(liet. užkerėtojai) vertimas; 4 eil.). 

Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego: 
MN K XV 44, f.21r.
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Mažvydo „Katekizme“ pateikiama ir pirmoji lietuvių kalbos 
abėcėlė. Tik neapsigaukime: jokios specialios abėcėlės 
Mažvydas nesuformavo, tiesiog išspausdino visas lotynų 
kalbos abėcėlės raides, kad vaikai ir suaugusieji mokytųsi jas 
pažinti. Nurodęs, kad pateikia 23 raides, tiek ir surašė didžiųjų, 
tačiau mažųjų raidžių pateikė dviem daugiau – 25. Mat iki 
pat XVIII  a. pabaigos lotynų abėcėlę vartojusioms kalboms 
buvo įprastas nesimetriškas didžiųjų ir mažųjų raidžių 
susidėstymas. Greta vienos didžiosios S vartotos dvi mažosios 
– s ir ſ, taip pat tarp didžiųjų nebuvo U (greta vienos didžiosios 
V buvo dvi mažosios – u ir v). Bet pirmojoje lietuviškoje 
knygoje spausdinta ir daugiau raidžių (su diakritikais): ą, ę. 
Net nežinome, kaip tiksliai Mažvydas rašė savo rankraščiuose: 
kokias raides su kokiais papildomais ženkleliais jis būtų 
besuraitęs, spaustuvininkas Jonas Weinreichas spausdino 
tik tokiais rašmenimis, kuriuos turėjo pasigaminęs kitomis 
kalbomis leidžiamoms knygoms – lotynų, lenkų. Iš išlikusių 
XVI  a. lietuviškų rankraščių matyti, kad tiek Jonas  Bylaukis 
„Volfenbiutelio postilėje“, tiek Bretkūnas savo „Biblijos“ 
vertime nosinių garsų pozicijoje rašė keturias raides su taškais 
apačioje: ạ, ẹ, ị, ụ. Bendra tokių skirtingų rankraščių ypatybė 
leidžia įtarti, kad ir Mažvydas galėjo savo rankraščiuose 
būti žymėjęs tuos taškus. Tačiau XVI  a. spaustuvininkai 
taškų nespausdino, tik iš lenkų rašybos rinkinių paėmė 
turimas dvi nosines raides ą ir ę (to laiko raidėmis  ) ir jas 
pritaikė lietuviškiems leidiniams. Kitos dvi nosinės – ị ir ụ 
– dėl spaustuvininkų rinkinių specifikos taip ir liko niekur 
nespausdintos. Ir kai kurių kitų garsų, neturėtų lotynų kalboje, 
raiškos būdą Mažvydas pasirinko, nusižiūrėjęs į kaimynų 
kalbų abėcėles: garsą š žymėjo vokišku sch (to laiko raidėmis 
ſch), o garsą č – lenkišku cz (to laiko raidėmis cʒ).
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1520–1530 m. 
Rankraštiniai 
poteriai ir glosos

1547 m. 
Pirmoji lietuviška 
Martyno Mažvydo knyga, 
raidės ą, ę

1579–1590 m. 
Pirmoji lietuviška
(liuteroniška) Biblij a -- 
Jono Bretkūno rankraštis 

1595 m. 
Pirmoji Lietuvoje spausdinta
lietuviška knyga -- Mikalojaus Daukšos 
„Katekizmas“, raidės į, ų

1653 m. 
Pirmoji lietuvių kalbos 
Danieliaus Kleino 
gramatika, raidė ė 

Kleino gramatikai (1653) spaustuvininkas Jo-
hannas Reusneris Karaliaučiuje taip pat paga-
mino nemažai raidžių, nors ir ne taip gausiai 
kaip Daukšai. Kleino raidyne išvardyti net 37 
rašmenys (tarp jų ir dviraidžiai cʒ ir ſʒ bei tarp 
skliaustelių įrašytos raidės h, f ir x). Kleinas 
taip pat turėjo nosines raides į ir ų (  ir ). 
Labai svarbu, kad į savo abėcėlę Kleinas įvedė 
raidę ė (e su tašku viršuje) – ją galima laikyti 
autoriniu Kleino kūriniu, galėjusiu spaustuvi-
ninko Reusnerio dėka persikelti iš rankraščio į 
spaudinį. Kleinas pirmasis rašė ėd ios, ſakėme, 
ſėkla, tėwas. Lietuviška raidė ė yra unikali pa-
saulio raidynų panoramoje, tai išskirtinis lietu-
vių kalbos rašybos bruožas. Spaustuvės Ame-
rikoje dar ir XX a. lietuviškuose laikraščiuose 
ir knygose dažniausiai spausdino ne tašką virš 
raidės, o brūkšnelį ē, kaip kad šiandien rašo 
latviai. Pasirodo, nors Amerikos lietuviai ir 
norėdavo spausdinti tašką, jis spaustuvėms 
kainuodavo gerokai brangiau nei brūkšne-
lis, nes ė su tašku buvo laikoma ne normalia 
bendrinės (standartinės) kalbos rašybos grafe-
ma, o specialiu ženklu, skirtu tik ypatingiems 
nekasdieniams užrašymams – todėl ir kainos 
ypatingos. Spaustuvininkai dėl to rinkosi pi-
gesnį variantą ē. Vienas Morkūno spaustuvės 
Čikagoje darbuotojas, Clemente’as Dedele’is, 
ėmė rašyti laiškus šrist ų gamintojams ir įrodi-
nėti, kad ė yra viena iš 32 bendrinės lietuvių 
kalbos raidžių, pati įprasčiausia. Dedele’iui 
galų gale pavyko juos įtikinti, ė buvo perkla-
sifi kuota į „normalią“ raidę. Nukritus kainai, 
ji liovėsi gąsdinusi spaustuvininkus ir brūkš-
ninė ē pamažu ėmė nykti. 

Ilgainiui, maždaug XVII a. pabaigoje, rašo-
masis rytų aukštaičių kalbos variantas sunyko. 
Lietuvos sostinėje Vilniuje įsivyravo prestiži-
nė tam laikui lenkų kalba, ir Lietuvos kultū-
ros veikėjai neretai leido knygas lenkiškai, ne 
lietuviškai. Niekas nebeskyrė lėšų ar dėmesio 

kalba juos pavadinti sunku; tiksliausia būtų 
vadinti iškilusia tendencija rašyti ir spausdinti 
žemaitiškai. Vis dėlto nuo XVIII a. antros pu-
sės vėl susiformavo rašomosios kalbos srovė, 
konkuruojanti su Lietuvos tradicine kėdainiš-
kių kalba. Padaryta geografi nė rokiruotė: vie-
toj rašomosios rytietiškos tradicijos Kėdainiai 
pajuto konkurenciją vakaruose. 

Žemaičiai jau nuo seno buvo įpratę po akimis 
turėti ne savo šnektomis rašytus aukštaitiškus 
raštus – nuo pat XVI a., tad aukštaitiški raštai 
juos mažai gąsdino. Bet aukštaičiai žemaitiš-
kų raštų nebuvo matę, tad jiems galėjo būti 
sunku su jais taikstytis. Kėdainiškas aukštai-
tiškas variantas tebegyveno paraleliai su že-
maičių šnektų grafi nės raiškos paieškomis.

XIX a. pirma pusė, iki pat lietuviškų raidžių 
(lotynišku pagrindu) uždraudimo 1865 m., 
gausi žemaitiškų raštų, kurie dėl vietos po 
saule akivaizdžiai rungėsi su ypač Katalikų 
bažnyčios palaikoma kedainiške tradicija. Tuo 
metu atsirado daug sekuliarių žemaitiškų raš-
tų: Dionizo Poškos žodynas, Antano Klemen-
to poezija, Simono Stanevičiaus dainos, Si-
mono Daukanto istorija, Jurgio Ambraziejaus 
Pabrėžos botanika. Visų jų ieškota savų kelių, 
kaip raidėmis reikšti savo žemaičių patarmes, 
jų būta individualistų, dažnai maniusių, kad 
jų pasirinktas kelias tinkamiausias lietuviškai 
rašyti. Būta ir abejojusių, kaip Simonas Dau-
kantas. Štai gyvendamas Rygoje jis smarkiai, 
tiesiog nuolat modifi kavo savo rašybą (dau-
giausia nusižiūrėjęs nuo Rytų Prūsijos raštų 
Daukantas apie 1827–1834 m. įsivedė raš-
menis ij, ęi, ë, ů, ų, û, ô, ù, è, à, ɨ, ą, , å, že-
maitiškai modifi kavo ę reikšmę). Vėliau, apie 
1834–1850 m., Sankt Peterburge įsivedė dar 
ir î, ĩ, ó ženklus, tačiau maždaug nuo 1850 m., 
grįžęs į Lietuvą, daugumos tų pridėtinių rai-
džių ženklelių vėl išsižadėjo. 

knygoms rašyti ir spausdinti rytietiškai. Tad 
XVIII a. abiejose valstybėse liko po vieną rašo-
mąjį kalbos variantą: Rytų Prūsijos (Prūsijoje) 
ir Kėdainių apylinkių (Lietuvoje), kurie buvo 
paremti gana panašiomis vakarų aukštaičių pa-
tarmėmis. Vis dėlto jų rašto ypatybės ryškiai 
skyrėsi. Visų pirma, Rytų Prūsijoje spausdinta 
siauromis gotikinėmis raidėmis, o Lietuvoje – 
jau apvalesnėmis lotyniškomis. Taip pat var-
totos kai kurios skirtingos raidės: Prūsijoje į ir 
ų (  ir ), ó (dainódams), û (wargû), ù (gardù), 
ů (půdą), l, dvigubos kk (nutukkuſę), rr, ss, tt 
ir jau minėta ė. Lietuvoje vietoj jų verstasi i, 
u, ł (akłas), viengubomis k, r, s, t, paprastąja 
e. Prūsijoje, visai kaip šiandien, y reiškė ilgąjį 
balsį (kumpjû jau rukyt’ pakabytû), o Lietuvo-
je vartota i (tiek ilgam, tiek trumpam garsui). 
Galima sakyti, kad dabartinės lietuvių kalbos 
abėcėlės raidės ė, į, y, ų ir jų reikšmės mus 
pasiekė iš Rytų Prūsijos raštų, tai ne pačios 
Lietuvos, bet importuoti kūriniai (Daukšos į 
ir ų Lietuvoje ilgainiui buvo pamirštos, ir tik 
XIX a. antroje pusėje vėl įsivestos). 

XVIII a. ėmė atsirasti ryškesnių Lietuvos kė-
dainiškos rašomosios kalbos transformacijų – 
pasitaikydavo kitų patarmių priemaišų (rytų 
aukštaičių, žemaičių). Nuo to amžiaus vidu-
rio Lietuvoje labai ryškiai ėmė atsirasti nebe 
kėdainiškų, o žemaitiškų spaudinių – iki tol 
spaustuvės netoleravo žemaičių tarmės lietu-
viškuose leidiniuose (ryški žemaitiškų raštų 
tradicijos pradžia – 1759 m. „Ziwatas Pona 
yr Diewa musu Jezusa Christusa“). Tarsi tyčia 
ar netyčia imta atstatinėti pusiausvyra: viena 
iš dviejų XVI–XVII a. Lietuvos valstybės ra-
šomųjų lietuvių kalbų nunyko, ir vėliau kaip 
kokia kompensacija į knygas imta kelti žemai-
čių tarmė, labai skirtinga tiek nuo rytietiškų, 
tiek nuo kėdainiškų raštų. Žemaitiškų raštai 
nebuvo vienodi, labai varijavo tiek jų tarmė, 
tiek rašyba, todėl atskira rašomąja žemaičių 
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Tù tarpù Jaroslaus didesis Gudû kunegaiksztis 
nubenges kares su Boleslawù narsiůiù ir Mscisla-
wa brolù saô, sukos i walstibę Lôtawû arba Letuwiû 
anupus uppęs Daugaôs giwenantiu ir ty nai nu-
weikes jus pyli Odempe wadinama sugrowę 
ir nauię i ios weita wadynama Jury szenden 
Tarapatû ikurę, reges iog Letuwe ir Zemaite tus 
Lotawus kaipo saô wengymius karie szelpę ir gel-
bieję, noris rasztuse niera terondama; kaipogi 
tas pats Jaroslaus tujau su pates Letuwes rasi dielto 
ieme kariaute. 

1831–1834 m. 
Simono Daukanto 
„Istorij a žemaitiška“, 
žodis valstybė

1883 m. 
Pradedamas leisti laikraštis 
„Aušra“, atsiranda 
bendrinė lietuvių kalba.

1890  m.
„Varpe“ Kudirka 
įveda raides č, š, ž, v.

1904 m. 
Panaikinamas lietuviškų 
raidžių draudimas.

1918 m. 
Lietuvių kalba išplinta po 
mokyklas, bažnyčias, vartojama 
universitete, kariuomenėje, administracij oje.

1990 m. 
Lietuvių kalba tampa valstybine, jos 
statusas įtvirtinamas 1992 m. Konstitucij a, 
1995 m. Valstybinės kalbos įstatymu.

Mėgstama žavėtis Daukanto veikla, jo lietuviškai parašytomis net keturiomis Lietuvos istorijomis (viena išspausdin-
ta), jo politine mintimi, jo pasiryžimu daug rašyti savo kalba, nors kultūrinė aplinka tam nebuvo labai palanki. Bet ne 
visada susimąstoma, kad jo kalbą atmetė ne vienas amžininkas. 1835 m. Pabrėža rašė, esą viena Daukanto knygelė dėl 
rašybos ir naujų žemaičiams nesuprantamų žodžių atrodanti labai neaiški ir perdėm nesuprantama; 1846 m. Motiejus 
Valančius pastebėjo, kad Daukanto kalba skaitytojams labai neskani; 1853 m. Kajetonas Nezabitauskis skundėsi jos 
visai negalintis suvokti; o Antanas Baranauskas „Aušros“ redakcijai aiškino, kaip ji sunkiai suprantama net ir puikiam 
mokslinčiui ar fi lologui. Simonas Daukantas sukūrė tautos projektą, kurio pamatas buvo lietuvių kalba. Išaukštintas dėl 
kalbos, bet jo kalbos forma atstumta. Ir tai ne tik dėl tolimos žemaičių tarmės, ne tik dėl rašmenų įvairovės ir nenuo-
seklumo, bet ir dėl painaus stiliaus, ilgų ilgiausių sakinių, pririnktų senoviškų žodžių. Štai kad ir tas sakinys, kuriame 
Daukantas pirmą kartą lietuvių kalboje pavartojo žodį valstybė, pasiskolintą iš latvių kalbos: 

„Istorij a žemaitiška“, Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto biblioteka, f.1 - SD2, 53v
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Įsibėgėjusią žemaitiškų raštų konkurenciją su kėdainiška aukštaitiš-
ka tradicija vienu ypu nutraukė 1865 m. Rusijos draudimas vartoti 
lietuviškus lotyniško pagrindo rašmenis (administratorių terminais, 
lietuvių kalbai buvo draudžiami lenkiški, o ne lotyniški rašmenys) 
ir leidimas vartoti tik rusiškus (kiriliką). Lotyniško pagrindo abėcėlė 
lietuvių kalbai buvo įprasta jau nuo pirmųjų priešmažvydinių raštų, 
o rusiška abėcėlė iki tol jai dar visai nebuvo taikyta. Po nesėkmingo 
Lenkijos ir Lietuvos 1863 m. sukilimo prieš Rusijos imperiją, už-
drausdami „lenkiškas“ raides administratoriai nutarė atitraukti lietu-
vius nuo lenkų įtakos ir verčiau artinti prie savęs. Ir nuo to laiko 
Lietuvoje nei žemaitiška, nei kėdainiška lietuvių rašto tradicija neteko 
galimybės reikštis. Lietuva staiga liko be savo rašto kalbos. Taip dirb-
tinai buvo sustabdytos abi lietuvių raštijos raidos Lietuvoje kryptys. 
Vienintelė lietuviškos raštijos atšaka liko kitoje valstybėje, Prūsijoje. 
Po truputį ji ir ėmė tapti vienintele lietuvių vartojama rašomąja kalba. 
Rytų Prūsijoje knygos ir laikraščiai buvo specialiai rengiami nelega-
liai platinti Lietuvoje, tad juose įprastos rašomosios kalbos ypatybės 
neišvengiamai sklido tarp Lietuvos skaitytojų. Taip pat XIX a. antroje 
pusėje Rytų Prūsijos lietuviškos raštijos pamatu buvo parengtos dvi 
solidžios lietuvių kalbos gramatikos: Augusto Schleicherio (1856) ir 
Friedricho Kuršaičio (1876). Ir reikšminga dalis tų Lietuvos lietuvių, 
kurie rengė ir prisidėjo prie nelegalios spaudos, šnekėjo šnektomis, 
labai panašiomis į tas, kurias išskaitė Rytų Prūsijos raštuose, vadina-
mąja suvalkiečių, arba pietinių vakarų aukštaičių, patarme. Tokiems 
iškiliems lietuvių raštijos formavimo veikėjams kaip Jonas Basanavi-
čius, Andrius Vištelis-Višteliauskas, Vincas Kudirka, Jonas Jablonskis 
Rytų Prūsijos raštuose vartotos kalbos formos buvo savos, jos gerai 
derėjo su jų gimtosiomis šnektomis. 

Taip per tuos 40 metų, kada Lietuvoje buvo draudžiamos lietuviškos 
raidės, susiformavo bendrinė kalba, ji gimė kaip nelegalios literatūrinės 
veiklos rezultatas. Apskritai bendrinė kalba nuo anksčiau konkuravu-
sių rašomosios kalbos variantų skiriasi tuo, kad ji paprastai įsivyrauja 
kaip vienintelė galima, o kiti rašto variantai apleidžiami. Joje nusisto-
ja vienoda (apyvienodė) rašyba, ja ima skaityti ir rašyti visų lietuvių 
kalbos šnektų atstovai. Viena „vienoda“ rašomoji kalba visiems. Ja 
kuriama literatūra, jos mokyklose mokosi vaikai ir užsieniečiai. Ra-
šomoji bendrinė kalba įgauna prestižą kaip kultūros vertybių nešėja. 
Prestižui stiprėjant, ima formuotis ir šnekamoji bendrinė kalba: štai 
Juozas Tumas-Vaižgantas sakė, kad nuo 1888 m., „susidurdamas su 
inteligentais, ėmęs kalbėti rašomąja kalba“. Taip betvirtėjant rašoma-
jai bendrinei kalbai, ima tvirtėti ir šnekamoji – žmonės ima bandyti 
tarti taip, kaip mato esant parašyta. Iš tiesų yra dvi bendrinės kalbos: 
rašomoji ir šnekamoji, pastaroji labiau ar menkiau imituoja pirmąją. 
Vis dėlto dažniausiai apie tas dvi bendrines kalbas patogumo dėlei 
šnekama sinkretiškai, kaip apie vieną. Kartais bendrinė kalba pavadi-
nama ir literatūrine, bet pasaulio kalbotyroje įprasčiausias nusistovėjęs 
terminas yra standartinė kalba. 

Rusijos draudikai prieš savo valią pakreipė bendrinės lietuvių 
kalbos formavimąsi kita kryptimi – tradicinės Rytų Prūsijos 
raštijos jungties su dalies Lietuvos autorių šnektomis. Tradi-
ciškai bendrinė kalba siejama su „Aušros“ laikraščio atsiradi-
mu 1883 m. Pirmą kartą 1885 m. raštu fiksuotas žinojimas, 
kad bendra kalba jau atsiradusi. Pirmoji simbolinė jos grama-
tika – Jono Jablonskio „Lietuviškos kalbos gramatika“ (1901), 
už Amerikos lietuvių surinktus pinigus nelegaliai išspausdin-
ta Tilžėje Petro Kriaušaičio slapyvardžiu. Ji tapo visų lietuvių 
gramatika, ja linko vadovautis, nors ne visi ir ne iš karto, ir že-
maičiai, ir lėšas aukoję Amerikos lietuviai. Kai 1904 m. gruo-
džio mėnesį pasirodė pirmasis legalus Lietuvoje lietuviškas 
laikraštis „Vilniaus žinios“, jame jau vartota bendrinė lietuvių 
kalba (nors šiandien ji atrodytų keistoka). Nelegali bendrinė 
kalba buvo legalizuota. 

Tai, kad nelegali spauda apie XIX a. 9-ą dešimtmetį 
suformavo bendrinę lietuvių kalbą, netiesiogiai liudija 
ir toks faktas: Lietuvoje 9-ą ir 10-ą dešimtmetį leis-
ti legalūs raštai rusiškomis raidėmis po truputį ėmė 
imituoti bendrinę draudžiamų raštų kalbą, persekio-
jami slapti raštai pajėgė paveikti valdžios palaikomus 
tekstus rusiškomis raidėmis. Uždrausta „kontraban-
da“ modifikavo valdžios knygų kalbą, valdžiai to net 
neįtariant. Po 1865  m. uždraudimo iš pradžių apie 
porą dešimtmečių rusiškų raidžių taikytojai rašė ne 
viena patarme, jas maišydavo, kiek dažniau per raštus 
tik iškildavo Panevėžio rytų aukštaičių patarmės ypa-
tybių (ten mokytojų seminarijoje nuo 1873  m. dėstyta 
ir lietuvių kalba rusiškomis raidėmis). Tačiau vėliau, 
atsiradus bendrinei kalbai, ją imituoti tapo lengviau, 
negu stengtis kurti raštiją iš naujo. Tada panevėžietiš-
ka bendrinės kalbos raidos tendencija rusiškais raš-
menimis nutrūko. 

Taigi, kokia būtų atsiradusi bendrinė kalba, jei draudimas 
nebūtų sustabdęs natūralios dviejų tendencijų konkurencijos 
Lietuvoje? Galbūt šiandien kalbėtume ir rašytume aukštaičių 
tarme, artima Kėdainių apylinkėms, ir galbūt su nemažu že-
maitiškų ypatybių sluoksniu? Galbūt Rytų Prūsijoje ir toliau 
būtų rašoma kitaip nei Lietuvoje? Istorijos paradoksas, kad 
Rytų Prūsija, padėjusi susikurti bendrinę lietuvių kalbą, dabar 
pati gavo ne tik rusų raides, bet ir jų kalbą. 
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Kėdainiškas variantas gyvavo nuo pat žinomos lietuvių rašti-
jos pradžios. Yra išlikusios 23 lietuviškos glosos, datuojamos 
anksčiau už pirmąją Mažvydo knygą – apie 1520–1530 m. 
Glosos – tai atskiri žodžiai ir frazės, aiškinančios (verčiančios) 
kita kalba rašytos knygos žodžius. Tai tarsi atsitiktiniai netvar-
kingi sąvokų, frazių aiškinimai lietuvių kalba. Štai ilgiausia 
to laiko glosa: pakÿethÿnÿmaſ ∙ gÿerÿeaßnÿa ∙ pradeÿma ∙ ßu ∙ 
ÿßmÿntÿeſ padruthÿnÿmu – ‘paketinimas geresnio pradėjimo 
su išminties padrūtinimu’, tai yra lotyniškos frazės conceptio 
melioris propoſiti cum deliberatione firmata vertimas. Šios glo-
sos jau tada rašytos Kėdainių apylinkių šnektomis, jau tada 
pasirodė šio rašto varianto užuomazgos. 

stačiatikiška), pasiryžo priešintis ir ėmė organizuoti nelegalią knygų 
leidybą Rytų Prūsijoje tradicinėmis lietuviškomis raidėmis. Taip jis 
galėjo geriau kontroliuoti ne tik raidžių formą, bet ir tekstų turinį. 
Ivinskį Rusijos administratoriai supeikė, jo tekstai neįtiko – valdinin-
kai pageidavo, kad lietuvių kalba rusiškomis raidėmis atrodytų kuo 
panašesnė į rusišką, kad vizualiai matytųsi rusų ortografijos ypatybės – 
parodomieji aspektai jiems atrodė svarbiausi. O Ivinskis, parinkdamas 
rusiškas raides lietuvių kalbos garsams, galvojo apie tarimo perteikimo 
tikslumą (pavyzdžiui, labai dažnai rinkosi rusišką raidę э lietuviškam 
garsui e žymėti: бэдугнэ – ‘bedugnę’, гярэснэй – ‘geresniai’, сэновэсъ 
– ‘senovės’ – tačiau administratoriams э raidės sklidinas puslapis atro-
dė svetimas, nes rusiškuose tekstuose ji gana reta, pasitaikanti tik kas 
kelinta ar keliolikta eilutė). 

Rytų Prūsijoje išaugo plati knygų ir laikraščių leidybos, nelegalaus jų 
platinimo Lietuvoje sistema. Rusijos valdžia tokius spaudinius laikė 
kontrabanda, stengėsi gaudyti ir naikinti, bet žmonės sugebėjo juos 
įvairiais būdais gabenti: keldamiesi per upę, įtaisydami dvigubus du-
gnus lagaminams ir vežimams, kišdami kyšius pasieniečiams. Lietu-
voje tie gabentojai vadinami knygnešiais, jiems statomi paminklai, 
sodinamos giraitės, atidaromi muziejai. Nelegalių spaudinių mastas 
buvo nepalyginamas su Rusijos imperijos pastangomis: per 40 draudi-
mo metų (1865–1904) išleista apie 4000 knygų lietuviškomis raidėmis 
(neskaitant periodikos), ir tik apie 60 – rusiškomis, tad draudžiamoji 
literatūra pralenkė nedraudžiamąją apie 66 kartus. Uždraudus ir lietu-
viškas mokyklas, buvo sukurtas nelegalių lietuviškų mokyklų tinklas, 
kuriose rašto buvo mokoma iš knygnešių per sieną perneštų lietuviš-
kų leidinių. Ir nelegalios spaudos mastas, ir jos plitimas mokyklose 
nulėmė, kad jokių kitų alternatyvų, jokių kitų kandidatų į bendrinę 
kalbą nebeliko. O rašto poreikis labai išaugo - po 1861 m. baudžiavos 
panaikinimo kuriamoje pilietinėje visuomenėje valstiečiai daug lais-
viau galėjo šviestis, leisti vaikus į mokyklas. Lietuviško rašto pasiūla 
atkeliaudavo iš Rytų Prūsijos ir net Amerikos. 

XIX a. pabaigoje lenkų kalba darėsi vis mažiau populiari Lietuvoje. 
Lietuvių kalbos prestižas augo, nes valstiečiams baudžiauninkams 
tampant laisvais žmonėmis, jų identitetas pirmiausia siejosi su savo 
kalba. Taip buvo aiškiausia ir paprasčiausia, lietuviams valstiečiams 
ir iš valstiečių kilusiems inteligentams savo tapo formulė: esi lietu-
vis, jei kalbi lietuviškai. Toks identitetas buvo naujoviškas, skirtingas 
nuo anksčiau vyravusių nekalbinių tapatybių – priklausymo religijai 
ar konkrečiam aristokratui. Aristokratai bei bajorai ir toliau dažnai 
nesiejo ar nenorėjo sieti savo identiteto su kalba: daug jų šnekėjo 
lenkiškai, bet save laikė lietuviais, nes jų tėvų tėvai gyveno Lietu-
voje, Lietuvą kūrė, gynė nuo priešų, valdė turtus Lietuvoje, augino 
vaikus ir anūkus – be Lietuvos nieko kito nė neįsivaizdavo, jautėsi 
Lietuvos piliečiais, nors žemėlapyje tokios valstybės ir nebuvo. Bet 
stiprėjant valstietiškam lingvistiniam identitetui bajorai vis dažniau 
susidurdavo su dilema: arba mokytis lietuviškai savo lietuviškumui 
įrodyti, arba išsikraustyti į Lenkiją ir tapti lingvistiniais lenkais. 

Ir kaip draudžiamos lietuviškos raidės pajėgė suformuoti ben-
drinę kalbą? Pradiniais draudimo metais nebuvo aišku, ar lie-
tuviai taip ir neliks su rusiškomis raidėmis visam laikui. Ėmus 
diegti rusiškas raides, ir Laurynas Ivinskis dirbo prie tokių raš-
tų, stengėsi kuo patogiau pritaikyti rusiškas raides lietuviams 
skaityti. Bet vyskupas Valančius, pastebėjęs, kad su rusiš-
komis raidėmis bandoma primesti ir stačiatikybę (rusiškomis 
raidėmis išleisto katalikiško katekizmo žegnonė buvo pakeista 

Katalikų bažnyčiai kėdainiškas rašomosios kalbos va-
riantas buvo prioritetinis ir XIX  a. žemaičių vyskupas 
Arnulfas Giedraitis Žemaitijos viduryje, Alsėdžiuose, 
vadovavo 1816  m. Naujojo Testamento vertimui, bet 
parašytam ne žemaičių, o vakarų aukštaičių patarme. 
Jos pagrindinis vertėjas Bonaventūra Gailevičius 
buvo žemaitis, neblogai išmokęs aukštaitiškai ir savo 
sugebėjimus pademonstravęs vertime. Kitas žemaičių 
vyskupas, Motiejus Valančius, nemokėjo aukštaitiš-
kai, bet vis tiek nemaža dalimi orientavosi į aukštai-
tiškus savo laiko (kėdainiškus) raštus; nemokėjimą 
liudija jo sukurtos keistos neva aukštaitiškos formos: 
esanczis – ‘esantis’, iszgirdźes – ‘išgirdęs’, nuźudże – 
‘nužudė’, rodanczis – ‘rodantis’. Net ir 1904  m. pa-
naikinus lietuviškų raidžių draudimą ir bendrinei 
kalbai išėjus į viešumą, maldaknygės dar iki 1907  m. 
leistos ne bendrinės kalbos, o senosios kėdainiškos 
raštų tradicijos abėcėle. Tačiau bendrinė kalba, kuria 
ir šiandien kalbame, užgožė, nukonkuravo visas kitas 
rašto raidos atšakas: kėdainišką, žemaitišką, pagaliau 
ir pačią Rytų Prūsijos. 
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Teksto apačioje raudonu rašalu parašyta ilgiausia 6 žodžių 1520–1530 m. lietuviška glosa Kėdainių 
apylinkių patarme: pakÿethÿnÿmaſ ∙ gÿerÿeaßnÿa ∙ pradeÿma ∙ ßu ∙ ÿßmÿntÿeſ padruthÿnÿmu – paketinimas 
geresnio pradėjimo su išminties padrūtinimu (lot. k. frazės conceptio melioris propoſiti cum deliberatione 
fi rmata vertimas; 20–21 eil. kairėje).
Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego: MN K XV 44, f. 30r.
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Iš valstiečių kilę lietuvių inteligentai – Basanavičius, 
Jablonskis, Kudirka – pasirinko tokio kalbinio 
tapatybės modelio formavimą kaip pagrindinį savo 
kultūrinės veiklos variklį. Jų įsteigti ir redaguoti 
laikraščiai „Aušra“, „Varpas“ ugdė ir stiprino tokį 
kalbinį-tautinį identitetą. Valstietiškas lingvistinis 
tapatybės modelis įsigalėjo, ir šiandien jis gyvas, 
matomas tais atvejais, kai lietuviu laikomas tik 
lietuviškai kalbantis gimtakalbis, bet nelaikomas kita 
kalba šnekantis Lietuvos valstybės pilietis.

Abi Lietuvos nepriklausomybės XX a. – tai tiesiog lietuvių 
kalbos ugnikalnio lingvistinės erupcijos ir sprogimai, tektoni-
niai lūžiai kalbos raidoje. Po 1918 m. lietuvių kalbos vartoji-
mo sferos ėmė staiga plėstis – lietuvių kalba pateko į kariuo-
menę, daug plačiau išsiskleidė bažnyčiose, mokyklose, pirmą 
kartą istorijoje tapo universitetine kalba Kaune įsisteigusiame 
Lietuvos universitete. Ji pasidarė pagrindinė Lietuvos valsty-
bės kalba, ją ėmė vartoti valstybės aparatas. Sparčiai kūrėsi 
įvairių sričių terminija, formavosi stiprūs kalbos vartojimo 
kultūrinėje terpėje įgūdžiai, augo lietuvių kalbos raštingumas. 
Tokiõs raiškios sklaidos ir įsitvirtinimo lietuvių kalba dar ne-
buvo patyrusi. Pamažu ji tapo savaime suprantama valstybės 
gyvenimo kasdienybe.

Ir po 1990 m. Nepriklausomybės lietuvių kalbai buvo sudarytos 
ypač palankios sąlygos: ji tapo vienintele valstybine Lietuvos 
Respublikos kalba, ji vėl sugrįžo į valstybės administracinį aparatą, 
į kariuomenę, išstūmė sovietmečiu tose srityse dominavusią 
rusų kalbą. Taip pat sustiprėjo jos mokymas mokyklose, 
universitetuose. Lietuvių kalba atsirado ant autobusų bilietų, 
telegramų blankų, pašto ženklų ir pinigų. Dar niekada lietuvių 
kalba neturėjo tokių sąlygų klestėti kaip dabar. Visas kalbas 
fiksuojančio ir stebinčio internetinio leidinio Ethnologue.com 
duomenimis, iš 7099 pasaulyje šiandien šnekamų kalbų lietuvių 
kalba rikiuojasi tarp 100 pačių stipriausių: dėl glaudaus ryšio 
su valstybe, dėl įsitvirtinimo universitetuose, dėl pozityvaus 
nusiteikimo ją perduoti ateinančioms kartoms. Lietuvių kalbos 
ateitis atrodo labai optimistiška – bent jau optimistiškesnė už 
likusių 6999 kalbų. 

Lietuvių bendrinės kalbos abėcėlėje dabar yra devynios raidės, 
turinčios diakritikus – priedus, prilipintus prie lotynų kalbos 
raidyno ženklų. Seniausios iš jų nosinės ą, ę, į, ų, vartotos jau 
XVI a. – ą, ę yra pirmuosiuose lietuviškuose raštuose, glosose 

ir Mažvydo „Katekizme“, o pagal jų pavyzdį pasidarytos į, ų pirmiau-
sia pasirodė Daukšos tekstuose to paties amžiaus pabaigoje. Kleinas 
1653 m. įvedė unikaliąją lietuvišką raidę ė, kurios dažnai nepajėgė 
tiksliai atspausdinti dar ir XX a. 2-osios pusės lietuviškos spaudos 
leidėjai Amerikoje. 

Raidės su paukščiukais č, š, ir ž yra XIX a. pabaigos naujovė. Raidę š 
XIX a. viduryje išbandė ir Kazimieras Kristupas Daukša, ir Jonas Juš-
ka. Basanavičius sugalvojo ją įdiegti „Aušroje“: iki tol rašyta sz (pvz., 
Auszra), bet laiške iš Prahos „Aušros“ bendradarbiams jis pasiūlė ją 
pakeisti š (Aušra), ir vienas numeris taip atspausdintas – Prahoje būda-
mas Basanavičius kaip tik turėjo progos įsižiūrėti ir pamėgti š. Bet po 
to sz vėl sugrįžo. Tikruoju š, č ir ž diegėju bendrinėje kalboje laikytinas 
Vincas Kudirka, kuris, 1890 m. įtraukęs tas raides į savo „Statrašos 
ramsčius“ (rašybos pamatus), jų tol laikėsi savo redaguojamame „Var-
pe“, kol per daugelį metų prie jų pripratino ne tik Lietuvos skaitytojus, 
bet ir Amerikos lietuviškų knygų ir laikraščių leidėjus. Tie paukščiukai 
virš raidžių – tai čekų, tiksliau, XV a. pradžios Čekijos reformacijos 
veikėjo Jano Huso sugalvoti ir įvesti diakritiniai ženklai. Ir įdiegti jie 
ne tik lietuvių, latvių ir slovakų, bet ir kroatų rašyboje, įtraukti net ir į 
tarptautinį fonetikos ženklų rinkinį.

Kudirka atsisakė ne tik tradicinių cz, sz ir ż, jis atmetė ir iki tol 
dėsningai 300 metų visose lietuvių kalbos atšakose vartotą raidę w – 
pakeitė ją lotyniškąja v. Vienas tokių keitimų argumentų buvo noras 
formuoti išskirtinesnę lietuvių kalbos tapatybę, tyčia bėgti nuo lenkų 
kalbos rašybai būdingų raidžių (tačiau nuo lenkiškų raidžių ą ir ę bė-
gama nebuvo). Kita priežastis, gal net svarbesnė, – pademonstruoti 
Rusijos administratoriams, draudusiems būtent lenkiškas raides, kad 
lietuviai rašo lotyniškais, lietuviškais, bet ne lenkiškais rašmenimis, 
todėl jiems reikią leisti jais spausdinti knygas – č, š, ž, v įsivedimas, 
diakritinės ł atsisakymas turėjo būti svarus argumentas siekiant pa-
naikinti lotyniškų raidžių draudimą lietuvių kalbai. Raidė ž su paukš-
čiuku nebuvo niekuo geresnė už tradiciškai šimtmečius vartotą ż su 
tašku, išskyrus tai, kad ji nelenkiška. 

Naujausia lietuvių kalbos abėcėlės raidė yra ū su brūkšneliu. Latviai 
turi keturias analogiškai padarytas raides (ā, ē, ī, ū), o mes tik vieną. 
Šią raidę abėcėlei XIX a. pabaigoje parinko Jonas Jablonskis. Jam at-
rodė, kad kaip turime iš Rytų Prūsijos raštų nusižiūrėtą y rašmenį ilga-
jam garsui i žymėti, taip turėtume turėti ir atskirą ženklą u ilgajam, ir 
uždėjo brūkšniuką virš ū. Daug to meto inteligentų raidei ū priešinosi, 
nežinojo, kur ją rašyti – dar ir XX a. pradžioje toli gražu ne visuose 
lietuviškuose tekstuose ją rasime. Jablonskio kantrybės ir užsispyrimo 
dėka ū raidė pagaliau įsigalėjo, ir pirmoji ją gerai išmokusi karta buvo 
ta, kuri rašto mokėsi iš Jablonskio gramatikų jau lietuviškoje moky-
kloje po 1918 m. Nepriklausomybės paskelbimo. 


