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STASYS KEINYS

LIETUVOS VALSTYBE, TAUTA IR KALBA
Nors Zudé ir krimto
Tave praeitis atsidéjus, —

Tu amziy gal Simtqa

Savaip nepaliauji skambéjus.

A. JakStas. [ lietuviSkaja kalba.
1900
Tauty ir jy kalby likimui didele svarba turi savo tautinés (nacionalinés) valstybés
buvimas. Jaustis lygia su kitais bei savita Siuolaikinio pasaulio nareir jo kiiréja ga-

li tik tauta, kuri pati yra savo protéviy ir tévy Zemés bei jos turty Seimininke, kuri

nevarzoma, savo nuoZiira plétoja kraSto tkj, moksla, kultiira, saugoja ir puoseléja savo kalba, paprotius, tikéjimus, savaranki8kai ir lygiateisiskumo pamatu palai-

ko rySius su kitomis tautomis ir jy valstybémis. Juk kiekviena tauta yra tarsi nuostabi, nepakartojama, savita gélé Zmonijos gélyne. Tas gélynas ypaé suveSéjo Siais
laikais, kai if didele Zmonijos dalj engusios ir svetimuju priespaudoje laikiusios
kolonializmo sistemos griuvésiy savarankiskam gyvenimui prisikélé ir atkiiré arba
sukiré savo tautines valstybes daugelis pasaulio tauty. Ateis diena, kai issivaduos
ir dar pavergtos tautos.
Tautiné valstybé paprastai nuolat riipinasi tautos kalba — sudaromos normalios

ir palankios salygosjai plétotis, tirti bei mokyti, visokeriopai siekiama taip ugdyti

kalba, kad ji lengvai tenkinty visus ja vartojancios visuomenés ikinius, medZiaginius ir dvasinius poreikius. ,,Tautos aukStesnis lavinimas ir dvasinis kilninimas

gali biti igyvendinti tik gimtaja kalba, nes ji yra tartum vartai, pro kuriuos visos
didZios ir vaisingos idéjos pasiekia tautos siela“, — ,,Lietuyi8kosios Biblijos istori-

joje“ rasé Liudvikas Réza?. Sie prieS 175 metus parayti graziisir teisingi Zodziai
yra labai jsidémétini ir miisy laikais.

Visos kalbos Zmonijai reikalingos, visos, kaip it patys jy vartotojai, i& prigimties

yra lygios. Né viena kalba kaip kalba néra pranaSesné uz kitas. Ir visai nesvarbu,
ar ja vartoja Simtai milijony, ar tik Simtai Zmoniy. Kai kalba imama pernelyg Slo-

vinti, kai ji prieSinama su kitomis kalbomis, kaip geresné, grazesné, tobulesné ar
pan., kai prie jos imami segioti paZyminiai didzioji, galingoji, tai rodo taip darantiy

Zmoniy, o kartais ir tokios visuomenés bent jos valdantiyjy sluoksniy didele
* Cit. 8: JovaiSas A. Liudvikas Réza. V.: Vaga, 1969. P. 170,
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dvasine nesveikata. Tokias paZiiiras turbit daZniausiai, jei ne visuomet, lydi kity
kalby menkinimas, o neretai ir stengimasis savo kalba primesti kitiems. Istorija
todo, kad ypaé tai bidinga daugiatautéms valstybéms, sudarytoms i§ nukariautojy ir nukariautujy. Pavergtyjy tauty kalbos paprastai neturi normaliuy, natira-

liy raidgs ir funkcionavimo salygy; jos yra daugiau ar maziau veikiamos, neretai
net samoningai spaudZiamos vyraujantiq padétj uZimantios pavergéju kalbos,
Siuolaikiniame pasaulyje yra daug kalby, kurios néra iSaugusios kaip literatirings ir tenkina ne visas visuomenés reikmes. Iprasta manyti, kad maZdaug devyni
deSimtadaliai pasaulio kalby neturi raSomosios atmainos, néraliteratirinés. Ir netgi tos apie 300 literatiiriniy kalby labai skiriasi savo iSplétotumu ir funkcijomis.

Tarp ju yra kalby, kuriomis negalima jgyti ne tik auk&tojo, bet ir vidurinio, deja,

neretaiir pradinio i8silavinimo. Tokios liko ir daugumai8 Simto su virsum TSRS
tauty kalby.
Tatiau gimtoji kalba visiems brangi. Visos tautos stengiasi iSsaugoti, ugdyti ir
visapusiSkai vartoti savo kalba,ir tai yra kiekvienos tautos, kiekvieno Zmogausprigimtiné teisé.

Lietuvos yalstybé ir kalba

Viena i8 teisinio kalbosjtvirtinimo, tam tikrais atvejais ir jos teisiu_ gynimo for-

my yra tautos kalbos paskelbimas valstybine. Valstybiné kalba — paprastai tai
pagrindiné valstybés gyvenimo kalba, vartojama visose tos valstybés veiklos srityse. Valstybine kalba skelbiami jstatymai (jy originalai prireikus gali turéti ir oficialiy vertimy j kitas kalbas, taip pat ir j kitas tos valstybés gyventojy vartojamas

kalbas), Sia kalba atliekama ra8tvedyba, ji yra pagrindiné teismo, mokymoir kt.
sriciy kalba.
Koks vaidmuo lietuviy kalbai yra tekes Lietuvos valstybés istorijoje? Neabejo-

tina, kad senaisiais Didziosios Lietuvos Kunigaik&tystés (DLK) laikais, ypaé jos
galybésir tikrosios didybés metu, Snekamoji lietuviy kalba buvo vartojamair di-

dziuju kunigaikStiy, ir daugelio didiky rimuose,ir teisme,ir kitose kunigaikStystés
institucijose. Tatiau néra duomeny,kad ta kalba biity vartotair ra8tuose. Lietuviy
ra8tija apskritai pasirodé tik XVI Simtmetyje, kai Lietuvos diduomené tikriausiai nemazZa dalimi jau buvo sulenkéjusi! ar bent aplenkéjusi, 0 ar buvo kas ra¥oma lietuvi8kai ankstiau, galima tik spélioti. K. Jablonskis savo lietuvi8ky ZodZiu
i§ senosios Lietuvos ra8tiniy kalbos(ne lietuviy) rinkinyje remiasi tekstais nuo XIV
a. galo (seniausi Zinomi tokie ra¥tai) i$ esmés ligi DLK Zlugimo XVIII a. gale. Jis
sako, kad DLK,,reikaly ra8tai buvo ra8omi daugiausia nelietuvigkai [i8retinta cituojant. — S. K.] — rusiSkai, véliau lenkiSkai, be to, lotyni8kai ir voki8kai.
Tuose nelietuviSkai paraSytuose raStuose yra nemaZair lietuvisky Zodziy?.

Labai gerai Zinoma, kad DLK ratai visy pirma buvo raSomi vadinamaja kanceliarine kunigaikétystés kalba, kuri buvo tam tikra ryty slavy kalba (ja vieni vadina
Tusy, kiti senaja baltarusiy, treti dar kitaip). Ta kalba buvoiSleisti ir garsieji svar* Jablonskis K. Lietuvi8ki ZodZiai senosios Lietuvos ra8tiniy kalboje: Tekstai. K,, 1941.

D. he, VE.
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biausieji teisiniai DLK dokumentai ,,Lietuvos Statutas“ (1529, 1566 ir 1588 m.),
kurie, be to, buvo i&versti j lotyny ir lenky kalbas (deja, ne lietuviy). Respublikos

(Ze&pospolitos) laikais DLK’ valstybés gyvenime vis platiau jsigaléjo lenky kalba.

Lietuviy kalba nebuyo déstomoji, mokslo ir ra8tinés kalba né senajame Vilniaus

universitete (1579—1832), nors, be abejo, tam tikry nuopelny lietuviy kalbai universitetas turi, bet tai jau kita kalba. Vis délto tai neleidZia manyti, kad lietuviy
kalba skambéjo tik kaimo trobelése ir dvary bei baZnyéiy laukuose. Tiek tie gausiis lietuvi8ki ZodZiai bei posakiai kitomis kalbomis paraSytuose dokumentuose,

tick ir tam tikry dokumenty likutiai rodo, kad DLK valstybés gyvenime lietuviy
kalba buvo gyva iki galo.
Po Respublikos i8sidalijimo ir Lietuvos atitekimo Rusijos Imperijai salygy lietuviy kalbai reik8tis svetimos valstybés gyvenimei$ esmés, matyt, neliko. Tada pra-

sidéjo ir buvo vis pletiama nuoZmi rusinimopolitika, iskaitant ir rato surusinimo
teikalavima (spaudos draudimo laikais, 1864—1904 m.).
Pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos Respublikos gyvavimo metais lietuviy kalba, be abejo, éjo valstybinés kalbos pareigas, tatiau tai nebuvo patvirtinta jstatymy — nejra’yta nei j 1918 m. lapkritio 2 d., neij 1919 m. balandZio 4 d. Valstybés
Tarybos priimtus ,,Lietuvos Valstybés Laikinosios Konstitucijos pamatinius

désnius“, apie tai nekalbama ir 1920 m. birZelio 10 d. Steigiamojo Seimo priimtoje ,,Laikinojoje Lietuvos Valstybés Konstitucijoje*.
Pirma karta Lietuvos valstybés istorijoje lietuviy kalba oficialiai buvo paskelbta

valstybine nepriklausomostautinéslietuviy valstybés — Lietuvos Respublikos —
kalba 1922 m. Tai padaré Steigiamasis Seimas ty mety rugpjitio 1 d. priimtoje
Lietuvos Valstybés Konstitucijoje“, kurios 6§ skelbé: ,,Valstybés kalba — lie-

tuviy kalba. Vietiniy kalby vartojima nustato jstatymas“*.
Apie valstybine lietuviy kalbos padétj kalbama ir vélesnése Lietuvos Respublikos konstitucijose. 1928 m. Respublikos Prezidento paskelbtos ,,Lietuvos Valstybés

Konstitucijos“ 7 punktas yra lygiai toks pat, kaip ir ankstesnés (1922 m.) Seimo
priimtosios Konstitucijos 6§*. 1938 m. Ketvirtojo Seimo priimtoje ,,Lietuvos Konstitucijoje“ pakeista formuluotés dalis apie kitas kalbas. Stai visas tos Konstitucijos 7 straipsnis: ,,Valstybiné kalba — lietuviy kalba. / [statymu nustatoma, kutiuose Lietuvos kraStuose ir kuriose vieSosiose jstaigose, be lietuviy kalbos, gali

biti vartojamos ir kitos kalbos“>.
1938 m. ,,Lietuvos Konstitucija* galiojo iki pat Lietuvos Respublikos uzémimo

ir prijungimo prie TSRS. Tarybinio laikotarpio Lietuvoje veikusiose konstitucijose (1940 ir 1978 m.) valstybine lietuviy kalba nelaikoma — jose apskritai neraSoma apie valstybine kalba. Lietuviy kalba minima tik ty konstitucijy straipsnyje
apie teismo proceso kalbg. Be to, bendriau (mokymas gimtaja kalba) raSoma teisés

i mokslq straipsnyje.
* Lietuvos valstybés konstitucijos. V.: Mokslas, 1989. P. [7].
* Ten pat. P. [46].

* Ten pat. P. [59].
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Pakilus naujai tautinio iSsivadavimo bangai, po bemaz pusés Simtmevio prie-

spaudos mety, 1988 m. lapkrigio 18 d. Lietuvos TSR AukSfiausioji Taryba atkiré

lietuviy kalbos kaip valstybinés kalbos padétj. Tada buvopriimtas papildomasres-

publikos konstitucijos (pagrindinio jstatymo) 77! straipsnis, kuriame skelbiama:
»Valstybiné Lietuvos TSR kalba yra lietuviy kalba. / Lietuvos TSR uZtikrina

lietuviy kalbos vartojima valstybés ir visuomenés organy veikloje, Svietimo, kultii-

ros, mokslo, gamybos ir kitose jstaigose; jmonése bei organizacijose, valstybés
rupinimasi visapusisku lietuviy kalbos ugdymu ir mokymu. Sudaromos salygos
ugdyti ir kitas Lietuvos TSR vartojamas kalbas, mokytis ir vartoti rusy kalba

kaip TSRS tauty tarpusavio bendravimo priemone‘®. Si formuluoté yra perdém
kompromisiné, joje vienas svarbiausiy kalbos politikos klausimy sprendZiamas

Taryby Sajungoje primygtinai diegtos tautiniy maZumyir rusy dvikalbystés pamatu.
Tokia formuluoté, nors ir biidamaSioks toks Zingsnelis j priekj, gal kiek galéjes palengvinti lietuviy kalbos padétj anuo metu, visuomenés negaléjo patenkinti ir nepatenkino, nes netgi teisiskai nebuvo panaikintos prieZastys, nustiimusios lietuviy

kalbai antrosios kalbos padéti daugelyje gyvenimosrigiy, o i§ kai kuriy ir visai i8stiimusios.
Po trejeto ménesiy, 1989 m. vasario gale, spaudoje buvo paskelbtas naujos Lietuyos TSR konstitucijos projektas. Ir norsjis taip it liko projektas, tatiau déllietuviy kalbos klausimo sprendimo yra vertas prisiminti. To projekto 81 straipsnyje,

paskelbus, kad lietuviy kalba yra valstybiné, nevardijamos tos kalbos vartojimo

sritys, visai nekalbama apie rusy kalba; ia tik kalbama apie garantijas, sudaromas

kitoms kalboms: ,,Lietuvos TSR garantuoja reikiamas salygas ugdyti ir kitas Respublikoje vartojamas kalbas“?. Zinoma, gali kilti klausimas, kodél pagrindiniame
valstybés jstatyme kalbama apie kity kalby ugdyma ir to salygu garantijas. Nepriklausomos Lietuvos 1922, 1928 ir 1938 m.konstitucijose santykis su kitomis kalbomis rodosi formuluotas kur kas geriau, nors ir ta formuluote bity galimatikslinti.
1990 m. kovo 11 d., susirinkusi j pirmaja sesija, Respublikos Auk&tiausioji Ta-

tyba priémé akta dél nepriklausomos Lietuvos valstybés

atkirimo, atnaujino

1938 m. geguzés 12 d. ,,Lietuvos Konstitucijos* veikima visoje atkurtos Lietuvos
Respublikos Zeméje, tuoj pat jos galiojima sustabdé ir patvirtino ,,Lietuvos Respublikos Laikinajj Pagrindinj [statyma“. Sio jstatymo7 straipsnis yra skirtas kalbai: ,,Valstybiné Lietuvos Respublikos kalba yra lietuviy kalba. / Lietuvos Respu-

blika uZtikrina lietuviy kalbos vartojima Valstybés ir visuomenés organy veikloje,
Svietimo, kultiiros, mokslo, gamybosir kitose jstaigose, jmonése bei organizacijose, Valstybés riipinimasi visapusixku lietuviy kalbos ugdymu ir mokymu. Su-

daromos salygos vartoti ir ugdyti tautiniy bendrijy kalbas“. Sioje formuluotéje
taip pat, kaip ir minétoje 1988 m. lapkrigio 18 d. formuluotéje, plagiai ir gana ne* Ten pat. P. [197]; Lietuvos TSR valstybiné kalba: Svarbiausi dokumentai. V.: Mintis, 1989.

Pad:

* Lietuvos valstybés konstitucijos. P. [216].
® Lietuvos Respublikos Auk&¢iausiosios Tarybos (pirmojo Saukimo) pirmoji sesija (1990 m.
kovo 10—13 d. I—VII posédiiai) / Stenogramos.V., 1990.'P. 313; Lietuvos Respublikos AukStiausiosios Tarybosir AukStiausiosios Tarybos Prezidiumo dokumenty rinkinys, V., 1991. T. 1. P. 34.
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apibréztai suprantama valstybinés kalbos savoka,t. y. jos funkcijos ir vartojimo sritys. Taip atsitiko dél to, kad Pagrindinio jstatymo (konstitucijos) straipsnyje imtasi
vardyti valstybinés kalbos vartojimosritis, be to, tai padaryta nepakankamai tiksliai ir neiSsamiai (pridéta,,ir kitose jstaigose, jmonése bei organizacijose“). Tokie
dalykai paprastai nustatomi ne konstitucijoje, 0 kituose valstybés jstatymuose (galéty biiti atskiras kalby jstatymas ar istatymas dél valstybinés kalbos vartojimo),
lygiai kaip, pavyzdZiui, konstitucijoje tik pasakoma, kas yra_valstybés berbas ir
kokia yra jos véliava, bet kur, kada ir kaip jie vartojami, nustatoma tam tikry kity
istatymy. Be to, straipsnio tekste yartojamas neapibréZtos reik8més terminas tautinig bendrijy kalbos.
Tokia yra teisiné valstybinés lietuviy kalbos klausimo padétis. Teisinis bet kurios
teisés ar statuso jforminimas padaro teisétus tos teisés ar statuso jgyvendinimo
veiksmus, atliekamus jstatymo ribose. Tai yra labai svarbi teisétumo prielaida,
tatiau ji nelemia kalbos tikrosios padéties visuomenés gyyenime. Eiti valstybinés
kalbos pareigas, susidarius tinkamomssqlygoms, kalba gali ir nebidama istatymais
tam paskirta. Jau minéta, kad 1918—1922 m. laikinosiose Lietuvos Respublikos
konstitucijose valstybinés kalbos klausimas nekeltas, bet faktiSkailietuviy kalba tokia buvo jau ir anuo metu. Rusy kalba faktiSkai visa laika atliko ne tik Rusijos
TFSR,bet ir visos TSRS valstybinés kalbos funkcijas, nors oficialiai tokia padeétis

jai pripaZinta tik 1990 m. balandZio 24 d. istatyme ,,Dél TSRS tauty kalby“. Tiesa,

tame jstatymerusy kalba pavadinta ne valstybine, o oficialigja TSRS kalba, bet tai
galima laikyti terminologiniu Zaismu, nes TSRS teisés praktikoje oficialiosios
kalbos ir valstybinés kalbos terminai reiSkia ta pati®.
Visai normalu ir natiralu, kad tautinéje valstybéje kaip valstybiné kalba yra var-

tojama tos tautos kalba. Suteikiant valstybinés kalbosstatusa, tia tik teisiSkai pri-

pazjstama bendrinés nacionalinés kalbos padétis valstybés gyvenime. Normalio-

mis salygomis kity tautybiy Zmonés supranta, kad jie gyvena ne savo tautingje
valstybéje ir dél to nereikalauja, kad jy kalbos bity sulygintosteisiy at%vilgiu su
pagrindine valstybés kalba ar juoba kad jos biity pripaZintos netgi svarbesnés.

PavyzdZiui, lictuviams, kinams ar rusams, gyvenantiems Pranciizijoje, Vengrijoje,

Vokietijoje ar netgi JAV, turbit né j galva neateinareikalauti, kad tose valstybése

lietuviy, kiny ar rusy kalbos biity sulygintos teisémis su pranciizy, vengru, vokietiy
ar angly kalbomis, paskelbtos kartu su jomis valstybinémis ar net pripazintos ty
valstybiy jvairiatauciy gyventojy tarpusavio bendravimo priemone. Tatiau tokiy
problemy nuolat kildavo ir yra keliama tokiose ,,suvereniose valstybése“, kaip
sajunginés taryby respublikos, Cia nuolat ar tik laikinai (pavyzdziui, kariuomené,
ivairis kuriam laikui atsiysti tarnautojai ir kt.) gyvenantys rusai (ar kitos tautybés

asmenys, kurie, paprastai be jy atsiklausimo, automatiSkai pridedami prie rusy kaip
rusiSkai kalbantys Zmonés)gali reikalauti savo (rusy) kalbai bet kurios respublikos
® Zr, FOpaauveckuit sHuKnonenWIecKHit cnopapb. 2-e WonomHeHHoe u3qanue/Tn. pen.
A. 4. Cyxapes. M.: Conetcxaa sxuuxnonegua, 1987. C. 87, 303 (straipsniai 2ocydapcemeennsiii
AIK, OPuyuaroHoIi AzbIK); LietuviSkoji tarybiné enciklopedija. V., 1984. T. 12. P. 47 (straipsnis
valstybiné kalba).
}
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valstybinés kalbos statuso, o i8 tikrujy privilegijuotos padéties, t. y., kad tikrieji
tos Zeméssavininkai su jais kalbéty jy patiy (ateiviy) kalba. Be to, jy teises karStai
remia centriné (i8 tikryjy rusy) valdzia, taip karStai, kad paprastai tik ir kalbama
apie rusiSkai kalbanéiy Zmoniy ,,skriaudas“ ir teises, visi8kai nepaisant, kokios

skriaudosir neteisybés daromos visoms kitomstos didZiulés supervalstybés tautoms.
Visy laimei tokiy reikalavimy dé! savo kalby bent kol kas nekelia arménai, baltaTusiai, kazachai, totoriai, ukrainai, vokietiai, Zydai ir daugelio kity tautybiy Zmonés,
gyvenantys ne savo respublikose ar Salyse. Beje, Lietuvoje taip pat yra keliamas dar
ir lenky kalbos klausimas dalyje vadinamojo Vilniaus kra¥to.
Sajunginiy TSRS respubliky kalboms valstybiniy kalby (ne tik visos TSRS,
bet ir ty respubliky ribose) statusas nebuvo pripazistamas, remiantis V. Lenino
pazitromis tuo klausimu. V. Lenino teiginiai ir sudaro teoring TSKP ir TSRS vals-

tybés varomos kalby politikos atrama. Bet tokiy poZiiriy ne visuomet buvolaikomasi. Dabar paprastai nutylima, kad tretiojo deSimtmetio pradZioje deimtys

kalby buvo paskelbtos valstybinémis savo sajunginiy bei autonominiy respubliky

ribose. Be to, buvo kuriamas daugelio kalby raStas (i8 pradZiy ne rusy raidyno pa-

matu), sudarinéjami jvairiy sritiy terminai. Tat¢iau greit buvo pakilta j kova su

»burzuaziniais nacionalistais“, sprendusiais kalbos Klausimus. Baltyjy istorijos
démiy apstu ir cia — neaiSkinama, kieno nutarimais ar nurodymais ir kada valstybiniy kalby statusai buvo panaikinti, raidynai perdirbti rusy raidyno pamatu, o

tautiniy maZumy terminologija urmu rusinama. Tad apstu turéty biti slaptujy
protokoly — nutarimy, nurodymy kalbos klausimais. Susidaro jspiidis, kad tas

trumpastautu atgimimo laikotarpis buvo leistas tam, kad iSai8kéty ,,nacionalistiniai“ Sovinisty bolSeviky prieSai, lygiai kaip tuo pat metu paskelbtas nepas (naujoji
ekonominépolitika) jiemsleido iSaiSkinti ,,klasinius“ pricSus. Po to buvo paleista
i darba pragariSkoji Zmoniy naikinimo magina.
Neabejotinas kalby politikos, kuria draudziamas kalby iSkélimas j valstybinés
kalbos padétj, tikslas — atimti i$ tautiniy maZumy(t. y. ne rusy) teisinj pamata

ginti savo gimtasias kalbas ir sudaryti palankias salygaskitai (t.y. rusy) kalbai vis
platiau diegti j visas valstybés ir visuomenés gyvenimosritis. Tokia politika skrupulingai, be atodairos Taryby Sajungoje ir buvo igyvendinama. [ tokias salygas po

nepriklausomos Lietuvos valstybés sunaikinimo 1940 m. pateko lietuviy kalba.
Payergtos tautos, kalba

Taryby Sajungoje nuosekliai buvo pletiamas rusy kalbos vartojimas, apimdamas
vis naujas valstybés ir visuomenés gyvenimo sritis. Tuo pat metu palaipsniui stumiamosi§ atitinkamy vartosenos sriciy tautiniy maZumy,tarp jy ir vadinamyjy sajunginiy respubliky vietiniy gyventojy, kalbos. Tokia kalby politika tiesiogiai plaukia

is TSKP nacionalinés politikos pamatinio principo, kuriuo laikomas tauty susilie-

jimas (cnuanue Haunit), kitaip sakant, asimiliacija. Tos politikos be iSlygy laikomasi, jai igyvendinti negailima léSy, nesiskaitomasu reikalingomis priemonémis.

Ilgus metus TSRS buvo varomasatviras visy be iSimties nerusy tauty ir tauteliy
rusinimas. Tam kompleksi8kai (suderintai) naudojamos ekonomikos, politikos,
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kultiros, demografijos priemonés, varoma reikalinga to propaganda. Stai kaip palyginti neseniai raSé vienas i8 komunisty partijos nacionalinés politikos teoretiky:
»1§ esmés kalbinj visy tauty ir tauteliy (aauuit u napoguocteli) gyvenima keitia

i8sivystes socializmas. Kasmet vis labiau didéja svoris ir reik’mé kalbu, nesanciy
ty tauty, tauteliy nacionalinémis kalbomis. Tai ypat rySku i§ rusy kalbos kaip tau-

ty tarpusavio bendravimo priemonés (cpeycTBa MexHanHoHabHOro o6uleHus)
vaidmens didéjimo. AiSku, kad Siuo metu miisy Salyje fakti8kai néra vienos nacijos

(oqHOHAlHOHATBHEIX) teritorijy. Kasmet didéja respubliky daugiatautiskumas (MHoToHalMoHaTbHOCTS), stipréja ir ekonominis tarpusavio priklausymas (B3aumo3a-

BHcuMoCTE),ir teritorinis bei dvasinis kultirinis tauty, tauteliy skverbimasis vieny
i kitas (s3ammonpoHuKHoBenne).
I8sivystes socializmas kelia j nauja, aukStesnj lygi respubliky ekonomikg ir kulti-

1a. PleGiasi kadry mainai, dideli liaudies tkio specialisty biriai (konrmarentst) ©
perkeliamii vieny respubliky j kitas, kasmet vis labiau jsisavinami vieni kity kul-

tiros Jaiméjimai (s3aumooGoramenne AoctuxeHuamu KynbTypsi). Daug karty
suintensyvéja tauty, tauteliy tarpusavio bendravimas. Sie objektyvis ir istorijos

atzvilgiu paZangiis visuomenés pokyéiai negali neturéti esminés jtakos tautos, tautelés bendravimo priemonés pobidziui“?.
Taryby Sajungoje viskas laikoma vieninga — vieninga(t-y. unitariné) valstybé,

vieningas(t.y. vienas) ekonomikos kompleksas, vieninga tarybiné kultira,literati-

ra, vieningas tarybinis mokslas, pagaliau vieninga tarybiné liaudis ar tauta (rusy
Kalbos Zodzio napod daugiareikSmiSkumas" sudaro palankias salygas termina edu-

Holi cosemcxuii napod suprasti kaip patinka). Sioje vieninguma, t. y. vienuma,

neiSardomumg ar neskaidomuma, Zymintiy terminyvirtinéje triksta vieno — vieninga tarybiné kalba. Tatiau ir Sis terminas lengvai numanomasir daZniausiai
vartojamas, tik i8reikStas kitais Zodziais — tauty tarpusavio bendravimo kalba
(a3bIK MexHanHOHAaTbHOFO OOmeHHs), o ta kalba, be abejo,,,vieninga“. Rusy kalbos

kaip TSRS tauty tarpusavio bendravimo priemonés statusas paprastai suprantamasplatiausiai — jis perkeltas i8 respubliky tarpusavio ir centro valdzios bei respubliky santykiy srities ir j Zmoniy bendravimo bet kurioje TSRS vietoje sritj.
Daugelj mety taip jis diegtas. Ir reikia pasakyti, kad tam tikra visuomenés dalis
(i8 visko sprendZiant, nemaza) dél nuolatinio kalbinio spaudimo, visokeriopo rusy
kalbai palankaus bendravimo etiketo diegimo su tokia padétim buvo apsipratusi
ar net su ja susitaikiusi (pokalbiai su nepaZjstamais Zmonémis vieXose vietose —

imonése,jstaigose, transporto priemonéseir kt., ypaé didesniuose miestuose — ne-

retai buvo bent pradedamirusiSkai, tautiniu atzvilgiu mi8riy kolektyyy vieSajame
gyvenime paprastai vartota rusy kalbair t. t.). I8 dalies, matyt, teisus buvo vienas
i8 tarybinés bilingvistikos Suly J. DeSerijevas, j klausima ,,bendravimo su kity tau© Xana3apos K, X. Pemrenwe watjwonanbuo-s3EiKoBoit mpobmemst B CCCP. Visnanue
2-02, mononH. M.: W3a-80 nonuruyeckolt nut-psr, 1982. C. 153-154.
*t S$. OZegovo ,,Rusy kalbos Zodyne“ aiSkinamos 4 Zodzio napod reik’més — 1. valstybés,
Salies gyventojai. 2. nacija. 3. pagrindiné, dirbandioji Salies gyventojy dalis. 4. Zmonés. (OxerosC. M. Cnosapspyccxoro ssbika. M3qanue 7-0e, crepeorunuoe, M.: Copetckaa 9HtMKNOnequA,

1968. C. 378).
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ty atstovais respublikoje ir uz jos riby kalba*, lentelése i visy sajunginiy respubliky (be Rusijos) pateikdamas viena atsakyma — rusy kalba?®.

Lietuviy tauta, 1940 m. Taryby Sajungai uzémusir sunaikinus jos tautine nepriKlausomavalstybe, i8 karto pajuto, kas tai yra tarybiné nacionaliné politika ir i8 jos

plaukianti kalby politika. Lietuviy kalba nustojo buvusivalstybiné kalba, ir greta

jos imta vartoti rusy kalba, o iS kai kuriy srigiy, visy pirma i§ kariuomenés, greitu
laiku ji buvovisaii8stumta. Palaipsniui ji buvo stumiamaarnetiSstumta ir i8 daugelio kity visuomenés gyvenimosritiy (nevartota karo jstaigose ir mokyklose, partijos, vidaus reikaly ministerijos mokyklose, beveik i8stumta i§ transporto, ypaé oro,
jury ir gelezinkelio, daugelio gamykly ir net gamybossritiy, taip pat istaigy raSt-

vedybos). Vis labiau rusy kalbajsigaléjo komunisty partijos ir valdzios jstaigy vei-

kloje. Ji pasidaré pagrindiné vieSoji daugelio tautiniu atzvilgiu migriy darbo kolek-

tyvy gyvenimo (vaizdinés agitacijos, jvairiy vieSai kabinamy dokumentuy,taip
pat posédziy, pasitarimu, susirinkimy) kalba. Mokslo, isskyrus visu pirmalietuviy
filologija ir Lietuvosistorija, darbai imti skelbti beveik vien rusiSkai. Lietuviy kalba
buvo stumiamai8 kultiiros (nustota dubliuoti kino filmus), vieSosios informacijos

priemoniy (didzioji Lietuvos televizijos programos dalis visa laika buvo rusi’ka,
be to, kartu retransliuotos TSRStelevizijos programos, gauséjo rusiskai arba dviem
kalbomis leidziamy laikraStiy ir Zurnaly, o lietuvidky leidiniy apimtis i8 keliy karty
buvo mazinama), knygy leidybos(vis didesné knygy dalis buvo leidZiama rusykalba) ir kt.
Rusinimo tarnaite buvo paversta visa Svietimo sistema. Pirmiausia visose mo-

kyklose, pradedant pradinémis ir baigiant auk&tosiomis, buvo jvestas rusy kalbos

mokymas. NemazZai mety jos mokyti imta jau vaiky darZeliuose. Dalies specialybiy
Lietuvoje veikian¢iose mokyklose buvo mokoma tik rusiSkai, rusiSkai déstyti

kai kurie mokomieji dalykai (visur — karinis rengimas, o specialistus rengiantiose mokyklose pasitaikydavoir kity). Daugumosvidurinés mokyklos dalyky vadové-

liai versti i8 rusy kalbos, o didZiqja dalj auk&tujy mokyklu, technikumy ir net
profesiniy mokyklyspecialybés déstomyjy dalyky teko mokytis i¥ rusisky vadové-

liy. Netgi vidurinéms mokykloms ne visos mokomosios priemonés buvo parengtos
lietuviSkai (istorijos ir geografijos Zemélapiai, dauguma mokykliniy atlasy).
I8 esmésvisi civiliniai vieSieji uzZraSai buvo pateikiami dviem kalbomis, 0 kari-

niai — paprastai vien rusi$kai. Dvikalbysté vis plagiau, vis grieZtiau buvo diegiamaj visas gyvenimosritis. Ji buvo padaryta TSKP ir TSRS valdzios kalby politi-

kos Serdimi. Pagrindiné TSRS kalbiniy santykiy raidos kryptis — i¥ tautiniy mazumy (ne rusy tauty) vienkalbystés per dvikalbyste i rusy vienkalbyste. I8 esmés
visoje Taryby Sajungoje buvo jZengta j tautiniy maZumy dvikalbystés tarpsnj,

o kai kur netgi sajunginése respublikose, rodos, sparéiai artéta prie rusi8kosios
vienkalbystés. Lietuyoje daugiausia dvikalbystés paveikti kai kurie didieji miestai

ir, matyt, lenky tautiné: mazuma.

* Jleurepnes 40. JI. 3axonomepuoctn pasButaa HMTepaTyPHBIX AZbIKOB HaponoB CCCP
B coBeTckyto onoxy. PasBurue oOmectReHHEIX ibyHKuuli WuTepaTypHEIX A3bIKOB. M.: Hayka,
1978. C. 86, 106, 133, 161, 184, 206, 229, 253, 274, 299, 326, 352, 369, 387.

Palaikyti ir plésti rusy kalbos vartojima, diegti dvikalbyste turéjo gausiai j jvairias komunisty partijos, valdZiosir kitas jstaigas, taip pat jmones, statybas iS TSRS
siun¢iami lietuvikai nemokantys ir nesimokantys valdininkai, Siaip tarnautojai,
specialistai, net darbininkai. Be abejo, biita ir tokiu, kurie atsikélé savo iniciatyva,

ieSkodami geresnio gyvenimo. Tad nuopat pradzios buvo pradéta kra8to koloniza-

cija, suderinta su lietuviy ir kity vietiniy gyventojy represijomis, vezimais j Sibira

ir pagaliau repatriacijomis, verbavimais j darbus kitose respublikose.
Gauséjant rusiskai kalbanéiy Zmoniy(prie jy reikia pridéti ir kariuomene), buvo

steigiamos rusy mokyklos, kitos S8vietimo ir kultiiros jstaigos, vis daugiau rusi8kai leidZiama periodinés spaudos, knygy. Tai savo ruoZtu susije su tu sri¢iy rusu

specialisty, tarnautojy gauséjimu.

TSRSir Rusijos aukStiausieji valdzios organaibei pareigiinai, remdamiesi Zmogaus teisiy gynimu, stengiasi iSsaugoti rusy ir kity rusiSkai kalbanéiy kolonisty
privilegijuota padétj tautiniy maZumy Zemése, 0 sumaniusius griZti ij savo tévyne

aiSkiai tendencingai vadina pabégéliais. Nuolatinis rusy ir kity rusi8kai kalbanéiy
Zmoniyinteresy kélimas j pirma vieta 1985 m. prasidéjusios TSRS pertvarkos metais,
Sio klausimo pabréZimasir i8kélimas j pirmaja nacionaliniy santykiy vieta apnuogino TSKP ir TSRS vyriausybés varomos nacionalinés politikos esme. TSRS
visa laika buvo ir liko tautiniy maZumy nacionalinés priespaudosir naikinimo $a-

limi, i8 tauty kaléjimo (taip paprastai vadinama cary Rusijos Imperija) ja noréta

paversti tauty kapais.
Taciau galutinis nacionalinio klausimo Taryby Sajungoje iSsprendimas, t. y.

tautiniy maZumy iSnykimas, tas oficialiai vadinamas susiliejimas, nevilioja né vienos tautos. Todél, pirmai progai pasitaikius, visoje didZiuléje valstybéje kilo galingas tautinio atgimimo ir iSsivadavimo judéjimas. Pirmoji nepriklausomos tautinés valstybés atkirimo keliu Zengia Lietuva. Néra abejoniy, kad tuo keliu pasuks

visos TSRS pavergtos tautos, kurioms dar liko bent kiek dvasiniy jégy tai padaryti, nes tik nacionalinéje valstybéje gali biti pagal tautos valiq sutvarkytas jos gy-

venimas, nevarZoma klestéti tautos kalba.
1990 m. birzelis

THE LITHUANIAN STATE, NATION AND LANGUAGE
Summary
The first part of this paper briefly surveys the usage of the Lithuanian language during the
existenceof the Lithuanian state. In spite of the fact that the governmentalinstitutions of the Grand
Duchy of Lithuania used Lithuanian, for the writing purposes the so-called office language of
the Eastern Slays, later Polish and Latin were used. At the end of the 18th century, after Lithuania
was annexed to Russia, the Lithuanian language was completely replaced by Russian. For some
time even the Lithuanian spelling was Russified by force. (Lithuanian press was banned from

1864 to 1904.)

The year 1918 saw the restoration of independent Lithuania, and the Lithuanian language
started to be used as a state language. In accordance with “The Constitution of the Lithuanian
State“ adopted by the Constituent Diet in 1922, Lithuanian was declared the official state language. However in 1940, after the annexation of the independent Lithuanian Republic by the
5. Lietuviy kalbotyros klausimai, XXXI
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Soviet Union, Lithuanianlost its status as a state language. It regained its status in
1988, when
the Supreme Council of the then Lithuanian SSR adopted an additional article
to the Constitution.. This article is repeated in the New Provisional Law of the independen
t Republic of
Lithuania adopted on March 11, 1990.
The second part of the present paper deals with the status of languages in
the former Soviet
Union. At the beginning of the 1940s, the languagepolicy favoured the developmen
t ofthe socalled little languages. A numberof languages were declared state languages within
the borders of
a separate union and autonomous republics. However, soon it was passed on
the Great Russian
Chauvinism-based assimilation of national minorities, The Russian languagest
arted to be widely
used in all spheres oflife of both union and autonomous republics. Exceptiona
l conditions were
created for the Russian language and Russian-speaking people. During
the years of perestrojka,
the influence of Russian increased considerably, supported by general Soviet
policy toward
non-Russians and their languages, which even allowed declaring Russian as an
official language
of the then USSR.

