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Aktualijos Lietuvių kalbos katedrai – 80

Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros, kurios istorija, kaip leidžia manyti tu-
rimi dokumeñtai, prasideda 1940 m. rugsėjo 11 d., 80-ajam jubiliejui skirtais ren-
giniais ketinome džiaugtis 2020 m. gẽgužę1. Tačiau nuo jų mus atitvėrė COVID-19. 
Renginius teko kelti į rudenį, tikintis, kad, kaip ir įprastai, galėsime mėgautis nors, 
regis, ir neilgam nutrūkusiu, bet jau pasii̇̀lgtu gyvu bendravimu, džiaugtis susitikimais 
su senais gerais bičiuliais. Deja, šioms viltims nebuvo lemta išsipildyti. Bet pandemija 
stato sienas, o lietuvių kalba jas griauna. Jubiliejiniai renginiai apsigyveno virtualioje 
erdvėje, Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas laikinai persikraustė į programos 
„Zoom“ namus ir kambarius. Čia 2020 m. lapkričio 12–13 d. ir vyko Lietuvių kalbos 
katedros 80-ajam jubiliejui skirti renginiai.

Pirmas pirmosios jubiliejinės dienos, lapkričio 12-osios, renginys – VU bibliotè-
kos Baltojoje salėje surengtõs Lietuvių kalbos katedros mokslinių darbų parodos ati-
darymas, kuriame dalyvavo ir žodį tarė VU rektorius Rimvydas Petrauskas, VUB 
direktorė Irena Krivienė, Filologijos fakulteto dekanė Inesa Šeškauskienė, Lietuvių 
kalbos katedros vedėja Vilma Zubaitienė. Didžiausią darbą rengdamos parodą nuvei-
kė Snieguolė Misiūnienė, šios parodos sumanymo įgyvendintoja ir patarėja, taip pat 
Lietuvių kalbos katedros kolegės Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė ir Vilma Zubaitienė. 
Darbai parodoje sudėlioti pagal sritis: kalbos istorijos ir dialektologijos, fonologijos, 
gramatikos (sintaksės ir morfologijos), leksikologijos ir leksikografijos, stilistikos ir re-
torikos, didaktikos. Neliko nuošalyje ir kalbos norminimo darbas – su katedros veikla 
siejami kalbos praktikos ir mokslo žurnalai: „Mūsų kalba“ ir „Kalbotyra“, lituanistų 
mokslinis būrelis, tradicija tapusios Jono Jablonskio konferencijos. Šioje gyvoje ir 
jaukioje parodoje yra smagių nuotraukų, archyvinių dokumeñtų, ir, svarbiausia, eks-
ponuojamas, galima sakyti, jau istorinis Lietuvių kalbos katedros metraštis. VUB di-
rektorė Irena Krivienė pažadėjo, kad ši paroda Baltojoje salėje bus tol, kol pandemija 
paleis mus iš savo gniaužtų. Tačiau greta gyvosios parodos internetiniame puslapyje 
www.kalboskatedrosjubiliejus.flf.vu.lt/virtualios-parodos/ galima susipažinti ir su jos 
pussesere – virtualia pãroda, į kurią sudėti ne tik svarbiausi buvusių ir esamų katedros 
narių darbai, bet ir disertacijos, surinkta sakinių iš pačių autorių pratarmių, taip pat 
norėta parodyti, kaip tie darbai buvo įvertinti recenzijose ar minimi kitomis progomis.

Antrasis pirmosios dienos renginys – mokslinis seminaras „Sinchroniniai ir dia-
chroniniai lietuvių kalbos tyrimai“. Šis seminaras buvo puiki proga susitikti su mū-

1 Išsamiau apie katedros istoriją galima paskaityti Kęstučio Bredelio straipsnyje „Vilniaus universiteto 
Lietuvių kalbos katedros 80-mečio sulaukus“, išspausdintame „Gimtosios kalbos“ 2020 m. nr. 6; taip pat 
katedros jubiliejui skirtoje svetainėje www.kalboskatedrosjubiliejus.flf.vu.lt/lietuviu-kalbos-katedra.
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sų Mokytojais ir Kolegomis, buvusiais Lietuvių kalbos katedros dėstytojais. Regina 
Venckutė aptarė Lietuvių kalbos katedros veiklą nuo jos įkūrimo iki 1990 m. Pra-
nešime kalbėta apie pirmuosius dėstytojus, pokario dešimtmetį (1944–1953), stiprė-
jimo ir mokslinės brandos laikotarpį (1953–1970), klestėjimo, aukso amžiaus, laiką 
(1970–1990), suminėti svarbiausi dėstytojų darbai ir dėstyti kursai, pirmieji įvairių 
sričių vadovėliai. Aldonas Pupkis nagrinėjo lietuvių kalbos norminimo tradiciją (Da-
nieliaus Kleino gramatikos teiginius, XVIII a. Prūsų Lietuvoje vykusią diskusiją, spau-
dos įtaką norminimui, Jono Jablonskio darbus), apibendrino Lietuvių kalbos katedros 
indėlį į kalbos norminamąjį darbą, apžvelgė dabartinius kalbos praktikos leidinius bei 
jų plėtrą elektroninėje erdvėje. Evalda Jakaitienė kalbėjo apie dvikalbius žodynus su 
lietuvių kalba. Pranešimo autorė juos suskirstė į Vakar žodynus, išspausdintus nuo 
1945 iki 1992 m., ir Šiandien žodynus, išléistus jau atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 
(maždaug nuo 1995 m.), aptarė žodynų straipsnių struktūrą, pateikė praktinių ir kriti-
nių įžvalgų. Aldona Paulauskienė savo pranešime kėlė pamatinį klausimą: kas yra gra-
matika? Ieškodama atsakymų į šį klausimą ji teigė, kad „lietuvių kalbos morfologija 
gali būti dėstoma kaip kalbos dalių mokslas ir apimti beveik visus kalbotyros lygme-
nis. Juk kalbos dalys skiriamos pagal tris principus: pagal reikšmę (semantika), pagal 
formas (paradigmatika) ir pagal funkcijas (sintagmatika)“. Profesorės pranešimo da-
lykiniai aspektai buvo gražiai paspalvinti taikliomis su gramatikos tyrimais ir tyrėjais 
susijusių atsiminimų nuotrupomis. Vitas Labutis virtualiame seminare, deja, negalėjo 
dalyvauti, todėl jo parengtą pranešimą perskaitė Erika Jasionytė-Mikučionienė. Pro-
fesorius gvildeno sintaksės dėstymo Vilniaus universitete principus, aptarė ir įvertino 
Prano Skardžiaus, Juozo Balčikonio, Kazio Ulvydo, Jono Balkevičiaus darbus, taip 
pat savo lietuvių kalbos sintaksės, sintaksinės semantikos, tarmių sintaksės tyrimus. 
Jo teigimu, sintaksės mokslas reikalauja iš tyrėjo „labai gerai išmanyti morfologiją, 
orientuotis leksikos semantikoje, turėti supratimą apie stilistiką ir teksto lingvistiką, 
suvokti bendrinės kalbos principus“. Regina Koženiauskienė priminė retorikos dės-
tymo istoriją Vilniaus universitete, pabrėžė, kad dabartinis retorikos kursas, atsiskyręs 
nuo stilistikos, gali švęsti tik trisdešimtmetį, o iš visų filologinių disciplinų VU re-
torika patyrusi, ko gera, daugiausia pokyčių. Profesorė prisiminė, kad pati dėstymo 
pradžia nebuvusi lengva. Tačiau ilgainiui retorikos kursą ypač sustiprino jos pačios 
parašyti retorikos vadovėliai, dabar retorikos kursą jos mokiniai dėsto kaip bendrąjį 
universitetinį. Profesorė teigė, kad retorikos principų išmanymas labai padeda senųjų 
tekstų vertimams, o Vilniaus universitetą baigusios asmenybės dabar apskritai neįsi-
vaizduojamos be retorikos mokslo praktikos. Seminare, gaila, negalėjo dalyvauti ir 
Bronius Dobrovolskis, ketinęs perskaityti pranešimą apie studentų rengimą mokytojo 
darbui. Estafetę iš doceñto perėmė jo mokinys Kęstutis Bredelis, parengęs pranešimą 
minėta tema. Jis pabrėžė, kad didaktikos srityje daug nuveikė Vilniaus universiteto 
dėstytojai Pranas Gailiūnas, Adomas Šoblinskas, Bronius Dobrovolskis, parašę meto-
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dinių knygų, vadovėlių mokykloms, o svar-
biausias didaktinio darbo rezultatas tas, kad 
studentai dirbo ir iki šiol dirba mokyklose. 
Mokytojų rengimas Vilniaus universitete 
pastaraisiais metais sustiprėjo, todėl tikimasi 
kad jis bus sėkmingai plėtojamas ir ateityje.

Seminaro nuotaiką, prasmę ir reikšmę 
bene geriausiai atskleidžia ir apibūdina se-
minaro klausytojų ir žiūrovų parašytos žinu-
tės: „Kaip šaunu matyti mylimus dėstyto-
jus! Tarsi grįžti į jaunystę. Ačiū visiems!“; 
„Džiugu matyti mielus Lietuvių kalbos ka-
tedros profesorius, klausytis jų įdomių pra-
nešimų. Sveikinu visus su gražia katedros 
sukaktimi ir negaliu nuslėpti džiaugsmo, 
kad likimas ir mane buvo atvedęs į šią litua-
nistikos šventovę“; „Ačiū už meilę filolo-
gijos mokslui ir gerų emocijų pilną dieną. 
Linkėjimai nuo jaunųjų doktorantų. Be Jūsų 
nebūtų mūsų! :)“; „Sveikinu visus šventės proga. Negaliu susilaikyti ir noriu pasi-
džiaugti, kad esu sugrąžintas į universiteto studijų metus :-)“; „Kaip miela matyti 
brangius mylimus žmones. Ilgiausių metų Katedrai ir jos žmonėms, ypač Dėstytojams, 
kurių paskaitos lydi visą gyvenimą.“

Mokslinio seminaro pranešimus galima rasti internete, jie publikuoti kaip elektro-
ninio mokslo žurnalo „Lietuvių kalba“ nr. 15 priedas: www.lietuviukalba.lt/index.php/
lietuviu-kalba/issue/view/146. Priedą sudarė Agnė Lisauskaitė ir Vilma Zubaitienė. 

Trečias pirmosios dienos renginys – Aldono Pupkio knygos „Prie lietuvių fono-
logijos mokyklos ištakų. Iš Alekso Girdenio laiškų“ pristatymas. Niekas geriau nepri-
statys knygos kaip jos sudarytojas, o ši gal kiek ir ilgoka citata iš pratarmės turbūt ge-
riausiai ir taikliausiai pasakys, ką skaitytojas gali tikėtis rasti šioje unikalioje knygoje: 

„Šiame leidinyje skelbiami prof. Alekso Girdenio man 1961–2007 m. rašyti laiškai. 
Lietuvių kalbotyros istorijai tie laiškai svarbūs ypač todėl, kad juose paliudyti tam 
tikri XX a. 7–8 dešimtmečio mūsų šalies lingvistinės veiklos momentai ir tuo metu 
funkcionavusios idėjos, taip pat atsispindi lietuvių fonologinės mokyklos atsiradimo 
ištakos ir tos mokyklos kūrėjo Alekso Girdenio mokslinių interesų raida. Laiškuose 
ypač ryškiai iškyla vitališka to žmogaus prigimtis, charakterio ir asmenybės bruožai, 
pašaipus, kartais ironiškas žvilgsnis į save ir tikrovę, taip pat matyti didžiulė Alekso 
mokslinė aistra ir griežtas mokslinės tiesos imperatyvas. Laiškų ir recenzijos turi-
nys, juose skelbiamos idėjos, hipotezės, nuomonės, įvairūs vertinimai ir kiti dalykai 



16    |    2021 sausis

nekomentuojami. Kiek paaiškinami tam tikri šalutiniai dalykai, padėsiantys geriau 
suprasti laiškų turinį. Skelbinio išnašose kiek įmanoma nurodoma kai kurių kito-
mis kalbomis laiškuose vartojamų žodžių ar posakių reikšmė, pateikta informacijos 
apie minimus asmenis, vienur kitur įkištas savo dvylekis kai kuriems faktams ar 
detalėms paaiškinti. Viliuosi, kad visa tai padės geriau suprasti laiškuose aprašomą 
tikrovę, plačiau suvokti kai kuriuose laiškuose aprašomus dalykus ar faktus.“ 

Pristatymo valandėlę apie knygą kalbėjo ir asmeniško bendravimo su Aleksu Girde-
niu akimirkomis pasidalijo ne tik jos sudarytojas Aldonas Pupkis, bet ir Regina Venckutė, 
Evalda Jakaitienė, Vanda Kazanskienė. Prisiminimus pagyvino Alekso Girdenio sūnaus 
Povilo Girdenio atliekamos žemaitiškos dainos, kurių tekstus yra parašęs Profesorius. 

Paskutinis pirmosios dienos renginys – dokumentinio filmo „Gimtosios kalbos 
apkabinti“ (rež. Vytautas Kardelis), skirto Lietuvių kalbos katedros istorijos tarpsniui 
nuo 1973 iki 1980 m., pristatymas. Filmo ašis – Lietuvių kalbos katedros metraštis, 
pradėtas rašyti būtent 1973 m., kai, ištvėrusi sunkius pokario metus, išaugusi ir su-
stiprėjusi katedra buvo padalyta ir įkurta Baltų filologijos katedra, į kurią išėjo dalis 
Lietuvių kalbos katedros narių. Į metraštį sugulė svarbiausi, vertingiausi ir įdomiausi 
katedros veiklos epizodai. Filme kalbinami Kazimieras Ambrasas SJ, Bronius Do-
brovolskis, Vytautė Eidukaitienė, Evalda Jakaitienė, Jadvyga Kardelytė, Regina Ko-
ženiauskienė, Vitas Labutis, Jonas Palionis, Aldona Paulauskienė, Arnoldas Piročki-
nas, Aldonas Pupkis, Meilutė Ramonienė, Danutė Tarvydaitė, Regina Venckutė. Šių 
Lietuvių kalbos katedros žmonių darbai neabejotinai priklauso lietuvių kalbotyros 
ir lituanistikos aukso fondui. Jų veikla ne tik lituanistikos, bet apskritai lietuvybės 
ir tautos kultūros baruose ryški, svari ir prasminga. Tačiau svarbu ne tik monografi-
jos, straipsniai, vadovėliai, šviečiamoji ir kultūrinė veikla. Ne mažiau svarbu žmonių 
santykis su katedra, kur dauguma jų buvo ir tebėra visu savo gyvenimu. Ne mažiau 
svarbu ir sukurtos tradicijos, katedros kūrybinė atmosfera, puoselėti skirtingų kartų 
santykiai. Visų šių dalykų dermė, matyt, ir yra viena iš kertinių katedros gyvenimo 
ir veiklos atramų. Reikia tikėtis, kad ẽsamos ir būsimos katedros kartos sugebės šią 
dermę išsaugoti. Ir istorija tęsis. Filmo montavimą parėmė Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija. Netrukus po renginių filmas apsigyveno internete, visi norintys jį gali pama-
tyti platformoje „Youtube“ (ieškoti pagal pavadinimą).

Antroji jubiliejinė diena, lapkričio 13-oji, buvo skirta tarptautinei konferencijai 
„Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje“, kuri taip pat vyko nuotoliniu būdu programos 
„Zoom“ kambariuose. Konferencijos tikslas buvo suburti sinchroninius ir diachroni-
nius lietuvių kalbos tyrimus vykdančių ir lietuvių kalbą dėstančių ir populiarinančių 
Lietuvos ir užsienio patyrusių bei jaunųjų lingvistų bendruomenę akademiniam dia-
logui. Konferencijos moksliniam komitetui, sudarytam iš 9 Lietuvos ir užsienio insti-
tucijoms atstovaujančių narių, ir jos plenariniam posėdžiui vadovavo Vilma Zubaitie-
nė. 11 narių organizãciniam komitetui ir baigiamajam posėdžiui pirmininkavo Gintarė 
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Judžentytė-Šinkūnienė. Konferencijoje sveikinimo žodį tarė Filologijos fakulteto de-
kanė Inesa Šeškauskienė – ji priminė Lietuvių kalbos katedros dėstytojų darbų svarbą 
kalbotyrai, Lietuvių kalbos instituto direktorė Albina Auksoriūtė – ji išvardijo daug 
garsių mokslininkų, dirbusių ar dabar dirbančių institute, kuriems katedros profesoriai 
buvo ir yra Mokytojai. VU Taikomosios kalbotyros instituto direktorė Meilutė Ramo-
nienė pabrėžė, kad Lietuvių kalbos katedra jai buvusi mokslinės veiklos pradžia, taip 
pat perskaitė a. a. Arnoldo Piročkino sveikinimą, kurį jis dar suspėjo parašyti pavasarį 
planuotam jubiliejiniam renginiui ir tikėjosi pats jame dalyvauti. Katedrą virtualiai 
pasveikino ir Lietuvių kalbos draugija.

Konferenciją finansavo Lietuvos mokslo taryba, Švietimo, mokslo ir sporto minis-
terija, Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas. Konferencijos pranešimų pagrindu 
parengtų straipsnių rinkinį rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Vienos dienos 
renginyje dalyvavo apie 100 klausytojų iš įvairių pasaulio šalių, iš viso buvo perskai-
tyti 34 pranešimai2. 

Jubiliejinių renginių ašis, jungiamoji grandis buvo Lietuvių kalbos katedros ve-
dėjos Vilmos Zubaitienės kalba atidarant katedros darbų parodą VU Baltojoje salėje, 
seminare „Sinchroniniai ir diachroniniai lietuvių kalbos tyrimai“ skaitytas pranešimas 
„Dabartiniai Lietuvių kalbos katedros tyrimai“ ir tarptautinę konferenciją „Lietuvių 
kalba Lietuvoje ir pasaulyje“ užbaigęs pranešimas „Lituanistikos perspektyvos Lie-
tuvoje“. Nuo mums svarbios, reikšmingos, pamokomos ir įkvepiančios istorijos per 
skersvėjuotą, „reformų“ paraižytą, gairėmis tobulinti, plėtoti, sukurti, skatinti, įtvirtinti, 
įveiklinti, optimizuoti, gerinti, stiprinti, įdiegti link novatoriškumo ir tarptautiškumo nu-
žymėtą nelengvą, tačiau įdomų ir permainingą dabarties kelią iki ateities – tikėkimės, 
gražios ir prasmingos. Vedėjos žodžiais, tai pasaka be pabaigos, kur taško negali būti. 
Kiekviena kalbotyros sritis yra atvira naujiems tyrėjams. Istorija tęsiasi...

Baigiant reikia nuoširdžiai padėkoti jubiliejinių renginių sumanytojams ir vado-
vams – didžiausią darbą čia nuveikė Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė ir Vilma Zubai-
tienė, gelbėjo, talkino, žinoma, visa Lietuvių kalbos katedra. Ačiū visiems renginių 
rėmėjams, pagalbininkams ir kritikams. Didžioji dalis 80-ajam Vilniaus universiteto 
Lietuvių kalbos katedros jubiliejui skirtų renginių medžiagos ir informacijos, susi-
jusios su renginiais ir jų viešinimu, gyvena internete. Patogiausia visa tai rasti sve-
tainėje www.kalboskatedrosjubiliejus.flf.vu.lt.

Iki kito Lietuvių kalbos katedros jubiliejaus!
VYTAUTAS KARDELIS

Vilniaus universitetas

2 Apie konferenciją ir joje skaitytus pranešimus paskelbta atskira išsami informacija, pateikiama 2020 m. 
išėjusiame žurnalo „Baltistica“ t. 55 nr. 2 (žr. www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/current). Prane-
šimų tezes galima rasti čia: www.kalboskatedrosjubiliejus.flf.vu.lt/tezes, o pranešimų pagrindu publikuoti 
straipsniai sugulė į specialų elektroninio mokslinio žurnalo „Lietuvių kalba“ 15-ąjį numerį, kurį parengė 
Vilma Zubaitienė; jį skaityti kviečiame čia: www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/issue/view/147.


