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Sqdiningiausi taip ir pasimeta —jausti Zodzius ir tarp jy ieskoti rysio

ar jausti rysj ir jam ieskoti Zodziy? (Donaldas Kajokas)

Sios dvi pajautos — Zodiio ir rysio — ir su jomis susije ieSkojimai, daZnai nulemiantys
profesinj Zmogaus pasirinkima, buvo ir zymaus lietuviy sintaksininko bei leksikografo
Jono Balkeviciaus palydovai. Artistiska ir aristokratiSka ju valdytojo prigimtis slepé nuo
praSalai¢iy galimy asmeniniy problemy egzistavima, o jautrumas ir pagarba kitam, mokejimas bendrauti bylojo apie pajausta ir jvardyta rySj ne tik tarp zodziu.
Jonas Balkevidius parasé dvi sintaksés knygas — Dabartinés lietuviy kalbos sintaksé
(1963) ir Lietuviy kalbos predikatiniy konstrukcijy sintaksé (1998) —jréminusias Jo teoriniy ieskojimy kelia, paskelbé straipsniy lietuviy ir latviy kalby sintaksés bei lietuviy
kalbos kultiros klausimais, parengé mokymo priemoniy vidurinéms mokykloms. Su Jo
darbais teko susipazinti kiekvienam norin¢iam belstis j lietuviy ir latviy kalby leksikografijos karalystés vartus: Jis buvo vienas i8 Latviy—lietuviy kalby zZodyno (Vilnius, 1977)

autoriy, Apolonijos Bojatés ir Valterio Subatnieko sudaryto Lietuviy—latviy kalby Zodyno
(Riga, 1964) specialusis redaktorius bei LietuvieSu—latviesu vardnica / Lietuviy—latviy

kalby Zodyno (Riga, 1995) parengéjas su Laimute Balode, Apolonija Bojate, Valteriu
Subatnieku ir Albertu Sarkaniu; pastariesiems dviems zodynams para§e¢s ir po Trumpq
lietuviy kalbos gramatikq; paskelbes apybraiza Latviy kalba (Gimtasis Zodis, 1993, Nr.1—
11), skirta savaranki$kam mokymuisi Buvo latviy grozinés literatiiros verteéjas ir Lietuvos
Respublikos valstybiniy delegacijy oficialusis vertejas.
Nuo jaunumés mokes, déstes ir vadovaves 1942/43 mokytojavo Neretoje, 1943/44 —
Alizavoje, 1944-49 — Kauno 9-ojoje vidurinéje; 1949-56 dirbo Kauno pedagoginés mokyklos direktoriaus pavaduotoju; 1960-94 dirbo Vilniaus universitete: 1963 apgyné di-
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sertacija, nuo 1966 docentas; 1964-68 Istorijos ir filologijos, 1968-75 Filologijos fakulteto prodekanas, 1979-84 dekanas (iSgarséjes kaip iSradingas Svenciy bei renginiy organizatorius). Toks bitty darby ir pedagoginés veiklos konspektas, bylojantis apie darbo sritis,
darbstuma, sugebéjimus.
Atmintis iskelia Jona Balkeviciy buvus puiky oratoriy — besiklausantys Jo déstomy

dalyky (,,Dabartinés lietuviy kalbos sintaksé“, ,,Zodziu junginiy struktiros bruozai“, ,,Lietuviy kalbos punktuacija“, ,,Retorikos pagrindai*) gaudavo ir geros dikcijos bei retorikos
meno pamokas. Aktoriaus prigimtis ir pedagogo talentas — metodiSkas medZiagos pateikimas, loginis mastymas, mokéjimas sudominti ir valdyti auditorija — derinosi su paprastumu bendraujant individualiai. Pagrindiné Jo kolegisko bendravimo taisyklé: nuogirdumas ir pagarbos distancija. Sukires Zavaus Profesoriaus jvaizdi Jonas Balkevicius liko
nesulaukes pikty studentisky apkalby. Gal dél to, kad pats nesimété paSaipomis. Ne nutildyti, bet prakalbinti—buvo Jo bendravimo stilius. Demokratikumas nedingdavo ir taisant raSto darbus — kaip kursiniy ir diplominiy darby vadovas Jis neturéjo pomégio vaidinti raSytojo, redaktoriaus ar uzsispyrusio kritiko vaidmens — tai skatino studentus
savarankiskai atrasti, jrodyti ar suklysti.
Mirtis — skaudziai jgyjamas turtas, susijes su baime, kad nebepasakysi to, ka galéjai—esi
tik jautes ry3} ir jam ieskojes Zodziy, bet laiku nesurades ar nei&drjses. Pavélaves... Neteke

artimujy guodziamés, kad esame turtingi juos prisimindami. Kol prisimename, jauciamés
esantys gyvi patys. Laikas mums atrodo ne visagalis vagis — jis pajégus nusine&ti, paslépti,
apiberti dulkémis tai, kas ripi kasdienybei. Neteke mokytojy galime lieti tik atminties
akvarele, nes padaryti tiksly portreto atspauda nebeturime galios — praeityje buvome per
mazai démesingi jvairioms smulkmenoms. ,,Mokykliniai* sapnai (kai jau nesi mokinys,
bet dabarties problemos pasiskolina kokio nors mokytojo ar déstytojo veida ir gasdinandia
mokykling situacija) Jono Balkeviciaus portreto mano atminties plokstéje, deja, nepatobulins — néra baime nuodyty adaty: Mokytojas, kurio nebijojai, beveik neturi galimybés
ateiti j sapna.
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