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1985 m. kovo 25 d. suéjo 100 mety nuo zymaus lietuviy kalbininko, akademiko,
profesoriaus Juozo Bal&ikonio gimimo. Seis deSimtmeégius jis uoliai ripinosi gim-

tosios kalbos dalykais ir paliko ivairiuose kalbos ugdymo

ir tyrinéjimo baruose

neiSdildomus pédsakus. Per keliolika po J. Baltikonio mirties prabégusiy mety
jau nemaZai nuveikta, tiek siekiant iSsaugoti ir padaryti visiems lengvai prieinama
jo palikima, tiek bandant ne¥aliSkai jvertinti jo darbus, nustatyti ju vieta ir reikSme.

Kas padaryta? 1972 m. i8leistas J. Baléikonio uzra’yty liaudies dainy rinkinys.

»Druskininky dainos“!, akivaizdZiausiai rodantis jo begaline meile liaudZiai, jos
kultirai ir pagarba paprastiems Zmonéms, kuriuos visa savo gyvenima pats bran-

gino it moké to paties kitus. 1978— 1982 m. i8éjo J. Bal&ikonio »Rinktiniy rasty“
dvitomis?, parengtas ir i8leistas pagal respublikos Ministry Tarybos nutarima dél

J. Baléikonio atminimo

jamZinimo

(,,Tiesa“,

1970, kovo

24 d.).

[ Si raSty rinki-

nj sudéti visi svarbesnieji kalbininko straipsniai bei straipsneliai kalbos klausimais,

paskelbtas pluoStas jo skaityty paskaity konspektu bei kalbos mokslui svarbiy
laiSky. Pasirodé nauji J. Baléikonio versty pasaky ir kuriy ne kuriy kity groZinés
literatiros kiriniy leidimai. Mokslo leidiniuose bei laikra&éiuose ir Zurnaluose pas~

kelbtas pluoStas straipsniy apie profesoriaus gyvenima ir darbus.

Ypaé daug ivairiy J. Baléikoniui skirtu skelbiniy ir renginiy buvo jo 100-tujy
gimimo metiniy proga. Vilniuje ivyko Siai datai skirta jubiliejiné moksliné konfe-

rencija,

kuria

surengé

Vilniaus

valstybinis

V. Kapsuko

universitetas

ir Moks-

ly Akademijos Lietuviy kalbos ir literatiros institutas, respublikos sostinéje, kituose miestuose ir rajonuose, taip pat ir profesoriaus téviskéje EriSkiuose vyko

i$kilmingi minéjimai. Siai progai skirtas visas 48-tasis

,,Kalbos

kultiros“

sasiu-

vinis, kuriame, be keleto straipsniy, idéta daug atsiminimy apie kalbininka®. Sukak-

tinis straipsnis ir pluo%telis atsiminimy apie J. Baléikonj paskelbtas taip pat ,,Mi-

sy kalbos“ leidinyje*. O ,,Sviesos“ leidykla mokykloms iSleido V. Vitkausko knygele apie kalbininko gyvenima ir moksline bei pedagogine veikla®. Platiai sukaktj
paminéjo respublikiné, miesty ir rajony spauda, respublikos radijas ir televizija.

* Druskininky dainos / UZra8é J. Baltikonis. — V., 1972. — 216 p.
* Balcikonis J. Rinktiniai ra8tai / Sudaré A. Pupkis. — V., 1978, t. 1. — 408 p.; 1982,
332"-p.
$522.
* Kalbos kultiira, 1985, sas. 48. — 80 p.

* Missy kalba, 1985, Nr. 1(119), p. 3—31.
5 Vitkauskas

V.

Juozas

Baltikonis. — K.,

1985. — 112

p.
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Visa tai leido ir kalbininkams, ir visuomenei geriau pazinti bei suprasti J. Baltikonio darbus, jy svarba ne tik kalbotyrai,

literatirinés

kalbos

plétotei

ir ugdymui,

bet ir apskritai dvasinei tautos kultirai.
Ateityje nereikéty uzmir8ti ir dar neskelbtos J. Baltikonio palikimo dalies. Su-

kakties proga ne vieno buvo

kalbininko

minima,

i8versta ir papildyta

J.

kad kalbos

Otrembskio

mokslui

,,Lietuviy

bity

naudinga

kalbos

iSleisti

gramatika“.

Tautosakininkai kélé minti, kad deréty paskelbti J. Baléikonio uZraSyta pasakojamaja tautosakg. Galimas daiktas, vertéty pagalvoti ir dél rankra8tiuose likusiu ar seniai skelbty jo vertimy iSleidimo. Reikalinga i8sami J. Baltikonio bibliografija.
TeSkant, tritisiant per laika, be abejo, susiras ir daugiau kas skelbtina. Tad tiek J.

Baléikonio palikimo skelbimas, tiek iSsamus mokslinis nagrinéjimas bei vertinimas
turéty biiti tesiamas ir prasidéjus antrajam Simtmetiui po kalbininko gimimo.

I kalbos darba J. Baléikonis stojo anksti. Jau biidamas studentas, jis susipazino
ir émé gyventi bendrais kalbos riipestiais su Zymiausiais Sio Simtmedtio pradizios

lietuviy kalbininkais J. Jablonskiu, K. Biiga ir kitais. Be abejo, tai ir pasuko visa jo
gyvenimg j lietuviu kalba, jos tyrinéjima, puoseléjima ir ugdyma.
J. Baltikonis yra atstovas paskutinés lietuviy kalbininky kartos, kuri auk&tosiose mokyklose neturéjo progos studijuoti lietuviy kalbos ir literatiiros specialybés,

nes carinés Rusijos universitetuose dél suprantamy prieZastiy tokios né nebuvo.

Jos nebuvo ir niekur kitur. Gimtosios kalbos tyrinéjimui ir ugdymui atsidéjusiems
kalbininkams teko savarankiSkai iSeiti tos kalbos studijas, jy lietuviy kalbos universitetai buvo kaimy trobelése. Beje, tokius universitetus praéjusiame ir Siame
Simtmetyje baigé ir ne vienas kity kra’ty kalbininkas, panores i’mokti lietuvi8kai

ir geriau paZinti pacia lietuviy kalba. Praéjusio Simtmetio galo ir io amZiaus pradzios

lietuviy kalbininkai turéjo patys
pasinerti i kalbos versmes, nuodugniai paZinti jos pirminius Saltinius — gyvaja Zmoniy kalba, senaja radtijg ir geriausiy naujesniy laiky ra8ytojy kiryba. Sie dalykai kartu su tikruosiuose universitetuose gau-

tais darbo metodologijos igiidZiais ir lémé ano meto lietuviy kalbininku darbo sék-

me. Pagaliau, be abejo, tai buvo ir viena i8 prieZastiy, dél kuriy Sie kalbininkai kaip

niekas kitas brangino, gerbé ir vertino liaudies, paprasty kaimo darbo Zmoniy kal-

ba. Toki poZitirj kaip senyjy kalbos
ir dabartiné lietuviu kalbotyra.

darbininky

priesaka

i8 J. Baltikonio

gavo

Baiges Peterburgo universiteta, J. Baléikonis dirbo praktinj kalbos darba lietu-

visky laikra8tiy redakcijose, o netrukus pradéjo ir mokytojo darba lietuviy gimnaZijose, véliau tesé Panevézio mokytojy seminarijoje, Lietuvos universitete Kaune
ir Vilniaus valstybiniame universitete. | Lietuvos mokykly istorija J. Baléikonis
iéjo ne tik kaip garsus gimtosios kalbos mokytojas, bet ir kaip 8vietimo organizatorius. Po Pirmojo pasaulinio karo jis buvo veiklus Panevézio lietuvisky mokyk-

ly (iS pradziy berniuky gimnazijos, o po to mokytojy seminarijos) kiiréjas ir direktorius. Nuo 1970 m. J. Baltikonio PanevézZyje praleistus metus (¢ia jis ir pats baigé
realing gimnazija)

primena jo vardu

pavadinta viduriné

mokykla.

Itin didelés mokslinés ir pilietinés svarbos darbai J. Baléikoniui teko po Antrojo
pasaulinio karo. Jam buvo pavesta atkurti lietuviy kalbos tyrinéjima respublikos
Moksly Akademijoje. Nuo 1945 m. iki 1952 m. J. Baléikonis buvo Moksly Akademi-
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Jos Lietuviy

kalbos

institutoTdirektorius

(1946 m. igrinktas Akademijos

tikruo-

ju nariu), ypat atsidéjes pagrindiniams lietuviy leksikografijos darbams.
Daug lai-

ko J. Baléikoniui teko skirti ir mokytojy lituanisty rengimui. Jis buvo vienas Lie-

tuviy kalbos katedros atkiréjy Vilniaus valstybiniame universitete (1944—1
950
m. jos vedéjas, 1948 m. gavo profesoriaus varda), per 15 pokario mety labai
daug
pasidarbavo, kartu su kitais ugdydamas gyvybiskai kraStui reikalingus lietuviy
kalbos ir literattiros mokytojus. Kaip autoritetingiausiam kalbininkui, J. Baléikoni
ui
teko didziausias kriivis ir ugdant lietuviy kalbininkus. Daugiau kaip 20
pirmyju
tarybiniais laikais apgynusiy filologijos moksly kandidato disertacijas kalbinink
y

lituanisty buvo arba jo vadovauti, arba oponuoti. Kartu su saujele jaunesnés kartos
bendradarbiy J. Baltikonis nelengvais pokario metais organizavo ir plétojo lietuviy
kalbos

tyrinéjimus,

ugdé

ir puoseléjo

lituanisty

kadrus.

Si J. Baltikonio

veikla

ypat svarbi ir reiSminga, nes padéjo sparéiai kilti ir plétotis lietuviy kalbos tyriné-

jimams, iSaugti ir suklestéti dabartinei lietuviy kalbotyrai.
Pedagoginé J. Baltikonio veikla issitesé beveik per penkis deSimtmetius. Tad nenuostabu, kad daugumai dabartiniy lietuviy kalbininky ir nemazZai daliai vyresnés

kartos lietuviy kalbos ir literatiros mokytojy

J. Baléikonis yra mokytojas, profe-

sorius. Né vienam jo mokiniui profesoriaus paveikslas niekada neiblés. Léta eisena, Tamus, negarsus balsas... Ir meilé, gimtosios kalbos meilé, spinduliuojanti if
visos profesoriaus esybés. Retas aukStosios mokyklos déstytojas sugebéjo palaikyti tokj nuolatinj dalykinj ry8j su Klausytojais. Jis vienintelis nuolat atkreipdavo savo studenty akis j ta neiSsenkama raSomosios kalbos gyvybés Saltini — tévy, senoliy, paprasty Zmoniy kalba. ,,Lietuviy kalbos Zodyno“ kartotekos lapeliy atsargos
profesoriaus portfelyje niekada nesibaigdavo. Kiekvienas jo studentas buvo i8mo-

kytas, kaip ir kokius Zodzius reikia rinkti. Tas Zodziy rinkimas buvo ne tik talka
zodynui, bet ir gyvas, nenutrikstamas studenty ry3ys su gyvaja kalba, aktyvaus

santykio su ja ugdymas. Tik tie nepamégo profesoriaus, kurie jo nesiklausydavo,
kurie, norédami pasidaryti lietuviy kalbos ir literatiiros specialistais, ra8ytojais ar
redaktoriais, mokslininkais ar mokytojais, nenoréjo pagerinti savo patiu tos kalbos mokéjimo. Tie tik skleisdavo kalbas apie profesoriaus keistenybes, Saipydavosi i8 jo duodamy raSiniy temy ar net piktindavosi dél ju, kurie nesuprato to tauraus
zZmogaus ir atsidéjusio mokytojo didZiausio noro iSmokyti savo mokinius studentus taisyklingy taisyklingiausios, graziy graziausios, gyvu gyviausios kalbos, kuriems
laikraS¢iy ar raStiniy stilius rodési tartum visaip siektinas ir vienintelis kalbos idealas. Buvo ir tokiy studentu, kurie i§ J. Baléikonio nieko arba beveik nieko neigmoko ir atsimena tik drebéjima uz auditorijos, kurioje profesorius duodavo iskaitas ar egzaminuodavo,
dury ar studijy knygelés Giuzteléjima stalu — ateisi kita
karta. Taéiau negi i§ to reikétu spresti, koks J. Baléikonis buvo pedagogas? Negi
galima uZmirSti, kad jis buvo labai takti8kas, niekada niekam neprimesdavo savo

nuomonés! Netgi studentams. O juk visuomet pasitaiko ir tokiy
tariasi iSmanq

daugiau uz bet kurj profesoriy.

J. Baléikonis

studenty,

kurie

saké, kad nebitinai

studentai turi lygiai taip galvoti, kaip jo galvojama ir aigkinama. Taéiau biitinai

teikia mokéti

savo galvojimo teisinguma irodyti. Profesorius savo ai’kinamus

da-

lykus stengési paremti iSsamiais ir akivaizdziais jrodymais. Jis visada liks tiesumo,
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mokéjimo ginti savo nuomone, nesavanaudigkumo ir
kartu reiklumo, teisingo
‘griezZtumo bei principingumo pavyzdys.
Nuofirdziai J. Bal&ikonis dziaugdavosi savo mokiniu laiméjim
ais. NeuZmirstama, jaudinama kalba jis pasaké per Z. Zinkevigiaus filologi
jos moksly daktaro
disertacijos gynima. Apskritai, bidamas mokslo laipsniy teikimo
tarybos narys,

per disertaciju gynimus J. Baléikonis kalbédavo daznai. Ne vienas
disertantas tu

kalby turbit labai bijodavo, nes profesorius reikliai ir be
nuolaidy i§ visy reikalavo
gero gimtosios kalbos mokéjimo. Ir ypaé reiklus jis buvo
mokslo laipsniy siekiantiems kalbininkams. Kaip priesakas ir Siandien skamba Sie
profesoriaus Zodziai:
»Filologijos moksly kandidatas turi mokéti apie kiekvie
na ra8tq pasakyti tikslig

‘Savo nuomone — pasakyti, ar to raSto kalba gera, ko jai triksta. Kad
galéty tai pa-

sakyti, pats turi savo kalboj nedaryti klaidy, kalbéti gyvai“*
ir ,,Lituanistai pirmi
turéty ra8yti taisyklingai, gyvai ir sklandZiai“?,
J. Baléikonio kirybiniame palikime yra ir straipsniy gimtosi
os kalbos mokymo
‘Hausimais, taip pat vadoveéliy Tecenzijy. IS jy ai’kiai matyti,
kaip rimtai profesoTiaus Ziiiréta i kalbos mokymo klausimus ir i patius mokytoj
us bei ju rengima
(..Argi lietuviy kalbos mokytoju gali biti kiekvienas, kuris
skiria raides nuo akéiu?“ — ne be paSaipos Klausé J. Bal&ikonis 1927 m.
paskelbtame straipsnyje

»Lietuviu kalba miisy universitete“*), Jo paties pedagoginé veikla kartu
su tais

straipsniais yra rySkus praktinés lietuviy pedagogikos ir metodik
os puslapis, svarbus bei reikSmingas ir Siu dieny jvairioms mokykloms.
Norint tobulinti ir gerinti
gimtosios kalbos mokyma, reikia i§samiai i8tirti geriausi
y jos mokytojy patyrimg
iriji atsizvelgti. Siuo at%vilgiu nemazai ka ir dabartiné
metodika, rodos, dar ga-

léty pasiimti i8 J. Jablonskio bei J. Balgikonio pedagoginio
palikimo.
Daug vidurinés ir senesnés kartos lituanistu laiko didele garbe
gali vadintis J.

Baléikonio mokiniais. Tai geriausias mokytojo darbo ivertini
mas. Toki vertinima
paprastai pelno tie mokytojai, kurie daug ko i8moko. J. Baltiko
nis savo mokiniams atyéré tikruosius kalbos aruodus, itikinamai parodé,
kad ir gimtosios kalbos
reikia mokytis né kiek ne maziau atsidéjus negu kity kalby
ir kity dalyky.
J. Baléikoniui, kaip kalbininkui ir pedagogui, teko ypatinga
misija. Jis, biidamas pirmyjy profesionaliyjy lietuviy kalbininky amZinin
kas ir bendrazygis, buvo
tarsi tiltas, sujunges Simtmetio pradiios lietuviy kalboty
ros palikima su dabartiniu kalbos mokslu. Tas karty rySys, pagarba savo mokslo
srities palikimui ir atidus
jo mokslinis vertinimas, geriausiy tradicijy perimamumas,
rodos, bus buve tarp
svarbiausiy dalyky, laidavusiu sparty kokybinj lietuviy kalboty
ros augima dabar.
J. Baléikonis visa gyvenimg brangino J. Jablonskio ir K.
Bigos atminimg. Pagarba
ir meile didiesiems lietuviy kalbininkams jis nuolat diegé
savo mokiniams, pavyz-

dziu jy darbus rodé visiems ir pats buvo i&tikimiausias ir nuosekl
iausias jy darbo

teséjas. O dabar ir paties J. Baltikonio vardas ne Sventva
giskai ira8ytas j lietuviu
kalbos mokslo istorija greta Zymiausiy to mokslo darbini
nky, profesoriaus ben-

draZygiu

vardy.

® Baléikonis J. Rinktiniai raStai, t. 1, p. 302.
7 Ten pat, p. 362.
® Ten pat, p. 61.
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Bemaz keturis deSimtmedius J. Bal&ikonis tesé K. Biigos pradéta ,,Lietuviy kalbos Zodyno“ darba, didesn¢ puse to laiko buvo ir Zodyno vyriausiasis redaktorius,

darbo vadovas bei pagrindinis organizatorius. Zodynui buvo lemta pasidaryti didiiausiu J. Baléikonio darbu.
Sio Zodyno istorija turi viena ypatinga bruoza — visa laika jo rengéjai vertia-

mi skubéti, kuo greiéiau duoti, kaip sakoma, visuomenei baigta darba. Treciojo
deSimtme¢io pradzioje tarp K. Bigos ragintojy ir skubintojy buvo ir pats J. Baléikonis. Véliau, nuo 1930 m. galo stojusj prie Sio lituanistikos veikalo vairo, pati
J. Baléikonj akino ir net visaip verté skubéti kiti. Tagiau uzsimotas didZiulis darbas

— esminis Zodyno kartotekos papildymas (i8 tikryjy jos sudarymas, nes ankstesné,

K. Bios turétoji, buvo pranokta kelis kartus), Zodyno rengimo pamaty nustatymas (J. Baléikonio imtas rengti Zodynas buvo visai kitokio pobidzio negu K. Bigos vos pradétasis, tad iS teisybés néra ir jo tesinys; K. Biigos Zodynas yra tik didziojo .,Lietuviy kalbos Zodyno“ iStakos) ir pats Zodyno raSymas, redagavimas, korek-

tary kalny skaitymas — reikalavo daug daugiau jégu ir laiko negu i8 pradziu buvo

manes ir pats vyriausiasis redaktorius. Pirmajam Zodyno tomui prireiké viso deSimtmetio. Darbas lyg ir émé eiti sparéiau, ta¢iau J. Baléikoniui pavyko iSleisti tik du
pirmuosius tomus (It. — 1941 m., If t. — 1947 m.). Po to, parengus tretiaji ir pradéjus ketvirtaji toma, jau kity buvo uZsimota kiek pakeisti Zodyno santvarka,
ir tai vél kuriam laikui pristabdé Zodyno rengima (III tomas, naujai, jau be J. Baléi-

konio,

perredaguotas,

iSéjo

1956

m.).

Dabar i8leista 14 didziojo ,,Lietuviy kalbos Zodyno“ tomy. Zodynas jau seniai
yra didziausias, ispiidingiausias ir svarbiausias lietuviy kalbotyros veikalas, pelnes
platy pripazinima ne tik Lietuvoje, bet ir toli uzZ jos riby. Zodynininky garbés dalykas pasistengti, kad skaitytojai gauty i rankas paskutinj akademinio Zodyno to-

mq

Siame Simtmetyje.

Zodynas ir J. Baléikonis ir Siandien tebéra neiSskiriami, o daugelio mety jo tritsas duoda gerq derliy. [ lietuviy kalbotyros istorija J. Baléikonis iéjo kaip vienas
didZiausiy leksikografy, didzZiojo zodyno organizatorius, vadovas ir rengéjas. Tad
simboligka ir teiséta, kad kiekviena ieinantj i didiji Lietuviy kalbos ir literatiros
instituto Zodyny skyriaus kambarj pasitinka J. Baltikonio portretas.

J. Baléikonis buvo taip pat iStikimiausias J. Jablonskio bendraZygis, o po jo mirties nuosekliausias darbo teséjas. Galvoje turima ne vien kruopS¢iai J. Baléikonio
parengti ir penkiais tomais iSleisti beveik visi J. Jablonskio straipsniai®. Visy pirma
&ia neuzmirstamas paties J. Baléikonio literatirinés kalbos ir jos kultiros ugdo-

masis darbas. Visa savo kalbininko gyvenima jis buvo nuoseklus literatirinés lietuviy kalbos liaudiskumo sargas, pats buvo, be abejo, geriausias liaudies kalbos mokovas. Kaip ir J. Jablonskiui, J. Baléikoniui buvo svetimos puristinés nuotaikos,

kurias jis visada ir visur, tick terminologijos darbe, ‘tick
pedagoginiame

darbe, ryZtingai smerké.

kalbos

taisymuose

bei

Kaip ir J. Jablonskis, J. Baléikonis visa

laika turéjo grieZty savo darbo teiséjy. Tatiau jis niekuomet nenuleido véliavos,
visuomet iki galo ir garbingai kovojo.
® Jablonskio

3. 1835

RaStai / Redagavo J. Baltikonis. — K., 1932—1936,

t. 1-5.

65

Kalbos taisymai yra sudétingas, didelio isman
ymo reikalaujantis darbas. Dabar-tinés literatiirinés lietuviy kalbos istorijoje
daug kas yra vienaip ar kitaip émesis
Sio darbo. Kalba taisé ir didZiausia patyr
ima turintys kalbininkai, kuriuos drq-:
siai Siandien galima laikyti literatiirinés kalbos
norminimo Klasikais, ir pradedan-tys kalbos tyrinétojai, ir visai ne kalbininkai,
taisé iSmanantys ir visai nekompetentingi Zmonés. Ivairiy taisytojy esama ir
dabar. Kaip ir kiekviename darbe, gia
nesunku suklysti. Kita vertus, prigyja toli grazu
ne visi ir labai geri kalbos taisytojy
sitlymai. Tai pasakytina tiek apie J. Jablonskio,
tiek apie po jo mirties susibirusiy:
»Gimtosios kalbos“ kalbininky veiklq. Toks
ir J. Bal&ikonio dalies taisymy likimas.
Atskiri jo taisymai atrodé keisti tiek studentams
, tiek kai kuriems kalbininkams,
tiek Siaip aktyviau savo nuomone dél ivairiy
dalyky reiSkiantiems zmonéms. I8ties
keistokai turéjo atrodyti sitlymai susiformav
usios literatirinés kalbos leksikoje
imtis keisti, pavyzdziui, svogung cibuliu, gandr
q guzu, skétj parasonu ar koliikj kolchozu. Kurie ne kurie J. Baltikonio taisymai
buvo labai smarkiai kritikuojami2®_
Tiesa, ginto jkarStyje kritikai irgi ne dél
visy dalyky sugebéjo islikti objektyviis.
Dabar, praéjus daugiau kaip ketviréiui Simtm
etio nuo any dieny, tai zymiai lengviau ir pastebéti, ir pasverti. Laikas ir Siuo
atzvilgiu yra geriausias teiséjas.
Dabar tiek kalbininkai, tiek visi, kas domisi
kalbos dalykais, turi lengvai prieinamus J. Baléikonio darbus, skirtus kalbos
kultirai. Jie sudéti minétuose »Rinkti-niuose

raStuose“. Ir i8 ju akivaizd3iai matyti, kad absoli
uti ty taisymy dauguma

yta didZiai vertinga
kalbos normintojas.

ir reikalinga.

Po jais pasiraSyty

kiekvienas

kompetentingas

J. Baléikonio kalbos ugdomosios veiklos negal
ima riboti ir vien minétais straipsniais.

Ripindamasis, kad jaunuomené turéty kuo
daugiau gyva, taisyklinga kalba paraSyty knygu, jis parenge spaudai ir naujai
suredagavo M. Valantiaus »Rastus“ (Kaunas, 1931). Bet svarbiausia — visiem
s Lietuvos vaikams J. Baléikonis
yra izymus pasaku senelis. Tuo seneliu jis pasida
ré, tiesa sakant, jau savo jaunystéje ir juo iSliko visa gyvenima. Jau kelios lietuv
iy kartos Zavisi H. K. Anderseno, brolin Grimy, V. Haufo, 5. Pero pasakomis, lietuv
iSkai papasakotomis J. Bal&ikonio.

Be to, jis yra i8vertes araby pasakas ,,Tikstantis
ir viena naktis“, Z. Verno,, Aplink

Zeme per 80 dieny“,

Dz.

Svifto

»Guliverio

keliones“,

neminint

kuriy ne

kuriy

mazai Zinomy A. Cechoyo, G. de Mopasano, L..
Tolstojaus ir kt. autoriy dalykéliy

jaunystés

vertimy.

Grazios, taisyklingos kalbos J. Bal&ikonio vertim
ai yra puiki gimtosios kalbos
mokykla, kuriq Siandien i¥eina tikriausiai kiekvienas
vaikas. Kalbininkai, rinkdami:

visokiausiems sayo darbams medziaga iS gyvosi
os kalbos, lietuviy literatiiros klasiky, tautosakos ir kity Saltiniy, neuzZmirsta ir
J. Baléikonio vertimu. Sie vertimai tuti netgi viena labai svarby pranaSuma prie’
daugelj kity Saltiniy — galima neabejoti né vieno Zodzio, né vieno sakinio liaud
iSkumu, taisyklingumu. Jeigu profesotius, devynis kartus atmataves, deSimtaji
nukirpo, vadinasi, toks pasakymas yra:

arba i§ gyvosios kalbos, arba visai su ja sutink
a.

*° Plagiau Zr.: Kalbininky pasitarimas. — Tarybi
nis studentas, 1959, geguiés 7 d.
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Savo vertimais J. Bal&ikonis atliko didelj pozityvyji gimtosios kalbos kultiros
-ugdymo darba. I8 teisybés svarbiausia kalbos kultiiros mokykla ir yra ne kalbos
taisymai, kalbininky pabarimai ir pamokymai, kaip nereikia ir kaip reikia ra¥yti

bei sakyti, o nepriekai8tingos kalbos pavyzdyiai, i&tisi tekstai. Tai gerai suvoké
Zy-

mieji lietuviy kalbos mokytojai J. Jablonskis ir J. Baléikonis. Siuo atZvilgiu J. Balikonis pralenké ir patj J. Jablonski. Tad tik sudéjus j kriiva tiesiogini paties J. Bal€ikonio pedagogini darba (ypaé rengiant lietuviy kalbos ir literatiiros mokytojus),
jo vertimus, kalbos taisymus, leksikografijos darba (taip pat ir organizuojant bei
rengiant

,,Dabartinés

lietuviy

kalbos

Zzodyno“

pirmaji

leidima,

iéjusi

Vilniuje

1954 m.), vardyno norminima, J. Jablonskio ra’ty parengima ir iSleidima, galima suvokti, kiek daug ir naSiai literatirinés kalbos ugdymui ir jos kultirai profesoriaus
dirbta. Lietuviy kalbotyros istorijoje ir Siuo atzvilgiu jo vardas visada bus raSomas

kartu su Zymiausiy jos darbininky vardais.
Nemazai laiko J. Baléikonis yra paskyres lietuviskiems vietovardziams ir asmenvardziams, daug jy pats uzra8é, aktyviai normino. Tuo reikalu jis paskelbé ir straipsniy. Normindamas viety vardus, profesorius nuosekliai pats laikési ir atsidéjes

moké kitus laikytis autenti8kumo pamato. Pirmybé

visais

atvejais jo duota vietos

Zmoniy vartojamiems vardy variantams, aktyviai stota prie$ dirbtinius naujai kuriamus vietovardZius. Jis atkreipé démesj, kad Vilniuje itekanti i Neri upelé nuo seno lietuviSkai vadinta Vilnia, o ne Vilnélé, kad netoli Vilniaus esanzio miestelio
vardas yra ne MaiSidgala, bet MdiSiagala ir kt. J. Baléikonis diegé i literatiirine
vartoseng ir ne viena kita autenti’ka lietuviska vietos varda, nors ir Gia ne visais
atvejais jo teikiniai buvo be iSlygu priimami, o kurie ne kurie net kritikuoti. Laikydamas, kad ,,kiekvienas vietos vardas yra misy praeities paminklas, seniau gyvenusiy.
karty paliktas dokumentas“", ne karta jis yra kéles, kad pirmiausias vardyno srities uzdavinys yra surinkti visus vietovardzius, nuo stambiausiy lig smulkiausiy.
Lietuviy kalbos ir literatiiros instituto vardyno tyrinétojai su gausiais savo talkininkais Siuo metu ta darba jau varo prie galo.
J. Baléikonis buvo plaéiy interesy kalbininkas ir filologas. Jis doméjosi lietuviy
kalbos ir raStijos istorija, para8é straipsniy apie lietuviy kalbininkus, rusy mokslininky jna8q j lietuviy kalbos mokslg. [vairiomis progomis ra8é apie kity tauty mokslininkus,

susijusius su lituanistika, dziaugési kiekvienu nauju

darbu

apie lietuviy

kalba, ne viena jy palankiai pristaté visuomenei. NeuzmirStamas J. Baléikonio rapinimasis lietuviy kalbos paminklais. J. Otrembskio parengto senyju lietuviy kalbos

teksty
aiSkiai
torija.
Zinimo

rinkinélio ,,Teksty litewskie. I. Teksty dawne“ (VarSuva, 1957) recenzijoje
pasakyta: ,,Norint gerai paZinti savo Siy dieny kalba, reikia pazinti jos isDabar apskritai mes maZa pazistame savo senaja kalba. Tarp kity nepaprieZaséiy yra lengvai gaunamy teksty trikumas, o svarbiausia — komen-

tary nebuvimas“”.

Tai suvokdamas, jis jau prieS’ kara parengé

fotografuotini M.

Petkeviciaus katekizmo leidima, o minint pirmosios lietuviy kalbos gramatikos tri4 Baléikonis
43 Ten

ag

pat,

J. Rinktiniai raStai, t. 1, p. 73.

p. 278.
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ju Simty mety sukakti, aktyviai padéjo rengti ir tos gramatikos bei jos santrauko
leidima su vertimu j lietuviy kalba. Be to, apie atskirus kalbos paminklus
, ypaé..

ju naujus leidimus, J. Baltikonis yra paskelbes tam tikry straipsneliy.

Profesoriaus filologiniame palikime svarbi yra tautosakos vieta. Kaip ir
daugelis.
senosios kartos filology, J. Baléikonis ne tik brangino tautosaka, ja
naudojo savo
mokslo darbuose ir pedagoginéje veikloje, bet ir rinko. Pristatydamas
skaitytoJui profesoriaus surinktas ir parengtas spausdinti »Druskininky dainas“,
L. Sauka
rasé, kad tas rinkinys yra ,,reik’mingas Zingsnis, rySkinant lietuviy
liaudies dainy

geografines koordinates.

lapyje yra Zenklus tiek

Sis leidinys dainuojamosios

pateiktos

medziagos

tautosakos skelbimo

i8 siauro, netirto regiono

Zemé-

gausumu,

tiek ir jos autentiSkumu‘“°, kartu iSkeldamas ir publikacijos savituma bei vertin-

gumg dél lingvistinio teksty uzra8ymo pobidzio:
niy leidiniu Siuo metu nedaug tepasirodo. XIX

»Lingvistinio profilio tautosakia. blyksteléjes kalbininku — A.

Sleicherio, F. Fortunatovo, F. KurSaitio, A. Leskyno, K. Brugmano, J. JablonsKio ir kt. — susidoméjimas lietuviy tautosaka davé graziy vaisiy. Véliau
$i darbo
vaga liko apleista. Tad ir Siuo atZvilgiu prof. J. Baltikonio »Druskininky dainos“

yra reikSminga knyga, atgaivinanti mokslininky démesj dainy kalbai“*.
Vertinti J. Baléikonio darbus ir veikla reikia, kaip ir iprasta moksle,
visy pirma

pagal tai, kas jis buvo ir ka padaré savo meto atZvilgiu, ar jo darbai ir veikla padéjo

mokslo

paZangai ir kokia jy i8liekamoji verté bei svarba dabartiniam

mokslui

ir

kalbos praktikai. Dabar, beveik dviem deSimtmetiams prabégus po J. Baléikoni
o
mirties, akivaizdZiai matyti jo neeiliniai nuopelnai lietuviy kalbotyrai ir patiai
kalbai. Tiesa, ne viskas yra daroma lygiai taip, kaip sitilé J. Bal&ikonis ar buvo jo
pradéta ir sumanyta. Savo apzvalginiame veikale »Lietuviy kalbos tyrinéjimo istorija“,
turédamas galvoje abejotinus J. Baléikonio veiklos dalykus, A. Sabaliauskas
ragé:
»Ne su visais jo kalbiniais taisymais sutiko tiek ankstesnieji, tiek ir dabartinia
i lie-

tuviy kalbininkai. Akademinis ,,Lietuviy kalbos Zodynas“ redaguojamas
ne visi8kai pagal tuos principus, kaip ji buvo pradéjes Bal&ikonis. Jo vertimai,
biidami i&
tikryjy puikis liaudies kalbos pavyzdziai, gal ne visada tiksliai atspindi
originalo

stiliy. Taéiau Sie dalykai jokiu bidu negali sumenkinti didZiuliy Baléikonio nuopel-

ny lietuviy kalbai — jos mokslui

Dauguma

J. Baléikonio

ir praktikai‘®,

moksliniy minégiy tvirtai jaugo

i lietuviy

yra pasidariusios neatskiriama jos dalis. Pagrindinis jo pradétas

kalbotyra,

darbas — didysis.

»Lietuviy kalbos Zodynas“ — sékmingai tesiamas. Mokslinis, taip pat ir
kalbos
praktikai skirtas J. Baléikonio palikimas turi neabejojama isliekamaja verte,
padéjo ir padeda plétoti lietuviu kalbos tyrinéjimus, ugdyti bei tobulinti pagia literatiting kalba. Jo nuopelnai rengiant gimtosios kalbos mokytojus ir ugdant
bei keliant Siuolaiking lietuviy kalbotyra niekada nebus uzmirsti.
48
raSé J.
4
*®
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Sauka L. Prof. J. Baltikonio »Druskininky dainos“. — Kn.: Druskinin
ky dainos / UzBaltikonis, p. 7.
Ten pat, p. 8.
Sabaliauskas A. Lietuviy kalbos tyrinéjimo istorija. 1940-1980 m. —
V., 1982, p. 42.

Prasmingas ir reikSmingas buvo

prof. J. Baléikonio gyvenimas. Biidamas dide-

dis bitininkas mégéjas, visa gyvenima ir jis pats it ta darb8tioji bitelé be triukSmo,

nuolat ir atsidéjes tritisé gimtosios kalbos labui. Simboligka buvo ir jo paskutiné

kelioné — griZimas i tévi8kés Zeme, su kuria buvo augte suauges ir niekada nuo jos
neatitrikes. Baltais, kaip pasaky karalaités drabuziai, gimtojo kra&to keliais i se-

nojo Vilniaus gedulo maSinos su dideliu biriu profesoriaus

mokiniu ir bendra-

darbiy per visa Lietuva lydéjo savo mokytoja, Zymy kalbininka j jo gimtaji sodziy.

‘Ten, pas savo tévus, gimines, kaimynus, jis pageidavo sugriZti visam laikui. Ten,

-gimtinés kapuose, pu¢iant Zvarbiam Ziemos
lio kauburélis, brangus visai Lietuvai.

SHAYEHME

véjui, 1969 m. vasario 8 d. iSkilo smé-

HAYYHBIX TPYOB MW DEATEJIbHOCTH
10. BAJIbUHMKOHHCA
Pesiome

Aeicrautenbubit unex Akayemun Hayx JIutCCP, mpotbeccop FO. Banbunkonuc (1885— 1969)

Ha HPOT#KEHMM WecTH TeciTueTHk HeycTaHHO u3y4a ponHOit #3bIK. Ilocne cmMepru a3bIKOBea
HeMao

H31aHO ero Tpyzos (B 1972 r, u37aH cCOopHaK NMTORCKMX HapomHEX Tecen, coOpanHnrx

-M MOTOTOBICHHEIX

K Me¥aTu

mpodeccopom.

B

1978—1982

rr. spunen

aByXTOMHUK

u30paHHBx

HayTHBIX TPYHOB, MOABIAIOTCA HOBbIe U3aHHA MepeBeweHHbIX HM Ha SHTOBCKHM A3BIK CKa30K H

Ap.

Mpowsseqenuli

xyqOxecTBeHHOH

suTepatypbl).

B

Hayao

mu

MeyaTu omyOumKoBaH lenstit pay crate, B KOTOPbIX OCBSIeHa

oOiectBeHHo-monuTH4ecKoit

%U3HE HM NeATenbHOCTE
FO. Basb-

‘amkonuca. K 100-neTu1o co WHA poxyeHud a3bIKOBena B u3qaHHAx ,,Kalbos kultira“ (,,Kyntypa pew“, 1985, peur. 48) uw ,,Musy kalba“ (,,Hama peun“, 1985, Nol), omyOmmKosaHsI cTaTBH

0 HesiTetbHOcTm uw Tpyzax 1O, Bansunkonuca u BOCHOMHHaHMS ero O1M3KUX M YYeHUKOB, u37aHa
kaura B. Burxaycxaca

,,Juozas Baltikonis (,,FOo3ac Bampunxonnc“. — Kaysac, 1985. — 112 C3):

Bee 9To WaeT BO3MOXHOCTE T1yOxXe MOHATE HM OCMbICMHTb TBOPYeCKOe HacteqMe M JesTeNBHOCTS
sSBIKOBE TA.
B crarse ormeyaetcs Gompitad Menarormyeckas, HaywHad MH OpraHM3aTOpcKas yesTeMBHOCTS

tO. Banpunkonuca,

HaumHad c Havana XX crometus. A mocne Benuxoit Orevecrsennoit

BoitHEL

Ha ero Wicd Seria OpranM3alMa HAYYHBIX HCCHeLOBAaHMit ILO JMTOBCKOMY s3bIKy B BOCCTAHOBIIEH-

HOw pecttyOnmkancKxok Akanemun HayK (70 1952 r. on Osim AMpeKTopom Viucratyta mutoscKoro
asbika), 15 WeT OH AKTHBHO Y4acTBOBa B MOATOTOBKe yunTeneli pomHoro #3b1Ka B BubHIOCcCKOM

TOcyHapcTBeHHOM YHMBepcuTeTe, BEMMKH eFO 3aCIyIM B MOMTOTOBKe Hay4HBIX WH HaydHO-MenaTOrm¥eckMX Ka{pos. BosIIMHCTBO NHTOBCKHX COBETCKHX S3bIKOBeOB-IMTYaHHCTOB cTapmierou

cpeqHero MoKoNeHuit sBIaroTcA yueHukamu
B caoe

nayyHot

IO. BanbunKonuca,

yedtenbuoctu 1O, Banbunkosuc

mpogomKun

paOoty,

HayaTyro

M3BecTHEI-

MH JHTOBCKUMH sA3bIKOBenaMU MM, AGnoHcKUcoM (1860— 1930) u K. Byroit (1879— 1924). C 1930 r,
40. Bansumkonuc Opi rmaBHEIM peyjakTOpOM, OpraHH3aTOpOM, BAOXHOBUTeIeEM H pyKOBOZHTe-

HM KalldTabHOrO MHOTOTOMHOTO CHOBApA JMTOBCKOTO A3bIKa, a
IMM JIMTOBCKUM seKcuKorpatbom. Bnaronapa ero ycunusm Opa
BBIpadoTaHsI MPMHIMIEI CO3TaHHA HM M37aHEI WBa MepBEIX TOMa.
FO. Bamsuxonucom cnosapxyio paOorty yclemmHo mpowomKaioT
HO

14 ToMoB
Beio

csoro

akKagemMu4ecKoro

ciOBaps).

xu3Hb LO. Banbunkonuc

akTHBHO

HccieqOBal

BIOCIeCTBUM cTam KpyrtHelicosmaHa Oonbiiax KapTotexa,
B HacTosillee BPeMa HayaTyIO
MMTOBCKHe s3bIKOBemEI (H3a~

MMTOBCKMit

WMTepatypHErt

s3nIK,

SABIAACL COPaTHUKOM H IpoMoOuKaTeseM Tera KwaccHka HOPMasM3alun STOrO s3EIKa I. A6noncxkuca. O 3acnyrax FO. Banbunkonuca mepex MMTOBCKUM JIMTepaTyPHEIM A3BIKOM HM eTO KyBTypoit
CBUMeTeNBCTBYeT eFO MearorMyecKas, HayIHast, MepeBON4eckad M PeMaKTOpcKasd peaTeMbHOCTB.

On

CaM

noprorosun

K u3qaHMto

counHeHua

MI. AGnoncKuca

B MATH

TOMax

(Kaynac,

1932—1936),

IIMcall CTaTbH HM pel|eH3HM MO BOMpOcaM KY.BTYpPEI Pew M Bes COOTBETCTBYIONIMe

paqMo-
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Hepenaim, MepeBell Ha JIMTOBCKHH A3EIK HECKONIbKO KHUT CKa30K,
HeKOTOpbie TpousBezeHHA IK, Bep=
na, J>x. Ceudra u ap. macateneit, axTupHo YiacTBOBaJI pH
MOATOTOBKe Hepsoro H3naHUA HOpMATHBHOTO CHIOBaps COBPeEMeHHOTO MTOBCKOTO s3EIKa (,,Dabar
tinés lietuviy kalbos Zodynas“, —
Bunpuioc, 1954 r.) u ap. MHoro suamanus IO, Bampunkonnc
yyenan taxxe coOmpaHnio u HOpma-

JM3alMH

4JIMTOBCKOM

40. Banbumxonncy
K WepeH37aHH10

coOupan

OHOMAaCTHKH,

Oba

HEKOTOpble

domsKxnop, mo6un

npacymm
MaMATHHKH

MIMpoKue (unonoruyeckue
JIMTOBCKOIL

TMCbMeCHHOCTH

momessre HCcieqOBRaHHA Pew

uuTepecki.
1

KpecTbsH.

On

A3bIKO3HAHMA,

Emy cyxeHo

nonroTOBHN
C FOHBIX

JIeT

OxII0 craTh

Kak ObI MOCTOM, COeqMHMBUINM KnaccH4ecKoe HaciieqMe MHTOBCKOTO
A3bIKOSHAHHA KOHIYa XIX —

Havana XX cToneTHd c cOBpeMeHHEIM JIMTOBCKHM ASbIKO3HAHHEM,
CBoel nezarormueckoit, Hay4HOt H Hay4HO-opraHH3aTOpcKO FexTemBHOCTEIO EO, Bambunk
oune B 3HauNTeMBHOM cTenenn cio

coOcrBosal cTaHoBiieHMio HM pocTy NHTORCKOTO coReTCKOTO s3BIKO3
HAHHA,

