
 

 

 

 

  

Kviečiame į parodos  
Kalboje – tautos širdies plakimas: 

Juozas Pikčilingis (1926–1991)  
atidarymą 

 

„Žodis… Gimtasis žodis… Kaip daugel daugel tuo 

pasakyta! Juk jis yra tarsi ištikimasis mūsų kiekvieno 

lydovas, kuris lydi nuo lopšio lig karsto, galvą ir širdį 

užgriuvusioje kasdienės buities pilkumoje, rūškanoje, 

rudeniškoje ir „pavasario žydinčioje šventėje“, negan-

dos juodos bei sielvarto valandą ir iš džiaugsmo pa-

dangėse krykštaujant, nuopuolio sunkią minutę ir 

gaudžiant Velykų prisikėlimo varpams. Su kuo paly-

gintina? Iš kur įvaizdžių imti? …“ 

Iš J. Pikčilingio užrašų 
 

2016 m. vasario 19 d. 15 val.  
Vilniaus universiteto bibliotekos III aukšte,  

Direkcijos koridoriuje 
 
 

Po atidarymo –  

Prof. J. Pikčilingio minėjimas  

Vilniaus universiteto bibliotekos  

Baltojoje salėje 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skaitė  pranės imus Jono Jablonskio, Antano Tata-

rė s, Prano Vaič aič io, Vinčo Kudirkos, Prano Mas io-

to, Jono Basanavič iaus jubiliėjiniuosė minė jimuosė, 

litėratu ros ir kalbos s vėntė sė, daraktorių ir knyg-

nės ių pagėrbimuosė. 1988 m. jo iničiatyva buvo 

įkurta Gimtojo ž odž io bič iulių „Aidija“. Prasidė jus 

Liėtuvos Atgimimo Sąju dž iui nuolat ru pinosi liėtu-

vių kalbos atgimimu, puosėlė jimu, jos gyvavimu. 

 

„Mat mūsų stilistikos grandas buvo ne sausas 

mokslininkas teoretikas, o kalbos kultūros pla-

čiąja prasme ugdytojas ir puoselėtojas: jis rašė 

visiems, kam jo žodis galėjo būti paveikus ir 

naudingas. Novatoriškus savo mokytojo darbus 

aukštai įvertino jo mokiniai ir pasekėjai 

(užtenka žvilgtelėti į Juozo Abaravičiaus, Audro-

nės Bitinienės, Kazimiero Župerkos, Vaidos Kna-

bikaitės, Albinos Šiupinienės publikacijas; o štai 

Regina Koženiauskienė surinko ir vienoje kny-

goje „Stilistikos darbų rinktinė“ (2010) paskelbė 

visus savo mokytojo straipsnius ir jos įžanginia-

me straipsnyje parašė jautrią, išsamią jo gyve-

nimo ir darbų apžvalgą).“ 

Evalda Jakaitiėnė . Gyvėnau... Ir dar noriu. Vilnius, 

2012, p. 135 

Profėsorius Juozas Pikčilingis gimė  

1926 m. sausio 3 d. Š akių rajone, Jonis kių kai-

mė. Pradž ios mokyklą lankė  Naudž iuosė ir Sin-

tautuosė, 1939 m. įstojo į S akių „Ž iburio“ gim-

nažiją. Tėko pėrgyvėnti visus karo baisumus . 

Vokiėč iai jį kartu su broliu Žigmu paė mė  kasti 

apkasų. Pavyko pabė gti, bėt pakėliui į namus 

Juožas Pikč ilingis pakliuvo į rusų armijos ran-

kas, buvo mobiližuotas į Raudonąją armiją. Ka-

rui bėsibaigiant, 1945 m. kovo mė nėsį  Kara-

liauč iaus srityjė buvo sunkiai suž ėistas, o 1945 

m. vasaros pabaigojė palėistas namo. Baigė  

„Ž iburio“ gimnaziją, 1946 m. įstojo į Kauno uni-

vėrsitėtą studijuoti liėtuvių kalbos ir litėratu -

ros. 1949 m. studijas tęsė  Vilniujė ir 1951-

aisiais baigė . Kaip gabus studėntas buvo palik-

tas mokytis aspirantu rojė ir dė styti Vilniaus 

univėrsitėtė Liėtuvių kalbos katėdrojė; nuo 

1954 m. – etatinis de stytojas, docentas. 1956 

m. apgynė  disėrtačiją „Pėrkėltinė rėiks mė var-

tojami ž odž iai P. Cvirkos ku rybojė“. Jau nuo 

1955 metų prade jo skaityti pagrindinį savo 

kursą – praktinę liėtuvių kalbos stilistiką, pa-

rėngė  s io kurso programą.  

 

1959–1968 m. dirbo Lietuvių kalbos katedros 

vėdė ju, o 1973–1979 m. is rinktas Filologijos fakultėto 

dėkanu. 

Juožas Pikč ilingis yra lingvistinė s stilistikos, kaip 

savarankis kos liėtuvių kalbotyros s akos, pradininkas. 

S ia tėma ras ė  daug straipsnių, dalyvavo tėlėvižijos lai-

dosė, skaitė  paskaitas, vadovavo studėntų diplominių 

darbų ras ymui. Is lėido knygas: „Ž odž io ais kumas ir 

tikslumas“, „Ž odž ių vartojimas pėrkėltinė rėiks mė: tro-

pai“, „Lėksinė  ir gramatinė  sinonimika“, „Liėtuvių kal-

bos stilistinė  sintaksė : kalbos figu ros“, „Kas yra stilius“ , 

„Lietuvių kalbos stilistika“. Uz  pastarąjį stilistikos 

mokslo vėikalą Juožas Pikč ilingis 1977 m. gavo Liėtu-

vos valstybinę prėmiją; 1980 m. vasario 19 d. jį apgynė  

kaip daktaro disėrtačiją. Buvo viėnas is  akadėminė s 

„Lietuvių kalbos gramatikos“, „Dabartine s lietuvių kal-

bos gramatikos“, liėtuvių kalbos vadovė lių vyrėsnė ms 

klasė ms, „Mokyklinio liėtuvių–rusų kalbos fražėologi-

jos ž odyno” autorių. 1982 m. pasirodė  jo knygėlė  

„Ž odz io interviu“, 1988 m. – „Šinonimika. Kalbos figu -

ros“, 1989 m. – „Kalbos ėksprėsyvinimo bu dai ir priė-

monė s“, 1990 m. – „Sparnuotu ž odž iu apiė ž odį”.  

Juožas Pikč ilingis buvo viėnas is  kras tiėč ių Žana-

vykų bėndrijos ku rė jų, aktyviai dalyvavo jos vėiklojė,  


