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Lietuvos kalbininkai

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turistinėms grupėms ir jų 

gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo pamokėlė „Paragauk 

istorijos“;
• Parodomoji (degustacinė) „Šimtalapio“ gaminimo 

pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji kibininė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

„Karališka senoji kibininė“ – 
Sausių k. , 

LT-21401 Trakų r. 
(Vilnius–Kaunas automagistralė, 23 km), 

tel./faks.  +370 5 243 2444,
mob. tel. 

+370 65908454, +370 659 08452, 
el. p. info@kibinas.lt

„Senoji kibininė“ – 
Karaimų g. 65, LT-21104 
Trakai, tel./faks. +370 5 

285 5865, mob. tel. +370 659 
72132, +370 659 08452, 
el. p. senoji@kibinas.lt

Martyno Jankaus g. 5, Bitėnai, Lumpėnų sen.,
LT-99265 Pagėgių sav. 

Muziejaus darbo laikas:
antradienis–penktadienis 8.30–17.00 val., šeštadienis 8.30–16.00 val.

El. paštas m.jankausmuz@gmail.com
Tel. +370 441 42736. Mob. tel. +370 656 15021

Martyno Jankaus muziejus

Prieš 48-erius metus, 1970 m. rudenį, 
Lietuva neteko žymaus mokslininko – kal-
bininko, vieno žymiausių XX a. baltisto, 
habilituoto humanitarinių mokslų daktaro 
Jono Kazlausko. 

Lietuvos ypatingajame archyve (LYA) 
nerasta operatyvinių dokumentų, įrodan-
čių, kad KGB domėjosi šiuo mokslininku, 
tačiau iš jo žmonos bei draugų pasakojimų 
galima spręsti, kad dėl profesoriaus J. Kaz-
lausko mirties yra atsakingi kai kurie KGB 
pareigūnai. 

Jonas Kazlauskas, Jono, gimė 1930 m. 
rugpjūčio 1 d. Alytaus aps. Nemaniūnų vls. 
Matiešionių kaime. Jis mokėsi Dzingeliškių 
pradžios ir Nemaniūnų 7-metėje mokyklose. 
Po to 1942 m. tęsė mokslus Prienų „Žiburio“ 
gimnazijoje – buvo priimtas į 2-ą klasę. 
Klasės auklėtoja Genovaitė Andrašiūnienė 
prisiminė, kad Jonas buvo paskirtas visos 
mokyklos sienlaikraščio vyriausiuoju redak-
toriumi. Ji pasakojo: „Prieš Joną Kazlauską 
kažkodėl paskutiniais metais buvo labai 
nusistatęs partijos [komunistų – aut. pastaba] 
komitetas. Jam visai nedavė charakteristikos. 
Buvo nuėję kartu su Justinu [Marcinkevičiu-
mi – aut. pastaba], Justinui davė, o jam – ne, 
nors Justinas buvo kilęs nuo 24 ha, o Jonas – 
nuo 9 ha. Jonas labai susijaudinęs atėjo pas 
mane. Liepiau eiti į valsčių, kuris buvo 
Birštone, išsiimti pažymą [...], kol partijos 
komitetas jiems dar nepaskambino. [...] Ir vis 
tik kažkokia lemtis ėjo iš to paties šaltinio ir 
liko nežinoma...“

J. Kazlauskas gimnaziją 1949 m. baigė 
aukso medaliu ir įstojo į Vilniaus universi-
tetą, Istorijos-filologijos fakultetą, studijavo 
lietuvių kalbą ir literatūrą. Vilniaus univer-
siteto dėstytoju tapo 1958 m., 1962 m. – do-
centas, 1968–1970 m. – Filologijos fakulteto 
dekanas, 1969 m. – profesorius. Jono Kaz-
lausko pastangomis 1965 m. įsteigtas baltų 
kalbotyros žurnalas „Baltistica“, 1965–1970 
m. jis buvo šio žurnalo atsakingasis redak-
torius. Jo iniciatyva Vilniuje 1964 ir 1970 m. 
surengtos tarptautinės baltistų konferencijos 
(Baltistikos ąžuolas: Jono Kazlausko gyveni-
mas ir darbai, Kaunas: Arx Baltica, 2010). 
Jose dalyvavo mokslininkai iš Vokietijos, 
Ukrainos, Švedijos ir kt. Tarp kitų pranešė-
jų buvo ir kalbininkas iš JAV Pensilvanijos 
universiteto Viljamas Rygelis Šmolstygas 
(William Riegel Schmalstieg), kuris 1968 m. 
pavasarį pakvietė J. Kazlauską į Pensilva-
nijos universitetą skaityti baltų kalbotyros 
kurso. Mokslininkas atsakingai ruošėsi šiam 
darbui, intensyviai mokėsi anglų kalbos. Jis 
dėl kelionės į JAV pateikė prašymą, kuris už-
registruotas 1969 m. liepos 29 d. LSSR KGB 
spec. patikrinimo bylų, vestų asmenims, 
norintiems išvykti į užsienį, registracijos 
žurnale, bylos Nr. 1435, byla sunaikinta 
1988 m., priežastis nurodyta byloje Nr. 79, 
t. 1 (LYA, f. K-15, ap. 1, b. 1208).

J. Kazlausko žmona Aldona buvo įsiti-
kinusi, kad jos vyrui nebuvo leista važiuoti 
į JAV SSRS KGB nurodymu, nes 1970 m. 
birželio mėn. į Vilnių atvykęs Pensilvanijos 
universiteto profesorius V. R. Šmolstygas 
(W. R. Schmalstieg) parodė kopiją laiško, 
gauto iš Maskvos, kuriame buvo rašoma, kad 
J. Kazlauskas užsiėmęs ir atvažiuoti į JAV 
negalįs (Baltistikos ąžuolas: Jono Kazlausko 
gyvenimas ir darbai, Kaunas: Arx Baltica, 
2010, l. 123–127).

LSSR KGB užsienio piliečių, apsilankiu-
sių Vilniuje, kartotekoje užregistruotas: Wil-
liam Riegel Schmalstieg, g. 1929 m. spalio 3 
d. Pensilvanijoje, profesorius, lituanistas, pe-
dagogas, atvyko 1970 m. birželio 16 d. į Mas-
kvą ir Vilnių, jį pakvietė Vilniaus valstybinis 
universitetas į pabaltijiečių lingvistų konfe-
renciją (rus. sovieščanije), jis išvyko 1970 m. 
birželio 20 d. (LYA, f. K-1, ap. 61, k. 56).

Jis minimas tarp Lietuvos mokslų akade-
mijos (LMA) užsienio narių: 

Viljamas Rygelis Šmolstygas (William 
Riegel Schmalstieg) – kalbotyra, 2006, Pensil-
vanijos universitetas, JAV.

J. Kazlausko žmona Aldona prisiminė, 
kad jai vyras pasakojo, jog 1970 m. spalio 1 
d. LSSR KGB pareigūnas Jevtejev, kuris jos 
vyrui prisistatydavo kaip Vasinas, iškvietė jį 
į Politinio švietimo namus. Pasibaigus susiti-
kimui buvo liepta niekam apie tai nepasakoti, 
bet visą pokalbį aprašyti, tačiau profesorius 
atsisakė tai daryti. Praėjus savaitei, t. y. 1970 

m. spalio 8 d., J. Kazlauskas, prieš išeidamas 
į darbą, ketino skambinti Jevtejevui (Vasinui), 
bet apsigalvojo, nutarė paskambinti po pietų. 
Tą pačią dieną apie 11 val. Juozas Vaitkevičius 
prie konservatorijos matė profesorių, einantį 
su nepažįstamu vyriškiu, apie 12 val. 30 
min. J. Kazlauską kažkas matė einantį namų 
link, tačiau jis nebesugrįžo. Praėjus trims 
savaitėms po vyro dingimo A. Kazlauskienė 
nuėjo į Vilniaus KGB rūmus, norėjo susitikti 
su LSSR KGB pirmininku Petkevičiumi, bet 
ją priėmė LSSR KGB pareigūnas Česnavičius 
ir nuramino, kad jos vyro ieškoma. 1970 m. 
lapkričio 17 d. J. Kazlausko kūnas buvo rastas 
Neries upėje. 

Suradus profesoriaus kūną, žmonai buvo 
atiduoti jo rūbai. A. Kazlauskienė vyro švar-
ko kišenėje rado pasą, pinigus, bet nerado 
partijos (komunistų – aut. pastaba) bilieto ir 
užrašų knygutės, kur buvo užrašytas Vasino 
telefono numeris (Baltistikos ąžuolas: Jono 
Kazlausko gyvenimas ir darbai, Kaunas: Arx 
Baltica, 2010, l. 123–127).

Kazlauskienė pasakojo, kad jau 1962 m. 
jos vyrui buvo trukdoma dirbti mokslinį 
bei pedagoginį darbą – į komunistų partijos 
komitetą buvo atsiųstas anoniminis ranka 
rašytas skundas, jog J. Kazlauskas per 
paskaitas šmeižiąs tarybinį mokslą. Kolegė 
parodė J. Kazlauskui tą raštą ir mokslininkas 
atpažino dėstytojo Vlado Grinaveckio brai-
žą. Siekdamas įgyvendinti savo kūrybinius 
sumanymus, norėdamas dirbti su studentais 
J. Kazlauskas įstojo į komunistų partiją. 
To poelgio priežastis įtikinamai nusako  
D. Mitaitė, nors ji rašė apie 30-jų metų poe-
tus: „[...] šitas žingsnis turbūt buvo nulemtas 
dvejopų priežasčių: vyresnių kolegų ragini-
mų paremto įsivaizdavimo, kad komunistų 
partija turėtų būti lituanizuota, ir suvokimo, 
kad bet kokias rimtesnes pareigas užimsi, 
o kartu ir didesnę įtaką kultūrai darysi tik 
būdamas partijos nariu“ (D. Mitaitė, „30-jų 
metų poetų kartos konformizmas ir iliuzi-
jos“, in: Colloguia, 2016, Nr. 37).

Vladas Grinaveckis prisipažino, kad jis 
tikrai studentų vardu parašė, jog dėstytojas  
J. Kazlauskas remiasi ne LSSR bei SSRS kal-
bos mokslų, o užsienio kalbininkų darbais, 
ir šį skundą nusiuntė į partijos komitetą 
1-ajam sekretoriui. Po to pedagoginiame 
institute KGB pareigūnui paliepus V. Grina-
veckis parašė savo neigiamą nuomonę apie 
J. Kazlauską (V. Grinaveckis, „Kodėl turė-
jau komunisto bilietą“, in: Europos lietuvis,  
1993 m. sausio 28 d.).

Žurnalistas Vitalijus Zaikauskas straips-
nyje „Prof. J. Kazlausko mirties mįslė“ rašė, 
kad į laikraščio „Atgimimas“ redakcijos pa-
klausimą Respublikinės prokuratūros Tardy-
mo valdybos prokuroras 1990 m. kovo 12 d. 
raštu Nr.16 atsakė, jog baudžiamoji byla dėl 
profesoriaus J. Kazlausko mirties fakto nu-
traukta ir 1987 birželio 30 d. byla sunaikinta, 
nors po profesoriaus mirties nebuvo praėję 
dvidešimt metų (Atgimimas, 1990, Nr. 28). 

Straipsnio autorė telefonu kalbėjo su 
prof. J. Kazlausko broliu Vytautu Kazlausku, 
kuris minėjo, kad apie 1971–1972 m. skaitė 
minėtą bylą, kurioje buvo daug neaiškumų, 
pvz., nepaminėta nei pavardė, nei gyve-

namoji vieta buldozerininko, kuris Neries 
upėje surado J. Kazlausko kūną. Vytautas 
Kazlauskas bei Aldona Kazlauskienė pasa-
kojo, kad Jonui Kazlauskui po mirties me-
dicininę ekspertizę atliko Teismo medicinos 
ekspertai. V. Kazlausko ir A. Kazlauskienės 
teigimu, vienas iš jų atsisakė pasirašyti med. 
ekspertizės aktą, kuriame buvo rašoma, kad 
J. Kazlauskas nuskendo. 

D. Mitaitė rašė: „Baltakis, Maldonis ir 
Marcinkevičius draugavo nuo pat studijų 
Vilniaus universitete, visi jie iš 1954 m. 
lituanistų laidos [...] labai skaudžiai kurso 
draugus sukrėtė kurso draugo garsaus 
kalbininko Jono Kazlausko mirtis KGB 
rūmuose (ar Kazlauskas buvo nužudytas, 
ar KGB tardymo metu mirė ir buvo įmestas 
į Nerį, taip ir neišaiškinta)“ („30-jų metų 
poetų kartos konformizmas ir iliuzijos“, in: 
Colloguia, 2016, Nr. 37).

Apie tai prisiminimais dalijosi ir  
J. Kazlausko bendraklasis, bendrakursis 
rašytojas Justinas Marcinkevičius. Jis teigė, 
kad su Jonu draugavo nuo 1942 m. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę J. Marcinkevičius 
ir poetas, J. Kazlausko bendrakursis A. Bal-
takis paklausė buvusio Lietuvos Valstybės 
saugumo departamento (VSD) generalinio 
direktoriaus Jurgio Jurgelio apie J. Kazlausko 
mirties aplinkybes. J. Jurgelis pasakojo, kad 
yra žmogus, dalyvavęs 1970 m. LSSR KGB 
vykusioje J. Kazlausko apklausoje, kurios 
metu profesorius pasijuto blogai, iškvies-
ta med. sesuo suleidusi vaistus, tačiau J. 
Kazlauskas mirė (Baltistikos ąžuolas: Jono 
Kazlausko gyvenimas ir darbai, Kaunas: Arx 
Baltica, 2010, l. 62–69).

Algimanto Baltakio išspausdintuose pri-
siminimuose teigiama, kad jo ir Justino Mar-
cinkevičiaus prašymu Lietuvos Valstybės 
saugumo departamento (VSD) direktorius 
J. Jurgelis 1997 m. gegužės 19 d. papasakojo, 
jog prof. Joną Kazlauską, tardomą saugume 
(KGB), ištiko infarktas, tada jo kūną įmetė į 
Neries upę ir inscenizavo, kad profesorius 
nusiskandino (Algimantas Baltakis, Gimiau 
pačiu laiku: iš dienoraščių 1960–1997, Vilnius: 
UAB „Tyto alba“, 2008, l. 368). 

Straipsnio autorė 2012 m. sausio 18 d. te-
lefonu kalbėjosi su A. Baltakiu, kuris patvir-
tino savo ir J. Marcinkevičiaus pasakojimus. 
A. Baltakis teigė, kad jis, J. Marcinkevičius 
ir J. Jurgelis kartu priėjo išvados, kad LSSR 
KGB pareigūnai, vengdami Lietuvos bei 
užsienio visuomenės pasipiktinimo dėl  
J. Kazlausko mirties tardymo metu ir slėpda-
mi savo vaidmenį, jo kūną įmetė į Nerį. 

Akademikas Zigmas Zinkevičius rašė: 
„Jono Kazlausko mirtis visus labai sukrėtė. 
[...]. Samprotauta įvairiai. [...] Keistas man 
atrodė ir netikėtas prieš dingimą Jono pasi-
traukimas iš dekano pareigų. Šiaip ar taip, 
sunku patikėti, kad J. Kazlausko mirtis būtų 

visai nesusijusi su KGB veikla. Pagaliau ar-
chyve buvo pasirūpinta sunaikinti jo bylą...“ 
(Z. Zinkevičius, Prie lituanistikos židinio, 
Vilnius: 2001, l. 236–237).

Pogrindiniame leidinyje „Aušra“ rašo-
ma: „[...] Turi būti nubausti tie, kurie 1970 m. 
rudenį nužudė Vilniaus universiteto profe-
sorių, kalbininką J. Kazlauską už tai, kad jis 
savo žodžiuose buvo tiesus žmogus ir ne-
veidmainiavo. Skaudu, tačiau ir juokinga, 
kad šito tauraus žmogaus saugumo agentai 
vertė ieškoti net universiteto pastogėse, 
tuo mėgindami įpiršti visuomenei, ypač 
studentijai, mintį, kad profesorius galėjęs 
pasikarti. O juk yra liudininkų, kurie matė, 
kaip profesorius kelyje buvo pagrobtas ir 
nuvežtas saugumo mašinoje. Po mėnesio 
prof. J. Kazlausko lavonas buvo rastas 
upėje, čia pat – mieste. Žudikai, matyt, 
pamiršo, kad tie, kurie drąsiai kovoja 
už savo įsitikinimus, patys sau gyvybės 
neatima. [...] Išsidavė žudikai patys, kai, 
išnešant karstą, universiteto rūmus apsupo 
gausus būrys [...] pareigūnų, apsivilkusių 
milicininkų uniformomis. [...] Išsidavė jie 
tada ir pačių laidotuvių filmavimu, tegul 
ir universiteto darbuotojų rankomis. Lei-
džiant karstą su velionio palaikais į duobę, 
filmuotojas stengėsi kiek galima daugiau 
kino juostoje įamžinti laidotuvių dalyvių 
veido išraiškas. Tarp prie kapo duobės 
kalbėjusių buvo pagarbus profesorius iš 
Maskvos Stepanovas. Jis priminė laido-
tuvių dalyviams, kad velionis per trumpą 
savo gyvenimą padarė daugiau, nei kad 
kitas galėtų padaryti per visą savo gyve-
nimą. Už šitokią kalbą prof. Stepanovas 
po mėnesio buvo atleistas iš tuo metu 
užimamų pareigų“ (LYA, f. K-1, ap. 46, b. 
1683, l. 27).

Tikėkimės, kad profesoriaus žūties pa-
slaptis tikrai bus atskleista, jeigu kolegos, 
draugai ir artimieji atkakliai reikalaus atnau-
jinti Jono Kazlausko mirties tyrimą.
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Jonas Kazlauskas Vilniuje 1953 m. Nuotr. iš 
Prienų krašto muziejaus fondų


