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Įžymaus kalbininko Jono Palionio  
įžymus jubiliejus

Visai netrukus, birželio 20  d., profesorius Jonas Palionis švęs 95-ąjį gimtadienį. Tik-
riausiai ši retam Lietuvos mokslininkui tenkanti sukaktis bus paminėta mūsų spaudoje. 
Su tokio lietuvių kalbotyrai ypač nusipelniusio žmogaus gyvenimu ir darbais būtina 

supažindinti jaunąsias tautos kartas, 
kurios neturi ir neturės progų su juo 
tiesiogiai bendrauti, kad jos išlaikytų 
atmintyje patrauklų lietuvių kalbos 
mokslo puoselėtojo pavyzdį.

Šiame kiek ribotos apimties straips-
nyje negalėsiu plačiau nušviesti ger-
biamojo Profesoriaus kelio į mokslo 
aukštumas. Gal to nė nėra būtina da-
ryti, nes jį yra gana išsamiai atskleidęs 
pats Jubiliatas savo knygoje „Atsimi-
nimų nuotrupos“ (2012). Kam reikės 
to pažinimo platumos ir gilumos, tas 
nesunkiai pasinaudos šia knyga. Mano 
tikslas kur kas kuklesnis: tenkinuosi 
pačiais svarbiaisiais jo gyvenimo fak-
tais ir mokslinės bei pedagoginės veik-
los ãpžvalga.

Skaitant Jono Palionio atsiminimų knygą, mintyse nejučiomis brendo palyginimas 
su kitų Profesoriaus amžininkų, ėmusių dirbti Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos 
katedroje po 1950 m., biografijomis. Susidarė požiūris, kad mūsų Jubiliatui iki studijų 
ir darbo universitete teko įveikti kur kas didesnių ir daugiau sunkumų negu jo kole-
goms. Šie lyg ir be kokių trukdžių ir pertrūkių nuosekliai iš pradžios mokyklos stojo į 
gimnaziją, o po jos į universitetą. Ne taip sklandžiai teko eiti mokslus Jonui Palioniui. 
Gimęs nuošaliame, bet vaizdingame MOšiškių kaime netoli legendinės Puniõs, kur ki-
tame Nemuno krante ošia garsusis Puniõs šilas, pirmiausia išėjo motinos mokyklą: jau 
trejų metų pažinęs raides. 1931 m. pavasarį pradėjo lankyti už 3 km Nemajenų pra-
džios mokyklą, po ketverių metų ją baigė. Tačiau svajonė iš karto stoti į gimnaziją ne-
išsipildė. Mat tėvai, taupydami pinigus (jų to laiko valstiečiai kruvinai stokojo), nutarė 
sūnų mokyti privačiai, pavedę jį už 7–8 km neoficialiam mokytojui, turėjusiam grupę 
mokinių, ketinančių stoti į kurią gimnazijos klasę. Dabar jį vadintume korepetitoriu-
mi. Per pirmuosius metus šis Jonuką parengė taip, kad egzaminus PrPenų „Žiburio“ 
gimnazijoje eksternu išlaikė iškart į III klasę. Per antruosius metus taip pat eksternu 

Iš Jono Palionio asmeninio albumo



2019 gegužė GIMTOJI KALBA 15

išlaikė egzaminus iš dviejų klasių programos, todėl rudenį jau galėjo PrPenuose pradėti 
mokytis V klasėje.

Tai buvo 1937 metai. Ramus mokslas gimnazijoje truko neilgai. 1938 m. kovo mėne-
sį kilo Lenkijos įsiveržimo grėsmė, jaudinanti visą kraštą. 1939 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo 
Antrasis pasaulinis karas. Po poros savaičių žlugo karingoji Lenkija: ją pasidalijo hitle-
rinė Vokietija ir stalininė Tarybų Sąjunga. Lietuva už šios perleistą Vilnių ir dalį Vilni-
jos turėjo įsileisti Trojos arklį – Raudonosios armijos kontingentą. Jo daliniai įsikūrė 
Alytujè ir PrPenuose. Netrūko įžvalgių žmonių, kurie visa tai suvokė kaip realų pavojų 
Lietuvos nepriklausomybei. Jų įžvalgumas veikiai pasitvirtino: 1940 m. birželio 15 d. 
įvyko okupacija, maskuojama Smetonos valdžios nuvertimu ir liaudies vyriausybės su-
darymu. Tolesnis procèsas visiems aiškus. Kai tų metų rugsėjyje prieniškiai gimnazistai 
atėjo į gimnaziją, savosios gimnazijos nerado: ji jau buvo valstybinė vidurinė mokykla – 
desiatiletka. Buvę gimnazijos VIII klasės mokiniai pagal pertvarkytas programas galėjo 
savo klasę baigti. Tokioje baigiamojoje klasėje mokėsi ir Jonas Palionis. Kraštą buvo 
apėmusi visuotinė baimė. Ji apogėjų pasiekė birželio viduryje, kai abiturientai laikė bai-
giamuosius egzaminus. Tada prasidėjo „liaudies priešų“ trėmimai. Tremiamųjų sąrašai, 
sudaryti vietos partinės vadovybės ir saugumo skyrių, buvo slapti, ir niekas nežinojo, 
ar pats nėra įtrauktas į juos. Birželio 21 d. išlaikęs paskutinį egzaminą, Jonas Palionis 
skuba į gimtąsias MOšiškes. Čia gimnaziją baigusiam jaunuoliui prasidėjo nepaprastai 
permainingas ir didžiai įtemptas laikotarpis.

Per Lietuvą kelis kartus persirito frontai, keitėsi okupantai. Ir jaunuoliui teko tar-
pais slapstytis, pusantrų metų mokytis Vilniaus dvimečiame pedagoginiame institute, 
dirbti keliose mokyklose. 1944 m. pabaigoje jau „išvaduotoje“ Lietuvoje jis paskiriamas 
Butrimonic progimnazijos direktoriumi. Tačiau, pradėjus priekabiauti Butrimonic sau-
gumiečiams (viršininkas buvo galiausiai net įrėmęs direktoriui į kaktą pistoletą), Jonas 
Palionis ryžosi dingti „be pėdsako“. Slapstėsi Vilniuje, kur saugumo akys nepajėgė visko 
sužiūrėti. Įsidarbino Vilniaus politechnikume ir dar kažkurioj kitoj mokykloj. Pagaliau 
stojo į Vilniaus universiteto III kursą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. Mat įskaitė 
ano pedagoginio instituto du kursus. Tada prasidėjo palyginti ramus ir nuoseklus kelias 
į mokslą ir pedagoginį darbą.

1948 m. pavasarį Jonas Palionis apgina diplominį darbą apie „Varpo“ kalbą ir išlaiko 
baigiamuosius egzaminus. Gavusiam universiteto diplomą jaunam specialistui iš karto 
pasiūloma tęsti studijas trejų metų aspirantūroje. Ją baigus atsivers kelias dirbti tame 
pačiame universitete ir kopti į mokslo aukštumas.

1951 m. aspirantūra baigta, po metų pateikiama ir disertacija. Norėta iš pradžių tęsti 
diplominio darbo temą, bet valdančioji partija nepalankiai vertino „Varpą“ ir varpinin-
kus, tai disertacijos pavadinimas buvo kitas – „Lietuvių literatūrinės kalbos normaliza-
cija XIX a. pabaigoje“. Ji buvo sėkmingai apginta 1953 m. Taip į po karo gerokai praretė-
jusias lietuvių kalbininkų gretas atėjo naujas pajėgus mokslininkas.
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Disertacijos vadovas buvo Jono Jablonskio kalbos norminimo idėjų tęsėjas prof. Juo-
zas Balčikonis. O ir pačioje disertacijoje dominavo Jono Jablonskio veiklos nagrinėji-
mas. Tad visa tai skatino jaunąjį specialistą atsidėti lietuvių bendrinės kalbos kūrėjo 
palikimo tyrimui ir populiarinimui. Tuo metu, kai bolševikinis režimas intensyviai bru-
ko rusų kalbą, plėsdamas jos vartojimą Lietuvoje ir keldamas visais būdais jos vertę, 
lietuvių kalbai atsparos galėjo teikti kaip tik Jono Jablonskio raštai ir juose slypinčios 
mintys. Ir štai jau 1955 m. pasirodo Jono Palionio knygutė „Įžymus lietuvių kalbininkas 
Jonas Jablonskis“. Ji, žinoma, negalėjo atstoti paties kalbininko darbų, bet buvo tarsi pra-
našė, kad jų reikia laukti. Ir iš tikrųjų, po poros metų išeina Jono Palionio sudarytų Jono 
Jablonskio „Rinktinių raštų“ I tomas. Knyga stambi: turi 687  puslapius. Tome sudėti 
keturi žymiausi kalbininko vadovėliai: „Lietuviškos kalbos gramatika“ (1901), „Lietuvjų 
kalbos sintaksė“ (1911), „Lietuvių kalbos gramatika“ (1922) ir „Linksniai ir prielinksniai“ 
(1928). Leidinio vertę gerokai padidino sudarytojo labai išsamus įžanginis straipsnis 
„J. Jablonskis ir jo lietuvių kalbos vadovėliai“ (p. 7–56).

Po poros metų išeina Jono Jablonskio „Rinktinių raštų“ II tomas (1959). Jame sudėta 
dalis kalbos dalykams skirtų straipsnių. Deja, čia nerasi nė vieno „Varpe“ 1890–1894 m. 
spausdinto Jono Jablonskio rašinio, nors juose pasakyta esminių nuostatų, kuriomis 
kalbos normintojai vadovaujasi iki šiol. Ko gero, jie praleisti ne be pašalinio poveikio. 
Abu tomai išleisti dideliu tiražu po 10 000 egz. kiekvienas.

Jonas Palionis ir paskui neišleidžia iš akių šios temos. Iš „Atsiminimų nuotrupo-
se“ esančios „Darbų bibliografinės rodyklės“ (p. 192–261) suskaičiavau, kad iki 2011 m. 
jablonskianą jis papildė 17 pozicijų. Ne visos jos žymi mokslinius darbus. Pavyzdžiui, 
moksliniu nepavadinsi „Lietuvos pionieriuje“ išspausdinto rašinėlio „Mūsų literatūri-
nės kalbos tėvas“ (1977 m. lapkričio 3 d.), bet jis rodo, kad žymus mokslininkas iš mokslo 
aukštybių nusileidžia iki vaikų, norėdamas ir juos supažindinti su mūsų kalbai ypač 
nusipelniusiu žmogumi.

Įsigilinimas į Jono Jablonskio darbus neišvengiamai skatino mūsų Jubiliatą akty-
viai dalyvauti lietuvių kalbos kultūros veikloje. Čia jo indėlis toks didelis, jog tiesiog 
neįmanoma trumpame straipsnyje išsamiau apibūdinti. Įdomu, kad kalbos kultūros ir 
norminimo klausimais rašyta ne kiekvienais metais tolygiai. Antai 1958 m. paskelbta 
11 rašinėlių, 1990 m. būta ypač produktyvių: 21 rašinys. Bet esama metų, kai nepasirodė 
nė vienas žodelis šiais klausimais.

Iš pradžių Jonas Palionis savo rašiniuose yra atnaujinęs kuriuos ne kuriuos Jono Jab-
lonskio ir Juozo Balčikonio taisymus, o paskui ėmė vertinti jau naujus dalykus. Tarp šių 
rašinių esama ir kelių didesnių straipsnių, kur kalbos kultūra aptariama kiek platesniu 
teoriniu aspektu. Toks yra, pavyzdžiui, straipsnis „Mūsų kalbos kultūra tautai atgims-
tant“ (Gimtoji kalba, 1990, nr. 4, p. 1–3). Neguldydamas galvos dėl tikslumo, sakyčiau, kad 
minėtoje bibliografijoje kalbos kultūrai priskirtini 77 rašiniai. Profesorius nesiliovė jų 
spausdinti ir po 2011 m., tik jų negaliu pridėti, nes neturiu jų registro.
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Lietuvių kalbos kultūros plėtrai Jonas Palionis taip pat nusipelnė kaip ilgametis Lie-
tuvių kalbos komisijos narys, ypač 1984–1987 m. būdamas jos pirmininku. Tada ko-
misija priėmė svarbių nutarimų. Buvo atsisakyta prie asmenų pavardžių, pažyminčių 
kokią instituciją, vartoti žodį „vardo“: Jono Jablonskio [vardo] vidurinė mokykla; įteisinta 
autentiška lietuvių raštijos vieno pradininko pavardė Sirvydas. Buvo nustatyti aiškūs 
principai, kaip rusų kalba rašyti lietuviškus gyvenviečių gatvių, aikščių ir kitų objèktų 
pavadinimus, kuriuos jų versti ir kuriuos transkribuoti. Labai ilgai svarstyta, kaip lietu-
viškuose tekstuose vartoti kitų tautų asmenvardžius ir vietovardžius (žr. Kalbos kultūra, 
nr. 49 ir 53). Nutarimai saugojo lietuvių kalbos gramatinę sistemą ir tęsė senas tradicijas, 
prasidėjusias dar XVIII a. pradžioje Mažosios Lietuvos raštuose. Deja, vėlesnioji kalbos 
komisija iš esmės šį nutarimą anuliavo ir sukėlė vartosenos chaosą.

Vis dėlto ne jablonskiana ir kalbos kultūra buvo plačiausi ir vaisingiausi Jono Palio-
nio mokslinės veiklos barai. Lietuva, atsidūrusi Tarybų Sąjungos sudėtyje, turėjo visose 
srityse vadovautis tiesioginiais Maskvos nurodymais ar bent šios valstybės įstaigų pa-
vyzdžiu, tad ir mūsų áukštosios mokyklos savo mokomąsias programas buvo priverstos 
sudaryti analogiškas vartojamoms Rusijoje. Čia nuo seno žymią vietą turėjo rusų lite-
ratūrinės kalbos istorijos kursas. Bene iki 1944 m. atitinkamas lietuvių literatūrinės (ar 
raštų) kalbos kursas nebuvo skaitomas nei Kaune, nei Vilniuje. Po šios datos kažkuriais 
metais šiokį tokį kurselį ėmė skaityti Jonas Kruopas. 1951 m. šis kursas buvo pavestas 
aspirantūrą baigusiam Jonui Palioniui.

Pradedančiam dėstytojui literatūrinės kalbos istorijos rengimas kartu buvo ir me-
džiagos kaupimas būsimiesiems mokslo darbams, kuriuose imtos nagrinėti įvairios lie-
tuvių raštų kalbos problemos nuo pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo 
katekizmo – iki bendrinės kalbos susiformavimo XIX a. pabaigoje. Taip atsirado gau-
sybė straipsnių apie žymiausius šio ilgo laikotarpio kalbininkus, rašiusius apie lietuvių 
kalbą. Galiausiai išėjo knygomis kelios studijos. Straipsniai rašyti taip pat rusų, vokiečių 
ir anglų kalbomis. Jų spausdinta ir ne Lietuvos leidiniuose.

Dėl nedidelės rašinio apimties negalint visko aprėpti, tenka bent suminėti Jubilia-
to šios krypties knygas. Iš jų pirmiausia pažvelkime į mokomojo pobūdžio leidinius, 
kuriuos parengti ypač skatino plėtojamas neakivaizdinis mokymas. Jie, žinoma, bu-
vo pravartūs ir stacionaro studentams. Taip pirmiausia atsirado 36  puslapių knygutė 
„Lietuvių literatūrinės kalbos istorijos įvadas“ (1964). Išplėsta iki 64 puslapių, ji antru 
leidimu pakartota 1976 m. Galėtume sakyti, kad jos tęsinys kiek pàkeistu pavadinimu 
yra ši mokymo priemonė: „Lietuvių rašomosios (literatūrinės) kalbos istorijos įvadas: 
metodiniai nurodymai“ (1989).

„Įvadai“ negalėjo atstoti vadovėlio, tad ilgainiui subrendo mintis parengti šiai dis-
ciplinai ir jį. Galiausiai dienos šviesą išvydo ilgokai brandintas vadovėlis lietuvių kal-
bos ir literatūros specialistams „Lietuvių literatūrinės kalbos istorija“ (1979). Antrasis 
jo leidimas gavo kiek kitokį pavadinimą: „Lietuvių rašomosios kalbos istorija“ (1995). 
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Antraštės pakeitimas buvo autoriaus reakcija į vykusią diskusiją, kókius vartoti termi-
nus – bendrinė ar literatūrinė kalba.

Be mokslo neparašysi vadovėlio, bet retas vadovėlis laikomas „grynojo“, t. y. tiria-
mojo ar apibendrinamojo, mokslo darbu. Tikro mokslo tiriamąjį apibendrinamąjį vei-
kalą Jonas Palionis pateikė mūsų visuomenei 1967 m., kai „Minties“ leidykla išleido jo 
monografiją „Lietuvių literatūrinė kalba XVI–XVII a.“ Šio veikalo vertę rodo tai, kad 
už jo pagrindu parengtą disertaciją Jonui Palioniui tais pačiais metais buvo suteiktas 
tuometinis filologijos mokslų daktaro (dabar – habilituotas mokslų daktaras) laipsnis.

Lietuvių kalbotyroje Joną Palionį galima laikyti lietuvių raštų kalbos istorijos tyrimo 
pradininku ir ilgą laiką vieninteliu tyrėju Lietuvoje. Tik XX a. paskutiniame dešimtme-
tyje prie jo prisijungė Giedrius Subačius. 1983 m. išeina Profesoriaus kartu su katedros 
kolege Julija Žukauskaite parengti Jono Bretkūno „Rinktiniai raštai“. Knygos gale yra 
abiejų kalbininkų sudaryti tekstų ir laiškų komentarai, žodynėlis ir Juozo Tumelio išsa-
mi Bretkūno bibliografija. Iš viso joje 237 pozicijos. Leidinys buvo palankiai įvertintas 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Antroji Jono Palionio publikacija, parengta kartu su Vida Jakštiene, buvo „Mika-
lojaus Daukšos 1595 metų Katekizmas = Katekismus von Mikalojus Daukša“ (1995). 
Dar po penkerių metų jau vienas parengė ir išleido bene žymiausią šio lietuvių raštijos 
autoriaus darbą – „Mikalojaus Daukšos 1599 metų „Postilė“ ir jos šaltiniai“ (2000). Dar 
po ketverių metų lietuvių kalbotyra praturtėja Jono Palionio sudarytu „XVI–XVII a. 
lietuviškų raštų atrankiniu žodynu (apie 10 000 žodžių)“ (2004). Vien šių publikacijų 
apimtis įspūdinga! O ką jau sakyti apie juose sukauptą medžiagą: čia ne mechaniškas 
senųjų kalbos paminklų perspausdinimas.

Skaitytojus prašom turėti galvoje, kad šie kapitaliniai veikalai ne vieninteliai to me-
to Jono Palionio mokslinių darbų sąraše. Dėstydamas studentams filològams bendro-
sios kalbotyros įvadą, stropusis Jonas Palionis pasirūpino jiems pateikti ir šio kurso 
vadovėlių. Pirmiausia šį poreikį jo tikėtasi patenkinti verstiniu vadovėliu – Milkos Ivič 
„Lingvistikos kryptys“ (1973). Tačiau verstiniai vadovėliai neatsako į visus klausimus, 
kurių kyla jauniesiems lituanistams. Tad teko imtis rašyti savo plataus profilio vadovė-
lį. Taip atsirado „Kalbos mokslo pradmenys“ (1985). Kiek pataisytas ir papildytas, o kai 
kur ir glaustesnis, antru leidimu pakartojamas dar 1999 m.

Palikę neapžvelgtus gausius straipsnius iš lietuvių raštų kalbos istorijos, prisimin-
kime, kad Jonas Palionis nemaža dėmesio yra skyręs onomastikai, t. y. tikrinių žodžių 
mokslui. Keliuose straipsniuose aprašęs Jono Kazlausko gimtinės apylinkių ir Tverẽčiaus 
parapijos vietovardžius ir pavardes, mūsų Profesorius ėmėsi savo Puniõs parapijos. Jos 
asmenvardžiams ir vietovardžiams jis skyrė dvi nemažas knygas: „XVII a. antrosios pu-
sės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai“ (2003) ir „XVII a. pabaigos – XVIII a. 
pirmosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai“ (2008). Po šios kny-
gos Jonas Palionis paskelbė dar kelis straipsnius apie Stãkliškių ir Nemajenų parapijos 



2019 gegužė GIMTOJI KALBA 19

oikonimus (gyvenamųjų vietų vardus). Vis dėlto paminėkime Profesoriaus rašinį apie 
gimtąjį kaimelį – „Mišiškių kaimas: (jo trumpa istorija)“ (Dainava, 2010, nr. 2, p. 41–46). 
Šis rašinys – meilės savo gimtinei raiška.

Šioje panoraminėje Jono Palionio darbų apžvalgoje liktų spraga, jei nenurodytume 
jo įvairiomis progomis publikuotų straipsnių apie daugelį XX a. lietuvių ir nelietuvių 
kalbininkų. Iš jų daugiausia kartų rašiniais visuomenei primintas prof. Juozas Bal či-
ko nis: minėtoje bibliografijoje nurodyti 7 rašiniai, mažiau – Tamara Buchienė (4), po 
porą straipsnių tenka Kazimierui Būgai ir Jonui Kazlauskui. Po vieną kartą yra rašęs 
apie Jurgį Lebedį, Iną Meiksinaitę, Praną Skardžių, Kazį Ulvydą, Henriką Zabulį, Zig-
mą Zinkevičių ir kt. Būčiau nedėkingas, jei nutylėčiau buvęs savo mokytojo pagerbtas 
keliais atvejais ir aš, šias eilutes rašantis jo diplomantas.

Palieku neišvardijęs Jono Palionio rašinių kitomis, „atsitiktinėmis“ temomis. Jei ir 
juos surašyčiau, mano straipsnis pavirstų bibliografiniu sąrašu. O juk dar reikia skaity-
tojams priminti, kad Jubiliato mokslinė ir publicistinė kūryba buvo ne vienintelė veiklos 
išraiška. Vienas dalykas, kai mokslininkas yra kokio mokslinio tiriamojo instituto dar-
buotojas, o kitas, kai jis aukštosios mokyklos dėstytojas. Šią veiklą labai sunku konkre-
čiai apibūdinti. Reikėtų raustis po universiteto archyvą, kad nustatytum, kiek valandų 
kiekvienais metais kuriuos kursus skaitė, kókius seminarus vedė. O kas suskaičiuos vi-
sokias individualias konsultacijas… Kiek ne kiek apie mokomojo darbo mastą suvokia-
me iš pridėto atsiminimų knygoje vadovautų diplominių darbų sąrašo. Per visą darbo 
universitete laiką Profesorius yra vadovavęs 68 studentų diplominiams darbams. Tai 
1952–1999 m. derlius. Vadovautų diplominių darbų skaičius metuose buvo skirtingas, 
pavyzdžiui, 1980 m. jų turėta penkių, 1972 ir 1981 m. – po keturis, o kuriais ne kuriais 
metais – nė vieno. Vadovavimas labai glaudžiai susijęs su studento pajėgumu, temos 
savitumu ir paties vadovo išankstiniu susipažinimu su problema. Tad vadovauti diplo-
miniams darbams nėra taip paprasta.

Dar sudėtingiau vadovauti rašantiems filologijos mokslų kandidato (dabar tiesiog 
mokslų daktaro) disertacijas aspirantams ar pretendentams. Profesorius jų turėjo kur 
kas mažiau – vos šešis. 1958 m. pirmoji apginta disertacija buvo ypač talentingo kal-
bininko Jono Kazlausko. Vėliau gynė Jonas Balkevičius (1963), Antanas Rasimavičius 
(1965), Vincentas Drotvinas (1967), Vladas Žulys (1969) ir galiausiai Giedrius Subačius 
(1988). Kur kas mažiau laiko ir pastangų reikia skirti abiejų lygių disertacijų oficialiajam 
oponentui. Tad Jonas Palionis, atrodo, nesunkiai yra sutikęs oponuoti 23 disertacijoms, 
iš jų trys oponuotos Maskvoje, Leningrade ir Rygoje.

Taip jau įprasta, kad kuo aukščiau žmogus kyla moksle, tuo daugiau jam krau-
na visokių administrãcinių pareigų. Nors mūsų Profesorius jų kratėsi, bet neišvengė. 
1954  m. patvirtinus mokslų kandidato laipsnį, netrukus Jonui Palioniui pavedama 
vadovauti Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedrai. Jos vedėju išbuvo penkerius 
metus. 1957 m. prisidėjo ir antrosios pareigos – tampa tada bendro Istorijos ir filolo-
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gijos fakulteto dekanu. Šias pareigas ėjo iki 1961 m. Išsivadavus nuo šių naštų, galėta 
suintensyvinti mokslinį tiriamąjį darbą ir pagalvoti, kad vertėtų įgyti tuometinį mokslų 
daktaro laipsnį. 1965 m. jis išleidžiamas į dvimetę doktorantūrą. Po trejų metų išėjus 
minėtai studijai „Lietuvių literatūrinė kalba XVI–XVII a.“, kuri buvo iš tikrųjų disertaci-
jos publikacija, įvyksta iš karto ir jos gynimas. Lyg ir galima kiek atsikvėpti. Bet kur tau. 
1970 m. naujasis mokslų daktaras tampa nuo istorikų atsiskyrusio Filologijos fakulteto 
dekanu. Sutikdamas užimti šį postą, Jonas Palionis gavo rektoriaus pažadą, kad juo bus 
tik vieną kadenciją. Tad 1973 m. vėl tapo „eiliniu“ fakulteto profesoriumi. Tačiau ir ta-
da neliko bedarbis: vadovavo fakulteto mokslo laipsnių teikimo tarybai, buvo Lietuvių 
kalbos komisijos narys (ketverius metus jai pirmininkavo), trejus metus buvo žurnalo 
„Gimtoji kalba“ redakcijos kolegijos pirmininkas. 1989 m. sausio 21 d. Vilniaus univer-
siteto Aktų salėje įvyko atsikūrusios Lietuvoje Lietuvių kalbos draugijos suvažiavimas, 
kuris išrinko jį draugijos tarybos pirmininku.

Punktyrais nužymėjome garbaus Jubiliato gyvenimo ir veiklos vaizdą. Jau šie duo-
menys kiek ne kiek išryškina Joną Palionį kaip asmenį, atskleidžia jam būdingus charak-
terio bruožus – valingumą ir kryptingumą. Galbūt ir jis ne visada savo kelyje yra buvęs 
teisus, bet kas drįstų būti jo teisėjas? Kiek teko pažinti savo universitetinį Mokytoją, o 
paskiau turėti garbės būti bendro darbo dalyviu, galėčiau pakalbėti apie jo žmogiškuo-
sius bruožus. Bet tai pasirodytų kaip pagyra. Vis dėlto drįstu prisiminti tokį atsitikimą. 
Po 1960  m. Lietuvių kalbos katedroje kilo konfliktas tarp vieno iškilaus dėstytojo ir 
jo talentingo mokinio, kas pirmasis apgins ano meto daktaro disertaciją. Kartą po ka-
ted ros posėdžio eidami namo, abu su Profesoriumi svarstėme šio konflikto įspūdžius. 
Profesorius tada apgailestaudamas man pasakė įsimintiną sprendimą: ar verta ir dera 
vyresniajam kolegai būtinai pirmajam apsiginti tą disertaciją? Kas pirmasis ją parengė, 
tegul tas ir gina pirmasis. Tada pagalvojau: analogišku atveju Jonas Palionis tikriausiai 
tylomis užleistų pirmenybę savo mokiniui.

Mano universitetinis Mokytojas prof. habil. dr. Jonas Palionis, sulaukęs tokio išimti-
nai garbingo amžiaus, tebėra guvus ir darbingas. Spaudoje vis skaitome jo straipsnelius, 
skirtus kalbos kultūrai. O savo iškiliam jubiliejui yra parengęs knygą „Kalbos langelis“. 
Jeigu būtume pavydūs, pavydėtume. Mes tik džiaugiamės turėję tokį mokytoją ir tu-
rėdami tokį lietuvių kalbos mokslo darbininką. Dėkojame jam už visa, ką jis yra savo 
studentams, bendradarbiams ir net visai Lietuvai davęs.

Jubiliejiniai straipsniai paprastai baigiami linkėjimais ilgų metų, geros sveikatos ir 
laimės. Mes tuos linkėjimus kiek sukonkretinkime: pirmiausia tegul Profesorius, žvalus 
ir darbingas, sulaukia po penkerių metų šimtojo gimtadienio. Tada matysime, ką linkėti 
būsimiesiems metams. Taip pat linkime, kad mūsų Jubiliato kapitaliniai veikalai būtų 
žinomi ir pravartūs šiokia ar tokia forma būsimosioms lietuvių kartoms, kurios gyvens 
nė pačios lakiausios vaizduotės nenutuokiamais amžiais.

Arnoldas Piročkinas 


